สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี
รวมใจฉลองปีมหามงคล
ปีนี้ เป็นปีที่ ๓ ที่สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ขอเชิญชวนชาวไทย โดยเฉพาะชาวพุทธ “สวดมนต์ข้ามปี
เริ่มต้นดี ชีวิตดี” เพื่อหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ก้าวข้ามปีเก่า
เข้าสูป่ ใี หม่ ด้วยความเป็นสิรมิ งคลทัง้ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
เป็นการแสดงความสมัครสมานสามัคคีเป็นสีเดียวกัน คือสีขาว
บนธงไตรงค์ของไทย อันหมายถึงศาสนา
		 การสวดมนต์ มีอานิสงส์ที่ทรงพลานุภาพ ช่วยสร้างจิตให้เกิด
กุ ศ ล จนก่อให้เกิดเป็นความสุข เป็นการช่วยสร้างพลังอำ�นาจ
ทางจิตใจ ให้มีสติ สมาธิ ปัญญา และพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆ
อันจะนำ�ไปสู่การคลี่คลายได้ทุกปัญหา สามารถซึมซับเอาหลัก
คำ�สอนในบทสวดมนต์ไปปรับใช้และเปลีย่ นแปลงตนเองในทางทีด่ ขี นึ้
		 ปี ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีมหามงคล ที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น
พร้ อ มกั น ถึ ง ๔ เหตุ ก ารณ์ นั่ น คื อ โอกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๕ และเป็นปีพทุ ธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า
		 สสส. จึงร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๐ องค์กร
จัด โครงการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ขึ้น เพื่อให้คนไทย

ได้มีโอกาสร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกันทั่วประเทศในคืนวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง ๓ พระองค์
และฉลองปีพุทธชยันตี รวมถึงฟื้นฟูความรู้รักสามัคคีในหมู่คนไทย
ให้กลับคืนมา
		 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีนี้ และปีต่อๆ ไป การสวดมนต์ข้ามปี
เริ่มต้นดี ชีวิตดี จะเป็นกระแสหลักที่เชิญชวนคนไทยมารวมใจสร้าง
สิ่งดีๆ ร่วมกัน

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี
รวมใจฉลองปีมหามงคล
โครงการ สวดมนต์ขา้ มปี เริม่ ต้นดี ชีวติ ดี ปีที่ ๓ ความร่วมมือร่วมใจ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๐ องค์กรยิ่งเข้มแข็งและ
ขยายสู่องค์กรใหม่ในการเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกจำ�นวนมาก คงสะท้อน
ให้เห็นได้ในเบื้องต้นว่า ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ทางเลือกที่ดีในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
		 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระพรหม
วชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
และท่านพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ
กรรมการ มส. ที่มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในกิจกรรม
สวดมนต์ขา้ มปี รวมถึงท่าน ดร.พระมหาสุทติ ย์ อาภากโร เจ้าอาวาส
วัดสุทธิวราราม และผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพระพุทธศาสตร์ มจร.
และพระเถรานุเถระหลายรูป ทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ� พร้อมคัดเลือกพุทธพจน์
ไว้เป็นธรรมทานในหนังสือสวดมนต์ฉบับนี้ ทีส่ �ำ คัญคือ ท่านประธาน
คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ทุ่มเท
กาย ใจ ทำ�ให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงและยิ่งใหญ่สมกับเป็นปี
มหามงคล
		 ผมหวังอย่างยิ่งว่า ปีนี้ จะเป็นอีกปีหนึ่ง ที่พลานุภาพแห่งการ
สวดมนต์ จะทำ�ให้คนไทยก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมความเป็นสิรมิ งคล

สามารถประคองตน ประคองใจ ผ่านพ้นทุกสภาวการณ์ไปด้วยสติที่
ตั้งมั่น
		 การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒ ปีที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นแล้วว่า คนไทยจำ�นวนมากเลือกการสวดมนต์ในคืน
ข้ามปี ปีนี้ เราจะแสดงให้คนทัว่ โลกได้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามในการ
ก้าวข้ามปีของชาวไทยและชาวพุทธร่วมกันนะครับ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สารบัญ

คำ�บูชาพระรัตนตรัย
บทชุมนุมเทวดา	
คำ�นมัสการ
บทพระไตรสรณคมน์
บทนมการสิทธิคาถา	
บทนโมการอัฏฐกคาถา	
บทมงคลสูตร
บทรตนสูตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)
บทขันธปริตร
บทโมระปริตร
บทวัฏฏะกะปริตร
บทอาฏานาฏิยะปริตร
โพชฌังคปริตร
บทอะภะยะปะริตตะคาถา	
บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา	
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
บทชะยะสิทธิคาถา	
บททวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา	
บทอุณหิสวิชยั
มงคลจักรวาลใหญ่
ภูมพิ ลมหาราชวรสฺส ชยมงฺคลคาถา	
พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล
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สวดมนต์ข้ามปี

คำ�บูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปนั โน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปชู ะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจริ ะปะรินพิ พุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกมั ปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
๑. อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
(กราบลง ภาวนาว่า พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นทีพ่ ง่ึ อันประเสริฐ
ของข้าพเจ้า)
๒. สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
(กราบลง ภาวนาว่า ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นทีพ่ ง่ึ อันประเสริฐ
ของข้าพเจ้า)
๓. สุปะฏิปนั โณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
(กราบลง ภาวนาว่า สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นทีพ่ ง่ึ อันประเสริฐ
ของข้าพเจ้า)
๑๐

สวดมนต์ข้ามปี

คำ�แปล
		 พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิง
กิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิญ, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, พระธรรมอัน
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้ว, พระสงฆ์สาวกของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ปฏิบัติดีแล้ว,
		 ข้าพเจ้าทัง้ หลาย, ขอบูชาอย่างยิง่ , ซึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นน้ั ,
พร้อมทัง้ พระธรรมและพระสงฆ์, ด้วยเครือ่ งสักการะทัง้ หลายเหล่านี,้
อันยกขึน้ ไว้ตามสมควรแล้วอย่างไร, ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ, พระผูม้ ี
พระภาคเจ้า, แม้ปรินพิ พานนานแล้ว, ทรงสร้างคุณอันสำ�เร็จประโยชน์
ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้า,
อันเป็นชนรุน่ หลัง, ขอพระผูม้ พี ระภาคเจ้า, จงรับเครือ่ งสักการะ, อันเป็น
บรรณาการ, ของคนยากทัง้ หลายเหล่านี,้ เพือ่ ประโยชน์และความสุข
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ
๑. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สน้ิ เชิง,
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า,
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
๒. พระธรรม เป็นธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดแี ล้ว, ข้าพเจ้า
นมัสการพระธรรม
๓. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้า
นอบน้อมพระสงฆ์
๑๑

สวดมนต์ข้ามปี

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

สวดมนต์ข้ามปี

ตำ�นาน ชุมนุมเทวดา
		 บทชุมนุมเทวดา คือการสวดประกาศเพื่ออัญเชิญให้เทวดาทั้ง
หลายทีส่ ถิตอยูใ่ นสวรรค์ชน้ั กามาวจร ชัน้ รูปาวจร และภูมเิ ทวดาผูส้ ถิตที่
ยอดเขา หุบผา ในอากาศกลางหาว ในวิมาน ในเกาะ ในรัฐ ในป่าชัฏ
ในบ้าน ในไร่นา รวมถึงหมูย่ กั ษ์ คนธรรพ์ นาค ผูส้ ถิตอยูใ่ นนํา้ บนบก
และในทีไ่ ม่สมํา่ เสมอ ในทีใ่ กล้เคียง ให้มาประชุมพร้อมกันเพือ่ สดับคำ�
อันประเสริฐของพระมุนเี จ้า

๑๓

สวดมนต์ข้ามปี

บทชุมนุมเทวดา
สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูต,ิ
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ,
สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนริ าชัสสะ สุณนั ตุ สัคคะโมกขะทัง,
สัคเค กาเม จะ รูเป คิรสิ ขิ ะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน,
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต,
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา,
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนวิ ะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณนั ตุ.
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

๑๔

สวดมนต์ข้ามปี

คำ�แปล
		 ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย ผูม้ เี มตตา จงแผ่เมตตาจิต ด้วยคิดว่า ขอ
อานุภาพพระปริตร จงรักษาพระราชาผูเ้ ป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วย
ราชสมบัติ พร้อมด้วยราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตย์ อย่ามีจติ ฟุง้ ซ่าน
ตัง้ ใจสวดพระปริตร
		 ขอเชิญเทวดาทัง้ หลายในจักรวาลโดยรอบ จงมาประชุมกัน ณ ทีน่ ้ี
ขอเชิญฟังพระสัทธรรมทีช่ ท้ี างไปสวรรค์ และนิพพานของพระมุนเี จ้า
กันเถิด
		 ขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึง่ สถิตอยูใ่ นสวรรค์ ชัน้ กามภพก็ดี รูปภพก็ดี
และภุมมเทวา ซึง่ สถิตย์อยูใ่ นวิมาน หรือยอดเขาและหุบผา ในอากาศ
ก็ดี ในเกาะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี ในบ้านก็ดี ในต้นพฤกษาและป่าชัฎ
ก็ดี ในเรือนก็ดี ในที่ไร่นาก็ดี เทพยดาทั้งหลาย ซึ่งสถิตย์ตามภาค
พืน้ ดิน รวมทัง้ ยักษ์ คนธรรพ์และพญานาค ซึง่ สถิตย์อยูใ่ นนํา้ บนบก
และที่อันไม่ราบเรียบก็ดี ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกัน
ในทีน่ ้ี คำ�ใดเป็นของพระมุนผี ปู้ ระเสริฐ ท่านสาธุชนทัง้ หลาย จงสดับคำ�
ข้าพเจ้านัน้
		 ดูกอ่ น ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย กาลนีเ้ ป็นกาลฟังธรรม
		 ดูกอ่ น ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย กาลนีเ้ ป็นกาลฟังธรรม
		 ดูกอ่ น ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย กาลนีเ้ ป็นกาลฟังธรรม

๑๕

สวดมนต์ข้ามปี

อานิสงส์
๑. ได้ความมัน่ ใจต่อกิจศาสนพิธใี นงานนัน้ ๆ หรือแสดงถึงความพร้อม
ของงาน
๒. ได้เชือ้ เชิญผูม้ ฤี ทธิม์ อี �ำ นาจอานุภาพ มีพลังคุม้ ครองปกป้องดูแลมาสู่
งานมงคลนี้
๓. ได้ความเป็นมิ่งขวัญและความพร้อมเพรียง สู่ความสำ�เร็จตาม
ประสงค์

ตำ�นาน คำ�นมัสการ
		 บทนะโม มีมาแต่พทุ ธกาล ซึง่ หมูพ่ ระอริยสาวก สาวิกาผูเ้ ลือ่ มใส
ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้เปล่งอุทานออกมาจากความซาบซึ้งใน
พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูเ้ ป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทัง้ หลาย เช่น ท้าวสักกะ พราหมณ์พรหมายุ พราหมณ์อารามทัณฑะ
และนางธนั ญ ชานี เป็ น ต้ น แม้ ห มู่ ช าวพุ ท ธอิ น เดี ย ในปั จ จุ บั น
เมื่อนมัสการพระพุทธปฏิมากร ได้เปล่งวาจาว่า นะโม พุทธายะ
ในความหมายก็คือ ขอนมัสการสักการะพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็น
ศาสดาของเรานั่นเอง

๑๖

สวดมนต์ข้ามปี

(๑) คำ�นมัสการ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำ�แปล
		 ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระองค์นน้ั
		 ซึง่ เป็นผูไ้ กลจากกิเลส ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง

อานิสงส์
๑. ผูท้ ตี่ งั้ นะโมเป็นนิจ น้อมต่อพระรัตนตรัย ย่อมได้บรรลุธรรมอันวิเศษ
๒. ได้รบั ความมัน่ ใจในการประกอบกิจการงาน ก้าวสูค่ วามสำ�เร็จอย่าง
เชื่อมั่น
๓. ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติในความนอบน้อม เป็นเมตตา
มหานิยม แคล้วคลาด เปิดมิตร ปิดศัตรู เดินทางไกล ไปในจตุรทิศ
มีฤทธิ์ คือความสำ�เร็จอำ�นวยให้
๔. เมือ่ ทำ�การใดในภารกิจน้อยใหญ่ ทัง้ คดีโลกและคดีธรรม ย่อมสำ�เร็จ
ด้วยพุทธานุภาพ
๑๗

สวดมนต์ข้ามปี

ตำ�นาน พระไตรสรณคมน์
		 ไตรสรณคมน์ ในบทนี้ คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ สังฆรัตนะ
ครบสมบู ร ณ์ ใ นวั น แห่ ง การประกาศพระธั ม มจั ก อาสาฬหมาส
เพ็ญเดือน ๘ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ มีพระอัญญาโกฑัญญะเป็นปฐม ได้ดวงตาเห็นธรรม ทรงโปรดให้อุปสมบทด้วย
เอหิภิกขุอุปสัมปทาในครั้งนั้น นับได้ว่ามีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์
ทั้ง ๓ ประการ
พระรัตนตรัยจึงเป็นสรณะทีพ่ งึ ระลึกถึง ซึง่ พระคุณของพระพุทธเจ้า
๓ ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ
ระลึกถึงพระธรรม คือ คำ�สัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ยังการรักษาผูป้ ฏิบตั ิ
ตามไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว พระสงฆ์ คือ สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ฟัง
คำ�สอน และสอนให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ติ ามด้วย พระรัตนตรัยทัง้ ๓ นี้ จึงเป็น
หลักสำ�คัญยิง่ ในพระพุทธศาสนา เป็นทีต่ งั้ แห่งศรัทธาความเชือ่ ความ
เลื่อมใสให้มั่นคงต่อพระรัตนตรัย

๑๘

สวดมนต์ข้ามปี

(๒) บทพระไตรสรณคมน์
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

คำ�แปล
ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้า ขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้า ขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง
๑๙

สวดมนต์ข้ามปี

อานิสงส์
๑. ย่อมได้ความเป็นพุทธบริษัทโดยแท้
๒. ย่อมได้สรณะที่พึ่งของผู้ระลึกถึงอยู่ทุกเมื่อ
๓. ย่อมได้ความบริบูรณ์แห่งอริยทรัพย์คือรัตนตรัยสมปรารถนา
๔. ย่อมถึงซึง่ ความประสงค์ในมรรค ผล สวรรค์ นิพพานอย่างฉับพลัน
๕. ย่อมเป็นผูเ้ ทียบเท่าเทวดาโดยฐานะอันเป็นทิพย์ ๑๐ อย่าง คือ อายุ
วรรณะ สุขะ ยศ อธิปไตย รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ

ตำ�นาน นมการสิทธิคาถา
		 บทนมการสิทธิคาถานี้สันนิษฐานกันว่า รจนาขึ้นในรัชสมัยของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นบทสวดสาธยาย
ถวายความเคารพนมัสการพระพุทธเจ้าจำ�นวนมากมายในอดีต
ทำ�ความนอบน้อมในพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลายเหล่านัน้ ด้วยอานุภาพแห่งความนอบน้อมนี้ อุปทั วะทัง้ หลาย
ก็จะพินาศไป อันตรายทั้งปวงก็จะไม่บังเกิดขึ้น

๒๐

สวดมนต์ข้ามปี

(๓) บทนมการสิทธิคาถา
		 สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
		 สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
		 สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ

๒๑

ทะวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
จะตุวีสะติสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

สวดมนต์ข้ามปี

คำ�แปล
		 ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์
ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ดว้ ย ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านัน้ ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความ
นอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตราย
ทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น
		 ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์
ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�
ความนอบน้อม จงขจัดเสียซึง่ สิง่ อันไม่เป็นมงคลทัง้ ปวง แม้อนั ตราย
ทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น
		 ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์
ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ดว้ ย ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านัน้ ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความ
นอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตราย
ทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น เทอญ ฯ

๒๒

สวดมนต์ข้ามปี

อานิสงส์
๑. อานุภาพแห่งการสวดสาธยายถวายความเคารพนมัสการ พระพุทธเจ้าในอดีต ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ ย่อมมีศรัทธา ศีล สติ สมาธิ
ปัญญา เป็นมหัศจรรย์ในตน
๒. อานุภาพแห่งความนอบน้อมพระธรรมและพระสงฆ์ในบทสวด
ย่อมขจัดเสียซึ่งอุปัทวะอันตรายทั้งปวง
๓. อานุภาพแห่งการสาธยายในพุทธมนต์บทนี้ ย่อมนำ�ทางสู่มรรค
ปฏิบัติมากล้นพ้นประมาณ รับความรักจากเทวดาและบัณฑิตชน
ทั้งหลาย

ตำ�นาน นโมการอัฏฐกคาถา

		บทนี้ว่าด้วย นะโม ๘ บท การนอบน้อม ๘ ครั้ง เป็นพระราช-

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔
เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ คำ�สวดนี้นิยมเฉพาะในงานมงคลที่
มีการตั้งขันนํ้ามนต์และวงด้ายสายสิญจน์ มีอานุภาพในการกำ�จัด
อุปสรรคให้หมดไป ให้เกิดความสวัสดีแก่ชีวิตและเป็นผู้มีเดชในการ
จัดการสิ่งต่างๆ มีความอุดมจากทิศทั้ง ๘

๒๓

สวดมนต์ข้ามปี

(๔) บทนโมการอัฏฐกคาถา
		 นะโม อะระหะโต สัมมา	
		 นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
		 นะโม มะหาสังฆัสสาปิ
		 นะโม โอมาตยารัทธัสสะ
		 นะโม โอมะกาตีตัสสะ
		 นะโม การัปปะภาเวนะ
		 นะโม การานุภาเวนะ
		 นะโม การัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง
ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ
วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ

คำ�แปล
		 ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้
แสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่
		 ขอนอบน้อม แด่พระธรรมอันสูงสุด ในพระศาสนานี้ ที่พระผู้มี
พระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
		 ขอนอบน้อม แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีล และทิฏฐิ อันงดงาม
		 การนอบน้อม แด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอม ขอจงสำ�เร็จ
ประโยชน์
		 ขอนอบน้อม แม้วัตถุทั้งสาม อันล่วงพ้นโทษตํ่าช้านั้น ด้วยการ
ประกาศการกระทำ�ความนอบน้อม ขอสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลาย
จงบำ�ราศไป
๒๔
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		 ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความนอบน้อม ขอความสุขสวัสดี
จงมีทกุ เมือ่ ด้วยเดชแห่งการกระทำ�ความนอบน้อม ขอข้าพเจ้าจงเป็น
ผู้มีเดชในการประกอบพิธี เทอญฯ

อานิสงส์
๑. ย่อมได้นอบน้อมคุณพระรัตนตรัย
๒. ย่อมได้กำ�จัดอุปสรรค อุปัทวันตรายให้หมดไป
๓. ย่อมเกิดความสวัสดีแก่ชีวิตและครอบครัว
๔. ย่อมทำ�ให้เป็นผู้มีเดชมีอำ�นาจในการจัดการกิจต่างๆ

๒๕

สวดมนต์ข้ามปี

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
จิตที่ฝึกแล้วนำ�สุขมาให้

สวดมนต์ข้ามปี

ตำ�นาน มงคลสูตร
		 มนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาต่างคิดหามงคล สิ้นเวลา ๑๒ ปี
มนุษย์และเทวดาเหล่านั้นในหมื่นจักรวาล แม้เมื่อคิดหาช้านาน
ก็ไม่รซู้ งึ่ มงคลอันนัน้ ความโกลาหลเรือ่ งมงคลได้เกิดขึน้ ถึงพรหมโลก
ตลอดหมื่นจักรวาล
		 พระโลกนาถทรงแสดงสิ่ ง ที่ เ ป็ น มงคลอั น สามารถขจั ด บาป
ทัง้ ปวงได้ เมือ่ นรชนนับประมาณมิได้ สดับแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์
ทัง้ ปวง ขอเราทัง้ หลายจงร่วมกันสวดมงคลปริตรนัน้ ซึง่ ประกอบด้วย
คุณอย่างนี้เป็นต้นเถิด

(๕) บทมงคลสูตร
		 อะเสวะนา จะ พาลานัง
		 ปูชา จะ ปูชะนียานัง
		 ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
		 อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
		 พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
		 สุภาสิตา จะ ยาวาจา	
		 มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
		 อะนากุลา จะ กัมมันตา	
		 ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ
		 อะนะวัชชานิ กัมมานิ

ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
วินะโย จะ สุสิกขิโต
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
๒๗
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		 อาระตี วิระตี ปาปา	
		 อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
		 คาระโว จะ นิวาโต จะ
		 กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
		 ขันตี จะ โสวะจัสสะตา	
		 กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา	
		 ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ
		 นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
		 ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
		 อะโสกัง วิระชัง เขมัง
		 เอตาทิสานิ กัตวานะ
		 สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

มัชชะปานา จะ สัญญะโม
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
สัพพัตถะมะปะราชิตา
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.

คำ�แปล
		 เทวดา ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคาถาว่า
		 เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ต่างก็หวังความสวัสดี จึงได้พากัน
คิดเรือ่ งมงคล คือเหตุให้ถงึ ความเจริญทัง้ หลาย ขอพระองค์โปรดตรัส
มงคลอันสูงสุดเถิด ฯ
		 พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสสิ่งที่เป็นมงคลตอบว่า
		 การไม่คบคนพาลทั้งหลาย ๑ การคบบัณฑิตทั้งหลาย ๑
การบูชาผู้ที่ควรบูชา ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ
		 การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๑ ความมีบุญที่ได้ทำ�ไว้ในกาลก่อน ๑
๒๘
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การวางตัวเหมาะสมชอบธรรม ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ
		 ความเป็นผู้มีการศึกษาเล่าเรียนมามาก ๑ ความเป็นผู้มีศิลปวิทยา ๑ ความเป็นผูม้ รี ะเบียบวินยั ทีไ่ ด้รบั การอบรมมาดี ๑ การพูดจา
ปราศรัยดี ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ
		 การเลี้ยงดูบิดามารดา ๑ การสงเคราะห์บุตร ๑ การสงเคราะห์
ภรรยา ๑ การทำ�งานไม่คั่งค้าง ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ
		 การให้ทาน ๑ การประพฤติตามหลักธรรม ๑ การสงเคราะห์
ญาติทั้งหลาย ๑ การทำ�งานที่ปราศจากโทษ ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้
เป็นมงคลสูงสุดฯ
		 การงดเว้นจากความชั่ว ๑ การบังคับตนจากการดื่มนํ้าเมา ๑
ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคล
สูงสุดฯ
		 การมีความเคารพ ๑ การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ๑ การมี
ความสันโดษ ๑ การมีความกตัญญู ๑ การฟังธรรมตามกาล ๑ ทั้ง ๕
ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ
		 ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ๑ การพบเห็น
สมณะ ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคล
สูงสุด ฯ
		 การมีความเพียรเป็นเครือ่ งแผดเผากิเลส ๑ การประพฤติพรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจทั้งหลาย ๑ การทำ�พระนิพพานให้แจ้ง ๑
ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ
		 ผู้ที่มีจิตถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๑ จิตไม่มีความ
โศกเศร้า ๑ จิตหมดธุลีคือกิเลส ๑ จิตถึงความปลอดโปร่ง คือปลอด
๒๙
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จากกิเลสทั้งปวง ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ
		 เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย พากันปฏิบัติตามมงคลอันเป็นเหตุ
นำ�ไปสูค่ วามเจริญนีแ้ ล้ว จะเป็นผูไ้ ม่พา่ ยแพ้ขา้ ศึกทุกหมูเ่ หล่า ย่อมถึง
ความสุขสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นมงคลสูงสุดของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย

อานิสงส์
๑. ย่อมได้แนวทางแห่งการดำ�เนินชีวติ อันเป็นมงคล โดยการสร้างมงคล
ให้เกิดขึน้ ด้วยตนเอง
๒. ย่อมได้รับความเจริญงอกงามไพบูลย์ มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยวัตถุ
มงคลและธรรมมงคล
๓. ย่อมทำ�ให้สงั คมร่มเย็นเป็นสุข เพราะทุกคนประกอบด้วยสิรมิ งคล
หรือมีมงคลชีวิตประจำ�ตัว
๔. ย่อมสามารถตัดสินข้อขัดแย้งที่มีผู้ถกเถียงกันว่า สิ่งใดเป็นมงคล
สิ่งใดไม่เป็นมงคล พระพุทธเจ้าตรัสคำ�สอนนี้เพื่อยุติข้อถกเถียงที่หา
ข้อยุติมิได้
๕. ย่อมเป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบตั ิ เพิม่ พูนสิง่ ทีเ่ ป็นมงคลสำ�หรับ
ชีวิตทุกระดับชั้นให้สูงยิ่งขึ้น ถึงที่สุดคือพระนิพพาน

๓๐
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ตำ�นาน รตนสูตร
		 พระสูตรที่พระอานนทเถระ เรียนจากพระพุทธองค์โดยตรง
เพื่อสวดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลี โดยพระพุทธองค์
แนะนำ�ให้พระเถระอ้างคุณพระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ
สั ง ฆรัตนะ ทำ� สัจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพขจัดปัดเป่าภัย พิบัติ
ทั้งหลาย ภายหลังการสวดบทนี้ได้กลายเป็นแบบอย่าง ในการทำ�
นํ้าพระพุทธมนต์ สำ�หรับพระสงฆ์สาวกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อ
ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ ๓ ประการ ให้อันตรธานหายไป คือ ข้าวยาก
หมากแพง ภูตผีปีศาจทำ�อันตราย และเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ขอเรา
ทั้งหลายจงร่วมกันสวดรตนสูตรนั้น ซึ่งประกอบด้วยคุณอย่างนี้
เป็นต้นเถิด

(๖) บทรตนสูตร (ย่อ)
				 ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
			
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
			
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
			
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
			
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
				 ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
			
ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
			
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
๓๑
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อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
			
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
				 ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี
			
สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
			
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
			
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
			
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
				 เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
			
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
			
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
			
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
			
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
			
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
				 เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
			
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
			
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
			
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
			
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
			
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
				 ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
			
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
			
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
			
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
๓๒
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อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

คำ�แปล
		 ทรัพย์เครือ่ งปลืม้ ใจ อันใดอันหนึง่ ในโลกนีห้ รือโลกอืน่ หรือรัตนะ
อันใด อันประณีตในสวรรค์ รัตนะอันนั้นเสมอด้วยพระตถาคตเจ้า
ไม่มีเลย แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยคำ�สัตย์นี้
ขอความสวัสดีจงมี
		 พระศากยมุนีเจ้า มีพระหฤทัยดำ�รงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใด
เป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สิ้นราคะ เป็นอมฤตธรรมอันประณีต สิ่งไรๆ
เสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตใน
พระธรรม ด้วยคำ�สัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
		 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิอันใด
ว่าเป็นธรรมอันสะอาด บัณฑิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิอันใด ว่าให้ผล
โดยลำ�ดับ สมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้ เป็นรัตนะ
อันประณีตในพระธรรม ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี
		 บุคคลเหล่าใด ๘ จำ�พวก ๔ คู่ อันสัตบุรษุ ทัง้ หลายสรรเสริญแล้ว
บุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคต ควรแก่ทักษิณาทาน ทาน
ทั้งหลาย อันบุคคลถวายในท่านเหล่านั้น ย่อมมีผลมาก แม้อันนี้
เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี
		 พระอริยบุคคลทัง้ หลายเหล่าใด ในศาสนาพระโคดมเจ้า ประกอบ
ดีแล้ว มีใจมั่นคง มีความใคร่ออกไปแล้ว พระอริยบุคคลทั้งหลาย
๓๓

สวดมนต์ข้ามปี

เหล่านัน้ ถึงพระอรหัตผลทีค่ วรถึง หยัง่ เข้าสูพ่ ระนิพพาน ได้ซงึ่ ความ
ดับกิเลสโดยเปล่าๆ แล้วเสวยผลอยู่แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีต
ในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
		 กรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้ว กรรมสมภพใหม่
ย่อมไม่มี พระอริยบุคคลเหล่าใด มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไป
พระอริยบุคคลเหล่านั้น มีพืชสิ้นไปแล้ว มีความพอใจงอกไม่ได้แล้ว
เป็นผู้มีปัญญา ย่อมปรินิพพานเหมือนประทีปอันดับไป ฉะนั้น
แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความ
สวัสดีจงมี

อานิสงส์
๑. ย่อมได้รับการพิทักษ์คุ้มครองให้สวัสดี ด้วยคุณของพระรัตนตรัย
๒. ย่อมได้รับอานุภาพแห่งพระปริตรที่เทพยดาอ้างสัจจะวาจาถึง
คุณพระรัตนตรัย
๓. ย่อมไม่ถูกรุกรานทำ�ร้ายจากอมนุษย์ ภูตผี ปีศาจร้าย โรคภัย
อันรักษาได้ยาก
๔. ย่อมรู้และได้กำ�จัดแล้วซึ่งเหตุแห่งภัยทั้ง ๓ คือ ทุพภิกขภัย
อมนุษย์ภัย และพยาธิภัย

๓๔

สวดมนต์ข้ามปี

ตำ�นาน กรณียเมตตสูตร
		 บทกรณียเมตตปริตรหรือกรณียเมตตสูตร เป็นบทสวดที่แสดง
เนื้อหาการแผ่เมตตา ความรักปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ เทวดา
และภูตผีปีศาจต่างๆ อย่างไม่มีประมาณ บทสวดนี้ทำ�ให้หลับเป็นสุข
ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย
เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเกิดสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส
มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเกิดเป็นพรหมเมื่อบรรลุ
เมตตาฌาน (ขุ.ธ. ๒๕/๑๓)

(๗) บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
เอตัง สะติง อะทิฏเฐยยะ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา	
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง

มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ

๓๕

สวดมนต์ข้ามปี

คำ�แปล
		 ภิกษุผบู้ �ำ เพ็ญสมณะธรรม พึงแผ่เมตตาจิตไป ไม่จ�ำ กัดประมาณ
ไร้พรมแดน ไม่ผูกเวร ไม่ก่อศัตรู แผ่กว้างออกไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น
ทั้งในอรูปภูมิเบื้องบน รูปภูมิท่ามกลาง และกามาวจรเบื้องตํ่ำ�
		 ผู้เจริญเมตตาจิตเช่นนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด จะยืน เดิน นั่ง
หรือนอนอยู่ก็ตาม จะเป็นผู้ปราศจากความท้อแท้เหนื่อยหน่าย
จะตัง้ สติไว้ได้นานตราบเท่าทีต่ อ้ งการ พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ตรัสการ
อยูด่ ว้ ยเมตตาเช่นนีว้ า่ เป็นความประพฤติทปี่ ระเสริฐในพระศาสนานี้
		 บุคคลผู้แผ่เมตตาจิตนั้น ละความเห็นผิดเสียได้ เป็นผู้มีศีล
มี ค วามเห็นชอบ กำ�จัดความยินดีในกามทั้งหลายเสีย ได้ ย่อม
ไม่กลับมาสู่การเกิดในครรภ์อีกครั้ง แน่นอนฯ

๓๖

สวดมนต์ข้ามปี

อานิสงส์
๑. ย่อมได้รบั ความสุขสงบแห่งจิต สัมฤทธิผ์ ลในการงานน้อยใหญ่ ไม่
ขัดข้อง ไม่วุ่นวาย
๒. ย่อมได้รับความยินดี ยินยอมพร้อมใจ และร่วมอนุโมทนาใน
กิจต่างๆ จากมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๓. ย่อมได้รบั อานิสงส์ คือ นอนหลับเป็นสุข ตืน่ ก็เป็นสุข ไม่ฝนั ลามก
เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดา
ย่อมรักษาคุ้มครอง ไม่ได้รับอันตรายจากไฟและอาวุธ จิตย่อมสงบ
โดยเร็ว ใบหน้าผ่องใส มีสติ ไม่หลงทำ�การกิริยา ถ้ายังไม่บรรลุ
พระอรหันต์ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลก
๔. ย่อมได้บาทแห่งการบำ�เพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน บรรลุมรรคผล
นิพพานต่อไป

๓๗

สวดมนต์ข้ามปี

โกโธ สตฺถมลํ โลเก
ความโกรธเป็นดังสนิมในโลก

สวดมนต์ข้ามปี

ตำ�นาน ขันธปริตร
บทขันธปริตร เป็นบทสวดมนต์ป้องกันตัว สอนให้มีจิตประกอบ
เมตตาถือเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยจากอสรพิษ คืองูที่มีพิษ
ดุร้ายและสัตว์ร้ายอื่นๆ (ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๗๕) คาถาแห่งการป้องกัน
อสรพิษ และสัตว์ร้ายทั้งหลาย โดยในพระไตรปิฎกมีการกล่าวไว้ว่า
คาถาดังกล่าวเป็นคาถาทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนให้พระภิกษุแผ่เมตตา
ไปในบรรดาตระกูลงูพิษดุร้ายทั้งหลาย เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกัน
ตนเองจากสัตว์รา้ ย โดยบทนีป้ รากฏอยูใ่ นทัง้ พระวินยั ปิฎก และพระสุตตันตปิฎก ระบุว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน
กรุงสาวัตถี มีภิกษุถูกงูกัด เหล่าภิกษุจึงกราบทูลแด่พระพุทธองค์
พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า ภิกษุนนั้ ถูกงูกดั เพราะไม่ได้แผ่เมตตา นอกจาก
บทขั น ธปริ ต รจะเป็ น คาถาสำ � หรั บ ป้ อ งกั น อสรพิ ษ และสั ต ว์ ร้ า ย
ทัง้ หลายแล้ว ยังมีอานุภาพในการป้องกันอันตรายจากยาพิษทัง้ หลาย
ได้อีกด้วย

๓๙

สวดมนต์ข้ามปี

(๘) บทขันธปริตร
		 วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
		 ฉัพฺยาปุตเตหิ เม เมตตัง
		 อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
		 จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
		 มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
		 มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
		 สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา	
		 สัพเพ ภัทฺรานิ ปัสสันตุ

เมตตัง เอราปะเถหิ เม
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

		 อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี
สะระพู มูสกิ า กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ
โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

๔๐

สวดมนต์ข้ามปี

คำ�แปล
		 ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลาย สกุลวิรูปักข์
		 ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลาย สกุลเอราบถ,
		 ความเป็นมิตรของเรา จงมีกบั พญานาคทัง้ หลาย สกุลฉัพยาบุตร
		 ความเป็นมิตรของเรา จงมีกบั พญานาคทัง้ หลาย สกุลกัณหาโคตมกะ,
		 ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มี ๔ เท้า
		 ความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามาก, สัตว์ไม่มีเท้า
อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๒ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๔ เท้า
อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์มากเท้าอย่าเบียดเบียนเรา
		 ขอสรรพสัตว์มชี วี ติ ทัง้ หลายทีเ่ กิดมาทัง้ หมดจนสิน้ เชิง จงเห็นซึง่
ความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด โทษลามกอย่าได้มาถึงแล้วแก่สัตว์
เหล่านั้น
		 พระพุทธเจ้าทรงพระคุณสุดทีจ่ ะประมาณได้ พระธรรมมีพระคุณ
สุดที่จะประมาณได้ พระสงฆ์ก็มีพระคุณสุดที่จะประมาณได้ แต่สัตว์
เลือ้ ยคลานทัง้ หลาย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุก๊ แก หนูยงั มี
ประมาณกำ�หนดได้ ข้าพเจ้าได้ท�ำ การรักษาแล้ว ได้ท�ำ การป้องกันแล้ว
ขอสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียเถิด ข้าพเจ้ากำ�ลังทำ�ความนอบน้อม
แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า กำ�ลังทำ�ความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์ฯ

๔๑

สวดมนต์ข้ามปี

อานิสงส์
๑. ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. ย่อมเป็นที่ไว้วางใจต่อหมู่ชนผู้เป็นมิตร
๓. ย่อมเป็นผู้ปราศจากอันตรายจากอสรพิษและสัตว์ร้ายอื่นๆ
๔. ย่อมเป็นที่รักของเทวดา มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย ทั้งมีพิษและ
ไม่มีพิษ

ตำ�นาน โมระปริตร
		 บทโมระปริตรนี้ เป็นมนต์ทพี่ ญานกยูงทอง แสดงความนอบน้อม
ต่อพระอาทิตย์ที่ทอแสงมายังโลก ทำ�ให้ความมืดมิดพลันหายไป
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้ออกมาเลี้ยงชีพ การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้นำ�แสงสว่างแห่งธรรมะมาโปรดชาวโลกไม่ให้ตกไปใน
อบายภูมิ มนต์บทนีช้ ว่ ยป้องกันภัยจากผูค้ ดิ ร้าย (ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๕๓)
ปริตรของนกยูง ซึ่งเป็นพระปริตรบทหนึ่งที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี
โดยมีประวัตติ �ำ นานความเป็นมาว่า สมัยหนึง่ เมือ่ ครัง้ พระบรมศาสดา
เสวยชาติเป็นนกยูงทองโพธิสัตว์ อาศัยอยู่บนเขาใกล้ป่าหิมพานต์
ก่อนจะบินไปหาอาหารในตอนเช้า จะบินขึ้นไปบนยอดภูเขามองดู
พระอาทิตย์ขึ้นแล้วสาธยายพระปริตรนมัสการพระอาทิตย์ โดยร่าย
มนต์สาธยายคาถา และนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เสด็จ
ดับขันธปรินิพพานแล้ว พร้อมทั้งระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
๔๒

สวดมนต์ข้ามปี

แล้วจึงบินออกไปหาอาหาร ดังนัน้ พระปริตรบทนีจ้ งึ เป็นการกล่าวถึง
คุณของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มี
ความสวัสดี

(๙) บทโมระปริตร
				 อุเทตะยัญจักขุมา เอกราชา
			
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
			
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
			
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
				 เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
			
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
			
นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา
			
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
			
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา
				 อะเปตะยัญจักขุมา เอกราชา
			
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
			
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
			
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
๔๓
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				 เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
			
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
			
นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา
			
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
			
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

คำ�แปล
		 พระอาทิตย์ เป็นดวงตาของโลก เป็นเอกราชา มีสดี ง่ั สีทอง ยังพืน้
ปฐพีให้สว่างอุทยั ขึน้ มา เพราะเหตุนน้ั ข้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นน้ั
ซึง่ มีสดี ง่ั สีทอง ยังพืน้ ปฐพีให้สว่าง ข้าพเจ้าทัง้ หลายอันท่านปกครองแล้ว
ในวันนีพ้ งึ อยูเ่ ป็นสุขตลอดวัน
		 พราหมณ์ทง้ั หลายเหล่าใด ผูถ้ งึ เวทในธรรมทัง้ ปวง พราหมณ์ทง้ั หลาย
เหล่านัน้ จงรับความนอบน้อมของข้าฯ อนึง่ พราหมณ์ทง้ั หลายเหล่านัน้
จงรักษาข้าพเจ้า ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
จงมีแด่พระโพธิญาณ ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่ผ้พู ้นแล้ว
ทัง้ หลาย ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่วมิ ตุ ติธรรม นกยูงนัน้ ได้กระทำ�
พระปริตรบทนีแ้ ล้ว จึงเทีย่ วไปเพือ่ แสวงหาอาหาร
		 พระอาทิตย์ เป็นดวงตาของโลก เป็นเอกราชา มีสดี ง่ั สีทองยังพืน้ ปฐพี
ให้สว่าง ย่อมอัสดงคตไป เพราะเหตุนน้ั ข้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นน้ั
ซึง่ มีสดี ง่ั สีทอง ยังพืน้ ปฐพีให้สว่าง ข้าพเจ้าทัง้ หลาย อันท่านปกครองแล้ว
ในวันนีพ้ งึ อยูเ่ ป็นสุขตลอดคืน
		 พราหมณ์ท้ังหลายเหล่าใด ผู้ถึงเวทในธรรมทั้งปวงพราหมณ์
๔๔
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ทัง้ หลายเหล่านัน้ จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้า อนึง่ พราหมณ์
ทัง้ หลายเหล่านัน้ จงรักษาข้าพเจ้า ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย จงมีแด่พระโพธิญาณ ความนอบน้อมของข้าพเจ้า
จงมีแด่ผพู้ น้ แล้วทัง้ หลาย

อานิสงส์
๑. ย่อมได้พลังแห่งปัญญาประดุจหนึง่ แสงพระอาทิตย์สอ่ งสว่างกำ�จัด
ความมืดได้ ฉันใด ดวงตาแห่งปัญญาจงกำ�จัดโมหะ คือความมืดมน
ให้พน้ ไป ฉันนัน้
๒. ย่อมได้แนวทางแห่งพญายูงทองทีส่ าธยายมนต์บชู าพระอาทิตย์เป็น
กิจวัตร ให้เกิดพลังแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทัง้ ปวง
๓. ย่อมให้เกิดเมตตาสัมมาทิฏฐิ ดั่งองค์ราชาที่หมายมั่นจะได้เนื้อ
พญายูงทองเป็นอาหาร ด้วยสัจจะวาจาทีก่ ล่าว องค์ราชาจึงมีดวงตาทีเ่ ป็น
สัมมาทิฏฐิ

ตำ�นาน วัฏฏะกะปริตร
		 บทวัฏฏะกะปริตรนี้ เป็นมนต์ทพ่ี ญานกคุม่ ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ในอดีต ระลึกถึงพระธรรมคุณ ทำ�ให้ไฟป่าทีจ่ ะมาถึงตนดับมอดลง มนต์บทนี้
ทำ�ให้พน้ จากอัคคีภยั (ขุ.จริยา. ๓๓/๕๘๘) พระปริตรทีก่ ล่าวถึงสัจจะวาจา
ของพระพุทธเจ้าที่เคยกระทำ�เมื่อเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม แล้วอ้าง
สัจจวาจานัน้ มาพิทกั ษ์คมุ้ ครองให้พน้ จากอัคคีภยั โดยเป็นพระปริตร
๔๕
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ทีก่ ล่าวอ้างคุณ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมตุ ติ วิมตุ ติญาณทัสสนะ และ
สัจจะ ของพระพุทธเจ้าในอดีตทัง้ หลาย แล้วน้อมเอาพระคุณดังกล่าว
มาบังเกิดเป็นอานุภาพปกป้องคุ้มครองอันตราย อันจะเกิดจากไฟ
ทัง้ หลายให้เกิดเป็นความสุขสวัสดีแก่ชวี ติ ดังนัน้ การสวดคาถานีก้ เ็ พือ่
เป็นการป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากไฟ และเหตุเดือดร้อนวุน่ วายนานา
ประการ ให้เกิดเป็นความร่มเย็นเป็นสุข

(๑๐) บทวัฏฏะกะปริตร
			 อัตถิ โลเก สีละคุโณ
		 เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
			 อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง
		 สัจจะพะละมะวัสสายะ
			 สันติ ปักขา อะปัตตะนา	
		 มาตา ปิตา จะ นิกขันตา	
			 สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
		 วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
		 สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

๔๖

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหาปัชชะลิโต สิขี
อุทะกัง ปัตวา ยะถาสิขี
เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ
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คำ�แปล
		 คุณคือศีล สัจจะ ชีวิตที่สะอาด และความเอื้ออาทร มีอยู่ในโลก
ด้วยความสัตย์นั้น ข้าพเจ้า จักกระทำ�สัจกิริยาอย่างยอดเยี่ยม
		 ข้าพเจ้า ขอน้อมรำ�ลึกถึงพลานุภาพแห่งพระสัทธรรม น้อมรำ�ลึก
ถึงพระพุทธเจ้า ผู้ทรงพิชิตมารในอดีต ได้กระทำ�สัจกิริยายึดมั่น
ในกำ�ลังแห่งสัจจะที่ข้าพเจ้ามีอยู่ จึงขอทำ�สัจกิริยาว่า
		 ปีกทัง้ สองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่ แต่กย็ งั ไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะบินได้
เท้าทั้งสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่ แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินได้
พ่อแม่ก็พากันบินหนีไฟออกไปเสียแล้ว พระเพลิงเอ๋ย ขอท่านจงดับ
เสียเถิด
		 พร้อมกับเมือ่ ข้าพเจ้ากระทำ�สัจกิรยิ า เปลวเพลิงทีล่ กุ โชนรุง่ โรจน์
ใหญ่หลวงนัก ก็กลับเว้นทีไ่ ว้ ๑๖ กรีส เหมือนเปลวไฟตก ฉะนัน้ ไม่มี
ผู้ใดเสมอด้วยสัจจะของข้าพเจ้า นี้คือสัจบารมีของข้าพเจ้าฯ

๔๗
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อานิสงส์
๑. ย่อมได้กำ�จัดความร้อนรนเหมือนเพลิงผลาญเผาด้วย คือความ
เย็นสงบอย่างปกติ
๒. ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองให้แก่ผอู้ อ่ นกำ�ลัง คือบุตรหลาน ให้พน้ จาก
อัคคีภัย คือความหลงทางไปสู่สถานที่อันไม่เป็นมงคล มีแสงไปส่อง
ความร้อนให้มืดหน้าตามัว ขอความหลุดพ้นจงมี
๓. ย่อมได้พ้นจากเพลิงกองใหญ่ คือไฟบรรลัยกัลป์ เพลิงไฟนรก
ถูกคุ้มครองด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ

ตำ�นาน อาฏานาฏิยะปริตร
		 บทสวดมนต์นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ภาณยักษ์” หมายถึง
ยักษ์ คือท้าวเวสสุวณั ได้สวดอาฏานาฏิยะปริตรนีถ้ วายแด่พระพุทธเจ้า
มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับไล่ภูตผีปิศาจที่ดุร้าย ไม่ให้มาทำ�อันตรายและ
คุ้มครองรักษาให้ปลอดภัย ทำ�ให้มีสุขภาพดีมีความสุข (ที.ปาฏิ.
๑๑/๒๐๙) คาถาทีท่ า้ วจาตุมมหาราชใช้เป็นเครือ่ งป้องกันเหล่าอมนุษย์
ที่ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์ที่ไปบำ�เพ็ญสมณะธรรมตามป่าเขา เมื่อไม่มี
อะไรป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสก็จะรบกวน เบียดเบียน ทำ�ให้
เกิดความลำ�บากดังนั้นอานุภาพของปริตรบทนี้คือ
		 ๑. มีอานุภาพในการทำ�ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส ให้เกิดความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
		 ๒. มีอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันไม่ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส
๔๘
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จับต้อง สิงสู่ เบียดเบียน ประทุษร้าย ทำ�ให้ได้รับความลำ�บาก
เดือดร้อน โดยในปัจจุบันบทอาฏานาฏิยปริตรที่ใช้สวดกันจะเป็น
บทย่อที่นำ�เอาคาถานมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตที่ท้าวเวสสุวัณ
แสดงไว้เฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์มาอ้างเป็นสัจกิรยิ าให้เกิดเป็น
อานุภาพคุ้มครอง ป้องกัน รักษา

(๑๑) บทอาฏานาฏิยะปริตร
		 วิปสั สิสสะ นะมัตถุ
		 สิขสิ สะปิ นะมัตถุ
		 เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
		 นะมัตถุ กะกุสนั ธัสสะ
		 โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ
		 กัสสะปัสสะ นะมัตถุ
		 อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
		 โย อิมงั ธัมมะมะเทเสสิ
		 เย จาปิ นิพพุตา โลเก
		 เต ชะนา อะปิสณุ า	
		 หิตงั เทวะมะนุสสานัง
		 วิชชาจะระณะสัมปันนัง
		 วิชชาจะระณะสัมปันนัง

จักขุมนั ตัสสะ สิรมี ะโต
สัพพะภูตานุกมั ปิโน
นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
มาระเสนัปปะมัททิโน
พราหมะณัสสะ วุสมี ะโต
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
สักยะปุตตัสสะ สิรมี ะโต
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยะถาภูตงั วิปสั สิสงุ
มะหันตา วีตะสาระทา
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติฯ
๔๙
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คำ�แปล
		 ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี ผู้มีพระปัญญา
จักษุ ผู้ทรงพระสิริ
		 ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า สิขี ผู้ทรงอนุเคราะห์
แก่สัตว์ทั้งปวง
		 ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภู ผูท้ รงชำ�ระล้าง
กิเลสแล้ว ทรงมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลส
		 ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ ผู้ทรงยํ่ายี
พญามาร และเหล่าเสนามารได้แล้ว
		 ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า โกนาคมนะ ผู้ทรง
ละบาปได้แล้ว ทรงสิ้นสุดการประพฤติพรหมจรรย์แล้ว
		 ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ผู้ทรงพ้นจาก
กิเลสทั้งปวง
		 ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า อังคีรส โอรสแห่ง
ศากยราช ผู้ทรงพระสิริ ทรงแสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งปวงนี้
		 อนึง่ พระขีณาสพทัง้ หลายในโลก ผูเ้ ห็นแจ้งธรรม ตามความเป็น
จริง ดับกิเลสได้แล้ว ท่านเหล่านั้น หามีวาจาส่อเสียดไม่ เป็นผู้มีคุณ
อันยิ่งใหญ่ ทรงปราศจากความครั่นคร้าม
		 ขอนอบน้อม แด่พระขีณาสพทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ต่างก็ถวาย
ความนอบน้อม แด่พระโคตมะพุทธเจ้า ผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและ
มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย ทรงถึ ง พร้ อ มด้ ว ยวิ ช ชาและจรณะ ผู้ ท รงคุ ณ
อันยิ่งใหญ่ ทรงปราศจากความครั่นคร้ามฯ
๕๐

สวดมนต์ข้ามปี

		 ขอนอบน้อม แด่พระขีณาสพทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ต่างก็ถวาย
ความนอบน้อมแด่พระโคตมะพุทธเจ้า ผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและ
มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย ทรงถึ ง พร้ อ มด้ ว ยวิ ช ชาและจรณะ ผู้ ท รงคุ ณ
อันยิ่งใหญ่ ทรงปราศจากความครั่นคร้ามฯ

อานิสงส์
๑. ย่ อ มไม่ ถู ก รุ ก รานด้ ว ยยั ก ษ์ คื อ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลด้ ว ยมิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ
เบียดเบียนหรือให้โทษ
๒. ย่อมไม่ถูกหลอกหลอนให้ร้ายด้วยภูตผีปีศาจ อมนุษย์ หรือผู้ขาด
คุณธรรม ไม่เข้าข่ายแห่งความเป็นมนุษย์ หรือมีความโหดร้ายรุนแรง
เกินกว่าความเป็นมนุษย์ เข้าหลอกหลอนให้หลงเชื่อ
๓. ย่อมได้รับบารมีของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ซึ่งมีพลังแห่งบุญ
ที่ยิ่งใหญ่ต่างกัน การได้กล่าวขานถึงพระนามของพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ ย่อมเกื้อกูลให้สวัสดี

๕๑

สวดมนต์ข้ามปี

ตำ�นาน โพชฌังคปริตร
		 บทโพชฌั ง คปริ ต รนี้ มี อ านุ ภ าพในทางขจั ด ความเจ็ บ ไข้
และเป็นมนต์อายุยืน จึงใช้สวดต่ออายุให้คนเจ็บหรือคนใกล้จะตาย
เรียกว่า “มนต์ต่อนาม” มนต์บทนี้ ทำ�ให้สุขภาพดี มีอายุยืน พ้นจาก
อุปสรรคทั้งปวง (สํ.ม. ๑๙/๑๑๗) พระปริตรที่กล่าวถึงโพชฌงค์
ซึ่งเป็นองค์แห่งการรู้แจ้ง แล้วอ้างสัจจะวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครอง
ผู้สวดให้มีความสวัสดี เพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีประวัติว่า
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ พระมหา
กัสสปเถระได้อาพาธหนักที่ถํ้าปิปผลิคุหา พระพุทธเจ้าได้เสด็จไป
เยี่ ย มและแสดงบทโพชฌงค์ เมื่ อ พระมหากั ส สปเถระได้ ฟั ง
เกิดปีติอิ่มเอมใจ เลือดกายและรูปธรรมผ่องใส โรคจึงอันตรธานไป
และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประชวรหนักเมื่อครั้งประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน
ได้รับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ และพระองค์ทรงหายจาก
การประชวร ดังนั้น ต่อมาในภายหลังเมื่อมีผู้เจ็บป่วย ไม่สบาย ก็จะ
สวดโพชฌังคปริตร เมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วย มักจะนิยม
นิมนต์พระสงฆ์มาสวดบทโพชฌังคปริตรให้ฟัง หรือไม่ลูกหลานก็
อาจจะสวดให้ฟังเอง ซึ่งอนุภาพของพระปริตรบทนี้เพื่อเป็นการ
คุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอายุยืน

๕๒

สวดมนต์ข้ามปี

(๑๒) โพชฌังคปริตร
			 โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปีติปัสสัทธิ
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา	
มุนินา สัมมะทักขาตา	
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
			 เอกัสมิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา	
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา	
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
			 เอกะทา ธัมมะราชาปิ
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา	
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
			 ปะหีนา เต จะ อาพาธา	
มัคคาหะตะกิเลสาวะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเต เต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

๕๓

สวดมนต์ข้ามปี

คำ�แปล
		 โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ ๑. สติ ความระลึกได้ ๒. ธัมมวิจยะ
การเลือกเฟ้นพิจารณาธรรม ๓. วิรยิ ะ ความเพียร ๔. ปีติ ความอิม่ ใจ
๕. ปัสสัทธิ ความสงบ ๖. สมาธิ ความตั้งใจมั่น ๗. อุเบกขา ความ
วางเฉย เหล่านี้เป็นธรรมที่พระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้
ชอบแล้ว บุคคลอบรมฝึกฝนให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
เพื่อตรัสรู้ และเพื่อพระนิพพาน ด้วยการกล่าวคำ�สัตย์นี้ ขอความ
สวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
สมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ
และพระกัสสปะอาพาธ ได้ความลำ�บาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์
๗ ประการให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองต่างชื่นชม ยินดีพระธรรมเทศนานั้น แล้ว กลับหายจากโรคทันที ด้วยการกล่าวคำ�สัตย์นี้
ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
		 ครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง ทรงพระประชวร รับสั่ง
ให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์ ๗ ประการนั้น ถวายโดยเคารพ
ทรงบันเทิงพระฤทัย หายจากพระประชวรนั้นแท้จริง ด้วยคำ�สัตย์นี้
ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
		 แท้จริงแล้ว อาพาธเหล่านั้น ของท่านผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓
อันตรธานไป ไม่กลับเป็นอีก เหมือนอริยมรรค กำ�จัดกิเลสลงราบแล้ว
ไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำ�สัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมี
แก่ท่านทุกเมื่อฯ
๕๔

สวดมนต์ข้ามปี

อานิสงส์
๑. ย่อมมีอานุภาพในการสาธยายให้ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ มนต์
ต้องใจโรคาพาธบรรเทาได้
๒. ย่อมมีอานุภาพในการสาธยายให้ผู้สูงอายุได้ฟัง จักได้พลังสืบต่อ
ชะตาอายุให้ยืนยาว
๓. ย่อมมีอานุภาพในการกำ�จัดโรคทางใจ ให้เกิดพลังศรัทธาบริสุทธิ์
หยุดการกำ�เริบของโรคได้

๕๕

สวดมนต์ข้ามปี

สจฺเจนาลิกวาทินํ
พึงชนะคนพูดปดด้วยคำ�จริง

สวดมนต์ข้ามปี

(๑๓) บทอะภะยะปะริตตะคาถา
				 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

๕๗

สวดมนต์ข้ามปี

คำ�แปล
		 ลางร้ายใด อัปมงคลใด เสียงนกที่น่าสะพรึึงกลัวใด เคราะห์ร้าย
และฝันร้าย ที่ไม่น่าปรารถนาใด ด้วยพุทธานุภาพ ขอความเลวร้าย
ทั้งปวงนั้นจงพินาศสิ้นไป
		 ลางร้ายใด อัปมงคลใด เสียงนกที่น่าสะพรึึงกลัวใด เคราะห์ร้าย
และฝันร้าย ที่ไม่น่าปรารถนาใด ด้วยธรรมานุภาพ ขอความเลวร้าย
ทั้งปวงนั้นจงพินาศสิ้นไป
		 ลางร้ายใด อัปมงคลใด เสียงนกที่น่าสะพรึึงกลัวใด เคราะห์ร้าย
และฝันร้าย ที่ไม่น่าปรารถนาใด ด้วยสังฆานุภาพ ขอความเลวร้าย
ทั้งปวงนั้นจงพินาศสิ้นไปฯ

อานิสงส์
๑. ย่อมทำ�ให้นอนหลับง่าย ฝันเป็นมงคล ไม่ฝันร้าย ตื่นมาสดชื่น
กระปรี้กระเปร่า
๒. ย่อมทำ�ให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ไม่เป็นคนขลาดเขลา
๓. ย่อมทำ�ให้พน้ จากภัยพิบตั ติ า่ งๆ เดินทางปลอดภัย จิตใจเป็นสมาธิ
๔. คราวใดที่ฝันร้าย ไม่สบายใจ สวดมนต์บทนี้ ร้ายจะกลายเป็นดี
ไม่มีภัยอันตราย

๕๘

สวดมนต์ข้ามปี

ตำ�นาน เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
		 บทเทวตาอุยโยชนคาถานี้ คือคาถาส่งเทวดา คาถานี้กล่าวถึง
การแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ และอัญเชิญเทวดาให้อนุโมทนาบุญ
และกลับ สู่ นิเ วศน์ ของตน ที่ ต้ องสวดส่ ง นั้น เพราะแรกสวดมนต์
ได้กล่าวอัญเชิญชุมนุมเทวดาไว้ ครั้นเสร็จพิธีแล้วจึงต้องเชิญกลับ
ตามธรรมเนียมด้วยคาถานี้ (มนต์พิธี หน้า ๗๙) คาถาส่งเทวดา
เนื่องจากการเจริญพระปริตร ได้มีการชุมนุมเทวดา หรืออัญเชิญ
เทวดามาเพื่อฟังการเจริญพระปริตร ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่งส่วนบุญ
ไปให้สรรพสัตว์ทกุ จำ�พวก ทุกหมูเ่ หล่า แม้กระทัง่ เทวดา ก็แผ่เมตตาจิต
ไปถึง ซึ่งเนื้อความในท่อนแรกของคาถานี้ เริ่มต้นด้วยการแผ่
เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายให้จากทุกข์โศก โรคภัย จากนั้น
ได้กล่าวเชิญเทวดาให้อนุโมทนาบุญกุศลที่บำ�เพ็ญมา ซึ่งรวมถึงบุญ
อันเกิดจากการเจริญพระปริตร เพื่อเทวดาจะได้อานิสงส์แห่งบุญ
นั้นด้วย ต่อจากนั้นก็เป็นการแนะนำ�เทวดาให้เกิดศรัทธาในการ
ให้ทาน รักษาศีล บำ�เพ็ญภาวนาแล้วเชิญให้เทวดากลับ จากนั้นก็ขอ
อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์
ทั้งหลายให้คุ้มครองรักษา

๕๙

สวดมนต์ข้ามปี

(๑๔) บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา
		 ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา	
		 โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา	
		 เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
		 สัพเพ เทวานุโมทันตุ
		 ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
		 ภาวะนาภิระตา โหนตุ
		 สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา	
		 อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ
ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

คำ�แปล
		 ขอสัตว์ทงั้ หลายทีป่ ระสบทุกข์ จงเป็นผูป้ ราศจากทุกข์ ทีป่ ระสบภัย
จงปราศจากภัย ทีป่ ระสบความเศร้าโศก จงสร่างโศก ขอเหล่าเทวดา
ทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญสมบัติ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายสร้างสมมาแล้วนี้
เพื่อความสำ�เร็จแห่งสมบัติทั้งปวง ขอเทวดาทั้งหลาย จงให้ทาน
รักษาศีล บำ�เพ็ญภาวนาด้วยศรัทธาทุกเมือ่ ขอเชิญเทวดาทีม่ าชุมนุม
กลับไปเถิด พระพุทธเจ้าทั้งปวงล้วนทรงพละกำ�ลัง ด้วยเดชแห่ง
กำ�ลังขอพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และด้วยเดชแห่งกำ�ลังของ
พระอรหันต์ทงั้ หลาย ข้าพเจ้าขอน้อมนำ�เดชทัง้ ปวงนัน้ มาเป็นเครือ่ ง
คุ้มครองรักษา ฯ
๖๐
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อานิสงส์
๑. ย่อมได้รับความสุขสงบ เปิดมิตร ปิดศัตรู ทั้งกับมนุษย์ และ
อมนุษย์ทั้งหลาย
๒. ย่อมทำ�กิจการงานใดก็เป็นไปด้วยความราบรื่น มีเทวดาผู้ใจบุญ
ร่วมอนุโมทนา
๓. ย่อมมีความมั่นใจในการทำ�ความดี มีกำ�ลังใจดี ไม่ท้อถอย

๖๑
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สุขิโน วตารหนฺโต
ท่านผู้ไกลกิเลส มีความสุขจริงหนอ

สวดมนต์ข้ามปี

(๑๕) บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
		อิตปิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน

สุคะโต โลกะวิท,ู อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
		 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, เอหิปสั สิโก,
โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)
		 สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปุ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต
สาวะกะสั ง โฆ, ญายะปะฏิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ,
สามี จิ ป ะฏิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ, ยะทิ ทั ง จั ต ตาริ
ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

คำ�แปล
		 เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไป
ดีแล้ว ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่าง
ไม่มใี ครยิง่ กว่า ทรงเป็นครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย เป็นผูร้ ู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ทรงมีความสามารถในการจำ�แนกธรรม
สั่งสอนสัตว์ฯ
๖๓
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		 พระธรรม เป็นธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสไว้ดแี ล้ว ผูศ้ กึ ษา
และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้
ไม่จ�ำ กัดกาล สามารถแนะนำ�ผูอ้ นื่ ให้มาพิสจู น์ได้วา่ “ท่านจงมาดูเถิด”
ควรน้อมนำ�เข้ามาไว้ในตัว ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนฯ
		 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติ
ตรงแล้ว ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ปฏิบัติเหมาะสม
ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงลำ�ดับได้ ๘ ท่าน
นั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควรแก่
สักการะที่เขาน้อมนำ�มาบูชา ควรแก่สักการะที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับ
ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรให้ความเคารพ เป็น
เนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าฯ

อานิสงส์
๑. ย่อมได้รับพรอันประเสริฐ หาสิ่งใดจะเสมอด้วยพร คือ พระรัตนตรัยไม่มี
๒. ย่อมได้รับสิ่งอันสมปรารถนา ตั้งใจไว้ดี ตั้งกายไว้ดี ตั้งวาจาไว้ดี
ย่อมสำ�เร็จในรัตนะ
๓. ย่อมทำ�ให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ น่าเคารพ น่ายกย่อง ในท่ามกลาง
หมู่ชน ด้วยการกล่าวคำ�สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย

๖๔
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ตำ�นาน ชะยะสิทธิคาถา
		 บทชะยะสิทธิคาถา เป็นคาถาทีก่ ล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า
แล้วอ้างสัจจะวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้เกิดความสวัสดี ที่มีชื่อ
เรียกว่า “บทถวายพรพระ” นั้น เพราะแต่งถวายพระพรพระเจ้า
แผ่นดิน เพื่อให้ทรงชนะข้าศึก ถือเป็นคาถาที่ทำ�ให้ประสบชัยชนะ
และมีความสุขสวัสดี (มนต์พิธี หน้า ๑๒๘) คาถาที่กล่าวถึงชัยชนะ
ของพระพุทธเจ้า ๘ ครั้ง แล้วอ้างสัจจะวาจานั้นมาพิทักษ์ คุ้มครอง
ให้มีความสวัสดี โดยชัยชนะเหล่านั้นคือ ชนะมาร ชนะอาฬวกยักษ์
ชนะช้ า งนาฬาคี รี ชนะโจรองคุ ลี ม าล ชนะนางจิ ญ จมาณวิ ก า
ชนะสัจจกนิครนถ์ ชนะนันโทปนันทนาคราช และชนะพกาพรหม
นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์คาถานี้คือพระมหาพุทธสิริ ซึ่งเป็นผู้แต่งคัมภีร์ฎีกาพาหุง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยได้ประพันธ์บทพุทธชัยมงคลคาถาในราว พ.ศ.๒๐๐๖
ขณะเดียวกันคาถานี้ยังมีชื่อเรียกว่า บทถวายพระ เพราะแต่งถวาย
พระเจ้าแผ่นดินเพื่อให้ทรงชนะศึก

๖๕
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(๑๖) บทชะยะสิทธิคาถา
				 พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
			
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
			
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
			
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ.
				 มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
			
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
			
ขันตี สุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
			
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
				 นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
			
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
			
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
			
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
				 อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
			
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
			
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
			
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
				 กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
			
จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
			
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
			
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
				 สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
๖๖
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วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
			
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
			
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
				 นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
			
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
			
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
			
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
				 ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
			
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
			
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
			
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
				 เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
			
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
			
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
			
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
			
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
			
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.

๖๗
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คำ�แปล
		 ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูเ้ ป็นจอมมุนี ได้ทรง
ชำ�นะพญามาร ซึง่ ได้เนรมิตแขนตัง้ พัน ถืออาวุธครบมือ ขีช่ ้างพลาย
คีรเี มกข์ พร้อมด้วยเสนามารโห่รอ้ งกึกก้อง ด้วยธรรมวิธมี ที านบารมี
เป็นต้นนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านฯ
		 ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี
ได้ทรง ชำ�นะอาฬวกยักษ์ดุร้าย ผู้มีจิตกระด้างลำ�พอง หยาบช้า
ยิ่งกว่าพญามาร เข้ามารุกรานราวีตลอดรุ่งราตรี ด้วยวิธีทรมานเป็น
อันดี คือขันติธรรมนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านฯ
		 ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี
ได้ทรงชำ�นะพญาช้างนาฬาคีรีซึ่งกำ�ลังเมามัน ร้ายแรงเหมือนไฟป่า
ลุกลาม ร้องโกญจนาทเหมือนฟ้าฟาด ด้วยวิธีรดลงด้วยนํ้าคือ
พระเมตตานั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่านฯ
		 ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี
ได้ทรงชำ�นะองคุลีมาลโจร ทารุณร้ายกาจนัก ทั้งฝีมือยอดเยี่ยม
ควงดาบไล่ตามพระองค์ไปตลอดทาง ๓ โยชน์ ด้วยอิทธิปาฏิหาริยน์ นั้
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่านฯ
		 ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี
ได้ทรงชำ�นะนางจิญจะมาณะวิกา ที่ทำ�มารยาเสแสร้งกล่าวโทษ
พระองค์ โดยผูกท่อนไม้กลมแนบเข้ากับท้อง ทำ�เป็นท้องมีครรภ์แก่
ด้วยสมาธิวิธี ในท่ามกลางประชุมนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมี
แก่ท่านฯ
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		 ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี
ผู้รุ่งเรืองด้วยดวงประทีปคือปัญญาได้พบทางชำ�นะสัจจกนิครนถ์
ผู้มีนิสัยตลบตะแลง มีสันดานโอ้อวดมืดมน ด้วยสัจจะวาจานั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ฯ
		 ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี
โปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกายเป็นนาคราช
ไปปราบนันโทปนันทนาคราช ผูม้ ฤี ทธิม์ าก แต่มคี วามรูผ้ ดิ ด้วยวิธแี สดง
อุปเทห์แห่งฤทธิ์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่านฯ
		 ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี
ได้ทรงชำ�นะท้าวพกาพรหมผู้มีฤทธิ์มีความสำ�คัญตนผิด ว่าเป็นผู้
มีฤทธิ์ รุ่งเรื่องด้วยวิสุทธิคุณ ถือมั่นด้วยมิจฉาทิฏฐิ เหมือนถูกงูร้าย
กำ�ลังตรึงรัดไว้แน่นแฟ้น ด้วยวิธปี ระทานยาพิเศษ คือเทศนาญาณนัน้
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่านฯ
		 นรชนใด ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล
๘ คาถา แม้เหล่านีท้ กุ ๆ วัน นรชนนัน้ จะพึงละเสียได้ ซึง่ อุปทั วันตราย
ทั้งหลายมีประการต่างๆ เป็นเอนก ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัยอันเป็น
บรมสุขแล ฯ
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๑. ย่อมได้รับชัยชนะต่อหมู่มารผู้มีมือเป็นร้อยเป็นพัน มีฤทธิ์มาก
มีความเห็นผิด
๒. ย่อมได้รบั ชัยชนะต่อเล่หเ์ พทุบาย ไม่หลงผิด ไม่หลงเชือ่ ไม่เบือ่
คำ�สอน รูแ้ จ้งแทงตลอดในเหตุการณ์
๓. ย่อมทำ�ให้มสี ติปญั ญาสามารถ ทันการณ์ ทันเกม ทันสังคม ไม่ตกเป็น
ผูแ้ พ้ ด้วยการแก้ปญั หาได้

(๑๗) บททวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา
			 มะหาการุณโิ ก นาโถ
		 ปูเรตวา ปาระมี สัพพา	
		 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
			 ชะยันโต โพธิยา มูเล
		 เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ
		 อะปะราชิตะปัลลังเก
		 อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
			 สุนกั ขัตตัง สุมงั คะลัง
		 สุขะโณ สุมหุ ตุ โต จะ
			 ปะทักขิณงั กายะกัมมัง
		 ปะทักขิณงั มะโนกัมมัง
		 ปะทักขิณานิ กัตวานะ

หิตายะ สัพพะปาณีนงั
ปัตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
สักยานัง นันทิวฑั ฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.
สุปะภาตัง สุหฏุ ฐิตงั
สุยฏิ ฐัง พรัหมะจารีสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณงั
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.
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คำ�แปล
		 พระผูม้ พี ระภาค ผูเ้ ป็นทีพ่ งึ่ ของสัตว์ ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์
ทัง้ หลาย ถึงแล้วซึง่ ความตรัสรูอ้ นั อุดม ด้วยการกล่าวคำ�สัตย์นี้ ขอชัย
มงคลจงมีแก่ท่าน
		 ขอท่านจงมีชยั ชนะในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนที รงชนะมาร
ทีโ่ คนโพธิพฤกษ์ ถึงความเป็นผูเ้ ลิศในสรรพพุทธาภิเษก ทรงปราโมทย์
อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง เป็นจอมมหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความดี
แก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ ฉะนั้น
		 เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ ชื่อว่าฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี และ
ขณะดี ครู่ดี บูชาดีแล้ว ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย กายกรรม เป็น
ประทักษิณส่วนเบือ้ งขวา วจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบือ้ งขวา มโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา ความปรารถนาของท่านเป็น
ประทักษิณส่วนเบื้องขวา สัตว์ทั้งหลายทำ�กรรมอันเป็นประทักษิณ
ส่วนเบื้องขวาแล้ว ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็นประทักษิณ
ส่วนเบื้องขวาฯ
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๑. ย่อมได้รับความกรุณาเกื้อกูลจากผู้ใหญ่ เปิดทางให้ผ่านสู่ความ
สำ�เร็จ
๒. ย่อมได้รับชัยชนะตามพุทธบารมี หมู่มารน้อยใหญ่พ่ายแพ้
๓. ย่อมได้รบั ดิถฤี กษ์ดอี นั เป็นมงคล เริม่ ต้นงานใด ภารกิจใด สูเ่ ส้นชัย
โดยสวัสดี
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หิริโอตฺตปฺปญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ
ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี
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ตำ�นาน อุณหิสสวิชยั
		 บทอุณหิสสวิชัย ถือว่าเป็นบทส่งผลบุญต่ออายุ คาถาอุณหิส
เป็นอีกหนึง่ บทสวดทีน่ ยิ มใช้สวด เพือ่ ป้องกันภัยอันตรายจากอมนุษย์
ภูต ผี ปีศาจ โดยมากจะนิยมใช้สวดในงานทำ�บุญต่ออายุ ตำ�นานของ
คาถาอุณหิสมีดังนี้ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ปัณฑุกัมพล
ศิลาอาสน์ภายใต้ต้นปาริกชาติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทรงแสดง
พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพยดาทั้งหลาย ในกาลนั้นมีเทพบุตร
องค์หนึ่งชื่อว่า สุปติฏฐิตเทพบุตร ถึงกาลที่จะต้องไปเสวยผลกรรม
ในนรกเป็นเวลาหนึ่งแสนปี ในอีก ๗ วันเข้าสักการบูชา เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ครั้นถวายอภิวาทแล้วก็กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ
พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดงบทอุณหิสสวิชยั เมือ่ จบพระธรรมเทศนาแล้ว
เทวดาทัง้ หลาย อันมีองค์อมั รินทราธิราชเป็นประธาน ต่างซาบซึง้ ใน
พระสัทธรรม บรรลุธรรมพิเศษคือ มรรคผลเป็นอันมาก ส่วนสุปติฏจิต
เทพบุตรก็มใี จน้อมนับถือในพระพุทธเจ้า เลือ่ มใสในธรรมของพระองค์
และจะมีอายุยืนยาวสืบต่อไปจนถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป
ลงมาตรัสรู้ จึงจะมาจุติลงสู่โลกมนุษย์และจะได้เป็นพระอรหันต์
ด้วยอานิสงส์แห่งการฟังอุณหิสสะวิชะยะคาถา

(๑๘) บทอุณหิสสวิชยั
		 อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย
		 สัพพะสัตตะหิตัตถายะ

ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
ตัง ตวัง คัณหาหิ เทวะเต
๗๔

สวดมนต์ข้ามปี

		 ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ
		 พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต
		 สัพพัสมา มะระณา มุตโต
		 ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
		 สุทธะสีลัง สะมาทายะ
		 ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
		 ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง
		 ปะเรสัง เทสะนัง สุตวา	

อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
อะกาละมะระเณนะ วา
ฐะเปตวา กาละมาริตัง
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

คำ�แปล
		 ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เอาบุญของข้าพเจ้าทุกชาติ
ให้กับบิดามารดา ครูอาจารย์ เทพเทวดา เชื้อโรคในตัวข้าพเจ้า
เจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้า ขอให้เจ้ากรรมนายเวร
เจ้าบุญนายของคุณข้าพเจ้า ได้โปรดอนุโมทนาบุญ และอโหสิกรรม
แก่ขา้ พเจ้าตัง้ แต่บดั นีเ้ ถิด แม้แต่กรรมใดทีใ่ ครทำ�ไว้แก่ขา้ พเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งสิ้น ยกถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมใดๆ ต่อไป
		 ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ คุ้มครองข้าพเจ้า บิดามารดา
ครูบาอาจารย์คู่ครอง ญาติมิตร บุตรบริวาร ตลอดจนผู้อุปถัมภ์
ข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีดวงตาทีเ่ ห็นธรรม
พบเจอแต่กัลยาณมิตร เทอญ
๗๕
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อานิสงส์
		 ย่อมยังประโยชน์ให้สำ�เร็จ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ไร้โรคาพยาธิ
ป้องกันภัยอันตรายจากอมนุษย์ ภูต ผี ปีศาจ

ตำ�นาน มงคลจักรวาลใหญ่
		 บทมงคลจักรวาลใหญ่นี้ สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในรัชสมัยของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นบทสวดที่อ้างถึง
อานุภาพของพุทธลักษณะที่มีกำ�ลังยิ่ง เป็นมงคล ใช้สวดเพื่ออภิบาล
คุ้มครองให้ได้รับความสุขสิริสวัสดิ์

(๑๙) มงคลจักรวาลใหญ่
		 สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญา
ธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุรสิ ะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุ
พยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะ
รังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ
ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาะเวนะ
สี ล ะสะมาธิ ปั ญ ญานุ ภ าเวนะ พุ ท ธานุ ภ าเวนะ ธั ม มานุ ภ าเวนะ
สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ
เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
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นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะ
สะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุ
ภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ
เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ
ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปทั ทะวะทุกขะ
โทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะ
สังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ
สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหา
สะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ
			 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ
			 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมา นุภาเวนะ
			 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

คำ�แปล
		 ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แห่ง
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง
ผู้มีบุญญาธิการอันกำ�หนดมิได้ ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณ
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อันใหญ่ สำ�เร็จด้วยพระสิริ พระปัญญาเป็นเครื่องตั้งมั่น พระปัญญา
เป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัย ผู้สามารถห้ามสรรพอันตราย
ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐ ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘
ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมพี รรณ ๖ ประการ ด้วยอานุภาพ
แห่ ง พระเกตุ ม าลา ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระบารมี ๑๐ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่ง
พระปรมัตถปารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา
		 ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระเดช
ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์ ด้วยอานุภาพแห่งพระกำ�ลัง ด้วยอานุภาพ
แห่งพระเญยยธรรม ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น
๔ พัน ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ ด้วยอานุภาพ
แห่ ง อริ ย มรรค ๘ ประการ ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระสมาบั ติ ๘
ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ ด้วยอานุภาพ
แห่ ง พระญาณในสั จ จะ ๔ ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระญาณมี กำ � ลั ง
๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
		 ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทติ า พระอุเบกขา
แห่งพระปริตรทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งอันระลึกถึงพระรัตนตรัย
แม้เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปยาส ทั้งปวง ของท่าน
จงสิน้ สูญไป แม้เหล่าอันตรายทัง้ ปวง จงสิน้ สูญไป สรรพดำ�ริทงั้ หลาย
ของท่านจงสำ�เร็จด้วยดี ความเป็นผูม้ อี ายุยนื จงมีแก่ทา่ น ท่านจงเป็น
ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ เทพเจ้า
ทัง้ หลาย ผูค้ มุ้ ครองสถิตย์อยูใ่ นอากาศและบรรพตไพรสณฑ์ ภูมสิ ถาน
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แม่นํ้าคงคามหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ
		 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมี
แก่ท่านทุกเมื่อฯ
		 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมี
แก่ท่านทุกเมื่อฯ
		 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมี
แก่ท่านทุกเมื่อฯ

อานิสงส์
๑. ย่อมได้รับพรจากพลังของมหามนต์มงคลจักรวาล อภิบาลรักษา
ภูมิสถาน แม่นํ้า มหาสมุทร ธาตุทั้งสี่ และสรรพสัตว์ให้มีความสุข
ทั่วหน้า
๒. ย่อมเกิดปาฏิหาริย์ คือความสำ�เร็จในมรรคผลที่ตนปรารถนา
ทัง้ ทางโลกและทางธรรม มิเลือกกาลเวลายุคสมัย ขอความปลอดภัย
จงมีแก่มนุษย์ทุกเมื่อ
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(๒๐) ภูมิพลมหาราชวรสฺส ชยมงฺคลคาถา
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ภูมิพโล มหาราชา	
รฏฺฐปฺปสาสเน พฺยตฺโต
สมฺพุทฺธมามโก อคฺโค
รชฺชํ ธมฺเมน กาเรติ
ทยฺยานํ วุฑฺฒิมิจฺฉนฺโต
สพฺเพสํ ทุกฺขฆาตา จ
สพฺพทยฺยานมตฺถาย
ทุกฺขโต ทุกฺขิเต ทยฺเย
สมุสฺสาโห ปโมเจติ
เมตฺโตทเกน โตเสติ
สมฺมาอาชีวโยคสฺส
อนุยุญฺชติ พุทฺเธน
ทยฺยานํ รฏฺฐปาลีนํ	
อิทาเนโส มหาราชา	
อีทิเส มงฺคเล กาเล
รตนตฺตยานุภาเวน
เสฏฺโฐ ภทฺรมหาราชา	
อโรโค สุขิโต โหตุ
วณฺณวา พลสมฺปนฺโน
อนฺตรายูปสคฺเคหิ

นวโม จกฺกิวํสิโก
นีติจาริตฺตโกวิโท
สาสนสฺสูปถมฺภโก
ทีฆทสฺสี วิจกฺขโณ
สนฺติมคฺคนิโยชโก
สทา จ สุขทายโก
สพฺพกิจฺจานิ กุพฺพเต
ภยโต ภยตชฺชิเต
มหาการุญฺญเจตสา
ฆมฺเม เทโวว ภูมิเช
วิธึ วิเนติ โยนิโส
ภาสิตํ สมชีวิตํ
เอตญฺจ อนุสาสติ
จตุราสีติอายุโก
เทมสฺส ชยมงฺคลํ
รตนตฺตยเตชสา
ภูมิพโล นริสฺสโร
สตาติเรกวสฺสิโก
นิทฺทุกฺโข อกุโตภโย
สพฺพารีหิ วิมุจฺจตุ
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อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ สพฺพํ	
จิรํ รฏฺเฐ ปติฏฺฐาตุ
ทีฆายุตาทิสมฺปนฺนา	
เต ปุตฺตธีตุนตฺตาโร
ทยฺยิกา จ มหามจฺจา	
ทยฺยชาติ วิโรเจตุ
อิทฺธึ ปปฺโปตุ เวปุลฺลํ	
จิรํ โลเก ปติฏฺฐาตุ

ขิปฺปมสฺส สมิชฺฌตุ
ปติฏฺฐา ทยฺยวาสินํ
สิริกิตฺติ ปรมราชินี
ญาติสาโลหิตา จิเม
สุขิตา โหนฺตุ สพฺพทา
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
วิรุฬฺหึ จุตฺตรึ สทา
สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนนฺติ ฯ

กองบาลีสนามหลวง แต่ง มหาเถรสมาคม ตรวจแก้

พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล

แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระปรีชาสามารถในการบริหาร
ประเทศ ตลอดถึ ง หลั ก นิ ติ ธ รรม ขนบธรรมเนี ย มราชประเพณี
ทรงเป็นพุทธมามกะ เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระวิสัยทัศน์
กว้างไกล แก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง เสด็จ
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เถลิงถวัลยราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมา
		 พระองค์ทรงมุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรชาวไทย
แนะนำ � แนวทางสมานฉั น ท์ ทรงบำ � บั ด ทุ ก ข์ บำ � รุ ง สุ ข แก่ อ าณาประชาราษฎร์ ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของ
ปวงชนชาวไทย มีพระราชหฤทัยแน่วแน่มั่นคง ทรงปลดเปลื้อง
ชาวไทยผู้ประสบความทุกข์ยากให้พ้นจากความทุกข์ยาก มีพระราชหฤทัยกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระราชทาน
ความชุ่ ม ฉํ่ า ใจแก่ ป วงชนชาวไทย ด้ ว ยนํ้ า พระทั ย อั น เปี่ ย มล้ น
ด้วยพระเมตตาธรรม เสมือนหนึง่ สายฝนโปรยปรายลงมาสูพ่ นื้ พสุธา
ในหน้าแล้ง ทำ�ให้สรรพสัตว์ชุ่มฉํ่าใจ ฉะนั้น
		 พระองค์พระราชทานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริอย่าง
เหมาะสม ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่าง ปฏิบัติพระองค์ไปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า สมชีวติ า ทัง้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรและรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน
		 บัดนี้ จวบมหามงคลโอกาสที่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรธรรมิก มหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรง
พระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในมหามงคลสมัย เช่นนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ด้ ว ยเดชานุ ภ าพแห่ ง คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย ขอสมเด็ จ บรมบพิ ต ร
พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุ
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ยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำ�ราญ ปราศจาก
ภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวง ขอพระราชประสงค์ทั้งปวง
จงพลันสำ�เร็จสมพระราชปณิธานทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิต
สถาพรอยูใ่ นมไหศวรรยาธิปตั ย์เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย
ทุ ก ถ้ ว นหน้ า ขอสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงเจริ ญ พระชนมายุ ยิ่ ง ยื น นาน มี พ ระพลานามั ย สมบู ร ณ์ ท รง
พระเกษมสำ�ราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวง
ขอพระราชประสงค์ ทั้ ง ปวง จงพลั น สำ � เร็ จ สมพระราชปณิ ธ าน
ทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์
เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า ขอพระราชโอรส
พระราชธิดา พระราชนัดดา พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มุขอำ�มาตย์ราชมนตรีทั้งหลาย จงมี
ความสุขความเจริญในกาลทุกเมื่อ ขอประเทศชาติจงมีแต่ความ
เจริญรุ่งเรือง ด้วยความสำ�เร็จแห่งสมบัติทั้งปวง และถึงซึ่งความ
เจริญงอกงามไพบูลย์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดกาลทุกเมื่อ ขอพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงสถิตมั่นในโลก สิ้น
กาลนานเทอญฯ

ขอถวายพระพร
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้ามปี ๒๕๕๖

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖

ธมฺมกาโม ภวํ โหติ
ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ
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คณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
1. พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา
		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4. พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
5. พระพรหมสุธี วัดสระเกศราชมหาวิหาร
		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
6. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
		ประธานกรรมการ
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
		คณะกรรมการ
8. พระเมธีธรรมาจารย์
		คณะกรรมการ
9. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
		คณะกรรมการ
10. พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร
		คณะกรรมการ

11. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
		คณะกรรมการ
12. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
		คณะกรรมการ
13. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
		คณะกรรมการ
14. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
		คณะกรรมการ
15. พล.ร.ต.ประพฤติพร อักษรมัต
		คณะกรรมการ
16. พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล
		คณะกรรมการ
17. พล.อ.วิเชียร บัญญหงส์
		คณะกรรมการ
18. นายชัยพร กุมุทพงศ์พานิช
		คณะกรรมการ
19. นายนภดล เสริมศิริมงคล
		คณะกรรมการ
20. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
		คณะกรรมการ
21. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
		คณะกรรมการ

22. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
		คณะกรรมการ
23. ผู้อำ�นวยการกองการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงการ
		ท่องเที่ยวและกีฬา
		คณะกรรมการ
24. นายแพทย์พรชัย ภิญญพงษ์
		คณะกรรมการ
25. ผู้อำ�นวยการบริหารยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
		คณะกรรมการ
26. ปลัดกรุงเทพมหานคร
		คณะกรรมการ
27. นายมานิจ สุขสมจิตร
		คณะกรรมการ
28.นายพลากร สมสุวรรณ
		คณะกรรมการ
29. นายสุรพล ซีประเสริฐ
		คณะกรรมการ
30. ผู้อำ�นวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
		คณะกรรมการ
31. ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการและสร้างสรรค์รายการ สถานีวิทยุ
		โทรทัศน์ทีวีไทย
		คณะกรรมการ

32. นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์
		คณะกรรมการ
33. นายวีรพงษ์ เกศดำ�รงค์พาณิชย์
		คณะกรรมการ
34. นายประสงค์ อัศวมงคลศิริ
		คณะกรรมการ
35. นายสุภาพ ศรีโยธา
		คณะกรรมการ
36. ประธานกรรมการ บริษัท เอซีย พริซิซั่น จำ�กัด
		คณะกรรมการ
37. ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำ�กัด
		คณะกรรมการ
38. ผู้จัดการองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม
		คณะกรรมการ
39. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
		คณะกรรมการ
40. ผู้อำ�นวยการสำ�นักรณรงค์สื่อสารสังคม
		คณะกรรมการ
41. ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
		คณะกรรมการ
42. ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
		คณะกรรมการ

43. ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
		คณะกรรมการ
44. นายวิชิต ชี้เชิญ
		คณะกรรมการ
45. นพ.บัญชา พงศ์พานิช
		คณะกรรมการ
46. นายณรงค์ เทียมเมฆ
		คณะกรรมการ
47. นายสงกราณต์ ภาคโชคดี
		คณะกรรมการ
48. นายบุญจันทร์ บัวหุ่ง
		คณะกรรมการ
49. นางลัดดาวัลย์ แก้วสว่าง
		คณะกรรมการ
50. นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช
		คณะกรรมการ
51. นางสาวกาญจนา บงกชรัตน
		เลขานุการ

คณะทำ�งานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
๑. ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
ประธานคณะกรรมการ
๒. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพระพุทธ		ศาสตร์ คณะทำ�งานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ		ราชวิทยาลัย
๔. นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้จัดการแผนส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย
		และกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส. คณะทำ�งาน
๕. ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเครือข่ายองค์กร
		งดเหล้า สสส. คณะทำ�งาน
๖. นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักวัฒนธรรม
		กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร คณะทำ�งาน
๗. นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุน
		สุขภาวะองค์กร สสส. คณะทำ�งาน
๘. นางสาวประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ผู้อำ�นวยการส่วนส่งเสริม
		สมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ กรมราชทัณฑ์ คณะทำ�งาน
๙. นางถนอมพรรณ เพิม่ พูน กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
		คณะทำ�งาน
๑๐. นางสาวสมคิด แจ่มจันทร์ กรมการขนส่งทางบก คณะทำ�งาน
๑๑. นายสาคร โพธิกุล สำ�นักงานเขตพระนคร คณะทำ�งาน
๑๒. นายพิรยิ ะ ทองสอน เลขาธิการมูลนิธสิ อื่ เพือ่ เยาวชน คณะทำ�งาน

๑๓. นางกัลยารัตน์ จิรธนาโศภิน ผู้แทน บริษัท เวิร์ค อิท จำ�กัด
		คณะทำ�งาน
๑๔. คุ ณ สุ พั ฒ นุ ช สอนดำ � ริ ห์ ศู น ย์ สื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สั ง คม
		คณะทำ�งาน
๑๕.นางสาวกาญจนา บงกชรัตน ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสือ่ สารองค์กร สสส.
		เลขานุการ
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