
  

บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

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

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุท ธัสสะ ฯ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุท ธัสสะ ฯ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุท ธัสสะ ฯ 
 

บทสวดพระไตรสรณคมน์ 

 พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ

 ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม ิ

 สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  

 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณงั คัจฉาม ิ

    ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

 ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

 ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 

 ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม ิ

 ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณงั คัจฉามิ ฯ 
 

บทสวดโพชฌังคปริตร 

โพชฌังโค สะติสังขาโต  ธัมมานัง วิจะโย ตะถา 
วิริยัมปีติปัสสทัธิ-    โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา    สัตเตเต สัพพะทัสสินา 
มุนินา สัมมะทักขาตา   ภาวิตา พะหุลีกะตา 
สังวัตตันติ อะภญิญายะ  นิพพานายะ จะ โพธยิา 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สพัพะทา. 

    เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ  โมคคัลลานญัจะ กัสสะปัง 
     คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา    โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 



  

     เต จะ ตัง อะภินันทิตวา    โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 
     เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โสตถิ เต โหตุ  สพัพะทา. 

   เอกะทา ธัมมะราชาปิ    เคลญัเญนาภิปีฬิโต 
    จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ   ภะณาเปต๎วานะ สาทะรงั 

   สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา  ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 
   เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โสตถ ิเต โหตุ สพัพะทา. 

  ปะหีนา เต จะ อาพาธา   ติณณันนมัปิ มะเหสินงั 
    มัคคาหะตะกิเลสา วะ    ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง  
     เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โสตถิ เต โหตุ สพัพะทา.  

 
บทสวดรัตนสูตร 

 ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา 

 สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 

 นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ  

 อิทัมปิ พุเธ ระตะนัง ปะณีตัง 

 เอเตนะ สัจเจนะ สวุัตถิ โหตุ ฯ 

 ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง 

 ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต 

 นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมตัถิ กิญจิ 

 อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 

 เอเตนะ สัจเจนะ สวุัตถิ โหตุ ฯ  

  ยัมพทุธะเสฏโฐ ปะริวณัณะยี สุจิง 

 สะมาธิมานันตะริกัญญะมาห ุ

 สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 

 อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 

 เอเตนะ สัจเจนะ สวุัตถิ โหตุ ฯ 

 เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา 



  

 จัตตาริ เอตานิ ยคุานิ โหนติ 

 เต ทักขิเณยยา สคุะตสัสะ สาวะกา 

 เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลาน ิ

 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

 เอเตนะ สัจเจนะ สวุัตถิ โหนตุ ฯ 

 เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 

 นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห ิ

 เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ 

 ลัทธา มุธา นพิพุติง ภญุชะมานา 

 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

 เอเตนะ สัจเจนะ สวุัตถิ โหตุ ฯ   

  ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง 

 วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง 

 เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉนัทา 

 นิพพันติ ธีรา ยะถายมัปะทีโป 

 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

 เอเตนะ สัจเจนะ สวุัตถิ โหตุ ฯ   
 

บทสัพพมังคละคาถา 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง             รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ                      สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง             รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

  สัพพะธัมมานุภาเวนะ                      สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง                    รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

  สัพพะสังฆานุภาเวนะ                       สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 
 



  

**เจริญจิตภาวนาบูชาธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ                       
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน เป็นเวลาตามสมควร 

 
บทถวายพระพรชยัมงคล 

  ระตะนัตตะยานุภาเวนะ/ โพชฌงฺคปริตตานุภาเวนะ/ พัชระกิตติยาภายะ/สัพพะชะยะมังคะลัง 
โหตุ/ ทีฆายุกา โหตุ/ อะโรคา โหตุ/ สุขิตา โหตุ/ พัชระกิตติยาภา 
 ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย/และด้วยอานุภาพแห่งโพชฌงคปริตร/ขอพระพรชัยมงคล/               
จ งบ ัง เ ก ิด ม ี/ แ ด ่ส ม เ ด ็จพ ร ะ เ จ ้า ล ูก เ ธ อ /  เ จ ้า ฟ ้า พ ัช ร ก ิต ิย า ภ า / น เ รนท ิร า เ ทพ ย วด ี/                     
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร/ มหาวัชรราชธิดา/ขอให้พระองค์/จงทรงหายจากพระอาการประชวร/ 
และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันด้วยเทอญ 
 

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

 

 

 

กองอนุศาสนาจารย์ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

   

   

    

 

 

 


