บทเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๒

มหาเถรสมาคม
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดพิมพ์

บทเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๒
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม

มหาเถรสมาคม
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดพิมพ์
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๑๔-๓๑๖ ซอยบ้านบาตร ถนนบารุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๓๕๑, ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๔๘ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๒๙๑๐
นายอินทพร จั่นเอีย่ ม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รักษาการแทนผู้จัดการโรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้พิมพ์/โฆษณา ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า
มติมหาเถรสมาคม
บทนมัสการพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
บทพระไตรสรณคมน์
บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ)
บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ)
บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทมงคลสูตร
บทรตนสูตร
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธสูตร
บทโมรสูตร
บทธชัคคสูตร
บทอาฏานาฏิยสูตร
บทอังคุลิมาลสูตร
บทโพชฌังคสูตร
บทอภยสูตร
บทสักกัต๎วา

๓
๖
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๙
๒๑
๒๗
๒๘
๓๐
๓๑
๓๕
๓๙
๔๑
๔๒
๔๓

บทนัตถิ เม ฯ
บทยังกิญจิ
บทโส อัตถลัทโธ
รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทพุทธชัยมงคลคาถา
บทภวตุ สัพ
บทนักขัตตยักษ์
บทปฐมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา
บทมหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิทานคาถา

หน้า
๔๔
๔๔
๔๕
๔๕
๔๗
๔๗
๔๙
๕๒
๕๒
๔๓
๕๕

บทเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑ บทเจริญพระพุทธมนต์

๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

มติมหาเถรสมาคม
ครัง้ ที่ ๒๔/๒๕๖๑
สานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติท่ี ๕๐๙/๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล
เนื่ องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ ๒๕๖๒
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครัง้ ที่ ๒๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐
กัน ยายน ๒๕๖๑ เลขาธิ ก ารมหาเถรสมาคมเสนอว่ า ตามที่ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดและสานักปฏิบตั ิธรรมทัว่ ประเทศ รวมทัง้
หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน ดาเนินการจัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตต
ภาวนาข้ามปี เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ครอบครัว และสังคม ซึง่ กิจกรรม
ดังกล่าวได้ดาเนินการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั นัน้
สานัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติได้พิจ ารณาแล ว้ เห็น ว่า เป็ น
โครงการที่ดี ดังนัน้ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นกิจกรรมดังกล่าว เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย และได้รบั ความร่วมมือจากวัดทุกวัด องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
จึงเห็นควรนาเสนอมหาเถรสมาคม เพือ่ โปรดให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

๑. ให้วดั ทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ
จัดให้มกี ารสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
ข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้มพี ธิ ีทาบุญตักบาตร ในวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๒ ตามความเหมาะสม
๒. ให้วดั ทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน
พร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิง่ เสพติด และร่วมกันทากิจกรรม
ทีเ่ ป็ นมงคลดังกล่าว แทนการละเล่นหรือกิจกรรมทีร่ ่นื เริงอย่างอืน่
๓. ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจดั พิมพ์หนังสือสวดมนต์
เพือ่ แจกจ่ายให้กบั สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และพุทธศาสนิกชนทัวไป
่
๔. ส่ ว นกลาง ให้ว ดั ราชบพิธ สถิต มหาสีม าราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์
และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม
๕. ในส่วนภูมภิ าค ให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสาน
กับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กาหนดวัดทีเ่ ป็ นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้พทุ ธศาสนิกชนพร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทีแ่ ต่ละวัดจัดขึ้น
๖. ให้ทุกจังหวัดแต่งตัง้ คณะกรรมการสวดมนต์เพือ่ ความเป็ นสิริ
มงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าคณะจังหวัด
เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณะสงฆ์ ๒ ฝ่ าย ให้ฝ่ายทีม่ อี าวุโส
สูงสุดโดยสมณศักดิ์เป็ นประธาน และอีกฝ่ ายเป็ นรองประธาน ผูว้ ่าราชการ
จังหวัด เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์ คณะกรรมการประกอบด้วย หน่ วยงาน

๔ บทเจริญพระพุทธมนต์

ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู ท้ ่เี กี่ย วข้องตามความเหมาะสม ให้ผูอ้ านวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุ การรายละเอียด
ปรากฏตามสาเนาโครงการฯ ทีแ่ นบถวายในทีป่ ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็น และให้รายงานผลการดาเนินงาน
ตลอดจนรายรับ-รายจ่าย ให้มหาเถรสมาคมทราบ และให้ดาเนินการได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งรอรับรองรายงานการประชุม

พันตารวจโท
(พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห)์
ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

๕ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ
(กราบ ๑ หน)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ
(กราบ ๑ หน)
สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ
(กราบ ๑ หน)

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ ฯ

๖ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทพระไตรสรณคมน์

ทุตยิ มั ปิ
ทุตยิ มั ปิ
ทุตยิ มั ปิ
ตะติยมั ปิ
ตะติยมั ปิ
ตะติยมั ปิ

พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง

สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง

๗ บทเจริญพระพุทธมนต์

คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ ฯ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ ฯ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ ฯ

สัมพุทเธ
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสญั จะ ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหงั
นะมะการานุ ภาเวนะ
หันต๎วา สัพเพ อุปทั ทะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวสี ะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหงั
นะมะการานุ ภาเวนะ
หันต๎วา สัพเพ อุปทั ทะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬสี ะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหงั
นะมะการานุ ภาเวนะ
หันต๎วา สัพเพ อุปทั ทะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
๘ บทเจริญพระพุทธมนต์

โย จักขุมา
โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมตุ โต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ
พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสทุ ธิมคั คัง
นิ ยยานิ โก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุจณ
ิ โณ ฯ
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
๙ บทเจริญพระพุทธมนต์

สัทธัมมะเสนา สุคะตานุ โค โย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
ส๎วากขาตะธัมมัง วิทติ งั กะโรติ ฯ
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
พุทธานุ พทุ ธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทนอบน้อมพระรัตนตรัย เพือ่ ให้เกิดเดชานุ ภาพ
ในการเจริญพระพุทธมนต์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

นะโม อะระหะโต สัมมานะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ
นะโม โอมะกาตีตสั สะ
นะโมการัปปะภาเวนะ
นะโมการานุ ภาเวนะ
นะโมการัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิ ธะ
วิสทุ ธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตต๎ยสั สะ สาธุกงั
ตัสสะ วัตถุตต๎ยสั สะปิ
วิคจั ฉันตุ อุปทั ทะวา
สุวตั ถิ โหตุ สัพพะทา
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ

๑๐ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อะนุ ตตะรัง อะภิสมั โพธิง
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา
จะตูสว๎ าริยะสัจเจสุ
เทสิตงั ธัมมะราเชนะ
นาเมนะ วิสสุตงั สุตตัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ

สัมพุชฌิตว๎ า ตะถาคะโต
ธัมมะจักกัง อะนุ ตตะรัง
โลเก อัปปะฏิวตั ติยงั
ปะฏิปตั ติ จะ มัชฌิมา
วิสทุ ธัง ญาณะทัสสะนัง
สัมมาสัมโพธิกติ ตะนัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
สังคีตนั ตัมภะณามะ เส ฯ

บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เอวัม เม สุ ต ัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิ ย ัง
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย
ภิกขู อามันเตสิ
เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตพั พา โย จายัง กา
เมสุ กามะสุ ข ั ล ลิ ก านุ โยโค หี โ น คัม โม โปถุ ช ชะนิ โก อะนะริ โ ย
อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุ โยโค ทุกโข อะนะริโย
อะนัตถะสัญหิโต ฯ
๑๑ บทเจริญพระพุทธมนต์

เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุ ปะคัมมะ มัชฌิ มา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิส มั พุทธา จักขุ กะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิ พพานายะ สังวัตตะติ ฯ
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิ มา ปะฏิป ะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิส มั พุทธา จักขุ กะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิ พพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สัมมา-ทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชี โว สัมมา-วายาโม
สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ
อะยัง โข สา ภิ ก ขะเว มัช ฌิ ม า ปะฏิ ป ะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิส มั พุทธา จักขุ กะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญ ญายะ
สัมโพธายะ นิ พพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ฯ ชาติปิ ทุกขา
ชะราปิ ทุกขา มะระณั มปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ ปายาสาปิ ทุ ก ขา อัป ปิ เยหิ สัม ปะโยโค ทุ ก โข ปิ เยหิ วิ ป ปะโยโค ทุ ก โข
ยัม ปิ จฉั ง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุ กขัง สังขิ ตเตนะ ปัญ จุ ป าทานั ก ขัน ธา
ทุกขา ฯ
อิ ท ัง โข ปะนะ ภิ ก ขะเว ทุ ก ขะสะมุ ท ะโย อะริ ย ะสัจ จัง ฯ
ยายัง ตัณ หา โปโนพภะวิ ก า นั น ทิ ร าคะสะหะคะตา ตัต๎ ร ะ ตัต๎ ร าภินันทินี ฯ เสยยะถีท งั ฯ กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา ฯ
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิ โรโธ อะริยะสัจจัง ฯ โย ตัสสาเยวะ
ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิ โรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ
๑๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

อิ ท ัง โข ปะนะ ภิ ก ขะเว ทุ ก ขะนิ โรธะคามิ นี ปะฏิ ป ะทา
อะริยะสัจจัง ฯ
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชี โว สัมมาวายาโม
สัมมาสะติ สัมมาสมาธิฯ
อิท งั ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุ สสุเตสุ
ธัม เมสุ จัก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ ปัญ ญาอุ ท ะปาทิ วิ ช ชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิ ทัง ทุ ก ขั ง อะริ ย ะสัจ จัง ปะริ ญ เญยยัน ติ เม
ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ สสุ เ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญานั ง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิ ทงั ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุ สสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุ ง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
อิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุ สสุ เตสุ ธัมเมสุ จักขุ ง อุทะปาทิ ญาณั ง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิ ท งั ทุ กขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ
เม ภิก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ สสุ เ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุ ง อุท ะปาทิ ญาณั ง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
๑๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

ตัง โข ปะนิ ท งั ทุ กขะสะมุ ท ะโย อะริ ย ะสัจจัง ปะหี นั น ติ เม
ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ สสุ เ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิทงั ทุกขะนิ โรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ-นุ สสุ
เตสุ ธัม เมสุ จัก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ ปัญ ญา อุ ท ะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิ ท ัง ทุ กขะนิ โ รโธ อะริ ย ะสัจ จัง สัจ จิ ก าตัพ พัน ติ
เม ภิก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ สสุ เ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุ ง อุท ะปาทิ ญาณั ง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิ ท ัง ทุ ก ขะนิ โ รโธ อะริ ย ะสัจ จัง สัจ จิ ก ะตัน ติ เม
ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ สสุ เ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิท งั ทุ กขะนิ โ รธะคามิ นี ปะฏิ ป ะทา อะริ ยะสัจ จันติ เม ภิก ขะเว
ปุ พ เพ อะนะนุ สสุ เ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิ ท งั ทุ กขะนิ โ รธะคามิ นี ปะฏิ ป ะทา อะริ ย ะสัจจัง
ภาเวตัพ พัน ติ เม ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ สสุ เ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุ ง
อุทะปาทิ ญาณั ง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ
๑๔ บทเจริญพระพุทธมนต์

ตัง โข ปะนิ ท งั ทุ กขะนิ โ รธะคามิ นี ปะฏิ ป ะทา อะริ ย ะสัจจัง
ภาวิต นั ติ เม ภิกขะเว ปุ พเพ อะนะนุ สสุ เตสุ ธัมเมสุ จักขุ ง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ยาวะกีว ญั จะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตู สุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ
ปะริวฏั ฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตงั ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ
เนวะ ตาวาหัง ภิ ก ขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพ๎ร ัห๎ม ะเก สัส สะมะณะพ๎ ร าห๎ มะณิ ยา ปะชายะ สะเทวะมะนุ ส สายะ
อะนุ ตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ
ยะโต จะ โข เม ภิ ก ขะเว อิ เ มสุ จะตู สุ อะริ ย ะสัจ เจสุ เอวัน ติ
ปะริวฏั ฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตงั ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ
อะถาหัง ภิ ก ขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎ ร ัห๎ ม ะเก
สัส สะมะณะพ๎ ร าห๎ ม ะณิ ยา ปะชายะ สะเทวะมะนุ ส สายะ อะนุ ตตะรัง
สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ
ญาณั ญ จะ ปะนะ เม ทัส สะนั ง อุ ท ะปาทิ อะกุ ป ปา เม วิ มุ ต ติ
อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ
อิ ท ะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัต ตะมะนา ปั ญ จะวัค คิ ย า ภิ ก ขู
ภะคะวะโต ภาสิต งั อะภินั นทุง ฯ อิม สั ๎ มิ ญจะ ปะนะ เวยยากะระณั ส๎ มิ ง
ภัญ ญะมาเน อายัส๎ ม ะโต โกณฑัญ ญัส สะ วิ ร ะชั ง วี ต ะมะลัง ธั ม มะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิ โรธะธัมมันติ ฯ
๑๕ บทเจริญพระพุทธมนต์

ปะวัต ติ เ ต จะ ภะคะวะตา ธั ม มะจัก เก ภุ ม มา เทวา สัท ทะ
มะนุ ส สาเวสุ ง เอตัม ภะคะวะตา พาราณะสิ ย ัง อิ สิ ป ะตะเน มิ ค ะทาเย
อะนุ ตตะรัง ธัม มะจัก กัง ปะวัต ติ ต ัง อัป ปะฏิ ว ัต ติ ย ัง สะมะเณนะ วา
พ๎ร าห๎ ม ะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎ ร ัห๎ มุ น า วา เกนะจิ วา
โลกัสม๎ ินติ ฯ
ภุ ม มานั ง เทวานั ง สัท ทัง สุ ต๎ ว า จาตุ ม มะหาราชิ ก า เทวา
สัท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ จาตุ ม มะหาราชิ กานั ง เทวานั ง สัท ทัง สุ ต๎ ว า
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง
สุต๎วา ยามา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง
สุตว๎ า ตุสติ า เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ
ตุ สิ ต านั ง เทวานั ง สัท ทัง สุ ต๎ วา นิ ม มานะระตี เทวา สัท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ นิ ม มานะระตี นั ง เทวานั ง สัท ทัง สุ ต๎ วา ปะระนิ ม มิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ ปะระนิ มมิตะวะสะวัตตีนัง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
พ๎รหั ๎มะปาริสชั ชา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ พ๎ รหั ๎มะปาริส ชั
ชานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
พ๎ร หั ๎ม ะปะโรหิ ตา เทวา สัท ทะมะนุ สสาเวสุ ง ฯ พรัหมะปะโรหิ ตานั ง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
มะหาพ๎ร หั ๎ม า เทวา สัท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ มะหาพ๎ ร หั ๎มานั ง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
๑๖ บทเจริญพระพุทธมนต์

ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ ปะริตตาภานัง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ อัปปะมาณาภานัง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ อาภัสสะรานัง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
ปะริ ต ตะสุ ภ า เทวา สัท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ ปะริ ต ตะสุ ภ านั ง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
สุ ภ ะกิ ณ หะกา เทวา สัท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ สุ ภะกิ ณ๎ ห ะกานั ง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ เวหัปผะลานัง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
อะวิหา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ อะวิหานัง เทวานัง
สัททัง สุตว๎ า

อะตัปปา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ อะตัปปานัง เทวานัง
สัททัง สุตว๎ า
๑๗ บทเจริญพระพุทธมนต์

สุทสั สา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ สุทสั สานัง เทวานัง
สัททัง สุตว๎ า
สุทสั สี เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ สุทสั สีนัง เทวานัง สัททัง
สุตว๎ า อะกะนิ ฏฐะกา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง ฯ
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิ ย งั อิสิป ะตะเน มิ ค ะทาเย
อะนุ ตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั
อัปปะฏิว ตั ติยงั สะมะเณนะ วา พ๎ ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ
วา มาเรนะ วา พ๎รหั ม๎ นุ า วา เกนะจิ วา โลกัสม๎ ินติ ฯ
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พ๎ รหั ๎มะโลกา
สัท โท อัพ ภุค คัจ ฉิ ฯ อะยัญ จะ ทะสะสะหัส สี โลกะธาตุ สัง กัม ปิ
สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ ฯ อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก
ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุ ภาวัง ฯ
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ
โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ
อิติ หิ ท งั อายัส๎ ม ะโต โกณฑัญ ญัส สะ อัญ ญาโกณฑัญ โญเต๎ววะ นามัง อะโหสีติ ฯ

๑๘ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทขัดมงคลสูตร
ยัญจะ ท๎วาทะสะ วัสสานิ
จิรสั สัง จินตะยันตาปิ
จักกะวาฬะสะหัสเสสุ
กาลัง โกลาหะลัง ชาตัง
ยัง โกละนาโถ เทเสสิ
ยัง สัตว๎ า สุพพะทุกเขหิ
เอวะมาทิคณ
ุ ู เปตัง

จินตะยิงสุ สะเทวะกา
เนวะ ชานิ งสุ มังคะลัง
ทะเสสุ เยนะ ตัตตะกัง
ยาวะ พ๎รหั ม๎ ะนิ เวสะนา
สัพพะปาปะวินาสะนัง
มัจจันตาสังขิยา นะรา
มังคะลันตัมภะณามะ เห.

บทมงคลสูตร
เอวัมเม สุตงั เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิ ณฑิกสั สะ อาราเม ฯ อะถะ โข อัญญะตะรา
เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสต๎วา เยนะ ภะคะวา เตนุ ปะสังกะมิ
อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ
เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
๑๙ บทเจริญพระพุทธมนต์

พะหู เทวา มะนุ สสา จะ
มังคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ
อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนี ยานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิ ธิ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
พาหุสจั จัญจะ สิปปัญจะ
วินะโย จะ สุสกิ ขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
มาตาปิ ตอุ ปุ ฏั ฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
อาระตี วิระตี ปาปา
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
คาระโว จะ นิ วาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ตะโป จะ พ๎รหั ม๎ ะจะริยญั จะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิ พพานะสัจฉิ กริ ยิ า จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
๒๐ บทเจริญพระพุทธมนต์

อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
เอตาทิสานิ กัตว๎ านะ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

บทขัดรัตนสูตร
ปะณิ ธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะ ปาระมิโย ทะสะ
อุปะปาระมิโย ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิโยติ ปัญจะ มะหาปะริจจาเค
ติสโส จะริยา ปัจฉิ มพั ภะเว คัพภาวักกันติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง
ปะธานะจะริยงั โพธิปลั ลังเก มาระวิชะยัง สัพพัญญุตะญาณัปปะฏิเวธัง
นะวะ โลกุตตะระธัมเมติ สัพเพปิ เม พุทธะคุเณ อาวัชชิตว๎ า เวสาลิยา
ตี สุ ปาการัน ตะเรสุ ติ ย ามะรัต ติ ง ปะริ ต ตัง กะโรนโต อายัส๎ม า
อานันทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อุปฏั ฐะเปต๎วา.
โกฏิสะตะสะหัสเสสุ
จักกะวาเฬสุ เทวะตา
ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ
ยัญจะ เวสาลิยมั ปุเร
โรคามะนุ สสะทุพภิกขะสัมภูตนั ติวธิ มั ภะยัง
ขิปปะมันตะระธาเปสิ
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ
๒๑ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทรัตนสูตร
ยานี ธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตงั
ตัสม๎ า หิ ภูตา นิ สาเมถะ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุ สยิ า ปะชายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ตัสม๎ า หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรงั วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณี ตงั
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณี ตงั
ยะทัชฌะคา สักย๎ ะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
๒๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณ
ั ณะยี สุจงิ
สะมาธิมานันตะริกญั ญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิ กกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปตั ตา อะมะตัง วิคยั หะ
ลัทธา มุธา นิ พพุตงิ ภุญชะมานา
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ

๒๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิ โย
ตะถูปะมัง สัปปุรสิ งั วะทามิ
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสปั ปะมัตตา
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยนั ติ
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ
ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สักกายะทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉิ ตญั จะ
สีลพั พะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
๒๔ บทเจริญพระพุทธมนต์

อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตคั เค
คิมหานะมาเส ปะฐะมัสม๎ ิง คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
นิ พพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร
อะนุ ตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
๒๕ บทเจริญพระพุทธมนต์

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรตั ตะจิตตายะติเก ภะวัสม๎ ิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉนั ทา
นิ พพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
ยานี ธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุ สสะปูชิตงั
พุทธัง นะมัสสามะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
ยานี ธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุ สสะปูชิตงั
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
ยานี ธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุ สสะปูชิตงั
สังฆัง นะมัสสามะ สุวตั ถิ โหตุ ฯ
๒๖ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทขัดกรณียเมตตสูตร
ยัสสานุ ภาวะโต ยักขา
ยัมหิ เจวานุ ยญ
ุ ชันโต
สุขงั สุปะติ สุตโต จะ
เอวะมาทิคณ
ุ ู เปตัง

เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
รัตตินทิวะมะตันทิโต
ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

บทกรณียเมตตสูตร
กะระณี ยะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุหชุ ู จะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
สันตินท๎รโิ ย จะ นิ ปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุ คทิ โธ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตตั ตา
เยเกจิ ปาณะภูตตั ถิ
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
มัชฌิมา รัสสะกา อะณุ กะถูลา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
๒๗ บทเจริญพระพุทธมนต์

ภูตา วา สัมภะเวสี วา
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตตั ตา
นะ ปะโร ปะรัง นิ กพุ เพถะ นาติมญั เญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา ยะถา นิ ยงั ปุตตัง
อายุสา เอกะปุตตะมะนุ รกั เข
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสม๎ ิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติรยิ ญั จะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิ สนิ โน วา
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
พ๎รหั ม๎ ะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุ ปะคัมมะ
สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ

บทขัดขันธสูตร

สัพพาสีวสิ ะชาตีนัง
ยันนาเสติ วิสงั โฆรัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ
สัพพะโสปิ นิ วาเรติ

ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
สัพพะทา สัพพะปาณิ นัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เห.

๒๘ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทขันธสูตร
วิรูปกั เขหิ เม เมตตัง
ฉัพย๎ าปุตเตหิ เม เมตตัง
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภัทร๎ านิ ปัสสันตุ

เมตตัง เอราปะเถหิ เม
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิรงิ สะปานิ อะหิ วิจฉิ กา สะตะปะที อุณณานาภี
สะระพู มูสกิ า กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

๒๙ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทขัดโมรสูตร
ปูเรนตัมโพธิสมั ภาเร
เยนะ สังวิหติ ารักขัง
จิรสั สัง วายะมันตาปิ
พรัหมะมันตันติ อักขาตัง

นิ พพัตตัง โมระโยนิ ยงั
มะหาสัตตัง วะเนจะรา
เนวะ สักขิงสุ คัณหิตงุ
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

บทโมรสูตร
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมตุ ตานัง นะโม วิมตุ ติยา
๓๐ บทเจริญพระพุทธมนต์

อิมงั โส ปะริตตัง กัตว๎ า โมโร จะระติ เอสะนา ฯ
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมตุ ตานัง นะโม วิมตุ ติยา
อิมงั โส ปะริตตัง กัตว๎ า โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

บทขัดธชัคคสูตร
ยัสสานุ สสะระเณนาปิ
ปะติฏฐะมะธิคจั ฉันติ
สัพพูปทั ทะวะชาลัมหา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง

อันตะลิกเขปิ ปาณิ โน
ภูมิยงั วิยะ สัพพะทา
ยักขะโจราทิสมั ภะวา
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

๓๑ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทธชัคคสูตร
เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิ ณฑิกสั สะ อาราเม ฯ ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู
อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.
ภะคะวา เอตะทะโวจะ .
ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปพั ย๎ ุฬโ๎ ห อะโหสิ ฯ
อะถะโข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ
สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา
ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัสม๎ ิง สะมะเย ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ เม
ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
ปะชาปะติสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง
ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส
ปะหิยยิสสะติ โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ
อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
วะรุณัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ
๓๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ
วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
อีสานัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะตีติ ฯ
ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง
วะรุณัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง อีสานัสสะ วา
เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา
ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยเยถาปิ โนปิ ปะหิยเยถะ ตัง
กิสสะ เหตุ สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค อะวีตะ
โทโส อะวีตะโมโห ภิรุฉมั ภี อุตร๎ าสี ปะลายีติ ฯ
อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ สะเจ ตุมหากัง ภิกขะเว
อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา
อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัสม๎ ิง
สะมะเย อะนุ สสะเรยยาถะ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุ ตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุ สสานัง พุทโธ ภะคะวาติมะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุ สสะระตัง
๓๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุ สสะเรยยาถะ อะถะ ธัมมัง อะนุ สสะเรยยาถะ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสั สิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหีติ ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว
อะนุ สสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา
โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ธัมมัง อะนุ สสะเรยยาถะ อะถะ สังฆัง
อะนุ สสะเรยยาถะ
สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจปิ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทงั จัตตาริ
ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณี โย อะนุ ตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุ สสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา
ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ ตัง กิสสะ เหตุ
ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วีตะราโค วีตะโทโส
วีตะโมโห อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุ ตร๎ าสี อะปะลายีติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะ
คะวา อิทงั วัตว๎ านะ สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา
๓๔ บทเจริญพระพุทธมนต์

อะรัญเญ รุกขะมูเล วา
อะนุ สสะเรถะ สัมพุทธัง
โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ
อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ
โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ
อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ
เอวัมพุทธัง สะรันตานัง
ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา

สุญญาคาเร วะ ภิกขะโว
ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา
โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง
นิ ยยานิ กงั สุเทสิตงั
นิ ยยานิ กงั สุเทสิตงั
ปุญญักเขตตัง อะนุ ตตะรัง
ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว
โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ ฯ

บทขัดอาฏานาฏิยสูตร
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ
อะมะนุ สเสหิ จัณเฑหิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะยันเทเสสิ มหาวีโร

สาสะเน สาธุสมั มะเต
สะทา กิพพิสการิภิ
มะหิงสายะ จะ คุตติยา
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

๓๕ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทอาฏานาฏิยสูตร
วิปสั สิสสะ นะมัตถุ
สิขิสสะปิ นะมัตถุ
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะมัตถุ กะกุสนั ธัสสะ
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
โย อิมงั ธัมมะมะเทเสสิ
เย จาปิ นิ พพุตา โลเก
เต ชะนา อะปิ สณ
ุ า
หิตงั เทวะมะนุ สสานัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา
สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา
สัพเพ ทะสะพะลูเปตา

จักขุมนั ตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะภูตานุ กมั ปิ โน
น๎ หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
มาระเสนัปปะมัททิโน
พ๎ราห๎มณัสสะ วุสมี ะโต
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
สักย๎ ะปุตตัสสะ สิรมี ะโต
สัพพะทุกขาปะนู ทะนัง
ยะถาภูตงั วิปสั สิสงุ
มะหันตา วีตะสาระทา
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติฯ
อะเนกะสะตะโกฏะโย
สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา
เวสารัชเชหุปาคะตา

๓๖ บทเจริญพระพุทธมนต์

สัพเพ เต ปะฏิชานันติ
สีหะนาทัง นะทันเต เต
พรัหมะจักกัง ปะวัตเตนติ
อุเปตา พุทธะธัมเมหิ
ท๎วตั ติงสะลักขะณู เปตาพ๎ยามัปปะภายะ สุปปะภา
พุทธา สพพัญญุโน เอเต
มะหัปปะภา มะหาเตชา
มะหาการุณิกา ธีรา
ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ
คะตี พันธู มะหัสสาสา
สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ
เตสาหัง สิระสา ปาเท
วะจะสา มะนะสา เจวะ
สะยะเน อาสะเน ฐาเน
สะทา สุเขนะ รักขันตุ
เตหิ ต๎วงั รักขิโต สันโต
สัพพะโรคะ วินิมตุ โต

อาสะภัณฐานะมุตตะมัง
ปะริสาสุ วิสาระทา
โลเก อัปปฏิวตั ติยงั
อัฏฐาระสะหิ นายะกา
สีตย๎ านุ พย๎ ญั ชะนาธะรา
สัพเพ เต มุนิกญุ ชะรา
สัพเพ ขีณาสะวา ชินา
มะหาปัญญา มะหัพพะลา
สัพเพสานัง สุขาวะหา
ตาณา เลณา จะ ปาณิ นัง
สะระณา จะ หิเตสิโน
สัพเพ เอเต ปะรายะนา
วันทามิ ปุรสิ ตุ ตะเม
วันทาเมเต ตะถาคะเต
คะมะเน จาปิ สัพพะทา
พุทธา สันติกะรา ตุวงั
มุตโต สัพพะภะเยหิ จะ
สัพพะสันตาปะวัชชิโต

๓๗ บทเจริญพระพุทธมนต์

สัพพะเวระมะติกกันโต
เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ
เตปิ ตุมเห อะนุ รกั ขันตุ
ปุรตั ถิมสั ม๎ ิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุมเห อะนุ รกั ขันตุ
ทักขิณัสม๎ ิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุมเห อะนุ รกั ขันตุ
ปัจฉิ มสั ม๎ ิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุมเห อะนุ รกั ขันตุ
อุตตะรัสม๎ ิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุมเห อะนุ รกั ขันตุ
ปุรตั ถิเมนะ ธะตะรัฏโฐ
ปัจฉิ เมนะ วิรูปกั โข
จัตตาโร เต มะหาราชา
เตปิ ตุมเห อะนุ รกั ขันตุ
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา
เตปิ ตุมเห อะนุ รกั ขันตุ
อิทธิมนั โต จะ เย เทวา

นิ พพุโต จะ ตุวงั ภะวะ
ขันติเมตตาพะเลนะ จะ
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
สันติ ภูตา มะหิทธิกา
อะโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
สันติ เทวา มะหิทธิกา
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
สันติ นาคา มะหิทธิกา
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
สันติ ยักขา มะหิทธิกา
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
ทักขิเณนะ วิรูฬหะโก
กุเวโร อุตตะรัง ทิสงั
โลกะปาลา ยะสัสสิโน
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
เทวา นาคา มะหิทธิกา
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
วสันตา อิธะ สาสเน

๓๘ บทเจริญพระพุทธมนต์

เตปิ ตุมเห อะนุ รกั ขันตุ
สัพพีตโิ ย วิวชั ชันตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
อะภิวาทะนะสีลสิ สะ
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
นิ จจัง วุฑฒาปะจายิโน
อายุ วัณโณ สุขงั พะลัง ฯ

บทขัดอังคุลิมาลสูตร
ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ
อุทะกัมปิ วินาเสติ
โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง
เถรัสสังคุลมิ าลัสสะ
กัปปัฏฐายิง มะหาเตชัง

นิ สนิ นัฏฐานะโธวะนัง
สัพะพเมวะ ปะริสสะยัง
ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
โลกะนาเถนะ ภาสิตงั
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

๓๙ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทอังคุลมิ าลสูตร
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ, โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
ยะโตหัง ภะคินิ อริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ, โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ, โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

๔๐ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทโพชฌังคสูตร
โพชฌังโค สะติสงั ขาโต
วิรยิ มั ปี ตปิ สั สัทธิสะมาธุเปกขะโพชฌังคา
มุนินา สัมมะทักขาตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัสม๎ ิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิสว๎ า
เต จะ ตัง อะภินันทิตว๎ า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิตว๎ า จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลกี ะตา
นิ พพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
เคลัญเญนาภิปีฬโิ ต
ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
ปัตตานุ ปปัตติธมั มะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

๔๑ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทอภยปริตร
ยันทุนนิ มิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุ ภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิ มิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุ ภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิ มิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุ ภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

๔๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทสักกัต๎วา
สักกัตว๎ า พุทธะระตะนัง
หิตงั เทวะมะนุ สสานัง
นัสสันตุปทั ทะวา สัพเพ
สักกัตว๎ า ธัมมะระตะนัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง
นัสสันตุปทั ทะวา สัพเพ
สักกัตว๎ า สังฆะระตะนัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
นัสสันตุปทั ทะวา สัพเพ

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
พุทธะเตเชนะ โสตถินา
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
ภะยา วูปสะเมนตุ เต
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
สังฆะเตเชนะ โสตถินา
โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

๔๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทนัตถิ เม
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

บทยังกิญจิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ

วิชชะติ วิวธิ งั ปุถุ
ตัสม๎ า โสตถี ภะวันตุ เต
วิชชะติ วิวธิ งั ปุถุ
ตัสม๎ า โสตถี ภะวันตุ เต
วิชชะติ วิวธิ งั ปุถุ
ตัสม๎ า โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

๔๔ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทโส อัตถลัทโธ
โส อัตถะลัทโธ สุขิโต
อะโรโค สุขิโต โหหิ
สา อัตถะลัทธา สุขิตา
อะโรคา สุขิตา โหหิ
เต อัตถะลัทธา สุขิตา
อะโรคา สุขิตา โหหิ

วิรุฬโห พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ
วิรุฬหา พุทธะสาสเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภ.ิ

บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
มะหาสังฆัง ปะโพเธสิ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติ
อัญญะมัญญาวิโยคา วะ
พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา
สังโฆ จะ สาวโก พุทธัสสะ

อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา
อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
นานา โหนตัมปิ วัตถุโต
เอกีภตู มั ปะนัตถะโต
ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต
อิจเจกาพัทธะเมวิทงั

๔๕ บทเจริญพระพุทธมนต์

วิสทุ ธัง อุตตะมัง เสฏฐัง
สังวัตตะติ ปะสันนานัง
สัมมาปะฏิปชั ชันตานัง
วิสทุ ธิ สัพพะเกลเสหิ
นิ พพานัง ปะระมัง สุญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ระตะนัตตะยานุ ภาเวนะ
อุปทั ทะวันตรายา จะ
มา กะทาจิ สัมผุสงิ สุ
อาโรคิยะสุขญั เจวะ
ตัพพัตถูนัญจะ สัมปัตโย
ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ
เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ
สยามานัง รัฏฐะปาลีหิ
สิทธะมัตถุ สิทธมัตถุ
เอตัสม๎ ิง ระตะนัตต๎ยสั ม๎ ิง

โลกัสมิง ระตะนัตตะยัง
อัตตะโน สุทธิกามินัง
ปะระมายะ วิสทุ ธิยา
โหติ ทุกเขหิ นิ พพุติ
นิ พพานัง ปะระมัง สุขงั
สุวตั ถิ โหตุ สัพพะทา ฯ
ระตะนัตตะยะเตชะสา
อุปะสัคคา จะ สัพพะโส
รัฏฐัง ส๎ยามานะเมวิทงั
ตะโต ทีฆายุตาปิ จะ
สุขงั สัพพัตถะ โสตถิ จะ
ส๎ยามานัง รัฏฐะปาลินัง
ส๎ยามรัฏฐิกะเทวะตา
ธัมมามิเสหิ ปูชิตา
สิทธะมัตถุ อิทงั ผะลัง
สัมปะสาทนเจตะโส ฯ

๔๖ บทเจริญพระพุทธมนต์

เทวตาอุยโยชนคาถา
ทุกขัปปัตตา จะ นิ ททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิ พภะยา
โสกัปปัตตา จะ นิ สโสกา
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิ โน
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุ โมทันตุ
สัพพะสัมปัตติสทิ ธิยา
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
สีลงั รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหนตุ
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ
สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

บทมงคลจักรวาลใหญ่
สิรธิ ิตมิ ะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิ ก ารัส สะ สัพ พัน ตะรายะนิ ว าระณะสะมัต ถัส สะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัม มาสัม พุท ธัส สะ ท๎ ว ตั ติง สะมะหาปุริส ะลักขะณานุ ภาเวนะ อะสีต๎ยานุ พย๎ ญั ชะนานุ ภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุ ภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุ ภาเวนะ เกตุมาลานุ ภาเวนะ ทะสะปาระ๔๗ บทเจริญพระพุทธมนต์

มิตานุ ภาเวนะ ทะสะอุป ะปาระมิต านุ ภ าเวนะ ทะสะปะระมัต ถะปาระมิตานุ ภาะเวนะ สีละสะมาธิปญั ญานุ ภาเวนะ พุทธานุ ภาเวนะ
ธัมมานุ ภาเวนะ สัง ฆานุ ภ าเวนะ เตชานุ ภ าเวนะ อิท ธานุ ภ าเวนะ
พะลานุ ภาเวนะ เญยยะธัมมานุ ภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะ ธัมมักขันธานุ ภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุ ภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุ ภ าเวนะ อัฏ ฐะสะมาปัต ติ ย านุ ภ าเวนะ ฉะฬะภิญ ญานุ ภ าเวนะ
จะตุสจั จะญาณานุ ภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุ ภาเวนะ สัพพัญญุตะญาณานุ ภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุ ภาเวนะ สัพพะปะริตตานุ ภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุ ภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุ ป ัท ทะวะทุ ก ขะโทมะนั ส สุ ป ายาสา วิน ัส ส นั ตุ ส พั พะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา
ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิ คงั คามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา
ตุมเห อะนุ รกั ขันตุ ฯ

๔๘ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทพุทธชัยมงคลคาถา
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุ ตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา
เทวะมะนุ สสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ.
ส๎ว ากขาโต ภะคะวะตา ธัม โม, สัน ทิฏ ฐิโ ก อะกาลิโ ก,
เอหิปสั สิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหีติ.
สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปนั โน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจปิ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทงั , จัตตาริ
ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุ เ นยโย, ปาหุ เ นยโย, ทัก ขิ เ ณยโย, อัญ ชะลี ก ะระณี โย,
อะนุ ตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธนั ตัง
ค๎รเี มขะลัง อุทติ ะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธมั มะวิธินา ชิตว๎ า มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
มาราติเรกะมะภิยชุ ฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
๔๙ บทเจริญพระพุทธมนต์

ขันตีสทุ นั ตะวิธินา ชิตว๎ า มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นาฬาคิรงิ คะชะวะรัง อะติมตั ตะภูตงั
ทาวัคคิจกั กะมะสะนี วะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตว๎ า มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหตั ถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลมิ าละวันตัง
อิทธีภสิ งั ขะตะมะโน ชิตว๎ า มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
กัตว๎ านะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตว๎ า มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสจั จะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิ ตะมะนัง อะติอนั ธะภูตงั
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตว๎ า มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพธุ งั มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตว๎ า มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๕๐ บทเจริญพระพุทธมนต์

ทุคคาหะทิฏฐิภชุ ะเคนะ สุทฏั ฐะหัตถัง
พ๎รหั ม๎ งั วิสทุ ธิชตุ มิ ิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตว๎ า มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตว๎ านะเนกะวิวธิ านิ จุปทั ทะวานิ
โมกขัง สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ
มะหาการุณิโก นาโถ
หิตายะ สัพพะปาณิ นัง
ปูเรต๎วา ปารมี สัพพา
ปัตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักย๎ านัง นันทิวฑั ฒะโน
เอวัง ต๎วงั วิชะโย โหหิ
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ
สุนักขัตตัง สุมงั คะลัง สุปะภาตัง สุหฏุ ฐิตงั
สุขะโณ สุมหุ ตุ โต จะ
สุยฏิ ฐัง พ๎รหั ม๎ ะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะณิ ธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตว๎ านะ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ
๕๑ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทภวตุ สัพ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุ ภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุ ภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุ ภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

บทนักขัตตยักษ์
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุ ภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุ ภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุ ภาเวนะ

ปาปัคคะหะนิ วาระณา
หันต๎วา เตสัง อุปทั ทะเว ฯ
ปาปัคคะหะนิ วาระณา
หันต๎วา เตสัง อุปทั ทะเว ฯ
ปาปัคคะหะนิ วาระณา
หันต๎วา เตสัง อุปทั ทะเว ฯ

๕๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

ïìðøöøćßĉîĊîćëćõĉëčêĉðÿĉìíĉüøìćîÙćëć
ðąøąöąøćßĉîĊîćëć
ðčââćíĉÖćøąÿĆöðŦîîć
íĆööĉÖć íĉêĉÿĆöðŦîîć
ÿĆöóčìíąÿćÿąđîđ÷üą
ÿĆöóčìíąöćöąÖć ĂĆÙÙć
ìčÖ×ĆððŦêđê Ýą îĉììčÖđ×
ÿĆóóąìĆ÷đ÷ðŗ Öćđøêĉ
đöêēêìąđÖîą ēêđÿêĉ
÷Ćêëą ĂĆÝēÝìąÖĆÜ ēĀêĉ
÷Ćêëą ĂĆðēðìąÖĆÜ ēĀêĉ
÷ĆÜ ÷ĆÜ õąßąêĉ õĎöĉîìć
đ÷ Ăčðć÷ć Öąêć ēĀîêĉ
ÿĆóđó đê øĆäåąüćÿĊîĆÜ
ÿĆööćĂćßĊüąđöđêÿĆÜ
õĉ÷ē÷ ñćÿčüĉĀćøć÷ą
ÿĉððąĂćßĊüąđüöĆßáĆÜ
êĆÿğöć ÿĆöõćüĉêć ēĀêĉ
ÿĆóóąìĆ÷÷ć ĂĉöćÙĆööą

ÿĉøĉÖĉêêĉ öąĀć÷ąÿć
ìĆ÷÷ćîĆÜ ÿĉøĉüĆæçąÖć
ÿĆóóąìć ìĊÛąìĆÿÿĉîĊ
êĉóóąÿĆìíć ðÿćìĉÖć
õĉ÷ē÷ êĆÜ ĂčðąëĆöõąêĉ
õą÷ĆððŦêđê Ýą îĉóõąđ÷
öąĀćÖćøčââąđÝêąÿć
ÛĆöđö đìēüüą đöìąîĉÜ
êĆÜ Öćđøêĉ ÿąēöìąÖĆÜ
êĆÜ Öćđøêĉ ðąēĀîąÖĆÜ
êĆÜ êĆÜ ÿč×ĆÜ ðąÖčóóąđê
õćÿĉêć Ýćðŗ Ýĉîêĉêć
ÿč×Ćêëć÷ą ðąüĆêêąđø
üĉđîêĉ ĂčðąëĆöõąêĉ
íąîćÙąöĆÜîčóğøĎĀĉêčÜ
Öćđøêĉ ĂąîčÖĆöðąÖć
ðąßć÷ą öćêčåćîĉ÷ć
ÿĆîêĉöĆÙÙćîčÿćÿąÖĆÜ

๕๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

๕๔ บทเจริญพระพุทธมนต์

ïìöĀćüßĉøćúĆÜÖøèćõĉëčêĉðÿĉìíĉüøìćîÙćëć
öąĀćüąßĉøćúĆÜÖąøąēè
öąĀćðčâēâ öąĀćðŦâēâ
ÿĆöóčìíąöćöąēÖ ĂĆÙēÙ
ÿąüĊøĉē÷ ÿąöčÿÿćēĀ
ÿğ÷ćöąüćÿĊîąöĆêëć÷ą
ÿĆóóąÖĉÝÝćîĉ Öćđøêĉ
ÿĆóđóÿĆÜ ìčÖ×ąÛćêć Ýą
êĆÿğöć îąøĉÿÿąēø đÿãēå
ÿĆÖÖąēê öćîĉēê ēĀêĉ
øąêąîĆêêą÷ćîčõćđüîą
öąĀćüąßĉøćúĆÜÖąøąēè
ìĊÛć÷čēÖ ÿč×Ċ ēĀêč
îĉììčÖē× Ýą ĂąēøēÙ Ýą
ĂĆîêąøć÷ĎðÿĆÙÙć Ýą
öć ÖąìćÝĉ ÿĆöñčÿĉÜÿč
ðŦðēðêč ÿĆóóąēÿêëĉâÝą
ĂĉÝÞĉêĆÜ ðŦêëĉêÜĆ ÿĆóóĆÜ

ÿğ÷ćöćîĆÜ íĆööą×Ćêêĉē÷
öąĀćđêēß öąĀć÷ąēÿ
ßĉîąÝĆÖÖčðąëĆöõąēÖ
ìĊÛąìĆÿÿĊ üĉÝĆÖ×ąēè
Āĉêć÷ą Ýą ÿč×ć÷ą Ýą
öąĀćÖćøčèĉēÖ üąēø
ÿĆóóĆêëą ÿč×ąìć÷ąēÖ
ÿğ÷ćöĉÖćîĆÜ öąēîĀąēø
ðĎßĉēê üąøą×Ćêêĉē÷
øąêąîĆêêą÷ąđêßąÿć
ÿąĀą ÿĆóđóĀĉ âćêĉõĉ
öąĀĆóóąēú öąĀĉìíĉēÖ
Ăąđüēø ēĀêč îĉóõąē÷
ÿĆêêčĂĊêĉĂčðŦììąüć
ÿğ÷ćöąøĆäåĆÜ Ýą õĎðąêĉÜ
ÿĆóóĆâÝą ßą÷ąöĆÜÙąúĆÜ
×ĉððąđöüą ÿąöĉßáąêč

๕๕ บทเจริญพระพุทธมนต์

ÿğ÷ćöąøĆäåĆÜ üĉēøđÝêč
ĂĉìíĉÜ ðŦðēðêč đüðčúúĆÜ
ÝĉøĆÜ ēúđÖ ðąêĉäåćêč

øćîĉ ðŦÿÿąêč
ÿĆóóąÿĆöðŦêêĉÿĉìíĉ÷ć
üĉøčāĀĉÜ ÝčêêąøĉÜ ÿąìć
ÿĆööćÿĆöóčìíąÿćÿąîĆîêĉĄ

มหาเถรสมาคม
ผูร้ จนาบทมหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา

๕๖ บทเจริญพระพุทธมนต์

