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๑ 

บทชุมนุมเทวดา 

 บทชุมนุมเทวดา คือ การเชิญ เทวดามาประชุมฟัง 
พระปริตรที่จะสวด และแสดงน ้าใจไมตรีจิต หวังให้ เทวดา 
มีความสุขปราศจากทุกข์ และขอให้เทวดาคุ้มครองให้มนุษย์ 
พ้นภัย เหล่าเทวดาทั งหลายชอบฟังธรรม ดังที่พระพุทธองค์ 
เสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่ เทวดาภูมิชั นดาวดึงส์  มี เทวดา 
ในหมื่ น จักรวาลมานั่ งฟั งธรรมของพ ระพุ ท ธองค์ แม้ ใน 
วันธรรมสวนะ (วันพระก็มีการฟังธรรมอยู่ตลอด) 

 สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง, 
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ, 
 ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, 
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตงั ภะณันตุ ฯ 
 สะมันตา จักกะวาเฬสุอัต๎ราคัจฉัจตุ เทวะตา, 
สัทธัมมัง มนุิราชัสสะสุณันตุ สัคคะโมกขะทัง, 
 สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน, 
 ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, 
 ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, 
 ติฏฐนัตา สันติเก ยงั มุนวิะระวะจะนังสาธะโว เม สุณันตุ ฯ 
 ธัมมัสสะวะนะกาโลอะยัมภะทันตา, 
 ธัมมัสสะวะนะกาโลอะยัมภะทันตา, 
 ธัมมัสสะวะนะกาโลอะยัมภะทันตา ฯ 



๒ 

ค้าแปล 

ท่านผู้เจริญท้ังหลาย ผู้มีเมตตาจงแผ่ไมตรีจิต ด้วยคิดว่า  
ขออานุภาพพระปริตร จงรักษาพระราชาผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งนรชน 
พร้อมด้วยราชสมบัติ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตย์ 
แล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน ตั้งใจสวดพระปริตร 

เทพยดาในรอบจักรวาลท้ังหลาย จงมาประชุมพร้อมกัน 
ใน ท่ีนี้  จงฟั งซึ่ งพระสัทธรรม อันให้สวรรค์และพระนิพพาน 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งมุนี 

ขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี  
รูปภพก็ดี และภุมมเทวดา ซึ่งสถิตอยู่ในวิมานหรือยอดภูเขา และ 
หุบผาในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน ในต้นพฤกษา และ 
ป่าชัฏ ในเรือนและในไร่นาก็ดี และยักษ์คนธรรพ์นาค ซึ่งสถิต 
อยู่ ในน้้า บนบกและท่ีอันไม่ เรียบราบก็ดี  อันอยู่ ในท่ีใกล้ เคียง  
จงมาประชุมพร้อมกันในท่ีนี้ ค้าใดเป็นของพระมุนี ท่านสาธุชน
ท้ังหลายจงสดับค้าข้าพเจ้านั้น 

ดูก่อนท่านผู้เจริญท้ังหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม 

ดูก่อนท่านผู้เจริญท้ังหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม 

ดูก่อนท่านผู้เจริญท้ังหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม ฯ 

 

 

 



๓ 

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า 
 

นะโมตัสสะ    ภะคะวะโต   อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ 
นะโมตัสสะ    ภะคะวะโต   อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ 
นะโมตัสสะ    ภะคะวะโต   อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ 

ค้าแปล 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งทรงเป็น 
ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ฯ (ว่า ๓ จบ) 

บทพระไตรสรณคมน์ 

 บทพระไตรสรณคมน์นี้ เป็นบทเกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย 
คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์ว่าเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก 
   พุทธัง สะระณัง   คัจฉามิ 
   ธัมมงั สะระณัง   คัจฉามิ 
    สังฆัง สะระณัง   คัจฉามิ ฯ 
 ทุติยัมป ิ  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
 ทุติยัมปิ    ธัมมงั สะระณัง   คัจฉามิ 
 ทุติยัมปิ    สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ ฯ 
 ตะติยัมปิ   พุทธัง สะระณัง   คัจฉามิ 
 ตะติยัมปิ   ธัมมัง สะระณัง   คัจฉามิ 
 ตะติยัมปิ   สังฆัง สะระณัง   คัจฉามิ ฯ 



๔ 

 
ค้าแปล 

   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าทรงเป็นท่ีพึ่ง  
   ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นท่ีพึ่ง 
   ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นท่ีพึ่ง 
แม้วาระที่ ๒  ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าทรงเป็นท่ีพึ่ง  
  ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นท่ีพึ่ง 
  ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นท่ีพึ่ง 
แม้วาระที่ ๓  ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าทรงเป็นท่ีพึ่ง  
  ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นท่ีพึ่ง 
  ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นท่ีพึ่ง 

บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ) 

 บทนมัสการพระพุทธเจ้าท้ังหลายในอดีตเป็นบทนมัสการเก่า
ท่ีพระสงฆ์ใช้เจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

 สัมพุทเธ อัฏฐะวีสญัจะ  ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก 
 ปัญจะสะตะสะหัสสานิ   นะมามิ สิระสา อะหัง 
 เตสังธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง 
 นะมะการานุภาเวนะ   หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 
 อะเนกา อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 



๕ 

  สัมพุทเธปัญจะปัญญาสญัจะ   จะตุวีสะติสะหัสสะเก 
 ทะสะสะตะสะหัสสานิ   นะมามิ สิระสา อะหัง 
 เตสังธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง 
 นะมะการานุภาเวนะ   หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 
 อะเนกา อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 

  สัมพุทเธนะวุตตะระสะเต     อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก 
 วีสะติสะตะสะหสัสานิ   นะมามิ สิระสา อะหัง 
 เตสังธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง 
 นะมะการานุภาเวนะ   หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 
 อะเนกา อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 

ค้าแปล 

  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์  
ด้ ว ย เศี ยรเกล้ า  ขอนอบน้ อมพระธรรมด้ วย  พ ระสงฆ์ ด้ วย  
ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่ง 
การกระท้าความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลท้ังปวง 
และอันตรายท้ังหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น 
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์ 
ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของ
พระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระท้า



๖ 

ความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลท้ังปวง และอันตราย
ท้ังหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น 
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์ 
ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของ
พระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระท้า
ความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลท้ังปวง และอันตราย
ท้ังหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น เทอญ ฯ 

บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ) 

คาถานมัสการพระรัตนตรัย เพื่อให้ส้าเร็จในส่ิงปรารถนา 

  โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ 
  สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วมิุตโต 
  มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต 
  ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ 
  พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 
  โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ 
  ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธ ิโหต ุ
  สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 

 ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ 



๗ 

  ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมคัคัง 
  นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี 
  สาตาวะโห สันติกะโร สุจณิโณ ฯ 
  ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 
  โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง 
  ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธ ิโหต ุ
  สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 

  สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย 
  โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา 
  สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ 
  ส๎วากขาตะธัมมังวทิิตัง กะโรติ ฯ 
  สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 
  พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง 
  ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธ ิโหต ุ
  สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 

 

 

 



๘ 

ค้าแปล 

พระพุทธเจ้าพระองค์ใด มีพระปัญญาจักษุ ทรงขจัดมลทิน 
คือ โมหะได้แล้ว ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เอง เสด็จไปดี 
หลุดพ้นอย่างประเสริฐแล้ว ทรงเครื่องหมู่ชนท่ีสามารถแนะน้าให้ได้
ให้พ้นจากบ่วงมาร น้ามาให้ซึ่งความเกษมด้วย ข้าพเจ้าขอน้อม
นมัสการพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ประเสริฐพระองค์นั้น ผู้ทรงเป็นท่ีพึ่ง 
และทรงเป็นผู้น้าชาวโลก ด้วยเดชพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอท่าน
จงประสบชัยชนะและขออันตรายท้ังปวงจงพินาศไป ฯ 

พระธรรมใด เป็นประหนึ่งธงชัยของพระศาสดาพระองค์นั้น 
ชี้ทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลก น้าหมู่สัตว์ก้าวข้ามยุคเข็ญ คุ้มครอง
ชนผู้ประพฤติธรรม ผู้ประพฤติดีแล้ว ย่อมน้าความสงบสุขมาให้ 
ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระธรรมอันประเสริฐนั้น อันท้าลายเสีย 
ซึ่งโมหะ ระงับความเร่าร้อนลงเสียได้ ด้วยเดชพระธรรมนั้น ขอท่าน
จงประสบชัยชนะและขออันตรายท้ังปวงจงพินาศไป ฯ 

พระสงฆ์หมู่ใด เป็นก้าลังประกาศพระสัทธรรม ด้าเนินชีวิต
ตามแบบอย่างพระบรมศาสดาผู้เสด็จไปดีแล้ว ผจญเสียซึ่งอุปกิเลส
อันลามกของโลก เป็นผู้สงบเองด้วย ท้ังยังสามารถแนะน้าผู้อื่นให้
เข้าถึงความสงบได้ด้วย เผยแผ่พระธรรมที่พระบรมศาสดาประกาศดี
แล้วให้มีผู้รู้ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระสงฆ์ผู้ประเสริฐนั้น  
ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า มีศีลและทิฏฐิเสมอกัน ด้วยเดชพระสงฆ์นั้น 
ขอท่านจงประสบชัยชนะ และขออันตรายท้ังปวงจงพนิาศไปเทอญ ฯ 

 



๙ 

บทนโมการอัฏฐกคาถา 

 บทนอบน้อมพระรัตนตรัย เพื่อเกิดเดชานุภาพ ในการ 
เจริญพระพุทธมนต์ 

นะโม อะระหะโต สมัมา- สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน 
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ  สว๎ากขาตัสเสวะ เตนิธะ 
นะโม มะหาสังฆัสสาป ิ วิสุทธะสีละทฏิฐิโน 
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ  ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกงั 
นะโม โอมะกาตีตัสสะ   ตัสสะ วัตถตุตะยัสสะป ิ
นะโมการัปปะภาเวนะ  วิคัจฉันตุ อุปัททะวา 
นะโมการานุภาเวนะ   สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา 
นะโมการัสสะ เตเชนะ  วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ 

ค้าแปล 

 ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ผู้ทรงแสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่ 

ขอนอบน้อม แด่พระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนานี้  ท่ีพระ 
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 
 ขอนอบน้อม แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีลและทิฏฐิอันงดงาม 
 การนอบน้อม แด่พระรัตนตรัยท่ีปรารภแล้วว่าโอม ขอจง
ส้าเร็จประโยชน์ 



๑๐ 

ขอนอบน้อม แม้วัตถุทั้งสามอันล่วงพ้นโทษต่้าช้านั้น 
ด้วยการประกาศการกระท้าความนอบน้อม ขอสิ่งท่ีไม่เป็น

มงคลท้ังหลายจงบ้าราศไป 
ด้วยอานุภาพแห่งการกระท้าความนอบน้อม ขอความสุข

สวัสดีจงมีทุกเมื่อ ด้วยเดชแห่งการกระท้าความนอบน้อม ขอข้าพเจ้า
จงเป็นผู้มีเดชในการประกอบมงคลพิธีเถิด ฯ 

 

บทมงคลสูตร 

มงคลสูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยมงคลแห่งชีวิต การน้ามงคลสูตร 
มาสวด ก็เพื่อจะท้าให้มงคลต่างๆ ตามท่ีปรากฏในพระสูตร เกิดขึ้น 
กับชีวิต ต้องจากนั้น มงคลสูตร ยังมีอานุภาพในการป้องกันภัย
อันตรายอันจะเกิดจากความไม่เท่ียงธรรม ของเหล่าคนพาลสันดาน
หยาบท้ังหลาย ในงานท้าบุญโดยท่ัวไป พระสงฆ์นิยมสวดมงคลสูตร
พร้อมกับเจ้าภาพจุดเทียนมงคล อันแสดงถึงความส่องสว่าง รุ่งเรือง
แห่งมงคลในชีวิต การสวดมงคลสูตรก่อนสูตรอื่นท้ังหมด เป็นการ 
แนะน้าผู้ฟังว่า ผู้ท่ีจะด้าเนินชีวิตตามหลักมงคลท้ัง ๓๘ ประการ 
ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นชีวิตท่ีมีมงคล ชีวิตเช่นนี้ 
ไม่จ้าเป็นต้องไปแสวงหามงคลภายนอกจากท่ีไหน เพราะเป็นชีวิต 
ท่ีมีมงคลอยู่ในตัวแล้ว และหากท้าได้ก็จะปราศจากทุกข์โศกโรคภัย
ในการด้าเนินชีวิตและถึงความพ้นทุกข์ได้ในท่ีสุด 



๑๑ 

 
พะหูเทวา มะนุสสา จะ มังคะลาน ิอะจินตะยุง 

อากังขะมานาโสตถานัง  พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ 

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 
ปูชา จะ ปูชะนียานัง   เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ    ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา  
อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ   เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ  วินะโย จะ สุสิกขิโต 
สุภาสิตา จะ ยา วาจา    เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง   ปุตตะทารัสสะ สังคะโห 
อะนากุลา จะ กัมมันตา  เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ   ญาตะกานัญจะ สังคะโห 
อะนะวัชชานิ กัมมานิ      เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 
อาระตี วิระตี ปาปา   มัชชะปานา จะ สัญญะโม 
อัปปะมาโท จะ ธัมเมส ุ  เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 
คาระโว จะ นิวาโต จะ   สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา 
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง  เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา  สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา   เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 
ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ  อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง 
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ   เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 



๑๒ 

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ  จิตตัง ยัสสะ นะ กมัปะติ 
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมตุตะมัง ฯ 
เอตาทิสานิ กัต๎วานะ  สัพพัตถะมะปะราชิตา 
สัพพัตถะ โสตถิงคัจฉันติ  ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ 

 

ค้าแปล 

เทวดาได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคาถาว่า 

เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ต่างก็หวังความสวัสดี จึงได้ 
พากันคิดเรื่องมงคล เหตุให้ถึงความเจริญท้ังหลาย ขอพระองค์โปรด
ตรัสมงคลอันสูงสุดเถิด ฯ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสิ่งท่ีเป็นมงคลตอบว่า 

การไม่คบคนพาลท้ังหลาย ๑ การคบบัณฑิตท้ังหลาย ๑  
การบูชาผู้ท่ีควรบูชา ๑ ท้ัง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ 

การอยู่ถิ่นท่ีเหมาะสม ๑ ความมีบุญท่ีได้ท้าไว้ในกาลก่อน ๑  
การวางตัวเหมาะสมชอบธรรม ๑ ท้ัง ๓ ประการนี ้เป็นมงคลสูงสุด ฯ  

ความเป็นผู้มีการศึกษาเล่าเรียนมามาก ๑ ความเป็นผู้มี
ศิลปะวิทยา ๑ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยท่ีได้รับการอบรมมาดี ๑ 
การพูดจาปราศรัยดี ๑ ท้ัง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ 

การเลี้ยงดูบิดามารดา ๑ การสงเคราะห์บุตร ๑ การสงเคราะห ์
ภรรยา ๑ การท้างานไม่คั่งค้าง ๑ ท้ัง ๔ ประการนี ้เป็นมงคลสูงสุด ฯ 



๑๓ 

การให้ทาน ๑ การประพฤติตามหลักธรรม ๑ การสงเคราะห์
ญาติท้ังหลาย ๑ การท้างานท่ีปราศจากโทษ ๑ ท้ัง ๔ ประการนี้ 
เป็นมงคลสูงสุด ฯ 

การงดเว้นจากความชั่ว ๑ การบังคับตนจากการดื่มน้้าเมา ๑ 
ความไม่ประมาทในธรรมท้ังหลาย ๑ ท้ัง ๓ ประการนี้ เป็นมงคล
สูงสุด 

การมีความเคารพ ๑ การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ๑ การมี
ความสันโดษ ๑ การมีความกตัญญู ๑ การฟังธรรมตามกาล ๑ ท้ัง ๕ 
ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ 

ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ๑ การพบเห็น
สมณะ ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ ท้ัง ๔ ประการนี้เป็นมงคล
สูงสุด ฯ 

การมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิ เลส  ๑  การประพฤติ
พรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจท้ังหลาย ๑ การท้าพระนิพพาน 
ให้แจ้ง ๑ ท้ัง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ 

ผู้ ท่ีมีจิตถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๑ จิตไม่มี 
ความโศกเศร้า ๑ ติดหมดธุลีคือกิเลส ๑ จิตถึงความปลอดโปร่ง  
คือ ปลอดจากกิเลสท้ังปวง ๑ ท้ัง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ  

เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย พากันปฏิบัติตามมงคลอันเป็น
เหตุน้าไปสู่ความเจริญนี้แล้ว จะเป็นผู้ไม่แพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึง
ความสุขสวัสดีในท่ีทุกสถาน นี้เป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและ
มนุษย์ท้ังหลาย 



๑๔ 

บทรตนสูตร 

 รตนสูตร เป็นพระสูตรท่ีพระอานนท์เรียนจากพระพุทธองค์
โดยตรง เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติท่ีเกิดกับชาวกรุงเวสาลี  
พระพุทธองค์ทรงแนะน้าให้พระเถระอ้างคุณของพระรัตนะ คือ  
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ท้าสัจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพ 
ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติท้ังหลาย เนื้อความรตนสูตรท่อนแรก เริ่มต้นด้วย
การแนะน้าให้เหล่าภูตท้ังหลาย ได้อนุโมทนาบุญกุศลท่ีหมู่มนุษย์
อุทิศให้ และเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้เกิดความเมตตา ท้าการรักษา
มนุษย์ท้ังหลาย เนื้อความท่านต่อมา เป็นการอ้างคุณพระรัตนตรัย
เป็นสัจวาจา ให้เกิดความสวัสดี ส่วนท่อนสุดท้าย เป็นค้ากล่าวของ
ท้าวสักกะท่ีผูกขึ้นเป็นคาถาพรรณนาคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจา 
ให้เกิดความสวัสดี ภายหลังได้กลายเป็นแบบอย่างในการท้าน้้า 
พระพุทธมนต์ส้าหรับพระสงฆ์สาวก ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ทุกครั้ง 
ท่ีมีการท้าน้้าพระพุทธมนต์จะต้องสวดรตนสูตร 

 ด้วยอานุภาพแห่งรตนสูตรนี้  แม้กรุงเวสาลีจะเกิดภัยพิบัติ
อย่างร้ายแรง ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจ้านวนมาก ซากศพถูกท้ิง
เกลื่อนนคร ภูตผีปีศาจท้าอันตรายแก่หมู่มนุษย์ โรคระบาดเกิดขึ้น 
แพร่กระจายไปท่ัว ผู้คนล้มตายเหลือท่ีจะนับได้ เมื่อพระพุทธองค์
ทรงรับสั่งให้พระอานนท์สวดรตนสูตร และประพรมน้้าพระพุทธมนต์ 
ภัยพิบัติร้ายแรงเช่นนี้ก็ยังระงับลงได้อย่างฉับพลัน จุดประสงค์ของ
การสวดรตนสูตรก็เพ่ือเป็นการขจัดภัยท้ัง ๓ ประการ ตามท่ีปรากฏ



๑๕ 

อยู่ในพระสูตร คือ ข้าวยากหมากแพง (ทุพภิกขภัย) ๑ ภูตผีปีศาจท้า
อันตราย (อะมะนุ สสะภั ย ) ๑  โรคภั ย ไข้ เจ็ บ  (โรคะภั ย ) ๑  
ให้อันตรธานไป 

  ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 
  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 
  สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ 
  อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง 
  ตัส๎มา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ 
  เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ 
  ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง 
  ตัส  มา หิเนรักขะถะ อัปปะมัตตาฯ 

  ยังกิญจิ วิตตงั อิธะ วา หรุัง วา 
  สัคเคสุ วา ยัง ระตะนังปะณีตัง 
  นะ โน สะมังอตัถิ ตะถาคะเตนะ 
  อิทัมปิพุทเธ ระตะนังปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 

  ขะยัง วิราคังอะมะตัง ปะณีตัง 
  ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต 
  นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิกิญจิ 
  อิทัมปิธมัเม ระตะนังปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 



๑๖ 

  ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง 
  สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ 
  สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 
  อิทัมปิธมัเม ระตะนังปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 

  เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา 
  จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ 
  เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 
  เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ 
  อิทัมปิสังเฆ ระตะนงัปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุฯ 

  เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 
  นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห ิ
  เต ปัตติปัตตาอะมะตัง วคิัยหะ 
  ลัทธามุธานิพพุติง ภุญชะมานา 
  อิทัมปิสังเฆ ระตะนงัปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ ฯ 

  ยะถินทะขีโลปะฐะวงิ สิโต สิยา 
  จะตุพภิ วาเตภิอะสัมปะกมัปิโย 
  ตะถูปะมงัสัปปุริสัง วะทามิ 
  โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ 



๑๗ 

  อิทัมปิสังเฆ ระตะนงัปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 

  เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ 
  คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ 
  กิญจาปิ เต โหนติ ภุสปัปะมัตตา 
  นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ 
  อิทัมปิสังเฆ ระตะนงัปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 

  สะหาวัสสะ ทัสสะนะสมัปะทายะ 
  ตยัสสุ ธัมมา ชะหิตาภะวนัติ 
  สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ 
  สีลัพพะตัง วาปิยะทัตถกิญิจิ 
  จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต 
  ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง 
  อิทัมปิสังเฆ ระตะนงัปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 

  กิญจาปิโสกัมมัง กะโรติ ปาปะกัง 
  กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา 
  อะภัพโพ โสตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ 
  อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา 
  อิทัมปิสังเฆ ระตะนงัปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 



๑๘ 

  วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค 
  คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมงิคิมเห 
  ตะถูปะมงั  ธมัมะวะรัง อะเทสะยิ 
  นิพพานะคามิง ปะระมังหิตายะ 
  อิทัมปิพุทเธ ระตะนังปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 

  วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร  
  อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ 
  อิทัมปิพุทเธ ระตะนังปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 

  ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิสัมภะวัง 
  วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวสัมิง 
  เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 
  นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป 
  อิทัมปิสังเฆ ระตะนงัปะณีตัง 
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุฯ 

  ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 
  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 
  ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
  พุทธังนะมัสสามะ สุวัตถโิหตุฯ 



๑๙ 

  ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 
  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 
  ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
  ธัมมังนะมัสสามะ สุวัตถิโหตุฯ 

  ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 
  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 
  ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
  สังฆังนะมัสสามะ สุวัตถิโหตุฯ 
 

ค้าแปล 

 หมู่ภูตผีปีศาจประจ้าถิ่นท้ังหลาย ท่ีประชุมกันอยู่ในเมืองนี้ 
ก็ดี  ท่ีประชุมกันอยู่ ในอากาศก็ดี  ขอหมู่ภูตผีปีศาจท้ังปวงนั้น  
จงเป็นผู้มีใจดี และจงฟังธรรมของพระตถาคตเจ้าท่ีเรากล่าวแล้วนี้ 
โดยเคารพเถิด เพราะเหตุนี้ท่ีท่านท้ังหลาย เป็นผู้มีใจดีอย่างนี้นั้น 
ท่านภูตผีปีศาจท้ังหลาย จงตั้งใจฟัง แล้วกระท้าไมตรีจิตในชุมชนหมู่
มนุษย์ ขอท่านท้ังหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท รักษาหมู่มนุษย์ผู้ซึ่ง
สังเวยท่านด้วยพลีกรรมท้ังกลางวันและกลางคืน ตลอดกาล 
ทุกเมื่อเถิด ฯ 
 ทรัพย์อันท้าให้ยินดีและปลื้มใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ในโลกนี้
หรือโลกอื่น หรือว่ารัตนะอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์หรือรัตนะนั้นๆ  
ท่ีจะวิเศษเสมอด้วยพระตถาคตเจ้านั้นไม่มีเลย คุณวิเศษแม้อันนี้ 



๒๐ 

เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้   
ขอความสวัสดีจงมี ฯ 
 พระศรีศากยมุนีเจ้า ผู้มีพระทัยด้ารงตั้งมั่น ได้บรรลุถึง 
ความสิ้นไปแห่งกิเลสและความสิ้นไปแห่งราคะ อันเป็นอมตธรรมอัน
ประณีตแล้ว สิ่งวิเศษใด ๆ จะเสมอด้วยพระธรรมนั้น ย่อมไม่มี 
คุณวิเศษแม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม ด้วยการกล่าว
ค้าสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี ฯ 
 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญสมาธิว่าเป็นธรรม
อันสะอาด และบัณฑิตท้ังหลายกล่าวว่า สมาธิเป็นครุธรรมอันให้ผล
โดยล้าดับสม่้าเสมอ คุณธรรมอื่น ๆ ท่ีจะเสมอด้วยสมาธิท่ีพระพุทธเจ้า 
ทรงสรรเสริญแล้วนั้น ย่อมไม่มี คุณวิเศษแม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีต 
ในพระธรรม ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี ฯ 
 พระอริยบุคคล ๘ จ้าพวก ๔ คู่ ท่ีสัตบุรุษสรรเสริญแล้วนั้น 
เป็นสาวกของพระสุคตเจ้า เป็นผู้ควรรับทานท่ีหมู่ชนน้ามาถวาย 
ทานท้ังหลายที่ถวายในพระอริยบุคคล ๘ จ้าพวก ๔ คู่เหล่านั้นย่อมมี
ผลมาก คุณวิเศษแม้อย่างนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระอริยสงฆ์ 
ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี ฯ 

 พระอริยบุคคลท้ังหลายในศาสนาของพระสมณโคดมเจ้า 
เป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรดีแล้ว มีใจมั่นคง มีความใคร่ออกไป
แล้ว พระอริยบุคคลท้ังหลายเหล่านั้น เป็นผู้ถึงอรหัตผลท่ีควรถึง  
ได้หยั่งจิตเข้าสู่นิพพาน แล้วได้ความดับกิเลสโดยง่ายแบบกินเปล่า 
แล้วจึงเสวยผลท่ีได้นั้นอยู่ตลอดกาล คุณวิเศษแม้อย่างนี้ เป็นรัตนะ



๒๑ 

อันประณีตในพระธรรม ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดี
จงมี ฯ 

 เสาเขื่อนท่ีฝังลงดินแล้วย่อมไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยลม
พายุจากสี่ทิศฉันใด เราตถาคต ย่อมเรียนบุคคลผู้มีปัญญาอันหยั่ง 
ลงเห็นอริยสัจท้ังหลายว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม  
มีอุปมาแม้ฉันนั้น คุณวิเศษแม้อย่างนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี ฯ 

 พระโสดาบัน ผู้กระท้าให้แจ้งซึ่งอริยสัจท้ังหลายท่ีพระ
ตถาคตเจ้าผู้มีปัญญาอันลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้ว แต่พระโสดาบันนั้น
ก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ ถึงกระนั้น ท่านย่อมไม่ก่อกรรมเป็นเหตุให้
ถือเอาการเกิดในภพชาติท่ี ๘ อีกอย่างแน่นอน คุณวิเศษแม้อย่างนี้ 
เป็นรัตนะอันประณีตในพระอริยสงฆ์ ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้  
ขอความสวัสดีจงม ีฯ 

 พระโสดาบันละสั งโยชน์  ๓  คือ  สักกายทิฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส ได้แล้ว พร้อมด้วยความถึงพร้อมแห่งการเห็นด้วย
ปัญญานั้นเทียว อนึ่ง พระโสดาบันเป็นผู้พ้นจากอบายภูมิท้ัง ๔ แล้ว 
เป็นผู้ไม่อาจเพื่อจะกระท้าอภิฐานะ คือ เหตุแห่งความฉิบหายอัน
ยิ่งใหญ่ทั้ง ๖ ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ และการไปเข้ารีตศาสนาอ่ืนได้
อีกต่อไป คุณวิเศษแม้อย่างนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระอริยสงฆ์ 
ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี ฯ 

 พระโสดาบันนั้น ยังกระท้าบาปกรรมเล็กน้อย ด้วยกายหรือ
วาจาใจบ้าง แม้เพราะเหตุคือ การท้าบาปกรรมแม้เล็กน้อยนี้ ก็ไม่
ควรเพื่อจะปกปิดบาปกรรมอันนั้น เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง



๒๒ 

ตรัสไว้แล้วว่า พระโสดาบันเป็นผู้เห็นทางพระนิพพานแล้ว จึงไม่ 
ควรเพื่อจะปิดบาปกรรมอันเล็กน้อยนั้น คุณวิเศษแม้อย่างนี้ เป็น
รัตนะอันประณีตในพระอริยสงฆ์ ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้  
ขอความสวัสดีจงมี ฯ 

 พุ่มไม้ในป่า ออกยอดมาในระยะต้นเดือนท่ีอากาศเริ่มร้อน
แห่งฤดูร้อนฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมอัน
ประเสริฐ เป็นทางให้ถึงพระนิพพาน เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ 
หมู่สัตว์ท้ังหลาย มีอุปมาฉันนั้น คุณวิเศษแม้อย่างนี้ เป็นรัตนะอัน
ประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดี
จงมี ฯ 

 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ ทรงให้ธรรม
อันประเสริฐ เป็นผู้น้ามาซึ่งธรรมอันประเสริฐ เป็นผู้ยอดเยี่ยมหา
ผู้อื่นในโลกเทียบไม่ได้ ได้ทรงแสดงซึ่งพระธรรมอันประเสริฐแล้ว  
คุณวิเศษแม้อย่างนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยการ
กล่าวค้าสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี ฯ 

 กรรมเก่าของพระอริยบุคคลท้ังหลายสิ้นแล้ว กรรมอันแต่ง
ให้เกิดใหม่ย่อมไม่มี มีจิตอันหน่ายในภพต่อไปแล้ว พระอริยบุคคล
เหล่านั้น สิ้นพืชคือตัณหาคือเหตุให้เกิดแล้ว ไม่มีความพอใจในภพ 
งอกขึ้นมาอีกแล้ว เป็นผู้มีปัญญา ย่อมดับกิเลสไม่มีเชื้อเหลือเหมือน
สว่างอันดับไปแล้วฉะนั้น คุณวิเศษแม้อย่างนี้ เป็นรัตนะอันประณีต
ในพระอริยสงฆ์ ด้วยการกล่าวค้าสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี ฯ 

 



๒๓ 

 หมู่ภูตผีปีศาจประจ้าถิ่นท้ังหลาย ท่ีประชุมกันอยู่ในท่ีนี้ก็ดี  
ท่ีประชุมกันอยู่ ในอากาศก็ดี  เราท้ังหลายจงพากันนอบน้อม
พระพุทธเจ้า ผู้เสด็จมาแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเทวดาและมนุษย์ 
บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี ฯ 

 หมู่ภูตผีปีศาจประจ้าถิ่นท้ังหลาย ท่ีประชุมกันอยู่ในท่ีนี้ก็ดี  
ท่ีประชุมกันอยู่ ในอากาศก็ดี  เราท้ังหลายจงพากันนอบน้อม 
พระธรรม ซึ่งเป็นธรรมท่ีเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดี 
จงมี ฯ 

 หมู่ภูตผีปีศาจประจ้าถิ่นท้ังหลาย ท่ีประชุมกันอยู่ในท่ีนี้ก็ดี  
ท่ีประชุมกันอยู่ ในอากาศก็ดี  เราท้ังหลาย จงพากันนอบน้อม 
พระอริยสงฆ์ผู้มาแล้วอย่างนั้น ซึ่งเป็นผู้ท่ีเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว  
ขอความสวัสดีจงมี ฯ 
 

บทกรณียเมตตสูตร 

 กรณียเมตตสูตร เป็นพระสูตรท่ีพระพุทธองค์ทรงแนะน้า
พระภิกษุให้แผ่เมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์ ตลอดจนเทพเทวดา
ภูตผีปีศาจท้ังหลายไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต ไร้พรมแดนขีดคั่น  
ไม่ว่าสัตว์นั้นหรือเขาผู้นั้นจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาอะไร จะเกี่ยวข้อง
กับเรา โดยความเป็นญาติ เป็นประเทศ เป็นเชื้อชาติ ศาสนาหรือ 
ไม่ก็ตาม ให้มีจิตกว้างขวางไร้ขอบเขตขีดคั่น ขอให้เขาได้มีความสุข 
หากท้าได้เช่นนี้ นอกจากเทวดาจะไม่แสดงสิ่งท่ีน่ากลัวหลอกหลอนแล้ว 
ยังมีใจอนุเคราะห์พระภิกษุ โดยไมตรีจิตด้วยความอ่อนโยนมีเมตตา 



๒๔ 

 เมื่อต้องเดินทางผ่านป่าเขาล้าเนาไพร หรือไปอยู่ในสถานท่ีท่ี
ไม่คุ้นเคย ท่านให้สวดกรณียเมตตสูตร เพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกัน 
ภยันตราย อันจะเกิดจากอมนุษย์ ภูตผีปีศาจท้ังหลาย ให้เกิดเป็น
ความอ่อนโยนมีเมตตา 

     กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ   ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ  
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ  สุวะโจจัสสะ มุทุ อะนะติมานี 
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ  อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตต ิ
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ  อัปปะคัพโภกุเลสุ อะนะนุคิทโธ 
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเรกิญจิ  เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง 
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตตัตา  
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 
ทีฆา วา เย มะหันตา วา  มัชฌมิา รัสสะกา อะนุกะถูลา 
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร 
ภูตา วา สัมภะเวสี วา  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตตัตา 
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ  นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นังกิญจิ 
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสญัญา  นาญญะมญัญัสสะ ทกุขะมิจเฉยยะ 
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง  อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข 
เอวัมปิสัพพะภุเตสุ  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
อุทธังอะโธ จะ ติริยัญจะ  อะสัมพาธังอะเวรัง อะสะปัตตัง 
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา  สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ  พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ 
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ  สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน  
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตตีิ ฯ 



๒๕ 

ค้าแปล 

 ภิกษุผู้ฉลาดในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ ประสงค์จะบรรลุแดนสงบ 
(พระนิพพาน) พึงท้าตน (ตามหลักไตรสิกขา) ภิกษุนั้นพึงเป็น 
ผู้อาจหาญซื่อตรง มีความมุ่งมั่น ว่าง่ายอ่อนโยน หมดความยึดถือตัว 
(ไม่มีอคติมานะ) 
 อน่ึง ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจธุระน้อย ด้าเนิน
ชีวิตเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีอินทรีย์สงบ มีปัญญาพาตัวรอด ไม่คะนอง 
กายวาจา ไม่พัวพันกับตระกูลท้ังหลาย (ไม่ประจบเอาใจพวกคฤหัสถ์) 
ท่ีร่้ารวยหรือมีอ้านาจ 
 ไม่พึงประพฤติสิ่งเล็กน้อยอะไร ท่ีจะเป็นเหตุให้ผู้รู้ต้าหนิ  
(พึงแผ่เมตตาจิตไปในสรรพสัตว์ว่า) ขอสัตว์ท้ังปวงจงเป็นผู้มีความสุข
กายสุขใจ ปลอดพ้นจากภัยท้ังปวง ท้าตนให้ถึงสุขเถิด 
 สัตว์มีชีวิตท้ังหลาย ท้ังท่ีเป็นผู้หวาดสะดุ้ง (มีกิเลส) ท้ังท่ี
มั่นคง (หมดกิเลส) บรรดามีท้ังหมด ท้ังท่ีมีกาย ยาวใหญ่ ปานกลาง 
สั้นละเอียดหรือหยาบ 
 ท้ังท่ีเคยเห็นหรือไม่เคยเห็น ท้ังท่ีอยู่ไกลหรือใกล้ ท้ังท่ีเกิด
แล้วหรือท่ีก้าลังแสวงหาท่ีเกิด ขอสัตว์ท้ังปวงเหล่านั้นจงมีความสุข
กายสุขใจเถิด 
 เกิดเป็นคนไม่พึงหลอกลวงกัน ไม่พึงดูหมิ่นกันในท่ีไหน ๆ  
ไม่เบียดเบียนท้าร้ายกัน หรือมีใจมุ่งร้ายปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน 
 มารดาถนอมบุตรคนเดียวของตนด้วยชีวิตฉันใด บุคคลพึง
เจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงฉันนั้น 



๒๖ 

 บุคคลพึงเจริญเมตตาจิตอันไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต ไม่มี
เวรไม่มีศัตรู ในสัตว์โลกท้ังหมด ในอรูปภูมิเบื้องต้น (อรูปพรหม ๔) 
ในรูปภูมิเบื้องกลาง (รูปพรหม ๑๖) และกามาวจรภูมิเบื้องต่้า  
(เทวโลก มนุษยโลก อบายภูม)ิ 

 ผู้เจริญเมตตาจิตเช่นนี้นั้น ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด จะยืน
เดินนั่งหรือนอนอยู่ก็ตาม จะเป็นผู้ปราศจากความท้อแท้เหนื่อย
หน่าย จะตั้งสติไว้ได้นานตราบเท่าท่ีต้องการ พระพุทธเจ้าท้ังหลาย
ตรัสการอยู่ด้วยเมตตาเช่นนี้ว่า เป็นความประพฤติท่ีประเสริฐใน 
พระศาสนานี ้

 บุคคลผู้แผ่เมตตาจิตนั้น จะไม่ถล้าเข้าสู่ความเห็นผิด เป็นผู้
บริบูรณ์ด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยความเห็นชอบ เมื่อขจัดความยินดีใน
กามท้ังหลายได้แล้ว ย่อมไม่กลับมาสู่การเกิดในครรภ์อีกครั้งแน่นอน 
(ส้าเร็จเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานไปในท่ีสุด) 

บทขันธปริตร 

 

  ขันธปริตร พระพุทธองค์ทรงสอนให้พระภิกษุแผ่เมตตาไปใน
บรรดาตระกูลงูท่ีมีพิษร้ายท้ังหลาย โดยเชื่อว่าเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ป้องกันตนเองจากสัตว์ร้าย และยังมีความเชื่อว่าสามารถป้องกัน
อันตรายจากยาพิษทั้งหลายได้ด้วย 

 



๒๗ 

วิรูปักเขหิ เม เมตตงั เมตตัง เอราปะเถหิ เม 
ฉัพ๎ยาปตุเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ 
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทปิาทะเกหิ เม 
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม 
มา มังอะปาทะโก หิงส ิ มา มังหิงสิ ทิปาทะโก 
มา มัง จะตุปปะโท หิงส ิ มา มังหิงสิ พะหุปปะโท 
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 
สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา 
 

อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณธัมโม, อัปปะมาโณสังโฆ, 
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ, อะหิ วิจฉิกา  สะตะปะที อุณณานาภี  
สะระพู  มูสิกา, กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, ปะฏิกกะมันตุ 
ภูตานิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต,นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ 
 

ค้าแปล 

 ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคท้ังหลาย สกุล 
วิรูปักข์, ความเป็นมิตรของเรา มีกับพญานาคท้ังหลาย สกุลเอราบถ, 
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคท้ังหลาย สกุลฉัพยาบุตร, 
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคท้ังหลาย ตระกูลกัณหาโคตมกะ, 
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ไม่มีเท้า, ความเป็นมิตรของเรา  
มีกับสัตว์ ๒ เท้า, ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ท้ังหลาย 



๒๘ 

ท่ีมี ๔ เท้า, ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ท่ีมีเท้ามาก, สัตว์ไม่มีเท้า 
อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๒ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๔ เท้า  
อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์มากเท้าอย่าเบียดเบียนเรา ขอสรรพสัตว์ 
มีชีวิตท้ังหลายท่ีเกิดมาท้ังหมดจนสิ้นเชิง จงเห็นซึ่งความเจริญ
ท้ังหลายท้ังปวงเถิด โทษลามกจะได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น 

 พระพุทธเจ้าทรงพระคุณสุดท่ีจะประมาณได้ พระธรรมมี
พระคุณสุดท่ีจะประมาณได้ พระสงฆ์ก็มีพระคุณสุดที่จะประมาณได้ 

 แต่สัตว์เลื้อยคลานท้ังหลาย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม 
ตุ๊กแก หนู ยังมีประมาณก้าหนดได้ 

 ข้าพเจ้าได้ท้าการรักษาแล้ว ได้ท้าการป้องกันแล้ว ขอสัตว์
ท้ังหลายจงหลีกไปเสียเถิด ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
ขอความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ฯ 
 

บทวัฏฏกปริตร 

 วัฏฏกปริตร เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธองค์  
เมื่อครั้งถือก้าเนิดเป็นลูกนกคุ่ม แล้วท้าปริตรป้องกันตนเองจาก 
ไฟป่า ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก จริยาปิฎก และวัฏฏกชาดก 
อรรถกถาชาดก 

 วัฏฏกปริตร เป็นพระปริตรท่ีกล่าวอ้างคุณ คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ และสัจจะ ของพระพุทธเจ้า 
ในอดีตท้ังหลาย แล้วน้อมเอาพระพุทธคุณดังกล่าว มาบังเกิดเป็น



๒๙ 

อานุภาพ ปกป้องคุ้มครองอันตรายอันจะเกิดจากไฟท้ังหลาย ให้เกิด
ความสุขสวัสดีแก่ชีวิต การสวดพระปริตรนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกัน
อันตรายอันเกิดจากไฟ (ป้องกันอัคคีภัย) และเหตุเดือดร้อนวุ่นวาย
นานาประการ ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข 

อัตถิโลเก สีละคุโณ  สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา 
เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ           สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง 
อาวัชชิต๎วา  ธัมมะพะลัง      สะริต๎วา  ปุพพะเก  ชิเน 
สัจจะพะละมะวัสสายะ          สัจจะกิริยะมะกาสะหัง 
สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา       สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา 
มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา    ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ 
สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง  มะหาปัชชะลิโต สิข ี
วัชเชสิ  โสฬะสะกะรีสานิ         อุทะกัง  ปตั๎วา  ยะถา  สขิี 
สัจเจนะ  เม สะโม  นัตถ ิ  เอสา เม  สัจจะปาระมีติฯ 
 

ค้าแปล 

 คุณ คือ ศีล สัจจะ ชีวิตท่ีสะอาด และความเอื้ออาทร มีอยู่ 
ในโลก ด้วยความสัตย์นั้น ข้าพเจ้าจักกระท้าสัจกิริยาอย่างยอดเยี่ยม 
ข้าพเจ้าขอน้อมร้าลึกถึงพลานุภาพแห่งพระสัทธรรม น้อมร้าลึกถึง
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงพิชิตมารในอดีต ยึดมั่นในก้าลังแห่งสัจจะท่ี
ข้าพเจ้ามีอยู่ จึงขอท้าสัจกิริยาว่า 



๓๐ 

 ปีกท้ังสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่ แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอท่ีจะ 
บินได้ เท้าท้ังสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่ แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอท่ีจะ 
เดินได้ พ่อแม่ก็พากันบินหนีไฟออกไปเสียแล้ว พระเพลิงเอ๋ย ขอท่าน
จงดับเสียเถิด 

 พร้อมกับเมื่อข้าพเจ้า ท้าสัจกิริยา เปลวเพลิงท่ีลุกโชน
รุ่งโรจน์ใหญ่หลวงนัก ก็กลับเว้นท่ีไว้ ๑๖ กรีส (๑๒๕ ศอก) เหมือน
เปลวไฟตกถึงน้้าแล้วมอดดับฉะนั้น 

 ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยสัจจะของข้าพเจ้า นี่คือสัจบารมีของ
ข้าพเจ้า ฯ 
 

บทอนุสสรณปาฐะ 

 บทอิติปิโส เป็นเนื้อความส่วนหนึ่งในธชัคคสูตร ว่าด้วย
อานุภาพแห่งการน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ให้เกิดก้าลังใจในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคนานาประการ พระพุทธองค์ทรงน้าเรื่องการท้าสงคราม
ระหว่างเทพกับอสูรมาเป็นข้อเปรียบเทียบ เพื่อเตือนให้พระภิกษุ
ผู้กระท้าความเพียรอยู่ตามป่าเขาล้าเนาไพรอันเงียบสงัด ห่างไกล
จากผู้คนสัญจรไปมา การอยู่ท่ามกลางป่ากว้างดงลึก ของพระภิกษุ 
ผู้ เป็นปุถุชนเช่นนั้น ย่อมจะก่อให้ เกิดความหวาดกลัวขนพอง 
สยองเกล้า เมื่อเกิดความรู้สึกหวาดกลัว พระพุทธองค์ทรงแนะน้า 



๓๑ 

ให้พระภิกษุระลึกถึงธง คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ  
ก็จะสามารถข่มใจระงับความหวาดกลัวบ้าเพ็ญเพียรต่อไปได้ 
 

อิติปิโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,วิชชาจะระณะ-
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู,อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา  
เทวะมะนุสสานัง,พุทโธภะคะวาติ ฯ 

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, 
เอหิปัสสิโก,โอปะนะยิโก,ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (อ่านว่า 
วิญญูฮีติ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง  
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโตสาวะ
กะสังโฆ, อาหุเนยโย,  ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย
, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ 

 

ค้าแปล 

เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงเป็นผู้ไกล
จากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ทรงสามารถฝึกบุรุษ 
ท่ีสมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ทรงเป็นครูของเหล่าเทวดาและ



๓๒ 

มนุษย์ ท้ังหลาย ทรงเป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้ เบิกบานด้วยธรรม ทรงมี
ความสามารถในการจ้าแนกธรรมส่ังสอนสัตว์ 

พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว  
ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึ่งเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งท่ีปฏิบัติได้ และให้
ผลได้ไม่จ้ากัดกาล สามารถแนะน้าผู้อื่นให้มาพิสูจน์ได้ว่า "ท่านจงมา
ดูเถิด" ควรน้อมน้าเข้ามาไว้ในตัว ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน 

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติ
ตรงแล้ว ปฏิบัติเพ่ือรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ปฏิบัติเหมาะสม
ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงล้าดับได้ ๘ ท่าน  
นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควรแก่การ
สักการะท่ีเขาน้อมน้ามาบูชา ควรแก่สักการะท่ีเขาเตรียมไว้ต้อนรับ 
ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ท่ีบุคคลท่ัวไปควรให้ความเคารพ เป็นเนื้อ
นาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นย่ิงกว่า 

 

บทอาฏานาฏิยปริตร 

 อาฏานาฏิยปริตร เป็นปริตรท่ีท้าวจาตุมหาราชผูกขึ้นท่ี 
อาฏานาฏานคร อันเป็นหนึ่งในจ้านวนเทพนคร ๑๑ แห่ง ท่ีถูกนิรมิต
ขึ้นในอากาศ ของเหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา พระปริตรนี้ 
จึงถูกเรียกว่า อาฏานาฏิยปริตร ตามชื่อเทพนครท่ีผูกขึ้นนั้น 



๓๓ 

 อาฏานาฏิยปริตรนี้ ใช้เป็นเครื่องป้องกันอมนุษย์บางพวก 
ท่ีไม่หวังดีต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ ท่ีไปบ้าเพ็ญสมณธรรม
อยู่ตามป่าเขาล้าเนาไพร เมื่อไม่มีอะไรป้องกันเหล่าอมนุษย์ท่ีไม่เลื่อมใส  
ก็จะรบกวน เบียดเบียน ท้าให้เกิดความล้าบาก ท้าวมหาราชจึงได้
แสดงเครื่องป้องกันรักษา ชื่ออาฏานาฏิยรักษ์นี้ไว้ 

 อาฏานาฏิยรักษ์นี้ มีอานุภาพ ๒ ประการ คือ ๑) มีอานุภาพ
ในการท้าให้อมนุษย์ท่ีไม่เลื่อมใส ให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธ-
ศาสนา ๒) มีอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันไม่ให้อมนุษย์ท่ีไม่
เลื่อมใส จับต้องสิงสู่ เบียดเบียน ประทุษร้าย ท้าให้ได้รับความ
ล้าบากเดือดร้อน 

 ส้าหรับอาฏานาฏิยปริตรท่ีพระสงฆ์ ใช้สวดในปัจจุบัน  
เป็นบทย่อท่ีบูรพาจารย์ได้น้าเอาคาถานมัสการพระพุทธเจ้าในอดีต 
ท่ีท้าวเวสสุวรรณแสดงไว้เฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์ มาอ้างเป็น 
สัจกิริยา ให้ เกิดเป็นอานุภาพในการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา  
ตามค้าของท้าวจตุโลกบาล ถ้าอมนุษย์ตนใดเบียดเบียนผู้ท่ีเจริญ
อาฏานาฏิยปริตร ให้ได้รับความล้าบาก อมนุษย์ตนนั้นก็จะได้รับ 
การลงโทษจากเหล่าเทพท้ังหลาย 
 

วิปัสสิสสะ นะมัตถ ุ  จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต 
สิขิสสะปินะมัตถ ุ   สัพพะภูตานุกัมปิโน 
เวสสะภุสสะ นะมตัถ ุ   น๎หาตะกัสสะ ตะปสัสิโน 
นะมัตถุ กะกุสันธสัสะ    มาระเสนัปปะมัททิโน 



๓๔ 

โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ  พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต 
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ   วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธ ิ
อังคีระสัสสะ  นะมัตถ ุ  สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต 
โย อิมัง ธมัมะมะเทเสสิ  สัพพะทุกขาปะนูทะนัง 
เย จาปินิพพุตา โลเก   ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง 
เต ชะนา อะปิสุณา   มะหันตา วีตะสาระทา 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง   ยัง นะมัสสันติโคตะมัง 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง  มะหันตังวตีะสาระทัง 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง  พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ 
 

ค้าแปล 

 ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี ผู้มีปัญญา
จักษุ ผู้ทรงพระสิร ิ

 ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า สิขี ผู้ทรงอนุเคราะห์ 
แก่สัตว์ท้ังปวง  

 ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภู ผู้ทรงช้าระล้าง 
กิเลสแล้ว ทรงมีความพากเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส  

 ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ ผู้ทรง 
ย่้ายีพญามารและเหล่าเสนามารได้แล้ว  



๓๕ 

 ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า โกนาคมนะ ผู้ทรง
ละบาปได้แล้ว ทรงสิ้นสุดการประพฤติพรหมจรรย์แล้ว ขอนอบน้อม
แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ผู้ทรงพ้นจากกิเลสท้ังปวง 

 ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า อังคีรส พระโอรส
แห่งศากยราช ผู้ทรงพระสิริ ทรงแสดงธรรม เพื่อบรรเทาทุกข์ท้ังปวงนี้ 
 อนึ่ง พระพุทธเจ้าท้ังหลายเหล่าใด ท่ีทรงดับกิเลสแล้วในโลก 
ทรงเห็นแจ้งธรรมตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าท้ังหลายเหล่านั้น 
หาทรงมีวาจาส่อเสียดไม่ ทรงเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงปราศจาก
ความครั่นคร้าม เทพยดาและมนุษย์ ท้ังหลายน้อบน้อมอยู่ซึ่ ง
พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้ทรงเป็นโคตมโคตร ผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดา
และมนุษย์ท้ังหลาย ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ ผู้ทรงคุณอัน
ยิ่งใหญ่ ตรงปราศจากความครั่นคร้าม ข้าพเจ้าท้ังหลายขอนมัสการ
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงเป็นโคตมโคตร ผู้ทรงถึงพร้อมแล้ว
ด้วยวิชชาและจรณะ 
 

บทโพชฌังคปริตร 

 โพชฌังคปริตร เป็นปริตรท่ีน้าเอาโพชฌังคสูตรท้ัง ๓ สูตร 
คือ ๑. มหากัสสปโพชฌงคสูตร ๒. มหาโมคคัลลานโพชฌังคสูตร  
๓. มหาจุนทโพชฌังคสูตร มาประพันธ์เป็นคาถา เรียกว่า โพชฌังคปริตร 
โดยน้อมเป็นสัจกิริยา เพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เกิดเป็น
ความสุขสวัสดี ฯ 



๓๖ 

 เนื้อหาโพชฌงคสูตรท้ัง ๓ นั้น กล่าวถึงหลักธรรมท่ีท้าให้ 
พระพุทธองค์ตรัสรู้ ๗ ประการ คือ ๑. สติ ความระลึกได้ ๒. ธัมมวิจยะ 
การเลือกเฟ้นธรรม ๓. วิริยะ ความเพียร ๔. ปีติ  ความอิ่มใจ  
๕. ปัสสัทธิ  ความสงบ ๖. สมาธิ ความตั้ งใจมั่น  ๗ . อุ เบกขา  
ความวางเฉย 

 โบราณาจารย์ได้น้าเอาโพชฌงคสูตรท้ัง ๓ นี้ มาประพันธ์
เป็นคาถาส้าหรับเจริญภาวนา โดยอ้างเป็นสัจกิริยา เพื่อให้พระปริตร
เป็นธรรมโอสถ บังเกิดพุทธานุภาพ ขจัดโรคภัยไข้เจ็บไข้อันตรธาน
หายไป เกิดเป็นความสุขสวัสดี ภายหลังได้เกิดความนิยมว่า เจ็บป่วย 
ไม่สบาย ก็จะสวดโพชฌังคปริตร ซึ่งเป็นท้ังโอสถ เป็นท้ังมนต์ เมื่อมี
ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วย เป็นไข้หนัก ก็จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวด 
โพชฌังคปริตรให้ฟัง หรือไม่ลูกหลานก็จะสวดโพชฌังคปริตรให้ฟัง  
แม้ในงานท้าบุญอายุ พระสงฆ์ก็จะสวดปริตรบทนี้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอายุยืน ผู้ไม่ต้องการ
เจ็บป่วยและปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืน โดยปราศจากโรคภัย 
ไข้เจ็บ จึงควรเจริญโพชฌังคปริตรแบบอย่างพุทธสาวก 

โพชฌังโคสะติสังขาโต  ธัมมานัง วิจะโย ตะถา  
วิริยัมปีติปัสสทัธิ-   โพชฌังคา จะตะถาปะเร 
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา   สัตเตเต สัพพะทัสสินา  
มุนินา สัมมะทักขาตา    ภาวิตา พะหุลีกะตา 
สังวัตตันติ อะภิญญายะ   นิพพานายะ จะ โพธิยา  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ 



๓๗ 

เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ  โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง  
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา    โพชฌังเค สัตตะ เทสะย ิ
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา  โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ  

เอกะทา ธัมมะราชาปิ  เคลัญเญนาภิปีฬิโต  
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ   ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง  
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา   ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ 
ปะหีนา เต จะ อาพาธา   ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 
มัคคาหะตะกิเลสาวะ    ปัตตานุปปัตตธิัมมะตัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ 
 

ค้าแปล 
 โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ ๑. สติ ความระลึกได้ ๒. ธัมม- 
วิจยะ การเลือกเฟ้นพิจารณาธรรม ๓. วิริยะ ความเพียร ๔. ปีติ 
ความอิ่มใจ ๕. ปัสสัทธิ ความสงบ ๖. สมาธิ ความตั้ งใจมาก  
๗. อุเบกขา ความวางเฉยเหล่านี้ เป็นธรรมท่ีพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็น
ธรรมท้ังปวง ตรัสไว้ชอบแล้ว บุคคลอบรมฝึกฝนให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน ด้วยการกล่าว
ค้าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 



๓๘ 

 สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ 
และพระกัสสปะอาพาธ ได้ความล้าบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์  
๗ ประการ ให้ท่านท้ังสองฟัง ท่านท้ังสองต่างชื่นชมยินดีพระธรรม
เทศนานั้น แล้วกลับหายจากโรคทันที ด้วยการกล่าวค้าสัตย์นี้  
ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 

 ครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเองทรงพระประชวร รับสั่ง 
ให้พระจุนทะเถระกล่าวโพชฌงค์ ๗ ประการ ถวายโดยเคารพ  
ทรงบันเทิงพระทัยแล้วทรงหายจากพระประชวรนั้น ด้วยค้าสัตย์นี้
ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 

 แท้จริงแล้ว อาพาธเหล่านั้นของท่านผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ 
ท้ัง ๓ อันตรธานไป ไม่กลับเป็นอีก เหมือนอริยมรรคก้าจัดกิเลส 
ลงราบแล้วไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวค้าสัตย์นี้ ขอความ
สวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ฯ 

 
บทสักกัต๎วา 

 

 บทท่ีน้อมน้าคุณพระรัตนตรัยเพื่อให้เกิดเป็นธรรมโอสถ 
ขจัดทุกข์โศกโรคภัย 

สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง   พุทธะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต 



๓๙ 

สักกัต๎วา ธมัมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง 
ปะริฬาหูปะสะมะนัง   ธัมมะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   ภะยา วูปะสะเมนตุ เต 

สักกัต๎วา สังฆระตะนงั  โอสะถัง อุตตะมังวะรัง 
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง   สังฆะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   โรคา วูปะสะเมนตุเต ฯ 
 

ค้าแปล 

 เพราะท้าความเคารพพระพุทธรัตนะ ซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถ
อันประเสริฐเย่ียมยอด เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ด้วยเดช
แห่งพระพุทธเจ้า ขอให้อันตรายท้ังหลายท้ังปวงจงพินาศไปสิ้น 
ขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยดี 

 เพราะท้าความเคารพพระธรรมรัตนะ ซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถ
อันประเสริฐเยี่ยมยอด อันเป็นเครื่องระงับความเร่าร้อน ด้วยเดช
แห่งพระธรรม ขอให้อันตรายท้ังหลายท้ังปวงจงพินาศไปสิ้น ขอให้
ภัยท้ังหลายของท่านจงสงบไปโดยดี 

 เพราะท้าความเคารพพระสังฆรัตนะ ซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถ
อันประเสริฐเยี่ยมยอด ควรแก่สักการะท่ีเขาน้ามาบูชา ท่ีเขาเตรียม
ไว้ต้อนรับ ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์ ขอให้อันตรายท้ังหลายท้ังปวงจง
พินาศไปสิ้น ขอให้โรคท้ังหลายของท่านจงสงบไปโดยดี ฯ 
 



๔๐ 

บทนัตถิ เม 

 

 บทน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อ้างเป็นสัจวาจา เพื่อให้
เกิดชัยมงคล 

นัตถิ เม สะระณังอัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมงัคะลัง 

 นัตถิ เม สะระณังอัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมงัคะลัง 

นัตถิ เม สะระณังอัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมงัคะลัง ฯ 

 

ค้าแปล 

 ท่ีพึ่ งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระพุทธเจ้าทรงเป็นท่ีพึ่ งอัน
ประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยค้าสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน 
 ท่ีพึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นท่ีพึ่งอันประเสริฐของ
ข้าพเจ้า ด้วยค้าสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน 
 ท่ีพึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นท่ีพึ่งอันประเสริฐของ
ข้าพเจ้า ด้วยค้าสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน ฯ 



๔๑ 

 

บทยังกิญจิ 

 

 บทท่ีนอบน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งเป็นรัตนะท่ีมี 
พลานุภาพสูงสุดกว่ารัตนะท้ังมวลในโลก เพื่อให้เกิดความสวัสดี
มงคล 

ยังกิญจิ ระตะนังโลเก  วิชชะติ วิวิธังปุถ ุ
ระตะนัง พุทธะสะมงันัตถิ  ตัส๎มา โสตถ ีภะวันตุ เต 

ยังกิญจิ ระตะนังโลเก  วิชชะติ วิวิธังปุถ ุ
ระตะนัง ธัมมะสะมังนตัถ ิ  ตัส๎มา โสตถ ีภะวันตุ เต 

ยังกิญจิ ระตะนังโลเก  วิชชะติ วิวิธังปุถ ุ
ระตะนังสังฆะสะมงันัตถิ  ตัส๎มา โสตถ ีภะวันตุ เตฯ 
 

ค้าแปล 

 รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมากมาย บรรดามีในโลก รัตนะนั้น
เสมอด้วยพระพุทธเจ้าหามีไม่ เพราะเหตุนั้น ขอท่านจงประสบแต่
ความสุขสวัสด ี
 รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมากมาย บรรดามีในโลก รัตนะนั้น
เสมอด้วยพระธรรมหามีไม่ เพราะเหตุนั้น ขอท่านจงประสบแต่
ความสุขสวัสด ี



๔๒ 

 รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมากมาย บรรดามีในโลก รัตนะนั้น
เสมอด้วยพระสงฆเจ้าหามีไม่ เพราะเหตุนั้น ขอท่านจงมีแต่ความสุข
สวัสดี 

 
บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา 

 

        อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา 
      มะหาสังฆงั ปะโพเธสิ  อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง 
      พุทโธ ธมัโม สังโฆ จาติ  นานา โหนตัมปิ วัตถุโต 
      อัญญะมญัญาวิโยคา วะ  เอกีภูตัมปะนตัถะโต 
      พุทโธ ธมัมสัสะ โพเธตา  ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต 
      สังโฆ จะ สาวะโก พุทธัสสะ อิจเจกาพัทธะเมวิทัง 
      วิสุทธงั อุตตะมัง เสฏฐัง  โลกัสมงิ ระตะนัตตะยัง 
      สังวัตตะติ ปะสันนานัง  อัตตะโน สุทธกิามินัง 
      สัมมาปะฏิปัชชันตานัง  ปะระมายะ วิสุทธิยา ฯ 
      วิสุทธ ิสัพพะเกลเสหิ  โหติ ทุกเขหิ นิพพุต ิ
      นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง 
      เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา ฯ 
      ระตะนัตตะยานุภาเวนะ  ระตะนัตตะยะเตชะสา 



๔๓ 

      อุปัททะวนัตะรายา จะ  อุปะสัคคา จะ สัพพะโส 
      มา กะทาจิ สัมผุสิงส ุ  รัฏฐัง สยามานะเมวิทัง 
      อาโรคิยะสุขัญเจวะ  ตะโต ทีฆายุตาปิ จะ 
      ตัพพัตถูนัญจะ สัมปตัโย  สุขัง สัพพัตถะ โสตถ ิจะ 
      ภะวันตุ สัมปะวตัตันตุ  สยามานัง รัฏฐะปาลินัง 
      เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ  สยามะรัฏฐิกะเทวะตา 
      สยามานัง รัฏฐะปาลีหิ  ธัมมามิเสห ิปูชิตา 
      สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ  สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง 
      เอตัสมิง ระตะนัตตะยัสมิง สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ 
 

ค้าแปล 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์  ได้บรรลุธรรมอัน
อุดม ยังสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ตรัสรู้แล้ว หมวดสามแห่งรัตนะนี้อย่างนี้   
แม้เป็นต่างกันโดยวัตถุว่า  พุทโธ  ธัมโม สังโฆ  ดังนี้  แต่เป็นอย่าง
เดียวกันโดยเนื้อความ  เพราะไม่พรากจากกันและกันได้  พระพุทธเจ้า 
เป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม  พระธรรมอันพระสงฆ์ทรงจ้าไว้  พระสงฆ์ 
ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า  พระรัตนตรัยเนื่องเป็นอันเดียวกัน
อย่างนี้นั่นเทียว 

       พระรัตนตรัยนี้  เป็นของหมดจดอุดมประเสริฐในโลก ย่อม
เป็นไปพร้อมเพื่อความหมดจดอย่างยิ่ง  แก่สัตว์ท้ังหลายผู้เลื่อมใสแล้ว 
ผู้ใคร่ซึ่งความหมดจดแก่ตนผู้ปฏิบัติอยู่โดยชอบ  ความหมดจดจาก



๔๔ 

สรรพกิเลสท้ังหลาย  ย่อมเป็นความดับจากทุกข์ท้ังหลาย  ความดับ
เป็นธรรมสูญอย่างยิ่ง  ความดับเป็นสุขอย่างยิ่ง  ด้วยความกล่าวค้า
สัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีในกาลท้ังปวง 

       ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย  ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย  
อุปัทวะและอันตรายท้ังหลายด้วย  ความขัดข้องท้ังหลายด้วย  อย่าได้ 
พ้องพานสยามรัฐนี้  ในกาลไหน ๆ  เลย สุขเกิดแต่ความเป็นคนไม่มี
โรคด้วยนั่นเทียว  แต่นั้น  แม้ความเป็นผู้มีอายุยืนด้วย ความสมบูรณ์
แห่งวัตถุท้ังหลายเหล่านั้นด้วย  ความสุขสวัสดีในเหตุท้ังหลาย 
ท้ังปวงด้วย  จงมี จงเป็นไปพร้อม  แก่พวกรัฐบาลสยามท้ังหลาย   
ขอเหล่าเทพาผู้ด้ารงอยู่ในสยามรัฐ  อันพวกรัฐบาลสยามบูชาแล้ว
ด้วยธรรมพลี  และอามิสพลีท้ังหลาย  จงรักษาซึ่งพวกรัฐบาลสยาม
นั้ น ด้ วย   ซึ่ งแว่นแคว้นด้ วย   ขอผลแห่ งจิ ต  อัน เลื่ อม ใสใน 
พระรัตนตรัยนี่นี้ จงเป็นผลส้าเร็จ  จงเป็นผลส้าเร็จ  จงเป็นผลส้าเร็จ 
เทอญ 
 

บทสุขาภิยาจนคาถา 

 สุขาภิยาจนคาถา เป็นคาถาท่ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ฉิม) วัดโมลีโลกยาราม แต่งขึ้น โดยอ้างอานุภาพพระปริตรท่ีได้ 
สวดสาธยายแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสุขสิริสวัสดิ์ในราชตระกูล 
ขอให้เทพยดาท้ังมวลคุ้มครองรักษา ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  
เกิดความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ท้ังมวล 



๔๕ 

 ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง มังคะลัตถายะ ภาสิตัง 
ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ   โหตุ ราชะกุเล สุขัง 
เย เย อารกัขะกา เทวา  ตัตถะ ตัตถาธิวาสิโน 
อิมินา ธัมมะทาเนนะ   สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตา 
สะทา ภัท๎รานิ ปัสสันต ุ  สุขิตา โหนตุ นิพภะยา 
อัปปะมัตตา จะ อัมเหส ุ  สัพเพ รักขันตุ โน สะทา 
ยัญจะ โน ภาสะมาเนหิ  กุสะลัง ปะสตุัง พะหุง 
ตันโน เทวานุโมทนัต ุ   จิรัง ติฏฐันตุ สาตะตัง 
เย วา ชะลาพุชัณฑะชา  สังเสทะโชปะปาติกา 
อะเวรา โหนตุ สัพเพ เต  อะนีฆา นิรุปัททะวา 
ปัสสันตุ อะนะวัชชานิ   มา จะ สาวัชชะมาคะมา 
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสม๎ิง   สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง 
ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง  มัคคัง สัตตะวิสุทธยิา 
ยาวะ พุทโธติ นามัมป ิ  โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน 
สัมมาเทสิตะธมัมัสสะ   ปะวัตตะติ มะเหสิโน 
ปะสันนา โหนตุ สัพเพป ิ  ปาณิโน พุทธะสาสะเน 
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต  กาเล เทโว ปะวัสสะต ุ
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง  สะมิทธังเนตุ เมทะนงิ 
มาตา ปิตา จะ อัตระชัง  นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง 
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน  ปะชัง รักขันตุ สัพพะทาฯ 



๔๖ 

ค้าแปล 

 พระปริตรใด ๆ อันเราสวดแล้ว เพื่อประโยชน์แก่มงคล  
แห่งเทพยดาและมนุษย์ท้ังหลาย ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรนั้น ๆ 
ขอความสุขจงมีในราชสกุล เทพเจ้าท้ังหลายใด ๆ ผู้รักษาเอื้อเฟื้อ  
ผู้สิงสถิตอยู่ในสถานท่ีนั้น ๆ ท้ังหมด อันเราบูชาแล้วด้วยธรรมทานนี้ 
เทพเจ้าท้ังหลายนั้น ๆ จงเห็นสิ่งอันเจริญท้ังหลายทุกเมื่อ จงเป็นผู้ถึง
ซึ่งความสุข ปราศจากภัยทุกเมื่อ อนึ่งเหล่าเทพเจ้าท้ังสิ้น จงอย่า
ประมาทแล้วในเรา รักษาเราทุกเมื่อ อนึ่ง กุศลอันใดมากอันเรา
ภาษิตอยู่ ขวนขวายแล้ว เทพเจ้าท้ังหลายจงอนุโมทนากุศลอันนั้น
ของเรา จงด้ารงอยู่ติดต่อกันสิ้นกาลนาน 

 อนึ่ง สัตว์ท้ังหลายใด ท่ีเป็นชลาพุชะ ก้าเนิดในครรภ์มารดา
และท่ีเป็นโอปปาติกะก้าเนิดลอยขึ้น ขอสรรพสัตว์ท้ังหลายนั้นจง
เป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีทุกข์ ไม่มีอุปัชฌาย์วะ เห็นกรรมท้ังหลาย อันหา
โทษมิได้ อนึ่งกรรมอันมีโทษ อย่ามาพ้องพานสัตว์เหล่านี้ ขอค้าสั่ง
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันแสดงมรรคาแก่สัตว์ผู้มีโสต
วิญญาณธาตุ  เพื่อความหมดจดแก่สัตว์ จงด้ารงอยู่ ในโลกสิ้น 
กาลนาน แม้พระนามว่าพุทโธ ดังนี้  ของพระศาสดาผู้ทรงเป็น 
ผู้ประเสริฐในโลก ผู้ทรงมีธรรมอันแสดงแล้วโดยชอบ ผู้แสวงหาซึ่ง
คุณอันใหญ่ ยังเป็นไปอยู่เพียงใด และสรรพสัตว์ท้ังหลายจงเป็น 
ผู้เลื่อมใสแล้วในพระพุทธศาสนา ฝนจงเพิ่มให้อุทกธารตกต้องในกาล
โดยชอบ จงน้าไปซึ่งเมทนีดลให้ส้าเร็จประโยชน์ เพื่ออันบังเกิดความ
เจริญแก่สัตว์ ท้ั งหลาย มารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อย  



๔๗ 

อันบังเกิดในตนเป็นมิตรฉันใด พระราชาท้ังหลายจงทรงรักษา
ประชาราษฎร์โดยชอบ ในกาลท้ังปวงฉันนั้น ฯ 
 

บทเทวตาอุยโยชนคาถา 

 

 เทวตาอุยโยชนคาถา เป็นคาถาส่งเทวดา ใช้อัญเชิญเทวดา
กลับวิมาน เมื่อใดท่ีจะเจริญพระปริตรได้มีการชุมนุมเทวดา หรือ
อัญเชิญเทวดามาเพื่อฟังการเจริญพระปริตร ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่ง
ส่วนบุญไปให้สรรพสัตว์ทุกจ้าพวก ทุกหมู่เหล่า แม้กระท่ังเทวดาซึ่ง
มองไม่เห็นตัวก็แผ่เมตตาจิตไปถึง เนื้อความในท่อนแรกของคาถานี้ 
เริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ท้ังหลาย ให้พ้นจากทุกข์
โศกโรคภัย จากนั้นได้กล่าวเชิญเทวดาให้อนุโมทนาบุญกุศลท่ีบ้าเพ็ญ
มา ซึ่งก็รวมถึงบุญอันเกิดจากการเจริญพระปริตร เพื่อเทวดาจะได้
อานิสงส์แห่งบุญนั้นด้วย ต่อจากนั้นก็เป็นการแนะน้าเทวดาให้เกิด
ศรัทธาในการให้ทาน รักษาศีลบ้าเพ็ญภาวนา แล้วเชิญให้เทวดากลับ 
ต่อจากนั้นก็ขออนุญาตแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และ
พระอรหันต์ทัง้หลายให้คุ้มครองรักษา 

ทุกขัปปัตตาจะ นิททกุขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา 
โสกัปปัตตาจะ นิสโสกา  โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน 
เอตตาวะตา จะอัมเหหิ  สัมภะตัง ปุญญะสมัปะทงั 
สัพเพ เทวานุโมทันต ุ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 



๔๘ 

ทานัง ทะทันตุ สทัธายะ  สีลัง รักขันตุ สัพพะทา 
ภาวะนาภิระตา โหนตุ   คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ 

สัพเพ พุทธาพะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง 
อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ  รักขัง พันธามิสัพพะโส ฯ 
 

ค้าแปล 

 ขอสัตว์ท้ังหลายท่ีประสบทุกข์ จงเป็นผู้ปราศจากทุกข์  
ท่ีประสบภัยจงปราศจากภัย ท่ีประสบความเศร้าโศก จงสร่างโศก 

 ขอเหล่าเทวดาท้ังปวงจงอนุโมทนาบุญสมบัติ ท่ีข้าพเจ้า
ท้ังหลายสร้างสมมาแล้วนี้ ความส้าเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง 

 ขอเทวดาท้ังหลายจงให้ทาน รักษาศีล บ้าเพ็ญภาวนาด้วย
ศรัทธาทุกเมื่อ ขอเชิญเทวดาท่ีมาชุมนุมกลับไปเถิด พระพุทธเจ้าท้ัง
ปวงล้วนทรงมีพละก้าลัง ด้วยเดชแห่งก้าลังของพระปัจเจกพุทธเจ้า
ท้ังหลาย และด้วยเดชแห่งก้าลังของพระอรหันต์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอ
น้อมน้าเดชท้ังปวงนั้น มาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษา 
  



๔๙ 

บทคาถาไล่โควิด 
 

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ   สัพพะเทวานะ  เตชะสา  

อุปปันโน  โควิโต  โรโค   สยามะรัฏเฐ  วินัสสะตุ  

ราชะปุญญานุภาเวนะ   ทะสะปาระมิตาห ิ จะ  

อาโรคิยะสุขัญเจวะ    สะทา โสตถี  ภะวันตุเต  

 
 

ค้าแปล 
 

ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัย 

ด้วยเดชของทวยเทพท้ังหลาย 

โรคโควิดที่เกิดขึ้นจงวินาศไปจากสยามรัฐ 

ด้วยบุญบารมีของพระราชาและอ้านาจทศบารมี 

ขอให้ทุกท่านจงไม่มีโรค 

มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ 
  



๕๐ 

บทปัจฉิมคาถา 
 

 โหตุ สัพพัง สุมงัคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวตา  

สัพพะพุทธานุภาเวนะ  โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง  

 โหตุ สัพพัง สุมงัคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวตา  

สัพพะธัมมานุภาเวนะ  โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง  

 โหตุ สัพพัง สุมงัคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวตา  

สัพพะสังฆานุภาเวนะ  โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง  
 

ค้าแปล 
 ขอศุภมงคลท้ังสิน้จงมี ขอเทวดาท้ังปวงจงรักษา  
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าท้ังปวง 
ขอความสวัสดีท้ังหลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ  
 ขอศุภมงคลท้ังสิน้จงมี ขอเทวดาท้ังปวงจงรักษา  
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง 
ขอความสวัสดีท้ังหลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ 
 ขอศุภมงคลท้ังสิน้จงมี ขอเทวดาท้ังปวงจงรักษา  
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ท้ังปวง 
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ 




