บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน
สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถำน

บทบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ข้าพเจ้า อภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
(กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้า นมัสการพระธรรม (กราบ)
สุ ป ะฏิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ พระสงฆ์ ส าวกของพระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า
ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้า นอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
อะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง (๓ จบ)
บทขมาพระรัตนตรัย
วัน ทามิ พุท ธั ง สั พพัง เม โทสั ง ขะมะถะ เม ภั น เต ข้า แต่ พระองค์ผู้ เจริ ญ ข้า พเจ้ า
ขอกราบไหว้ พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์ จงประทานอภัยโทษ แก่ข้าพเจ้า
ด้วยเถิด
วั น ทามิ ธั ม มั ง สั พพัง เม โทสั ง ขะมะถะ เม ภั น เต ข้า แต่ พระองค์ ผู้ เจริ ญ ข้า พเจ้ า
ขอกราบไหว้พระธรรม เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์จงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
วันทามิ สังฆัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้า ขอ
กราบไหว้พระสงฆ์ เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์ จงประทานอภัยโทษ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

บทเคารพครูอาจารย์

ปาเจราจะริยา โหนติ
คุณุตตะรานุสาสะกา
ปัญญาวุฑฒิ กะเรเต เต
ทินโนวาเท นะมามิหงั
ครู บ าอาจารย์ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ อั น ยิ่ ง เป็ น ผู้ พ ร่่ า สอนศิ ล ปวิ ท ยา ข้ า พเจ้ า ขอนอบน้ อ ม
ครูบาอาจารย์เหล่านั้น ผู้ให้โอวาท ผู้ท่าปัญญาให้เจริญ

บทเคารพครูอาจารย์ (สวดทานองสรภัญญะ)

อนึ่ง ข้า ขอค่านับน้อม
โอบเอื้อและเจือจุน
ยัง บ่ ทราบก็ได้ทราบ
ชี้แจงและแบ่งปัน
จิตมากด้วยเมตตา
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์
ขจัดเขลาบรรเทาโมกังขา ณ อารมณ์
คุณส่วนนี้ควรนับ
ควรนึกและตรึกใน

ต่อพระครูผู้การุณ
อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ
ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน
และกรุณา บ่ เอียงเอน
ให้ฉลาดและแหลมคม
หะ จิตมืดที่งุนงง
ก็สว่างกระจ่างใจ
ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
จิตน้อมนิยมชม

บทเคารพคุณมารดาบิดา
อะนันตะคุณะสัมปันนา
ชะเนตติชะนะกา อุโภ
มัยหัง มาตาปิตูนัง วะ
ปาเท วันทามิ สาทะรัง
มารดาบิ ดาทั้ งสอง เป็น ผู้ ถึง พร้ อมด้ว ยคุณอัน หาที่ สุด มิไ ด้ ข้า พเจ้ า ขอไหว้ เท้ าทั้ งสอง
ของมารดาบิดา ของข้าพเจ้า ด้วยความเคารพอย่างสูง

บทเคารพคุณมารดาบิดา (สวดทานองสรภัญญะ)
ข้า ขอนบชนกคุณ
ผู้กอบนุกูลพูน
ฟูมฟักทะนุถนอม
แสนยากเท่าไรไร
ตรากทนระคนทุกข์
ปกป้องซึ่งอันตราย
เปรียบหนักชนกคุณ
ใหญ่พื้นพสุธรา
เหลือที่จะแทนทด
แท้บูชนีอัน

ชนนีเป็นเค้ามูล
ผดุงจวบเจริญวัย
บ บ่าราศนิราไกล
บ คิดยากล่าบากาย
ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย
จนได้รอดเป็นกายา
ชนนีคือภูผา
ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
จะสนองคุณานันต์
อุดมเลิศประเสริฐคุณ

บทสวดแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิด

พระคาถาชินบัญชร
ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

(ตั้ง นะโม ๓ จบ)
ระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยคาว่า
ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง
ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ
เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโส ภะคะวา
ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มะระณัง สุขัง อะระหัง
สุคะโต นะโม พุทธายะ
(แล้วจึงเจริญภาวนา)
๑.ชะยาสะนากะตา พุทธา
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
๒.ตัณหังกะราทะโย พุทธา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
๓.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง

เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
เย ปิวิงสุ นะราสะภา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
อุเร สัพพะคุณากะโร

๔.หะทะเย เม อะนุรุทโธ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสสะมิง
๕.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
กัสสะโป จะ มะหานาโม
๖.เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง
นิสินโน สิริสัมปันโน
๗.กุมาระกัสสะโป เถโร
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
๘.ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา
๙.เสสาสีติ มหาเถรา
เอเตสีติ มหาเถรา
ชะลันตา สีละเตเชนะ
10.ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ
๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
๑๒.ชินานา วะระสังยุตตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา
๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
๑๕.อิจเจวะมันโต
ชินานุภาเวนะ
ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โมคคัลลาโน จะ วามะเก
อาสุง อานันทะราหุโล
อุภาสุง วามะโสตะเก
สุริโยวะ ปะภังกะโร
โสภีโต มุนิปุงคะโว
มะเหสี จิตตะวาทะโก
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
อุปาลีนันทะสีวะลี
นะลาเฏ ติละกา มะมะ
วิชิตา ชินะสาวะกา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
วาเม อังคุลิมาละกัง
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
เสสา ปาการะสัณฐิตา
สัตตัปปาการะลังกะตา
พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
วิหะรันตัง มะหีตะเล
เต มะหาปุริสาสะภา
สุคุตโต สุรักโข
ชิตุปัททะโว
ชิตาริสังโฆ
ชิตันตะราโย
จะรามิ ชินะปัญชะเรติฯ

หมายเหตุ : บางฉบับเป็น ชะยาสะนาคะตา,อานันทะราหุลา,เกสะโต,เอตาสีต,ิ ชินา นานา
คัดลอกจากหนังสือมนต์พิธี (พระครูอรุณธรรมรังสี) หน้า ๑๖๘-๑๖๙

พระคาถาบูชาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)

(ตั้ง นะโม ๓ จบ)
โย หิ เสฎโฐ มะหาราชา
อิสสะโร สยามิกานัญจะ
ทีโป นาโถ ปติฏฐา จะ
ปะระเมนทะมะหาวะชิ สะทา อะโหสิ ทัยยานัง
เอโส วะชิราวุโธติ
อิทานิ โส มะหาเตโช
คุณะกิตติ ปะนะ ตัสสะ

ฉัฎฐะโม จักกิวังสิโก
ธัมมิโก ภูมิปาละโก
มะหาปุญโญ มหายะโส
ราวุธโธ อิติ วิสสุโต
ภาวะนีโย ปะสาทิโก
สุคุเณนะ สุปากะโฏ
สุจิรัมปิ ทิวังคะโต
ทัยยิกานัง มะเนสุปิ

ปัญญายะติ ยถาภูตัง
สะมัง อะนุสสะรันโต จะ
สักกาเรนะ อะเนนีธะ
อะภิปูเชมิ เอตัสสะมิง
นะมะการานุภาเวนะ
ทุกขะโรคะภะยา สัตตุ
อะเนกา อันตะรายาปิ
ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ
อิทธัง ปัปโปมิ เวปุลลัง
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาโภ
สิริ กิตติ จะ สัทโท จะ
มังคะลัง สุนิมติ ตัญจะ

วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
มาลาวิกะติอาทินา
ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
วิปปะสันเนนะ เจตะสา
เวรา โสกา จุปัททะวา
อีติโย อะวะมังคะลัง
วินัสสันตุ อะเสสะโต
อะนีโฆ นิรุปัททะโว
วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
โภโค วุฑฒี ยะโส เจวะ
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เมฯ

คาแปล
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ประเสริฐ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งประเทศสยาม ทรงเป็นที่พึ่งพิง ทรงมีพระปัญญามาก ทรงมีพระอิสริยยศใหญ่
ทรงมีพระนามว่าพระปรเมนทมหาวชิราวุธ ทรงเป็นที่เคารพของชาวไทยทุกเมื่อ พระองค์ทรง
ปรากฏพระนาม ซึ่งเป็นที่รจู้ ักกันดี โดยพระคุณว่า วชิระ
บั ด นี้ พระองค์ ผู้ ป ระกอบไปด้ ว ยเดชานุ ภ าพ แม้ จ ะทรงเสด็ จ สวรรคตไปนานแล้ ว
แต่ว่า พระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติยศ ชื่อเสียงของพระองค์ ยังคงประจักษ์อยู่ แก่ปวงชน
ชาวไทย
ข้ า พเจ้ า ขอถวายความเคารพ ด้ ว ยเศี ย รเกล้ า ๓ ครั้ ง และเมื่ อ ข้ า พเจ้ า ระลึ ก ถึ ง
มีจิตใจเลื่อมใสในพระองค์ จึงขอบูชาพระองค์ ตามก่าลัง ตามความสามารถ ด้วยเครื่องสักการะนี้
มีพวงมาลัย เป็นต้น
ด้วยอานุภาพแห่งการกระท่าการนบนอบนี้ ขอให้ความทุกข์ โศก โรค ภัย อุปัทวันตราย
นานาประการ จงสูญสิ้นไป และด้วยอานุภาพแห่งการกระท่านี้ ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้ไม่มีความทุกข์
ไร้อุปัททะวะ และขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป
ความให้ชัยชนะ ทรัพย์ ลาภ อายุ วรรณะ ความสุข ก่าลังกาย สิริมงคล เกียรติยศชื่อเสียง
ความเจริญไป ด้วยโภคทรัพย์ ยศ และนิมิตหมายที่เป็นมงคล และความประสบความส่าเร็จแห่ง
ชีวิต จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วย เทอญฯ

อานิสงส์การสวดมนต์
๑. อารมณ์ดี ไม่เครียด อายุยืน
๒. ไล่ความขี้เกียจ
๓. หลับสบาย คลายกังวล
๔. จิตเป็นสมาธิ
๕. เกิดปัญญา
๖. จิตแกร่ง หนักแน่น ไม่หวั่นไหว
๗. สิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
๘. รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง
๙. เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
๑๐. เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

