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ประวัติของพระปริตร*
-------------

 พระปริตร แปลว่า เครื่องคุ้มครอง คือ ป้องกันอันตราย
ภายนอกมี โจร ยักษ์ สัตว์เดรัจฉาน และป้องกันอันตรายภายในมีโรค
ภัยไข้เจ็บเป็นต้น อานิสงส์ที่ได้รับจากการสวดพระปริตรนี้เกิดมาจาก
อานุภาพของพระรัตนตรัยและอานิสงส์จากการเมตตา เพราะพระ
ปริตรกล่าวถึงคุณพระรัตนตรัยและการเจริญเมตตาภาวนา    ดังนั้น 
ผู้หมั่นสาธยายพระปริตรจึงได้รับผลานิสงส์ต่าง ๆ เช่น ประสบความ
สวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง ได้รับชัยชนะ แคล้วคลาดจากอุปสรรค
อันตราย มีสุขภาพอนามัยดี และมีอายุยืน ดังพระพุทธดำารัสว่า
 
 “ เธอจงเจริญพุทธานุสสติ 
  ภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรม 
  เพราะผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมโนรถ ” 
  (ขุ. อป. ๓๒/๓๖/๙๘)
 
 “ อมนุษย์ที่ต้องการจะทำาร้ายผู้เจริญเมตตา 
  ย่อมประสบภัยพิบัติเอง 
  เปรียบเหมือนคนที่ใช้มือจับหอกคม 
  จะได้รับอันตรายจากการจับหอกนั้น” 
  (สำ. นิง ๑๖/๒๒๗/๒๕๑)

* http://www.madchima.org, http://palipage.com
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อ�นิสงส์ของพระปริตร
-------------

 โบราณาจารย์ได้รวบรววมอานิสงส์ของพระปริตรไว้ดังนี้ คือ
 ๑. มังคลปริตร ทำาให้เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย 
 ๒. รัตนปริตร ทำาให้ ได้รับความสวัสดี 
  และพ้นจากอุปสรรคอันตราย
 ๓. เมตตปริตร ทำาให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย 
  เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา  
  ไม่มีภยันตราย จิตเกิดสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล  
  ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต 
  และเกิดเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน
 ๔. ขันธปริตร ป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร้ายอื่นๆ
 ๕. โมรปริตร ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย
 ๖ วัฏฏกปริตร ทำาให้พ้นจากอัคคีภัย
 ๗. ธชัคคปริตร ทำาให้พ้นจากอุปสรรคอันตราย 
  และการตกจากที่สูง
 ๘. อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำาให้สุขภาพดี
 ๙. อังคุลิมาลปริตร ทำาให้คลอดบุตรง่าย 
  และป้องกันอุปสรรคอันตราย
 ๑๐. โพชฌังคปริตร ทำาให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน 
  และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง
 ๑๑. อภยปริตร ทำาให้พ้นจากภัยพิบัติ และไม่ฝันร้าย
 ๑๒. ชัยปริตร ทำาให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี
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องก์ของผู้สวดและผู้ฟัง
-------------

 พระปริตรจะมีอานุภาพมาก เมื่อผู้สวดพระปริตรเพียบพร้อม
ด้วยองค์ ๓ คือ มีเมตตาจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง, สวดถูกอักษร ไม่มี
บทพยัญชนะที่ผิดพลาด และรู้ความหมายของบทสวด 
 (ที. อ. ๓/๑๖๐) 
 แม้ผู้ฟังพระปริตรก็ต้องมีองค์ ๓ คือ ไม่เคยทำาอนันตริยกรรม 
๕ (ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าจนถึง
ยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป และทำาสังฆเภท) ไม่มีมิจฉาทิฏฐิที่เห็น
ผิดว่ากรรมและผลกรรมไม่มี และเชื่อมั่นอานุภาพพระปริตรว่ามีจริง 
สามารถคุ้มครองผู้ฟังได้ (มิลินฺท. ๑๑๖)

จำ�นวนของพระปริตร
-------------

 โบราณาจารย์ได้จำาแนกพระปริตรออกเป็น ๒ ประเภท คือ
 ๑.	 จุลราชปริตร	(เจ็ดตำานาน)	มี	๗	ปริตร	และ
	 ๒.	 มหาปริตร	(สิบสองตำานาน)	มี	๑๒	ปริตร	คือ
        ๑) มังคลปริตร ๒) รัตนปริตร
        ๓) เมตตปริตร ๔) ขันธปริตร
        ๕) โมรปริตร ๖) วัฏฏกปริตร
        ๗) ธชัคคปริตร ๘) อาฏานาฏิยปริตร
        ๙) อังคุลิมาลปริตร ๑๐) โพชฌังคปริตร
       ๑๑) อภยปริตร ๑๒) ชัยปริตร
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บูช�พระรัตนตรัย
-------------

โย โส ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ,

ส๎วากขาโต  เยนะ  ภะคะวะตา  ธัมโม,

สุปะฏิปันโน  ยัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,

ตัมมะยัง  ภะคะวันตัง  สะธัมมัง  สะสังฆัง,  อิเมหิ  สักกาเรหิ 

ยะถาระหัง  อาโรปิเตหิ  อะภิปูชะยามะ,

สาธุ  โน  ภันเต  ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตปิ,

ปัจฉิมา  ชะนะตานุกัมปะมานะสา,

อิเม  สักกาเร  ทุคคะตะปัณณาการะภูเต  ปะฏิคคัณหาตุ,

อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ,

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา, 

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ. (กราบ)

ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,    

ธัมมัง  นะมัสสามิ. (กราบ)

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  

สังฆัง  นะมามิ.  (กราบ) 
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(ทายกกล่าวนำา ให้ทุกคนกล่าวตาม)

คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕
-------------

มะยัง ภันเต/ วิสุง วิสุง/ รักขะณัตถายะ/

ติสะระเณนะ สะหะ/ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ//

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต/ วิสุง วิสุง/ รักขะณัตถายะ/

ติสะระเณนะ สะหะ/ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ//

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต/ วิสุง วิสุง/ รักขะณัตถายะ/

ติสะระเณนะ สะหะ/ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ//
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(ทายกกล่าวคำาอาราธนาผู้เดียว)

คำ�อ�ร�ธน�พระปริตร
-------------

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรู๎ถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะ ภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรู๎ถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะ โรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรู๎ถะ มังคะลัง.
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บทชุมนุมเทวด�
-------------

สะมันตา  จักกะวาเฬสุ  อัตร๎าคัจฉันตุ  เทวะตา 

สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ  สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง 

สัคเค  กาเม  จะ  รูเป  คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข  วิมาเน

ทีเป  รัฏเฐ  จะ  คาเม  ตะรุวะนะคะหะเน  

เคหะวัตถุมหิ  เขตเต 

ภุมมา จายันตุ  เทวา  ชะละถะละวิสะเม

ยักขะคันธัพพะนาคา

ติฏฐันตา  สันติเก  ยัง  มุนิวะระวะจะนัง  

สาธะโว  เม  สุณันตุ ฯ

 

 ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา

 ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา

 ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา  ฯ
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  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,     

  อะระหะโต, 

  สัมมาสัมพุทธัสสะ.     

  (๓ ครั้ง)

  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,

  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,      

  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ,      

  ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,    

  ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,    

  ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ,    

  ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,    

  ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,    

  ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  
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(๑) มังคะละสุตตัง
-------------

 ๏ เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ                                                                                                      

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ  อะถะโข อัญญะตะรา         

เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะ วัณณา เกวะละกัปปัง             

เชตะวะนัง   โอภาเสต๎วา เยนะ ภะคะวา  เตนุปะสังกะมิ  อุปะสังกะ

มิต๎วา  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทต๎วา  เอกะมันตัง  อัฏฐาสิฯ เอกะมัน

ตัง  ฐิตา  โข  สา เทวะตา  ภะคะวันตัง  คาถายะ  อัชฌะภาสิฯ

 พะหู  เทวา  มะนุสสา  จะ มังคะลานิ  อะจินตะยุง  อากังขะมา

นา  โสตฺถานัง พรูหิ  มังคะละมุตตะมังฯ

 

 ๏ อะเสวะนา  จะ  พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา

 ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา

 อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ วินะโย  จะ  สุสิกขิโต

 สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห 

 อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
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 ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห

 อะนะวัชชานิ  กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 อาระตี  วิระตี  ปาปา มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม

 อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง  ฯ

 คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ สันตุฏฐี  จะ  กะตัญญุตา

 กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง

 กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง  ฯ

 ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง

 นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ จิตตัง  ยัสสะ  นะ  กัมปะติ

 อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 เอตาทิสานิ  กัต๎วานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา

 สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ
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(๒) ระตะนะสุตตัง
-------------

 ๏ ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา,
 สัคเคสุ  วา  ยัง  ระตะนัง  ปะณีตัง,
 นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ,
 อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง,
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
  ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง
 ยะทัชฌะคา  สัก๎ยะมุนี  สะมาหิโต,
 นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ,
 อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง,
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
  ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี  สุจิง
 สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ,
 สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ  วิชชะติ,
 อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง,
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
  เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา
 จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ
 เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา,
 เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ,
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 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง,
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
  เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา  ทัฬ๎เหนะ
 นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ,
 เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัย๎หะ
 ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา,
 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง,
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
              ฯ ล ฯ
 ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง
 วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัส๎มิง,
 เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬ๎หิฉันทา
 นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป,
 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง,
 เอเตนะ  สัจเจนะ สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
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(๓) กะระณียะเมตตะสุตตัง 
-------------

๏ กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ  จัสสะ มุทุ อะนะติมานี.

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ,

สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง,

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา,

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา  เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา,

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ,

พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ,

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข,

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง,

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง,

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง,

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ,
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เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ,

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน,

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

(๔) ขันธะปะริตตะค�ถ�
-------------

๏ วิรูปักเขหิ เม เมตตัง  เมตตัง เอราปะเถหิ เม,

 ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ,

 อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม,

 จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม,

 มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก,

 มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท,

 สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา,

 สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ  มา กิญจิ ปาปะมาคะมา,

 อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ 

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี  

สะระพู  มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ              

ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ
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(๕) โมระปะริตตัง
-------------

 ๏ อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส,

ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง,

ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง,

เย  พ๎ราห๎มะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม

เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ,

นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา,

นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา,

อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัต๎วา  โมโร  จะระติ  เอสะนา ฯ

 ๏ อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส,

ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง,

ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง,

เย  พ๎ราห๎มะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม

เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ,

นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา,

นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา,

อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัต๎วา  โมโร  วาสะมะกัปปะยีติ ฯ
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(๖) วัฏฏะกะปะริตตัง
-------------

๏ อัตถิ  โลเก  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  สิขี,

วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ  อุทะกัง  ปัต๎วา  ยะถา  สิขี,

สัจเจนะ  เม  สะโม  นัตถิ  เอสา  เม  สัจจะปาระมีติ ฯ



บทสวดมนต์ข้ามปี 19

(๗) ธชัคคะสุตตัง
-------------

๏ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

 วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 

 อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง 

 พุทโธ ภะคะวาติฯ

๏ ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก 

 เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ

๏ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

 อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

 ญายะ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

 สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

 ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 

 เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

 อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย(๑) อัญชะลีกะระณะโย

 อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

(๑) อ่านว่า อา-หุ-ไน-โย, ปา-หุ-ไน-โย, ทัก-ขิ-ไน-โย
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(๘) อ�ฏ�น�ฏิยะปะริตตัง
-------------

๏ วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ  จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต,

สิขิสสะปิ  นะมัตถุ  สัพพะภูตานุกัมปิโน,

เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ  นะหาตะกัสสะ  ตะปัสสิโน

นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ  มาระเสนัปปะมัททิโน,

โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ พ๎ราห๎มะณัสสะ  วุสีมะโต,

กัสสะปัสสะ  นะมัตถ ุ  วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ,

อังคีระสัสสะ  นะมัตถ ุ  สัก๎ยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต,

โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง,

เย  จาปิ  นิพพุตา  โลเก ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง,

เต  ชะนา  อะปิสุณา  มะหันตา  วีตะสาระทา,

หิตัง  เทวะมะนุสสานัง  ยัง  นะมัสสันติ  โคตะมัง

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  มะหันตัง  วีตะสาระทัง ฯ

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  พุทธัง  วันทามะ  โคตะมันติฯ
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(๙) อังคุลิม�ละปะริตตัง
-------------

 ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต,

 นาภิชานามิ  สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา, ฯ

 เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ.

(๑๐) โพชฌังคะปะริตตัง
-------------

๏ โพชฌังโค  สะติสังขาโต  ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ  โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา  สัตเตเต  สัพพะทัสสินา
มุนินา  สัมมะทักขาตา  ภาวิตา  พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ  อะภิญญายะ  นิพพานายะ  จะ  โพธิยา
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ
เอกัส๎มิง  สะมะเย  นาโถ  โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง
คิลาเน  ทุกขิเต  ทิส๎วา  โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ,
เต  จะ  ตัง  อะภินันทิต๎วา  โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ,
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ
เอกะทา  ธัมมะราชาปิ  เคลัญเญนาภิปีฬิโต,
จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ  ภะณาเปต๎วานะ  สาทะรัง
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(๑) อ่านว่า ปะ-ฮี-นา

สัมโมทิต๎วา  จะ  อาพาธา  ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส,
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ
ปะหีนา(๑) เต  จะ  อาพาธา  ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา  วะ  ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง,
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ

(๑๑) อะภะยะปะริตตัง
-------------

 ๏ ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

  โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

  พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

  ๏ ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

  โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

  ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

  ๏ ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

  โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

  สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ
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(๑๒) ชะยะปะริตตัง
-------------

 ๏ มะหาการุณิโก  นาโถ  หิตายะ  สัพพะปาณินัง

ปูเรต๎วา(๑)  ปาระมี  สัพพา  ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง,

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โหตุ  เต  ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต  โพธิยา  มูเล  สัก๎ยานัง  นันทิวัฑฒะโน

เอวัง  ต๎วัง  วิชะโย  โหหิ  ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก  สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติฯ

สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง  สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง,

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ  สุยิฏฐัง  พ๎รัห๎มะจาริสุ,

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง  วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง,

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง  ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา,

ปะทักขิณานิ  กัต๎วานะ  ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ

๏ 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

(๑) อ่านว่า ปู-เหรด-ต๎วา
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(บทส่งเทวดากลับ)

เทวะต�อุยโยชะนะค�ถ�
-------------

๏ 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  เทวะตาคะตาฯ

สัพเพ  พุทธา  พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ  ยัง  พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง  พันธามิ  สัพพะโสฯ



บทสวดมนต์ข้ามปี 25

ค�ถ�เงินล้�น
-------------

 สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

 พ๎รห๎มา  จะ  มหาเทวา  สัพเพยักขา  ปะรายันติ.

 พ๎รห๎มา  จะ  มหาเทวา  อภิลาภา  ภะวันตุ  เม.

 มหาปุญโญ  มหาลาโภ  ภะวันตุ  เม,     

 มิเตพาหุหะติ,

 พุทธะมะอะอุ  นะโมพุทธายะ,  

 วิระทะโย  วิระโคนายัง  วิระหิงสา

 วิระทาสี  วิระทาสา  วิระอิตถิโย  

 พุทธัสสะ  มานีมามะ  พุทธัสสะ  ส๎วาโหม

 สัมปะติจฉามิ

 เพ็ง เพ็ง   พา พา   หา หา   ฤๅ ฤๅ 

 (สวด ๙ จบ)   



พระร�ชดำ�รัส
พระร�ชท�นแก่ประช�ชนช�วไทย ในโอก�สขึ้นปีใหม่ ๒๕๒๐

วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันว�คม ๒๕๑๙

 ..ประชาชน ชาวไทยทั้งหลาย ขอขอบใจท่าน ที่ได้แสดง
น้ำาใจไมตรีต่อข้าพเจ้า และพระราชินี กับลูกๆ ทุกคน ทั้งได้ร่วม
มือ สนับสนุนในกิจทุกอย่าง ทำาให้เกิดกำาลังใจกับเราอย่าง
มาก ประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้น ว่าต้องการ
อะไร เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ ก็ทำาให้รู้ใจกัน และสามารถช่วย
กันทำา ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ มีจะมีอุปสรรค แม้ความยาก
ลำาบากขัดขวางอยู่ก็ทำาได้ ขอเพียงให้ร่วมมือ ร่วมใจกันจริง ๆ                            
แต่ทั้งนี้ ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่า สถานการณ์ของประเทศ 
โดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนัก 
 
ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนเข้าใจ และเล็งเห็น
สถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง เวลานี้บ้านเมืองของ



เรากำาลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
เต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วน เพื่อให้ ได้รับประโยชน์จากทรัพยากร
จากพื้นภูมิประเทศ และจากกำาลังงาน กำาลังปัญญาของคน
ไทยเราทุกคนให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ จะได้นำาไปสร้าง
เสริม ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่ง
ขึ้นโดยเร็ว 
 
เพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบ
ด่วน ทั้งจะต้องดำาเนินการโครงการนั้น ๆ ให้สำาเร็จผลโดยฉับ
พลัน จะลังเล หน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าด้วยเหตุใด ๆ ไม่ได้ เพราะ
จะทำาให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ ไปเปล่า ๆ ซึ่งในยามนี้ จะต้อง
ถือเป็นความเสียหาย 

ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การทำาความคิดให้ถูกและแน่ว
แน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการ
คิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่
สาระ 



ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เริ่มจะทำาให้สำาเร็จลุล่วงไปโดย
เต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความ
เมตตา ด้วยความปรองดองกัน และด้วยความปรารถนาดี
ต่อกัน ที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะไปรวมกันเข้าเป็นความ
สำาเร็จและการพัฒนาถาวร ของประเทศชาติได้ ไม่นานเกิน
คอย 

ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็น
ที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย จงปกปักรักษาท่านทั้งหลาย
ให้ปราศจากภัยอันตราย และเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง บรรดาลให้
แต่ละคนมี กำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังปัญญา และกำาลังความ
สามัคคี อันแข็งแกร่ง พร้อมเพรียง สามารถที่จะประกอบ
กรณียกิจนำาพาประเทศชาติให้ดำาเนินต่อไปโดยสวัสดี และ
สามารถที่จะธำามรงค์อิสรภาพอธิปไตย พร้อมทั้งความเจริญ
ร่มเย็นเป็นผาสุขของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไป 

ขอทุกท�่นจงประสพแต่คว�มสุข อิ่มสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล 
และสิ่งที่พึงปร�รถน�ตลอดปีใหม่นี้ถ้วนหน้�กัน.



วัดเข�วง(ถำ้�น�ร�ยณ์) อ.พระพุทธบ�ท จ.สระบุรี
โทร. ๐๙๕ ๒๕๐-๖๕๔๐ / ๐๙๙ ๑๕๖-๕๙๙๖ 


