
 

 

บทเจริญพระพุทธมนต์ 
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาเถรสมาคม 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จัดพิมพ ์
  



 

บทเจริญพระพุทธมนต์ 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล เน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
มหาเถรสมาคม 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จัดพิมพ์ 

 

พิมพ์ท่ี  โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๓๑๔-๓๑๖ ซอยบ้านบาตร ถนนบ ารุงเมือง  เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐   
 โทร.  ๐ ๒๒๒๓  ๓๓๕๑,  ๐ ๒๒๒๓  ๕๕๔๘   โทรสาร ๐ ๒๖๒๑  ๒๙๑๐ 
 นายอินทพร  จั่นเอีย่ม  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 รักษาการแทนผู้จัดการโรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ผู้พิมพ์/โฆษณา ๒๕๖๑ 

 



 

สารบัญ  
 หน้า 

มติมหาเถรสมาคม ๓ 

บทนมัสการพระรัตนตรัย ๖ 

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ๖ 

บทพระไตรสรณคมน์ ๗ 

บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ) ๘ 

บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ) ๙ 

บทนโมการอัฏฐกคาถา ๑๐ 

บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๑๑ 

บทมงคลสูตร ๑๙ 

บทรตนสูตร ๒๑ 

บทกรณียเมตตสูตร ๒๗ 

บทขันธสูตร ๒๘ 

บทโมรสูตร ๓๐ 

บทธชัคคสูตร ๓๑ 

บทอาฏานาฏิยสูตร ๓๕ 

บทอังคุลิมาลสูตร ๓๙ 

บทโพชฌังคสูตร ๔๑ 

บทอภยสูตร ๔๒ 

บทสักกัต  ๎วา ๔๓ 



 

หน้า 
บทนัตถิ เม ฯ ๔๔ 
บทยังกิญจิ ๔๔                                                            
บทโส อัตถลัทโธ ๔๕ 
รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา ๔๕ 
บทเทวตาอุยโยชนคาถา ๔๗ 
บทมงคลจักรวาลใหญ่ ๔๗ 
บทพุทธชัยมงคลคาถา ๔๙ 
บทภวตุ สัพ ๕๒ 
บทนักขัตตยักษ์ ๕๒ 
บทปฐมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา ๔๓ 
บทมหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิทานคาถา ๕๕ 
 
 
  



 

๑  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 

 

 

 

บทเจริญพระพุทธมนต ์
เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
  



 

๒  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

  



 

๓  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 

 

มตมิหาเถรสมาคม 

ครัง้ที่ ๒๔/๒๕๖๑ 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

มติที่ ๕๐๙/๒๕๖๑  

เรื่อง ขอความเหน็ชอบโครงการสวดมนตเ์พือ่ความเป็นสริมิงคล 

 เน่ืองในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ ๒๕๖๒ 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครัง้ที่ ๒๔/๒๕๖๑ เมื่อวนัที่ ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๑  เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ส  าน ักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกบัวดัและส านกัปฏบิตัิธรรมท ัว่ประเทศ รวมท ัง้

หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชนทุกภาคส่วน ด าเนินการจดักิจกรรมเฉลมิ

ฉลองเนื่องในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ ดว้ยการจดักิจกรรมสวดมนต ์และเจรญิจติต

ภาวนาขา้มปี เพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ ครอบครวั และสงัคม ซึง่กิจกรรม

ดงักลา่วไดด้ าเนินการตดิต่อกนัมาอย่างต่อเนื่องจนถงึปจัจบุนั นัน้ 

 ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าเป็น

โครงการที่ด ีดงันัน้ เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นกิจกรรมดงักลา่ว เป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ย และไดร้บัความร่วมมอืจากวดัทุกวดั องคก์รภาครฐัและภาคเอกชน 

จงึเหน็ควรน าเสนอมหาเถรสมาคม เพือ่โปรดใหค้วามเหน็ชอบ ดงันี้ 



 

๔  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

 ๑. ใหว้ดัทกุวดัในราชอาณาจกัร และวดัไทยในต่างประเทศ  

จดัใหม้กีารสมาทานศีลฟงัพระธรรมเทศนา สวดมนต ์และเจริญจิตตภาวนา

ขา้มปี ในวนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ และใหม้พีธิีท  าบุญตกับาตร ในวนัที่ ๑ 

มกราคม ๒๕๖๒ ตามความเหมาะสม 

 ๒. ใหว้ดัทกุวดัประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนพทุธศาสนิกชน  

พรอ้มครอบครวั ลด ละ เลกิ อบายมขุ สิง่เสพตดิ และร่วมกนัท ากิจกรรม 

ทีเ่ป็นมงคลดงักลา่ว แทนการละเลน่หรอืกิจกรรมทีร่ื่นเรงิอย่างอืน่ 

 ๓. ใหส้  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตจิดัพมิพห์นงัสอืสวดมนต์

เพือ่แจกจ่ายใหก้บัส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั และพทุธศาสนิกชนท ัว่ไป 

 ๔. ส่วนกลาง ใหว้ดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร และพทุธมณฑล เป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมสวดมนต ์

และเจรญิจติตภาวนาขา้มปี ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตามความเหมาะสม 

 ๕. ในส่วนภูมภิาค ใหส้  านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัประสาน

กบัคณะสงฆ ์และส่วนราชการในจงัหวดั ก าหนดวดัทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการจดั

กิจกรรมสวดมนต ์และเจรญิจติตภาวนาขา้มปี รวมท ัง้ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวน

ใหพ้ทุธศาสนิกชนพรอ้มครอบครวัเขา้ร่วมกิจกรรมทีแ่ต่ละวดัจดัขึ้น 

 ๖. ใหทุ้กจงัหวดัแต่งต ัง้คณะกรรมการสวดมนตเ์พือ่ความเป็นสริิ

มงคล เนื่องในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พทุธศกัราช ๒๕๖๒ โดยมเีจา้คณะจงัหวดั 

เป็นประธานฝ่ายบรรพชติ หากจงัหวดัใดมคีณะสงฆ ์๒ ฝ่าย ใหฝ่้ายทีม่อีาวุโส

สูงสุดโดยสมณศกัดิ์เป็นประธาน และอีกฝ่ายเป็นรองประธาน ผูว้่าราชการ

จงัหวดั เป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ ์คณะกรรมการประกอบดว้ย หน่วยงาน



 

๕  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

ภาครฐั ภาคเอกชน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามความเหมาะสม ใหผู้อ้  านวยการ

ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานุการรายละเอียด

ปรากฏตามส าเนาโครงการฯ ทีแ่นบถวายในทีป่ระชมุ 

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีติเหน็ และใหร้ายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดจนรายรบั-รายจ่าย ใหม้หาเถรสมาคมทราบ และใหด้ าเนินการไดท้นัท ี

โดยไม่ตอ้งรอรบัรองรายงานการประชมุ 

 

 

พนัต ารวจโท 

(พงศพ์ร  พราหมณ์เสน่ห)์ 

ผูอ้  านวยการส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

เลขาธกิารมหาเถรสมาคม 

 

  



 

๖  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทนมัสการพระรัตนตรัย 
 

อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา, พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภวิาเทมิ ฯ 

(กราบ ๑ หน) 

สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม,  ธมัมงั  นะมสัสามิ ฯ 

(กราบ ๑ หน) 

สปุะฏปินัโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,  สงัฆงั  นะมามิ ฯ 

(กราบ ๑ หน) 

 

 

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า 
 

 นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัะ ฯ 

  นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัะ ฯ 

  นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัะ ฯ 

 
 
 



 

๗  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทพระไตรสรณคมน์ 
 

  พทุธงั สะระณัง คจัฉามิ 

  ธมัมงั สะระณัง คจัฉามิ 

  สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิฯ 

 ทตุยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉามิ 

 ทตุยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉามิ 

 ทตุยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิฯ 

 ตะตยิมัปิ พทุธงั สะระณัง คจัฉามิ 

 ตะตยิมัปิ ธมัมงั สะระณัง คจัฉามิ 

 ตะตยิมัปิ สงัฆงั สะระณัง คจัฉาม ิฯ  



 

๘  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

สัมพุทเธ 
 

  สมัพทุเธ  อฏัฐะวสีญัจะ ทว๎าทะสญัจะ  สะหสัสะเก  

 ปญัจะสะตะสะหสัสานิ  นะมามิ  สริะสา  อะหงั 

 เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหงั  

 นะมะการานุภาเวนะ  หนัตว๎า  สพัเพ  อปุทัทะเว  

 อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วนิัสสนัต ุ อะเสสะโต ฯ  

  สมัพทุเธ ปญัจะปญัญาสญัจะ จะตวุสีะตสิะหสัสะเก  

 ทะสะสะตะสะหสัสานิ  นะมามิ  สริะสา  อะหงั  

 เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหงั  

 นะมะการานุภาเวนะ  หนัตว๎า  สพัเพ  อปุทัทะเว  

 อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วนิัสสนัต ุ อะเสสะโต ฯ 

  สมัพทุเธ  นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาฬสีะสะหสัสะเก  

 วสีะตสิะตะสะหสัสานิ  นะมามิ  สริะสา  อะหงั  

 เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหงั  

 นะมะการานุภาเวนะ  หนัตว๎า  สพัเพ  อปุทัทะเว  

 อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วนิัสสนัต ุ อะเสสะโต ฯ  



 

๙  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

โย จักขุมา 
 

  โย  จกัขุมา  โมหะมะลาปะกฏัโฐ 

 สามงั  วะ  พทุโธ  สคุะโต  วมิตุโต 

 มารสัสะ  ปาสา  วนิิโมจะยนัโต  

 ปาเปส ิ เขมงั  ชะนะตงั  วเินยยงั ฯ 

 พทุธงั  วะรนัตงั  สริะสา  นะมามิ 

 โลกสัสะ  นาถญัจะ  วินายะกญัจะ 

 ตนัเตชะสา  เต  ชะยะสทิธิ  โหต ุ

 สพัพนัตะรายา  จะ  วนิาสะเมนต ุฯ 

  ธมัโม  ธะโช  โย  วยิะ  ตสัสะ  สตัถ ุ 

 ทสัเสส ิ โลกสัสะ  วสิทุธิมคัคงั 

 นิยยานิโก  ธมัมะธะรสัสะ  ธาร ี

 สาตาวะโห  สนัตกิะโร  สุจณิโณ ฯ 

 ธมัมงั  วะรนัตงั  สริะสา  นะมามิ 

 โมหปัปะทาลงั  อปุะสนัตะทาหงั 

 ตนัเตชะสา  เต  ชะยะสทิธิ  โหต ุ

 สพัพนัตะรายา  จะ  วนิาสะเมนต ุฯ 



 

๑๐  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

  สทัธมัมะเสนา  สคุะตานุโค  โย 

 โลกสัสะ  ปาปูปะกเิลสะเชตา  

 สนัโต  สะยงั  สนัตินิโยชะโก  จะ  

 สว๎ากขาตะธมัมงั  วทิติงั  กะโรต ิฯ  

 สงัฆงั  วะรนัตงั  สริะสา  นะมามิ 

 พทุธานุพทุธงั  สะมะสลีะทฏิฐงิ  

 ตนัเตชะสา  เต  ชะยะสทิธิ  โหต ุ

 สพัพนัตะรายา  จะ  วนิาสะเมนต ุฯ 

 

บทนโมการอัฏฐกคาถา 
 บทนอบนอ้มพระรตันตรยั  เพือ่ใหเ้กดิเดชานุภาพ 

ในการเจรญิพระพทุธมนต ์

 พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

 นะโม  อะระหะโต  สมัมา- สมัพทุธสัสะ  มะเหสโิน 

 นะโม  อตุตะมะธมัมสัสะ สว๎ากขาตสัเสวะ  เตนิธะ 

 นะโม  มะหาสงัฆสัสาปิ  วสิทุธะสลีะทฏิฐโิน 

 นะโม  โอมาตย๎ารทัธสัสะ  ระตะนัตตย๎สัสะ  สาธุกงั 

 นะโม  โอมะกาตตีสัสะ  ตสัสะ  วตัถตุตย๎สัสะปิ 

 นะโมการปัปะภาเวนะ  วคิจัฉนัต ุ อปุทัทะวา 

 นะโมการานุภาเวนะ  สวุตัถ ิ โหต ุ สพัพะทา 

 นะโมการสัสะ  เตเชนะ  วธิิมห ิ โหมิ  เตชะวา ฯ 



 

๑๑  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 

 อะนุตตะรงั  อะภสิมัโพธิง สมัพชุฌิตว๎า  ตะถาคะโต 

 ปะฐะมงั  ยงั  อะเทเสสิ  ธมัมะจกักงั  อะนุตตะรงั 

 สมัมะเทวะ  ปะวตัเตนโต โลเก  อปัปะฏวิตัตยิงั 

 ยตัถากขาตา  อโุภ  อนัตา ปะฏปิตัต ิ จะ  มชัฌิมา 

 จะตูสว๎ารยิะสจัเจสุ  วสิทุธงั  ญาณะทสัสะนัง 

 เทสติงั  ธมัมะราเชนะ  สมัมาสมัโพธิกติตะนัง 

 นาเมนะ  วสิสตุงั  สตุตงั ธมัมะจกักปัปะวตัตะนัง 

เวยยากะระณะปาเฐนะ  สงัคตีนัตมัภะณามะ  เส ฯ 

บทธัมมจักกัปปวตัตนสูตร 

 
 เอว ัมเม  สุต ังฯ เอก ัง  สะมะยัง  ภะคะวา  พาราณะสิย ัง 

วิหะระติ  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย  ตตัระ  โข  ภะคะวา  ปญัจะวคัคิเย 

ภกิขู  อามนัเตส ิ

 เทว๎เม ภกิขะเว อนัตา ปพัพะชิเตนะ นะ เสวิตพัพา โย จายงั กา

เมสุ  กามะสุข ัลลิกานุ โยโค หีโน ค ัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย 

อะนัตถะสญัหิโต โย จายงั  อตัตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย 

อะนตัถะสญัหโิต ฯ 



 

๑๒  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

 เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อนัเต อะนุปะคัมมะ มชัฌิมา ปะฏิปะทา 

ตะถาคะเตนะ อะภิสมัพุทธา จกัขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ 

อะภญิญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะติ ฯ 

 กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ 

อะภิสมัพุทธา จกัขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ 

สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะต ิฯ 

 อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สมัมา-ทิฏฐ ิ

สมัมาสงักปัโป สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชีโว สมัมา -วายาโม 

สมัมาสะต ิสมัมาสะมาธ ิฯ 

 อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ 

อะภิสมัพุทธา จกัขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ 

สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะต ิฯ 

 อทิงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขงั อะริยะสจัจงั ฯ ชาติปิ  ทุกขา 

ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขงั โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายา - 

สาปิ ทุกขา อปัปิเยหิ สมัปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 

ยมัปิจฉัง นะ ละภะติ ตมัปิ ทุกขัง สงัขิ ตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา 

ทกุขา ฯ 

 อิท ัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะส ัจจงั ฯ 

ยายัง ตณัหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตตั๎ระ ตตั๎รา- 

ภินันทินี ฯ เสยยะถีทงั ฯ กามะตณัหา ภะวะตณัหา วิภะวะตณัหา ฯ 

อทิงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั ฯ โย ตสัสาเยวะ 

ตณัหายะ อะเสสะวริาคะนิโรโธ จาโค ปะฏนิิสสคัโค มตุต ิอะนาละโย ฯ 



 

๑๓  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 อิท ัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามิ นี  ปะฏิปะทา 

อะรยิะสจัจงั ฯ 

 อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สมัมาทิฏฐ ิ

สมัมาสงักปัโป สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชีโว สมัมาวายาโม 

สมัมาสะต ิสมัมาสมาธฯิ 

  อิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 

ธ ัมเมสุ  จ ักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชา 

อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท ิฯ 

 ตัง โข ปะนิท ัง ทุกขัง อะริยะส ัจจ ัง ปะริญเญยยันติ  เม 

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ  ธ ัมเมสุ  จ ักขุ ง อุทะปาทิ  ญานัง 

อทุะปาท ิปญัญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาทฯิ 

 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจงั ปะริญญาตนัติ เม ภิกขะเว 

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญัญา 

อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาทฯิ 

 อทิงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ - 

นุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ 

วชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท ิฯ 

 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั ปะหาตพัพนัติ 

เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขุง  อุทะปาทิ ญาณัง 

อทุะปาท ิปญัญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท ิฯ 

http://www.dmc.tv/pages/meditation/meditation01.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2


 

๑๔  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั ปะหีนันติ เม 

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ  ธ ัมเมสุ  จ ักขุ ง อุทะปาทิ  ญาณัง 

อทุะปาท ิปญัญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท ิฯ 

 อทิงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจนัติ เม ภกิขะเว ปุพเพ อะนะ-นุสสุ

เตสุ  ธ ัมเมสุ  จ ักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ 

วชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท ิฯ 

 ตงั โข ปะนิท ัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั สจัจิกาต ัพพนัติ 

เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขุง อุทะปาทิ ญาณัง 

อทุะปาท ิปญัญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท ิฯ 

 ตัง โข ปะนิท ัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะส ัจจงั สจัจิกะต ันติ เม 

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ  ธ ัมเมสุ  จ ักขุ ง อุทะปาทิ  ญาณัง 

อทุะปาท ิปญัญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท ิฯ 

 อิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว 

ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ  ธ ัมเมสุ  จ ักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 

ปญัญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาทฯิ 

 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั 

ภาเวต ัพพ ันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ  ธ ัมเมสุ  จ ักขุง 

อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญัญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก 

อทุะปาท ิฯ 



 

๑๕  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั 

ภาวิตนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขุง อุทะปาทิ 

ญาณัง อทุะปาทิ ปญัญา อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ 

 ยาวะกีวญัจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสจัเจสุ เอวนัติ 

ปะริวฏัฏงั ทว๎าทะสาการงั ยะถาภตูงั ญาณะทสัสะนัง นะ สุวิสุทธงั อะโหส ิฯ 

 เนวะ  ตาวาห ัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก 

สะพ๎ร ัห๎มะเก สสัสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ 

อะนุตตะรงั สมัมาสมัโพธิง อะภสิมัพทุโธ ปจัจญัญาสงิ ฯ 

 ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ  อะริยะสจัเจสุ เอว ันติ 

ปะริวฏัฏงั ทว๎าทะสาการงั ยะถาภตูงั ญาณะทสัสะนัง สุวิสุทธงั อะโหส ิฯ 

 อะถาห ัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎ ร ัห๎มะเก 

สสัสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะร ัง 

สมัมาสมัโพธิง อะภสิมัพทุโธ ปจัจญัญาสงิ ฯ 

 ญาณัญจะ ปะนะ เม ท ัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ 

อะยะมนัติมา ชาติ นัตถทิานิ ปนุัพภะโวติ ฯ 

 อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อ ัตตะมะนา ปัญจะว ัคคิ ยา ภิก ขู 

ภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินันทุง ฯ อิมสั๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง 

ภญัญะมาเน อาย ัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะล ัง ธ ัมมะ- 

จกัขุง อทุะปาทิ ยงักญิจ ิสะมทุะยะธมัมงั สพัพนัตงั นิโรธะธมัมนัติ ฯ 



 

๑๖  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

 ปะว ัตติ เต จะ ภะคะวะตา ธ ัมมะจ ักเก ภุมมา เทวา ส ัททะ 

มะนุสสาเวสุง เอต ัมภะคะวะตา พาราณะสิย ัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย 

อะนุตตะร ัง ธ ัมมะจ ักก ัง ปะว ัตติต ัง อ ัปปะฏิว ัตติย ัง สะมะเณนะ วา 

พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎ร ัห๎มุนา วา เกนะจิ วา 

โลกสัม๎ินติ ฯ 

 ภุมมานัง เทวานัง ส ัทท ัง สุต๎ วา จาตุมมะหาราชิกา เทวา 

สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สทัท ัง สุต๎วา 

ตาวะติงสา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ ตาวะติงสานัง เทวานัง สทัทงั 

สุต๎วา  ยามา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง สทัทงั 

สุตว๎า ตสุติา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ  

 ตุสิตานัง เทวานัง สทัทงั สุต๎วา นิมมานะระตี เทวา สทัทะ - 

มะนุสสาเวสุง ฯ นิมมานะระตีนัง  เทวานัง สทัทงั สุต๎ วา ปะระนิม- 

มิตะวะสะวตัตี เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะระนิมมิตะวะสะวตัตีนัง 

เทวานงั สทัทงั สุตว๎า  

 พ๎รหั๎มะปาริสชัชา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ พ๎รหั๎มะปาริสชั

ชานงั เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 

พ๎รหั๎มะปะโรหิตา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ พรหัมะปะโรหิตานัง  

เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 

มะหาพ๎รหั๎มา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ มะหาพ๎รหั๎มานัง  

เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 



 

๑๗  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

ปะรติตาภา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะรติตาภานงั 

เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 

อปัปะมาณาภา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ อปัปะมาณาภานัง 

เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 

อาภสัสะรา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ อาภสัสะรานงั 

เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 

ปะริตตะสุภา เทวา ส ัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตะสุภานัง  

เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 

อปัปะมาณะสุภา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ อปัปะมาณะ- 

สุภานงั เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 

สุภะกิณหะกา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุงฯ สุภะกิณ๎หะกานัง  

เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 

เวหปัผะลา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ เวหปัผะลานงั 

เทวานงั สทัทงั สุตว๎า 

อะวหิา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ อะวหิานงั เทวานงั 

สทัทงั สุตว๎า 

อะตปัปา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ อะตปัปานัง เทวานัง  

สทัทงั สตุว๎า 

 



 

๑๘  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

สทุสัสา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ สทุสัสานัง เทวานัง 

สทัทงั สตุว๎า 

สทุสัส ีเทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ สทุสัสนีัง เทวานัง สทัทงั  

สตุว๎า อะกะนิฏฐะกา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ 

 เอตมัภะคะวะตา  พาราณะสิยงั  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย 

อะนุตตะรงั ธมัมะจกักงั ปะวตัตติงั  

 อปัปะฏิวตัติยงั สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ 

วา มาเรนะ วา พร๎หัม๎นุา วา เกนะจ ิวา โลกสัม๎ินต ิฯ 

 อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พ๎รหั๎มะโลกา 

สทัโท อพัภุคคัจฉิฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สงักมัปิ 

สมัปะกมัปิ  สมัปะเวธิ ฯ อปัปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก 

ปาตรุะโหส ิอะตกิกมัเมวะ เทวานัง เทวานุภาวงั ฯ 

 อะถะโข  ภะคะวา  อุทานัง  อุทาเนสิ  อญัญาสิ  วะตะ  โภ 

โกณฑญัโญ อญัญาส ิวะตะ โภ โกณฑญัโญต ิฯ 

 อิติหิทงั อายสั๎มะโต โกณฑญัญัสสะ อญัญาโกณฑญัโญ - 

เตว๎วะ นามงั อะโหสตี ิฯ 

  



 

๑๙  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทขัดมงคลสูตร 
 

 ยญัจะ  ทว๎าทะสะ  วสัสานิ จนิตะยงิส ุ สะเทวะกา 

จริสัสงั  จนิตะยนัตาปิ    เนวะ  ชานิงส ุ มงัคะลงั 

จกักะวาฬะสะหสัเสส ุ   ทะเสส ุ เยนะ  ตตัตะกงั 

กาลงั  โกลาหะลงั  ชาตงั  ยาวะ  พร๎หัม๎ะนิเวสะนา 

ยงั  โกละนาโถ  เทเสส ิ  สพัพะปาปะวนิาสะนัง 

ยงั  สตัว๎า  สพุพะทกุเขหิ  มจัจนัตาสงัขิยา  นะรา 

เอวะมาทคิณูุเปตงั   มงัคะลนัตมัภะณามะ  เห. 

บทมงคลสูตร 

 เอวมัเม  สตุงั  เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา  สาวตัถยิงั วิหะระติ 

เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑกิสัสะ  อาราเม ฯ  อะถะ โข  อญัญะตะรา 

เทวะตา  อะภกิกนัตายะ  รตัตยิา  อะภกิกนัตะวณัณา  เกวะละ- 

กปัปงั  เชตะวะนัง  โอภาเสตว๎า  เยนะ  ภะคะวา  เตนุปะสงักะมิ 

อปุะสงักะมิตวา  ภะคะวนัตงั  อะภวิาเทตว๎า  เอกะมนัตงั  อฏัฐาส ิฯ 

เอกะมนัตงั  ฐติา  โข  สา  เทวะตา  ภะคะวนัตงั คาถายะ อชัฌะภาสิ 



 

๒๐  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

 พะหู  เทวา  มะนุสสา  จะ มงัคะลานิ  อะจนิตะยงุ 

 อากงัขะมานา  โสตถานัง พรู๎ห ิ  มงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 อะเสวะนา  จะ  พาลานัง ปณัฑติานัญจะ  เสวะนา 

 ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 ปะฏรูิปะเทสะวาโส  จะ ปพุเพ  จะ  กะตะปญุญะตา 

 อตัตะสมัมาปะณิธิ  จะ เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 พาหสุจัจญัจะ  สปิปญัจะ วนิะโย  จะ  สสุกิขิโต 

 สภุาสติา  จะ  ยา  วาจา เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 มาตาปิตอุปุฏัฐานัง ปตุตะทารสัสะ  สงัคะโห 

 อะนากลุา  จะ  กมัมนัตา  เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 ทานัญจะ  ธมัมะจะรยิา  จะ ญาตะกานัญจะ  สงัคะโห 

 อะนะวชัชานิ  กมัมานิ เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 อาระต ี วริะต ี ปาปา มชัชะปานา  จะ  สญัญะโม 

 อปัปะมาโท  จะ  ธมัเมสุ เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ สนัตฏุฐ ี จะ  กะตญัญตุา 

 กาเลนะ  ธมัมสัสะวะนัง เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 ขนัต ี จะ  โสวะจสัสะตา สะมะณานัญจะ  ทสัสะนัง 

 กาเลนะ  ธมัมะสากจัฉา เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 ตะโป  จะ  พร๎หัม๎ะจะรยิญัจะ อะรยิะสจัจานะ  ทสัสะนัง 

 นิพพานะสจัฉิกริยิา  จะ เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 ผฏุฐสัสะ  โลกะธมัเมหิ จติตงั  ยสัสะ  นะ  กมัปะติ 

 



 

๒๑  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 อะโสกงั  วริะชงั  เขมงั เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ฯ 

 เอตาทสิานิ  กตัว๎านะ สพัพตัถะมะปะราชิตา 

 สพัพตัถะ  โสตถงิ  คจัฉนัติ ตนัเตสงั มงัคะละมตุตะมนัต ิฯ  

 
บทขัดรัตนสูตร 

 
ปะณิธานะโต ปฏัฐายะ ตะถาคะตสัสะ ทะสะ ปาระมิโย ทะสะ 

อปุะปาระมิโย ทะสะ ปะระมตัถะปาระมิโยติ ปญัจะ มะหาปะริจจาเค 

ติสโส จะริยา ปจัฉิมพัภะเว คพัภาวกักนัติง ชาติง อะภนิิกขะมะนัง 

ปะธานะจะริยงั โพธิปลัลงัเก มาระวิชะยงั สพัพญัญุตะญาณัปปะฏเิวธงั 

นะวะ โลกตุตะระธมัเมต ิสพัเพปิเม พทุธะคเุณ อาวชัชิตว๎า เวสาลิยา 

ตีสุ ปาการนัตะเรสุ ติยามะร ัตติง ปะริตตงั กะโรนโต อายสั๎มา 

อานันทตัเถโร วยิะ การุญญะจติตงั อปุฏัฐะเปตว๎า. 

โกฏสิะตะสะหสัเสสุ  จกักะวาเฬส ุเทวะตา 

ยสัสาณัมปะฏคิคณัหนัติ ยญัจะ เวสาลยิมัปเุร 

โรคามะนุสสะทพุภกิขะ- สมัภตูนัตวิธิมัภะยงั 

ขิปปะมนัตะระธาเปส ิ  ปะรติตนัตมัภะณามะ เห ฯ 

 



 

๒๒  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทรัตนสูตร 
 

ยานีธะ ภตูานิ สะมาคะตานิ 

ภมุมานิ วา ยานิวะ อนัตะลกิเข 

สพัเพ วะ ภตูา สมุะนา ภะวนัต ุ

อะโถปิ สกักจัจะ สณัุนต ุภาสติงั 

ตสัม๎า ห ิภตูา นิสาเมถะ สพัเพ 

เมตตงั กะโรถะ มานุสยิา ปะชายะ 

ทวิา จะ รตัโต จะ หะรนัต ิเย พะลงิ 

ตสัม๎า ห ิเน รกัขะถะ อปัปะมตัตา ฯ 

ยงักญิจ ิวติตงั อธิะ วา หรุงั วา 

สคัเคส ุวา ยงั ระตะนัง ปะณีตงั 

นะ โน สะมงั อตัถ ิตะถาคะเตนะ 

อทิมัปิ พทุเธ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

ขะยงั วริาคงั อะมะตงั ปะณีตงั 

ยะทชัฌะคา สกัย๎ะมนีุ สะมาหโิต 

นะ เตนะ ธมัเมนะ สะมตัถ ิกญิจ ิ

อทิมัปิ ธมัเม ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 



 

๒๓  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

ยมัพทุธะเสฏโฐ ปะรวิณัณะย ีสจุงิ 

สะมาธิมานันตะรกิญัญะมาห ุ

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วชิชะติ 

อทิมัปิ ธมัเม ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

เย ปคุคะลา อฏัฐะ สะตงั ปะสฏัฐา 

จตัตาร ิเอตานิ ยคุานิ โหนติ 

เต ทกัขิเณยยา สคุะตสัสะ สาวะกา 

เอเตส ุทนินานิ มะหปัผะลานิ 

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

เย สปุปะยตุตา มะนะสา ทฬัเหนะ 

นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห ิ

เต ปตัตปิตัตา อะมะตงั วคิยัหะ 

ลทัธา มธุา นิพพตุงิ ภญุชะมานา 

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

  



 

๒๔  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

ยะถนิทะขีโล ปะฐะวงิ สโิต สยิา 

จะตพุภ ิวาเตภ ิอะสมัปะกมัปิโย 

ตะถูปะมงั สปัปรุสิงั วะทามิ 

โย อะรยิะสจัจานิ อะเวจจะ ปสัสะติ 

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

เย อะรยิะสจัจานิ วภิาวะยนัติ 

คมัภรีะปญัเญนะ สเุทสติานิ 

กญิจาปิ เต โหนต ิภสุปัปะมตัตา 

นะ เต ภะวงั อฏัฐะมะมาทยินัติ 

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

สะหาวสัสะ ทสัสะนะสมัปะทายะ 

ตะยสัส ุธมัมา ชะหติา ภะวนัติ 

สกักายะทฏิฐ ิวจิกิจิฉิตญัจะ 

สลีพัพะตงั วาปิ ยะทตัถ ิกญิจิ 

จะตูหะปาเยห ิจะ วปิปะมตุโต 

ฉะ จาภฐิานานิ อะภพัโพ กาตงุ 



 

๒๕  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

กญิจาปิ โส กมัมงั กะโรต ิปาปะกงั 

กาเยนะ วาจายทุะ เจตะสา วา 

อะภพัโพ โส ตสัสะ ปะฏจิฉะทายะ 

อะภพัพะตา ทฏิฐะปะทสัสะ วตุตา 

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

วะนัปปะคมุเพ ยะถา ผสุสติคัเค 

คมิหานะมาเส ปะฐะมสัม๎ิง คมิเห 

ตะถูปะมงั ธมัมะวะรงั อะเทสะย ิ

นิพพานะคามิง ปะระมงั หติายะ 

อทิมัปิ พทุเธ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

วะโร วะรญัญู วะระโท วะราหะโร 

อะนุตตะโร ธมัมะวะรงั อะเทสะย ิ

อทิมัปิ พทุเธ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

 



 

๒๖  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

ขีณัง ปรุาณัง นะวงั นัตถ ิสมัภะวงั 

วริตัตะจติตายะตเิก ภะวสัม๎ิง 

เต ขีณะพชีา อะวริุฬหฉินัทา 

นิพพนัต ิธีรา ยะถายมัปะทโีป 

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณีตงั 

เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

ยานีธะ ภตูานิ สะมาคะตานิ 

ภมุมานิ วา ยานิวะ อนัตะลกิเข 

ตะถาคะตงั เทวะมะนุสสะปูชิตงั 

พทุธงั นะมสัสามะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

ยานีธะ ภตูานิ สะมาคะตานิ 

ภมุมานิ วา ยานิวะ อนัตะลกิเข 

ตะถาคะตงั เทวะมะนุสสะปูชิตงั 

ธมัมงั นะมสัสามะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 

ยานีธะ ภตูานิ สะมาคะตานิ 

ภมุมานิ วา ยานิวะ อนัตะลกิเข 

ตะถาคะตงั เทวะมะนุสสะปูชิตงั 

สงัฆงั นะมสัสามะ สวุตัถ ิโหต ุฯ 



 

๒๗  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทขัดกรณียเมตตสูตร 
 

ยสัสานุภาวะโต ยกัขา  เนวะ ทสัเสนต ิภงิสะนัง 

ยมัห ิเจวานุยญุชนัโต  รตัตนิทวิะมะตนัทโิต 

สขุงั สปุะต ิสตุโต จะ  ปาปงั กญิจ ินะ ปสัสะติ 

เอวะมาทคิณูุเปตงั  ปะรติตนัตมัภะณามะ เห ฯ  

บทกรณียเมตตสตูร 

 
กะระณียะมตัถะกสุะเลนะ ยนัตงั สนัตงั ปะทงั อะภสิะเมจจะ 

สกัโก อชูุ จะ สหุชูุ จะ  สวุะโจ จสัสะ มทุ ุอะนะตมิานี 

สนัตสุสะโก จะ สภุะโร จะ  อปัปะกจิโจ จะ สลัละหกุะวตุติ 

สนัตนิทร๎โิย จะ นิปะโก จะ  อปัปะคพัโภ กเุลส ุอะนะนุคทิโธ 

นะ จะ ขุททงั สะมาจะเร กญิจิ เยนะ วญิญู ปะเร อปุะวะเทยยงุ 

สขุิโน วา เขมิโน โหนต ุ  สพัเพ สตัตา ภะวนัต ุสขุิตตัตา 

เยเกจ ิปาณะภตูตัถ ิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 

ทฆีา วา เย มะหนัตา วา  มชัฌิมา รสัสะกา อะณุกะถูลา 

ทฏิฐา วา เย จะ อะทฏิฐา  เย จะ ทูเร วะสนัต ิอะวิทูเร 

 



 

๒๘  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

ภตูา วา สมัภะเวส ีวา  สพัเพ สตัตา ภะวนัต ุสขุิตตัตา 

นะ ปะโร ปะรงั นิกพุเพถะ  นาตมิญัเญถะ กตัถะจ ินัง กญิจ ิ

พย๎าโรสะนา ปะฏฆีะสญัญา นาญญะมญัญสัสะ ทกุขะมิจเฉยยะ 

มาตา ยะถา นิยงั ปตุตงั  อายสุา เอกะปตุตะมะนุรกัเข 

เอวมัปิ สพัพะภเูตสุ มานะสมัภาวะเย อะปะรมิาณัง 

     เมตตญัจะ สพัพะโลกสัม๎ิง      มานะสมัภาวะเย อะปะรมิาณัง 

อทุธงั อะโธ จะ ตริยิญัจะ  อะสมัพาธงั อะเวรงั อะสะปตัตงั 

ตฏิฐญัจะรงั นิสนิโน วา  สะยาโน วา ยาวะตสัสะ วคิะตะมิทโธ 

เอตงั สะตงิ อะธิฏเฐยยะ  พร๎หัม๎ะเมตงั วหิารงั อธิะมาห ุ

ทฏิฐญิจะ อะนุปะคมัมะ  สลีะวา ทสัสะเนนะ สมัปนัโน 

กาเมส ุวเินยยะ เคธงั นะ ห ิชาต ุคพัภะเสยยงั ปนุะเรตตีิ 

บทขัดขันธสูตร 

 
    สพัพาสวีสิะชาตนีัง ทพิพะมนัตาคะทงั  วยิะ 

 ยนันาเสต ิ วสิงั  โฆรงั เสสญัจาปิ  ปะรสิสะยงั 

 อาณักเขตตมัห ิสพัพตัถะ สพัพะทา  สพัพะปาณินัง 

 สพัพะโสปิ  นิวาเรติ ปะรติตนัตมัภะณามะ  เห. 



 

๒๙  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทขันธสูตร 
 

  วรูิปกัเขห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  เอราปะเถหิ  เม 

 ฉพัย๎าปตุเตห ิ เม  เมตตงั เมตตงั กณัหาโคตะมะเกห ิจะ 

 อะปาทะเกห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  ทปิาทะเกห ิ เม 

 จะตปุปะเทห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  พะหปุปะเทห ิ เม 

 มา  มงั  อะปาทะโก  หงิส ิ มา  มงั  หงิส ิ ทปิาทะโก 

 มา  มงั  จะตปุปะโท หงิส ิ มา  มงั  หงิส ิ พะหปุปะโท 

 สพัเพ  สตัตา  สพัเพ ปาณา สพัเพ ภตูา จะ  เกวะลา 

 สพัเพ  ภทัร๎านิ  ปสัสนัต ุ มา  กญิจ ิ ปาปะมาคะมา 

อปัปะมาโณ  พทุโธ  อปัปะมาโณ  ธมัโม  อปัปะมาโณ  สงัโฆ 

ปะมาณะวนัตานิ  สริงิสะปานิ  อะห ิวจิฉิกา สะตะปะท ีอณุณานาภ ี

สะระพู มูสกิา กะตา เม รกัขา กะตา เม ปะรติตา ปะฏกิกะมนัตุ 

ภตูานิ โสหงั นะโม ภะคะวะโต นะโม สตัตนันัง สมัมาสมัพทุธานัง ฯ 

 

 



 

๓๐  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

บทขัดโมรสูตร 
 

 ปูเรนตมัโพธิสมัภาเร   นิพพตัตงั  โมระโยนิยงั 

 เยนะ  สงัวหิติารกัขงั  มะหาสตัตงั  วะเนจะรา 

 จริสัสงั  วายะมนัตาปิ  เนวะ  สกัขิงส ุ คณัหติงุ 

 พรหัมะมนัตนัต ิ อกัขาตงั ปะรติตนัตมัภะณามะ  เห ฯ 

 

บทโมรสูตร 
 

 อเุทตะยญัจกัขุมา  เอกะราชา 

 หะรสิสะวณัโณ  ปะฐะวปิปะภาโส 

ตงั ตงั  นะมสัสามิ  หะรสิสะวณัณัง  ปะฐะวปิปะภาสงั 

 ตะยชัชะ  คตุตา  วหิะเรม ุ ทวิะสงั  

 เย  พร๎าหม๎ะณา  เวทะค ุ สพัพะธมัเม 

 เต  เม  นะโม  เต  จะ  มงั  ปาละยนัต ุ

 นะมตัถ ุ พทุธานัง  นะมตัถ ุ โพธิยา 

 นะโม  วมิตุตานัง  นะโม  วมิตุตยิา 

 



 

๓๑  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

อมิงั  โส  ปะรติตงั  กตัว๎า  โมโร  จะระต ิ เอสะนา ฯ 

 อะเปตะยญัจกัขุมา  เอกะราชา 

 หะรสิสะวณัโณ  ปะฐะวปิปะภาโส 

ตงั  ตงั  นะมสัสามิ  หะรสิสะวณัณัง  ปะฐะวปิปะภาสงั 

 ตะยชัชะ  คตุตา  วหิะเรม ุ รตัตงิ 

 เย  พร๎าหม๎ะณา  เวทะค ุ สพัพะธมัเม 

 เต  เม  นะโม  เต  จะ  มงั  ปาละยนัต ุ

 นะมตัถ ุ พทุธานัง  นะมตัถ ุ โพธิยา 

 นะโม  วมิตุตานัง  นะโม  วมิตุตยิา 

อมิงั  โส  ปะรติตงั  กตัว๎า  โมโร  วาสะมะกปัปะยตี ิฯ 

 

 

บทขัดธชัคคสูตร 

 
ยสัสานุสสะระเณนาปิ  อนัตะลกิเขปิ ปาณิโน 

ปะตฏิฐะมะธิคจัฉนัต ิ  ภมูิยงั วยิะ สพัพะทา 

สพัพูปทัทะวะชาลมัหา ยกัขะโจราทสิมัภะวา 

คะณะนา นะ จะ มตุตานัง  ปะรติตนัตมัภะณามะ เห ฯ 



 

๓๒  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทธชัคคสูตร 

เอวมัเม สุตงั ฯ เอกงั สะมะยงั ภะคะวา สาวตัถยิงั วิหะระต ิ

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑกิสัสะ อาราเม ฯ ตตัร๎ะ โข ภะคะวา ภกิขู 

อามนัเตสิ ภกิขะโวติ ฯ ภะทนัเตติ เต ภกิขู ภะคะวะโต ปจัจสัโสสุง. 

ภะคะวา เอตะทะโวจะ . 

ภตูะปพุพงั ภกิขะเว เทวาสุระสงัคาโม สะมปุพัย๎ุฬโ๎ห อะโหส ิฯ 

อะถะโข ภกิขะเว สกัโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามนัเตส ิ

สะเจ มาริสา เทวานัง สงัคามะคะตานัง อปุปชัเชยยะ ภะยงั วา 

ฉัมภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา มะเมวะ ตสัม๎ิง สะมะเย ธะชคัคงั 

อลุโลเกยยาถะ มะมงั ห ิ โว ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั ยมัภะวิสสะติ 

ภะยงั วา ฉัมภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ เม 

ธะชคัคงั อลุโลเกยยาถะ 

อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลเกยยาถะ 

ปะชาปะติสสะ หิ โว เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั 

ยมัภะวิสสะติ ภะยงั วา ฉัมภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา โส 

ปะหิยยิสสะติ โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั 

อลุโลเกยยาถะ 

อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลเกยยาถะ 

วะรุณัสสะ ห ิโว เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั ยมัภะวิสสะติ 



 

๓๓  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

ภะยงั วา ฉัมภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ 

วะรุณัสสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลเกยยาถะ 

อะถะ อสีานัสสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลเกยยาถะ 

อสีานัสสะ หิ โว เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั ยมัภะวิสสะติ 

ภะยงั วา ฉมัภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา โส ปะหยิยสิสะตตี ิฯ 

ตงั โข ปะนะ ภกิขะเว สกักสัสะ วา เทวานะมินทสัสะ ธะชคัคงั 

อลุโลกะยะตงั ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั 

วะรุณัสสะ วา เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั อสีานัสสะ วา 

เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั ยมัภะวิสสะติ ภะยงั วา 

ฉัมภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา โส ปะหิยเยถาปิ โนปิ ปะหิยเยถะ ตงั 

กสิสะ เหต ุ สกัโก ห ิ ภกิขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค อะวีตะ

โทโส อะวตีะโมโห ภริุฉมัภ ีอตุร๎าส ีปะลายตี ิฯ 

อะหญัจะ โข ภกิขะเว เอวงั วะทามิ สะเจ ตมุหากงั ภกิขะเว 

อะรญัญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สญุญาคาระคะตานัง วา 

อปุปชัเชยยะ ภะยงั วา ฉมัภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา มะเมวะ ตสัม๎ิง 

สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ 

อติิปิ โส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ วิชชาจะระณะ 

สมัปนัโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปรุิสะทมัมะสาระถิ สตัถา  

เทวะมะนุสสานัง พทุโธ ภะคะวาติมะมงั ห ิโว ภกิขะเว อะนุสสะระตงั 



 

๓๔  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

ยมัภะวิสสะติ ภะยงั วา ฉัมภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา โส ปะหิย- 

ยสิสะต ิโน เจ มงั อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ ธมัมงั อะนุสสะเรยยาถะ 

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม สนัทิฏฐโิก อะกาลิโก เอหิปสัสโิก 

โอปะนะยิโก ปจัจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหีติ ธมัมงั ห ิ โว ภกิขะเว 

อะนุสสะระตงั ยมัภะวิสสะติ ภะยงั วา ฉัมภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา 

โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ธมัมงั อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ สงัฆงั 

อะนุสสะเรยยาถะ 

สุปะฏปินัโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อชุุปะฏปินัโน ภะคะ-

วะโต สาวะกะสงัโฆ ญายะปะฏปินัโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 

สามีจปิะฏิปนัโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ  ยะทิทงั จตัตาร ิ

ปรุิสะยุคานิ อฏัฐะ ปรุิสะปคุคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 

อาหเุนยโย ปาหเุนยโย ทกัขิเณยโย อญัชะลีกะระณีโย อะนุตตะรงั 

ปญุญกัเขตตงั โลกสัสาต ิ

สงัฆงั ห ิโว ภกิขะเว อะนุสสะระตงั ยมัภะวิสสะติ ภะยงั วา 

ฉัมภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา โส ปะหิยยิสสะติ ตงั กสิสะ เหต ุ

ตะถาคะโต ห ิภกิขะเว อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ วีตะราโค วีตะโทโส 

วีตะโมโห อะภริุ อจัฉัมภ ีอะนุตร๎าสี อะปะลายีติ ฯ อทิะมะโวจะ ภะ

คะวา อทิงั วตัว๎านะ สคุะโต อะถาปะรงั เอตะทะโวจะ สตัถา 

 



 

๓๕  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

อะรญัเญ รุกขะมูเล วา สญุญาคาเร วะ ภกิขะโว 

อะนุสสะเรถะ สมัพทุธงั ภะยงั ตมุหากะ โน สยิา 

โน เจ พทุธงั สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐงั นะราสะภงั 

อะถะ ธมัมงั สะเรยยาถะ นิยยานิกงั สเุทสติงั 

โน เจ ธมัมงั สะเรยยาถะ นิยยานิกงั สเุทสติงั 

อะถะ สงัฆงั สะเรยยาถะ ปญุญกัเขตตงั อะนุตตะรงั 

เอวมัพทุธงั สะรนัตานัง ธมัมงั สงัฆญัจะ ภกิขะโว 

ภะยงั วา ฉมัภติตัตงั วา โลมะหงัโส นะ เหสสะตตีิ ฯ 

 

บทขัดอาฏานาฏิยสูตร 

 
 อปัปะสนัเนห ิ นาถสัสะ สาสะเน  สาธุสมัมะเต 

 อะมะนุสเสห ิ จณัเฑหิ สะทา  กพิพสิการภิ ิ

 ปะรสิานัญจะตสัสนันะ- มะหงิสายะ  จะ  คตุตยิา 

 ยนัเทเสส ิ มหาวโีร ปะรติตนัตมัภะณามะ  เห ฯ 



 

๓๖  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

บทอาฏานาฏิยสูตร 
 

  วปิสัสสิสะ  นะมตัถ ุ  จกัขุมนัตสัสะ  สริีมะโต 

 สขิิสสะปิ  นะมตัถ ุ   สพัพะภตูานุกมัปิโน 

 เวสสะภสุสะ  นะมตัถ ุ  น๎หาตะกสัสะ  ตะปสัสโิน 

 นะมตัถ ุ กะกสุนัธสัสะ  มาระเสนัปปะมทัทโิน  

 โกนาคะมะนัสสะ  นะมตัถ ุ  พร๎าหม๎ณัสสะ  วสุมีะโต 

 กสัสะปสัสะ  นะมตัถ ุ  วปิปะมตุตสัสะ สพัพะธิ  

 องัครีะสสัสะ  นะมตัถ ุ  สกัย๎ะปตุตสัสะ  สริมีะโต 

 โย  อมิงั  ธมัมะมะเทเสส ิ  สพัพะทกุขาปะนูทะนัง  

 เย  จาปิ  นิพพตุา  โลเก  ยะถาภตูงั  วปิสัสสิงุ 

 เต  ชะนา  อะปิสณุา  มะหนัตา  วตีะสาระทา  

 หติงั  เทวะมะนุสสานัง  ยงั  นะมสัสนัต ิ โคตะมงั 

 วชิชาจะระณะสมัปนันัง  มะหนัตงั  วตีะสาระทงั  

 วชิชาจะระณะสมัปนันัง  พทุธงั  วนัทามะ โคตะมนัตฯิ  

 เอเต  จญัเญ จะ สมัพทุธา อะเนกะสะตะโกฏะโย 

 สพัเพ  พทุธา  อะสะมะสะมา สพัเพ  พทุธา  มะหทิธิกา  

 สพัเพ  ทะสะพะลูเปตา  เวสารชัเชหปุาคะตา 



 

๓๗  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 สพัเพ เต ปะฏชิานันติ  อาสะภณัฐานะมตุตะมงั 

 สหีะนาทงั  นะทนัเต  เต  ปะรสิาส ุ วสิาระทา 

พรหัมะจกักงั  ปะวตัเตนติ  โลเก  อปัปฏวิตัตยิงั 

 อเุปตา  พทุธะธมัเมหิ  อฏัฐาระสะห ิ นายะกา 

 ทว๎ตัตงิสะลกัขะณูเปตา-  สตีย๎านุพย๎ญัชะนาธะรา 

 พย๎ามปัปะภายะ  สปุปะภา  สพัเพ  เต  มนิุกญุชะรา 

 พทุธา  สพพญัญโุน  เอเต  สพัเพ  ขีณาสะวา  ชินา  

 มะหปัปะภา  มะหาเตชา  มะหาปญัญา  มะหพัพะลา 

 มะหาการุณิกา  ธีรา  สพัเพสานัง  สขุาวะหา  

 ทปีา  นาถา  ปะตฏิฐา  จะ  ตาณา  เลณา  จะ  ปาณินัง 

 คะต ี พนัธู  มะหสัสาสา  สะระณา  จะ  หเิตสโิน  

 สะเทวะกสัสะ  โลกสัสะ  สพัเพ  เอเต  ปะรายะนา 

เตสาหงั  สริะสา  ปาเท  วนัทามิ  ปรุสิตุตะเม 

 วะจะสา  มะนะสา  เจวะ  วนัทาเมเต  ตะถาคะเต 

 สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน  คะมะเน  จาปิ  สพัพะทา 

 สะทา  สเุขนะ  รกัขนัตุ  พทุธา  สนัตกิะรา  ตวุงั 

 เตห ิ ตว๎งั  รกัขิโต  สนัโต  มตุโต  สพัพะภะเยห ิ จะ  

 สพัพะโรคะ วนิิมตุโต  สพัพะสนัตาปะวชัชิโต 



 

๓๘  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

 สพัพะเวระมะติกกนัโต  นิพพโุต  จะ  ตวุงั  ภะวะ  

 เตสงั  สจัเจนะ  สเีลนะ  ขนัตเิมตตาพะเลนะ  จะ 

 เตปิ  ตมุเห  อะนุรกัขนัตุ  อาโรคเ๎ยนะ  สเุขนะ  จะ 

 ปรุตัถมิสัม๎ิง  ทสิาภาเค  สนัต ิภตูา  มะหิทธิกา 

 เตปิ  ตมุเห  อะนุรกัขนัตุ  อะโรคเ๎ยนะ  สเุขนะ  จะ  

 ทกัขิณัสม๎ิง  ทสิาภาเค  สนัต ิ เทวา  มะหิทธิกา 

 เตปิ  ตมุเห  อะนุรกัขนัตุ  อาโรคเ๎ยนะ  สเุขนะ  จะ  

 ปจัฉิมสัม๎ิง  ทสิาภาเค  สนัต ิ นาคา  มะหทิธิกา 

 เตปิ  ตมุเห  อะนุรกัขนัตุ  อาโรคเ๎ยนะ  สเุขนะ  จะ  

 อตุตะรสัม๎ิง  ทสิาภาเค  สนัต ิ ยกัขา  มะหทิธิกา 

 เตปิ  ตมุเห  อะนุรกัขนัตุ  อาโรคเ๎ยนะ  สเุขนะ  จะ  

 ปรุตัถเิมนะ  ธะตะรฏัโฐ  ทกัขิเณนะ  วรูิฬหะโก 

 ปจัฉิเมนะ วรูิปกัโข  กเุวโร  อตุตะรงั  ทสิงั  

 จตัตาโร  เต  มะหาราชา  โลกะปาลา  ยะสสัสโิน 

 เตปิ  ตมุเห  อะนุรกัขนัตุ  อาโรคเ๎ยนะ  สเุขนะ  จะ  

 อากาสฏัฐา  จะ  ภมุมฏัฐา  เทวา  นาคา  มะหิทธิกา 

 เตปิ  ตมุเห  อะนุรกัขนัตุ  อาโรคเ๎ยนะ  สเุขนะ  จะ 

 อทิธิมนัโต  จะ  เย  เทวา  วสนัตา  อธิะ  สาสเน 



 

๓๙  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 เตปิ  ตมุเห  อะนุรกัขนัตุ  อาโรคเ๎ยนะ  สเุขนะ  จะ 

 สพัพตีโิย  ววิชัชนัตุ  สพัพะโรโค  วนิัสสะต ุ

 มา  เต  ภะวตัวนัตะราโย  สขุี ทฆีายโุก  ภะวะ  

 อะภวิาทะนะสลีสิสะ  นิจจงั  วฑุฒาปะจายโิน 

 จตัตาโร  ธมัมา  วฑัฒนัติ  อาย ุ วณัโณ  สุขงั  พะลงั ฯ 

บทขัดอังคุลิมาลสูตร 
 

     ปะริตตงั  ยมัภะณันตสัสะ นิสนินัฏฐานะโธวะนัง 

 อทุะกมัปิ  วินาเสติ สพัะพเมวะ  ปะรสิสะยงั 

     โสตถนิา คพัภะวฏุฐานัง ยญัจะ สาเธต ิตงัขะเณ 

 เถรสัสงัคลุมิาลสัสะ โลกะนาเถนะ  ภาสติงั 

 กปัปฏัฐายงิ  มะหาเตชงั ปะรติตนัตมัภะณามะ เห ฯ 

 

 
 



 

๔๐  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทอังคุลมิาลสูตร 
 

ยะโตหงั  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ   

สญัจิจจะปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ  เตนะ  สจัเจนะ  โสตถิ  เต   

โหต,ุ  โสตถ ิ คพัภสัสะ ฯ 

ยะโตหงั  ภะคนิิ  อรยิายะ  ชาตยิา  ชาโต  นาภชิานามิ   

สญัจิจจะปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ  เตนะ  สจัเจนะ  โสตถิ  เต   

โหต,ุ  โสตถ ิ คพัภสัสะ ฯ 

ยะโตหงั  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ   

สญัจิจจะปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ  เตนะ  สจัเจนะ  โสตถิ  เต   

โหต,ุ  โสตถ ิ คพัภสัสะ ฯ 

 
 
 
 
 



 

๔๑  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทโพชฌังคสูตร 
 

 โพชฌงัโค สะตสิงัขาโต ธมัมานัง วจิะโย ตะถา 

วริยิมัปีตปิสัสทัธิ- โพชฌงัคา  จะ  ตะถาปะเร 

สะมาธุเปกขะโพชฌงัคา สตัเตเต สพัพะทสัสนิา 

มนิุนา  สมัมะทกัขาตา ภาวติา  พะหลุกีะตา 

สงัวตัตนัต ิ อะภญิญายะ  นิพพานายะ  จะ  โพธิยา 

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต  โหต ุ สพัพะทา ฯ 

 เอกสัม๎ิง สะมะเย นาโถ โมคคลัลานัญจะ  กสัสะปงั 

คลิาเน  ทกุขิเต  ทสิว๎า โพชฌงัเค  สตัตะ  เทสะยิ 

เต  จะ  ตงั  อะภนิันทติว๎า โรคา  มจุจงิส ุ ตงัขะเณ 

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต  โหต ุ สพัพะทา ฯ 

 เอกะทา  ธมัมะราชาปิ เคลญัเญนาภปีิฬโิต 

จุนทตัเถเรนะ  ตญัเญวะ ภะณาเปตว๎านะ  สาทะรงั 

สมัโมทติว๎า  จะ  อาพาธา  ตมัหา  วฏุฐาส ิ ฐานะโส 

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต  โหต ุสพัพะทา ฯ 

   ปะหนีา  เต  จะ  อาพาธา ตณิณันนัมปิ  มะเหสนิัง 

มคัคาหะตะกเิลสา  วะ ปตัตานุปปตัตธิมัมะตงั 

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต  โหต ุ สพัพะทา ฯ 



 

๔๒  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

บทอภยปริตร 

 ยนัทนุนิมิตตงั  อะวะมงัคะลญัจะ 

 โย  จามะนาโป  สะกณัุสสะ สทัโท 

 ปาปคัคะโห  ทสุสปิุนัง  อะกนัตงั 

 พทุธานุภาเวนะ  วินาสะเมนต ุฯ 

 ยนัทนุนิมิตตงั  อะวะมงัคะลญัจะ 

 โย  จามะนาโป  สะกณัุสสะ  สทัโท 

 ปาปคัคะโห  ทสุสปิุนัง  อะกนัตงั 

 ธมัมานุภาเวนะ  วนิาสะเมนต ุฯ 

 ยนัทนุนิมิตตงั  อะวะมงัคะลญัจะ 

 โย จามะนาโป  สะกณัุสสะ สทัโท 

 ปาปคัคะโห  ทสุสปิุนัง  อะกนัตงั 

 สงัฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนต ุฯ 

 

 

 

 



 

๔๓  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทสักกัต๎วา 
  

 สกักตัว๎า  พทุธะระตะนัง  โอสะถงั  อตุตะมงั  วะรงั 

 หติงั  เทวะมะนุสสานัง  พทุธะเตเชนะ  โสตถนิา 

 นัสสนัตปุทัทะวา  สพัเพ  ทกุขา  วูปะสะเมนต ุ เต 

 สกักตัว๎า  ธมัมะระตะนัง  โอสะถงั  อตุตะมงั  วะรงั 

 ปะรฬิาหูปะสะมะนัง  ธมัมะเตเชนะ  โสตถนิา 

 นัสสนัตปุทัทะวา  สพัเพ  ภะยา  วูปสะเมนต ุ เต 

 สกักตัว๎า  สงัฆะระตะนัง  โอสะถงั  อตุตะมงั  วะรงั 

 อาหเุนยยงั  ปาหเุนยยงั  สงัฆะเตเชนะ โสตถนิา 

 นัสสนัตปุทัทะวา  สพัเพ  โรคา  วูปะสะเมนต ุ เต ฯ 

 
 

 

 

 



 

๔๔  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

บทนัตถิ เม 

  

 นัตถ ิเม สะระณัง อญัญงั พทุโธ เม สะระณัง วะรงั 

 เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โหต ุเต ชะยะมงัคะลงั 

 นัตถ ิเม สะระณัง อญัญงั ธมัโม เม สะระณัง วะรงั 

 เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โหต ุเต ชะยะมงัคะลงั 

 นัตถ ิเม สะระณัง อญัญงั สงัโฆ  เม  สะระณัง  วะรงั 

 เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โหต ุ เต  ชะยะมงัคะลงั ฯ 

 
บทยังกิญจ ิ

  

 ยงักญิจ ิ ระตะนัง  โลเก วชิชะต ิ ววิธิงั  ปถุ ุ

 ระตะนัง  พทุธะสะมงั  นัตถ ิ ตสัม๎า  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต 

 ยงักญิจ ิ ระตะนัง  โลเก วชิชะต ิ ววิธิงั  ปถุ ุ

 ระตะนัง  ธมัมะสะมงั  นัตถ ิ ตสัม๎า  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต 

 ยงักญิจ ิ ระตะนัง  โลเก วชิชะต ิ ววิธิงั  ปถุ ุ

 ระตะนัง  สงัฆะสะมงั  นัตถ ิ ตสัม๎า โสตถ ีภะวนัต ุเต ฯ 

 



 

๔๕  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทโส  อัตถลัทโธ 
 

     โส  อตัถะลทัโธ  สขุิโต วริุฬโห  พทุธะสาสะเน 

 อะโรโค  สขุิโต  โหห ิ  สะหะ  สพัเพห ิ ญาตภิ ิฯ 

     สา  อตัถะลทัธา สขุิตา วริุฬหา  พทุธะสาสเน  

 อะโรคา  สขุิตา  โหห ิ  สะหะ  สพัเพห ิ ญาตภิ ิ

     เต  อตัถะลทัธา  สขุิตา วริุฬหา  พทุธะสาสะเน 

 อะโรคา  สขุิตา  โหห ิ  สะหะ  สพัเพห ิ ญาตภิ.ิ 

 

บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา 

 

  อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ        อตุตะมงั  ธมัมะมชัฌะคา 

 มะหาสงัฆงั  ปะโพเธส ิ         อจิเจตงั ระตะนัตตะยงั 

  พทุโธ ธมัโม  สงัโฆ จาต ิ    นานา โหนตมัปิ  วตัถโุต 

   อญัญะมญัญาวโิยคา วะ           เอกภีตูมัปะนัตถะโต  

พทุโธ  ธมัมสัสะ  โพเธตา   ธมัโม  สงัเฆนะ  ธารโิต  

 สงัโฆ จะ  สาวโก พทุธสัสะ        อจิเจกาพทัธะเมวิทงั 



 

๔๖  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

    วสิทุธงั  อตุตะมงั  เสฏฐงั    โลกสัมิง ระตะนัตตะยงั 

 สงัวตัตะติ  ปะสนันานัง           อตัตะโน  สทุธิกามินัง  

สมัมาปะฏปิชัชนัตานัง     ปะระมายะ  วสิทุธิยา 

  วสิทุธิ  สพัพะเกลเสห ิ            โหต ิ ทกุเขหิ  นิพพตุ ิ

 นิพพานัง  ปะระมงั  สญุญงั       นิพพานัง  ปะระมงั  สขุงั  

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ            สวุตัถ ิ โหต ุ สพัพะทา ฯ  

  ระตะนัตตะยานุภาเวนะ          ระตะนัตตะยะเตชะสา  

อปุทัทะวนัตรายา จะ             อปุะสคัคา จะ สพัพะโส  

มา  กะทาจ ิ สมัผสุงิส ุ          รฏัฐงั  สย๎ามานะเมวิทงั 

  อาโรคิยะสขุญัเจวะ        ตะโต  ทฆีายตุาปิ  จะ  

ตพัพตัถูนัญจะ  สมัปตัโย      สขุงั  สพัพตัถะ  โสตถ ิจะ  

ภะวนัต ุสมัปะวตัตนัต ุ         สย๎ามานัง  รฏัฐะปาลนิัง 

  เต จะ รฏัฐญัจะ  รกัขนัต ุ       สย๎ามรฏัฐกิะเทวะตา  

สยามานัง  รฏัฐะปาลหีิ           ธมัมามิเสหิ  ปูชิตา  

  สทิธะมตัถ ุ สทิธมตัถ ุ           สทิธะมตัถ ุ อทิงั  ผะลงั  

เอตสัม๎ิง  ระตะนัตตย๎สัม๎ิง       สมัปะสาทนเจตะโส ฯ 

 

 



 

๔๗  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

เทวตาอุยโยชนคาถา 
 

 ทกุขปัปตัตา  จะ  นิททกุขา ภะยปัปตัตา  จะ  นิพภะยา 

โสกปัปตัตา  จะ  นิสโสกา โหนต ุ สพัเพปิ  ปาณิโน 

เอตตาวะตา  จะ  อมัเหห ิ สมัภะตงั  ปญุญะสมัปะทงั 

สพัเพ  เทวานุโมทนัต ุ สพัพะสมัปตัตสิทิธิยา 

ทานัง  ทะทนัต ุ สทัธายะ สลีงั  รกัขนัต ุ สพัพะทา 

ภาวะนาภริะตา  โหนต ุ คจัฉนัต ุ เทวะตาคะตา ฯ 

 สพัเพ  พทุธา  พะลปัปตัตา ปจัเจกานัญจะ  ยงั  พะลงั 

อะระหนัตานัญจะ  เตเชนะ รกัขงั  พนัธามิ  สพัพะโส ฯ 

 
บทมงคลจักรวาลใหญ่ 

 

 สริธิิตมิะตเิตโชชะยะสทิธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปญุญา- 

ธิการสัสะ  สพัพนัตะรายะนิวาระณะสะมัตถสัสะ  ภะคะวะโต 

อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ ท๎วตัติงสะมะหาปุริสะลกัขะณา - 

นุภาเวนะ อะสตี๎ยานุพย๎ญัชะนานุภาเวนะ อฏัฐุตตะระสะตะมงัคะลา- 

นุภาเวนะ ฉพัพณัณะรงัสยิานุภาเวนะ เกตมุาลานุภาเวนะ ทะสะปาระ- 



 

๔๘  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

มิตานุภาเวนะ ทะสะอปุะปาระมิตานุภาเวนะ  ทะสะปะระมตัถะ - 

ปาระมิตานุภาะเวนะ สีละสะมาธิปญัญานุภาเวนะ พทุธานุภาเวนะ 

ธมัมานุภาเวนะ สงัฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ  อิทธานุภาเวนะ 

พะลานุภาเวนะ เญยยะธมัมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหสัสะ ธมัมกั-

ขนัธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธมัมานุภาเวนะ อฏัฐงัคิกะมคัคา- 

นุภาเวนะ อฏัฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ 

จะตุสจัจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สพัพญัญุ-

ตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามทุิตาอเุปกขานุภาเวนะ สพัพะ -

ปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหงั สพัพะ-

โรคะโสกุป ัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  ว ิน ัสสนัต ุ สพัพะ - 

อนัตะรายาปิ วินัสสนัตุ สพัพะสงักปัปา ตุยหงั สะมิชฌนัตุ ทีฆายุตา 

ตยุหงั โหต ุสะตะวสัสะชีเวนะ สะมงัคิโก โหตุ สพัพะทา ฯ อากาสะ-

ปพัพะตะวะนะภูมิคงัคามะหาสะมุททา อารกัขะกา เทวะตา สะทา 

ตมุเห อะนุรกัขนัต ุฯ 

 

 

 

  



 

๔๙  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

บทพุทธชัยมงคลคาถา 
 

 อติิปิ โส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ, วิชชาจะระณะ - 

สมัปนัโน, สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปรุิสะทมัมะสาระถ,ิ สตัถา 

เทวะมะนุสสานัง,  พทุโธ ภะคะวาต.ิ 

 ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม,  สนัทิฏฐิโก  อะกาลิโก, 

เอหิปสัสิโก, โอปะนะยิโก, ปจัจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหีติ.  

 สุปะฏิปนัโน  ภะคะวะโต   สาวะกะสงัโฆ,  อุชุปะฏิปนัโน 

ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ, ญายะปะฏิปนัโน ภะคะวะโต สาวะกะ - 

สงัโฆ,  สามีจปิะฏปินัโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  ยะทิทงั, จตัตาร ิ 

ปรุิสะยุคานิ อฏัฐะ ปรุิสะปคุคะลา,  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

อาหุเนยโย,  ปาหุเนยโย,  ท ักขิเณยโย,  อญัชะลีกะระณีโย, 

อะนุตตะรงั  ปุญญกัเขตตงั  โลกสัสาติ. 

  พาหงุสะหสัสะมะภนิิมมิตะสาวธุนัตงั 

 คร๎เีมขะลงั  อทุติะโฆระสะเสนะมารงั 

 ทานาทธิมัมะวธิินา  ชิตว๎า  มนิุนโท 

 ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมงัคะลานิ ฯ 

  มาราตเิรกะมะภยิชุฌิตะสพัพะรตัตงิ 

 โฆรมัปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงั 



 

๕๐  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 ขนัตสีทุนัตะวธิินา  ชิตว๎า มนิุนโท  

 ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมงัคะลานิ ฯ 

  นาฬาคริงิ  คะชะวะรงั  อะตมิตัตะภตูงั 

 ทาวคัคจิกักะมะสะนีวะ  สทุารุณันตงั 

 เมตตมัพเุสกะวธิินา  ชิตว๎า  มนิุนโท 

 ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมงัคะลานิ ฯ 

  อกุขิตตะขคัคะมะตหิตัถะสทุารุณันตงั 

 ธาวนัตโิยชะนะปะถงัคลุมิาละวนัตงั 

 อทิธีภสิงัขะตะมะโน  ชิตว๎า  มนิุนโท 

 ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมงัคะลานิ ฯ 

  กตัว๎านะ  กฏัฐะมทุะรงั  อวิะ  คพัภนีิยา 

 จญิจายะ  ทฏุฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมชัเฌ 

 สนัเตนะ  โสมะวธิินา  ชิตว๎า  มนิุนโท 

 ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมงัคลานิ ฯ 

  สจัจงั  วหิายะ  มะตสิจัจะกะวาทะเกตงุ 

 วาทาภโิรปิตะมะนัง อะตอินัธะภตูงั 

 ปญัญาปะทปีะชะลโิต  ชิตว๎า  มนิุนโท 

 ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมงัคะลานิ ฯ 

  นันโทปะนันทะภชุะคงั วพิธุงั  มะหทิธิง 

 ปตุเตนะ  เถระภชุะเคนะ  ทะมาปะยนัโต 

 อทิธูปะเทสะวธิินา  ชิตว๎า  มนิุนโท 

 ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมงัคะลานิ ฯ 



 

๕๑  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

  ทคุคาหะทฏิฐภิชุะเคนะ  สทุฏัฐะหตัถงั 

 พร๎หัม๎งั  วสิทุธิชตุมิิทธิพะกาภธิานัง 

 ญาณาคะเทนะ  วธิินา  ชิตว๎า  มนิุนโท 

 ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมงัคะลานิ ฯ 

  เอตาปิ  พทุธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคาถา 

 โย  วาจะโน  ทนิะทเิน  สะระเต  มะตนัที 

 หติว๎านะเนกะววิธิานิ  จุปทัทะวานิ 

 โมกขงั  สขุงั  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปญัโญ ฯ 

 มะหาการุณิโก  นาโถ หติายะ  สพัพะปาณินัง 

ปูเรตว๎า  ปารมี  สพัพา ปตัโต  สมัโพธิมตุตะมงั 

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โหต ุ เต  ชะยะมงัคะลงั ฯ 

 ชะยนัโต  โพธิยา  มูเล สกัย๎านัง  นันทวิฑัฒะโน 

เอวงั  ตว๎งั  วชิะโย  โหหิ ชะยสัส ุชะยะมงัคะเล 

อะปะราชิตะปลัลงัเก สเีส  ปะฐะวโิปกขะเร 

อะภเิสเก  สพัพะพทุธานัง อคัคปัปตัโต  ปะโมทะต ิฯ 

 สนุักขตัตงั  สมุงัคะลงั สปุะภาตงั  สหุฏุฐติงั 

สขุะโณ  สมุหุตุโต  จะ สยุฏิฐงั  พร๎หัม๎ะจารสิุ 

ปะทกัขิณัง  กายะกมัมงั วาจากมัมงั  ปะทกัขิณัง 

ปะทกัขิณัง  มะโนกมัมงั ปะณิธี  เต  ปะทกัขิณา 

ปะทกัขิณานิ  กตัว๎านะ ละภนัตตัเถ  ปะทกัขิเณ ฯ 

 



 

๕๒  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

บทภวตุ  สัพ 
 

ภะวะต ุ สพัพะมงัคะลงั รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา 

สพัพะพทุธานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต ฯ 

 ภะวะต ุ สพัพะมงัคะลงั รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา 

สพัพะธมัมานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต ฯ 

 ภะวะต ุ สพัพะมงัคะลงั รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา 

สพัพะสงัฆานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต ฯ 

 

บทนักขัตตยักษ์ 
 

 นักขตัตะยกัขะภตูานัง ปาปคัคะหะนิวาระณา 

 ปะรติตสัสานุภาเวนะ หนัตว๎า  เตสงั  อปุทัทะเว ฯ 

 นักขตัตะยกัขะภตูานัง  ปาปคัคะหะนิวาระณา 

 ปะรติตสัสานุภาเวนะ หนัตว๎า  เตสงั  อปุทัทะเว ฯ 

 นักขตัตะยกัขะภตูานัง ปาปคัคะหะนิวาระณา 

 ปะรติตสัสานุภาเวนะ หนัตว๎า  เตสงั  อปุทัทะเว ฯ 

 



 

๕๓  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 

 

    
    

     
     

      
       
    
      

       
       

         
        

      
    

    
    

      
    



 

๕๔  บทเจริญพระพุทธมนต์ 

 

 

 



 

๕๕  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
 

 

 

    
     

    
     

      
     

      
      

      
   
     

       
        

    
       

     
      

 



๕๖  บทเจริญพระพุทธมนต์ 
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