
กจิกรรมเจริญพระพุทธมนต ์เพือ่น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ถวายพระพรแด่



บทกราบพระรัตนตรัย

อิมินา สกักาเรนะ พทุธงั อะภิปูชะยามิ 
(ขา้พเจา้ขอบูชาอยา่งยิง่ต่อพระพทุธเจา้ ดว้ยเคร่ืองสกัการะน้ี) 

อิมินา สกักาเรนะ ธมัมงั อะภิปูชะยามิ 
(ขา้พเจา้ขอบูชาอยา่งยิง่ต่อพระธรรม ดว้ยเคร่ืองสกัการะน้ี)

อิมินา สกักาเรนะ สงัฆงั อะภิปูชะยามิ 
(ขา้พเจา้ขอบูชาอยา่งยิง่ต่อพระสงฆ ์ดว้ยเคร่ืองสกัการะน้ี) 



บูชาพระรัตนตรัย

อะระหงัสมัมา สมัพทุโธภะคะวา 
(พระผูมี้ พระภาคเจา้, เป็นพระอรหนัต,์ ดบัเพลิงกิเลส
เพลิงทุกข ์ส้ินเชิง, ตรัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง) 

พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภิวาเทมิ (กราบ) 
(ขา้พเจา้อภิวาทแก่พระผูมี้พระภาคเจา้, ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน) 



บูชาพระรัตนตรัย

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม ธมัมงันะมสัสามิ (กราบ) 
(พระธรรม เป็นธรรมท่ีพระผูมี้ พระภาคเจา้, ตรัสไวดี้แลว้) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ
(พระสงฆส์าวกของพระผูมี้ พระภาคเจา้, ปฏิบติัดีแลว้) 
สงัฆงั นะมามิ (กราบ) (ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มพระสงฆ)์



นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต 
(ขอนอบนอ้มแด่พระผูมี้พระภาคเจา้ พระองคน์ั้น) 

อะระหะโต (ซ่ึงเป็นผูไ้กลจากกิเลส) 
สมัมา สมัพทุธสัสะ (สวด 3 จบ) 
(ตรัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง) 



ขอขมาพระรัตนตรัย
วนัทามิ พทุธงั, สพัพงั เม โทสงั, ขะมะถะ เม ภนัเต, (ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้

ขอกกราบไหวพ้ระพทุธเจา้ เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองคจ์งประทานอภยัโทษ
แก่ขา้พเจา้ดว้ยเถิด)

วนัทามิ ธมัมงั, สพัพงั เม โทสงั, ขะมะถะ เม ภนัเต, (ขา้แต่พระธรรมอนัเจริญ 
ขา้พเจา้ขอกราบไหวพ้ระธรรม เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระธรรมจงประทานอภยั
โทษแก่ขา้พเจา้ดว้ยเถิด)

วนัทามิ สงัฆงั, สพัพงั เม โทสงั, ขะมะถะ เม ภนัเต, (ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้
ขอกราบไหวพ้ระสงฆ ์เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆจ์งประทานอภยัโทษแก่
ขา้พเจา้ดว้ยเถิด



ไตรสรณคมน์

พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ 
(ขา้พเจา้ขอยดึเอาพระพทุธเจา้เป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก)

ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
(ขา้พเจา้ขอยดึเอาพระธรรมเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก)

สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 
(ขา้พเจา้ขอยดึเอาพระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก)



ไตรสรณคมน ์(ต่อ)

ทุติยมัปิ พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ 
(แมว้าระท่ี ๒ ขา้พเจา้ขอยดึเอาพระพทุธเจา้เป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก)

ทุติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
(แมว้าระท่ี ๒ ขา้พเจา้ขอยดึเอาพระธรรมเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก)

ทุติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 
(แมว้าระท่ี ๒ ขา้พเจา้ขอยดึเอาพระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก)



ไตรสรณคมน ์(ต่อ)

ตะติยมัปิ พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ 
(แมว้าระท่ี ๓ ขา้พเจา้ขอยดึเอาพระพทุธเจา้เป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก)

ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
(แมว้าระท่ี ๓ ขา้พเจา้ขอยดึเอาพระธรรมเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก)

ตะติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 
(แมว้าระท่ี ๓ ขา้พเจา้ขอยดึเอาพระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก)



ถวายพรพระ (อิตปิิโสฯ)

อิติปิ โส ภะคะวา (เพราะเหตุอยา่งน้ี พระผูมี้พระภาคเจา้นั้น) 
อะระหงั (เป็นผูไ้กลจากกิเลส) 
สมัมาสมัพทุโธ (เป็นผูต้รัสรู้ชอบโดยพระองคเ์อง) 
วิชาจะระณะสมัปันโน (เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ) 
สุคะโต (เป็นผูไ้ปแลว้ดว้ยดี) 
โลกะวิทู  (เป็นผูรู้้โลกอยา่งแจ่มแจง้ )



ถวายพรพระ (อติปิิโสฯ) (ต่อ)

อะนุตตะโร ปุริสะทมั มะสาระถิ (เป็นผูส้ามารถฝึกบุรุษ
ท่ีสมควรฝึกได ้อยา่งไม่มีใครยิง่กวา่ )
สตัถา เทวะมะนุสสานงั (เป็นครูผูส้อนของเทวดาและ มนุษย์

ทั้งหลาย) 
พทุโธ (เป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานดว้ยธรรม) 
ภะคะวาติ (เป็นผูมี้ความจ าเริญ จ าแนกธรรมสัง่สอนสตัว ์ดงัน้ี )



ถวายพรพระ (อิตปิิโสฯ) (ต่อ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม (พระธรรม เป็นส่ิงท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ 
ตรัสไวดี้แลว้)
สนัทิฏฐิโก (เป็นส่ิงท่ีผูศึ้กษา และปฏิบติั พึงเห็นไดด้ว้ยตนเอง
อะกาลิโก (เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัได ้และใหผ้ลไดไ้ม่จ ากดักาล)
เอหิปัสสิโก (เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผูอ่ื้นวา่ ท่านจงมาดูเถิด)
โอปะนะยโิก (เป็นส่ิงท่ีควรนอ้มเขา้มาใส่ตวั)
ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหิติ (เป็นส่ิงท่ีผูรู้้ พึงรู้ไดเ้ฉพาะตน)



ถวายพรพระ (อิตปิิโสฯ) (ต่อ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ (สงฆส์าวกของ พระผูมี้
พระภาคเจา้ หมู่ใด ปฏิบติัดีแลว้ )
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ (สงฆส์าวกของ พระผูมี้ 
พระภาคเจา้ หมู่ใด ปฏิบติัตรงแลว้ ) 
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ (สงฆส์าวกของพระผูมี้ 
พระภาคเจา้ หมู่ใด ปฏิบติัเพื่อรู้ธรรมเป็นเคร่ือง ออกจากทุกขแ์ลว้)



ถวายพรพระ (อิตปิิโสฯ) (ต่อ)

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ (สงฆส์าวกของพระผู ้
มีพระภาคเจา้  หมู่ใด ปฏิบติัสมควรแลว้ ) 
ยะทิทงั (ไดแ้ก่บุคคลเหล่าน้ี คือ) 
จตัตาริ ปุริสะยคุานิ อฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา (คู่แห่งบุรุษส่ีคู่  นบัเรียง
ตวัไดแ้ปดบุรุษ) 
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะ สงัโฆ (นัน่แหละ สงฆส์าวกของพระผูมี้
พระภาคเจา้)



ถวายพรพระ (อิตปิิโสฯ) (ต่อ)

อาหุเนยโย (เป็นผูส้กัการะท่ีเขาควรแก่น ามาบูชา)
ปาหุเนยโย (เป็นผูค้วรแก่สกัการะท่ีจดัไวต้อ้นรับ)
ทกัขิเณยโย (เป็นผูค้วรรับทกัษิณาทาน)
อญัชะลี กะระณีโย (เป็นผูท่ี้บุคคลทัว่ไปควรท าอญัชลี)
อะนุตตะรัง ปุญญกัเขตตงั โลกสัสาติ
(เป็นเน้ือนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนยิง่กวา่ ดงัน้ี)



พุทธชัยมงคลคาธา (พาหุงฯ)
พาหุงสะหสั สะมะภินิมมิตะสาวธุนัตงั ครีเมขะลงั อุทิตะโฆ ระสะ

เสนะมารัง ทานาทิธมัมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมงัคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยชุฌิตะ สพัพะรัตติง โฆรัมปะนา ฬะวะกะมกัขะ
มะถทัธะยกัขงั ขนัตีสุทนัตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต 
ชะยะมงัคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมตัตะภูตงั ทาวคัคิจกักะมะสะนีวะ
สุทารุณนัตงั เมตตมัพเุสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต 
ชะยะมงัคะลานิ



พทุธชัยมงคลคาธา (พาหุงฯ)(ต่อ)
อุกขิตตะขคัคะ มะติหตัถะสุทารุณนัตงั ธาวนัติโยชะนะปะถงั คุลิมาละ

วนัตงั อิทธีภิสงัขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงั
คะลานิ

กตัตะวานะ กฏัฐะมุทะรัง อิวะ คพัภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนงั
ชะยะกายะมชัเฌ สนัเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต   
ชะยะมงัคะลานิ
สจัจงั วิหายะ มะติสจัจะกาวาทะเกตุง  วาทาภิโรปิตะมะนงั อะติอนัธะภูตงั  

ปัญญาปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท  ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลานิ

พุทธชัยมงคลคาธา (พาหุงฯ)



นนัโทปะนนัทะภุชะคงั วพิธุงั มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ
ทะมาปะยนัโต  อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท  ตนัเตชะสา ภะวะตุเต 
ชะยะมงัคะลานิฯ
ทุคคาหะทิฏฐิ ภุชะเคนะ สุทฏัฐะหตัถงั  พรัหมงั วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานงั
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ
เอตาปิ พทุธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคาถา  โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต 

มะตนัที  หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ  โมกขงั สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร 
สะปัญโญ ฯ

พุทธชัยมงคลคาธา (พาหุงฯ)



บทชัยปริตร ( มหากรุณิโก )
มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินงั ปูเรตวา ปาระมี สพัพา ปัตโต 

สมัโพธิมุตตะมงั เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โหตุ เต ชะยะมงัคะลงั ฯ
ชะยนัโต โพธิยา มูเล สกัยานงั นนัทิวฑัฒะโน เอวงั ตะวงั วิชะโย โหหิ

ชะยสัสุ ชะยะมงัคะเล อะปะราชิตะปัลลงัเก สีเส ปะฐะวโิปกขะเร อะภิเสเก 
สพัพะพทุธานงั อคัคปัปัตโต ปะโมทะติ ฯ  สุนกัขตัตงั สุมงัคะลงั สุปะภาตงั 
สุหุฏฐิตงั สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยฏิฐงั พรัหมะจาริสุ ปะทกัขิณงั กายะกมัมงั
วาจากมัมงั ปะทกัขิณงั ปะทกัขิณงั มะโนกมัมงั ปะณิธี เต ปะทกัขิณา 
ปะทกัขิณานิ กตัวานะ ละภนัตตัเถ ปะทกัขิเณ ฯ



ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ สพัพะเทวะตา 
สพัพะพทุธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวนัตุ เต ฯ
ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ สพัพะเทวะตา 
สพัพะธมัมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวนัตุ เต ฯ
ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ สพัพะเทวะตา 
สพัพะสงัฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวนัตุ เต ฯ

บทชัยปริตร ( มหากรุณิโก )



บทสวดโพชฌังคปริตร

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (3 จบ)
โพชฌงัโค สะติสงัขาโต ธมัมานงั วิจะโย ตะถา
วริิยมัปีติปัสสทัธิ โพชฌงัคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌงัคา สตัเตเต สพัพะทสัสินา
มุนินา สมัมะทกัขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา

สงัวตัตนัติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถิ เต โหตุ สพัพะทาฯ



บทสวดโพชฌังคปริตร

เอกสัมิง สะมะเย นาโถ โมคคลัลานญัจะ กสัสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌงัเค สตัตะ เทสะยิ
เต จะ ตงั อะภินนัทิตวา โรคา มุจจิงสุ ตงัขะเณ
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถิ เต โหตุ สพัพะทาฯ

เอกะทา ธมัมะราชาปิ เคลญัเญนาภิปีฬิโต
จุนทตัเถเรนะ ตญัเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
สมัโมทิตวา จะ อาพาธา ตมัหา วฏุฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ



บทสวดโพชฌังคปริตร

ปะหินา เต จะ อาพาธา ติณณนันมัปิ มะเหสินงั
มคัคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธมัมะตงั

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถิ เต โหตุ สพัพะทาฯ

บทสวดโพชฌังคปริตร



ค าอธิษฐานก่อนน่ังสมาธิ  (น่ังสมาธิ เป็นเวลา ๙ นาท)ี

ขา้พเจา้ ระลึกถึง คุณพระพทุธเจา้ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบนัดาล 

ใหใ้จของขา้พเจา้ จงรวมลงเป็นสมาธิ
พทุโธ ธรรมโม  สงัโฆ
พทุโธ ธรรมโม  สงัโฆ
พทุโธ ธรรมโม  สงัโฆ
พทุโธ พทุโธ พทุโธ



น่ังสมาธิ เป็นเวลา ๙ นาที



ค ากล่าวอธิษฐานจติ เพือ่ถวายพระพรชัยมงคล



ขออนุโมทนาบุญกับทกุทา่น ทีม่าร่วมสวดมนตแ์ละเจริญสมาธิ 
เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ขอความสุขสวัสดจีงมี 
แด่สหายธรรมทุกๆทา่นเทอญ สาธุ  สาธุ สาธุ


