
  

บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา. 

----------------------------- 

๑. บทสวดบูชาพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ฯ  

 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมสัสามิ ฯ  

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ 

๒. บทสวดชุมนมุเทวดา 

    สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ     

ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง   

ภะณันตุ ฯ 

     สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปรัฏเฐ 

จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภมุมา จายันตุ เทวา       

ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง              

มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ 

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยมัภะทันตา 

ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยมัภะทันตา 

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยมัภะทันตา ฯ 

๓. บทสวดปุพพภาคนมการ  

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุท ธัสสะ ฯ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุท ธัสสะ ฯ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุท ธัสสะ ฯ 

๔. บทสวดพระไตรสรณคมน์ 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 



  

       -๒- 

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ 

๕. บทสวดนโมการอัฏฐกคาถา 

นะโม อะระหะโต สมัมา  สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน 

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ   สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ 

นะโม มะหาสังฆัสสาป ิ วิสุทธะสีละทฏิฐิโน 

นะโม โอมาตยารัทธัสสะ  ระตะนัตตยัสสะ สาธุกงั 

นะโม โอมะกาตีตัสสะ  ตัสสะ วัตถตุตะยัสสะป ิ

นะโม การัปปะภาเวนะ   วิคัจฉันตุ อุปัททะวา 

นะโม การานุภาเวนะ  สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา 

นะโม การัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ 

๖. บทสวดรัตนสูตร 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ 

อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง 

ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ 

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ 

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง 

ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตาฯ 

ยังกิญจิ วิตตงั อิธะ วา หรุัง วา 

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 

นะ โน สะมัง อตัถิ ตะถาคะเตนะ  



  

                         -๓- 

 

อิทัมปิ พุเธ ระตะนัง ปะณีตัง 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง 

ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต 

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ 

อิทัมปิ ธมัเม ระตะนัง ปะณีตัง 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

 ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง 

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ 

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 

อิทัมปิ ธมัเม ระตะนัง ปะณีตัง 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา 

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ 

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 

เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ 

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนงั ปะณีตัง 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ ฯ 

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 

นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห ิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วคิัยหะ 

ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนงั ปะณีตัง 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ   

 



  

                                   -๔- 

 

 ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง 

วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวสัมิง 

เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 

นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป 

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนงั ปะณีตัง 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ   

๗. บทสวดอังคุลิมาลปริตร  

      ยะโตหงั ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ  

                  ปาณัง ชีวิตา  โวโรเปตา  เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ 

      ยะโตหงั ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ  

                  ปาณัง ชีวิตา  โวโรเปตา  เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ 

      ยะโตหงั ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ  

                  ปาณัง ชีวิตา  โวโรเปตา  เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ 

๘. บทสวดโพชฌังคปริตร 

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธมัมานัง วิจะโย ตะถา 

วิริยัมปีติปัสสทัธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา 

มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา 

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง                   

คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ                                

เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ                               

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ                                 

 



  

                         -๕- 

 

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต                     

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง                            

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส                              

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ                              

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง                     

มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธมัมะตงั                                  

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 

๙. บทสวดอภัยปริตร 

ยันทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลัญจะ 

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ                                                  

ยันทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลัญจะ 

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ    

ยันทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลัญจะ 

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 

 

 

 

 

 



  

                             -๖- 

 

๑๐. บทสวดอาฎานาฏิยปริตร  

วิปัสสิสสะ นะมัตถุ  จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต 

สิขิสสะปิ นะมัตถุ   สัพพะภูตานุกัมปิโน 

เวสสะภุสสะ นะมตัถุ   นะหาตะกัสสะ ตะปสัสิโน 

นะมัตถุ กะกุสันธสัสะ   มาระเสนัปปะมัททิโน 

โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถ ุ พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต 

กัสสะปัสสะ นะมัตถุ   วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธ ิ

อังคีระสัสสะ นะมัตถุ   สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต 

โย อิมัง ธมัมะมะเทเสสิ  สัพพะทุกขาปะนูทะนัง 

เย จาปิ นิพพุตา โลเก  ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง 

เต ชะนา อะปิสุณา   มะหันตา วีตะสาระทา 

หิตัง เทวะมะนสสานัง  ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง 

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  มะหันตัง วีตะสาระทัง  

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ 

๑๑.  บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่ 

      สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ                   สัพ

พันตะรายะ นิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหา

ปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ 

ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตา

นุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตา นุภาะเวนะ สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ            พุทธา

นุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ 

เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะ ธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเว

นะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ        จะตุ

สัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ      

 



  

                                                  -๗- 

 

เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตา  นุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุ

ภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุ   ปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรา

ยาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา  ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ 

สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหา  สะมุททา อารักขะกา เทวะตา 

สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ 

        ๑๒. บทสวดเทวตาอุยโยชนคาถา 

    ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา  ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา 

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา   โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน 

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ   สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง 

สัพเพ เทวานุโมทันตุ    สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ   สีลัง รักขันตุ สัพพะทา 

ภาวะนาภิระตา โหนตุ   คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ 

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา  ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง 

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ   รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ 

          ๑๓. บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) 

    พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ 

มาราติเรกมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 

ขันติสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ 

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 



  

                      -๘- 

เมตตัมพุเสกะวิธนา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 

อิทธีภิสังขะตะมะโน วิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ 

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ 

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ  

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปปะยันโต 

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ 

ทุคคาหะทิฏฐิพุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 

พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 

ญาณะคะเทนะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ ฯ 

เอตาปิ พุทธะชัยมังคะละอัฏฐะคาถา 

โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททวานิ 

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ 



  

                                 -๙- 

 

             ๑๔. บทสัพพมังคละคาถา 

    ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เม ฯ 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เม ฯ 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เม ฯ 

             ๑๕. บทสวดปริตรตานุภาวคาถา 

    นักขัตตะยักขะภูตานัง   ปาปัคคะหะนิวาระณา 

    ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว 

นักขัตตะยักขะภูตานัง   ปาปัคคะหะนิวาระณา               

ปะริตตัสสานุภาเวนะ    หันตวา  เตสัง  อุปทัทะเว 

นักขัตตะยักขะภูตานัง   ปาปัคคะหะนิวาระณา   

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว ฯ 

 

-------------------- 

กองอนุศาสนาจารย์ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

   

   

    

 

 

 


