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   การไหวพระสวดมนต เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลฯ 
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   บทนมัสการพระรัตนตรัย 

      อะระหัง สัมมาสัมพทุโธ ภะคะวา /  พทุธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ  (กราบ) 

สะวากขาโต ภะคะวะตา  ธัมโม  /       ธัมมงั  นะมสัสามิ  (กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ /  สังฆัง นะมามิ  (กราบ) 
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   บทนอบนอมพระพุทธเจา 

      นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต / อะระหะโต / สมัมาสมัพทุธสัสะ/ 

นะโม ตสั/สะ ภะคะวะโต /อะระหะโต/ สมัมาสมัพทุธสัสะ / 

นะโม ตสั/สะ ภะคะวะโต / อะระหะโต /สมัมาสมัพทุธสัสะ / 

ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 

ซึ่งเปนพระอรหันต ผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดดวยพระองคเอง ฯ 
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    บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  

      อิติปิ โส, ภะคะวา  อะระหัง สัมมาสัมพทุโธ ,วิชชาจะระณะสัมปันโน,  

สุคะโต ,โลกะวิทู ,  อะนุตตะโร ปุ ริสะทัมมะสาระถิ ,  สัตถาเทวะ                

มะนุสสานัง , พทุโธ ภะคะวาติ. 
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    บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  

 สวากขาโต, ภะคะวะตา ธัมโม, สันทฏิฐิโก อะกาลโิก, 

เอหิปัสสิโก, โอปะนะยโิก, ปัจจัตตัง  เวทติัพโพ  วญิ�หีูติ. 
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    บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ,  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต             

สาวะกะสังโฆ,ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน          

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

             ยะทิทัง, จัตตาริ, ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต        

สาวะกะสังโฆ,อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกสัสา...ติ ฯ 



    บทสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทพาหุงฯ) 

   พาหุง , สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวธัุนตัง 

  ครีเมขะลัง  อุทติะโฆระสะเสนะมารัง 

  ทานาทธัิมมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท 

  ตันเตชะสา  ภะวะตุ   เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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    บทสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทพาหุงฯ) 

   มาราติเรกะมะภิยชุฌติะสัพพะรัตติง 

  โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถทัธะยกัขงั 

  ขนัตีสุทนัตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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    บทสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทพาหุงฯ) 

   นาฬาคริิง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง 

  ทาวัคคจิักกะมะสะนีวะ  สุทารุณนัตัง 

  เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท 

  ตันเตชะสา  ภะวะตุ   เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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    บทสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทพาหุงฯ) 

   อุกขติตะขคัคะมะติหัตถะสุทารุณนัตัง 

  ธาวันติโยชะนะปะถงัคลุิมาละวันตัง 

  อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตะวา  มุนินโท 

  ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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    บทสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทพาหุงฯ) 

   กตัวานะ กฏัฐะมุทะรัง อิวะ คพัภินียา 

  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 

  สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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    บทสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทพาหุงฯ) 

   สัจจัง  วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 

  วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง 

  ปัญญาปะทปีะชะลิโต  ชิตะวา มุนินโท 

  ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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    บทสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทพาหุงฯ) 

   นันโทปะนันทะภุชะคงั วิพุธัง มะหิทธิง 

  ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยนัโต 

  อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท 

  ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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    บทสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทพาหุงฯ) 

   ทุคคาหะทฏิฐิภุชะเคนะ  สุทฏัฐะหัตถงั 

  พรัหมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 

  ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท 

  ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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    บทสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทพาหุงฯ) 

   เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 

  โย วาจะโน  ทนิะทเิน  สะระเต  มะตันท ี

  หิตะวานะเนกะวิวิธานิ  จปัุททะวานิ 

  โมกขงั  สุขงั  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ ฯ 
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   บทมงคลสูตร (อะเสวนาฯ) 

 ๑. อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 

    ปูชา จะ ปูชะนียานัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

 ๒. ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ   ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา  

     อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
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   บทมงคลสูตร (อะเสวนาฯ) 

  ๓. พาหุสัจจญัจะ  สิปปัญจะ วินะโย  จะ  สุสิกขโิต 

     สุภาสิตา จะ ยา วาจา     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

  ๔. มาตาปิตุอุปัฏฐานัง  ปุตตะทารัสสะ สังคะโห 

     อะนากลุา จะ กมัมันตา  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
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   บทมงคลสูตร (อะเสวนาฯ) 

  ๕. ทานัญจะ ธัมมะจะริยา  จะ   ญาตะกานัญจะ สังคะโห 

      อะนะวัชชานิ  กมัมานิ       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

  ๖. อาระตี  วิระตี  ปาปา  มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม 

     อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
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   บทมงคลสูตร (อะเสวนาฯ) 

  ๗. คาระโว  จะ  นิวาโต จะ สันตุฏฐี  จะ  กะตัญ�ตุา 

      กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

  ๘. ขันตี  จะ โสวะจสัสะตา สะมะณานัญจะ ทสัสะนัง 

      กาเลนะ  ธัมมะสากจัฉา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
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   บทมงคลสูตร (อะเสวนาฯ) 

 ๙. ตะโป  จะ พรัหมะจะริยญัจะ อะริยะสัจจานะ ทสัสะนัง 

    นิพพานะสัจฉิกริิยา จะ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

 ๑๐. ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ   จติตัง ยสัสะ นะ กมัปะติ 

      อะโสกงั  วิระชัง  เขมัง       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
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   บทมงคลสูตร (อะเสวนาฯ) 

 ๑๑. เอตาทสิานิ  กตัตะวานะ     สัพพตัถะมะปะราชิตา 

 สัพพตัถะ  โสตถงิ  คจัฉันติ  ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมัน...ติ ฯ 
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   บทโพชฌงคสูตร (พระปริตรระงับสรรพโรคฯ) 

  โพชฌงัโค , สะติสังขาโต ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา 

 วิริยมัปีติปัสสัทธิ               โพชฌงัคา  จะ  ตะถาปะเร 

 สะมาธุเปกขะโพชฌงัคา      สัตเตเต  สัพพะทสัสินา 

 มุนินา  สัมมะทกัขาตา         ภาวิตา  พะหุลกีะตา 

 สังวัตตันติ  อะภิญญายะ      นิพพานายะ  จะ  โพธิยา 

 เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ         โสตถ ิ เต  โหตุ สัพพะทา 
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   บทโพชฌงคสูตร (พระปริตรระงับสรรพโรคฯ) 

  เอกสัมิง  สะมะเย นาโถ      โมคคัลลานัญจะ กสัสะปัง 

 คลิาเน  ทุกขเิต  ทิสะวา         โพชฌงัเค  สัตตะ  เทสะย ิ

 เต  จะ  ตัง อะภินันทิตะวา      โรคา  มุจจิงสุ   ตังขะเณ 

 เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ        โสตถ ิ  เต  โหตุ  สัพพะทา 



24 

   บทโพชฌงคสูตร (พระปริตรระงับสรรพโรคฯ) 

  เอกะทา  ธัมมะราชาปิ         เคลัญเญนาภิปีฬิโต 

 จนุทตัเถเรนะ  ตัญเญวะ        ภะณาเปตะวานะ  สาทะรัง 

 สัมโมทติะวา  จะ  อาพาธา       ตัมหา วุฏฐาสิ  ฐานะโส 

 เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ         โสตถ ิ เต  โหตุ  สัพพะทา 
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   บทโพชฌงคสูตร (พระปริตรระงับสรรพโรคฯ) 

  ปะหีนา  เต  จะ  อาพาธา       ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 

 มัคคาหะตะกเิลสาวะ               ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ          โสตถ ิ เต  โหตุ... สัพพะทาฯ 
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   บทเจริญชัยมงคลคาถา (มหาการุณิโกฯ) 

 มะหาการุณิโก,  นาโถ  หิตายะ  สัพพะปาณินัง  ปูเรตะวา  ปาระมี    

สัพพาปตโต สัมโพธิมุตตะมัง  เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ 
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   บทเจริญชัยมงคลคาถา (ชะยันโต) 

 ชะยันโต, โพธิยา  มูเล  สักยานัง นันทิวัฑฒะโน   เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ  

ชะยะมังคะเล   อะปะราชิตะปลลังเก  สีเส   ปะฐะวิโปกขะเร  อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง 

อัคคัปปตโต ปะโมทะติ  

 สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง  สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง   สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ  สุยิฏฐัง   

พรัหมะจารีสุ  ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง  วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง 

ปะณิธี  เต ปะทักขิณา  ปะทักขิณานิ  กัตตะวานะ  ละภันตัตเถ...ปะทักขิเณ ฯ   
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   บท ภะวะตุ สัพพะมังคะลังฯ 

   ภะวะตุ , สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ  สัพพะเทวะตา   

 สัพพะพุทธานภุาเวนะ  สะทา  โสตถี   ภะวันตุ   เม ฯ  

   ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ  สัพพะเทวะตา   

 สัพพะธัมมานภุาเวนะ  สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เม ฯ 

   ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ  สัพพะเทวะตา   

 สัพพะสังฆาน.ุ..ภาเวนะ  สะทา  โสตถี ... ภะวันตุ  เม ฯ  



สาํรวมจติ...ภาวนา 

https://www.youtube.com/watch?v=nZbkgT9YY54
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   บทถวายพระราชกุศลฯ 

ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย / ขอสํารวมกัลยาณจิต/   

อุทิศถวายพระราชกุศล / แดพระบาทสมเด็จ / 

พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช/ บรมนาถบพิตร/   

 และขอพระพรชัยมงคล / จงบังเกิดมี  /  

แดสมเด็จพระเจาอยูหัว / มหาวชิราลงกรณ / บดินทรเทพยวรางกูร / 

และ สมเด็จพระเจานางเจาฯ / พระบรมราชินีนาถ /ในรัชกาลที่ ๙ /     

กับทั้งพระบรมวงศานุวงศ / ทุกพระองค /  

ขอใหทุก ๆ พระองค /  จงทรงพระเจริญ /   

มีพระชนมพรรษาย่ิงยืนนาน / ปราศจากโรคาพยาธิแพวพาน /   

ทรงพระเกษมสําราญ /  ตลอดกาลเปนนิตย เทอญฯ 
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