
สวดมนต ๗ ตํานาน 

ชุมนุมเทวดา 
สะมันตา  จักกะวาเฬสุ   เทพดาในรอบจักรวาฬท้ังหลาย  

จงมาประชุมกัน  
อัตราคัจฉันตุ  เทวะตา,  ในสถานที่น้ี, จงฟงซ่ึงสัทธรรมอันใหสวรรค  
สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ    และนิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจา  
สุณันตุ  สัคคะโมกขะทัง.  ผูเปนเจาแหงมุนี. 
 

สัคเค กาเม จะ รูเป   ขอเชิญเหลาเทพเจา ซ่ึงสถิตอยูในสวรรค 
คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข  ชั้นกามภพก็ดี  รูปภพก็ดี และภุมมเทวา 
วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม  ซ่ึงสถิตอยูในวิมานหรือยอดเขาและหุบผา   
ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะ  ในอากาศ ในเกาะ ในแวนแควน ในบาน 
วัตถุมหิ เขตเต,    ในตนพฤกษาและปาชัฏ 
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละ   ในเรือนและไรนาก็ดี และยักษคนธรรพ นาค 
ถะลวิสะเม ยักขะคนัธัพพะ    ซ่ึงสถิตอยูในน้ําบนบก  

และท่ีอันไมเรียบราบก็ดี 
นาคา, ติฏฐันตา สันติเก  อันอยูในท่ีใกลเคียง  

จงมาประชุมพรอมกันในท่ีน้ี   
ยัง  มุนิวะระวะจะนัง      คําใดเปนคําส่ังสอนของจอมพระมุนี   
สาธะโว เม สุณันตุ.    ทานสาธุชนท้ังหลาย จงต้ังใจสดับฟงคํานั้น. 
 

ธัมมัสสะวะนะกาโล    ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย  
อะยัมภะทันตา,    กาลนี้เปนกาลฟงธรรม,  
ธัมมัสสะวะนะกาโล   ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย 



อะยัมภะทันตา,    กาลนี้เปนกาลฟงธรรม, 
ธัมมัสสะวะนะกาโล   ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย 
อะยัมภะทันตา.    กาลนี้เปนกาลฟงธรรม, 

ข้ึนตนสวดมนต 

ปุพพะภาคะนะมะการะ 
หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ   ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะ  เส ฯ 

 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต,    ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจา,  
พระองคน้ัน 

 อะระหะโต,      ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส, 
 สัมมาสัมพุทธัสสะ.   ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง. 

(กลาว ๓ ครั้ง) 

สะระณะคะมะนะปาฐะ 
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,     ขาพเจา ถือเอาพระพุทธเจา เปน
สรณะ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,   ขาพเจา ถือเอาพระธรรม เปนสรณะ 
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ,   ขาพเจา ถือเอาพระสงฆ เปนสรณะ 
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ   แมครั้งท่ี ๒ ขาพเจาถือเอา
พระพุทธเจา 

เปนสรณะ 
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม,ิ   แมครั้งท่ี ๒ ขาพเจาถือเอาพระธรรม  

เปนสรณะ 
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  แมครั้งท่ี ๒ ขาพเจาถือเอาพระสงฆ  



เปนสรณะ 
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  แมครั้งท่ี ๓ ขาพเจาถือเอา
พระพุทธเจา  
       เปนสรณะ 
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม,ิ   แมครั้งท่ี ๓ ขาพเจาถือเอาพระธรรม  
       เปนสรณะ 
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  แมครั้งท่ี ๓ ขาพเจาถือเอาพระสงฆ  
       เปนสรณะ 

สัจจะกิริยากถา 
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง       ท่ีพึ่งอยางอื่นของขาพเจาไมม ี
พุทโธ (เม) สะระณัง วะรัง,  พระพุทธเจาเปนท่ีพึ่งอันประเสริฐของ
ขาพเจา  
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ     ดวยการกลาวคําสัตยน้ี  
โสตถิ (เม) โหตุ สัพพะทา.  ขอความสวัสดีจงมีแกขาพเจาทุกเมื่อ 
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง       ท่ีพึ่งอยางอื่นของขาพเจาไมม ี
ธัมโม (เม) สะระณัง วะรัง,  พระธรรมเปนท่ีพึ่งอันประเสริฐของขาพเจา 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ      ดวยการกลาวคําสัตยน้ี 
โสตถิ (เม) โหตุ สัพพะทา  ขอความสวัสดีจงมีแกขาพเจาทุกเมื่อ 
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง        ท่ีพึ่งอยางอื่นของขาพเจาไมม ี
สังโฆ (เม)  สะระณงั วะรัง,  พระสงฆเปนท่ีพึ่งอันประเสริฐของขาพเจา 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ        ดวยการกลาวคําสัตยน้ี 
โสตถิ (เม) โหตุ สัพพะทา  ขอความสวัสดีจงมีแกขาพเจาทุกเมื่อ 
      ถาสวดใหผูอ่ืนเปลี่ยนเปน  (เต) 



มะหาการุณิโกนาโถ คิอาทิกาคาถา 
มหาการุณิโก นาโถ       พระพุทธเจาผูเปนท่ีพึ่งของสัตว 
อัตถายะ  สัพพะปาณีนัง,  ทรงประกอบแลวดวยพระ 
ปูเรตฺตวา ปาระมี สัพพา      บําเพ็ญบารมีท้ังหลายทั้งปวงใหเต็ม 
      เพื่อประโยชนเก้ือกูลแกสรรพสัตวท้ังหลาย 
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง,  ทรงถึงแลวความตรัสรูชอบอันยอดเย่ียม 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      ดวยกลาวคําสัตยจริงน้ี 
มา โหนตุ  สัพพุปทฺทะวา.  ขอชัยมงคล จงมีแกทานเถิด ฯ 
มะหาการุณิโก นาโถ   พระพุทธเจาผูเปนท่ีพึ่งของสัตว  
หิตายะ  สัพพะปาณีนัง   ทรงประกอบแลวดวยพระมหากรุณา 
ปูเรตฺวา  ปาระมี  สัพพา  บําเพ็ญบารมีท้ังหลายทั้งปวงใหเต็ม 
      เพื่อประโยชนเก้ือกูลแกสรรพสัตวท้ังหลาย 
ปตโต  สัมโพธิมุตตะมัง  ทรงถึงแลวความตรัสรูชอบอันยอดเย่ียม 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ   ดวยกลาวคําสัตยจริงน้ี 
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ  ขอชัยมงคล จงมีแกทานเถิด ฯ 
มะหาการุณิโก นาโถ        พระพุทธเจาผูเปนท่ีพึ่งของสัตว  
สุขายะ  สัพพะปาณนัีง,   ทรงประกอบแลวดวยพระ 
ปูเรตฺตวา ปาระมี สัพพา     บําเพ็ญบารมีท้ังหลายทั้งปวงใหเต็ม 
      เพื่อประโยชนเก้ือกูลแกสรรพสัตวท้ังหลาย 
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง,  ทรงถึงแลวความตรัสรูชอบอันยอดเย่ียม 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      ดวยกลาวคําสัตยจริงน้ี 
มา โหนตุ  สัพพุปทฺทะวา.  ขอชัยมงคล จงมีแกทานเถิด ฯ  



เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปกา  คาถา 
พะหุง  เว  สะระณัง  ยันติ  มนุษยท้ังหลายเปนอันมาก  

อันถูกภัยคุกคามแลว  
ปพพะตานิ  วะนานิ  จะ,  ยอมถึงภูเขาทั้งหลายบาง ปาท้ังหลายบาง 
อารามะรุกขะเจตยานิ   อารามบาง, รุกเจดียบาง  

วาเปนสรณะที่พึ่งของเขา, 
มะนุสสา  ภะยะตัชชิตา.  
  

เนตัง  โข  สะระณัง  เขมัง  น่ันแล มิใชเปนสรณะท่ีพึ่งอันเกษมเลย  
เนตัง  สะระณะมุตตะมัง,  น่ันมิใชสรณะอันอุดมอันสูงสุด 
เนตัง  สะระณะมาคัมมะ  เขาอาศัยอันนั้นเปนสรณะ ท่ีพึ่งแลว  
สัพพะทุกขา  ปะมุจจะติ.  เขายอมไมพนจากทุกขท้ังปวงได. 
 

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ  สวนผูใดถึงพระพุทธเจา พระธรรมดวย 
สังฆัญจะ สะระณัง คะโต,  พระสงฆดวย วาเปนสรณะที่พึ่งของเขาแลว,  
จัตตาริ อะริสัจจานิ   เห็นจริงตามความเปนจริง  คือ รูเห็นอริยสัจ
ส่ี 
สัมมัปปญญายะ ปสสะติ.  ดวยสัมมาทิฏฐิ อันเปนปญญาอันชอบ.   
ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง  คือกําหนดรูทุกขเห็นทุกข  

เห็นเหตุใหเกิดทุกข 
ทุกขัสสะ จะ อะติกฺกะมัง,  และกาวลวงทุกขเสียไดดวยการเจริญ- 
      อริยมรรค  
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง  ซ่ึงมีองค ๘  เปนเครื่องถึงความสงบระงับ- 

แหงทุกข,   
ทุกฺขูปะสะมะคามินัง.     



เอตัง โข  สะระณัง เขมัง  น่ันแล เปนสรณะที่พึ่งอันเกษม    
เอตัง สะระณะมุตตะมัง,  เปนสรณะอันอุดม สูงสุด,   
เอตัง สะระณะมาคมัมะ  เขาอาศัยสรณะอันอุดมสูงสุดเปนท่ีพึ่งแลว 
สัพพะทุกขา ปะมุจจะตีติ.  ก็ยอมพนจากทุกขท้ังปวงได ดงัน้ีแล. 
 

นะมะการะสิทธิคาถา (ใหม) 
โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฎโฐ  ทานพระองคใด ทรงมีพระปญญาจักษุ 
      ขจัดมลทินคือ โมหะเสียแลว 
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

โดยลําพังพระองคเอง เสด็จผานไปดี  
ทรงพนจากทุกขท้ังปวงไปแลว 

มารัสสะ ปาสา วินิโม จะยันโต     ทรงชวยเปลื้องชุมชน ผูเปนเวไนยสัตว  
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง แนะนําใหถึงความเกษม พนจากบวงแหง
มาร 
 

พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ ขาพระพุทธเจาขอถวายมนัสการ
พระพุทธเจา      ผูบวรพระองคน้ัน   
 โลกัสสะนาถัญจะวินายะกัญจะ ผูเปนนาถะ และเปนผูนําแหงโลก 
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิโหตุ     ดวยเดชแหงพระพุทธเจานั้น  
      ขอความสําเร็จชัยชนะ จงมีแกทาน  
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ และอันตรายทั้งมวล จงถึงความพินาศ 
ธัมโมธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ     พระธรรมใด เปนดุจธงชัยแหงพระศาสดา 
      พระองคน้ัน 
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง  ทรงเปดทางแหงความบริสุทธ์ิใหแกโลก 



นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะธารี       เปนบวรธรรมนําออกจากยุคเข็ญใหหลุดพน 
      และธรรมท่ีคุมครองผูประพฤติธรรม 
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ เมื่อประพฤติแลวนํามาซึ่งความสุขความ
สงบ 
ธัมมังวะรันตัง สิระสานะมามิ     ขาพระพุทธเจาขอถวายมนัสการพระธรรม
น้ัน 
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง อันทําลายความหลง ระงับความเรารอนได 
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิโหตุ   ดวยเดชแหงพระธรรมเจานั้น  
      ขอความสําเร็จชัยชนะ จงมีแกทาน 
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ และขออันตรายท้ังมวล จงถึงความพินาศ 
 

สัทธัมมะเสนา     พระสงฆเจาใด เปนธรรมเสนาประกาศพระ 
สุคะตานุโคโย        สัทธรรม ดําเนินตามรอยพระผูเสด็จไปดี
แลว 
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา  ผจญเสียซ่ึงอุปกิเลสอันเปนบาปของโลก 
สันโต สะยั งสันตินิโย ชะโก จะ    เปนผูสงบเองดวย สอนผูอ่ืนใหสงบไดดวย 
สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ยังสืบทอดพระธรรม  

อันพระศาสดาทรงตรัสไว 
ดีแลว สอนใหผูอ่ืนรูเห็นธรรมตามได 

สังฆังวะรันตัง สิระสา นะมามิ   ขอถวายนมัสการแดพระสงฆเจาผูบวรนั้น 
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฎฐิง ผูตรัสรูตามพระพุทธเจามีศีลและทิฏฐิเสมอ
กัน 
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิโหตุ   ดวยเดชพระสงฆเจานั้น  
      ขอความสําเร็จดวยชัยชนะ จงมีแกทาน 
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ และอันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศ เทอญ 



 

นะมะการะคาถา  (เกา) 
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ  ทะวาทะสัญจะ สะหัสสะเก 
ปญจะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง 
 ขาพเจาขอนอบนอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย  
 ๕ แสน ๑ หมื่น ๒ พัน ๒๘ พระองคน้ัน ดวยเศียรเกลา 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ  อาทะเรนะ นะมามิหัง 
 ขาพเจาขอนอบนอมพระธรรมและพระอริยสงฆ  
 ของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น โดยความเคารพ 
นะมะการานุภาเวนะ   หันตวา สัพเพ อุปททะเว 
 ดวยอานุภาพแหงการกระทําความนอบนอมตอพระรัตนตรัย  
 จงขจัดความจัญไรท้ังปวงใหหมดไป 
อะเนกา อันตะรายาป      วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 
 แมอันตรายทั้งหลายท้ังปวง จงพินาศไปโดยไมเหลือ 
สัมพุทเธ ปญจะปญญาสัญจะ    จะตุวีสะติสะหัสสะเก 
ทะสะสะตะสะหัสสานิ          นะมามิ สิระสา  อะหัง 
 ขาพเจาขอนอบนอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย  
 ๑ ลาน ๒ หมื่น ๔ พัน ๕๕ พระองคน้ัน ดวยเศียรเกลา 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ       อาทะเรนะ นะมามหิัง 
 ขาพเจาขอนอบนอมพระธรรมและพระอริยสงฆ  
 ของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น โดยความเคารพ 
นะมะการานุภาเวนะ        หันตวา สัพเพ อุปททะเว 
 ดวยอานุภาพแหงการกระทําความนอบนอมตอพระรัตนตรัย  



 จงขจัดความจัญไรท้ังปวงใหหมดไป 
อะเนกา อันตะรายาป  วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 
 แมอันตรายทั้งหลายท้ังปวง จงพินาศไปโดยไมเหลือ 
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต     อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก 
วีสะติ สะตะ สะหัสสานิ        นะมามิ สิระสา อะหัง 
 ขาพเจาขอนอบนอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย  
 ๒ ลาน ๔ หมื่น ๘ พนั ๑๐๙ พระองคน้ัน ดวยเศียรเกลา 
เตสัง สัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ  อาทะเรนะ นะมามหิัง 
 ขาพเจาขอนอบนอมพระธรรมและพระอริยสงฆ  
 ของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น โดยความเคารพ 
นะมะการานุภาเวนะ   หันตวา สัพเพ อุปททะเว 
 ดวยอานุภาพแหงการกระทําความนอบนอมตอพระรัตนตรัย  
 จงขจัดความจัญไรท้ังปวงใหหมดไป 
อะเนกา อันตะรายาป  วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 
 แมอันตรายทั้งหลายท้ังปวง จงพินาศไปโดยไมเหลือ 

นโมการัฏฐกคาถา 
นะโม  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ  มเหสิโน 
 ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
 ผูแสวงหาประโยชนอันย่ิงใหญ 
นะโม  อุตตะมะธัมมัสสะ  สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ 
 ขอนอบนอมแดพระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนาที่พระองคตรัสไวดีแลว 
นะโม มหาสังฆัสสาป  วิสุทธะ สีละ ทิฏฐิโน 
 ขอนอบนอมแดพระสงฆหมูใหญ ผูมีศีลและทิฏฐิอันหมดจด 



นะโม โอมาตะยารทัธัสสะ ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง 
 ขอนอบนอม แดพระรัตนตรัย ท่ีปรารภดีแลว ใหสําเร็จประโยชน  
นะโม โอมะ กาตีตัสสะ  ตัสสะ วัตถุตตะ ยัสสะป 
 ขอนอบนอม แดพระรัตนตรัย อันลวงพนโทษอันตํ่าชานั้น 
นะโม การัปปะภาเวนะ  วิคัจฉันตุ อุปททะวา 
 ดวยความประกาศ การกระทําความนอบนอม อุปทวะท้ังหลายจงพินาศไป 
นะโม การานุภาเวนะ        สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา 
 ขอความสวัสดี จงมีทุกเมื่อ 
นะโม การัสสะ เตเชนะ        วิธิมหิ  โหมิ,      เตชะวา ฯ 
 ดวยเดชะแหงการกระทําความนอบนอม เราจงเปนผูมีเดช ในมงคลพิธีน้ีเถิด 



มังคะละสุตตัง 
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ถะคะวา,  

ในสมัยหน่ึง พระอานนทเถรเจา ไดสดับมาวา 
สาวัตถิยัง วิหะระติ, เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม,  

พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยูณวัดพระเชตวัน ของอนาถปณฑิก
เศรษฐี สาวัตถี 

อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา, 
ครั้งน้ันแล เทพยดาองคใดองคหน่ึง  

อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา 
มีรัศมีงามย่ิงเมื่อเวลาปฐมยามราตรีปานไปแลว 

เกวะละกัปปง เชตะวะนัง โอภาเสตฺวา,  
 ยังวัดพระเชตวัน ใหสวางไสวไปทั่วแลว  
เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ,  

ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงท่ีประทับ  
อุปะสังกะมิตฺวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตฺวา  เอกะมันตัง อัฏฐาสิ,   

ครั้นเขาไปแลว ทําถวายอภิวาทแลว จึงยืนอยู ณ ท่ีควรแหงหนึ่ง 
เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวนัตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ. 
 แลวไดกราบทูบถามพระผูมีพระภาคเจา ดวยคาถาวา 
พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตายุง, 

เทวดาองคหน่ึง ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  
หมูเทวดาและมนุษยมากหลาย มุงความเจริญกาวหนา  
ไดคิดถึงเรื่องท่ีเปนมงคลแลว (ไมตกลงกันได) 

อากังขะมานา  โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง,  



 ขอพระองคทรงตรัสบอกทางแหงมงคลอันสูงสุดเถิด,  
 พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสตอบดังน้ีวา 
 

(หมูที่ ๑ ทําความเห็นใหถูกตอง) 
อะเสวะนา  จะ  พาลานัง   การไมคบคนพาล  
ปณฑิตานัญจะ  เสวะนา   การคบบัณฑิต  
ปูชา  จะ ปูชะนียา  นัง   การบูชาตอบุคคลที่ควรบูชา  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจสามอยางนี้ เปนคงคลอันสูงสุด 

 

(หมูที่ ๒ มองปจจัยพ้ืนฐาน) 
ปะฎิรูปะเทสะวาโส  จะ    การอาศัยอยูในถิ่นหรือประเทศอันสมควร  
ปุพเพ  จะ กะตะปุญญะตา    การเปนผูมีบุญ ไดทําไวกอน 
 อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ    การต้ังตนไวชอบ ใหเหมาะสม ความพอดีๆ  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจสามอยางนี้ เปนมงคลอันสูงสุด 

 

(หมูที่ ๓ รูงานดีมีวินัย) 
พาหุสัจจัญ จะ     การเปนผูไดยินไดฟงไดเห็นมามาก  
สิปปง  จะ      การมีศิลปวิทยา รูจักหนาการงานดี  
วินะโย จะ สุสิกขิโต    มีวินัยอันศึกษาดวยปญญามาดีแลว  
สุภาสิตา จะ ยา วาจา   การพูดประกอบดวยสุภาษิตวาจา  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจส่ีอยางนี้ เปนมงคลอันสูงสุด 

 

(หมูที่ ๔ ทําใหครอบครัวอบอุน) 
มาตาปตุอุปฎฐานัง    การบํารุงเลี้ยงดูมารดาบิดา-ผูมีพระคุณตอ
เรา  
ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห  การสงเคราะหบุตรและผูอยูรวมดวยกัน 
อะนากุลา จะ  กัมมันตา   การงานอันไมค่ังคาง ไมปลอยลาชาสับสน 



เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจสามอยางนี้ เปนมงคลอันสูงสุด 
 

(หมูที่ ๕ เกื้อหนุนตอสังคม) 
ทานัญ  จะ      การบําเพ็ญในทานตางๆ ท่ีควรทํา 
ธัมมะจะริยา  จะ    การประพฤติธรรม  (ระบบธัมมาธิปไตย) 
ญาตะกานัญจะ สังคะโห   การสงเคราะหหมูญาติพี่นอง  
อะนะวัชชานิ  กัมมานิ    การงานสุจริตอันปราศจากโทษ  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจส่ีอยางนี้ เปนมงคลอันสูงสุด 

 

(หมูที่ ๖ ปฏิบัติธรรมะข้ันพ้ืนฐาน) 
อาระตี  วิระตี  ปาปา    การงดเวนจากบาปกรรมความชั่ว 
มัชชะปานา จะ สัญญะโม   การยับย้ังใจไวไดจากการดื่มนํ้าเมา  
อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ   ความไมประมาทในธรรมทั้งหลาย  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจสามอยางนี้ เปนมงคลอันสูงสุด 

 

(หมูที่ ๗ ปฏิบัติธรรมะข้ันตน) 
คาระโว  จะ     มีความเคารพในสิ่งท่ีควรเคารพ  
นิวาโต  จะ     มีความถอมตน ไมเยอหย่ิง ลามปาม 
สันตุฎฐิ จะ     มีความสันโดษ (พอใจในของๆ ตน)  
กะตัญุตา     มีความกตัญู (รูคุณท่ีผูอ่ืนทําไว)  
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง   การไดฟงธรรมตามกาล  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจหาอยางนี้ เปนมงคลอันสูงสุด 

 

(หมูที่ ๘ ปฏิบัติธรรมะข้ันกลาง) 
ขันตี  จะ      มีความอดทน (๔ อยาง)  
โสวะจัสสะตา     ความเปนคนเลี้ยงงาย  



สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง   การพบเห็นเขาใกลผูสงบจากกิเลส  
กาเลนะ ธัมมะสากจัฉา   การสนทนาธรรมตามกาล  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจส่ีอยางนี้ เปนมงคลอันสูงสุด 

 

(หมูที่ ๙ ปฏิบัติธรรมะขัน้สูง) (เพ่ือดับกิเลสเครื่องเรารอน) 
ตะโป  จะ      มีความเพียร เผากิเลส  
พรัหมะจะริยัญ  จะ    การประพฤติพรหมจรรย  
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง   การเห็นความจริงแบบพระอริยะเจา  
นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ   การดับกิเลส ทําพระนิพพานใหแจง  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจส่ีอยางนี้ เปนมงคลอันสูงสุด 

 

(หมูที่ ๑๐ รับผลจากการปฏิบัติธรรมะ) 
ผุฎฐัสสะ โลกะธัมเมหิ     จิตของผูท่ีไมหวั่นไหวโดยโลกธรรม ๘ 
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ    
อะโสกัง      เปนจิตท่ีไมโศกเศรา  
วิระชัง     เปนจิตไมมีมลทิน ไรธุลีกิเลส  
เขมัง      เปนจิตท่ีสงบ เกษมศานต  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง   กิจส่ีอยางนี้ เปนมงคลอันสูงสุด 



 

หมูที่ ๑ ทําความเห็นใหถูกตอง  
๑. อะเสวะนา จะ พาลานัง : ไมคบคนพาล  
๒. ปณฑิตานัญจะ เสวะนา : คบบัณฑิต  
๓. ปูชา จะ ปูชะนียะ นัง: บูชาบุคคลที่ควรบูชา  

หมูที่ ๒ มองปจจัยพื้นฐาน  
๔. ปะฎิรูปะเทสะวาโส จะ : อยูในถิ่นที่เหมาะสม 
๕. ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา : เคยทําบุญมากอน 
๖. อัตตะสัมมาปะณิธิ : ตั้งตนชอบ  

หมูที่ ๓ รูงานดีมีวินัย  
๗. พาหุสัจจัง จะ : มีความรู (พหูสุต)  
๘. สิปปง จะ : ทํางานดี (มีศิลปะ)  
๙. วินะโย จะ สุสิกขิโต : มีวินัย  
๑๐. สุกาสิตา จะ ยา วาจา :(วาจาสุภาษิต)  

หมูที่ ๔ ทําใหครอบครัวอบอุน  
๑๑. มาตาปตุอุปฎฐานัง : บํารุงบิดามารดา  
๑๒. ปุตตะสังคะโห: สงเคราะหบุตร  
๑๓. ทารัสสะ สังคโห : สงเคราะหภรรยา (สามี)  
๑๔. อะนากุสา จะ กัมมันตา : การงานไมคั่งคาง  

หมูที่ ๕ เกื้อหนุนตอสังคม  
๑๕. ทานัง จะ : การใหที่ไมมีโทษตามมา  
๑๖. ธัมมะจะริยา จะ : ประพฤติธรรม  
๑๗. ญาตะกานัญจะ สังคะโห : สงเคราะหญาติ 
๑๘. อะนะวัชชานิ กัมมานิ : ทํางานไมมีโทษ  

หมูที่๖ ปฏิบัติธรรมะข้ันพืน้ฐาน  
๑๙. อาระตี วิระตี ปาปา : งดเวนบาป (ความชั่ว) 
๒๐. มัชชะปานา จะ สัญญะโม : สํารวมในการเสพ
ของมึนเมา ๒๑. อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ : ไม
ประมาทในพระธรรม  

หมูที่๗ ปฏิบัติธรรมะข้ันตน  
๒๒. คาระโว จะ : มีความเคารพ  
๒๓. นิวาโต จะ : มีความถอมตน  
๒๔. สันตุฎฐิ จะ : มีความสันโดษ (ในของตน)  
๒๕. กะตัญุตา : มีความกตัญู (รูคุณผูอื่น) 
๒๖. กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง : ฟงธรรมตามเวลาที่
สมควร  

หมูที่ ๘ ปฏิบัติธรรมะข้ันกลาง  
๒๗. ขันติ จะ : มีความอดทน  
๒๘. โสวะจัสสสะตา : เปนคนวางาย  
๒๙. สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง : เห็นสมณะ  
๓๐. กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา : สนทนาธรรมตาม
เวลาที่สมควร  

หมูที่ ๙ ปฏิบัติธรรมะข้ันสูง (ดับกิเลส)  
๓๑. ตะโป จะ : พยายามลดละกิเลส  
๓๒. พรหมมะจะริยัง จะ : ประพฤติอยางพรหม 
๓๓. อิริยะสัจจานะ ทัสสะนัง : เห็นจริงตามความ
เปนจริงอันประเสริฐ เพื่อตรัสรู  
๓๔. นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ : ดับกิเลสของใจ  

หมูที่๑๐ รับผลจากการปฏิบัติธรรมะ  
๓๕. ผุฎฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง  
ยัสสะ นะ กัมปะติ : จิตไมหว่ันไหวในโลกธรรม  
๓๖. อะโสกัง : จิตไมโศกเศรา  
๓๗. วิริชัง : จิตไมมีมลทนิ  
๓๘. เขมัง : จิตสงบ  



ตํานานกะระณียะ เมตตะสุตตัง 
พระภิกษุ ๕๐๐ รูป ในพระนครสาวัตถี  ไดเรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดา  

แลวไปหาที่สงัดเงียบสําเจริญวิปสสนา  ไปไดสิน้ทางประมาณ ๑๐๐ โยชนถึงหมูบานแหงหนึ่ง  
ชนเหลานั้นกลาววา จากที่นี้ไปไมสูจะไกลนัก  มปีาชัฏเปนที่สงัดเงียบ  ขอนิมนตพระผูเปนเจา
ทั้งหลาย  จงเจริญสมณธรรมในที่นั้นตลอดไตรมาสเถิด ฯ 

พฤกษาเทวดาที่สิงอยูที่ตนไมในปานั้น  คิดวาพระผูเปนเจาทั้งหลายมาอาศัยอยูที่โคน
ตนไมแหงเรา  ตัวเราและบุตรภรรยาของเราจะอยูบนตนไมนี้หาสมควรไม  จะไมเปนการเคารพ
ทาน  จึงพากันลงจากตนไมนั่งอยูเหนือพ้ืนดิน  ดวยสําคัญวาพระผูเปนเจาพักอยูในที่นั้นคืนหนึ่ง
แลวก็จักไป  ในวันรุงข้ึน พระภิกษุเที่ยวบิณฑบาตภายในบานแลวก็กลับมาสูปาชัฏตามเดิม  
เทวดาเหลานั้นพากันคิดวาใคร ๆ เขาคงนิมนตทานฉันในวันพรุงนี้  วันนี้ทานจึงกลับมาพักใน
ที่นี้อีกและวันหนาทานกจ็ะไปที่อ่ืน   แตภิกษุก็ยังกลับมาพักในที่เดิมอีก  จนเวลาลวงไป
ประมาณครึ่งเดือน  เทวดาจึงคิดไดวา ชะรอยพระภิกษุจะอยูตลอดไตรมาสแลว  พวกเราก็ตอง
อยูกับพ้ืนดินตลอดไตรมาสดวย  เปนการลําบากนัก  ควรที่พวกเราจะทําวิการอะไรขึ้น ทําให
ทานไปเสียจากที่นี่เปนการดี  เมื่อปรารภอยางนี้แลว  ก็แสดงวิการตางๆ  มีซากศพ และรูปยักษ
เปนตน  กับบันดาลโรคไอและโรคจามใหเกิดขึ้นแกพระภิกษุทั้งหลาย  พระภิกษุทั้งหลายก็อยูไม
เปนผาสุขเหมือนดังแตกอน  มีความหวาดกลัว  เกิดโรคผอมซีดเวียวลง  จึงพากันออกจากที่นั้น
ไปสูสํานักพระศาสดา  ทูลใหทรงทราบถึงเรื่องตางๆ ที่ไดประสบตออารมณอันนากลัวตาง ๆ  
และความไมผาสุขจากโรคนั้นดวย. 

พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานเมตตสูตรเปนเครื่องปองกัน แลวมีพระพุทธดํารัสวา  
เธอพึงสาธยายพระสูตรนี้ตั้งแตราวไพรภายนอกวิหารเขาไปสูภายในวิหาร   พระภิกษุถวาย
บังคมกราบลากลับไป  เปนคําสอนครูบาอาจารยวา ไมปกกลดอยูภายใตตนไมที่แหงเดียวนานๆ 
หรืออยูหางสักระยะทางหนึ่ง เพ่ือใหภูมเทวาเขาขึ้นลงจากตนไมสะดวก โดยเฉพาะเทพธิดานาง
ตะเคียน ฯลฯ 

คราวนี้หมูเทวดาเหลานัน้กลับมีความเมตตา  ทําการตอนรับ อารักขา  ภิกษุเหลานั้น  
ก็บําเพ็ญตลอดทั้งกลางวันกลางคืน  เห็นความเสื่อมและความสิ้นในตนวา อัตภาพนี้ก็เปนเชน
ภาชนะดิน  ตองแตกทําลายไมถาวร  พระพุทธเจาทรงประทับอยูในพระคันธกุฏิ  ทราบความ



ปรารภของพระภิกษุทั้งหลายนั้นแลว จึงเปลงพระรัศมี ๑๐๐ โยชน ใหเห็นเหมือนกับวาเสด็จมา
ประทับอยูที่เฉพาะหนาพระภิกษุเหลานั้น  และตรัสพระคาถาวา 

 

“ภิกษุทราบวากายนี้เปรยีบเหมือนหมอ ปดจิตนี้ใหเหมือนพระนคร พึงรบกับมาร 
ดวยอาวุธคือปญญา  และพึงเพียรรักษาความชนะไว   พึงเปนผูหาความพัวพันมิได” 
เมื่อจบพระธรรมเทศนาแลว  ภิกษุ ๕๐๐ รูปก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา. 

 

กะระณียะ เมตตะ สุตตะคาถา 
กะระณียะ มัตถะ  กุสะเลนะ,    อันผูฉลาดในประโยชน พึงทํากิจ 
ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ. ท่ีพระอริยเจา ไดบรรลุถึงซ่ึงทาง 

อันสงบ ไดกระทําแลว, 
สักโก,       พึงเปนผูองอาจกลาหาญ 
อุชู   จะ,        เปนผูซ่ือตรงดวย, (ตอหนาที่ของตน) 
สุหุชู  จะ,     เปนผูซ่ือตรงอยางดีดวย, (ไมใหใครเดือดรอน) 

สุวะโจ  จัสสะ,    เปนผูวางาย สอนงายดวย 
มุทุ,       เปนผูออนโยน, (ไมมีมานะ ยอมแพคนเปน)  
อะนะติมานี,      เปนผูไมดูหมิ่นผูอ่ืน, 
สันตุสสะโก  จะ,      เปนผูยินดีดวยของอันมีอยูแลวดวย, 
สุภะโร  จะ,       เปนผูเลี้ยงงายดวย, (ทําตนเปนคนเลี้ยงงาย) 

อัปปะกิจโจ,        เปนผูมีกิจการพอประมาณดวย, (รูจักพอ) 

จะ สัลละหุกะ วุตติ,    ประพฤติตนเปนผูเบากายเบาจิต, 
สันตินทริโย  จะ      มีอินทรียอันสงบระงับดวย (สงบดวยปญญา) 
นิปะโก จะ       มีรักษาตนไดดวย (เอาตัวรอด ดวยปญญา) 

อัปปะคพัโภ    เปนผูไมคนองกายวาจา 
กุเลสุ  อะนะนุคิทโธ   เปนผูไมติดพันในสกุลท้ังหลาย 
นะจะ ขุททัง สะมาจะเร    วิญูชน, ท่ีติเตียนเหลาชนอื่นไดดวย 



กิญจิ  เยนะ วิญู ปะเร      การกระทําอยางใด, ก็ไมพึงประพฤติ 
อุปะวะ เทยยุง.    กระทําการอยางนั้น หนอยหน่ึงแล. 
 

(แลวพึงตั้งใจแนวแนไมแสสาย แผเมตตาไมตรีจิต ไปในหมูสัตววา) 
สุขิโนวา  เขมิโน  โหนตุ      ขอสัตวท้ังหลายท้ังปวง จงมีความสุข 
สัพเพสัตตา  ภะวันตุ สุขิตัตตา ,   มีความเกษม มีตนถึงซ่ึงความสุขเถิด 
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ          สัตวมีชีวิตท้ังหลาย เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ตะสา วา ถาวะรา วา   ยังเปนผูสะดุงคือมีตัณหาอยู  หรือเปนผู
ถาวร 
อะนะวะเสสา,       มั่นคง คือไมมีตัณหาทั้งหมดไมเหลือ 
ฑีฆา วา เย มะหันตะ วา  เหลาใดเปนทีฆชาติหรือโตใหญ 
มัชฌิมา รัสสะกา  อะณุกะถูลา หรือปานกลางหรือตํ่าเต้ียหรือผอมอวนพี 
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา  เหลาใดท่ีเราเห็นแลว หรือไมไดเห็น 
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร  เหลาใดท่ีอยูไกล  หรือท่ีใกล 
ภูตา วา  สัมภะเวสี วา   ท่ีเกิดแลว หรือยังแสวงหาภพตอไปก็ดี 
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา ขอสรรพสัตวท้ังหลายเหลานั้น 
      จงเปนผูมีตนถึงซ่ึงความสุขเถิด 
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ  สัตวอ่ืนอยาพึงขมเหงสัตวอ่ืน 
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ    อยาพึงดูหมิ่นอะไรๆ เขาในท่ีใดๆเลย 
พฺยา โรสะนา ปะฏีฆะสัญญา  ไมควรปรารถนาทุกขใหแกกันและกัน 
นาญญะมัญญัสสะ    เพราะความกริ้วโกรธ 
ทุกขะมิจเฉยยะ    และดวยความคับแคน เคืองใจ 
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง  มารดาถนอมบุตรผูเกิดในตน 
อายุสา  เอกะปุตตะมะนุรักเข อันเปนลูกคนเดียว คือแมชีวิตก็สละได 
      เพื่อรักษาบุตรของตนไว  ฉันใด 



เอวัมป  สัพพะภูเตสุ   พึงเจริญเมตตา  มีในใจ ไมมีประมาณ 
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง ไปในสัตวท้ังหลายทั้งปวง แมฉันนั้น 
เมตตัญจะ  สัพพะ โลกัสสะมิง  บุคคลพึงเจริญเมตตาไวในใจ 
มานะสัมภาวะเย  อะปริมาณัง  อยางไมมีประมาณ ไปในโลกทั้งส้ิน 
อุทธัง  อะโธ  จะ  ติริยัญจะ       ท้ังเบ้ืองบน  เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง 
อะสัมพาธัง  อะเวรัง   เปนธรรมอันไมคับแคบ ไมมีเวร-ไมมีศัตรู 
อะสะปตตัง,          ผูเจริญเมตตาจิตนั้น ยืนอยูก็ดี  
ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน วา  เดินเท่ียวไปก็ดี น่ังแลวก็ดี นอนแลวก็ดี 
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ  เปนผูปราศจากความงวงนอนเพียงใด 
วิคะตะมิทโธ,     
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ        ก็พึงต้ังสะติระลึกแผเมตตาไปได เพียงนั้น 
พรัหมะเมตัง  วิหารัง  อิธะมาหุ    บัณฑิตท้ังหลาย กลาวกิริยาอันนี้วา  
      เปนการปฏิบัติพรหมวิหาร ในพระศาสนานี้ 
ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคัมมะ        มีเมตตาพรหมวิหารเปนทิฐิเครื่องอยู 
สีละวา ทัสสะเนนะ  สัมปนโน ถึงพรอมดวยศีลและธรรมะทัสสนะอันชอบ   
กาเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง          นําความหมกหมุนในกามทั้งหลายออก 
นะ หิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง   ยอมไมถึงความนอน (เกิด) ในครรภอีก 
ปุนะเรตีติ ฯ    โดยแท ทีเดียวแลฯ 

ตํานานขันธปริต 
 สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยู  ณ พระเชตวนาราม ใกลพระนครสาวัตถ ี 
ครั้งนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งสีไฟอยู  ณ เรือนไฟ  งูตัวหนึ่งออกมาจากตนไมผุ ไดกัดนิ้วเทาแหง
พระภิกษุนั้น  ทนพิษงูมิได  ก็ถึงมรณะภาพอยู ณ  ที่นั้น  ภิกษุทั้งหลายก็พากันไปเฝา
พระพุทธเจา  กราบทูลถึงเรื่องภิกษุนั้น  สมเด็จพระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชะรอย
ภิกษุนั้นจะไมไดเจริญเมตตาจิตตอตระกูลแหงพญางูทั้ง ๔  ถาหากวาพระภิกษุรูปนั้นไดเจริญ



เมตตาจิต  ปรารภถึงซึ่งตระกูลแหงพญางูทั้ง ๔ แลว  งูจะไมกัด  ถึงแมวาจะกัดก็หาตายไม  แต
ปางกอนดาบสทั้งหลายผูเปนบัณฑิตไดเจริญเมตตาจิตในตระกูลพญางูทั้ง ๔  ก็พากันรอดพน
จากภัยแหงงูทั้งหลาย  แลวจึงทรงนําเอาอดีตชาดกมาแสดง ดังตอไปนี้วา 
 ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตตครองราชสมบัติ ณ เมือง พาราณสี   
พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ  ณ  กาสิกรัฐ  ครั้นเจริญวัยแลวก็สละราชสมบัติออก
บรรพชาเปนฤษี  ไดบรรลุอภิญญา ๔ และสมาบัติ ๘  แลวสรางอาศรมอยู ณ  คุงแหงหนึ่งของ
แมน้ําคงคาในปาหิมพานต และไดเปนอาจารยสั่งสอนหมูฤาษีอยู  ณ  ที่นั้นดวย. 
 ครั้งนั้น  งูทั้งหลายอยู  ณ  ฝงแหงแมน้ํานั้น  ไดกัดฤาษีถึงแกความตายเปนอันมาก  
พระดาบสทั้งหลายก็ไดนําความมาแจงแกดาบสพระโพธิสัตวผูเปนอาจารยของตน. 
 พระโพธิสัตวจึงประชุมดาบสทั้งหลาย  แลวสอนใหดาบสเหลานั้นเจรญิเมตตาจิตตอ
ตระกูลแหงพญางูทั้ง ๔  เปนเบื้องตน  แลวสอนใหเจริญเมตตาจิตใหสตัวจําพวกอื่นตอไปตาม
โดยลําดับ   ตั้งแตสัตวที่ไมมีเทา  ๒ เทา ๔ เทา และสัตวที่มเีทามาก  วา อยามีเวรอยา
พยาบาทเลย  จงถึงซึ่งความสุข ปราศจากทุกขเถดิ   

แลวทรงสั่งสอนใหระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆวา มากไมมีประมาณ (คือมี
พระคุณมากเพราะปราศจากกิเลส)  สัตวทั้งหลายที่มีประมาณ (เพราะยังของอยูในกิเลส) เหลานี้   
จงกระทําการปองกันรักษาซึ่งเราทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนเถิด.  ความรักษาและปองกันอัน
เรากระทําแลวแกสัตวทั้งหลายที่มีประมาณเทานี ้  ภูตสัตวทั้งหลายจงหลีกไปเสีย  อยาไดมา
เบียดเบียนเราเลย  เรากระทําความออนนอมแดพระสัมมาสมัพุทธเจาทั้งหลาย มีพระวิปสสี
สัมมาสัมพุทธเจา เปนตน.  อนึ่งความมีไมตรีจิตของสัตวทั้งหลายเหลานั้นไดมีอยูกับเราแกผูใด  
ผูนั้นยอมไดกระทําความออนนอมนมัสการแดพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายโดยลําดับมา ๗ 
พระองค มีพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาเปนตน. 

เมื่อพระโพธิสัตวผูกพระปริตใหแกฤาษีทั้งหลายแลว  พระฤาษีเหลานั้นก็ไดเจริญเมตตา
และระลึกถึงพระพุทธคุณเปนอารมณ  งูทั้งหลายก็หลีกหนีไป  มิไดเขามากล้ํากรายอีกตอไป. 

สวดแปล ขันธะปริต 
วิรูปกเขหิ เม เมตตัง   ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสกุลพญานาค 
      ท้ังหลายชื่อวา วิรูปกขดวย 
เมตตัง เอราปะเถ หิ เม,  ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสกุลพญานาค 



      ท้ังหลายชื่อวา เอราบถดวย 
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง  ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสกุลพญานาค 
      ท้ังหลายชื่อ ฉัพยาบุตรดวย 
เมตตัง กัณหาโคตะมะ เกหิจะ, ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสกุลพญานาค 
        ท้ังหลายชื่อกัณหาโคตมกะดวย 
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง  ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสัตวท้ังหลาย 
      ท่ีไมมีเทาดวย 
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม,   ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสัตวท้ังหลาย 

ท่ีมีเทา 2 ดวย 
จะตุปปะเทหิ  เม เมตตัง  ความเปนมิตรของเราจงมีกับสัตวท้ังหลาย 

ท่ีมีเทา 4 ดวย 
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม    ความเปนมิตรของเราจงมีกับสัตวท้ังหลาย 
      ท่ีมีเทามากดวย 
มา มัง  อะปาทะโก  หิงสิ  สัตวไมมีเทา ขออยาเบียดเบียนเรา 
มามัง หิงสิ  ทิปาทะโก   สัตว 2 เทา ขออยาเบียดเบียนเรา 
มา มัง จะตุปปะโท  หิงสิ  สัตว 4 เทา ขออยาเบียดเบียนเรา 
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท  สัตวมากเทา ขออยาเบียดเบียนเรา 
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา  ขอสรรพสัตวท่ีมีชีวิตท้ังหลาย 
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา   ท่ีเกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงดวย 
สัพเพ  ภัทรานิ  ปสสันตุ  จงเห็นซึ่งความเจริญท้ังหลายนั้นเถิด 
มา กิญจิ  ปาปะมาคะมา  โทษอันลามกใดๆ อยาไดมาถึงแลว 

แกสัตวเหลานั้นเลย 
อัปปะมาโณ  พุทโธ   พระพุทธเจาทรงพระคุณอันไมมีประมาณ 
อัปปะมาโณ  ธัมโม   พระธรรมทรงพระคุณอันไมมีประมาณ 



อัปปะมาโณ สังโฆ   พระสงฆทรงพระคุณอันไมมีประมาณ 
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ  สัตวเลื้อยคลานทั้งหลายคืองู แมลงปอง 
อะหิ วิจฉิกา สะตะปะท ี  ตะเข็บ ตะขาบ แมลงมุม ตุกแก หนู 
อุณณานาภี สะระพ ูมูสิกา  เหลานี้  ลวนไมมีประมาณ 
กะตา เม รักขา    ความรักษา  อันเรารักษาแลว 
กะตา เม ปะริตตา   ความปองกัน  อันเราไดกระทําแลว 
ปะฏิกกะมันตุ  ภูตานิ   หมูสัตวท้ังหลายที่รายกาจจงหลีกไปเสีย 
โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต  เรานั้น กระทําการนอบนอมแด 

พระผูมีพระภาคเจาอยู 
นะโม สัตตันนัง-    เราไดกระทําการนอบนอม  

แดพระสัมมาสัมพุทธ 
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ   เจาท้ังหลาย 7 พระองคอยู ฯ 

วัฏฏะกะปริตร 
อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ        คุณแหงศีลมีอยูในโลก 
สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา     ความสัตยความสะอาดกายและความเอ็นดู 

มีอยูในโลก 
เตนะ สัจเจนะ กาหาม ิ   ดวยคําสัตยน้ัน ขาพเจาจักทํา 
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง   สัจจะกิริยาอันยอดเย่ียม 
อาวัชชิตวา  ธัมมะพะลัง  ขาพเจาพิจารณาซึ่งกําลังแหงธรรม 
สะริตวา ปุพพะเก ชิเน   และระลึกพระพุทธเจาผูชนะท้ังหลาย 

ในปางกอน 
สัจจะพะละมะวัสสายะ   เพราะอาศัยกําลังแหงสัจจะ ดังน้ัน 
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง   ขาพเจาขอทําสัจจะกิริยาวาดังน้ี 



สันติ ปกขา อะปตตะนา      ปกท้ังหลายของขาพเจามีอยู แตบินไมได 
สันติ ปาทา อะวัญจะนา     เทาท้ังหลายของขาพเจามีอยู แตเดินไมได   
มาตา  ปตา จะ นิกขันตา  มารดาบิดาของขาออกไปหาอาหาร 
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ   ดูกอนไฟปา  ขอทานจงหลีกไป 
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง  ครั้นเมื่อเราทําสัจจะกิริยาอยางนี้แลว 
มะหาปชชะลิโต  สิขี   เปลวไฟอันรุงเรืองใหญถึง ๑๖ กรีสนั้น 
วัชเชสิ  โสฬะสะ กะรีสานิ     ก็ไดหลีกเวนไป  
อุทะกัง ปตวา ยะถา สิขี  ประดุจดังเปลวไฟน้ันตกลงไปในน้ํา ฉะน้ัน
แล 
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ    ส่ิงใดท่ีจะเสมอดวยสัจจะของเราไมมี 
เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ  น้ีเปนสัจจะบารมีของเรา แล ฯ 

โมระปริตร 
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา  พระอาทิตยน้ีเปนเอกราช ดวงตาของโลก 
หะริสสะวัณโณ     มีสีเพียงดั่งสีแหงทอง 
ปะฐะวิปปะภาโส,    ยังพื้นปฐพีใหอุทัยแสงสวางจาข้ึนมา  
ตัง ตัง นะมัสสามิ    เพราะเหตุน้ัน ขาขอนอบนอมพระอาทิตย
น้ัน 
หะริสสะวัณณัง     ซ่ึงมีสีแหงทอง 
ปะฐะวิปปะภาสัง,    ยังพื้นปฐพีใหสวางไสว 
ตะยัชชะคุตตา     ขาพเจา อันทานคุมครองแลวในวันนี้ 
วิหะเรมุ ทิวะสัง,    พึงอยูเปนสุขตลอดวัน 
เย พราหมะณา เวทะคุ   ขอพราหมณท้ังหลายเหลาใด   
สัพพะธัมเม,     ผูถึงซ่ึงเวท รอบรูในธรรมท้ังปวง 



เต เม นะโม เต     จงรับความนอมนอบของขาพเจา 
จะมัง ปาละยันตุ,    ขอจงรักษาขาพเจาดวยเถิด 
นะมัตถุ พุทธานัง          ขอความนอบนอมจงมีแดพระพุทธเจา- 
      ท้ังหลาย 
นะมัตถุ โพธิยา,    ขอความนอบนอม จงมีแดพระโพธิญาณ 
นะโม วิมุตตานัง     ขอความนอบนอมจงมีแดทานผูพนกิเลส
แลว 
นะโมวิมุตติยา,    จงมีแดวิมุตติธรรมเครื่องทําใหหลุดพนกิเลส 
อิมัง โส ปะริตตัง  กัตวา  นกยูงน้ันไดกระทําพระปริตรอันนี้แลว  
โมโร จะระติ  เอสะนา ฯ  จึงออกเท่ียวแสวงหาอาหารในเวลากลางวัน 
ฯ 
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา พระอาทิตยน้ีเปนเอกราช ดวงตาของโลก 
หะริสสะวัณโณ         มีสีเพียงดั่งสีแหงทองยังพื้นปฐพี 
ปะฐะวิปปะภาโส ,   ความสวางยอมอัสดงคตไป  
ตัง  ตัง  นะมัสสามิ    เพราะเหตุน้ัน ขาขอนอบนอมพระอาทิตย
น้ัน 
หะริสสะวัณณัง     ซ่ึงมีสีดั่งทอง 
ปะฐะวิปปะภาสัง,    ยังพื้นปฐพีใหสวางไสว 
ตะยัชชะ  คุตตา     ขาท้ังหลาย อันทานคุมครองแลวในวันนี้ 
วิหะเรมุ  รัตติง,    พึงอยูเปนสุขตลอดคืน 
เย  พราหมะณา เวทะคุ   ขอพราหมณท้ังหลายเหลาใดผูถึงเวทท้ัง
ปวง   
สัพพะธัมเม,     ผูถึงในธรรมท้ังปวง 



เต เม นะโม เต     พราหมณเหลานั้นจงรับความนอบนอมของ
ขา 
จะ มัง ปาละยันตุ    ขอพราหมณท้ังหลายเหลานั้น จงรักษาซึ่ง
ขา 
นะมัตถุ  พุทธานัง    ความนอบนอมของขา จงมีแดพระพุทธเจา 
นะมัตถุ โพธิยา    ท้ังหลาย จงมีแดพระโพธิญาณ 
นะโม วิมุตตานัง     จงมีแดทานผูผานพนกิเลสไปแลว 
นะโมวิมุตติยา     ความนอบนอมของขา จงมีแดวิมุตติธรรม 
อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  เมื่อนกยูงไดกระทําพระปริตรอยางนี้แลว  
โมโร วาสะมะกัปปะยีติ.  จึงสําเร็จในความเปนอยูในเวลากลางคืน ฯ 

ระตะนะสุตตัง 
๒. ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรังวา  สัคเค สุวายัง ระตะนัง ปะณีตัง 
   นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ  อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ 

 

ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอัน
ประณีตในสวรรค ทรัพยและรัตนะน้ัน เสมอดวยพระตถาคตเจา ไมมีเลย พุทธ
รัตนะน้ีจึงเปนรัตนะอันประณีตย่ิง ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีท้ังหลาย
เหลานี้ จงมี 

 

๓.  ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง    ยะทัชฌะคา สักฺยะมุนี สมาหิโต 
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ  อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง                   
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ  โหตุ 
 

พระศากยมุนีมีพระหฤทัยดํารงมั่น ไดบรรลุธรรมอันใดเปนท่ีส้ินกิเลส เปนท่ี- 



สํารอกกิเลสเปนอมฤต ธรรมอันประณีต ธรรมชาติอะไรๆเสมอดวยพระธรรม
น้ันยอมไมมี ธรรมรัตนะน้ี จึงเปนรัตนะอันประณีตย่ิง ดวยสัจจวาจานี้  ขอ
ความสวัสดีท้ังหลายเหลานี้ จงมี 

 

๔. ยัมพุทธะเสฏโฐ ปริวัณณะยี สุจิง    สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ    
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ   อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ  โหตุ 
 

พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแลวซ่ึงสมาธิใดวาเปนธรรมอันเย่ียม  
บัณฑิตท้ังหลายกลาวสมาธิใดใหผลในลําดับของสมาธิ  ส่ิงอ่ืนเสมอดวยสมาธิ
น้ันยอมไมม ี ธรรมรัตนะน้ีจึงเปนรัตนะอันประณีตย่ิง ดวยสัจจวาจานี้  ขอ
ความสวัสดีท้ังหลายเหลานี้ จงมี 

 

๕. เย ปุคคลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา,   จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ 
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา, เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ 
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ  โหตุ 
 

บุคคล ๘จําพวก ๔ คู อันสัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญแลว บุคคลเหลานั้นควรแก
ทักษิณาทาน เปนสาวกของพระตถาคต ทานที่บุคคลถวายแลวในทานเหลานั้น 
ยอมมีผลมาก สังฆรัตนะน้ีจึงเปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความ
สวัสดีท้ังหลาย จงมี 
 

๖. เย สุปปะยุตตา นะมะสา ทัฬเหนะ  นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ 
เต ปตติปตตา อะมะตัง วิคัยหะ, ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ 
 

พระอริยบุคคลเหลาใด ในศาสนาพระโคดมประกอบดีแลว [ดวยกายและวจี- 



อันบริสุทธ์ิ] มีใจมั่นคงเปนผูไมมีความหวงใยในกายและชีวิต พระอริยบุคคล
เหลานั้นบรรลุมรรคผลที่ควรบรรลุหย่ังลงสูอมตนิพพาน ไดซ่ึงความดับกิเลสให
ส้ินไป เสวยผลอยู สังฆรัตนะแมน้ีจึงเปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอ
ความสวัสดีท้ังหลายเหลานี้ จงม ี

 

๑๓. ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง,  วิรัตตะจิตตายะติเก ภวัส 
สมิง,  เต ขีณะพีชา อวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัม ปะทีโป 
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ  โหตุ ฯ  

พระอริยบุคคลเหลาใดผูมีจิตอันหนายแลวในภพตอไป มีกรรมเกายุติแลวไมมี
กรรมใหมเปนเครื่องสมภพ พระอริยบุคคลเหลานั้น มีพืชพันธอันส้ินแลว มี
ความพอใจไมงอกงามแลว นักปราชญยอมนิพพานเหมือนประทีปอันดับไป
ฉะน้ัน สังฆรัตนะน้ีจึงเปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้  ขอความสวัสดี
ท้ังหลายเหลานี้ จงมี 

ตํานานอาฏานาฏิยะปริตร 
พระสูตรนี้มีเนื้อความวา  สมัยหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยู ณ 

เขาคิชฌกูฏบรรพต ใกลกรุงราชคฤหมหานคร  ในครั้งนั้นทาวมหาราชทั้ง ๔ ซึ่งสถิตอยูเหนือ
ยอดเขายุคันธรที่เรียกกันวา ช้ันจาตุมหาราชิกา  อันเปนช้ันต่ํากวาดาวดึงสลงมา  และเทวราช
ทั้ง ๔ นี้ก็อยูในอํานาจของพระอินทร  พระอินทรมอบใหเทวราชทั้ง ๔ นี้เปนผูรักษาตนทาง ที่
อสูรจะยกมารบกวนดาวดึงส 

ทาวธตรฏฐ เปนเจาแหงคนธรรพแสนหนึ่ง รักษาทิศบูรพา.  ทาววิรุฬหก เปนเจาแหง
กุมภัณฑแสนหนึ่ง  รักษาทิศทักษิณ  ทาววิรูปกษ เปนเจาแหงนาคแสนหนึ่ง รักษาทิศปจฉิม.  
ทาวเวสวัณ นัยหนึ่งเรียก ทาวกุเวรเปนเจาแหงยักษแสนหนึ่ง รักษาทิศอุดร.  

เทวราชทั้ง ๔ นี้ คิดจะเกื้อกูลพระพุทธศาสนา  มิใหหมูยักษเปนศัตรมูายํ่ายีบีฑาหมู
สาวกในพระพุทธศาสนา  ทาวจตุมหาราชจึงประชุมกันที่อาฏายาฏิยนคร   ผูกซึ่งอาฏานาฏิย
ปริตร สรรเสริญพระสมัมาสัมพุทธเจาทั้ง ๗ พระองค มีพระวิปสสีเปนตน มีพระพุทธเจาเราเปน
ปริโยสาน  ครั้นผูกพระปริตรแลวก็ประกาศแกบริษัทของ ๆ ตนวา  ธรรมอานาแหงสมเด็จ



พระพุทธเจาอันเปนบรมครูและราชอาณาแหงเราทั้ง ๔ นี้  ถาใครไมฟงขืนกระทําเกินเลยแลวจะ
ทําโทษอยางนี้ ๆ  ครันประกาศแลว ทาวมหาราชทั้ง ๔ องค พรอมดวยบริวารก็ลงมาเฝา
พระพุทธเจา กราบทูลวา ยักษทั้งหลายที่มีศักดานุภาพที่มิไดเล่ือมใสในพระคุณแหงพระองค   
ยักษที่เล่ือมใสมีนอย เพราะยักษมีจิตกระดางหยาบชา ลวงเบญจศีลนั้นมีมาก  ในเมื่อสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจายินดีในอรัญญิกเสนาสสนะบําเพ็ญสมณธรรม ในที่ปราศจากมนุษยสัญจรไป
มา  ยักษที่มิไดเล่ือมใสศรัทธา  ยอมยํ่ายีบีฑา หลอกหลอนกระทําใหเจ็บไขเปนอันตรายแกพิธีที่
จะบําเพ็ญสมณธรรม  จะเดิมแตนี้ไปเบื้องหนา ขอใหทรงรับอาฏานาฏิยะปริตรไว  แลวโปรด
ประธานใหพระสาวกทั้งปวงเจริญเนืองๆ สวดเนืองๆ เถิด  ยักษทั้งปวงจะไดมีความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  แลวก็มิไดจะทําอันตรายแกพุทธบริษัท ฯลฯ  พระพุทธองคก็ทรงรับ
โดยอาการดุษฎีภาพ  ทาวเวสวัณกแ็สดงอาฏานาฏิยะปริตรถวายวา  วิปสสิสะนะมัตถุ ฯลฯ ... 
... ... อะยัง ยักโข นะ มุญจะตีติ. 

ครั้นทาวจตุมหาราชกลับแลว จึงมีพระพุทธฎิกาประชุมสงฆทั้งปวง แลวทรงแสดงเหตุแต
หนหลังใหทราบ  และในตอนทายพระพุทธวจนะมีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานพึงอุตสาหะ
กระทําซึ่งอาฏานาฏิยปริตรนี้ใหบริบูรณในสันดาน จําใหมั่นคง จะคุมครองปองกันรักษา มิให
เหลาอมนุษยทั้งหลายเขามากล้ํากลายย่ํายีบีฑาพุทธบริษัท ๔ ทั้งปวงได จะไดอยูเปนสุขสําราญ
กาย ฯ 

อาฏานาฏิยะ ปะริตตัง 
วิปสสิสสะ นะมัตถุ        ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระพทุธเจา 
จักขุมันตัสสะ สิริมะโต  ผูมีพระนามวา วิปสสี ผูมีจักษุ ผูมีสิริ 
สิขิสสะป นะมัตถุ         ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระพทุธเจา 
สัพพะภูตานุกัมปโน  ผูมีพระนามวา สิขี  

ผูมีปกติอนุเคราะหแกสัตวท้ังปวง 
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ        ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระพทุธเจา 
นะหาตะกัสสะ ตะปสสิโน ผูมีพระนามวา เวสสภู ผูมีกิเลสอันลางแลวผูมี
ตะบะ 
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ         ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระพทุธเจา 



มาระเสนัปปะมัททิโน  ผูมีพระนามวา กกุสันธะ  
ผูยํ่ายีเสียซ่ึงมารและเสนาแหงมาร 

โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ    ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระพทุธเจา 
พราหมะณัสสะ วุสีมะโต ผูมีพระนามวา โกนาคมนะ ผูมีบาปอันลอยเสีย
แลว   

ผูมีพรหมจรรย อันอยูจบแลว. 
กัสสะปสสะ  นะมัตถุ          ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระพทุธเจาผู
มี 
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ พระนามวากัสสปผูพนวิเศษแลวจากกิเลสท้ังปวง 
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ         ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระพทุธเจาผู
มี 
สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต พระนามวา อังคีรส  ผูเปนโอรสแหงศากยราชผูมี
สิริ 
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ       พระพุทธเจาพระองคใด ไดแสดงแลวซ่ึงธรรมนี้ 
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง  เปนเครื่องบรรเทาเสียซ่ึงทุกขท้ังปวง อน่ึง   
เย จาป นิพพุตา โลเก        พระพุทธเจาท้ังหลาย  

เหลาใดก็ดีท่ีดับกิเลสแลวในโลก 
ยะถาภูตัง วิปสสิสุง  เห็นแจงแลวซ่ึงธรรม ตามความเปนจริง 
เต ชะนา อะปสุณา        พระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูไมมีความสอเสียด เปน
ผู 
มะหันตา วีตะสาระทา  มีพระคุณใหญ ไปปราศจากความครั่นครามแลว 
หิตัง เทวะมนุสสานัง         เทวดาและมนุษยท้ังหลาย นอบนอมอยูซ่ึง  
ยัง นะมัสสันติ  โคตะมัง พระพุทธเจา ผูเปนโคดมโคตร   

ผูเปนประโยชนเก้ือกูลแกเทวาดาและมนุษย 



วิชชาจะระณะสัมปนนัง      เปนผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ ผูมี
พระคุณ  
มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ ใหญ มีความครั่นครามไปปราศจากแลว 
วิชชาจะระณะสัมปนนัง         เปนผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ 
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติฯ  ขอนอบนอมตอพระพุทธเจา ผูเปนโคดมโคตร  

อะภะยะปริตตัง 
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ  นิมิตอันเปนลางชั่วรายอันใด อวมงคลอันใด 
 โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท เสียงนกที่ไมชอบใจอันใด บาปเคราะอันใด 
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง  ความฝนรายท่ีไมพอใจอันใด ส่ิงเหลานั้น 
พุทธา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ   จงถึงพินาศไปดวยอํานาจของพระพุทธเจา 
   

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ  นิมิตอันเปนลางชั่วรายอันใด อวมงคลอันใด  
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท เสียงนกที่ไมชอบใจอันใด บาปเคราะอันใด 
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง ความฝนรายท่ีไมพอใจอันใด ส่ิงเหลานั้น 
 ธัมมา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ  จงถึงพินาศไปดวยอํานาจของพระธรรม ฯ 
  

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ  นิมิตอันเปนลางชั่วรายอันใด อวมงคลอันใด  
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท เสียงนกที่ไมชอบใจอันใด บาปเคราะอันใด 
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง  ความฝนรายท่ีไมพอใจอันใด ส่ิงเหลานั้น 
สังฆา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ   จงถึงพินาศดวยอํานาจของพระอริยสงฆ ฯ 

 

อังคุลมาละปะริตตัง 
ยะโตหัง  ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,  
 นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง  ชีวิตา โวโรเปตา ฯ  



เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ 
ดูกรนองหญิง จําเดิมต้ังแตอาตมาภาพเกิดในชาติอริยะแลว มิไดรูสึกวา  
จงใจทําลายชีวิตสัตวเลย ดวยเดชแหงสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมีแกเจา  
ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของเจาเถิด 

โพชฌังคะปะริตตัง 
โพชฌังโค สะติสังขาโต  โพชฌงัโค ๗ ประการ คือ  ตองมีสติ  
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา  มีการเฟนเลือกธรรมใหถูกกับตนเอง 
วิริยัมปติปสสัทธิ        มีความเพียร มีรูสึกปติ มีปสสัทธิ ความสงบ   
 โพขฌังคา จะ ตะถาปะเร เปนองคประกอบการตรัสรูธรรม 
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา    มีสมาธิต้ังใจมั่น และมีอุเบกขา รวมเปน ๗ 
 สัตเตเต สัพพะทัสสินา ๗ ประการนี้แล ท่ีเปนข้ันตอนรูเห็นบรรลุซ่ึงธรรม  
มุนินา สัมมะทักขาตา       อันพระจอมมุนีไดตรสัรูไวชอบแลว 
ภาวิตา พะหุลีกะตา  อันบุคคลควรเจริญใหมาก ทําใหมากแลว 
สังวัตตันติ อะภิญญายะ     ยอมเปนไปเพื่อความรูย่ิงท่ีไมเคยรูมากอน 
นิพพานายะจะ โพธิยา  เพื่อความตรัสรูและเพื่อนิพพาน 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ        ดวยการกลาวคําสัจจน้ี  
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ ขอความสวัสดีท้ังหลาย จงบังเกิดมีแกทานทุกเมื่อ 
เอกัสฺมิง สะมะเย นาโถ    ในสมัยหนึ่งพระโลกนาถเจา 
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปง ทรงเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะ 
คิลาเน ทุกขิเต ทิสฺวา       เจ็บไข ไดรับความลําบาก 
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ จึงทรงแสดงธรรมโพชฌงค ๗ ประการใหฟง 
เต จะตัง อะภินันทิตฺวา  ทานท้ังสองชื่นชมยินดีย่ิงนักในโพชฌงคธรรม  
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ  โรคก็บรรเทาหายไดในขณะนั้นแล 



เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ       ดวยการกลาวคําสัจจน้ี   
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ ขอความสวัสดีท้ังหลาย จงบังเกิดมีแกทานทุกเมื่อ 
เอกะทา ธัมมะราชาป   ในครั้งหนึ่งพระธรรมราชาเจา 
 เคลัญเญ นาภิปฬิโต  ทรงพระประชวรดวยไขหนัก 
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ      รับส่ังใหพระจุนทะกลาวสาธยายธรรมซึ่ง 
ภะณาเปตตวานะ สาทะรัง โพชฌงค ๗ ทูลถวายใหฟงโดยความเคารพ 
สัมโมทิตฺวา จ ะ อาพาธา    ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย 
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส  หายจากพระประชวรโดยพลัน 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      ดวยการกลาวคําสัจจน้ี   
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ ขอความสวัสดีท้ังหลาย จงบังเกิดมีแกทานทุกเมื่อ 
ปะหีนา เต จะ อาพาธา     ก็อาพาธของพระผูทรงคุณย่ิงใหญท้ัง ๓ องคน้ัน 
ติณณันนัมป มะเหสินัง  หายแลวไมกลับมาอีก 
มัคคาหะตะกิเลสา  วะ      ดุจดังกิเลสถูกอริยมรรคกําจัดเสียแลว 
ปตตานุปปตติ ธัมมะตัง ถึงซ่ึงความไมเกิดอีกเปนธรรมดา 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ         ดวยการกลาวคําสัจจน้ี   
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ ขอความสวัสดีท้ังหลาย จงบังเกิดมีแกทานทุกเมื่อ 

ตํานานชะยะปริตร 
พระมหาการุญยานุภาพนี้ไดสรางสะสมมานานแลว แมครั้งเมื่อเสวยพระชาติเปนพระ

สุเมธดาบส ไดพบพระทีปงกรพุทธเจา เวลานั้นพระองคทรงมีบารมีแกกลาสมควรที่จะสําเร็จ
อรหัตผลสิ้นทุกขเสียไดแตในชาตินั้นแลว  หากมีพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณตอสรรพสัตว
ทั้งหลาย  ที่ยังประสบความทุกขอยูอีกมากมายนัก  ยังมิควรเอาตัวรอดไปเสียแตละพังผูเดียว
กอน  ควรจะหาอุบายชวยผูอ่ืนพนทุกขไดดวย  พระองคจึงตั้งความปรารถนาพระโพธิญาณ
เแพาะพระพักตรพระทีปงกรพุทธเจา  ก็ไดรับลัทธยาเทศจากพระพุทธทีปงกรวา  สุเมธดาบสนี ้
จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในภายหนา. 



พระมหากรุณานี้ไดตั้งข้ึนแลวและเจริญสืบมาจนไดบรรลุปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ  
พระองคจะเสวยวิมุตตสิขุเฉยอยูอยางพระปจเจกโพธิ์ก็ได  แตหากทรงเต็มไปดวยพระมหา
กรุณาจึงไมทรงประพฤติเชนนั้นได  จึงไดทรงประทานพระพุทธศาสนาใหความสุขควมเจริญแก
โลกอยูจนถึงบัดนี้ บัณฑิตทั้งหลายหวังในพระการุญภาพนี้  เพ่ือใหเปนเครื่องคุมครองและเจริญ
สิริมงคล  จึงไดวางระเบียบการสวดพระคาถาบทนี้ ไวทายสวดมนตเปนประเพณีสืบมา. 

ชะยะปริตร 
(คําแปล อยูในบทถวายพรพระ อนุโมทนาในพิธีฉัน)  

 

มะหาการุณิโก นาโถ  หิตายะ  สัพพะปาณีนัง  
ปูเรตฺวา  ปาระมี  สัพพา ปตโต  สัมโพธิมุตตะมัง  
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ 
 

ชะยันโต  โพธิยา  มูเล  สักฺยานัง  นันทิวัฑฒะโน  
เอวัง ตะวัง วิชะโย  โหหิ ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล   
อะปะราชิตะปลลังเก  สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร   
อภิเสเก  สัพพะพุทธานัง อัคคัปปตโต  ปะโมทะติ.  
สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง  สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง,   
สุขะโณ  สุมุหุตโต จะ  สุยิฏฐัง  พรหมะจาริสุ,    
ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง,  
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง  ปะณิธิ  เต  ปะทักขิณา,  
ปะทักขิณานิ  กัตฺวานะ  ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ   
 

โส  อัตถะลัทโธ  สุขิโต  ทานผูเปนชาย จงเปนผูมีประโยชน 
อันไดแลวถึงซ่ึงความสุข 

วิรุฬโห  พุทธะสาสะเน  มีความเจริญในพระพุทธศาสนา 
อะโรโค สุขิโต  โหหิ  ปราศจากโรค ถึงแลวซ่ึงความสุข 



สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ กับดวยญาติท้ังหลายท้ังหมด ฯ 
 

  สา  อัตถะลัทธา  สุขิตา ทานผูเปนหญิง จงเปนผูมีประโยชน 
อันไดแลว ถึงซ่ึงความสุข 

วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน  มีความเจริญในพระพุทธศาสนา 
อะโรคา  สุขิตา  โหหิ  ปราศจากโรค  ถึงแลวซ่ึงความสุข 
สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ กับดวยญาติท้ังหลายท้ังหมด ฯ 
 

เต  อัตถะลัทธา  สุขิตา  ทานท้ังหลาย ท่ัวทุกๆ ทาน จงเปนผูมี  
ประโยชนอันไดแลว ถึงซ่ึงความสุข 

วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน  ถึงความเจริญในพระพุทธศาสนา 
อะโรคา  สุขิตา   โหถะ  ปราศจากโรค  ถึงแลวซ่ึงความสุข 
สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ กับดวยญาติท้ังหลายท้ังหมด ฯ 
 

สักกัตวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, 
 หิตัง  เทวะมะนุสสานัง  พุทธะเตเชนะ โสตฺถินา, 
 นัสสันตุปททะวา สัพเพ    ทุกขา  วูปะสะเมนตุ เต. 
 

เพราะกระทําความเคารพบูชาพระพุทธรัตนะ อันเปนเหมือนดังโอสถยา
รักษาโรคอันประเสริฐสูงสุด เปนประโยชนเก้ือกูลแกเทวดาและมนุษย
ท้ังหลาย  
ขอความจัญไรท้ังหลายทั้งปวง จงพินาสฉิบหายไป ขอใหทุกขท้ังหลายของ
ทาน จงสงบระงับไปโดยสวัสดี ดวยเดชแหงพระพุทธเจาเถิด ฯ 
 

 สักกัตวา ธัมมะระตะ นัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, 
 ปะริฬาหูปะสะมะนงั     ธัมมะเตเชนะ โสตฺถินา, 
 นัสสันตุปททะวา สัพเพ    ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต. 
 



เพราะกระทําความเคารพบูชาพระธรรมรัตนะ อันเปนเหมือนดังโอสถยา
รักษาโรคอันประเสริฐสูงสุด เปนประโยชนเก้ือกูลแกเทวดาและมนุษย
ท้ังหลาย  
ขอความจัญไรท้ังหลายทั้งปวง จงพินาสฉิบหายไป ขอใหภัยความนากลัว
ท้ังหลายของทาน จงสงบระงับไปโดยสวัสดี ดวยเดชแหงพระพทุธเจาเถิด ฯ 
 

 สักกัตวา สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, 
 อาหุเนยฺยัง  ปาหุเนยฺยัง     สังฆะเตเชนะ โสตฺถินา, 
 นัสสันตุปททะวา สัพเพ    โรคา  วูปะสะเมนตุ  เต. 
 

เพราะกระทําความเคารพบูชาพระสังฆรัตนะ อันเปนเหมือนดังโอสถยา
รักษาโรคอันประเสริฐสูงสุด เปนประโยชนเก้ือกูลแกเทวดาและมนุษย
ท้ังหลาย  
ขอความจัญไรท้ังหลายทั้งปวง จงพินาสฉิบหายไป ขอใหโรคคือความเสียด
แทงกายและใจทั้งหลายของทาน จงสงบระงับไปโดยสวัสดี ดวยเดชแหง
พระพุทธเจาเถิด ฯ 

 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   พุทโธ เม  สะระณัง วะรัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ        โหตุ เต ชะยะมังคะลัง,. 
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    ธัมโม เม  สะระณัง วะรัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ       โหตุ เต ชะยะมังคะลัง,. 
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม  สะระณัง วะรัง, 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง,. 

(คําแปลนี้ อยูในบท ตนสวดมนตแลว) 
 

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  รัตนะอยางใดอยางหนึ่งในโลก  
วิชชะติ  วิวิธัง ปุถุ,  มีมากมายหลายอยาง 



ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ รัตนะน้ันๆ จะเสมอดวยพระพุทธรัตนะ ยอมไมม ี
ตัสฺมา โสตถี ภะวันตุ เต. เพราะเหตุน้ัน ขอความสวัสดีท้ังหลายจงมีแกทาน 
 

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  รัตนะอยางใดอยางหนึ่งในโลก 
วิชชะติ  วิวิธัง ปุถุ,  มีมากมายหลายอยาง 
ระตะนัง ธัมมะสะนัง นัตถิ รัตนะน้ันๆ จะเสมอดวยพระธรรมรัตนะ ยอมไมม ี
ตัสฺมา โสตถี ภะวันตุ เต. เพราะเหตุน้ัน ขอความสวัสดีท้ังหลายจงมีแกทาน 
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  รัตนะอยางใดอยางหนึ่งในโลก 
วิชชะติ  วิวิธัง ปุถุ,  มีมากมายหลายอยาง 
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ รัตนะน้ันๆ จะเสมอดวยพระสังฆรัตนะ ยอมไมม ี
ตัสฺมา โสตถี ภะวันตุ เต. เพราะเหตุน้ัน ขอความสวัสดีท้ังหลายจงมีแกทาน  

เทวะตา อุยโยชะนะคาถา  
(คาถาเชิญเทวดากลับ) 

ทุกขัปปตตา จะ นิททุกขา        ขอสรรพสัตวท้ังหลาย  ท่ีถึงแลวซ่ึงทุกข  
ภะยัปปตตา จะ นิพภะยา  จงเปนผูไมมีทุกข  และท่ีถึงแลวซ่ึงภัย  
โสกัปปตตา จะ นิสโสกา        จงเปนผูไมมีภัย   และถึงแลวท่ีโศก  
โหนตุ สัพเพป ปาณิโน   จงเปนผูไมมีโศก.  
เอตฺตาวะตา  จะ อัมเหหิ           และขอเหลาเทพเจาท้ังปวง จงอนุโมทนา 
สัมภะตัง ปุญญะ สัมปะทัง  ซ่ึงบุญสมบัติ  อันเราท้ังหลายกอสรางแลว   
สัพเพ เทวานุโมทันตุ               ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ 
สัพพะ  สัมปตติ สิทธิยา  เพื่ออันสําเร็จสมบัติท้ังปวง.   
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ            มนุษยท้ังหลายจงใหทานดวยศรัทธา   
สีลัง รักขันตุ  สัพพะทา   จงรักษาศีลในกาลทั้งปวง 
ภาวะณา ภิระตา โหนตุ            จงเปนผูยินดีแลวในภาวนา,   



คัจฉันตุ  เทวะตาคะตา   เทพดาทั้งหลายที่มาแลว เชิญกลับไปเถิด. 
สัพเพ พุทธา พะลัปปตตา          พระพุทธเจาท้ังหลายลวนทรงพระกําลัง 

ท้ังหมดกําลังอันใด 
ปจเจกานัญจะ ยัง พะลัง  แหงพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายดวย 
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ        แหงพระอรหันตท้ังหลายดวย 
รักขัง พันธามิ  สัพพะโส.  ขาพเจาขอเหนี่ยวความรักษาดวยเดชแหง 

      กําลังท้ังหลายเหลานี้ โดยประการท้ังปวง ฯ 
 


