


สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี

รวมใจฉลองปีมหามงคล

ปีนี้ เป็นปีที่ ๓ ที่สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ  

(สสส.) ขอเชิญชวนช�วไทย โดยเฉพ�ะช�วพุทธ “สวดมนต์ข้�มปี  

เริ่มต้นดี ชีวิตดี” เพื่อหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ก้�วข้�มปีเก่�  

เข�้สูป่ใีหม ่ดว้ยคว�มเปน็สริมิงคลท้ังตอ่ตนเอง ครอบครวั และสงัคม  

เป็นก�รแสดงคว�มสมัครสม�นส�มัคคีเป็นสีเดียวกัน คือสีข�ว 

บนธงไตรงค์ของไทย อันหม�ยถึงศ�สน�

  ก�รสวดมนต์ มีอ�นิสงส์ท่ีทรงพล�นุภ�พ ช่วยสร้�งจิตให้เกิด 

กุศล จนก่อให้เกิดเป็นคว�มสุข เป็นก�รช่วยสร้�งพลังอำ�น�จ 

ท�งจิตใจ ให้มีสติ สม�ธิ ปัญญ� และพินิจพิเคร�ะห์ถึงส่ิงต่�งๆ  

อันจะนำ�ไปสู่ก�รคลี่คล�ยได้ทุกปัญห� ส�ม�รถซึมซับเอ�หลัก 

คำ�สอนในบทสวดมนตไ์ปปรบัใชแ้ละเปลีย่นแปลงตนเองในท�งทีด่ขีึน้ 

  ปี ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีมห�มงคล ที่มีเหตุก�รณ์พิเศษเกิดขึ้น 

พร้อมกันถึง ๔ เหตุก�รณ์ นั่นคือ โอก�สที่พระบ�ทสมเด็จ 

พระเจ�้อยูห่วั ทรงมพีระชนม�ยคุรบ ๘๕ พรรษ� ๕ ธนัว�คม ๒๕๕๕  

สมเด็จพระน�งเจ้�พระบรมร�ชินีน�ถ ทรงมีพระชนม�ยุครบ ๘๐  

พรรษ� ๑๒ สิงห�คม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�ม- 

มกุฎร�ชกุม�ร ทรงมีพระชนม�ยุครบ ๖๐ พรรษ� ๒๘ กรกฎ�คม  

๒๕๕๕ และเปน็ปพีทุธชยนัต ี๒๖๐๐ ปี แห่งก�รตรสัรูข้องพระพทุธเจ�้ 

  สสส. จึงรว่มกบัหนว่ยง�นทัง้ภ�ครฐัและเอกชนกว�่ ๓๐ องค์กร  

จัด โครงก�รสวดมนต์ข้�มปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ขึ้น เพื่อให้คนไทย 



ได้มีโอก�สร่วมกันสวดมนต์ข้�มปีพร้อมกันทั่วประเทศในคืนวันที่  

๓๑ ธันว�คม ๒๕๕๕ เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่ทั้ง ๓ พระองค์  

และฉลองปีพุทธชยันตี รวมถึงฟื้นฟูคว�มรู้รักส�มัคคีในหมู่คนไทย 

ให้กลับคืนม�

  ผมหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� ปีนี้ และปีต่อๆ ไป ก�รสวดมนต์ข้�มปี  

เริ่มต้นดี ชีวิตดี จะเป็นกระแสหลักที่เชิญชวนคนไทยม�รวมใจสร้�ง 

สิ่งดีๆ ร่วมกัน

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี

รวมใจฉลองปีมหามงคล

โครงก�ร สวดมนตข์�้มป ีเริม่ตน้ด ีชวีติด ีปทีี ่๓ คว�มรว่มมอืรว่มใจ 

ของหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชนกว่� ๓๐ องค์กรยิ่งเข้มแข็งและ 

ขย�ยสู่องค์กรใหม่ในก�รเข้�ร่วมเพิ่มขึ้นอีกจำ�นวนม�ก คงสะท้อน 

ให้เห็นได้ในเบื้องต้นว่� ทุกภ�คส่วนพร้อมสนับสนุนให้มีกิจกรรม 

ท�งเลือกที่ดีในคืนส่งท้�ยปีเก่� ต้อนรับปีใหม่

  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ปีนี้ได้รับคว�มเมตต�จ�กท่�นพระพรหม 

วชริญ�ณ เจ้�อ�ว�สวดัย�นน�ว� และกรรมก�รมห�เถรสม�คม (มส.)  

และท่�นพระพรหมบัณฑิต เจ้�อ�ว�สวัดประยุรวงศ�ว�สวรวิห�ร  

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย (มจร.) และ 

กรรมก�ร มส. ที่ม�เป็นหนึ่งในคณะกรรมก�รจัดกิจกรรมสวดมนต์ 

ข้�มปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และเป็นประธ�นฝ่�ยบรรพชิตในกิจกรรม 

สวดมนตข์�้มป ีรวมถงึท่�น ดร.พระมห�สทิุตย ์อ�ภ�กโร เจ�้อ�ว�ส 

วัดสุทธิวร�ร�ม และผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยพระพุทธศ�สตร์ มจร.  

และพระเถร�นเุถระหล�ยรปู ทีใ่หค้ำ�แนะนำ� พรอ้มคดัเลอืกพทุธพจน์ 

ไว้เปน็ธรรมท�นในหนงัสอืสวดมนตฉ์บบันี ้ทีส่ำ�คญัคอื ท�่นประธ�น 

คณะกรรมก�รจัดกิจกรรมฯ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงน�ม ที่ทุ่มเท 

ก�ย ใจ ทำ�ให้โครงก�รนี้เกิดขึ้นได้จริงและยิ่งใหญ่สมกับเป็นปี 

มห�มงคล

  ผมหวังอย่�งยิ่งว่� ปีนี้ จะเป็นอีกปีหนึ่ง ที่พล�นุภ�พแห่งก�ร 

สวดมนต ์จะทำ�ใหค้นไทยก�้วเดนิไปข�้งหน�้พรอ้มคว�มเปน็สริมิงคล  



ส�ม�รถประคองตน ประคองใจ ผ่�นพ้นทุกสภ�วก�รณ์ไปด้วยสติที่

ตั้งมั่น

  ก�รจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้�มปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒ ปีที่ผ่�นม�  

แสดงให้เห็นแล้วว่� คนไทยจำ�นวนม�กเลือกก�รสวดมนต์ในคืน 

ข�้มป ีปนีี ้เร�จะแสดงให้คนท่ัวโลกไดเ้ห็นวฒันธรรมอนัดงี�มในก�ร 

ก้�วข้�มปีของช�วไทยและช�วพุทธร่วมกันนะครับ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ





สารบัญ
คำ�บูช�พระรัตนตรัย ๑๐

บทชุมนุมเทวด� ๑๔

คำ�นมัสก�ร ๑๗

บทพระไตรสรณคมน์ ๑๙

บทนมก�รสิทธิค�ถ� ๒๑

บทนโมก�รอัฏฐกค�ถ� ๒๔

บทมงคลสูตร ๒๗

บทรตนสูตร (ย่อ) ๓๑

บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ) ๓๕

บทขันธปริตร ๔๐

บทโมระปริตร ๔๓

บทวัฏฏะกะปริตร ๔๖

บทอ�ฏ�น�ฏิยะปริตร ๔๙

โพชฌังคปริตร ๕๓

บทอะภะยะปะริตตะค�ถ� ๕๗

บทเทวะต�อุยโยชะนะค�ถ� ๖๐

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ๖๓

บทชะยะสิทธิค�ถ� ๖๖

บททว�ทะสะมัง ชะยะปะริตตะค�ถ� ๗๐

บทอุณหิสวิชัย ๗๔

มงคลจักรว�ลใหญ่ ๗๖

ภูมิพลมห�ร�ชวรสฺส ชยมงฺคลค�ถ� ๘๐

พระค�ถ�ถว�ยพระพรชัยมงคล ๘๑



สวดมนต์ข้�มปี

๑๐

คำาบูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะว� อะระหัง สัมม�สัมพุทโธ

สว�กข�โต เยนะ ภะคะวะต� ธัมโม

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักก�เรหิ ยะถ�ระหัง อ�โรปิเตหิ อะภิปูชะย�มะ

ส�ธุ โน ภันเต ภะคะว� สุจิระปะรินิพพุโตปิ

ปัจฉิม�ชะนะต�นุกัมปะม�นะส�

อิเม สักก�เร ทุคคะตะปัณณ�ก�ระภูเต ปะฏิคคัณห�ตุ

อัมห�กัง ทีฆะรัตตัง หิต�ยะ สุข�ยะ

๑. อะระหัง สัมม�สัมพุธโธ ภะคะว�, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิว�เทมิ.

(กร�บลง ภ�วน�ว่� พุทโธ เม น�โถ พระพุทธเจ้�เป็นท่ีพ่ึงอันประเสริฐ 

ของข้�พเจ้�)

๒. สว�กข�โต ภะคะวะต� ธัมโม, ธัมมัง นะมัสส�มิ.

(กร�บลง ภ�วน�ว่� ธัมโม เม น�โถ พระธรรมเป็นท่ีพ่ึงอันประเสริฐ 

ของข้�พเจ้�)

๓. สุปะฏิปันโณ ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ, สังฆัง นะม�มิ.

(กร�บลง ภ�วน�ว่� สังโฆ เม น�โถ พระสงฆ์เป็นท่ีพ่ึงอันประเสริฐ 

ของข้�พเจ้�)



สวดมนต์ข้�มปี

๑๑

คำาแปล

  พระผู้มีพระภ�คเจ้�นั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิง 

กิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิญ, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, พระธรรมอัน 

พระผู้มีพระภ�คเจ้�พระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้ว, พระสงฆ์ส�วกของ 

พระผู้มีพระภ�คเจ้� พระองค์ใด, ปฏิบัติดีแล้ว,

  ข้�พเจ้�ท้ังหล�ย, ขอบูช�อย่�งย่ิง, ซ่ึงพระผู้มีพระภ�คเจ้�พระองค์น้ัน, 

พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์, ด้วยเคร่ืองสักก�ระท้ังหล�ยเหล่�น้ี,  

อันยกข้ึนไว้ต�มสมควรแล้วอย่�งไร, ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ, พระผู้มี 

พระภ�คเจ้�, แม้ปรินิพพ�นน�นแล้ว, ทรงสร้�งคุณอันสำ�เร็จประโยชน์ 

ไว้แก่ข้�พเจ้�ท้ังหล�ย, ทรงมีพระหฤทัยอนุเคร�ะห์แก่พวกข้�พเจ้�,  

อันเป็นชนรุ่นหลัง, ขอพระผู้มีพระภ�คเจ้�, จงรับเคร่ืองสักก�ระ, อันเป็น 

บรรณ�ก�ร, ของคนย�กท้ังหล�ยเหล่�น้ี, เพ่ือประโยชน์และคว�มสุข 

แก่ข้�พเจ้�ท้ังหล�ย, ตลอดก�ลน�นเทอญฯ

๑. พระผู้มีพระภ�คเจ้�, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ส้ินเชิง,  

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, ข้�พเจ้�อภิว�ทพระผู้มีพระภ�คเจ้�,  

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบ�น

๒. พระธรรม เปน็ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภ�คเจ�้, ตรสัไวดี้แล้ว, ข�้พเจ�้ 

นมัสก�รพระธรรม

๓. พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้�, ปฏิบัติดีแล้ว, ข้�พเจ้�

นอบน้อมพระสงฆ์



สวดมนต์ข้�มปี

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์



สวดมนต์ข้�มปี

ตำานาน ชุมนุมเทวดา

  บทชุมนุมเทวด� คือก�รสวดประก�ศเพ่ืออัญเชิญให้เทวด�ท้ัง 

หล�ยท่ีสถิตอยู่ในสวรรค์ช้ันก�ม�วจร ช้ันรูป�วจร และภูมิเทวด�ผู้สถิตท่ี 

ยอดเข� หุบผ� ในอ�ก�ศกล�งห�ว ในวิม�น ในเก�ะ ในรัฐ ในป่�ชัฏ  

ในบ้�น ในไร่น� รวมถึงหมู่ยักษ์ คนธรรพ์ น�ค ผู้สถิตอยู่ในนำ�้ บนบก  

และในท่ีไม่สมำ�่เสมอ ในท่ีใกล้เคียง ให้ม�ประชุมพร้อมกันเพ่ือสดับคำ� 

อันประเสริฐของพระมุนีเจ้�

๑๓



สวดมนต์ข้�มปี

๑๔

บทชุมนุมเทวดา 

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง 

ปะริตตังนุภ�โว สะท� รักขะตูติ,

ผะริตว�นะ เมตตัง สะเมตต� ภะทันต� 

อะวิกขิตตะจิตต� ปะริตตัง ภะณันตุ,

สะมันต� จักกะว�เฬสุ อัตร�คัจฉันตุ เทวะต�

สัทธัมมัง มุนิร�ชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง,

สัคเค ก�เม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิม�เน,

ทีเป รัฏเฐ จะ ค�เม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต,

ภุมม� จ�ยันตุ เทว� ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะน�ค�,

ติฏฐันต� สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง ส�ธะโว เม สุณันตุ.

ธัมมัสสะวะนะก�โล อะยัมภะทันต�

ธัมมัสสะวะนะก�โล อะยัมภะทันต�

ธัมมัสสะวะนะก�โล อะยัมภะทันต�



สวดมนต์ข้�มปี

๑๕

คำาแปล

  ท่�นผู้เจริญท้ังหล�ย ผู้มีเมตต� จงแผ่เมตต�จิต ด้วยคิดว่� ขอ 

อ�นุภ�พพระปริตร จงรักษ�พระร�ช�ผู้เป็นเจ้�แห่งนรชนพร้อมด้วย 

ร�ชสมบัติ พร้อมด้วยร�ชวงศ์ พร้อมด้วยเสน�ม�ตย์ อย่�มีจิตฟุ้งซ่�น  

ต้ังใจสวดพระปริตร 

  ขอเชิญเทวด�ท้ังหล�ยในจักรว�ลโดยรอบ จงม�ประชุมกัน ณ ท่ีน้ี  

ขอเชิญฟังพระสัทธรรมท่ีช้ีท�งไปสวรรค์ และนิพพ�นของพระมุนีเจ้�

กันเถิด

  ขอเชิญเหล่�เทพเจ้�ซ่ึงสถิตอยู่ในสวรรค์ ช้ันก�มภพก็ดี รูปภพก็ดี  

และภุมมเทว� ซ่ึงสถิตย์อยู่ในวิม�น หรือยอดเข�และหุบผ� ในอ�ก�ศ 

ก็ดี ในเก�ะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี ในบ้�นก็ดี ในต้นพฤกษ�และป่�ชัฎ 

ก็ดี ในเรือนก็ดี ในท่ีไร่น�ก็ดี เทพยด�ท้ังหล�ย ซ่ึงสถิตย์ต�มภ�ค 

พ้ืนดิน รวมท้ังยักษ์ คนธรรพ์และพญ�น�ค ซ่ึงสถิตย์อยู่ในนำ�้ บนบก  

และท่ีอันไม่ร�บเรียบก็ดี ซ่ึงอยู่ในท่ีใกล้เคียง จงม�ประชุมพร้อมกัน 

ในท่ีน้ี คำ�ใดเป็นของพระมุนีผู้ประเสริฐ ท่�นส�ธุชนท้ังหล�ย จงสดับคำ� 

ข้�พเจ้�น้ัน 

  ดูก่อน ท่�นผู้เจริญท้ังหล�ย ก�ลน้ีเป็นก�ลฟังธรรม 

  ดูก่อน ท่�นผู้เจริญท้ังหล�ย ก�ลน้ีเป็นก�ลฟังธรรม 

  ดูก่อน ท่�นผู้เจริญท้ังหล�ย ก�ลน้ีเป็นก�ลฟังธรรม
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๑๖

อานิสงส์

๑. ได้คว�มม่ันใจต่อกิจศ�สนพิธีในง�นน้ันๆ หรือแสดงถึงคว�มพร้อม 

ของง�น 

๒. ได้เช้ือเชิญผู้มีฤทธ์ิมีอำ�น�จอ�นุภ�พ มีพลังคุ้มครองปกป้องดูแลม�สู่ 

ง�นมงคลน้ี 

๓. ได้คว�มเป็นม่ิงขวัญและคว�มพร้อมเพรียง สู่คว�มสำ�เร็จต�ม 

ประสงค์

ตำานาน คำานมัสการ

  บทนะโม มมี�แตพ่ทุธก�ล ซึง่หมูพ่ระอรยิส�วก ส�วกิ�ผูเ้ลือ่มใส 

ศรัทธ�ในพระพุทธเจ้�ได้เปล่งอุท�นออกม�จ�กคว�มซ�บซึ้งใน 

พระคณุของพระสมัม�สมัพทุธเจ�้ ผูเ้ปน็ศ�สด�ของเทวด�และมนษุย ์

ท้ังหล�ย เชน่ ท�้วสกักะ พร�หมณพ์รหม�ย ุพร�หมณอ์�ร�มทณัฑะ  

และน�งธนัญช�นี เป็นต้น แม้หมู่ช�วพุทธอินเดียในปัจจุบัน  

เมื่อนมัสก�รพระพุทธปฏิม�กร ได้เปล่งว�จ�ว่� นะโม พุทธ�ยะ  

ในคว�มหม�ยก็คือ ขอนมัสก�รสักก�ระพระผู้มีพระภ�คเจ้� ผู้เป็น 

ศ�สด�ของเร�นั่นเอง
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๑๗

(๑) คำานมัสการ

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมม�สัมพุทธัสสะ

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมม�สัมพุทธัสสะ

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมม�สัมพุทธัสสะ

คำาแปล

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภ�คเจ้� พระองค์น้ัน 

  ซ่ึงเป็นผู้ไกลจ�กกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

อานิสงส์

๑. ผูท้ีต่ัง้นะโมเปน็นจิ นอ้มตอ่พระรตันตรยั ยอ่มไดบ้รรลธุรรมอนัวเิศษ 

๒. ไดร้บัคว�มมัน่ใจในก�รประกอบกจิก�รง�น ก�้วสู่คว�มสำ�เรจ็อย�่ง 

เชื่อมั่น

๓. ได้รับคว�มคุ้มครองจ�กก�รปฏิบัติในคว�มนอบน้อม เป็นเมตต� 

มห�นิยม แคล้วคล�ด เปิดมิตร ปิดศัตรู เดินท�งไกล ไปในจตุรทิศ  

มีฤทธิ์ คือคว�มสำ�เร็จอำ�นวยให้

๔. เมือ่ทำ�ก�รใดในภ�รกจินอ้ยใหญ ่ทัง้คดโีลกและคดธีรรม ยอ่มสำ�เรจ็ 

ด้วยพุทธ�นุภ�พ
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๑๘

ตำานาน พระไตรสรณคมน์

  ไตรสรณคมน์ในบทนี้ คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ สังฆรัตนะ  

ครบสมบูรณ์ ในวันแห่งก�รประก�ศพระธัมมจัก อ�ส�ฬหม�ส  

เพญ็เดอืน ๘ ทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงโปรดปญัจวคัคยี ์มพีระอญัญ�- 

โกฑัญญะเป็นปฐม ได้ดวงต�เห็นธรรม ทรงโปรดให้อุปสมบทด้วย 

เอหิภิกขุอุปสัมปท�ในครั้งนั้น นับได้ว่�มีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ ์

ทั้ง ๓ ประก�ร 

 พระรัตนตรัยจึงเป็นสรณะท่ีพึงระลึกถึง ซ่ึงพระคุณของพระพุทธเจ้� 

๓ ประก�ร คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญ�คุณ พระมห�กรุณ�ธิคุณ  

ระลกึถงึพระธรรม คอื คำ�สัง่สอนของพระพุทธเจ�้ ยงัก�รรกัษ�ผูป้ฏบิตัิ 

ต�มไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว พระสงฆ์ คือ ส�วกของพระพุทธเจ้� เป็นผู้ฟัง 

คำ�สอน และสอนใหผู้อ้ืน่ปฏบิตัติ�มดว้ย พระรตันตรยัทัง้ ๓ นี ้จงึเปน็ 

หลกัสำ�คญัยิง่ในพระพุทธศ�สน� เปน็ท่ีตัง้แหง่ศรทัธ�คว�มเชือ่คว�ม 

เลื่อมใสให้มั่นคงต่อพระรัตนตรัย
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๑๙

(๒) บทพระไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ

คำาแปล

ข้�พเจ้� ขอถึงพระพุทธเจ้� ว่�เป็นที่พึ่ง

ข้�พเจ้� ขอถึงพระธรรม ว่�เป็นที่พึ่ง

ข้�พเจ้� ขอถึงพระสงฆ์ ว่�เป็นที่พึ่ง

แม้ครั้งที่สอง ข้�พเจ้�ขอถึงพระพุทธเจ้� ว่�เป็นที่พึ่ง

แม้ครั้งที่สอง ข้�พเจ้�ขอถึงพระธรรม ว่�เป็นที่พึ่ง

แม้ครั้งที่สอง ข้�พเจ้�ขอถึงพระสงฆ์ ว่�เป็นที่พึ่ง

แม้ครั้งที่ส�ม ข้�พเจ้�ขอถึงพระพุทธเจ้� ว่�เป็นที่พึ่ง

แม้ครั้งที่ส�ม ข้�พเจ้�ขอถึงพระธรรม ว่�เป็นที่พึ่ง

แม้ครั้งที่ส�ม ข้�พเจ้�ขอถึงพระสงฆ์ ว่�เป็นที่พึ่ง
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๒๐

อานิสงส์

๑. ย่อมได้คว�มเป็นพุทธบริษัทโดยแท้

๒. ย่อมได้สรณะที่พึ่งของผู้ระลึกถึงอยู่ทุกเมื่อ

๓. ย่อมได้คว�มบริบูรณ์แห่งอริยทรัพย์คือรัตนตรัยสมปร�รถน�

๔. ยอ่มถงึซึง่คว�มประสงคใ์นมรรค ผล สวรรค์ นพิพ�นอย�่งฉบัพลัน 

๕. ยอ่มเป็นผูเ้ทยีบเท�่เทวด�โดยฐ�นะอนัเปน็ทพิย ์๑๐ อย�่ง คอื อ�ย ุ 

วรรณะ สุขะ ยศ อธิปไตย รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ

ตำานาน นมการสิทธิคาถา

  บทนมก�รสิทธิค�ถ�นี้สันนิษฐ�นกันว่� รจน�ขึ้นในรัชสมัยของ 

สมเด็จพระบรมไตรโลกน�ถ แห่งกรุงศรีอยุธย� เป็นบทสวดส�ธย�ย 

ถว�ยคว�มเค�รพนมัสก�รพระพุทธเจ้�จำ�นวนม�กม�ยในอดีต  

ทำ�คว�มนอบน้อมในพระธรรมและพระสงฆ์ส�วกของพระพุทธเจ้� 

ท้ังหล�ยเหล�่นัน้ ดว้ยอ�นภุ�พแหง่คว�มนอบนอ้มนี ้อุปทัวะทัง้หล�ย 

ก็จะพิน�ศไป อันตร�ยทั้งปวงก็จะไม่บังเกิดขึ้น
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๒๑

(๓) บทนมการสิทธิคาถา

  สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทะว�ทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสส�นิ นะม�มิ สิระส� อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อ�ทะเรนะ นะม�มิหัง

นะมะก�ร�นุภ�เวนะ หันตว� สัพเพ อุปัททะเว

อะเนก� อันตะร�ย�ปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

  สัมพุทเธ ปัญจะปัญญ�สัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสส�นิ นะม�มิ สิระส� อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อ�ทะเรนะ นะม�มิหัง

นะมะก�ร�นุภ�เวนะ หันตว� สัพเพ อุปัททะเว

อะเนก� อันตะร�ย�ปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

  สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตต�ฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสส�นิ นะม�มิ สิระส� อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อ�ทะเรนะ นะม�มิหัง

นะมะก�ร�นุเวนะ หันตว� สัพเพ อุปัททะเว

อะเนก� อันตะร�ย�ปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
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คำาแปล

  ข้�พเจ้� ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้� ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์  

ดว้ยเศยีรเกล�้ ขอนอบนอ้มพระธรรมดว้ย พระสงฆด์ว้ย ของพระสมั- 

พุทธเจ�้เหล�่นัน้ ดว้ยคว�มเค�รพ ดว้ยอ�นภุ�พแหง่ก�รกระทำ�คว�ม 

นอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตร�ย  

ทั้งหล�ยเป็นอเนก จงพิน�ศไปสิ้น

  ข้�พเจ้� ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้� ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์  

ด้วยเศียรเกล้� ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระ- 

สัมพุทธเจ้�เหล่�นั้นด้วยคว�มเค�รพ ด้วยอ�นุภ�พแห่งก�รกระทำ� 

คว�มนอบนอ้ม จงขจดัเสยีซึง่สิง่อนัไมเ่ปน็มงคลทัง้ปวง แมอั้นตร�ย    

ทั้งหล�ยเป็นอเนก จงพิน�ศไปสิ้น

  ข้�พเจ้� ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้� ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์  

ดว้ยเศยีรเกล�้ ขอนอบนอ้มพระธรรมดว้ย พระสงฆด์ว้ย ของพระสมั- 

พุทธเจ�้เหล�่นัน้ดว้ยคว�มเค�รพ ดว้ยอ�นภุ�พแหง่ก�รกระทำ�คว�ม 

นอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตร�ย 

ทั้งหล�ยเป็นอเนก จงพิน�ศไปสิ้น เทอญ ฯ
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อานิสงส์

๑. อ�นุภ�พแห่งก�รสวดส�ธย�ยถว�ยคว�มเค�รพนมัสก�ร พระ- 

พุทธเจ้�ในอดีต ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ ย่อมมีศรัทธ� ศีล สติ สม�ธิ  

ปัญญ� เป็นมหัศจรรย์ในตน

๒. อ�นุภ�พแห่งคว�มนอบน้อมพระธรรมและพระสงฆ์ในบทสวด 

ย่อมขจัดเสียซึ่งอุปัทวะอันตร�ยทั้งปวง

๓. อ�นุภ�พแห่งก�รส�ธย�ยในพุทธมนต์บทนี้ ย่อมนำ�ท�งสู่มรรค 

ปฏิบัติม�กล้นพ้นประม�ณ รับคว�มรักจ�กเทวด�และบัณฑิตชน 

ทั้งหล�ย

ตำานาน นโมการอัฏฐกคาถา
  บทนี้ว่�ด้วย นะโม ๘ บท ก�รนอบน้อม ๘ ครั้ง เป็นพระร�ช- 

นิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวฯ รัชก�ลที่ ๔  

เม่ือครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ คำ�สวดนี้นิยมเฉพ�ะในง�นมงคลที ่

มีก�รตั้งขันนำ้�มนต์และวงด้�ยส�ยสิญจน์ มีอ�นุภ�พในก�รกำ�จัด 

อุปสรรคให้หมดไป ให้เกิดคว�มสวัสดีแก่ชีวิตและเป็นผู้มีเดชในก�ร 

จัดก�รสิ่งต่�งๆ มีคว�มอุดมจ�กทิศทั้ง ๘
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(๔) บทนโมการอัฏฐกคาถา

  นะโม อะระหะโต สัมม� สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน 

  นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ  สว�กข�ตัสเสวะ เตนิธะ

  นะโม มะห�สังฆัสส�ปิ  วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

  นะโม โอม�ตย�รัทธัสสะ  ระตะนัตตะยัสสะ ส�ธุกัง

  นะโม โอมะก�ตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ

  นะโม ก�รัปปะภ�เวนะ  วิคัจฉันตุ อุปัททะว�

  นะโม ก�ร�นุภ�เวนะ  สุวัตถิ โหตุ สัพพะท�

  นะโม ก�รัสสะ เตเชนะ  วิธิมหิ โหมิ เตชะว� ฯ

คำาแปล

  ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภ�คอรหันตสัมม�สัมพุทธเจ้�ผู้ 

แสวงห�ประโยชน์อันยิ่งใหญ่

  ขอนอบน้อม แด่พระธรรมอันสูงสุด ในพระศ�สน�นี้ ที่พระผู้มี 

พระภ�คเจ้� ตรัสไว้ดีแล้ว 

  ขอนอบน้อม แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีล และทิฏฐิ อันงดง�ม 

  ก�รนอบน้อม แด่พระรัตนตรัยที่ปร�รภแล้วว่�โอม ขอจงสำ�เร็จ 

ประโยชน์

  ขอนอบน้อม แม้วัตถุทั้งส�ม อันล่วงพ้นโทษตำ่�ช้�นั้น ด้วยก�ร 

ประก�ศก�รกระทำ�คว�มนอบน้อม ขอสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหล�ย  

จงบำ�ร�ศไป

๒๔
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  ด้วยอ�นุภ�พแห่งก�รกระทำ�คว�มนอบน้อม ขอคว�มสุขสวัสด ี

จงมทีกุเมือ่ ดว้ยเดชแหง่ก�รกระทำ�คว�มนอบนอ้ม ขอข�้พเจ�้จงเปน็ 

ผู้มีเดชในก�รประกอบพิธี เทอญฯ

อานิสงส์

๑. ย่อมได้นอบน้อมคุณพระรัตนตรัย

๒. ย่อมได้กำ�จัดอุปสรรค อุปัทวันตร�ยให้หมดไป

๓. ย่อมเกิดคว�มสวัสดีแก่ชีวิตและครอบครัว

๔. ย่อมทำ�ให้เป็นผู้มีเดชมีอำ�น�จในก�รจัดก�รกิจต่�งๆ

๒๕
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จิตฺตำ ทนฺตำ สุขาวหำ
จิตที่ฝึกแล้วนำาสุขมาให้
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ตำานาน มงคลสูตร

  มนุษย์ทั้งหล�ยพร้อมทั้งเทวด�ต่�งคิดห�มงคล สิ้นเวล� ๑๒ ปี  

มนุษย์และเทวด�เหล่�นั้นในหมื่นจักรว�ล แม้เมื่อคิดห�ช้�น�น  

กไ็มรู่ซ่ึ้งมงคลอนันัน้ คว�มโกล�หลเรือ่งมงคลไดเ้กดิขึน้ถงึพรหมโลก  

ตลอดหมื่นจักรว�ล

  พระโลกน�ถทรงแสดงสิ่งที่เป็นมงคลอันส�ม�รถขจัดบ�ป  

ทัง้ปวงได ้เมือ่นรชนนบัประม�ณมไิด ้สดบัแลว้ ยอ่มหลดุพน้จ�กทกุข ์

ทัง้ปวง ขอเร�ทัง้หล�ยจงรว่มกนัสวดมงคลปรติรนัน้ ซึง่ประกอบดว้ย 

คุณอย่�งนี้เป็นต้นเถิด

(๕) บทมงคลสูตร

  อะเสวะน� จะ พ�ล�นัง ปัณฑิต�นัญจะ เสวะน�

  ปูช� จะ ปูชะนีย�นัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

  ปะฏิรูปะเทสะว�โส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะต�

  อัตตะสัมม�ปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

  พ�หุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต

  สุภ�สิต� จะ ย�ว�จ� เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

  ม�ต�ปิตุอุปัฏฐ�นัง ปุตตะท�รัสสะ สังคะโห

  อะน�กุล� จะ กัมมันต� เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

  ท�นัญจะ ธัมมะจะริย� จะ ญ�ตะก�นัญจะ สังคะโห

  อะนะวัชช�นิ กัมม�นิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

๒๗
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  อ�ระตี วิระตี ป�ป� มัชชะป�น� จะ สัญญะโม

  อัปปะม�โท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

  ค�ระโว จะ นิว�โต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุต�

  ก�เลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

  ขันตี จะ โสวะจัสสะต� สะมะณ�นัญจะ ทัสสะนัง

  ก�เลนะ ธัมมะส�กัจฉ� เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

  ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจ�นะ ทัสสะนัง

  นิพพ�นะสัจฉิกิริย� จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

  ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

  อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

  เอต�ทิส�นิ กัตว�นะ สัพพัตถะมะปะร�ชิต�

  สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.

คำาแปล

  เทวด� ได้กร�บทูลถ�มพระผู้มีพระภ�คเจ้� ด้วยค�ถ�ว่�

  เทวด�และมนษุยเ์ปน็อนัม�ก ต�่งกห็วงัคว�มสวสัดี จงึได้พ�กนั 

คดิเรือ่งมงคล คอืเหตใุห้ถงึคว�มเจรญิท้ังหล�ย ขอพระองคโ์ปรดตรสั 

มงคลอันสูงสุดเถิด ฯ

  พระผู้มีพระภ�คเจ้� ได้ตรัสสิ่งที่เป็นมงคลตอบว่� 

  ก�รไม่คบคนพ�ลทั้งหล�ย ๑ ก�รคบบัณฑิตทั้งหล�ย ๑ 

ก�รบูช�ผู้ที่ควรบูช� ๑ ทั้ง ๓ ประก�รนี้  เป็นมงคลสูงสุดฯ

  ก�รอยู่ในถิ่นที่เหม�ะสม ๑ คว�มมีบุญที่ได้ทำ�ไว้ในก�ลก่อน ๑ 

๒๘
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๒๙

ก�รว�งตัวเหม�ะสมชอบธรรม ๑ ทั้ง ๓ ประก�รนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ 

  คว�มเป็นผู้มีก�รศึกษ�เล่�เรียนม�ม�ก ๑ คว�มเป็นผู้มีศิลป- 

วทิย� ๑ คว�มเปน็ผูม้รีะเบยีบวนิยัทีไ่ดร้บัก�รอบรมม�ด ี๑ ก�รพดูจ� 

ปร�ศรัยดี ๑ ทั้ง ๔ ประก�รนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ

  ก�รเลี้ยงดูบิด�ม�รด� ๑ ก�รสงเคร�ะห์บุตร ๑ ก�รสงเคร�ะห์ 

ภรรย� ๑ ก�รทำ�ง�นไม่คั่งค้�ง ๑ ทั้ง ๔ ประก�รนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ 

  ก�รให้ท�น ๑ ก�รประพฤติต�มหลักธรรม ๑ ก�รสงเคร�ะห์ 

ญ�ติทั้งหล�ย ๑ ก�รทำ�ง�นท่ีปร�ศจ�กโทษ ๑ ทั้ง ๔ ประก�รนี้  

เป็นมงคลสูงสุดฯ

  ก�รงดเว้นจ�กคว�มชั่ว ๑ ก�รบังคับตนจ�กก�รดื่มนำ้�เม� ๑  

คว�มไม่ประม�ทในธรรมทั้งหล�ย ๑ ทั้ง ๓ ประก�รนี้ เป็นมงคล 

สูงสุดฯ 

  ก�รมีคว�มเค�รพ ๑ ก�รมีคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน ๑ ก�รมี 

คว�มสันโดษ ๑ ก�รมีคว�มกตัญญู ๑ ก�รฟังธรรมต�มก�ล ๑ ทั้ง ๕  

ประก�รนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ

  คว�มอดทน ๑ คว�มเป็นผู้ว่�นอนสอนง่�ย ๑ ก�รพบเห็น 

สมณะ ๑ ก�รสนทน�ธรรมต�มก�ล ๑ ทั้ง ๔ ประก�รนี้ เป็นมงคล 

สูงสุด ฯ

  ก�รมคีว�มเพยีรเปน็เครือ่งแผดเผ�กเิลส ๑ ก�รประพฤตพิรหม- 

จรรย์ ๑ ก�รเห็นอริยสัจทั้งหล�ย ๑ ก�รทำ�พระนิพพ�นให้แจ้ง ๑  

ทั้ง ๔ ประก�รนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ

  ผู้ที่มีจิตถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๑ จิตไม่มีคว�ม 

โศกเศร้� ๑ จิตหมดธุลีคือกิเลส ๑ จิตถึงคว�มปลอดโปร่ง คือปลอด 
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๓๐

จ�กกิเลสทั้งปวง ๑ ทั้ง ๔ ประก�รนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ

  เทวด� และมนุษย์ทั้งหล�ย พ�กันปฏิบัติต�มมงคลอันเป็นเหตุ 

นำ�ไปสูค่ว�มเจรญินีแ้ลว้ จะเปน็ผูไ้มพ่�่ยแพข้้�ศึกทกุหมูเ่หล่� ยอ่มถงึ 

คว�มสุขสวัสดีในที่ทุกสถ�น นี้เป็นมงคลสูงสุดของเทวด�และมนุษย ์

ทั้งหล�ย

อานิสงส์

๑. ย่อมได้แนวท�งแห่งก�รดำ�เนินชีวิตอันเป็นมงคล โดยก�รสร้�งมงคล 

ให้เกิดข้ึนด้วยตนเอง

๒. ย่อมได้รับคว�มเจริญงอกง�มไพบูลย์ มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยวัตถุ 

มงคลและธรรมมงคล

๓. ยอ่มทำ�ใหส้งัคมรม่เยน็เปน็สขุ เพร�ะทกุคนประกอบดว้ยสริมิงคล  

หรือมีมงคลชีวิตประจำ�ตัว

๔. ย่อมส�ม�รถตัดสินข้อขัดแย้งที่มีผู้ถกเถียงกันว่� สิ่งใดเป็นมงคล  

สิ่งใดไม่เป็นมงคล พระพุทธเจ้�ตรัสคำ�สอนนี้เพื่อยุติข้อถกเถียงที่ห� 

ข้อยุติมิได้

๕. ยอ่มเปน็หลกัคดิและแนวท�งปฏบิตั ิเพิม่พนูส่ิงทีเ่ปน็มงคลสำ�หรบั 

ชีวิตทุกระดับชั้นให้สูงยิ่งขึ้น ถึงที่สุดคือพระนิพพ�น
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๓๑

ตำานาน รตนสูตร

  พระสูตรที่พระอ�นนทเถระ เรียนจ�กพระพุทธองค์โดยตรง  

เพื่อสวดปัดเป่�ภัยพิบัติที่เกิดกับช�วกรุงเวส�ลี โดยพระพุทธองค์ 

แนะนำ�ให้พระเถระอ้�งคุณพระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ  

สังฆรัตนะ ทำ�สัจกิริย�ให้เกิดเป็นอ�นุภ�พขจัดปัดเป่�ภัยพิบัติ 

ทั้งหล�ย ภ�ยหลังก�รสวดบทนี้ได้กล�ยเป็นแบบอย่�ง ในก�รทำ� 

นำ้�พระพุทธมนต์ สำ�หรับพระสงฆ์ส�วกเรื่อยม�จนถึงปัจจุบัน เพื่อ 

ขจัดปัดเป่�ภัยพิบัติ ๓ ประก�ร ให้อันตรธ�นห�ยไป คือ ข้�วย�ก 

หม�กแพง ภูตผีปีศ�จทำ�อันตร�ย และเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ขอเร� 

ทั้งหล�ยจงร่วมกันสวดรตนสูตรนั้น ซึ่งประกอบด้วยคุณอย่�งนี้ 

เป็นต้นเถิด

(๖) บทรตนสูตร (ย่อ)

    ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ ว� หุรัง ว�

   สัคเคสุ ว� ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

   นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถ�คะเตนะ

   อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

    ขะยัง วิร�คัง อะมะตัง ปะณีตัง

   ยะทัชฌะค� สักยะมุนี สะม�หิโต

   นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
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๓๒

   อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

    ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี

   สุจิง สะม�ธิม�นันตะริกัญญะม�หุ

   สะม�ธิน� เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

   อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

    เย ปุคคะล� อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐ�

   จัตต�ริ เอต�นิ ยุค�นิ โหนติ

   เต ทักขิเณยย� สุคะตัสสะ ส�วะก�

   เอเตสุ ทินน�นิ มะหัปผะล�นิ

   อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

    เย สุปปะยุตต� มะนะส� ทัฬเหนะ

   นิกก�มิโน โคตะมะส�สะนัมหิ

   เต ปัตติปัตต� อะมะตัง วิคัยหะ

   ลัทธ� มุธ� นิพพุติง ภุญชะม�น�

   อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

    ขีณัง ปุร�ณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

   วิรัตตะจิตต�ยะติเก ภะวัสมิง

   เต ขีณะพีช� อะวิรุฬหิฉันท�

   นิพพันติ ธีร� ยะถ�ยัมปะทีโป
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๓๓

   อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

คำาแปล

  ทรพัยเ์ครือ่งปลืม้ใจ อนัใดอนัหนึง่ ในโลกนีห้รอืโลกอ่ืน หรอืรตันะ 

อันใด อันประณีตในสวรรค์ รัตนะอันนั้นเสมอด้วยพระตถ�คตเจ้� 

ไม่มีเลย แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้� ด้วยคำ�สัตย์นี้  

ขอคว�มสวัสดีจงมี

  พระศ�กยมุนีเจ้� มีพระหฤทัยดำ�รงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใด 

เป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สิ้นร�คะ เป็นอมฤตธรรมอันประณีต สิ่งไรๆ  

เสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตใน 

พระธรรม ด้วยคำ�สัตย์นี้ ขอคว�มสวัสดีจงมี

  พระพุทธเจ้�ผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสม�ธิอันใด  

ว่�เป็นธรรมอันสะอ�ด บัณฑิตทั้งหล�ยกล่�วซึ่งสม�ธิอันใด ว่�ให้ผล 

โดยลำ�ดับ สม�ธิอื่นเสมอด้วยสม�ธินั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้ เป็นรัตนะ  

อันประณีตในพระธรรม ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอคว�มสวัสดีจงมี

  บคุคลเหล�่ใด ๘ จำ�พวก ๔ คู ่อนัสตับรุษุทัง้หล�ยสรรเสรญิแล้ว  

บุคคลเหล่�นั้นเป็นส�วกของพระสุคต ควรแก่ทักษิณ�ท�น ท�น 

ทั้งหล�ย อันบุคคลถว�ยในท่�นเหล่�นั้น ย่อมมีผลม�ก แม้อันนี้  

เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอคว�มสวัสดีจงมี

  พระอรยิบคุคลทัง้หล�ยเหล�่ใด ในศ�สน�พระโคดมเจ�้ ประกอบ 

ดีแล้ว มีใจมั่นคง มีคว�มใคร่ออกไปแล้ว พระอริยบุคคลทั้งหล�ย 
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๓๔

เหล�่นัน้ ถงึพระอรหตัผลทีค่วรถงึ หยัง่เข�้สูพ่ระนพิพ�น ได้ซึง่คว�ม 

ดับกิเลสโดยเปล่�ๆ แล้วเสวยผลอยู่แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีต 

ในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ ขอคว�มสวัสดีจงมี

  กรรมเก่�ของพระอริยบุคคลเหล่�ใดสิ้นแล้ว กรรมสมภพใหม่ 

ย่อมไม่มี พระอริยบุคคลเหล่�ใด มีจิตอันหน่�ยแล้วในภพต่อไป  

พระอริยบุคคลเหล่�นั้น มีพืชสิ้นไปแล้ว มีคว�มพอใจงอกไม่ได้แล้ว  

เป็นผู้มีปัญญ� ย่อมปรินิพพ�นเหมือนประทีปอันดับไป ฉะนั้น 

แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอคว�ม 

สวัสดีจงมี

อานิสงส์

๑. ย่อมได้รับก�รพิทักษ์คุ้มครองให้สวัสดี ด้วยคุณของพระรัตนตรัย 

๒. ย่อมได้รับอ�นุภ�พแห่งพระปริตรท่ีเทพยด�อ้�งสัจจะว�จ�ถึง 

คุณพระรัตนตรัย

๓. ย่อมไม่ถูกรุกร�นทำ�ร้�ยจ�กอมนุษย์ ภูตผี ปีศ�จร้�ย โรคภัย 

อันรักษ�ได้ย�ก

๔. ย่อมรู้และได้กำ�จัดแล้วซึ่งเหตุแห่งภัยทั้ง ๓ คือ ทุพภิกขภัย  

อมนุษย์ภัย และพย�ธิภัย
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๓๕

ตำานาน กรณียเมตตสูตร

  บทกรณียเมตตปริตรหรือกรณียเมตตสูตร เป็นบทสวดที่แสดง 

เนื้อห�ก�รแผ่เมตต� คว�มรักปร�รถน�ดีไปยังสรรพสัตว์ เทวด�  

และภูตผีปีศ�จต่�งๆ อย่�งไม่มีประม�ณ บทสวดนี้ทำ�ให้หลับเป็นสุข  

ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้�ย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหล�ย  

เทพพิทักษ์รักษ� ไม่มีภยันตร�ย จิตเกิดสม�ธิง่�ย ใบหน้�ผ่องใส  

มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวล�เสียชีวิต และเกิดเป็นพรหมเมื่อบรรล ุ

เมตต�ฌ�น (ขุ.ธ. ๒๕/๑๓)

(๗) บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)

 เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง ม�นะสัมภ�วะเย อะปะริม�ณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพ�ธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน ว� สะย�โน ว� ย�วะตสัสะ วคิะตะมทิโธ

เอตัง สะติง อะทิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิห�รัง อิธะม�หุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละว� ทัสสะเนนะ สัมปันโน

ก�เมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ ห ิช�ต ุคพัภะเสยยงั ปนุะเรตตี ิ
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๓๖

คำาแปล

  ภกิษผุูบ้ำ�เพญ็สมณะธรรม พึงแผเ่มตต�จติไป ไมจ่ำ�กดัประม�ณ 

ไร้พรมแดน ไม่ผูกเวร ไม่ก่อศัตรู แผ่กว้�งออกไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น 

ทั้งในอรูปภูมิเบื้องบน รูปภูมิท่�มกล�ง และก�ม�วจรเบื้องตำ่ำ�

  ผู้เจริญเมตต�จิตเช่นนี้ ไม่ว่�จะอยู่ในอิริย�บถใด จะยืน เดิน นั่ง  

หรือนอนอยู่ก็ต�ม จะเป็นผู้ปร�ศจ�กคว�มท้อแท้เหนื่อยหน่�ย 

จะตัง้สตไิวไ้ดน้�นตร�บเท�่ทีต่อ้งก�ร พระพทุธเจ�้ทัง้หล�ย ตรสัก�ร 

อยูด่ว้ยเมตต�เชน่นีว้�่ เปน็คว�มประพฤตทิีป่ระเสรฐิในพระศ�สน�นี ้

  บุคคลผู้แผ่เมตต�จิตนั้น ละคว�มเห็นผิดเสียได้ เป็นผู้มีศีล  

มีคว�มเห็นชอบ กำ�จัดคว�มยินดีในก�มทั้งหล�ยเสียได้ ย่อม 

ไม่กลับม�สู่ก�รเกิดในครรภ์อีกครั้ง แน่นอนฯ
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๓๗

อานิสงส์

๑. ยอ่มไดร้บัคว�มสขุสงบแหง่จติ สมัฤทธิผ์ลในก�รง�นนอ้ยใหญ ่ไม่

ขัดข้อง ไม่วุ่นว�ย

๒. ย่อมได้รับคว�มยินดี ยินยอมพร้อมใจ และร่วมอนุโมทน�ใน 

กิจต่�งๆ จ�กมนุษย์และเทวด�ทั้งหล�ย

๓. ยอ่มไดร้บัอ�นสิงส ์คอื นอนหลบัเปน็สขุ ตืน่กเ็ปน็สขุ ไมฝ่นัล�มก  

เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหล�ย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหล�ย เทวด� 

ย่อมรักษ�คุ้มครอง ไม่ได้รับอันตร�ยจ�กไฟและอ�วุธ จิตย่อมสงบ 

โดยเร็ว ใบหน้�ผ่องใส มีสติ ไม่หลงทำ�ก�รกิริย� ถ้�ยังไม่บรรลุ 

พระอรหันต์ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลก

๔. ย่อมได้บ�ทแห่งก�รบำ�เพ็ญวิปัสสน�กรรมฐ�น บรรลุมรรคผล  

นิพพ�นต่อไป
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โกโธ สตฺถมลำ โลเก
ความโกรธเป็นดังสนิมในโลก
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๓๙

ตำานาน ขันธปริตร

  บทขันธปริตร เป็นบทสวดมนต์ป้องกันตัว สอนให้มีจิตประกอบ 

เมตต�ถือเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยจ�กอสรพิษ คืองูที่มีพิษ 

ดุร้�ยและสัตว์ร้�ยอื่นๆ (ขุ.ช�.ทุก. ๒๗/๗๕) ค�ถ�แห่งก�รป้องกัน 

อสรพิษ และสัตว์ร้�ยทั้งหล�ย โดยในพระไตรปิฎกมีก�รกล่�วไว้ว่�  

ค�ถ�ดงักล�่วเปน็ค�ถ�ทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนใหพ้ระภกิษแุผเ่มตต�  

ไปในบรรด�ตระกูลงูพิษดุร้�ยทั้งหล�ย เพื่อเป็นก�รคุ้มครองป้องกัน 

ตนเองจ�กสตัวร์�้ย โดยบทนีป้ร�กฏอยูใ่นทัง้พระวนิยัปฎิก และพระ- 

สุตตันตปิฎก ระบุว่�เมื่อพระพุทธเจ้�ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน  

กรุงส�วัตถี มีภิกษุถูกงูกัด เหล่�ภิกษุจึงกร�บทูลแด่พระพุทธองค์  

พระพทุธองคจ์งึตรสัว�่ ภกิษนุัน้ถกูงกูดัเพร�ะไมไ่ดแ้ผเ่มตต� นอกจ�ก 

บทขันธปริตรจะเป็นค�ถ�สำ�หรับป้องกันอสรพิษและสัตว์ร้�ย 

ทัง้หล�ยแลว้ ยงัมอี�นภุ�พในก�รปอ้งกนัอนัตร�ยจ�กย�พษิทัง้หล�ย 

ได้อีกด้วย
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(๘) บทขันธปริตร

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอร�ปะเถหิ เม

  ฉัพฺย�ปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณห�โคตะมะเกหิ จะ

  อะป�ทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิป�ทะเกหิ เม

  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

  ม� มัง อะป�ทะโก หิงสิ ม� มัง หิงสิ ทิป�ทะโก

  ม� มัง จะตุปปะโท หิงสิ ม� มัง หิงสิ พะหุปปะโท

  สัพเพ สัตต� สัพเพ ป�ณ� สัพเพ ภูต� จะ เกวะล�

  สัพเพ ภัทฺร�นิ ปัสสันตุ ม� กิญจิ ป�ปะม�คะม�

  อัปปะม�โณ พุทโธ อัปปะม�โณ ธัมโม อัปปะม�โณ สังโฆ  

ปะม�ณะวันต�นิ สิริงสะป�นิ อะหิ วิจฉิก� สะตะปะที อุณณ�น�ภี  

สะระพ ูมสูกิ� กะต� เม รกัข� กะต� เม ปะรติต� ปฏกิกะมนัต ุภตู�น ิ 

โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมม�สัมพุทธ�นังฯ

๔๐
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๔๑

คำาแปล

  คว�มเป็นมิตรของเร� จงมีกับพญ�น�คทั้งหล�ย สกุลวิรูปักข์ 

  คว�มเป็นมิตรของเร� จงมีกับพญ�น�คทั้งหล�ย สกุลเอร�บถ, 

  คว�มเปน็มติรของเร� จงมกีบัพญ�น�คทัง้หล�ย สกลุฉพัย�บตุร 

  คว�มเป็นมิตรของเร� จงมกีบัพญ�น�คทัง้หล�ย สกลุกณัห�โคตมกะ, 

  คว�มเป็นมิตรของเร� จงมีกับสัตว์ทั้งหล�ยที่มี ๔ เท้� 

  คว�มเป็นมิตรของเร�จงมีกับสัตว์ท่ีมีเท้�ม�ก, สัตว์ไม่มีเท้� 

อย่�เบียดเบียนเร� สัตว์ ๒ เท้�อย่�เบียดเบียนเร� สัตว์ ๔ เท้�  

อย่�เบียดเบียนเร� สัตว์ม�กเท้�อย่�เบียดเบียนเร�

  ขอสรรพสตัว์มชีวีติท้ังหล�ยท่ีเกดิม�ท้ังหมดจนสิน้เชงิ จงเหน็ซึง่ 

คว�มเจริญทั้งหล�ยทั้งปวงเถิด โทษล�มกอย่�ได้ม�ถึงแล้วแก่สัตว ์

เหล่�นั้น

  พระพทุธเจ้�ทรงพระคณุสดุทีจ่ะประม�ณได ้พระธรรมมพีระคณุ 

สุดที่จะประม�ณได้ พระสงฆ์ก็มีพระคุณสุดที่จะประม�ณได้ แต่สัตว ์

เลือ้ยคล�นทัง้หล�ย เชน่ ง ูแมงปอ่ง ตะข�บ แมงมมุ ตุก๊แก หนยูงัมี 

ประม�ณกำ�หนดได ้ข�้พเจ�้ไดท้ำ�ก�รรกัษ�แล้ว ได้ทำ�ก�รปอ้งกนัแล้ว  

ขอสัตว์ทั้งหล�ยจงหลีกไปเสียเถิด  ข้�พเจ้�กำ�ลังทำ�คว�มนอบน้อม 

แดพ่ระผูม้พีระภ�คเจ้� กำ�ลงัทำ�คว�มนอบนอ้มแดพ่ระสมัม�สมัพทุธ- 

เจ้� ๗ พระองค์ฯ
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อานิสงส์

๑. ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งก�รอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข

๒. ย่อมเป็นที่ไว้ว�งใจต่อหมู่ชนผู้เป็นมิตร 

๓. ย่อมเป็นผู้ปร�ศจ�กอันตร�ยจ�กอสรพิษและสัตว์ร้�ยอื่นๆ

๔. ย่อมเป็นที่รักของเทวด� มนุษย์ และสัตว์ทั้งหล�ย ทั้งมีพิษและ 

ไม่มีพิษ

ตำานาน โมระปริตร

  บทโมระปรติรนี ้เปน็มนตท่ี์พญ�นกยงูทอง แสดงคว�มนอบนอ้ม 

ต่อพระอ�ทิตย์ที่ทอแสงม�ยังโลก ทำ�ให้คว�มมืดมิดพลันห�ยไป  

มนุษย์และสัตว์ทั้งหล�ยได้ออกม�เลี้ยงชีพ ก�รระลึกถึงคุณพระ- 

พุทธเจ้�ผู้นำ�แสงสว่�งแห่งธรรมะม�โปรดช�วโลกไม่ให้ตกไปใน 

อบ�ยภมู ิมนตบ์ทนีช้ว่ยปอ้งกนัภยัจ�กผูค้ดิร้�ย (ข.ุช�.ทกุ. ๒๗/๕๓)  

ปริตรของนกยูง ซ่ึงเป็นพระปริตรบทหนึ่งที่กล่�วถึงคุณของพระ- 

พุทธเจ้�แล้วน้อมพระพุทธคุณม�พิทักษ์คุ้มครองให้มีคว�มสวัสดี  

โดยมปีระวตัติำ�น�นคว�มเปน็ม�ว�่ สมยัหนึง่เมือ่ครัง้พระบรมศ�สด� 

เสวยช�ติเป็นนกยูงทองโพธิสัตว์ อ�ศัยอยู่บนเข�ใกล้ป่�หิมพ�นต์  

ก่อนจะบินไปห�อ�ห�รในตอนเช้� จะบินขึ้นไปบนยอดภูเข�มองดู 

พระอ�ทิตย์ขึ้นแล้วส�ธย�ยพระปริตรนมัสก�รพระอ�ทิตย์ โดยร่�ย 

มนต์ส�ธย�ยค�ถ� และนอบน้อมบูช�พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ยที่เสด็จ 

ดับขันธปรินิพพ�นแล้ว พร้อมท้ังระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้� 

๔๒
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๔๓

แลว้จงึบนิออกไปห�อ�ห�ร ดงันัน้ พระปรติรบทนีจ้งึเปน็ก�รกล�่วถงึ 

คุณของพระพุทธเจ้� แล้วน้อมพระพุทธคุณม�พิทักษ์คุ้มครองให้มี 

คว�มสวัสดี

(๙) บทโมระปริตร

    อุเทตะยัญจักขุม� เอกร�ช�

   หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภ�โส

   ตัง ตัง นะมัสส�มิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภ�สัง

   ตะยัชชะ คุตต� วิหะเรมุ ทิวะสัง

    เย พรัหมะณ� เวทะคุ สัพพะธัมเม

   เต เม นะโม เต จะ มัง ป�ละยันตุ

   นะมัตถุ พุทธ�นัง มะมัตถุ โพธิย�

   นะโม วิมุตต�นัง นะโม วิมุตติย�

   อิมัง โส ปะริตตัง กัตว� โมโร จะระติ เอสะน�

    อะเปตะยัญจักขุม� เอกร�ช�

   หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภ�โส

   ตัง ตัง นะมัสส�มิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภ�สัง

   ตะยัชชะ คุตต� วิหะเรมุ รัตติง
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    เย พรัหมะณ� เวทะคุ สัพพะธัมเม

   เต เม นะโม เต จะ มัง ป�ละยันตุ

   นะมัตถุ พุทธ�นัง มะมัตถุ โพธิย�

   นะโม วิมุตต�นัง นะโม วิมุตติย�

   อิมัง โส ปะริตตัง กัตว� โมโร ว�สะมะกัปปะยีติ

คำาแปล

  พระอ�ทิตย์ เป็นดวงต�ของโลก เป็นเอกร�ช� มีสีด่ังสีทอง ยังพ้ืน 

ปฐพีให้สว่�งอุทัยข้ึนม� เพร�ะเหตุน้ัน ข้�ขอนอบน้อมพระอ�ทิตย์น้ัน 

ซ่ึงมีสีด่ังสีทอง ยังพ้ืนปฐพีให้สว่�ง ข้�พเจ้�ท้ังหล�ยอันท่�นปกครองแล้ว 

ในวันน้ีพึงอยู่เป็นสุขตลอดวัน

  พร�หมณ์ท้ังหล�ยเหล่�ใด ผู้ถึงเวทในธรรมท้ังปวง พร�หมณ์ท้ังหล�ย 

เหล่�น้ัน จงรับคว�มนอบน้อมของข้�ฯ อน่ึง พร�หมณ์ท้ังหล�ยเหล่�น้ัน  

จงรักษ�ข้�พเจ้� คว�มนอบน้อมของข้�พเจ้� จงมีแด่พระพุทธเจ้�ท้ังหล�ย  

จงมีแด่พระโพธิญ�ณ คว�มนอบน้อมของข้�พเจ้� จงมีแด่ผู้พ้นแล้ว 

ท้ังหล�ย คว�มนอบน้อมของข้�พเจ้� จงมีแด่วิมุตติธรรม นกยูงน้ันได้กระทำ� 

พระปริตรบทน้ีแล้ว จึงเท่ียวไปเพ่ือแสวงห�อ�ห�ร

  พระอ�ทิตย์ เป็นดวงต�ของโลก เป็นเอกร�ช� มีสีด่ังสีทองยังพ้ืนปฐพี 

ให้สว่�ง ย่อมอัสดงคตไป เพร�ะเหตุน้ัน ข้�ขอนอบน้อมพระอ�ทิตย์น้ัน 

ซ่ึงมีสีด่ังสีทอง ยังพ้ืนปฐพีให้สว่�ง ข้�พเจ้�ท้ังหล�ย อันท่�นปกครองแล้ว 

ในวันน้ีพึงอยู่เป็นสุขตลอดคืน

  พร�หมณ์ท้ังหล�ยเหล่�ใด ผู้ถึงเวทในธรรมท้ังปวงพร�หมณ์ 

๔๔
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๔๕

ท้ังหล�ยเหล่�น้ัน จงรับคว�มนอบน้อมของข้�พเจ้� อน่ึง พร�หมณ์ 

ท้ังหล�ยเหล่�น้ัน จงรักษ�ข้�พเจ้� คว�มนอบน้อมของข้�พเจ้� จงมีแด่ 

พระพุทธเจ้�ท้ังหล�ย จงมีแด่พระโพธิญ�ณ คว�มนอบน้อมของข้�พเจ้�  

จงมีแด่ผู้พ้นแล้วท้ังหล�ย

อานิสงส์

๑. ย่อมได้พลังแห่งปัญญ�ประดุจหน่ึงแสงพระอ�ทิตย์ส่องสว่�งกำ�จัด 

คว�มมืดได้ ฉันใด ดวงต�แห่งปัญญ�จงกำ�จัดโมหะ คือคว�มมืดมน 

ให้พ้นไป ฉันน้ัน

๒. ย่อมได้แนวท�งแห่งพญ�ยูงทองท่ีส�ธย�ยมนต์บูช�พระอ�ทิตย์เป็น 

กิจวัตร ให้เกิดพลังแห่งคว�มแคล้วคล�ดปลอดภัยจ�กภยันตร�ยท้ังปวง 

๓. ย่อมให้เกิดเมตต�สัมม�ทิฏฐิ ด่ังองค์ร�ช�ท่ีหม�ยม่ันจะได้เน้ือ 

พญ�ยูงทองเป็นอ�ห�ร ด้วยสัจจะว�จ�ท่ีกล่�ว องค์ร�ช�จึงมีดวงต�ท่ีเป็น 

สัมม�ทิฏฐิ

ตำานาน วัฏฏะกะปริตร

  บทวัฏฏะกะปริตรน้ี เป็นมนต์ท่ีพญ�นกคุ่มได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้� 

ในอดีต ระลึกถึงพระธรรมคุณ ทำ�ให้ไฟป่�ท่ีจะม�ถึงตนดับมอดลง มนต์บทน้ี 

ทำ�ให้พ้นจ�กอัคคีภัย (ขุ.จริย�. ๓๓/๕๘๘) พระปริตรท่ีกล่�วถึงสัจจะว�จ� 

ของพระพุทธเจ้�ท่ีเคยกระทำ�เม่ือเสวยพระช�ติเป็นนกคุ่ม แล้วอ้�ง 

สัจจว�จ�น้ันม�พิทักษ์คุ้มครองให้พ้นจ�กอัคคีภัย โดยเป็นพระปริตร 
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ท่ีกล่�วอ้�งคุณ คือ ศีล สม�ธิ ปัญญ� วิมุตติ วิมุตติญ�ณทัสสนะ และ 

สัจจะ ของพระพุทธเจ้�ในอดีตท้ังหล�ย แล้วน้อมเอ�พระคุณดังกล่�ว 

ม�บังเกิดเป็นอ�นุภ�พปกป้องคุ้มครองอันตร�ย อันจะเกิดจ�กไฟ 

ท้ังหล�ยให้เกิดเป็นคว�มสุขสวัสดีแก่ชีวิต ดังน้ัน ก�รสวดค�ถ�น้ีก็เพ่ือ 

เป็นก�รป้องกันอันตร�ยอันจะเกิดจ�กไฟ และเหตุเดือดร้อนวุ่นว�ยน�น� 

ประก�ร ให้เกิดเป็นคว�มร่มเย็นเป็นสุข

(๑๐) บทวัฏฏะกะปริตร

   อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะย� 

  เตนะ สัจเจนะ ก�ห�มิ  สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง 

   อ�วัชชิตว� ธัมมะพะลัง สะริตว� ปุพพะเก ชิเน 

  สัจจะพะละมะวัสส�ยะ สัจจะกิริยะมะก�สะหัง 

   สันติ ปักข� อะปัตตะน� สันติ ป�ท� อะวัญจะน� 

  ม�ต� ปิต� จะ นิกขันต� ช�ตะเวทะ ปะฏิกกะมะ 

   สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะห�ปัชชะลิโต สิขี

  วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีส�นิ อุทะกัง ปัตว� ยะถ�สิขี 

  สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอส� เม สัจจะป�ระมีติฯ

๔๖
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๔๗

คำาแปล

  คุณคือศีล สัจจะ ชีวิตที่สะอ�ด และคว�มเอื้ออ�ทร มีอยู่ในโลก 

ด้วยคว�มสัตย์นั้น ข้�พเจ้� จักกระทำ�สัจกิริย�อย่�งยอดเยี่ยม

  ข�้พเจ้� ขอนอ้มรำ�ลกึถงึพล�นภุ�พแหง่พระสทัธรรม นอ้มรำ�ลกึ 

ถึงพระพุทธเจ้� ผู้ทรงพิชิตม�รในอดีต ได้กระทำ�สัจกิริย�ยึดมั่น 

ในกำ�ลังแห่งสัจจะที่ข้�พเจ้�มีอยู่ จึงขอทำ�สัจกิริย�ว่�

  ปกีทัง้สองข�้งของข�้พเจ้�มอียู ่แตก่ย็งัไมแ่ขง็แรงพอทีจ่ะบนิได ้ 

เท้�ทั้งสองข้�งของข้�พเจ้�มีอยู่ แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินได้  

พ่อแม่ก็พ�กันบินหนีไฟออกไปเสียแล้ว พระเพลิงเอ๋ย ขอท่�นจงดับ 

เสียเถิด

  พรอ้มกบัเม่ือข�้พเจ้�กระทำ�สจักริยิ� เปลวเพลงิทีล่กุโชนรุง่โรจน ์

ใหญห่ลวงนกั กก็ลบัเวน้ทีไ่ว ้๑๖ กรสี เหมอืนเปลวไฟตก ฉะนัน้ ไมม่ ี

ผู้ใดเสมอด้วยสัจจะของข้�พเจ้� นี้คือสัจบ�รมีของข้�พเจ้�ฯ
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อานิสงส์

๑. ย่อมได้กำ�จัดคว�มร้อนรนเหมือนเพลิงผล�ญเผ�ด้วย คือคว�ม 

เย็นสงบอย่�งปกติ

๒. ยอ่มไดร้บัคว�มคุม้ครองใหแ้กผู่อ้อ่นกำ�ลงั คอืบตุรหล�น ใหพ้น้จ�ก 

อัคคีภัย คือคว�มหลงท�งไปสู่สถ�นที่อันไม่เป็นมงคล มีแสงไปส่อง 

คว�มร้อนให้มืดหน้�ต�มัว ขอคว�มหลุดพ้นจงมี

๓. ย่อมได้พ้นจ�กเพลิงกองใหญ่ คือไฟบรรลัยกัลป์ เพลิงไฟนรก  

ถูกคุ้มครองด้วย ศีล สม�ธิ ปัญญ� วิมุตติ และวิมุตติญ�ณทัสสนะ

ตำานาน อาฏานาฏิยะปริตร

  บทสวดมนต์นี้เรียกอีกอย่�งหนึ่งว่� “ภ�ณยักษ์” หม�ยถึง 

ยกัษ์ คอืท�้วเวสสวุณั ไดส้วดอ�ฏ�น�ฏยิะปรติรนีถ้ว�ยแดพ่ระพทุธเจ�้  

มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อขับไล่ภูตผีปิศ�จที่ดุร้�ย ไม่ให้ม�ทำ�อันตร�ยและ 

คุ้มครองรักษ�ให้ปลอดภัย ทำ�ให้มีสุขภ�พดีมีคว�มสุข (ที.ป�ฏิ.  

๑๑/๒๐๙) ค�ถ�ทีท่�้วจ�ตมุมห�ร�ชใชเ้ปน็เคร่ืองป้องกนัเหล่�อมนษุย์ 

ที่ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์ที่ไปบำ�เพ็ญสมณะธรรมต�มป่�เข� เมื่อไม่ม ี

อะไรป้องกันเหล่�อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสก็จะรบกวน เบียดเบียน ทำ�ให ้

เกิดคว�มลำ�บ�กดังนั้นอ�นุภ�พของปริตรบทนี้คือ

  ๑. มีอ�นุภ�พในก�รทำ�ให้อมนุษย์ท่ีไม่เลื่อมใส ให้เกิดคว�ม 

เลื่อมใสในพระพุทธศ�สน�

  ๒. มีอ�นุภ�พในก�รคุ้มครองป้องกันไม่ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส 

๔๘



สวดมนต์ข้�มปี

๔๙

จับต้อง สิงสู่ เบียดเบียน ประทุษร้�ย ทำ�ให้ได้รับคว�มลำ�บ�ก 

เดือดร้อน โดยในปัจจุบันบทอ�ฏ�น�ฏิยปริตรที่ใช้สวดกันจะเป็น 

บทย่อที่นำ�เอ�ค�ถ�นมัสก�รพระพุทธเจ้�ในอดีตที่ท้�วเวสสุวัณ 

แสดงไวเ้ฉพ�ะพระพกัตรพ์ระพทุธองคม์�อ�้งเปน็สัจกริยิ�ใหเ้กดิเปน็ 

อ�นุภ�พคุ้มครอง ป้องกัน รักษ�

(๑๑) บทอาฏานาฏิยะปริตร

  วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

  สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภูต�นุกัมปิโน

  เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะห�ตะกัสสะ ตะปัสสิโน

  นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ ม�ระเสนัปปะมัททิโน

  โกน�คะมะนัสสะ นะมัตถุ พร�หมะณัสสะ วุสีมะโต

  กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

  อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

  โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกข�ปะนูทะนัง

  เย จ�ปิ นิพพุต� โลเก ยะถ�ภูตัง วิปัสสิสุง

  เต ชะน� อะปิสุณ� มะหันต� วีตะส�ระท�

  หิตัง เทวะมะนุสส�นัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง

  วิชช�จะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะส�ระทัง 

  วิชช�จะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันท�มะ โคตะมันติฯ
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คำาแปล

  ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้�พระน�มว่� วิปัสสี ผู้มีพระปัญญ� 

จักษุ ผู้ทรงพระสิริ

  ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้�พระน�มว่� สิขี ผู้ทรงอนุเคร�ะห ์

แก่สัตว์ทั้งปวง

  ขอนอบนอ้ม แดพ่ระพทุธเจ�้พระน�มว�่ เวสสภ ูผูท้รงชำ�ระล�้ง 

กิเลสแล้ว ทรงมีคว�มเพียรเป็นเครื่องแผดเผ�กิเลส

  ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้�พระน�มว่� กกุสันธะ ผู้ทรงยำ่�ยี 

พญ�ม�ร และเหล่�เสน�ม�รได้แล้ว

  ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้�พระน�มว่� โกน�คมนะ ผู้ทรง 

ละบ�ปได้แล้ว ทรงสิ้นสุดก�รประพฤติพรหมจรรย์แล้ว

  ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้�พระน�มว่� กัสสปะ ผู้ทรงพ้นจ�ก

กิเลสทั้งปวง

  ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้�พระน�มว่� อังคีรส โอรสแห่ง 

ศ�กยร�ช ผู้ทรงพระสิริ ทรงแสดงธรรมเพื่อบรรเท�ทุกข์ทั้งปวงนี้

  อนึง่ พระขณี�สพทัง้หล�ยในโลก ผูเ้หน็แจง้ธรรม ต�มคว�มเปน็ 

จริง ดับกิเลสได้แล้ว ท่�นเหล่�นั้น ห�มีว�จ�ส่อเสียดไม่ เป็นผู้มีคุณ 

อันยิ่งใหญ่ ทรงปร�ศจ�กคว�มครั่นคร้�ม

  ขอนอบน้อม แด่พระขีณ�สพทั้งหล�ยเหล่�นั้น ผู้ต่�งก็ถว�ย 

คว�มนอบน้อม แด่พระโคตมะพุทธเจ้� ผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวด�และ 

มนุษย์ทั้งหล�ย ทรงถึงพร้อมด้วยวิชช�และจรณะ ผู้ทรงคุณ 

อันยิ่งใหญ่ ทรงปร�ศจ�กคว�มครั่นคร้�มฯ

๕๐
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๕๑

  ขอนอบน้อม แด่พระขีณ�สพทั้งหล�ยเหล่�นั้น ผู้ต่�งก็ถว�ย 

คว�มนอบน้อมแด่พระโคตมะพุทธเจ้� ผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวด�และ 

มนุษย์ทั้งหล�ย ทรงถึงพร้อมด้วยวิชช�และจรณะ ผู้ทรงคุณ 

อันยิ่งใหญ่ ทรงปร�ศจ�กคว�มครั่นคร้�มฯ

อานิสงส์

๑. ย่อมไม่ถูกรุกร�นด้วยยักษ์ คือผู้มีอิทธิพลด้วยมิจฉ�ทิฏฐิ 

เบียดเบียนหรือให้โทษ

๒. ย่อมไม่ถูกหลอกหลอนให้ร้�ยด้วยภูตผีปีศ�จ อมนุษย์ หรือผู้ข�ด 

คณุธรรม ไมเ่ข�้ข่�ยแห่งคว�มเปน็มนษุย ์หรอืมคีว�มโหดร�้ยรนุแรง 

เกินกว่�คว�มเป็นมนุษย์ เข้�หลอกหลอนให้หลงเชื่อ

๓. ย่อมได้รับบ�รมีของพระพุทธเจ้� ๒๘ พระองค์ ซึ่งมีพลังแห่งบุญ 

ที่ยิ่งใหญ่ต่�งกัน ก�รได้กล่�วข�นถึงพระน�มของพระพุทธเจ้� 

ทุกพระองค์ ย่อมเกื้อกูลให้สวัสดี
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ตำานาน โพชฌังคปริตร

  บทโพชฌังคปริตรนี้ มีอ�นุภ�พในท�งขจัดคว�มเจ็บไข้  

และเป็นมนต์อ�ยุยืน จึงใช้สวดต่ออ�ยุให้คนเจ็บหรือคนใกล้จะต�ย  

เรียกว่� “มนต์ต่อน�ม” มนต์บทนี้ ทำ�ให้สุขภ�พดี มีอ�ยุยืน พ้นจ�ก 

อุปสรรคทั้งปวง (สำ.ม. ๑๙/๑๑๗) พระปริตรที่กล่�วถึงโพชฌงค์ 

ซึ่งเป็นองค์แห่งก�รรู้แจ้ง แล้วอ้�งสัจจะว�จ�นั้นม�พิทักษ์คุ้มครอง 

ผู้สวดให้มีคว�มสวัสดี เพื่อให้ปร�ศจ�กโรคภัยไข้เจ็บ มีประวัติว่� 

สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้�ประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน กรุงร�ชคฤห์ พระมห� 

กัสสปเถระได้อ�พ�ธหนักที่ถำ้�ปิปผลิคุห� พระพุทธเจ้�ได้เสด็จไป 

เยี่ยมและแสดงบทโพชฌงค์ เมื่อพระมห�กัสสปเถระได้ฟัง 

เกิดปีติอ่ิมเอมใจ เลือดก�ยและรูปธรรมผ่องใส โรคจึงอันตรธ�นไป  

และเมื่อพระพุทธเจ้�ทรงประชวรหนักเมื่อครั้งประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน  

ได้รับสั่งให้พระจุนทเถระส�ธย�ยโพชฌงค์ และพระองค์ทรงห�ยจ�ก 

ก�รประชวร ดังนั้น ต่อม�ในภ�ยหลังเมื่อมีผู้เจ็บป่วย ไม่สบ�ย ก็จะ 

สวดโพชฌังคปริตร เมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้�นเจ็บป่วย มักจะนิยม 

นิมนต์พระสงฆ์ม�สวดบทโพชฌังคปริตรให้ฟัง หรือไม่ลูกหล�นก ็

อ�จจะสวดให้ฟังเอง ซึ่งอนุภ�พของพระปริตรบทนี้เพื่อเป็นก�ร 

คุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอ�ยุยืน

๕๒
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๕๓

(๑๒) โพชฌังคปริตร

   โพชฌังโค สะติสังข�โต ธัมม�นัง วิจะโย ตะถ�

 วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังค� จะ ตะถ�ปะเร

 สะม�ธุเปกขะโพชฌังค� สัตเต เต สัพพะทัสสิน�

 มุนิน� สัมมะทักข�ต� ภ�วิต� พะหุลีกะต�

 สังวัตตันติ อะภิญญ�ยะ นิพพ�น�ยะ จะ โพธิย�

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะท�ฯ

   เอกัสมิง สะมะเย น�โถ โมคคัลล�นัญจะ กัสสะปัง

 คิล�เน ทุกขิเต ทิสว� โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

 เต จะ ตัง อะภินันทิตว� โรค� มุจจิงสุ ตังขะเณ

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะท�ฯ

   เอกะท� ธัมมะร�ช�ปิ เคลัญเญน�ภิปีฬิโต

 จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณ�เปตว�นะ ส�ทะรัง

 สัมโมทิตว� จะ อ�พ�ธ� ตัมห� วุฏฐ�สิ ฐ�นะโส

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะท�ฯ

   ปะหีน� เต จะ อ�พ�ธ� ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

 มัคค�หะตะกิเลส�วะ ปัตต�นุปปัตติธัมมะตัง

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะท�ฯ
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คำาแปล

  โพชฌงค์ ๗ ประก�ร คือ ๑. สติ คว�มระลึกได้ ๒. ธัมมวิจยะ  

ก�รเลอืกเฟน้พจิ�รณ�ธรรม ๓. วริยิะ คว�มเพยีร ๔. ปติี คว�มอ่ิมใจ  

๕. ปัสสัทธิ คว�มสงบ ๖. สม�ธิ คว�มตั้งใจมั่น ๗. อุเบกข� คว�ม 

ว�งเฉย เหล่�นี้เป็นธรรมที่พระมุนีเจ้� ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว ้

ชอบแล้ว บุคคลอบรมฝึกฝนให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มรู้ยิ่ง  

เพื่อตรัสรู้ และเพื่อพระนิพพ�น ด้วยก�รกล่�วคำ�สัตย์นี้ ขอคว�ม 

สวัสดี จงมีแก่ท่�นทุกเมื่อ

  สมัยหนึ่ง พระโลกน�ถเจ้�ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลล�นะ 

และพระกัสสปะอ�พ�ธ ได้คว�มลำ�บ�ก จึงทรงแสดงโพชฌงค์  

๗ ประก�รให้ท่�นทั้งสองฟัง ท่�นทั้งสองต่�งชื่นชม ยินดีพระธรรม- 

เทศน�นั้น แล้วกลับห�ยจ�กโรคทันที ด้วยก�รกล่�วคำ�สัตย์นี้  

ขอคว�มสวัสดี จงมีแก่ท่�นทุกเมื่อ

  ครั้งหน่ึง องค์พระธรรมร�ช�เอง ทรงพระประชวร รับสั่ง 

ให้พระจุนทะเถระ กล่�วโพชฌงค์ ๗ ประก�รนั้น ถว�ยโดยเค�รพ  

ทรงบันเทิงพระฤทัย ห�ยจ�กพระประชวรนั้นแท้จริง ด้วยคำ�สัตย์นี้  

ขอคว�มสวัสดี จงมีแก่ท่�นทุกเมื่อ

  แท้จริงแล้ว อ�พ�ธเหล่�นั้น ของท่�นผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓  

อนัตรธ�นไป ไมก่ลบัเปน็อกี เหมอืนอรยิมรรค กำ�จดักเิลสลงร�บแลว้ 

ไม่เกิดอีกเป็นธรรมด� ด้วยก�รกล่�วคำ�สัตย์นี้ ขอคว�มสวัสดี จงมี 

แก่ท่�นทุกเมื่อฯ

๕๔
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อานิสงส์

๑. ย่อมมีอ�นุภ�พในก�รส�ธย�ยให้ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ มนต์ 

ต้องใจโรค�พ�ธบรรเท�ได้

๒. ย่อมมีอ�นุภ�พในก�รส�ธย�ยให้ผู้สูงอ�ยุได้ฟัง จักได้พลังสืบต่อ 

ชะต�อ�ยุให้ยืนย�ว

๓. ย่อมมีอ�นุภ�พในก�รกำ�จัดโรคท�งใจ ให้เกิดพลังศรัทธ�บริสุทธิ์  

หยุดก�รกำ�เริบของโรคได้

๕๕
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สจฺเจนาลิกวาทินำ
พึงชนะคนพูดปดด้วยคำาจริง



สวดมนต์ข้�มปี

๕๗

(๑๓) บทอะภะยะปะริตตะคาถา

    ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

   โย จ�มะน�โป สะกุณัสสะ สัทโท

   ป�ปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

   พุทธ�นุภ�เวนะ วิน�สะเมนตุ ฯ

    ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

   โย จ�มะน�โป สะกุณัสสะ สัทโท

   ป�ปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

   ธัมม�นุภ�เวนะ วิน�สะเมนตุ ฯ

    ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

   โย จ�มะน�โป สะกุณัสสะ สัทโท

   ป�ปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

   สังฆ�นุภ�เวนะ วิน�สะเมนตุ ฯ



สวดมนต์ข้�มปี

คำาแปล

  ล�งร้�ยใด อัปมงคลใด เสียงนกที่น่�สะพรึึงกลัวใด เคร�ะห์ร้�ย 

และฝันร้�ย ที่ไม่น่�ปร�รถน�ใด ด้วยพุทธ�นุภ�พ ขอคว�มเลวร้�ย 

ทั้งปวงนั้นจงพิน�ศสิ้นไป

  ล�งร้�ยใด อัปมงคลใด เสียงนกที่น่�สะพรึึงกลัวใด เคร�ะห์ร้�ย 

และฝันร้�ย ที่ไม่น่�ปร�รถน�ใด ด้วยธรรม�นุภ�พ ขอคว�มเลวร้�ย 

ทั้งปวงนั้นจงพิน�ศสิ้นไป

  ล�งร้�ยใด อัปมงคลใด เสียงนกที่น่�สะพรึึงกลัวใด เคร�ะห์ร้�ย 

และฝันร้�ย ที่ไม่น่�ปร�รถน�ใด ด้วยสังฆ�นุภ�พ ขอคว�มเลวร้�ย 

ทั้งปวงนั้นจงพิน�ศสิ้นไปฯ

อานิสงส์

๑. ย่อมทำ�ให้นอนหลับง่�ย ฝันเป็นมงคล ไม่ฝันร้�ย ตื่นม�สดชื่น 

กระปรี้กระเปร่�

๒. ย่อมทำ�ให้พ้นจ�กมิจฉ�ทิฏฐิ คว�มเห็นผิด ไม่เป็นคนขล�ดเขล� 

๓. ยอ่มทำ�ใหพ้น้จ�กภยัพบิตัติ�่งๆ เดนิท�งปลอดภยั จติใจเปน็สม�ธิ 

๔. คร�วใดที่ฝันร้�ย ไม่สบ�ยใจ สวดมนต์บทนี้ ร้�ยจะกล�ยเป็นดี  

ไม่มีภัยอันตร�ย

๕๘
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๕๙

ตำานาน เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

  บทเทวต�อุยโยชนค�ถ�นี้ คือค�ถ�ส่งเทวด� ค�ถ�นี้กล่�วถึง 

ก�รแผ่เมตต�แก่สรรพสัตว์ และอัญเชิญเทวด�ให้อนุโมทน�บุญ 

และกลับสู่นิเวศน์ของตน ที่ต้องสวดส่งนั้นเพร�ะแรกสวดมนต์ 

ได้กล่�วอัญเชิญชุมนุมเทวด�ไว้ ครั้นเสร็จพิธีแล้วจึงต้องเชิญกลับ 

ต�มธรรมเนียมด้วยค�ถ�นี้ (มนต์พิธี หน้� ๗๙) ค�ถ�ส่งเทวด�  

เนื่องจ�กก�รเจริญพระปริตร ได้มีก�รชุมนุมเทวด� หรืออัญเชิญ 

เทวด�ม�เพื่อฟังก�รเจริญพระปริตร ซึ่งถือว่�เป็นก�รแบ่งส่วนบุญ 

ไปใหส้รรพสตัวท์กุจำ�พวก ทกุหมูเ่หล�่ แมก้ระทัง่เทวด� กแ็ผเ่มตต�จติ 

ไปถึง ซึ่งเนื้อคว�มในท่อนแรกของค�ถ�นี้ เริ่มต้นด้วยก�รแผ่ 

เมตต�จิตไปในหมู่สัตว์ท้ังหล�ยให้จ�กทุกข์โศก โรคภัย จ�กนั้น 

ได้กล่�วเชิญเทวด�ให้อนุโมทน�บุญกุศลที่บำ�เพ็ญม� ซึ่งรวมถึงบุญ 

อันเกิดจ�กก�รเจริญพระปริตร เพ่ือเทวด�จะได้อ�นิสงส์แห่งบุญ 

นั้นด้วย ต่อจ�กนั้นก็เป็นก�รแนะนำ�เทวด�ให้เกิดศรัทธ�ในก�ร 

ให้ท�น รักษ�ศีล บำ�เพ็ญภ�วน�แล้วเชิญให้เทวด�กลับ จ�กนั้นก็ขอ 

อ�นุภ�พแห่งพระพุทธเจ้� พระปัจเจกพุทธเจ้� และพระอรหันต์ 

ทั้งหล�ยให้คุ้มครองรักษ�
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(๑๔) บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา

  ทุกขัปปัตต� จะ นิททุกข� ภะยัปปัตต� จะ นิพภะย�

  โสกัปปัตต� จะ นิสโสก� โหนตุ สัพเพปิ ป�ณิโน

  เอตต�วะต� จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

  สัพเพ เทว�นุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิย�

  ท�นัง ทะทันตุ สัทธ�ยะ สีลัง รักขันตุ สัพพะท�

  ภ�วะน�ภิระต� โหนตุ คัจฉันตุ เทวะต�คะต� ฯ

  สัพเพ พุทธ� พะลัปปัตต� ปัจเจก�นัญจะ ยัง พะลัง

  อะระหันต�นัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธ�มิ สัพพะโส ฯ

คำาแปล

  ขอสตัวท์ัง้หล�ยท่ีประสบทุกข ์จงเป็นผู้ปร�ศจ�กทกุข ์ทีป่ระสบภัย  

จงปร�ศจ�กภยั ทีป่ระสบคว�มเศร�้โศก จงสร�่งโศก ขอเหล�่เทวด� 

ทั้งปวง จงอนุโมทน�บุญสมบัติ ที่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยสร้�งสมม�แล้วนี้  

เพื่อคว�มสำ�เร็จแห่งสมบัติทั้งปวง ขอเทวด�ทั้งหล�ย จงให้ท�น  

รกัษ�ศลี บำ�เพญ็ภ�วน�ดว้ยศรทัธ�ทกุเมือ่ ขอเชญิเทวด�ทีม่�ชมุนมุ 

กลับไปเถิด พระพุทธเจ้�ท้ังปวงล้วนทรงพละกำ�ลัง ด้วยเดชแห่ง 

กำ�ลังขอพระปัจเจกพุทธเจ้�ทั้งหล�ย และด้วยเดชแห่งกำ�ลังของ 

พระอรหนัตท์ัง้หล�ย ข�้พเจ�้ขอนอ้มนำ�เดชทัง้ปวงนัน้ ม�เปน็เครือ่ง 

คุ้มครองรักษ� ฯ

๖๐
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อานิสงส์

๑. ย่อมได้รับคว�มสุขสงบ เปิดมิตร ปิดศัตรู ทั้งกับมนุษย์ และ 

อมนุษย์ทั้งหล�ย

๒. ย่อมทำ�กิจก�รง�นใดก็เป็นไปด้วยคว�มร�บรื่น มีเทวด�ผู้ใจบุญ 

ร่วมอนุโมทน�

๓. ย่อมมีคว�มมั่นใจในก�รทำ�คว�มดี มีกำ�ลังใจดี ไม่ท้อถอย

๖๑
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สุขิโน วตารหนฺโต 
ท่านผู้ไกลกิเลส มีความสุขจริงหนอ
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(๑๕) บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

  อติปิ ิโส ภะคะว� อะระหัง สมัม�สมัพุทโธ, วชิช�จะระณะสมัปนัโน  

สคุะโต โลกะวทิ,ู อะนตุตะโร ปรุสิะทมัมะส�ระถ,ิ สตัถ� เทวะมะนสุส�นงั,  

พุทโธ ภะคะว�ติ ฯ

  สว�กข�โต ภะคะวะต� ธมัโม, สนัทิฏฐโิก อะก�ลโิก, เอหปิสัสโิก,  

โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (อ่�นว่�วิญญูฮีติ)

  สปุะฏปินัโน ภะคะวะโต ส�วะกะสงัโฆ, อุชปุะฏิปนัโน ภะคะวะโต  

ส�วะกะสังโฆ, ญ�ยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ,  

ส�มีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตต�ริ  

ปุริสะยุค�นิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะล�, เอสะ ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ,  

อ�หุเนยโย, ป�หุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง  

ปุญญักเขตตัง โลกัสส�ติ ฯ

คำาแปล

  เพร�ะเหตุอย่�งนี้ๆ พระผู้มีพระภ�คเจ้�นั้น เป็นผู้ไกลจ�กกิเลส 

ตรสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง ทรงถงึพรอ้มดว้ยวชิช�และจรณะ เสดจ็ไป 

ดีแล้ว ทรงรู้โลกอย่�งแจ่มแจ้ง ส�ม�รถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่�ง 

ไม่มใีครยิง่กว�่ ทรงเปน็ครขูองเหล�่เทวด�และมนษุยท์ัง้หล�ย เปน็ผูรู้ ้ 

ผู้ตื่น ผู้เบิกบ�นด้วยธรรม ทรงมีคว�มส�ม�รถในก�รจำ�แนกธรรม 

สั่งสอนสัตว์ฯ

๖๓
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  พระธรรม เปน็ธรรมท่ีพระผูม้พีระภ�คเจ�้ ตรสัไวด้แีลว้ ผูศ้กึษ�  

และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ 

ไม่จำ�กดัก�ล ส�ม�รถแนะนำ�ผู้อืน่ให้ม�พิสจูนไ์ดว้�่ “ท�่นจงม�ดเูถดิ”  

ควรน้อมนำ�เข้�ม�ไว้ในตัว ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพ�ะตนฯ

  พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้� ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติ 

ตรงแล้ว ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจ�กทุกข์ ปฏิบัติเหม�ะสม  

ได้แก่ บุคคลเหล่�นี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงลำ�ดับได้ ๘ ท่�น 

นั่นแหละ พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้� ซึ่งเป็นผู้ควรแก ่

สักก�ระที่เข�น้อมนำ�ม�บูช� ควรแก่สักก�ระที่เข�เตรียมไว้ต้อนรับ  

ควรรับทักษิณ�ท�น เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรให้คว�มเค�รพ เป็น 

เนื้อน�บุญของโลก ไม่มีน�บุญอื่นยิ่งกว่�ฯ

อานิสงส์

๑. ย่อมได้รับพรอันประเสริฐ ห�สิ่งใดจะเสมอด้วยพร คือ พระ- 

รัตนตรัยไม่มี 

๒. ย่อมได้รับสิ่งอันสมปร�รถน� ตั้งใจไว้ดี ตั้งก�ยไว้ดี ตั้งว�จ�ไว้ดี  

ย่อมสำ�เร็จในรัตนะ

๓. ย่อมทำ�ให้เป็นผู้ที่น่�เชื่อถือ น่�เค�รพ น่�ยกย่อง ในท่�มกล�ง 

หมู่ชน ด้วยก�รกล่�วคำ�สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย

๖๔
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๖๕

ตำานาน ชะยะสิทธิคาถา

  บทชะยะสทิธคิ�ถ� เปน็ค�ถ�ทีก่ล�่วถงึชยัชนะของพระพทุธเจ�้  

แล้วอ้�งสัจจะว�จ�นั้นม�พิทักษ์คุ้มครองให้เกิดคว�มสวัสดี ที่มีชื่อ 

เรียกว่� “บทถว�ยพรพระ” นั้น เพร�ะแต่งถว�ยพระพรพระเจ้� 

แผ่นดิน เพื่อให้ทรงชนะข้�ศึก ถือเป็นค�ถ�ที่ทำ�ให้ประสบชัยชนะ  

และมีคว�มสุขสวัสดี (มนต์พิธี หน้� ๑๒๘) ค�ถ�ที่กล่�วถึงชัยชนะ 

ของพระพุทธเจ้� ๘ ครั้ง แล้วอ้�งสัจจะว�จ�นั้นม�พิทักษ์ คุ้มครอง 

ให้มีคว�มสวัสดี โดยชัยชนะเหล่�นั้นคือ ชนะม�ร ชนะอ�ฬวกยักษ์  

ชนะช้�งน�ฬ�คีรี ชนะโจรองคุลีม�ล ชนะน�งจิญจม�ณวิก�  

ชนะสัจจกนิครนถ์ ชนะนันโทปนันทน�คร�ช และชนะพก�พรหม  

นักวิช�ก�รบ�งท่�นสันนิษฐ�นว่�ผู้ประพันธ์ค�ถ�นี้คือพระมห�- 

พุทธสิริ ซึ่งเป็นผู้แต่งคัมภีร์ฎีก�พ�หุง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตร- 

โลกน�ถ โดยได้ประพันธ์บทพุทธชัยมงคลค�ถ�ในร�ว พ.ศ.๒๐๐๖  

ขณะเดียวกันค�ถ�นี้ยังมีชื่อเรียกว่� บทถว�ยพระ เพร�ะแต่งถว�ย 

พระเจ้�แผ่นดินเพื่อให้ทรงชนะศึก
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๖๖

(๑๖) บทชะยะสิทธิคาถา

    พ�หุงสะหัสสะมะภินิมมิตะส�วุธันตัง

   ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะม�รัง

   ท�น�ทิธัมมะวิธิน� ชิตะว� มุนินโท

   ตันเตชะส� ภะวะตุ เต ชะยะมังคล�นิ.

    ม�ร�ติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

   โฆรัมปะน�ฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

   ขันตี สุทันตะวิธิน� ชิตะว� มุนินโท

   ตันเตชะส� ภะวะตุ เต ชะยะมังคะล�นิ.

    น�ฬ�คิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

   ท�วัคคิจักกะมะสะนีวะ สุท�รุณันตัง

   เมตตัมพุเสกะวิธิน� ชิตะว� มุนินโท

   ตันเตชะส� ภะวะตุ เต ชะยะมังคะล�นิ.

    อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุท�รุณันตัง

   ธ�วันติโยชะนะปะถังคุลิม�ละวันตัง

   อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะว� มุนินโท

   ตันเตชะส� ภะวะตุ เต ชะยะมังคะล�นิ.

    กัตว�นะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินีย�

   จิญจ�ยะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะก�ยะมัชเฌ

   สันเตนะ โสมะวิธิน� ชิตะว� มุนินโท

   ตันเตชะส� ภะวะตุ เต ชะยะมังคะล�นิ.

    สัจจัง วิห�ยะ มะติสัจจะกะว�ทะเกตุง
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๖๗

   ว�ท�ภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

   ปัญญ�ปะทีปะชะลิโต ชิตะว� มุนินโท

   ตันเตชะส� ภะวะตุ เต ชะยะมังคะล�นิ.

    นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

   ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะม�ปะยันโต

   อิทธูปะเทสะวิธิน� ชิตะว� มุนินโท

   ตันเตชะส� ภะวะตุ เต ชะยะมังคะล�นิ.

    ทุคค�หะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

   พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะก�ภิธ�นัง

   ญ�ณ�คะเทนะ วิธิน� ชิตะว� มุนินโท

   ตันเตชะส� ภะวะตุ เต ชะยะมังคะล�นิ.

    เอต�ปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะค�ถ�

   โย ว�จะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

   หิตว�นะเนกะวิวิธ�นิ จุปัททะว�นิ

   โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

   หิตว�นะเนกะวิวิธ�นิ จุปัททะว�นิ

   โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.
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๖๘

คำาแปล

  ดว้ยเดช�นภุ�พของพระสมัม�สมัพทุธเจ�้ ผูเ้ปน็จอมมนุ ีไดท้รง 

ชำ�นะพญ�ม�ร ซึง่ไดเ้นรมติแขนตัง้พัน ถอือ�วธุครบมอื ขีช่้�งพล�ย 

ครีเีมกข ์พรอ้มดว้ยเสน�ม�รโหร่อ้งกกึกอ้ง ด้วยธรรมวธิมีที�นบ�รม ี 

เป็นต้นนั้น ขอชัยมงคลทั้งหล�ยจงมีแก่ท่�นฯ

  ด้วยพระเดช�นุภ�พของพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ผู้เป็นจอมมุนี  

ได้ทรง ชำ�นะอ�ฬวกยักษ์ดุร้�ย ผู้มีจิตกระด้�งลำ�พอง หย�บช้� 

ยิ่งกว่�พญ�ม�ร เข้�ม�รุกร�นร�วีตลอดรุ่งร�ตรี ด้วยวิธีทรม�นเป็น 

อันดี คือขันติธรรมนั้น ขอชัยมงคลทั้งหล�ยจงมีแก่ท่�นฯ

  ด้วยพระเดช�นุภ�พของพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ผู้เป็นจอมมุนี  

ได้ทรงชำ�นะพญ�ช้�งน�ฬ�คีรีซึ่งกำ�ลังเม�มัน ร้�ยแรงเหมือนไฟป่� 

ลุกล�ม ร้องโกญจน�ทเหมือนฟ้�ฟ�ด ด้วยวิธีรดลงด้วยนำ้�คือ 

พระเมตต�นั้น ขอชัยมงคลทั้งหล�ย จงมีแก่ท่�นฯ

  ด้วยพระเดช�นุภ�พของพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ผู้เป็นจอมมุนี 

ได้ทรงชำ�นะองคุลีม�ลโจร ท�รุณร้�ยก�จนัก ทั้งฝีมือยอดเยี่ยม  

ควงด�บไลต่�มพระองคไ์ปตลอดท�ง ๓ โยชน ์ดว้ยอทิธปิ�ฏหิ�รยิน์ัน้  

ขอชัยมงคลทั้งหล�ย จงมีแก่ท่�นฯ

  ด้วยพระเดช�นุภ�พของพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ผู้เป็นจอมมุนี  

ได้ทรงชำ�นะน�งจิญจะม�ณะวิก� ที่ทำ�ม�รย�เสแสร้งกล่�วโทษ 

พระองค์ โดยผูกท่อนไม้กลมแนบเข้�กับท้อง ทำ�เป็นท้องมีครรภ์แก่  

ด้วยสม�ธิวิธี ในท่�มกล�งประชุมนั้น ขอชัยมงคลทั้งหล�ย จงมี 

แก่ท่�นฯ
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๖๙

  ด้วยพระเดช�นุภ�พของพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ผู้เป็นจอมมุนี  

ผู้รุ่งเรืองด้วยดวงประทีปคือปัญญ�ได้พบท�งชำ�นะสัจจกนิครนถ์  

ผู้มีนิสัยตลบตะแลง มีสันด�นโอ้อวดมืดมน ด้วยสัจจะว�จ�นั้น  

ขอชัยมงคลทั้งหล�ย จงมีแก่ท่�น ฯ

  ด้วยพระเดช�นุภ�พของพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ผู้เป็นจอมมุนี  

โปรดให้พระโมคคัลล�นะเถระพุทธชิโนรส นิรมิตก�ยเป็นน�คร�ช 

ไปปร�บนนัโทปนนัทน�คร�ช ผู้มฤีทธิม์�ก แตม่คีว�มรูผ้ดิ ดว้ยวธิแีสดง 

อุปเทห์แห่งฤทธิ์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหล�ย จงมีแก่ท่�นฯ

  ด้วยพระเดช�นุภ�พของพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ผู้เป็นจอมมุนี  

ได้ทรงชำ�นะท้�วพก�พรหมผู้มีฤทธิ์มีคว�มสำ�คัญตนผิด ว่�เป็นผู้ 

มีฤทธิ์ รุ่งเรื่องด้วยวิสุทธิคุณ ถือมั่นด้วยมิจฉ�ทิฏฐิ เหมือนถูกงูร้�ย 

กำ�ลงัตรงึรดัไวแ้นน่แฟน้ ดว้ยวธิปีระท�นย�พเิศษ คอืเทศน�ญ�ณนัน้  

ขอชัยมงคลทั้งหล�ย จงมีแก่ท่�นฯ

  นรชนใด ไม่เกียจคร้�น สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล  

๘ ค�ถ� แมเ้หล�่นีทุ้กๆ วนั นรชนนัน้จะพึงละเสยีได ้ซึง่อปุทัวนัตร�ย  

ทั้งหล�ยมีประก�รต่�งๆ เป็นเอนก ถึงซึ่งวิโมกขสิว�ลัยอันเป็น 

บรมสุขแล ฯ
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๑. ย่อมได้รับชัยชนะต่อหมู่ม�รผู้มีมือเป็นร้อยเป็นพัน มีฤทธ์ิม�ก  

มีคว�มเห็นผิด

๒. ย่อมได้รับชัยชนะต่อเล่ห์เพทุบ�ย ไม่หลงผิด ไม่หลงเช่ือ ไม่เบ่ือ 

คำ�สอน รู้แจ้งแทงตลอดในเหตุก�รณ์

๓. ย่อมทำ�ให้มีสติปัญญ�ส�ม�รถ ทันก�รณ์ ทันเกม ทันสังคม ไม่ตกเป็น 

ผู้แพ้ ด้วยก�รแก้ปัญห�ได้

 

(๑๗) บททวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา

   มะห�ก�รุณิโก น�โถ หิต�ยะ สัพพะป�ณีนัง 

  ปูเรตว� ป�ระมี สัพพ� ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

   ชะยันโต โพธิย� มูเล สักย�นัง นันทิวัฑฒะโน 

  เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 

  อะปะร�ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 

  อะภิเสเก สัพพะพุทธ�นัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.

   สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภ�ตัง สุหุฏฐิตัง 

  สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจ�รีสุ 

   ปะทักขิณัง ก�ยะกัมมัง ว�จ�กัมมัง ปะทักขิณัง

  ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณ� 

  ปะทักขิณ�นิ กัตว�นะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.
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คำาแปล

  พระผูม้พีระภ�ค ผูเ้ปน็ทีพ่ึง่ของสตัว ์ประกอบแลว้ดว้ยพระมห�- 

กรุณ� ยังบ�รมีท้ังหล�ยท้ังปวงให้เต็ม เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ 

ทัง้หล�ย ถงึแลว้ซึง่คว�มตรสัรูอ้นัอดุม ดว้ยก�รกล�่วคำ�สตัยน์ี ้ขอชยั 

มงคลจงมีแก่ท่�น

  ขอท�่นจงมชียัชนะในมงคลพธิ ีเหมอืนพระจอมมนุทีรงชนะม�ร 

ทีโ่คนโพธพิฤกษ ์ถงึคว�มเปน็ผูเ้ลศิในสรรพพุทธ�ภิเษก ทรงปร�โมทย ์

อยู่บนอปร�ชิตบัลลังก์อันสูง เป็นจอมมห�ปฐพี ทรงเพิ่มพูนคว�มด ี

แก่เหล่�ประยูรญ�ติศ�กยวงศ์ ฉะนั้น

  เวล�ที่สัตว์ประพฤติชอบ ชื่อว่�ฤกษ์ดี มงคลดี สว่�งดี รุ่งดี และ 

ขณะดี ครู่ดี บูช�ดีแล้ว ในพรหมจ�รีบุคคลทั้งหล�ย ก�ยกรรม เป็น 

ประทกัษณิสว่นเบือ้งขว� วจกีรรมเปน็ประทกัษณิสว่นเบือ้งขว� มโน- 

กรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขว� คว�มปร�รถน�ของท่�นเป็น 

ประทักษิณส่วนเบื้องขว� สัตว์ท้ังหล�ยทำ�กรรมอันเป็นประทักษิณ 

ส่วนเบื้องขว�แล้ว ย่อมได้ประโยชน์ท้ังหล�ย อันเป็นประทักษิณ 

ส่วนเบื้องขว�ฯ
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๑. ย่อมได้รับคว�มกรุณ�เกื้อกูลจ�กผู้ใหญ่ เปิดท�งให้ผ่�นสู่คว�ม 

สำ�เร็จ

๒. ย่อมได้รับชัยชนะต�มพุทธบ�รมี หมู่ม�รน้อยใหญ่พ่�ยแพ้

๓. ยอ่มไดร้บัดถิฤีกษด์อีนัเปน็มงคล เริม่ตน้ง�นใด ภ�รกจิใด สู่เส้นชยั 

โดยสวัสดี
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หิริโอตฺตปฺปญฺเญว โลกำ ปาเลติ สาธุกำ  
ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 

ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี
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ตำานาน อุณหิสสวิชัย

  บทอุณหิสสวิชัย ถือว่�เป็นบทส่งผลบุญต่ออ�ยุ ค�ถ�อุณหิส  

เปน็อกีหนึง่บทสวดทีน่ยิมใชส้วด เพือ่ปอ้งกนัภยัอนัตร�ยจ�กอมนษุย ์ 

ภตู ผ ีปศี�จ โดยม�กจะนยิมใชส้วดในง�นทำ�บญุต่ออ�ย ุตำ�น�นของ 

ค�ถ�อุณหิสมีดังนี้ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้�ประทับอยู่ ณ ปัณฑุกัมพล 

ศิล�อ�สน์ภ�ยใต้ต้นป�ริกช�ติในสวรรค์ช้ันด�วดึงส์ ทรงแสดง 

พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพยด�ทั้งหล�ย ในก�ลนั้นมีเทพบุตร 

องค์หน่ึงชื่อว่� สุปติฏฐิตเทพบุตร ถึงก�ลที่จะต้องไปเสวยผลกรรม 

ในนรกเป็นเวล�หนึ่งแสนปี ในอีก ๗ วันเข้�สักก�รบูช� เข้�เฝ้�พระ- 

พุทธองค์ ครั้นถว�ยอภิว�ทแล้วก็กร�บทูลเรื่องร�วให้ทรงทร�บ  

พระพทุธองคจ์งึทรงแสดงบทอณุหิสสวชิยั เมือ่จบพระธรรมเทศน�แลว้  

เทวด�ทัง้หล�ย อนัมอีงคอ์มัรนิทร�ธริ�ชเปน็ประธ�น ต�่งซ�บซึง้ใน 

พระสทัธรรม บรรลธุรรมพเิศษคอื มรรคผลเปน็อนัม�ก สว่นสปุตฏิจติ 

เทพบตุรกม็ใีจนอ้มนบัถอืในพระพทุธเจ้� เลือ่มใสในธรรมของพระองค์  

และจะมีอ�ยุยืนย�วสืบต่อไปจนถึงสมัยท่ีพระพุทธเจ้�พระองค์ต่อไป 

ลงม�ตรัสรู้ จึงจะม�จุติลงสู่โลกมนุษย์และจะได้เป็นพระอรหันต์  

ด้วยอ�นิสงส์แห่งก�รฟังอุณหิสสะวิชะยะค�ถ�

(๑๘) บทอุณหิสสวิชัย

  อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

  สัพพะสัตตะหิตัตถ�ยะ ตัง ตวัง คัณห�หิ เทวะเต

๗๔
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  ปะริวัชเช ร�ชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ป�วะเก

  พะยัคเฆ น�เค วิเส ภูเต อะก�ละมะระเณนะ ว�

  สัพพัสม� มะระณ� มุตโต ฐะเปตว� ก�ละม�ริตัง

  ตัสเสวะ อ�นุภ�เวนะ โหตุ เทโว สุขี สะท�

  สุทธะสีลัง สะม�ท�ยะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

  ตัสเสวะ อ�นุภ�เวนะ โหตุ เทโว สุขี สะท�

  ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธ�ระณัง ว�จะนัง คะรุง

  ปะเรสัง เทสะนัง สุตว� ตัสสะ อ�ยุ ปะวัฑฒะตีติ

คำาแปล

  ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เอ�บุญของข้�พเจ้�ทุกช�ติ  

ให้กับบิด�ม�รด� ครูอ�จ�รย์ เทพเทวด� เชื้อโรคในตัวข้�พเจ้�  

เจ้�กรรมน�ยเวรเจ้�บุญน�ยคุณของข้�พเจ้� ขอให้เจ้�กรรมน�ยเวร 

เจ้�บุญน�ยของคุณข้�พเจ้� ได้โปรดอนุโมทน�บุญ และอโหสิกรรม 

แกข่�้พเจ้�ตัง้แตบ่ดันีเ้ถดิ แมแ้ตก่รรมใดทีใ่ครทำ�ไวแ้กข่�้พเจ�้กต็�ม  

ข้�พเจ้�ขออโหสิกรรมทั้งสิ้น ยกถว�ยแด่พระพุทธเจ้�เป็นอภัยท�น  

เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมใดๆ ต่อไป

  ด้วยอ�นิสงส์แห่งอภัยท�นนี้ คุ้มครองข้�พเจ้� บิด�ม�รด�  

ครูบ�อ�จ�รย์คู่ครอง ญ�ติมิตร บุตรบริว�ร ตลอดจนผู้อุปถัมภ์ 

ข�้พเจ�้ มคีว�มสขุคว�มเจรญิ สขุภ�พแขง็แรง มดีวงต�ทีเ่หน็ธรรม  

พบเจอแต่กัลย�ณมิตร เทอญ
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  ย่อมยังประโยชน์ให้สำ�เร็จ เป็นผู้มีอ�ยุยืนย�ว ไร้โรค�พย�ธิ 

ป้องกันภัยอันตร�ยจ�กอมนุษย์ ภูต ผี ปีศ�จ

ตำานาน มงคลจักรวาลใหญ่

  บทมงคลจักรว�ลใหญ่นี้ สันนิษฐ�นว่�แต่งขึ้นในรัชสมัยของ

สมเด็จพระบรมไตรโลกน�ถแห่งกรุงศรีอยุธย� เป็นบทสวดที่อ้�งถึง

อ�นุภ�พของพุทธลักษณะที่มีกำ�ลังยิ่ง เป็นมงคล ใช้สวดเพื่ออภิบ�ล

คุ้มครองให้ได้รับคว�มสุขสิริสวัสดิ์

(๑๙) มงคลจักรวาลใหญ่

  สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะห�คุณ�ปะริมิตะปุญญ� 

ธกิ�รสัสะ สพัพนัตะร�ยะนวิ�ระณะสะมตัถสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  

สมัม�สมัพทุธสัสะ ทวตัตงิสะมะห�ปุรสิะลกัขะณ�นภุ�เวนะ อะสตีย�น ุ

พยัญชะน�นุภ�เวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะล�นุภ�เวนะ ฉัพพัณณะ 

รังสิย�นุภ�เวนะ เกตุม�ล�นุภ�เวนะ ทะสะป�ระมิต�นุภ�เวนะ  

ทะสะอุปะป�ระมิต�นุภ�เวนะ ทะสะปะระมัตถะป�ระมิต�นุภ�ะเวนะ  

สีละสะม�ธิปัญญ�นุภ�เวนะ พุทธ�นุภ�เวนะ ธัมม�นุภ�เวนะ  

สังฆ�นุภ�เวนะ เตช�นุภ�เวนะ อิทธ�นุภ�เวนะ พะล�นุภ�เวนะ  

เญยยะธัมม�นุภ�เวนะ จะตุร�สีติสะหัสสะธัมมักขันธ�นุภ�เวนะ  
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นะวะโลกุตตะระธัมม�นุภ�เวนะ อัฏฐังคิกะมัคค�นุภ�เวนะ อัฏฐะ 

สะม�ปัตติย�นุภ�เวนะ ฉะฬะภิญญ�นุภ�เวนะ จะตุสัจจะญ�ณ�นุ 

ภ�เวนะ ทะสะพะละญ�ณ�นุภ�เวนะ สัพพัญญุตะญ�ณ�นุภ�เวนะ  

เมตต�กะรุณ�มุทิต�อุเปกข�นุภ�เวนะ สัพพะปะริตต�นุภ�เวนะ  

ระตะนตัตะยะสะระณ�นภุ�เวนะ ตยุหงั สพัพะโรคะโสกปุทัทะวะทกุขะ 

โทมะนัสสุป�ย�ส� วินัสสันตุ สัพพะอันตะร�ย�ปิ วินัสสันตุ สัพพะ 

สังกัปป� ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆ�ยุต� ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ  

สะมังคิโก โหตุ สัพพะท�ฯ อ�ก�สะปัพพะตะวะนะภูมิคังค�มะห� 

สะมุทท� อ�รักขะก� เทวะต� สะท� ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ 

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะต� 

 สัพพะพุทธ� นุภ�เวนะ สะท� โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะต� 

 สัพพะธัมม� นุภ�เวนะ สะท� โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะต� 

 สัพพะสังฆ� นุภ�เวนะ สะท� โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

คำาแปล

  ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระมห�ปุริสลักษณะ ๓๒ ประก�ร แห่ง 

พระผู้มีพระภ�คเจ้�ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง  

ผู้มีบุญญ�ธิก�รอันกำ�หนดมิได้ ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณ 
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อันใหญ่ สำ�เร็จด้วยพระสิริ พระปัญญ�เป็นเครื่องตั้งมั่น พระปัญญ� 

เป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัย ผู้ส�ม�รถห้�มสรรพอันตร�ย  

ด้วยอ�นุภ�พแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐ ด้วยอ�นุภ�พแห่งมงคล ๑๐๘  

ประก�ร ดว้ยอ�นภุ�พแหง่พระรศัมมีพีรรณ ๖ ประก�ร ดว้ยอ�นภุ�พ 

แห่งพระเกตุม�ล� ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระบ�รมี ๑๐ ประก�ร  

ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระอุปป�รมี ๑๐ ประก�ร ด้วยอ�นุภ�พแห่ง 

พระปรมัตถป�รมี ๑๐ ประก�ร  ด้วยอ�นุภ�พแห่งศีล สม�ธิ ปัญญ�  

  ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระพุทธรัตนะ ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระธรรม- 

รัตนะ ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระสังฆรัตนะ ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระเดช  

ดว้ยอ�นภุ�พแหง่พระฤทธิ ์ดว้ยอ�นภุ�พแหง่พระกำ�ลงั ดว้ยอ�นภุ�พ 

แห่งพระเญยยธรรม ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น  

๔ พัน ด้วยอ�นุภ�พแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประก�ร ด้วยอ�นุภ�พ 

แห่งอริยมรรค ๘ ประก�ร ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระสม�บัติ ๘  

ประก�ร ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระอภิญญ� ๖ ประก�ร ด้วยอ�นุภ�พ 

แห่งพระญ�ณในสัจจะ ๔ ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระญ�ณมีกำ�ลัง  

๑๐ ประก�ร ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระสัพพัญญุตญ�ณ

  ดว้ยอ�นภุ�พแห่งพระเมตต� พระกรณุ� พระมทุติ� พระอเุบกข�  

แห่งพระปริตรทั้งปวงด้วยอ�นุภ�พแห่งอันระลึกถึงพระรัตนตรัย  

แม้เหล่�โรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปย�ส ทั้งปวง ของท่�น  

จงสิน้สญูไป แมเ้หล�่อนัตร�ยท้ังปวง จงสิน้สญูไป สรรพดำ�รทิัง้หล�ย 

ของท�่นจงสำ�เรจ็ดว้ยด ีคว�มเปน็ผู้มอี�ยยุนืจงมแีกท่�่น ท�่นจงเปน็ 

ผู้มีคว�มพร้อมเพรียงด้วยคว�มเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ เทพเจ้� 

ทัง้หล�ย ผู้คุม้ครองสถติยอ์ยูใ่นอ�ก�ศและบรรพตไพรสณฑ ์ภูมสิถ�น  

๗๘
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๗๙

แม่นำ้�คงค�มห�สมุทร จงต�มรักษ�ท่�นทั้งหล�ยทุกเมื่อ เทอญฯ 

  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่�น ขอเหล่�เทวด�ทั้งปวงจงรักษ�ท่�น  

ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระพุทธเจ้�ทั้งปวง ขอคว�มสวัสดีทั้งหล�ย จงม ี

แก่ท่�นทุกเมื่อฯ

  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่�น ขอเหล่�เทวด�ทั้งปวงจงรักษ�ท่�น  

ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระธรรมทั้งปวง ขอคว�มสวัสดีทั้งหล�ยจงมี 

แก่ท่�นทุกเมื่อฯ

  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่�น ขอเหล่�เทวด�ทั้งปวงจงรักษ�ท่�น  

ด้วยอ�นุภ�พแห่งพระสงฆ์ท้ังปวง ขอคว�มสวัสดีทั้งหล�ยจงมี 

แก่ท่�นทุกเมื่อฯ

อานิสงส์

๑. ย่อมได้รับพรจ�กพลังของมห�มนต์มงคลจักรว�ล อภิบ�ลรักษ� 

ภูมิสถ�น แม่นำ้� มห�สมุทร ธ�ตุทั้งสี่ และสรรพสัตว์ให้มีคว�มสุข 

ทั่วหน้�

๒. ย่อมเกิดป�ฏิห�ริย์ คือคว�มสำ�เร็จในมรรคผลที่ตนปร�รถน�  

ทัง้ท�งโลกและท�งธรรม มเิลอืกก�ลเวล�ยคุสมยั ขอคว�มปลอดภัย 

จงมีแก่มนุษย์ทุกเมื่อ
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(๒๐) ภูมิพลมหาราชวรสฺส ชยมงฺคลคาถา

   ภูมิพโล มห�ร�ช� นวโม จกฺกิวำสิโก

   รฏฺฐปฺปส�สเน พฺยตฺโต นีติจ�ริตฺตโกวิโท

   สมฺพุทฺธม�มโก อคฺโค ส�สนสฺสูปถมฺภโก

   รชฺชำ ธมฺเมน ก�เรติ ทีฆทสฺสี วิจกฺขโณ

   ทยฺย�นำ วุฑฺฒิมิจฺฉนฺโต สนฺติมคฺคนิโยชโก

   สพฺเพสำ ทุกฺขฆ�ต� จ สท� จ สุขท�ยโก

   สพฺพทยฺย�นมตฺถ�ย สพฺพกิจฺจ�นิ กุพฺพเต

   ทุกฺขโต ทุกฺขิเต ทยฺเย ภยโต ภยตชฺชิเต

   สมุสฺส�โห ปโมเจติ มห�ก�รุญฺญเจตส�

   เมตฺโตทเกน โตเสติ ฆมฺเม เทโวว ภูมิเช

   สมฺม�อ�ชีวโยคสฺส วิธึ วิเนติ โยนิโส

   อนุยุญฺชติ พุทฺเธน ภ�สิตำ สมชีวิตำ

   ทยฺย�นำ รฏฺฐป�ลีนำ เอตญฺจ อนุส�สติ

   อิท�เนโส มห�ร�ช� จตุร�สีติอ�ยุโก

   อีทิเส มงฺคเล ก�เล เทมสฺส ชยมงฺคลำ

   รตนตฺตย�นุภ�เวน รตนตฺตยเตชส�

   เสฏฺโฐ ภทฺรมห�ร�ช� ภูมิพโล นริสฺสโร

   อโรโค สุขิโต โหตุ สต�ติเรกวสฺสิโก

   วณฺณว� พลสมฺปนฺโน นิทฺทุกฺโข อกุโตภโย

   อนฺตร�ยูปสคฺเคหิ  สพฺพ�รีหิ วิมุจฺจตุ

๘๐
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๘๑

   อิจฺฉิตำ ปตฺถิตำ สพฺพำ ขิปฺปมสฺส สมิชฺฌตุ

   จิรำ รฏฺเฐ ปติฏฺฐ�ตุ ปติฏฺฐ� ทยฺยว�สินำ

   ทีฆ�ยุต�ทิสมฺปนฺน� สิริกิตฺติ ปรมร�ชินี

   เต ปุตฺตธีตุนตฺต�โร ญ�ติส�โลหิต� จิเม

   ทยฺยิก� จ มห�มจฺจ� สุขิต� โหนฺตุ สพฺพท�

   ทยฺยช�ติ วิโรเจตุ  สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิย�

   อิทฺธึ ปปฺโปตุ เวปุลฺลำ วิรุฬฺหึ จุตฺตรึ สท�

   จิรำ โลเก ปติฏฺฐ�ตุ สมฺม�สมฺพุทฺธส�สนนฺติ ฯ

กองบ�ลีสน�มหลวง แต่ง มห�เถรสม�คม ตรวจแก้

พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล
แด่

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอก�สพระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิม

พระชนมพรรษ� ๗ รอบ

๕ ธันว�คม ๒๕๕๔

  พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชก�ลที่ ๙  

แห่งพระบรมร�ชจักรีวงศ์ ทรงพระปรีช�ส�ม�รถในก�รบริห�ร 

ประเทศ ตลอดถึงหลักนิติธรรม ขนบธรรมเนียมร�ชประเพณี  

ทรงเป็นพุทธม�มกะ เป็นเอกอัครศ�สนูปถัมภก มีพระวิสัยทัศน์ 

กว้�งไกล แก้ไขวิกฤตก�รณ์ต่�งๆ ท่ีเกิดขึ้นในบ้�นเมือง เสด็จ 
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เถลิงถวัลยร�ชสมบัติด้วยทศพิธร�ชธรรมเสมอม�

  พระองค์ทรงมุ่งหวังคว�มเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรช�วไทย  

แนะนำ�แนวท�งสม�นฉันท์ ทรงบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขแก่อ�ณ�- 

ประช�ร�ษฎร์ ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของ 

ปวงชนช�วไทย มีพระร�ชหฤทัยแน่วแน่มั่นคง ทรงปลดเปลื้อง  

ช�วไทยผู้ประสบคว�มทุกข์ย�กให้พ้นจ�กคว�มทุกข์ย�ก มีพระ- 

ร�ชหฤทัยกอปรด้วยพระมห�กรุณ�ธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระร�ชท�น 

คว�มชุ่มฉำ่�ใจแก่ปวงชนช�วไทย ด้วยนำ้�พระทัยอันเปี่ยมล้น 

ดว้ยพระเมตต�ธรรม เสมอืนหนึง่ส�ยฝนโปรยปร�ยลงม�สูพ่ืน้พสธุ� 

ในหน้�แล้ง ทำ�ให้สรรพสัตว์ชุ่มฉำ่�ใจ ฉะนั้น

  พระองคพ์ระร�ชท�นโครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�รอิย�่ง 

เหม�ะสม ทรงว�งพระองค์เป็นแบบอย่�ง ปฏิบัติพระองค์ไปต�ม 

แนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมเด็จพระบรมศ�สด�สัมม�สัมพุทธ- 

เจ�้ตรสัเรยีกว�่ สมชวีติ� ท้ังพระร�ชท�นพระบรมร�โชว�ทแนวท�ง 

เศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรและรัฐบ�ลอยู่ตลอดเวล� เพื่อเป็น 

แนวปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน

  บัดนี้ จวบมห�มงคลโอก�สท่ีสมเด็จพระบรมบพิตร พระร�ช- 

สมภ�รเจ้� สมเด็จพระปรมินทรธรรมิก มห�ร�ช�ธิร�ชเจ้� ผู้ทรง 

พระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมพรรษ� ๘๔ พรรษ� ในมห�- 

มงคลสมัย เช่นนี้ ข้�พเจ้�ท้ังหล�ย ขอถว�ยพระพรชัยมงคลแด่ 

สมเด็จพระบรมบพิตรพระร�ชสมภ�รเจ้� ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 

ด้วยเดช�นุภ�พแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ขอสมเด็จบรมบพิตร 

พระร�ชสมภ�รเจ้� ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนม�ย ุ

๘๒
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๘๓

ยิ่งยืนน�น มีพระพล�น�มัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำ�ร�ญ ปร�ศจ�ก 

ภัยพิบัติ อุปัทวันตร�ยศัตรูทั้งปวง ขอพระร�ชประสงค์ทั้งปวง 

จงพลันสำ�เร็จสมพระร�ชปณิธ�นทุกประก�ร ขอพระองค์ทรงสถิต 

สถ�พรอยูใ่นมไหศวรรย�ธปิตัยเ์ปน็ศนูยร์วมใจของพสกนกิรช�วไทย 

ทุกถ้วนหน้� ขอสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ  

ทรงเจริญพระชนม�ยุยิ่งยืนน�น มีพระพล�น�มัยสมบูรณ์ทรง 

พระเกษมสำ�ร�ญ ปร�ศจ�กภัยพิบัติ อุปัทวันตร�ยศัตรูทั้งปวง  

ขอพระร�ชประสงค์ทั้งปวง จงพลันสำ�เร็จสมพระร�ชปณิธ�น 

ทุกประก�ร ขอพระองค์ทรงสถิตสถ�พรอยู่ในมไหศวรรย�ธิปัตย์  

เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรช�วไทยทุกถ้วนหน้� ขอพระร�ชโอรส  

พระร�ชธิด� พระร�ชนัดด� พระบรมวงศ�นุวงศ์ทุกๆ พระองค์  

พสกนิกรช�วไทยทุกหมู่เหล่� มุขอำ�ม�ตย์ร�ชมนตรีทั้งหล�ย จงม ี

คว�มสุขคว�มเจริญในก�ลทุกเมื่อ ขอประเทศช�ติจงมีแต่คว�ม 

เจริญรุ่งเรือง ด้วยคว�มสำ�เร็จแห่งสมบัติทั้งปวง และถึงซึ่งคว�ม 

เจริญงอกง�มไพบูลย์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดก�ลทุกเมื่อ ขอพระพุทธ- 

ศ�สน�ของสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้� จงสถิตมั่นในโลก สิ้น 

ก�ลน�นเทอญฯ

ขอถวายพระพร
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  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. ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

  คณะกรรมการ

 21. ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  คณะกรรมการ



 22. ผู้อำานวยการสำานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

  คณะกรรมการ

 23. ผู้อำานวยการกองการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงการ 

  ท่องเที่ยวและกีฬา

  คณะกรรมการ

 24. นายแพทย์พรชัย ภิญญพงษ์

  คณะกรรมการ

 25. ผู้อำานวยการบริหารยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการ

 26. ปลัดกรุงเทพมหานคร

  คณะกรรมการ

 27. นายมานิจ สุขสมจิตร

  คณะกรรมการ

28. นายพลากร สมสุวรรณ

  คณะกรรมการ

 29. นายสุรพล ซีประเสริฐ

  คณะกรรมการ

 30. ผู้อำานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการ

 31. ผู้อำานวยการสำานักรายการและสร้างสรรค์รายการ สถานีวิทยุ 

  โทรทัศน์ทีวีไทย 

  คณะกรรมการ



 32. นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์

  คณะกรรมการ

 33. นายวีรพงษ์ เกศดำารงค์พาณิชย์

  คณะกรรมการ

 34. นายประสงค์ อัศวมงคลศิริ

  คณะกรรมการ

 35. นายสุภาพ ศรีโยธา

  คณะกรรมการ

 36. ประธานกรรมการ บริษัท เอซีย พริซิซั่น จำากัด

  คณะกรรมการ

 37. ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำากัด

  คณะกรรมการ

 38. ผู้จัดการองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม

  คณะกรรมการ

 39. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  คณะกรรมการ

 40. ผู้อำานวยการสำานักรณรงค์สื่อสารสังคม

  คณะกรรมการ

 41. ผู้อำานวยการสำานกัสนบัสนนุสขุภาวะเดก็ เยาวชน และครอบครวั

  คณะกรรมการ

 42. ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

  คณะกรรมการ



 43. ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

  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





คณะทำางานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

 ๑. ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 

	 	ประธานคณะกรรมการ

 ๒. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพระพุทธ- 

  ศาสตร์ คณะทำางานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๓. พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

  ราชวิทยาลัย

 ๔. นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้จัดการแผนส่งเสริมการออกกำาลังกาย 

  และกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.	คณะทำางาน

 ๕. ภก. สงกรานต ์ภาคโชคด ีผู้อำานวยการสำานกังานเครอืขา่ยองคก์ร 

  งดเหล้า สสส. คณะทำางาน

 ๖. นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำานวยการสำานักวัฒนธรรม  

  กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร คณะทำางาน

 ๗. นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุน 

  สุขภาวะองค์กร สสส. คณะทำางาน

 ๘. นางสาวประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริม 

  สมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ กรมราชทัณฑ ์ คณะทำางาน

 ๙. นางถนอมพรรณ เพ่ิมพูน กรมพินจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  

  คณะทำางาน

 ๑๐. นางสาวสมคิด แจ่มจันทร์ กรมการขนส่งทางบก คณะทำางาน 

 ๑๑. นายสาคร โพธิกุล สำานักงานเขตพระนคร คณะทำางาน

 ๑๒. นายพริยิะ ทองสอน เลขาธกิารมลูนธิสิือ่เพือ่เยาวชน คณะทำางาน 



 ๑๓. นางกัลยารัตน์ จิรธนาโศภิน ผู้แทน บริษัท เวิร์ค อิท จำากัด  

  คณะทำางาน

 ๑๔. คุณสุพัฒนุช สอนดำาริห์ ศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  

  คณะทำางาน

๑๕.นางสาวกาญจนา บงกชรตัน ผูอ้ำานวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร สสส.  

  เลขานุการ
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