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บทชุมนุมเทวดา
สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง,
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ,
ผะริตว๎ านะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา,
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ ฯ
สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตร๎ าคัจฉันตุ เทวะตา,
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง,
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน,
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต,
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา,
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ
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บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

พระไตรสรณคมน์
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ทุติยัมปิ
ทุติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ

พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง

สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง

๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

คัจฉามิ
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คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ ฯ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ ฯ

นมการสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ
ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

นมการสิทธิคาถา
โย จักขุมา
โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
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 วิสุทธิมัคคัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
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สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
ส๎วากขาตะธัมมัง วิทิตงั กะโรติ ฯ
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

นโมการอัฏฐกคาถา
นะโม อะระหะโต สัมมานะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ
นะโม โอมะกาตีตัสสะ
นะโมการัปปะภาเวนะ
นะโมการานุภาเวนะ
นะโมการัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตต๎ยัสสะ สาธุกัง
ตัสสะ วัตถุตต๎ยัสสะปิ
วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ
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บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา
จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ
เทสิตัง ธัมมะราเชนะ
นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ

สัมพุชฌิต๎วา ตะถาคะโต
ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา
วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง
สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
สังคีตันตัมภะณามะ เส ฯ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เอวั ม เม สุ ตั ง ฯ เอกั ง สะมะยั ง ภะคะวา พาราณะสิ ยั ง
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย
ภิกขู อามันเตสิ
เท๎ ว เม ภิ กขะเว อัน ตา ปั พ พะชิ เตนะ นะ เสวิ ตั พ พา โย
จายั ง กาเมสุ กามะสุ ขั ล ลิ ก านุ โยโค หี โน คั ม โม โปถุ ช ชะนิ โ ก
อะนะริ โย อะนั ต ถะสั ญ หิ โต โย จายั ง อั ต ตะกิ ล ะมะถานุ โยโค
ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ
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เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม
สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ
อะยั ง โข สา ภิ ก ขะเว มั ช ฌิ ม า ปะฏิ ป ะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ฯ ชาติปิ ทุกขา
ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุ ก ขา อั ป ปิ เยหิ สั ม ปะโยโค ทุ ก โข ปิ เยหิ วิ ป ปะโยโค ทุ ก โข
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญ จุปาทานักขันธา
ทุกขา ฯ
อิ ทั ง โข ปะนะ ภิ ก ขะเว ทุ ก ขะสะมุ ท ะโย อะริ ย ะสั จ จั ง ฯ
ยายั ง ตั ณ หา โปโนพภะวิ ก า นั น ทิ ราคะสะหะคะตา ตั ต๎ ระ ตั ต๎ ราภินันทินี ฯ เสยยะถีทัง ฯ กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา ฯ
อิ ทั ง โข ปะนะ ภิ ก ขะเว ทุ ก ขะนิ โรโธ อะริ ย ะสั จ จั ง ฯ โย
ตั ส สาเยวะ ตั ณ หายะ อะเสสะวิ ราคะนิ โรโธ จาโค ปะฏิ นิ ส สั ค โค
มุตติ อะนาละโย ฯ
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อิท ัง โข ปะนะ ภิก ขะเว ทุก ขะนิโ รธะคามิน ี ปะฏิป ะทา
อะริยะสัจจัง ฯ อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว,
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสมาธิ ฯ
อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเต
สุธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปั ญ ญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิท ัง ทุก ขัง อะริย ะสัจ จัง ปะริญ เญยยัน ติ เม
ภิก ขะเว, ปุพ เพ อะนะนุส สุเ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุง อุท ะปาทิ ญานัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
อิ ทั ง ทุ ก ขะสะมุ ท ะโย อะริ ย ะสั จ จั น ติ เม ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ
อะนะนุ ส สุ เตสุ ธั ม เมสุ จั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ ปั ญ ญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ
เม ภิก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ ส สุ เตสุ ธัม เมสุ จัก ขุง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขะสะมุ ท ะโย อะริย ะสั จจัง ปะหี นั น ติ เม
ภิก ขะเว ปุพ เพ อะนะนุส สุเ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุง อุท ะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

๘ บทเจริญพระพุทธมนต์

อิ ทั ง ทุ ก ขะนิ โ รโธ อะริ ย ะสั จ จั น ติ เม ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ
อะนะนุ สสุ เตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุ ทะปาทิ ญาณั ง อุทะปาทิ ฯ ปั ญ ญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขะนิ โรโธ อะริย ะสั จ จั ง สั จ ฉิ ก าตั พ พั น ติ
เม ภิก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ ส สุ เตสุ ธัม เมสุ จัก ขุง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขะนิ โรโธ อะริ ย ะสั จ จั ง สั จ ฉิ ก ะตั น ติ เม
ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ ส สุ เตสุ ธั ม เมสุ จั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว
ปุ พ เพ อะนะนุ ส สุ เตสุ ธั ม เมสุ จั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภาเวตัพ พัน ติ เม ภิก ขะเว ปุพ เพ อะนะนุส สุเ ตสุ ธัม เมสุ จัก ขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ
ปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง
อะโหสิ ฯ

๙ บทเจริญพระพุทธมนต์

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎ มะเก สัส สะมะณะพ๎ร าห๎ม ะณิย า ปะชายะ สะเทวะมะนุส สายะ
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ
ยะโต จะ โข เม ภิ ก ขะเว อิ เ มสุ จะตู สุ อะริ ย ะสั จ เจสุ ,
เอวั น ติ ปะริ วั ฏ ฏั ง ท๎ ว าทะสาการั ง ยะถาภู ตั ง ญาณะทั ส สะนั ง
สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก
สั ส สะมะณ ะพ๎ ร าห๎ ม ะณิ ยา ปะชายะ สะเทวะมะนุ ส สายะ
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ
ญาณั ญ จะ ปะนะ เม ทั ส สะนั ง อุ ท ะปาทิ อะกุ ป ปา เม
วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ
อิท ะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัต ตะมะนา ปัญ จะวัค คิย า
ภิก ขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณั ส๎ มิ ง ภั ญ ญะมาเน อายั ส๎ ม ะโต โกณฑั ญ ญั ส สะ วิ ร ะชั ง
วี ต ะมะลั ง ธั ม มะ จั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ยั ง กิ ญ จิ สะมุ ท ะยะธั ม มั ง
สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ
ปะวั ต ติ เ ต จะ ภะคะวะตา ธั ม มะจั ก เก ภุ ม มา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน
มิคะทาเย อะนุ ต ตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัต ติ ตั ง อัป ปะฏิ วั ต ติ ยั ง
สะมะเณนะ วา พ๎ ร าห๎ ม ะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา
พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ ฯ (หยุด)
๑๐ บทเจริญพระพุทธมนต์

ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, จาตุมมะหาราชิกา เทวา
สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ จาตุ ม มะหาราชิ ก านั ง เทวานั ง สั ท ทั ง
สุต๎วา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตาวะติงสานัง
เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต๎ ว า ยามา เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ
ยามานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
ตุ สิ ต านั ง เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต๎ ว า นิ ม มานะระตี เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุ ต๎วา
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะระนิมมิตะ
วะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา พ๎รัห๎มะกายิกา เทวา สัททะ
มะนุสสาเวสุง
เอตั ม ภะคะวะตา พาราณะสิ ยั ง อิ สิ ป ะตะเน มิ ค ะทาเย
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ
วา พ๎ ร าห๎ ม ะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎ รั ห๎ มุ น า วา
เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ ฯ (หยุด)
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พ๎รัห๎มะโลกา
สัทโท อัพ ภุคคัจฉิฯ อะยัญ จะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ
สัม ปะกัม ปิ สัม ปะเวธิ ฯ อัป ปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส
โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ
โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ
อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญั สสะ อัญ ญาโกณฑัญโญเต๎ววะ นามัง (หยุด) อะโหสีติ ฯ
๑๑ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทมงคลสูตร
พะหู เทวา มะนุสสา จะ
อากังขะมานา โสตถานัง
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
อะนากุลา จะ กัมมันตา
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
อาระตี วิระตี ปาปา
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
คาระโว จะ นิวาโต จะ
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ

มังคะลานิ อะจินตะยุง
พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
วินะโย จะ สุสิกขิโต
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

๑๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตาทิสานิ กัต๎วานะ
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

บทรตนสูตร (ย่อ)
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
๑๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

๑๔ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทกรณียเมตตสูตร
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง

ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
มัชฌิมา รัสสะกา อะนุกะถูลา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

๑๕ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทขันธปริตร
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ,
ปะมาณ ะวั น ตานิ สิ ริ ง สะปานิ อะหิ วิ จ ฉิ ก า สะตะปะที
อุณ ณานาภี สะระพู มู สิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริต ตา
ปะฏิ ก กะมั น ตุ ภู ต านิ โสหั ง นะโม ภะคะวะโต นะโม สั ต ตั น นั ง
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

๑๖ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทเมตตานิสังสสุตตปาฐะ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ,
เชตะวะเน อะนาถะปิ ณ ฑิ กั ส สะ อาราเม ฯ ตั ต๎ ร ะ โข ภะคะวา
ภิ ก ขู อามั น เตสิ ภิ ก ขะโวติ ฯ ภะทั น เตติ เต ภิ ก ขู ภะคะวะโต
ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ ฯ (หยุด)
เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ
พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ
สุ ส ะมารั ท ธายะ, เอกาทะสานิ สั งสา ปาฏิ กั ง ขา ฯ กะตะเม
เอกาทะสะ ฯ สุขั ง สุ ปะติ ฯ สุ ขั ง ปะฏิ พุ ช ฌะติ ฯ นะ ปาปะกั ง
สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ อะมะนุสสานัง ปิโย
โหติ ฯ เทวะตา รักขั น ติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิ สั ง วา สั ต ถัง วา
กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ
อะสั ม มุ ฬ โห กาลั ง กะโรติ ฯ อุ ต ตะริ ง อั ป ปะฏิ วั ช ฌั นโต
พ๎ รั ห๎ ม ะโลกู ป ะโค โหติ ฯ เมตตายะ ภิ ก ขะเว เจโตวิ มุ ต ติ ย า
อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ
อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา
ปาฏิ กั ง ขาติ ฯ อิ ท ะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อั ต ตะมะนา เต ภิ ก ขู
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ
๑๗ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทโมรปริตร
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 วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา 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 วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

๑๘ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทจันทปริตตปาฐะ
เอวั ม เม สุ ตั ง ฯ เอกั ง สะมะยั ง ภะคะวา สาวั ต ถิ ยั ง
วิ ห ะระติ , เชตะวะเน อะนาถะปิ ณ ฑิ กั ส สะ อาราเม ฯ เตนะ โข
ปะนะ สะมะเยนะ จั น ทิ ม า เทวะปุ ต โต ราหุ น า อะสุ ริ น เทนะ
คะหิ โ ต โหติ ฯ อะถะโข จั น ทิ ม า เทวะปุ ต โต ภะคะวั น ตั ง
อะนุสสะระมาโน ตายัง เวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ
นะโม เต พุทธะวีรัตถุ
วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ
สัมพาธะปะฏิปันโนส๎ะมิ
ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติ ฯ
อะถะโข ภะคะวา จันทิมัง เทวะปุตตัง อารัพภะ ราหุง อะสุรินทัง
คาถายะ อัชฌะภาสิ
ตะถาคะตัง อะระหันตัง
จันทิมา สะระณัง คะโต
ราหุ จันทัง ปะมุญจัสสุ
พุทธา โลกานุกัมปะกาติ ฯ
อะถะโข ราหุ อะสุ ริ น โท จั น ทิ มั ง เทวะปุ ต ตั ง มุ ญ จิ ต๎ ว า
ตะระมานะรู โ ป เยนะ เวปะจิ ต ติ อะสุ ริ น โท เตนุ ป ะสั ง กะมิ
อุปสังกะมิตว๎ า สังวิคโค โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ
เอกะมั น ตั ง ฐิ ตั ง โข ราหุ ง อะสุ ริ น ทั ง เวปะจิ ต ติ อะสุ ริ น โท
คาถายะ อัชฌะภาสิ
กินนุ สันตะระมาโน วะ
ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ
กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตม๎หิ
โน จะ มุญเจยยะ จันทิมันติ ฯ
๑๙ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทสุริยปริตตปาฐะ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ,
เชตะวะเน อะนาถะปิ ณ ฑิ กั ส สะ อาราเม ฯ เตนะ โข ปะนะ
สะมะเยนะ สุริโย เทวะปุตโต ราหุนา อะสุรินเทนะ คะหิโต โหติ ฯ
อะถะโข สุริโย เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมาโน ตายัง
เวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ
นะโม เต พุทธะวีรัตถุ
วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ
สัมพาธะปะฏิปันโนส๎มิ
ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติ ฯ
อะถะโข ภะคะวา สุริยัง เทวะปุ ตตัง อารัพ ภะ ราหุง อะสุรินทัง
คาถายะ อัชฌะภาสิ
ตะถาคะตัง อะระหันตัง
สุริโย สะระณัง คะโต
ราหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ
พุทธา โลกานุกัมปะกา ฯ
โย อันธะกาเร ตะมะสี ปะภังกะโร
เวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโช
มา ราหุ คิลี จะระมันตะลิกเข
ปะชัง มะมะ ราหุ ปะมุญจะ สุริยันติ ฯ
อะถะโข ราหุ อะสุรินโท สุริยัง เทวะปุตตัง มุญจิต๎วา ตะระมานะรูโป
เยนะ เวปะจิตติ อะสุรินโท เตนุปะสังกะมิ อุปสังกมิต๎วา สังวิคโค
โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯ เอกะมันตัง ฐิตัง โข ราหุง
อะสุรินทัง เวปะจิตติ อะสุรินโท คาถายะ อัชฌะภาสิ
๒๐ บทเจริญพระพุทธมนต์

กินนุ สันตะระมาโน วะ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา
พุทธะคาถาภิคีโตม๎หิ

ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ
ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ ฯ

บทวัฏฏกปริตร
อัตถิ โลเก สีละคุโณ
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สันติ ปักขา อะปัตตะนา
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหาปัชชะลิโต สิขี
อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี
เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ

๒๑ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทอนุสสรณปาฐะ
อิ ติ ปิ โส ภะคะวา อะระหั ง สั ม มาสั ม พุ ท โธ, วิ ช ชาจะระณะสั ม ปั น โน สุ ค ะโต โลกะวิ ทู , อะนุ ต ตะโร ปุ ริ ส ะทั ม มะ
สาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก,
เอหิ ปั ส สิ โ ก, โอปะนะยิ โ ก, ปั จ จั ต ตั ง เวทิ ตั พ โพ วิ ญ ญู หี ติ ฯ
(อ่านว่า วิญญูฮีติ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ, ญ ายะปะฏิ ปั น โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง
จั ต ตาริ ปุ ริ ส ะยุ ค านิ อั ฏ ฐะ ปุ ริ ส ะปุ ค คะลา, เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุ เนยโย, ทั กขิ เณยโย, อัญ ชะลี กะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

๒๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทอาฏานาฏิยปริตร
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ
สิขิสสะปิ นะมัตถุ
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ
เย จาปิ นิพพุตา โลเก
เต ชะนา อะปิสุณา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง

จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะภูตานุกัมปิโน
น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
มาระเสนัปปะมัททิโน
พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
มะหันตา วีตะสาระทา
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ

บทอังคุลิมาลปริตร
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญ จิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ
เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
๒๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทโพชฌังคปริตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปีติปัสสัทธิสะมาธุเปกขะโพชฌังคา
มุนินา สัมมะทักขาตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

๒๔ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทอภยปริตร
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

๒๕ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทสักกัต๎วา
สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
นัสสันตุปัททะวา 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

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

๒๖ บทเจริญพระพุทธมนต์

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

วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ตัส๎มา โสตถี (หยุด) ภะวันตุ เต ฯ

บทมงคลจักรวาลใหญ่
สิ ริ ธิ ติ ม ะติ เตโชชะยะสิ ท ธิ มะหิ ท ธิ ม ะหาคุ ณ าปะริ มิ ต ะปุญญาธิการัสสะ, สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ, ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุ ภ าเวนะ อะสี ต๎ย านุ พ๎ ยั ญ ชะนานุ ภ าเวนะ, อั ฏ ฐุ ต ตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ, เกตุมาลานุภาเวนะ
ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิต านุภ าะเวนะ สีละสะมาธิปั ญ ญานุภาเวนะ,
พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ
อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ, เญยยะธัมมานุภาเวนะ, จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ, นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ, อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ, ทะสะพะละญาณา๒๗ บทเจริญพระพุทธมนต์

นุภาเวนะ, สัพ พั ญ ญุ ตะญาณานุภ าเวนะ เมตตากะรุณ ามุทิตาอุ เปกขานุ ภ าเวนะ สั พ พะปะริ ต ตานุ ภ าเวนะ, ระตะนั ต ตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัส
สุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา
ตุ ย หั ง สะมิ ช ฌั น ตุ , ที ฆ ายุ ต า ตุ ย หั ง โหตุ สะตะวั ส สะชี เวนะ
สะมั ง คิ โ ก โหตุ สั พ พะทา, อากาสะปั พ พะตะวะนะภู มิ คั ง คา
มะหาสะมุ ท ทา, อารั ก ขะกา เทวะตา สะทา ตุ ม เห (หยุ ด )
อะนุรักขันตุ ฯ

บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
มะหาสังฆัง ปะโพเธสิ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติ
อัญญะมัญญาวิโยคา วะ
พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา
สังโฆ จะ สาวโก พุทธัสสะ
วิสุทธัง อุตตะมัง เสฏฐัง
สังวัตตะติ ปะสันนานัง
สัมมา ปะฏิปัชชันตานัง
วิสุทธิ สัพพะก๎เลเสหิ
นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง

อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา
อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
นานาโหนตัมปิ วัตถุโต
เอกีภูตัมปะนัตถะโต
ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต
อิจเจกาพัทธะเมวิทัง
โลกัส๎มิง ระตะนัตตะยัง
อัตตะโน สุทธิกามินัง
ปะระมายะ วิสุทธิยา
โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ
นิพพานัง ปะระมัง สุขัง

๒๘ บทเจริญพระพุทธมนต์

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
อุปัททะวันตะรายา จะ
มา กะทาจิ สัมผุสิงสุ
อาโรคิยะสุขญ
ั เจวะ
ตัพพัตถูนัญจะ สัมปัตโ๎ ย
ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ
เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ
ส๎ยามานัง รัฏฐะปาลีหิ
สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ
เอตัส๎มิง ระตะนัตต๎ยัส๎มิง

สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา ฯ
ระตะนัตตะยะเตชะสา
อุปะสัคคา จะ สัพพะโส
รัฏฐัง ส๎ยามานะเมวิทัง
ตะโต ทีฆายุตาปิ จะ
สุขัง สัพพัตถะ โสตถิ จะ
ส๎ยามานัง รัฏฐะปาลินัง
ส๎ยามรัฏฐิกะเทวะตา
ธัมมามิเสหิ ปูชติ า
สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง
สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ

บทสุขาภิยาจนคาถา
ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง
ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ
เย เย อารักขะกา เทวา
อิมินา ธัมมะทาเนนะ
สะทา ภัท๎รานิ ปัสสันตุ
อัปปะมัตตา จะ อัมเหสุ
ยัญจะ โน ภาสะมาเนหิ

มังคะลัตถายะ ภาสิตัง
โหตุ ราชะกุเล สุขัง
ตัตถะ ตัตถาธิวาสิโน
สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตา
สุขิตา โหนตุ นิพภะยา
สัพเพ รักขันตุ โน สะทา
กุสะลัง ปะสุตัง พะหุง

๒๙ บทเจริญพระพุทธมนต์

ตันโน เทวานุโมทันตุ
เย วา ชะลาพุชัณฑะชา
อะเวรา โหนตุ สัพเพ เต
ปัสสันตุ อะนะวัชชานิ
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัส๎มิง
ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง
ยาวะ พุทโธติ นามัมปิ
สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง
มาตา ปิตา จะ อัตระชัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน

จิรัง ติฏฐันตุ สาตะตัง
สังเสทะโชปะปาติกา
อะนีฆา นิรุปัททะวา
มา จะ สาวัชชะมาคะมา
สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
มัคคัง สัตตะวิสุทธิยา
โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน
ปะวัตตะติ มะเหสิโน
ปาณิโน พุทธะสาสะเน
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

๓๐ บทเจริญพระพุทธมนต์

ปะระมะราชะชะนะนีวะระทานะคาถา
ปะระมะราชินี นาถา
ทะสะมินทะภุปาลัสสะ
สัมพุทธะมามะกา อัคคา
ปุญญาธิการะสัมปันนา
สิริยา กิตติยา จาปิ
นิสัมมะการินี โหติ
เอสา หิ รัฏฐะวาสีนัง
สัมปาเทติ กะรัณยานิ
สิปปานิ ชีวะโนปาเย
พะหุสิปปิกะกัมมัญจะ
วะโนทะกานุรักขายะ
พะหุกัตเถ สิขาปัตเต
ตัส๎มา หิ รัฏฐะวาสีนัง
อิทานิ สา วะโยวุฑฒา
ระตะนัต๎ยานุภาเวนะ
วิสิฏฐา ราชะมาตา สา
วัณณูเปตา พะลูเปตา
ทุกขะโรคะภะยาทีหิ
จิรัญชีวะตุ ทัยยานัง
วะรา กิตติ ยะสัคโค จะ

ภูมิพะลัสสะ ราชิโน
มาตุภูตา ยะสัสสินี
พุทธะธัมเม สะมาหิตา
ทานัชฌาสะยะสังยุตา
อะภิกกันตา อะภิกขะณัง
อะติสัณหา วิยัตติกา
อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
มะหาการุญญะเจตะสา
สาตเถ จะ อะนุสาสะติ
อะนุคคัณหาติ โยนิโส
สัพพัตถะ พุทธิทายินี
ปะกุพพะเต วิจักขะณา
สัมภาวิตา อะติปปิยา
เทมัสสา วะระมังคะลัง
กะตะปุญญัสสะ เตชะสา
ทีฆายุกา นิรามะยา
สุขิตา โหตุ สัพพะทา
ปาปัคคะเหหิ มุจจะตุ
สิรีภูตา วิเสสะโต
ปัญ ายันตุ นิรันตะรัง ฯ

……………….……..
สนามหลวงแผนกบาลี แต่ง
มหาเถรสมาคม
ตรวจแก้

๓๑ บทเจริญพระพุทธมนต์

จักกิวังสะทะสะมะปะระเมนทะมะหาราชาภิถุติคาถา
มะหาวะชิราลังกะระโณ
มะหาเตชานุภาโว จะ
ทัฬหัง กะตัญญุตาฐายี
ทะยามานะสะสัมปันโน
สังคะหานุปปะทาเนนะ
สัพเพสัง สะมะณานัมปิ
สัพพะกิจจานิ กาเรติ
มะหาราชัสสะ อังเคหิ
สะรัฏฐะวุฑฒิสันธาเน
ตัส๎มาทานิ นะรินโทยัง
วะรัสสะ จักกิวังสัสสะ
ระตะนัตย๎ านุภาเวนะ
ปะระเมนทะมะหาราชา
วัณณะวา พะละสัมปันโน
รัฏฐาภิปาละโนปายัง
รัชชัง ธัมเมนะ กาเรตุ
สัมพุทธะสาสะนัง เสฏฐัง

ทัยยานัง ปิยะขัตติโย
พะหุสัตถะวิจักขะโณ
พุทธาทิติพพะคาระโว
สะทา การะณะโกวิโท
ธัมมิการักขะคุตติยา
สัพเพสัง รัฏฐะวาสินัง
สารัตถิกานิ สัพพะโส
อะเนเกหิ สะมัปปิโต
ถิระจิตโต อะนินทิโย
สัมปุณณะปุญญะปาระมี
ทะสะโม โหติ ขัตติโย
ราชูนัง ปุญญะเตชะสา
ทีฆายุโก นิรามะโย
สุขิโต โหตุ สัพพะทา
วิจาระยัง วะ โยนิโส
ราชะธัมมัง อะโกปะยัง
อุปัตถัมภะตุ ฐานะโส

๓๒ บทเจริญพระพุทธมนต์

ปัปโปตุ สัพพะโสตถิญจะ สัพพัญจะ ชะยะมังคะลัง
จิรัง รัชเช ปะติฏฐาตุ
สะทา ภัท๎รานิ ปัสสะตุ
สัพพันตะรายะโมกขายะ เทวา รักขันตุ นัง สะทาติ ฯ
……………….……..
สนามหลวงแผนกบาลี
มหาเถรสมาคม

๓๓ บทเจริญพระพุทธมนต์

แต่ง
ตรวจแก้

สุทิตาปะระมะราชินีวะระทานะคาถา
ปะระมะราชินี อัคคา
สุทิตาว๎หา ยัสสะสินี
ทะสะมินทะภุปาลัสสะ
วีระภูตาภิวัลละภา
ปุญญาธิการะสัมปันนา สิริสัมปัตติสังยุตา
วินีตัตตา สุวิกกันตา
สัพพากัปปะวิลาสินี
นานาวิธิมหิ พ๎ยัตตา จะ ปุญญัตตะวินะยัญญุกา
สังวิธาเน จะ อุกกัฏฐา ปาคุญเญนะ สะมัปปิตา
สัมมา สุภาวิตารักขา
ปะระเมนทังคะรักขิกา
ทัฬหะภัตติสุสังยุตตา
ปะติพพะตา วิเสสะโต
สะสี วะ โอสะธีมชั เฌ สัพพัตเถวะ วิโรจะติ
ระตะนัต๎ยานุภาเวนะ
อัคคัญญะปุญญะเตชะสา
สุทิตาราชินี เสฏฺฐา
สุธาวิมะละลักขะณา
อายุอาทีหิ ธัมเมหิ
อุตตะริมปิ ปะวัฑฒะตุ
สัพพา สิรี จะ โสตถี จะ สัพพานิ มังคะลานิ จะ
สัพพา กิตติ จะ ภิยโยโส สังวัฑฒันตุ อะภิกขะณัง
ตัสสา เตชานุภาโว จะ อุฬาระโต ปะวัตตะตุ
สัพเพ มะหิทธิกา เทวา อะภิปาเลนตุ นัง สะทาฯ
…………………………………
สนามหลวงแผนกบาลี แต่ง
มหาเถรสมาคม
ตรวจแก้
๓๔ บทเจริญพระพุทธมนต์

บทเทวตาอุยโยชนคาถา
ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
สัพเพ เทวานุโมทันตุ
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
ภาวะนาภิระตา โหนตุ
สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ (หยุด)
ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

๓๕ บทเจริญพระพุทธมนต์

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิต๎วา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิต๎วา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๓๖ บทเจริญพระพุทธมนต์

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิต๎วา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

บทชัยปริตร
มะหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปัลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุขะโณ สุมหุ ุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง

หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล ฯ
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ
สุปะภาตัง สุหุฎฐิตัง
สุยิฎฐัง พ๎รัหม๎ ะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

๓๗ บทเจริญพระพุทธมนต์

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ

ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

บทภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

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

บทนักขัตตยักษ์
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ

ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว ฯ
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว ฯ
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันต๎วา เตสัง (หยุด) อุปัททะเว ฯ

๓๘ บทเจริญพระพุทธมนต์

