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พระปริตรธรรม

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมพุทธบริษัทไทย-จีนประชา
และ มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา
พร้อมกับประชาชนชาวไทย ชาวจีน และชาวโลก
ร่วมกับคณะสงฆ์ ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร
โดยมีพระสงฆ์ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำ�นวน ๑,๐๐๐ รูป
เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล
แก่ประชาชนชาวไทย ชาวจีน และชาวโลก ที่ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
เพื่อการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป
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อนุโมทนากถา
ด้วยสังคมโลกในปัจจุบนั ตลอดถึงประเทศไทย กำ�ลังประสบปัญหาด้านสุขภาวะ
ทางกายอันเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสอู่ฮั่นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักถึงการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์
แข็งแรง เพื่อบำ�บัดปัญหาด้านสุขภาวะอันเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสอู่ฮั่น
โดยปรารภถึงเหตุน้ี นายแผน วรรณเมธี ประธาน พ.ส.ล. และคณะดำ�เนินงาน
การจัดงาน ร่วมกับองค์การยุวพุทธิกสัมพันธ์แห่งโลก ยุวพุทธิกสมาคม พุทธสมาคม
และมูลนิธติ ามรอยบาทพระศาสดา ได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาวะเช่นนี้ จึงได้รายงาน
ปัญหาให้ทราบ และขอคำ�ปรึกษา เพื่อให้มีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้น
โดยเฉพาะบทรัตนปริตรหรือรัตนสูตร ที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐะ ถึงเรือ่ งราวปัญหาด้านสุขภาวะทางกายเกีย่ วกับทุพภิกขภัยและฝนแล้ง
ที่เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองไพศาลีในครั้งอดีตนั้น ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้มีพระพุทธดำ�รัสให้พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ สาธยายรัตนสูตรนี้เป็น
พิเศษ
ฉะนั้น ทางคณะดำ�เนินงานการจัดงาน ซึ่งได้มีความดำ�ริชอบกอปรด้วย
มหากุศลเจตนารมณ์อันประเสริฐร่วมกันตามหลักอัปปมัญญาธรรมข้อกรุณาอันมี
ทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์เป็นที่ตั้ง ประสงค์จะจัดให้มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็น
พิเศษ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางใจอันจะเป็นพลวปัจจัยทีี่สำ�คัญในการช่วยบำ�บัด
ทุกข์บำ�รุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยและนานาอารยประเทศทั่วโลกอีกส่วนหนึ่ง
จึงได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์ จำ�นวน ๑,๐๐๐ รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์
สาธยายพระปริตร ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ บริเวณลาน
ประดิษฐาน พระศรีศักยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และได้จัดพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์ สำ�หรับใช้ในการพิธีสวดเจริญ
พระพุทธมนต์เป็นการเฉพาะกรณี ซึง่ ประกอบด้วยบทหลักๆ ๓ บท คือ บทรัตนสูตร
บทเมตตาสูตร บทธชัคคสูตร และบทอื่นๆ อีกร่วม ๘ บท สาธยายให้เกิดเป็น
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พลานุภาพพระปริตรแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เพื่อเป็นการบำ�บัดทุกข์ให้
ข้ามพ้นและป้องกันเหตุอนั จะนำ�มาซึง่ ปัญหาด้านสุขภาวะต่อชีวติ ให้สามารถดำ�เนิน
ชีวิตได้อย่างสันติสุขร่มเย็นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุปสรรคอันตรายนานัป
ประการ
ในการนี้ อาตมภาพจึงขออนุโมทนาในมหากุศลเจตนารมณ์อนั ประเสริฐและ
งดงามยิ่งของ นายแผน วรรณเมธี และคณะดำ�เนินงานการจัดงาน รวมถึงองค์การ
ยุวพุทธิกสัมพันธ์แห่งโลก ยุวพุทธิกสมาคม พุทธสมาคม และมูลนิธิตามรอยบาท
พระศาสดา ตลอดถึงผู้มีศรัทธา ที่ได้มีฉันทะร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์
ในครั้งนี้ ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์ผลบุญแห่งพระปริตร
พุทธมนต์นี้ จงอำ�นวยให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญในชีวิตตลอด
กาลนานเป็นนิตย์เทอญ ฯ
			

ขอเจริญพร

			
			
			

(พระธรรมปัญญาบดี)
อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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ประวัตพ
ิ ระปริตร
		 พระปริตร แปลว่า เครื่องคุ้มครอง คือ คุ้มครองป้องกันอันตราย
ภายนอก เช่น โจร ยักษ์ สัตว์เดรัจฉาน และป้องกันอันตรายภายในคือ
โรคภัยไข้เจ็บ อานิสงส์ที่ได้รับจากการสวดพระปริตรนี้เกิดจากอานุภาพของ
พระรัตนตรัยและเมตตา เพราะพระปริตรกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยและ
การเจริญเมตตาภาวนา ฉะนั้น ผู้หมั่นสาธยายพระปริตรจึงได้รับผลานิสงส์
ต่างๆ เช่น ประสบความสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง ได้รับชัยชนะ แคล้วคลาด
จากอุปสรรคอันตราย มีสุขภาพอนามัยดี และมีอายุยืน ดังพระพุทธดำ�รัสว่า
		 “เธอจงเจริญพุทธานุสสติ ภาวนาทีย่ อดเยีย่ มในภาวนาธรรม เพราะ
ผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมโนรถ” (ขุ. อป. ๓๒/๓๖/๙๘)
		 “อมนุษย์ทตี่ อ้ งการจะทำ�ร้ายผูเ้ จริญเมตตา ย่อมประสบภัยพิบตั เิ อง
เปรียบเหมือนคนที่ใช้มือจับหอกคม จะได้รับอันตรายจากการจับหอกนั้น”
(สํ. นิ. ๑๖/๒๒๗/๒๕๑)

ประโยชน์ในปัจจุบนั
		 ในคัมภีร์อรรถกถา มีปรากฏเรื่องอานุภาพพระปริตรคุ้มครองผู้สวด
เช่นเรื่องพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกยูกทอง พระองค์ได้หมั่นสาธยาย
โมรปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประจำ� ทำ�ให้แคล้วคลาดจาก
บ่วงที่นายพรานดักไว้ (ชา. อฏฺ. ๒/๓๕) และเรื่องในสมัยพุทธกาล มีภิกษุ
ห้าร้อยรูปไปเจริญภาวนาในป่า ได้ถกู เทวดารบกวนจนกระทัง่ ปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้
ต้องเดินทางกลับเมืองสาวัตถี ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเมตตปริตร
ทีก่ ล่าวถึงการเจริญเมตตา ครัน้ ภิกษุเหล่านัน้ หมัน่ เจริญเมตตาภาวนา เทวดา
จึงมีไมตรีจิตตอบด้วย และช่วยพิทักษ์คุ้มครองให้ภิกษุหมู่นั้นปฏิบัติธรรมได้
โดยสะดวก (สุตฺตนิ. อฏฺ. ๑/๒๒๑, ขุทฺทก. อฏฺ. ๒๒๕)
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		 นอกจากนี้ อานุภาพพระปริตรยังสามารถคุ้มครองผู้ฟังได้อีกด้วย
ดังทีม่ ปี รากฏในคัมภีรอ์ รรถกถาว่า ในสมัยพุทธกาล เมือ่ เมืองเวสาลีประสบภัย
๓ อย่าง คือความอดอยากแร้นแค้น การเบียดเบียนจากอมนุษย์ และการแพร่
ของโรคระบาด พระพุทธเจ้าได้รบั นิมนต์เสด็จไปโปรด พระองค์รบั ให้พระอานนท์
สวดรัตนปริตรทีก่ ล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย ภัยดังกล่าวในเมืองนัน้ จึงได้สงบลง
(ขุททฺ ก. อฏฺ. ๑๔๑-๔) ในอรรถกถาอีกคัมภีรห์ นึง่ มีปรากฏว่า ในสมัยพุทธกาล
มีเด็กคนหนึง่ จะถูกยักษ์จบั กินภายใน ๗ วัน พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำ�ให้ภกิ ษุ
สวดพระปริตรตลอดเจ็ดคืน และพระองค์ได้เสด็จไปสวดด้วยพระองค์เองใน
คืนที่แปด เด็กนั้นก็สามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติของอมนุษย์นั้นได้ มีอายุยืน
๑๒๐ ปี บิดามารดาจึงตัง้ ชือ่ เด็กว่า อายุวฑ
ั ฒนกุมาร แปลว่า เด็กผูม้ อี ายุยนื
เพราะรอดพ้นจากอันตรายดังกล่าว (อรรถกถาธรรมบท ๔/๑๑๓/๖)

ประโยชน์ในอนาคต
		 เมือ่ พระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมตุ ตระ เสด็จไปโปรดโกสิยชฎิลที่
ภูเขานิสกะ ชฎิลตนนัน้ ได้พบพระองค์แล้วเกิดโสมนัสปราโมทย์ นำ�ดอกไม้มา
ประดับเป็นอาสนะที่ประทับ พระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งเข้าผลสมาบัติในที่นั้น
ตลอดเจ็ดวัน โกสิยชฎิลได้ยนื ประณมมือระลึกถึงพระพุทธคุณตลอดเจ็ดวันเช่นกัน
กุศลทีเ่ กิดจากการระลึกถึงพระพุทธคุณนี้ ทำ�ให้โกสิยชฎิลเกิดเป็นเทพบุตรใน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ๓ หมื่นกัป เป็นท้าวสักกะจอมเทพ ๘๐ ชาติ เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ชาติ เป็นพระราชานับชาติไม่ถ้วน ในระหว่างนี้เมื่อเกิดเป็น
มนุษย์ก็เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ และไม่เคยไปเกิดในอบายภูมิ ในภพสุดท้ายได้
ออกบวชเป็นพระภิกษุ ท่านปรากฏนามว่าพระสุภตู เิ ถระ ได้รบั ตำ�แหน่งเอตทัคคะ
ผูเ้ ป็นเลิศในการเจริญฌานประกอบด้วยเมตตาและเป็นทักขิไณยบุคคล (ขุ. อป.
๓๒/๑-๕๑/๙๔-๙)
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อานิสงส์พระปริตร
โบราณาจารย์ได้รวบรวมอานิสงส์ของพระปริตรไว้ดังนี้ คือ
๑. รัตนปริตร
ทำ�ให้ได้รับความสวัสดี
				
และพ้นจากอุปสรรคอันตราย
		๒. เมตตปริตร
ทำ�ให้หลับเป็นสุข, ตืน่ เป็นสุข, ไม่ฝนั ร้าย,
เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย, เทพพิทักษ์รักษา, ไม่มีภยันตราย,
จิตเกิดสมาธิงา่ ย, ใบหน้าผ่องใส, มีสริ มิ งคล, ไม่หลงสติในเวลาเสียี ชีวติ และ
เกิดเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน
		๓. ขันธปริตร
ป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร้ายอื่นๆ
		๔. โมรปริตร
ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย
		 ๕. ธชัคคปริตร
ทำ�ให้พน้ จากอุปสรรคอันตราย และการ
				
ตกจากที่สูง
		 ๖. อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำ�ให้มีสุขภาพดี
				
และมีความสุข
		 ๗. อังคุลิมาลปริตร ทำ�ให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันอุปสรรค
				
อันตราย
		 ๘. โพชฌังคปริตร ทำ�ให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจาก
				
อุปสรรคทั้งปวง
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พระปริตรธรรม
มหานมักการ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง พระองค์นั้น

[๓ ครั้ง]
โบราณาจารย์เรียกบทนี้ว่า มหานมักการ คือ บทนอบน้อมที่สำ�คัญยิ่ง
(สัททนีติ ปทมาลา หน้า ๒๑๗) เนื่องจากเป็นบทแรกที่ชาวพุทธนิยมสวด
นอบน้อม พระพุทธเจ้า อันที่จริง บทนี้เป็นคำ�อุทานที่เปล่งออกด้วยปีติอัน
ดื่มดํ่าในพระพุทธคุณ ในสมัยพุทธกาลมีบุคคลหลายคนที่เปล่งอุทานคำ�นี้
เพื่อนอบน้อมพระพุทธเจ้า เช่น ท้าวสักกะ, พราหมณ์พรัหมายุ, พราหมณ์
อารามทัณฑะ และนางธนัญชานี เป็นต้น,
บางอาจารย์มีมติว่า เทพ ๕ ตนกล่าวบทนี้เป็นเบื้องแรก คือ สาตาคิริเทพกล่าวว่า นโม, อสุรินทราหูกล่าวว่า ตสฺส, ท้าวจาตุมหาราชกล่าวว่า
ภควโต, ท้าวสักกเทวราชกล่าวว่า อรหโต, ท้าวมหาพรหมกล่าวว่า สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ดังที่คัมภีร์กัจจายนเภทนวฎีกา (หน้า ๑๐๔) กล่าวว่า
		
		
		

สาตาคิริ นโม ยกฺโข		
ภควโต มหาราชา		
สมฺมาสมฺพุทฺธ พฺรหฺมา จ

ตสฺส จ อสุรินฺทโก
สกฺโก จ อรหโต ตถา
เอเต ปญฺจ ปติฏิตา.

อย่างไรก็ตาม บัณฑิตทัง้ หลายไม่ยอมรับมตินี้ เพราะไม่มหี ลักฐานอ้างอิง
ในพระบาลีและอรรถกถา ทั้งในพระบาลีก็ปรากฏว่าเป็นคำ�อุทานที่บุคคลคน
เดียว เปล่งออก (พระปริตรแปลใหม่ ฉบับพม่า หน้า ๓๙)
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ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
แม้ครั้งที่ ๒ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
แม้ครั้งที่ ๒ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
แม้ครั้งที่ ๒ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
แม้ครั้งที่ ๓ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
แม้ครั้งที่ ๓ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
แม้ครั้งที่ ๓ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
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ไตรสรณคมน์ คือ การเข้าถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นทีพ่ งึ่ ผูท้ จี่ ะปฏิญาณตน
ว่าเป็นชาวพุทธต้องกล่าวคำ�นี้ การกล่าวสามครั้งในที่นี้เป็นการยํ้าความซึ่งเป็น
ประเพณีของชาวอินเดียในสมัยก่อน เปรียบเหมือนการกล่าวบทว่า นะโม สามครัง้
บางท่านมีมติว่า “การกล่าวบทว่า นะโม สามครั้งนั้นเพื่อให้บรรลุขณิกสมาธิ,
อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตามลำ�ดับ” ความเห็นนีไ้ ม่ตรงตามคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค
(เล่ม ๑ หน้า ๑๑๙) ทีแ่ สดงว่าพุทธานุสติกรรมฐานก่อให้เกิดอุปจารสมาธิเท่านัน้
การสมาทานศีลที่กล่าวในที่นี้ เป็นการสมาทานแยกทีละสิกขาบท แต่ผู้
สมาทานอาจสมาทานรวมว่า ปัญจังคะสะมันนาคะตัง สีลัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลทีถ่ งึ พร้อมด้วยองค์หา้ ) พระอรรถกถาจารย์ได้แสดงมติ
ของอาจารย์บางท่านว่า “ในการสมาทานรวมนี้ ถ้าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง นับว่า
ศีลข้ออื่นได้ขาดด้วย เพราะเจตนางดเว้นเกิดครั้งเดียวในเวลาสมาทาน แต่ใน
การสมาทานแยกกัน ถ้าผิดศีลข้อใดข้อหนึง่ นับว่าศีลข้อนัน้ ขาด ศีลข้ออืน่ ไม่ขาด
เพราะเจตนางดเว้นเกิดห้าครั้งในเวลาสมาทาน” (ขุทฺทก. อฏฺ. ๒๐)
ผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยกล่าวว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
เป็นต้นแล้ว อาจไม่ตอ้ งสมาทานศีลอีก เพราะจัดว่าถือศีลแล้วด้วยความเลือ่ มใส
ที่เกิดในขณะนั้น เนื่องจากศีลมี ๕ ประเภทคือ ปกติศีล (ศีลโดยปรกติ), สมาทานศีล (ศีลที่เกิดจากการสมาทาน), จิตตปสาทะ (ศีลที่เกิดจากจิตเลื่อมใส),
สมถะ (ศีลที่เกิดจากสมถะ) และวิปัสสนา (ศีลที่เกิดจากวิปัสสนา) ตามที่กล่าว
ในเนตติปกรณ์ (หน้า ๑๙๐)

สมาทานศีล ๕
ปาณาติปาตา เวระมะณิสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

		

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท ที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์
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อะทินนาทานา เวระมะณิสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

		

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท ที่งดเว้นจากการลักทรัพย์

		
		

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท
ที่งดเว้นจากประพฤติผิดในกาม

		

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท ที่งดเว้นจากการพูดเท็จ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณิสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
มุสาวาทา เวระมะณิสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณิสิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ.
		 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท ที่งดเว้นจากการดิื่มของเมา
คือสุราเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาท

ตำ�นานชุมนุมเทวดา
บทสวดชุมนุมเทวดา กล่าวถึงการอัญเชิญเทวดามาประชุมฟังพระปริตร
ที่จะสวด แสดงไมตรีจิตหวังให้เทวดามีสุข ปราศจากทุกข์ และขอให้เทวดา
คุม้ ครองชาวโลกให้พน้ ภัย บทสวดนีเ้ ป็นบททีโ่ บราณาจารย์ประพันธ์ขนึ้ คาถา
ที่ ๑ ไม่มปี รากฏในคัมภีรป์ ริตตฎีกาทีพ่ ระเตโชทีปเถระรจนาในสมัยอังวะ พ.ศ.
๒๑๕๓ เพราะคัมภีรน์ นั้ ได้อธิบายความตัง้ แต่ประโยคที่ ๒ ดังนัน้ จึงสันนิษฐาน
ว่า คาถาแรกได้รบั การประพันธ์ขนึ้ หลัง พ.ศ. ๒๑๕๓ ผูร้ บู้ างท่านกล่าวว่า คาถา
เหล่านีป้ ระพันธ์ทป่ี ระเทศศรีลงั กา โดยพระอรหันต์ผพู้ �ำ นักอยูใ่ นนิกายมหาวิหาร
(พระปริตรแปลใหม่ ฉบับพม่า หน้า ๔๑)
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ชุมนุมเทวดา
๑. สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตฺราคัจฉันตุ เทวะตา
		 สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณนั ตุ สัคคะโมกขะทัง.

ขออั ญ เชิ ญ เทวดาในจั ก รวาลทั้ ง หลายโดยรอบมาสู่ ส ถานที่ น้ี
ฟังพระสัทธรรมของพระจอมมุนี ซึ่งชี้ทางสวรรค์และนิพพาน

๒. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัง ภะทันตา.

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
[๓ ครั้ง]

๓. สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ ยักขา เทวา จะ พฺรหั มฺ ะโน
		 ยัง อัมเหหิ กะตัง ปุญญัง สัพพะสัมปัตติสาธะกัง.
๔. สัพเพ ตัง อะนุโมทิตฺวา สะมัคคา สาสะเน ระตา
		 ปะมาทะระหิตา โหนตุ อารักขาสุ วิเสสะโต.

ขออัญเชิญยักษ์ เทวดา พรหมทั่วทุกจักรวาล ร่วมอนุโมทนา
บุญทีเ่ ราได้กระทำ� ทีส่ ามารถยังสิง่ ทัง้ ปวงให้ส�ำ เร็จได้ ขอท่านเหล่านัน้
จงเป็นผู้สมานฉันท์ยินดีในพระศาสนา และเป็นผู้ไม่ประมาท ตั้งใจ
ปกปักรักษา [ชาวโลก] เถิด

๕. สาสะนัสสะ จะ โลกัสสะ วุฑฒิ ภะวะตุ สัพพะทา
		 สาสะนัมปิ จะ โลกัญจะ เทวา รักขันตุ สัพพะทา.

ขอความเจริญจงมีแก่พระศาสนาและชาวโลกเสมอ ขอเทวดาจง
รักษาพระศาสนาและชาวโลกเสมอเถิด
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๖. สัทธิง โหนตุ สุขี สัพเพ ปะริวาเรหิ อัตตะโน
		 อะนีฆา สุมะนา โหนตุ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ.

ขอท่านทั้งปวงเหล่านั้นพร้อมหมู่ญาติทั้งหมดและบริวารของตน
จงเป็นผู้มีความสุข ปราศจากทุกข์ และมีใจเบิกบานเถิด

๗. ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต
วา อัคคิโต วา อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา
กัณฏะกะโต วา นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา
อะสัทธัมมะโต วา อะสัททิฏฐิโต วา อะสัปปุรสิ ะโต วา จัณฑะ
หัตถิ อัสสะ มิคะ โคณะ กุกกุระ อะหิ วิจฉิกะ มะณิสัปปะ
ทีปิ อัจฉะ ตะรัจฉะ สูกะระ มะหิงสะ ยักขะ รักขะสาทีหิ
นานาภะยะโต วา นานาโรคะโต วา นานาอุปทั ทะวะโต วา
อารักขัง คัณหันตุ.
ขอชาวโลกจงได้รบั การคุม้ ครองจากอันตรายทีเ่ กิดจากพระราชา
โจร มนุษย์ อมนุษย์ ไฟ นํ้า ปีศาจ ตอไม้ หนาม เคราะห์ร้าย
โรคระบาดในถิ่นมนุษย์ ความประพฤติของคนทราม ความเห็นผิด
คนร้าย ช้าง ม้า กวาง วัว สุนัข งู แมงป่อง งูเขียว เสือดาว หมี
หมาป่า หมู กระบือ ยักษ์ รากษสเป็นต้น ที่ดุร้าย ภยันตราย โรค
และอุปัทวะต่างๆ
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ตำ�นานรัตนปริตร
รัตนปริตร คือ ปริตรทีก่ ล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย แล้วอ้างคุณนัน้ มา
พิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี มีประวัติเล่าว่า ในสมัยหนึ่ง เมืองเวสาลีเกิด
ฝนแล้ง ขาดแคลนอาหาร มีคนอดอยากล้มตายมากมาย ซากศพถูกโยนทิ้ง
นอกเมือง พวกอมนุษย์ได้กลิ่นศพก็พากันเข้ามาในเมือง ทำ�อันตรายคนให้
ตายมากขึน้ และยังเกิดอหิวาตกโรคระบาดอีกด้วย ทำ�ให้เมืองเวสาลีประสบภัย
๓ อย่าง ได้แก่ ทุพภิกขภัย คือ ข้าวยากหมากแพง, อมนุสสภัย คือ อมนุษย์
และโรคภัย คือ โรคระบาด
ในขณะนัน้ ชาวเมืองดำ�ริวา่ เมืองนีไ้ ม่เคยเกิดภัยพิบตั เิ ช่นนีถ้ งึ ๗ รัชสมัย
จึงกราบทูลเจ้าผู้ครองนครว่า ภัยนี้อาจเกิดจากการที่พระองค์ไม่ทรงธรรม
เจ้าผู้ครองนครจึงมีรับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันพิจารณาหาโทษของพระองค์
แต่ชาวเมืองไม่สามารถพิจารณาหาโทษได้ ทั้งหมดจึงปรึกษากันว่าควรจะ
นิมนต์ศาสดาองค์หนึ่งมาดับทุกข์ภัยนี้ บางคนกล่าวว่าควรนิมนต์เดียรถีย์
บางคนกล่าวว่าควรนิมนต์พระพุทธเจ้า ในที่สุดทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า
ควรนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จมาโปรด ดังนัน้ จึงได้สง่ เจ้าลิจฉวีสองพระองค์
มาทูลนิมนต์เพื่อระงับภัยพิบัตินั้น
เมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเมืองเวสาลี พระอินทร์พร้อมด้วยเทพบริวาร
เป็นอันมากได้มาเฝ้าในสถานทีน่ น้ั ทำ�ให้พวกอมนุษย์ตอ้ งหลบหนีออกจากเมือง
จากนัน้ พระพุทธองค์ทรงสอนพระปริตรนีแ้ ก่พระอานนท์ และรับสัง่ ให้ทา่ นสาธยาย
รอบเมืองทีม่ กี �ำ แพงสามชัน้ ตลอดสามยาม พวกอมนุษย์ทยี่ งั เหลืออยูไ่ ด้หลบหนี
ไปหมด เพราะกลัวอานุภาพพระปริตร ครั้นอมนุษย์หนีไปและโรคระบาดสงบ
ลงแล้ว ชาวเมืองได้มาประชุมกันทีศ่ าลากลางเมือง และได้นมิ นต์พระพุทธองค์
เสด็จมายังเมืองนี้ ในเวลานั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสรัตนปริตรนี้แก่พุทธบริษัท
ที่มาประชุมกันในที่นั้น (ขุทฺทก. อฏฺ. ๑๔๑-๔)
อนึง่ สามคาถาสุดท้าย คือคาถา ๑๖, ๑๗, ๑๘ เป็นคาถาทีพ่ ระอินทร์ตรัส
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ขึน้ เองโดยดำ�ริวา่ พระพุทธเจ้าทรงกระทำ�ให้ชาวเมืองประสบสุข โดยอ้างสัจวาจา
ที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย เราก็ควรจะกระทำ�ให้ชาวเมืองประสบสุข โดย
อ้างคุณของพระรัตนตรัยเช่นกัน ฉะนัน้ พระอินทร์จงึ ได้ตรัสสามคาถาเหล่านัน้
(ขุทฺทก. อฏฺ. ๑๗๒)

บทขัดรัตนปริตร
ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะปาระมิโย,
ทะสะ อุปะปาระมิโย, ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิโย, ปัญจะ
มะหาปะริจจาเค, โลกัตถะจะริยา ญาตัตถะจะริยา พุทธัตถจะริยาติ ติสโส จะริยาโย, ปัจฉิมะภะเว คัพภะโวกกันติง,
ชาติง, อะภินกิ ขะมะนัง, ปะธานะจะริยงั , โพธิปลั ลังเก มาระวิชะยัง, สัพพัญญุตญ
ั ญาณัปปะฏิเวธัง, ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง,
นะวะ โลกุตตะระธัมเมติ สัพเพปิเม พุทธะคุเณ อาวัชเชตฺวา
เวสาลิยา ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต
อายัสมฺ า อานันทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อุปฏั ฐะเปตฺวา
๑. โกฏิสะตะสะหัสเสสุ
จักกะวาเฬสุ เทวะตา
			ยัสสาณัง ปะฏิคณ
ั หันติ ยัญจะ เวสาลิยา ปุเร.
๒. โรคามะนุสสะทุพภิกขะ สัมภูตงั ติวธิ งั ภะยัง
			ขิปปะมันตะระธาเปสิ ปะริตตัง ตัง ภะณามะเห.

เหล่าเทวดาในแสนโกฏิจักรวาลยอมรับอำ�นาจของพระปริตรที่
สามารถขจัดภัย ๓ ประการ คือ ความเจ็บป่วย อมนุษย์ และ
ข้าวยากหมากแพง ให้หมดไปโดยพลัน ขอเราทั้งหลายจงตั้งอยู่
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ในการุณยจิตร่วมกันสวดพระปริตร เหมือนท่านพระอานนท์เจริญ
พระพุทธคุณที่พระตถาคตทรงบำ�เพ็ญนับแต่ทรงตั้งปณิธานทั้งปวง
เหล่านี้ คือ บารมี ๑๐, อุปบารมี ๑๐, ปรมัตถบารมี ๑๐, การบริจาค
ใหญ่ทั้ง ๕, จริยาวัตร ๓ อันจำ�แนกเป็นการบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อ
โลก ญาติ และความเป็นพระพุทธเจ้า, การเสด็จลงสู่พระครรโภทร
ในภพสุดท้าย, การประสูติ, การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์, การ
บำ�เพ็ญเพียร, การเอาชนะพญามารเหนือพระโพธิบลั ลังก์, การตรัสรู้
พระสัพพัญญุตญาณ, การหมุนกงล้อธรรม และพระโลกุตรธรรม ๙
เมื่อพระอานนท์เจริญพระพุทธคุณดังนี้แล้ว ได้สาธยายพระปริตร
ภายในกำ�แพงทั้ง ๓ ชั้นของเมืองเวสาลี ตลอดยามทั้ง ๓ แห่งราตรี

รัตนปริตร
			 ๑.
				
				
				

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
สัพเพวะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง.

		 ขอเทวดาบนพื้นดินและในอากาศทั้งหลาย ผู้มาประชุมกันอยู่
ในที่นี้ทั้งหมด จงเป็นผู้เบิกบานใจ รับฟังถ้อยคำ�ด้วยความเคารพเถิด

			 ๒. ตัสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
				 เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
				 ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
				 ตัสฺมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา.

19

		 ดังนั้น ขอเทวดาทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้า จงมีเมตตาจิตใน
หมู่มนุษย์ เพราะเขาเซ่นพลีกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ท่านจง
อย่าประมาท คุ้มครองพวกเขาด้วยเถิด
			 ๓. ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

				
				
				
				

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาตะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 ทรัพย์ในโลกนี้ หรือโลกอื่น หรือรัตนะอันประณีตในสวรรค์
มีสิ่งใดที่จะเสมอกับพระตถาคตนั้นไม่มีเลย ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอัน
ประเสริฐของพระพุทธเจ้า ด้วยสัจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
			 ๔. ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง

				
				
				
				

ยะทัชฌะคา สักฺยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 พระศากยมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่น ทรงบรรลุธรรมอันสิ้นกิเลส
ปราศจากราคะ ไม่ตาย และประณีต มีสิ่งใดที่จะเสมอด้วยพระธรรม
นั้นไม่มีเลย ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐของพระธรรม ด้วย
สัจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี

20

			 ๕. ยัง พุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

				
				
				
				

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 พระพุ ท ธเจ้ า ผู้ ป ระเสริ ฐ ทรงสรรเสริ ญ สมาธิ อั น ผ่ อ งแผ้ ว
นักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญสมาธิอันประเสริฐที่ให้ผลทันที มีสิ่งใด
ที่จะเสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีเลย ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐของ
พระธรรม ด้วยสัจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
			 ๖. เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา

				
				
				
				
				

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 พระสาวกของพระสุคตเจ้า ผู้เป็นพระอริยบุคคล ๘ จำ�พวก
อันแบ่งเป็น ๔ คู่ ที่สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ท่านเหล่านั้นเป็นผู้
ควรแก่ทักษิณาทาน ทานที่ถวายแก่พระอริยบุคคลเหล่านั้นมีผลมาก
ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ ด้วยสัจวาจานี้ ขอจง
มีความสวัสดี
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			 ๗. เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ

				
				
				
				
				

นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 พระอรหันต์ผู้บำ�เพ็ญเพียรด้วยจิตอันเข้มแข็งในพระศาสนา
ของพระโคดม เป็นผู้ปราศจากกิเลส ผู้เข้าถึงอมตธรรม ผู้บรรลุ
พระนิพพาน และผูเ้ สวยสันติสขุ เอง ข้อนีเ้ ป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐ
ของพระสงฆ์ ด้วยสัจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
			 ๘. ยะถินทะขีโล ปะฐะวิสสิโต สิยา

				
				
				
				
				

จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 พระตถาคตตรัสเปรียบสัตบุรุษผู้เห็นแจ้ง เข้าถึงพระอริยสัจสี่
ว่าเหมือนกับเสาใหญ่ปักลงดิน อันไม่ไหวติงเพราะแรงลมทั้งสี่ด้าน
ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ ด้วยสัจวาจานี้ ขอจงมี
ความสวัสดี
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				 ๙. เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ

					
					
					
					
					

คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัง ปะมัตตา
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 บุคคลเหล่าใดเจริญอริยสัจสี่ ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญา
อันลึกซึง้ ตรัสไว้ดแี ล้ว แม้วา่ ท่านเหล่านัน้ ยังเป็นผูห้ ลงเพลินอย่างมากอยู่
แต่ท่านก็จะไม่เกิดในชาติที่แปดอีก ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐ
ของพระสงฆ์ ด้วยสัจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
			 ๑๐. สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ

					 ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
					 สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ
					 สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ.

		 ท่านเหล่่านั้นคือพระโสดาบันผู้ละสังโยชน์ ๓ ประการ ได้แก่
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ละกิเลสอื่น ๆ ได้ในขณะ
ที่เห็นธรรม
			 ๑๑. จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต

					 ฉัจจาภิฐานานิ อะภัพพะ กาตุง
					 อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
					 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
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		 ท่านเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง ๔ ไม่กระทำ�กรรม
อันไม่สมควร ๖ ประการ [คือ อนันตริยกรรม ๕ และการนับถือศาสดา
อื่น] ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ ด้วยสัจวาจานี้
ขอจงมีความสวัสดี
			 ๑๒. กิญจาปิ โส กัมมะ กะโรติ ปาปะกัง

					
					
					
					
					

กาเยนะ วาจา อุทะ เจตะสา วา
อะภัพพะ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 แม้ว่าท่านเหล่านั้นยังทำ�ความผิดด้วยกาย วาจา หรือใจ
อยู่บ้างก็ตาม แต่ท่านก็ไม่ปกปิดความผิดนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ผู้เห็นพระนิพพานเป็นผู้ไม่ปกปิดความผิด ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอัน
ประเสริฐของพระสงฆ์ ด้วยสัจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
			 ๑๓. วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค

					
					
					
					
					

คิมหานะมาเส ปะฐะมัสฺมิง คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
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		 พุ่มไม้ในป่าที่แตกยอดอ่อนในเดือนต้นแห่งคิมหันตฤดู มี
ความงามฉันใด พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้ถึงพระนิพพาน
เพื่อประโยชน์สูงสุด มีความงามฉันนั้น ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอัน
ประเสริฐของพระธรรม ด้วยสัจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
			 ๑๔. วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร

					 อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
					 อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
					 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ
ทรงรู้แจ้งพระนิพพานอันเลิศ
ทรงประทานธรรมอันยอดเยี่ยม ทรงแนะนำ�ข้อปฏิบัติที่ดี พระองค์
ผู้ไม่มีใครยิ่งกว่า ทรงแสดงธรรมอันสูงสุดแล้ว ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณ
อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ด้วยสัจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
			 ๑๕. ขีณัง ปุราณัง นะวะ นัตถิ สัมภะวัง

					
					
					
					
					

วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสฺมิง
เต ขีณะพีชา อะวิรูฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัง ปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

		 พระอรหันต์ผู้สิ้นเชื้อแล้ว ไม่ยินดีภพอีก มีจิตหน่ายภพเบื้อง
หน้า สิ้นกรรมเก่า ปราศจากกรรมใหม่ที่จะส่งไปเกิดอีก ท่านเหล่านั้น
เป็นปราชญ์ ดับสิ้นไปเหมือนประทีปดวงนี้ ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอัน
ประเสริฐของพระสงฆ์ ด้วยสัจวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
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			 ๑๖.
					
					
					

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ.

		 ขอเทวดาบนพื้นดินและในอากาศทัง้ หลาย ผู้มาประชุมกันอยู่
ในที่นี้ จงร่วมกันนมัสการพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปอย่างงาม อันเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว ขอจงมีความสวัสดี
			 ๑๗. ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

					 ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
					 ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
					 ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ.

		 ขอเทวดาบนพื้นดินและในอากาศทัง้ หลาย ผู้มาประชุมกันอยู่
ในที่นี้ จงร่วมกันนมัสการพระธรรมอันเป็นไปอย่างงาม อันเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว ขอจงมีความสวัสดี
			 ๑๘. ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

					 ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
					 ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
					 สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ.

		 ขอเทวดาบนพื้นดินและในอากาศทัง้ หลาย ผู้มาประชุมกันอยู่
ในที่นี้ จงร่วมกันนมัสการพระสงฆ์ผู้ดำ�เนินไปอย่างงาม อันเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว ขอจงมีความสวัสดี
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ตำ�นานเมตตปริตร
เมตตปริตร คือ ปริตรที่กล่าวถึงการเจริญเมตตา มีประวัติว่า สมัยหนึ่ง
เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี มีภิกษุ ๕๐๐ รูป
เรียนกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้ว เดินทางไปแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรม
พวกท่านได้มาถึงไพรสณฑ์แห่งหนึ่ง ปรึกษากันว่าสถานที่นี้เหมาะสมแก่การ
เจริญสมณธรรม จึงตกลงใจอยู่จำ�พรรษาในที่นั้น ชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาสร้าง
กุฏิถวายให้พำ�นักรูปละหลัง และอุปัฏฐากด้วยปัจจัยสี่มิให้ขาดแคลน
เมื่อฝนตกพวกท่านจะเจริญกรรมฐานที่กุฏิ ครั้นฝนไม่ตกก็จะมาปฏิบัติ
ทีโ่ คนไม้ รุกขเทวดาทีส่ งิ สถิตอยูท่ ตี่ น้ ไม้ไม่สามารถอยูใ่ นวิมานได้ เพราะผูท้ รง
ศีลมาอยู่ใต้วิมานของตน จึงต้องพาบุตรธิดาลงมาอยู่บนพื้น เบื้องแรกคิดว่า
พวกภิกษุคงจะอยูช่ วั่ คราว ก็ทนรอดูอยูช่ วั่ คราว แต่เมือ่ รูว้ า่ มาจำ�พรรษาตลอด
สามเดือน จึงเกิดความไม่พอใจ คิดจะขับไล่ให้กลับไปในระหว่างพรรษา ฉะนัน้
จึงพยายามหลอกหลอนด้วยวิธีต่างๆ เช่น สำ�แดงรูปร่างที่น่ากลัว ร้องเสียง
โหยหวน ทำ�ให้ได้รับกลิ่นเหม็นต่างๆ
พวกภิกษุหวาดหวั่นตกใจต่ออารมณ์ที่น่ากลัวเหล่านั้น ไม่สามารถจะ
ปฏิบตั ธิ รรมได้โดยสะดวก จึงปรึกษากันว่าไม่ควรจะอยูใ่ นสถานทีน่ ตี้ อ่ ไป ควร
จะกลับไปจำ�พรรษาหลังในสถานทีอ่ นื่ จากนัน้ จึงรีบเดินทางกลับโดยไม่บอกลา
ชาวบ้าน เมื่อมาถึงวัดพระเชตวันได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลให้ทรง
ทราบเรือ่ งนี้ แต่พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าสถานทีเ่ ดิมเหมาะสมกับภิกษุเหล่านี้
มากกว่าทีอ่ นื่ จึงทรงแนะนำ�ให้พวกท่านกลับไปสถานทีน่ นั้ พร้อมกับตรัสสอน
เมตตปริตรเพื่อเจริญเมตตาแก่รุกขเทวดา
เมือ่ พวกภิกษุได้เรียนเมตตปริตรจากพระพุทธเจ้าแล้ว จึงเดินทางกลับ
ไปยังสถานที่เดิม ก่อนจะเข้าสู่ราวป่า พวกท่านได้เจริญเมตตาโดยสาธยาย
พระปริตรนี้ อานุภาพแห่งเมตตาทำ�ให้รุกขเทวดามีจิตอ่อนโยน มีไมตรี จึง
ไม่เบียดเบียนเหมือนก่อน ทั้งยังช่วยปรนนิบัติและคุ้มครองภัยอื่นๆ อีกด้วย
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ภิกษุเหล่านัน้ ได้พากเพียรเจริญเมตตาภาวนา แล้วเจริญวิปสั สนาภาวนาต่อมา
โดยใช้เมตตาเป็นบทแห่งวิปัสสนา ทุกรูปได้บรรลุอรหัตผลภายในพรรษานั้น
(สุตฺตนิ. อฏฺ. ๑/๒๒๑, ขุทฺทก. อฏฺ. ๒๒๕)
เมตตปริตรในหนังสือนี้ต่างจากบทสวดมนต์ฉบับไทยกับฉบับลังกาใน
บางที่ ผู้แปลเลือกใช้ฉบับพม่าที่เรียกว่า ฉบับฉัฏฐสังคีติ (ฉบับสังคายนาครั้ง
ที่ ๖) ซึ่งเป็นฉบับที่พระภิกษุในนิกายเถรวาท ๕ ประเทศ คือ ไทย ลังกา พม่า
ลาว และเขมร ได้ร่วมกันสังคายนาที่ประเทศสหภาพพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
และมีมติเป็นสมานฉันท์ร่วมกัน
เมตตปริตรนีเ้ ป็นคีตคิ าถาทีจ่ ดั อยูใ่ นหมวดมาตราพฤติ ฉบับพม่าเป็นฉบับ
ทีถ่ กู ต้องตามกฎนัน้ แต่ฉบับไทยกับฉบับลังกาไม่ตรงตามฉันทลักษณ์และหลัก
ไวยากรณ์บาลี (ผูเ้ ขียนจะอธิบายเรือ่ งนีใ้ นบทเพิม่ เติมท้ายเล่ม) อนึง่ ท่านอาจารย์
ธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ จังหวัดลำ�ปาง ได้เล่า
ว่า แม้พระเถระชาวลังกาผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลี คือท่านพระพุทธทัตตเถระ
อัครมหาบัณฑิต วัดอัคคาราม จังหวัดบาลังโกดา ประเทศศรีลังกา ก็เคย
ปรารภเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ กับท่านอาจารย์ว่า เมตตปริตรฉบับพม่าถูกต้องกว่า
ฉบับอื่นๆ
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บทขัดเมตตปริตร
๑. ยัสสานุภาวะโต ยักขา
			ยัมหิ เจวานุยญ
ุ ชันโต
๒. สุขงั สุปะติ สุตโต จ
			เอวะมาทิคณ
ุ เู ปตัง

เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
รัตตินทิวะมะตันทิโต.
ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
ปะริตตัง ตัง ภะณามะ เห.๑

เหล่าเทวดาย่อมไม่แสดงสิง่ ทีน่ า่ กลัว เพราะอานุภาพของพระปริตร
ใด อนึง่ บุคคลผูไ้ ม่เกียจคร้าน เจริญพระปริตรใดทัง้ กลางวันและกลางคืน
ย่อมหลับสบาย เมือ่ หลับย่อมไม่ฝนั ร้าย ขอเราทัง้ หลายจงสวดพระปริตร
นัน้ อันประกอบด้วยคุณอย่างนีเ้ ป็นต้นเถิด

					 ๑.
						
						
						

เมตตปริตร

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
ยันตะ สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สูวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี.

ภิกษุผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประสงค์จะบรรลุแดนสงบ
พึงอบรมสิกขาสาม ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญ เป็นคนตรง แน่วแน่
ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่ถือตัว
๑

บางฉบับมีรูปสนธิว่า “ปริตฺตนฺตมฺภณาม เห” เหมือนคำ�ว่า เอวมฺเม สุตํ, เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ เป็นต้น ความจริงรูปศัพท์ในภาษาบาลีไม่นยิ มสนธิเหมือนภาษาสันสกฤต เช่นคำ�ว่า
สมฺมาอาชีว ที่ไม่เป็น สมฺมาชีว แม้กัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๒๓-๔) ก็ปฏิเสธการเชื่อม
สนธิเพราะสระหรือพยัญชนะ แต่กฎไวยากรณ์นี้ไม่มีในภาษาสันสกฤตที่นิยมเชื่อมคำ�

29

					 ๒. สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ

						 อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
						 สันตินทฺริโย จะ นิปะโก จะ
						 อัปปะคัพโภ กุเลสฺวะนะนุคิทโธ.
		 พึงเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจธุระน้อย ดำ�เนินชีวิตเรียบง่าย

มีอินทรีย์สงบ มีปัญญารักษาตน มีการสำ�รวมกายวาจาใจ ไม่พัวพัน
กับสกุลทั้งหลาย
					 ๓. นะ จะ ขุททะมาจะเร กิญจิ

						 เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
						 สุขิโน วะ เขมิโน โหนตุ
						 สัพพะสัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา.
		 ไม่พึงประพฤติสิ่งเล็กน้อยอะไรๆ ที่จะเป็นเหตุให้ผู้รู้ตำ�หนิ
[พึงแผ่เมตตาว่า] ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้มีความสุขกาย สุขใจ
ปลอดจากภัยทั้งปวงเถิด
					 ๔. เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ

						 ตะสา วา ถาวะรา วะนะวะเสสา
						 ทีฆา วา เย วะ มะหันตา
						 มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา.
		 สัตว์ทั้งหลายที่มีความหวาดกลัวก็ดี ที่มั่นคงก็ดี ทั้งหมด
ทั้งที่มีกายยาว ใหญ่ ปานกลาง สั้น ละเอียด หรือหยาบ
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					 ๕. ทิฏฐา วา เย วะ อะทิฏฐา

						 เย วะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
						 ภูตา วะ สัมภะเวสี วะ
						 สัพพะสัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา.
ทั้งที่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็น อยู่ไกลหรือใกล้ ที่เกิดแล้วหรือที่
กำ�ลังแสวงหาที่เกิด๑ สัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น จงมีความสุขกายสุขใจเถิด
					 ๖. นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ

						 นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นะ กัญจิ
						 พฺยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญะ
						 นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ.
บุคคลไม่พึงหลอกลวงกัน ไม่พึงดูหมิ่นใครในที่ไหน ไม่พึง
ปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน ด้วยการเบียดเบียน หรือด้วยใจมุ่งร้าย
					 ๗. มาตา ยะถา นิยัง ปุตตะ

						 มายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
						 เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
						 มานะสัง ภาวะเย อะปะริมาณัง.
มารดาถนอมบุตรคนเดียวของตนด้วยชีวิต ฉันใด
พึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวง ฉันนั้น
๑

บุคคล

สัตว์ทกี่ �ำ ลังแสวงหาทีเ่ กิด (สัมภเวสี) คือปุถชุ นกับเสกขบุคคลผูเ้ วียนตายเวียนเกิดอยู่
ส่วนสัตว์ทเ่ี กิดแล้วคือพระอรหันต์ผจู้ ะไม่เกิดอีก
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					 ๘. เมตตัญจะ สัพพะโลกัสฺมิ

						 มานะสัง ภาวะเย อะปะริมาณัง
						 อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
						 อะสัมพาธัง อะเวระมะสะปัตตัง.
		 บุคคลพึงเจริญเมตตาจิต อันไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต

ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู ในสัตว์โลกทั้งหมด ทั้งในอรูปภูมิเบื้องบน รูปภูมิ
เบื้องกลาง และกามาวจรภูมิเบื้องตํ่า
					 ๙. ติฏฐัง จะรัง นิสินโน วะ

						
						
						
		 เมื่อยืน

สะยาโน ยาวะตาสสะ วิตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
พฺรัหฺมะเมตัง วิหาระมิธะ มาหุ.

เดิน นั่ง หรือนอน พึงเป็นผู้ปราศจากความง่วง
ตั้งสติอย่างนี้ไว้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสการปฏิบัติเช่นนี้ว่าเป็น
ความประพฤติอันประเสริฐในพระศาสนานี้
					๑๐. ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ

							 สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
							 กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
							 นะ หิ ชาตุคคัพภะเสยยะ ปุนะเรติ.
		 บุคคลผูน้ นั้ จะไม่กลํา้ กรายความเห็นผิด เป็นผูบ้ ริบรู ณ์ดว้ ยศีล
ถึงพร้อมด้วยความเห็นชอบ เมื่อขจัดความยินดีในกามได้แล้ว ย่อม
ไม่เข้าถึงการเกิดในครรภ์อีกอย่างแน่แท้
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ตำ�นานขันธปริตร
ขันธปริตร คือ พระปริตรทีก่ ล่าวถึงการเจริญเมตตาแก่พญางูทง้ั ๔ ตระกูล
และเจริญเมตตาแก่สรรพสัตว์ มีประวัติว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัด
พระเชตวัน กรุงสาวัตถี มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด เหล่าภิกษุได้กราบทูลความนี้
แด่พระพุทธองค์ พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุนั้นถูกงูกัดเพราะไม่ได้แผ่เมตตา
แก่พญางูทงั้ ๔ ตระกูล ผูแ้ ผ่เมตตาแก่พญางูเหล่านัน้ จะไม่ถกู งูกดั แล้วตรัสสอน
ให้แผ่เมตตาแก่พญางูทั้ง ๔ ตระกูล คือ งูตระกูลวิรูปักษ์, งูตระกูลเอราบถ,
งูตระกูลฉัพยาบุตร และงูตระกูลกัณหาโคดม (องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๗/๘๓, วิ. จูฬ.
๗/๒๕๑/๘, ขุ. ชา. (๒๗/๑๐๕/๕๖)
ในอรรถกถาชาดก (ชา. อฏฺ. ๓/๑๔๔) มีประวัติดังนี้ เมื่อภิกษุรูปหนึ่ง
ถูกงูกัด พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราตถาคตเคยสอนขันธปริตรในขณะที่ยังเป็น
พระโพธิสัตว์อยู่ คือ เมื่อพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นฤาษีที่ป่าหิมพานต์
ได้พำ�นักอยู่ร่วมกับฤาษีเป็นอันมาก ขณะนั้นมีฤาษีตนหนึ่งถูกงูกัดเสียชีวิต
จึงได้สอนขันธปริตรแก่พวกฤาษีเพื่อป้องกันภัยจากอสรพิษ

บทขัดขันธปริตร
๑. สัพพาสีวสิ ะชาตีนงั 		
		 ยัง นาเสติ วิสงั โฆรัง		
๒. อาณาเขตตัมหิ สัพพัตถะ		
		 สัพพะโสปิ นิวาเรติ		

ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง.
สัพพะทา สัพพะปาณินงั
ปะริตตัง ตัง ภะณามะ เห.

พระปริตรย่อมป้องกันพิษและอันตรายอืน่ ๆ ของสัตว์ทงั้ ปวงได้ตลอด
เขตแห่งอำ�นาจทุกแห่งเสมอ เหมือนทิพยมนต์และโอสถทิพย์ทข่ี จัด
พิษร้ายของอสรพิษทัง้ ปวง ขอเราทัง้ หลายจงร่วมกันสวดพระปริตรนัน้ เถิด
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ขันธปริตร
๑. วิรปู กั เขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
		 ฉัพยฺ าปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ.

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลวิรูปักษ์ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิต
ในงูตระกูลเอราบถ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลฉัพยาบุตร ข้าพเจ้า
ขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลกัณหาโคดม

๒. อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทฺวปิ าทะเกหิ๑ เม
		 จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม.

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ไม่มีเท้า ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิต
ในสัตว์สองเท้า ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สี่เท้า ข้าพเจ้าขอแผ่
เมตตาจิตในสัตว์ที่มีเท้ามาก

๓. มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทฺวปิ าทะโก
		 มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท.

สัตว์ที่ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า สัตว์ที่มีสองเท้าอย่าได้
เบียดเบียนข้าพเจ้า สัตว์ที่มีสี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า และสัตว์
ที่มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า

๔. สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
		 สัพเพ ภัทรฺ านิ ปัสสันตุ มา กัญจิ๒ ปาปะมาคะมา.
๑

บางฉบับมีรูปว่า ทิปาทเกหิ แต่ไม่มีสาธกที่ให้แปลง ทฺวิ เป็น ทิ ท้าย ปาท ศัพท์
บางฉบับมีรูปว่า กิญฺจิ ที่เป็นนปุงสกลิงค์ คำ�ว่า กญฺจิ แปลว่า “ใครๆ” จึงควรมีรูปเป็น
ปุงลิงค์ว่า กญฺจิ จึงจะตรงตามไวยากรณ์ เหมือนในเมตตปริตร (คาถา ๖) ที่ว่า นาติมญฺเถ กตฺถจิ น กญฺจิ (ไม่พึงดูหมิ่นใครในที่ไหน)
๒
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ขอสัตว์ทั้งปวง ปราณชาติทั้งปวง สัตว์ที่เกิดแล้วทั้งปวง ทั้งหมด
จงประสบความเจริญทุกผู้ ขอความทุกข์อย่าได้เข้าถึงใครๆ เลย

๕. อัปปะมาโณ พุทโธ,
		 อัปปะมาโณ สังโฆ,
		 อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที

อัปปะมาโณ ธัมโม,
ปะมาณะวันตานิ สะรีสะปานิ,
อุณณะนาภี สะระพู มูสกิ า.

พระพุทธเจ้าทรงพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมทรงพระคุณ
หาประมาณมิได้ พระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณมิได้ แต่สัตว์
เลื้อยคลานคือ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก และหนู เป็นสัตว์
ที่ประมาณได้

๖. กะตา เม รักขา. กะตัง เม ปะริตตัง. ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ. โสหัง นะโม ภะคะวะโต, นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง.
ข้าพเจ้าได้คุ้มครองตนแล้ว ข้าพเจ้าได้ป้องกันตนแล้ว เหล่าสัตว์
จงหลีกไป
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค
ขอนอบน้อม
พระสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์
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ตำ�นานโมรปริตร
โมรปริตร คือ ปริตรของนกยูง เป็นพระปริตรทีก่ ล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้า
แล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทกั ษ์คมุ้ ครองให้มคี วามสวัสดี มีประวัตวิ า่ สมัยหนึง่
ครัน้ พระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็นนกยูงทอง อาศัยอยูบ่ นเขาทัณฑกหิรญ
ั บรรพต
ในป่าหิมพานต์ พระโพธิสัตว์จะเพ่งดูพระอาทิตย์ในเวลาพระอาทิตย์อุทัย
แล้วร่ายมนต์สาธยายสองคาถาแรกว่า อุเทตะยัง เป็นต้น แล้วจึงออกแสวงหา
อาหาร ครั้นกลับจากการแสวงหาอาหารในเวลาพระอาทิตย์อัสดง ก็เพ่งดู
พระอาทิตย์พร้อมกับร่ายมนต์สาธยายสองคาถาหลังว่า อะเปตะยัง เป็นต้น
นกยูงทองจึงแคล้วคลาดจากอันตรายทุกอย่างด้วยมนต์บทนี้
วันหนึง่ พรานป่าจากหมูบ่ า้ นใกล้เมืองพาราณสี ได้พบนกยูงทองโดยบังเอิญ
จึงบอกความนัน้ แก่บตุ รของตน ขณะนัน้ พระนางเขมาเทวีมเหสีพระเจ้าพาราณสี
ทรงพระสุบินว่า พระนางเห็นนกยูงทองแสดงธรรมอยู่ จึงกราบทูลพระสวามี
ว่าทรงประสงค์จะฟังธรรมของนกยูงทอง ท้าวเธอจึงรับสั่งให้พรานป่าสืบหา
พรานป่าทีเ่ คยได้ยนิ คำ�บอกเล่าของบิดาได้มากราบทูลว่า นกยูงทองมีอยูจ่ ริงที่
เขาทัณฑกหิรัญบรรพต ท้าวเธอจึงมอบหมายให้เขาจับนกยูงทองมาถวาย
พรานป่าคนนัน้ ได้เดินทางไปป่าหิมพานต์ แล้ววางบ่วงดักนกยูงทองไว้
ทุกแห่งในที่แสวงหาอาหาร แม้เวลาผ่านไปถึง ๗ ปีเขาก็ยังจับไม่ได้ เพราะ
นกยูงทองแคล้วคลาดบ้าง บ่วงไม่แล่นบ้าง จนในทีส่ ดุ ต้องเสียชีวติ อยูใ่ นป่านัน้
ฝ่ายพระนางเขมาเทวีก็ทรงประชวรสิ้นพระชนม์ เพราะเสียพระทัยไม่สม
พระประสงค์ พระเจ้าพาราณสีจึงทรงพิโรธ ได้รับสั่งให้จารึกอักษรลงใน
แผ่นทองว่าผู้กินเนื้อนกยูงทองที่เขาทัณฑกหิรัญบรรพต จะไม่แก่ ไม่ตาย
หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ พระราชาองค์อื่นที่ครองราชย์สืบ
ต่อมาได้พบข้อความนั้น จึงส่งพรานป่าไปจับนกยูงทอง แต่ไม่มีใครสามารถ
จับได้ กาลเวลาได้ล่วงเลยไปจนเปลี่ยนพระราชาถึง ๖ พระองค์
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ครัน้ ถึงสมัยพระราชาองค์ท่ี ๗ พระองค์กร็ บั สัง่ ให้พรานป่าไปจับนกยูงทอง
นั้นอีก พรานคนนี้ฉลาดหลักแหลม สังเกตการณ์อยู่หลายวันก็รู้ว่า นกยูงทอง
ไม่ติดบ่วงเพราะมีมนต์ขลัง ก่อนออกหาอาหารจะทำ�พิธีร่ายมนต์ จึงไม่มีใคร
สามารถจับได้ เขาคิดว่าจะต้องจับนกยูงทองก่อนทีจ่ ะร่ายมนต์ จึงได้น�ำ นาง
นกยูงตัวหนึ่งมาเลี้ยงให้เชื่อง แล้วนำ�ไปปล่อยไว้ที่เชิงเขา โดยดักบ่วงอยู่ใกล้ๆ
จากนั้นได้ทำ�สัญญาณให้นางนกยูงรำ�แพนส่งเสียงร้อง พระโพธิสัตว์เมื่อได้ยิน
เสียงนางนกยูง ก็ลมื สาธยายมนต์คมุ้ ครองตน เผลอตัวบินไปหานางนกยูงโดยเร็ว
จึงติดบ่วงทีด่ กั ไว้ ครัน้ แล้วพรานป่าได้น�ำ พระโพธิสตั ว์ไปถวายพระเจ้าพาราณสี
เมือ่ พระโพธิสตั ว์เข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีแล้ว ได้ทลู ถามว่า “เพราะเหตุไร
พระองค์จึงจับหม่อมฉันมา”
ท้าวเธอตรัสว่า “เพราะมีจารึกว่าผู้กินเนื้อนกยูงทอง จะไม่แก่ ไม่ตาย”
พระโพธิสตั ว์ทลู ว่า “ผูก้ นิ เนือ้ หม่อมฉันจะไม่ตาย แต่หม่อมฉันจะต้องตาย
มิใช่หรือ”
ท้าวเธอตรัสว่า “ถูกแล้ว เจ้าจะต้องตาย”
พระโพธิสัตว์ทูลว่า “เมื่อหม่อมฉันจะต้องตาย แล้วผู้กินเนื้อหม่อมฉัน
จะไม่ตายได้อย่างไร”
ท้าวเธอตรัสว่า “เพราะเจ้ามีขนสีทอง จึงทำ�ให้ผู้กินเนื้อเจ้าไม่ตาย”
พระโพธิสัตว์ทูลว่า “หม่อมฉันมีขนสีทองก็เพราะภพก่อนเคยเกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิในพระนครพาราณสีนี้ ได้รกั ษาเบญจศีลเป็นนิตย์และชักชวน
ให้ราษฎรรักษา”
จากนั้นพระโพธิสัตว์ได้ทูลเรื่องที่พระองค์เคยฝังราชรถที่ประทับของ
พระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่สระมงคลโบกขรณี พระเจ้าพาราณสีได้รับสั่งให้ไขนํ้า
ออกจากสระแล้วกู้ราชรถขึ้นมา จึงทรงเชื่อคำ�พระโพธิสัตว์ หลังจากนั้น
พระโพธิสตั ว์ได้ถวายโอวาทพระราชาให้ด�ำ รงอยูใ่ นความไม่ประมาท แล้วกลับ
ไปยังป่าหิมพานต์ตามเดิม (ชา. อฏฺ. ๒/๓๕)
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บทขัดโมรปริตร
๑. ปูเรนตัง โพธิสมั ภาเร		
			เยนะ สังวิหติ ารักขัง		
๒. จิรสั สัง วายะมันตาปิ		
			พฺรหั มฺ ะมันตันติ อักขาตัง

นิพพัตตัง โมระโยนิยงั
มะหาสัตตัง วะเนจะรา.
เนวะ สักขิงสุ คัณหิตงุ
ปะริตตัง ตัง ภะณามะ เห.

นายพรานทั้งหลายเพียรพยายามอยู่นาน ก็ไม่สามารถจับ
พระมหาสัตว์ผู้เกิดเป็นนกยูงทอง ผู้บำ�เพ็ญบารมีเพื่อจะบรรลุพระ
สัพพัญญุตญาณ ผู้คุ้มครองตนอย่างดีแล้วด้วยพระปริตรใด ขอเรา
ทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระปริตรที่ถือว่าเป็นมนต์อันประเสริฐนั้นเถิด

โมรปริตร
๑. อุเทตะยัง จักขุมา เอกะราชา
			หะริสสะวัณโณ ปะถะวิปปะภาโส
			ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะถะวิปปะภาสัง
			ตะยาชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง.
พระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลก ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ เสด็จ
อุทยั ขึน้ ทรงพระรัศมีสที องสาดส่องปฐพี ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าขอนมัสการ
พระอาทิตย์ผู้ทรงรัศมีสีทองสาดส่องปฐพีพระองค์นั้น พระองค์ได้
คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้ว ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยั่งยืนอยู่
ตลอดวัน
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๒. เย พฺราหฺมะณา เวทะคู สัพพะธัมเม
			เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
			นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
			นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
			อิมัง โส ปะริตตัง กัตฺวา โมโร จะระติ เอสะนา.
พระพุทธเจ้าเหล่าใด ทรงรูแ้ จ้งธรรมทัง้ ปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้น จงคุ้มครองข้าพเจ้า
ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ
ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผูห้ ลุดพ้นแล้ว ขอนอบน้อมแด่วมิ ตุ ติธรรม
เมื่อนกยูงนั้นสาธยายพระปริตรอย่างนี้แล้ว จึงออกแสวงหาอาหาร

๓. อะเปตะยัง จักขุมา เอกะราชา
			หะริสสะวัณโณ ปะถะวิปปะภาโส
			ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะถะวิปปะภาสัง
			ตะยาชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง.
พระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลก ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ เสด็จ
อัสดงคต ทรงพระรัศมีสีทองสาดส่องปฐพี ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้า
ขอนมั ส การพระอาทิ ต ย์ ผู้ ท รงรั ศ มี สี ท องสาดส่ อ งปฐพี พ ระองค์ นั้ น
พระองค์ได้คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้ว ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิต
ยั่งยืนอยู่ตลอดราตรี
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๔. เย พฺราหฺมะณา เวทะคู สัพพะธัมเม
			เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
			นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
			นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
			อิมัง โส ปะริตตัง กัตฺวา โมโร วาสะมะกัปปะยิ.

พระพุทธเจ้าเหล่าใด ทรงรูแ้ จ้งธรรมทัง้ ปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้น จงคุ้มครองข้าพเจ้า
ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ๑
ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผูห้ ลุดพ้นแล้ว ขอนอบน้อมแด่วมิ ตุ ติธรรม๒
เมื่อนกยูงนั้นสาธยายพระปริตรอย่างนี้แล้ว จึงนอน

ตำ�นานธชัคคปริตร
ธชัคคปริตร คือ ปริตรยอดธง เป็นพระปริตรทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งทีเ่ ทวดาชัน้
ดาวดึงส์แหงนดูยอดธงของพระอินทร์ ฯลฯ ในสงครามระหว่างเทวดากับอสูร
และแนะนำ�ให้ภกิ ษุระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ในเวลา
เกิดความสะดุ้งกลัวเมื่ออยู่ในป่า โคนไม้ หรือเรือนว่าง (สํ. ส. ๑๕/๒๔๙/๒๖๓)
พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวว่า พระปริตรนีส้ ามารถคุม้ ครองผูท้ ตี่ กจาก
ที่สูงได้ และเล่าเรื่องที่เกิดในประเทศศรีลังกาว่า เมื่อพระภิกษุช่วยกันโบกปูน
พระเจดีย์ที่ชื่อทีฆวาปี มีพระรูปหนึ่งพลัดตกลงจากพระเจดีย์ พระที่ยืนอยู่
ข้างล่างได้รบี บอกว่า “ท่านจงระลึกถึงธชัคคปริตรเถิด” พระทีพ่ ลัดตกได้กล่าว
ว่า “ขอธชัคคปริตรจงคุ้มครองข้าพเจ้า” ขณะนั้นอิฐสองก้อนในพระเจดีย์ได้
๑

โพธิญาณคือมรรคญาณและผลญาณของพระพุทธเจ้า
๒
วิมตุ ติคอื ธรรมทีห่ ลุดพ้นจากกิเลส ๕ อย่าง อันได้แก่ ตทังควิมตุ ติ (พ้นชัว่ คราว) เป็นต้น
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ยื่นออกมารองรับเท้าของท่าน เมื่อพระรูปอื่นพากันนำ�บันไดมารับพระรูปนั้น
ลงไปแล้ว อิฐสองก้อนนั้นได้เคลื่อนกลับไปสถานที่เดิม (สํ. อฏฺ. ๑/๓๒๔-๕)

บทขัดธชัคคปริตร
๑. ยัสสานุสสะระเณนาปิ		 อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
			ปะติฏฐะมะธิคจั ฉันติ		 ภูมยิ งั วิยะ สัพพะทา.
๒. สัพพุปทั ทะวะชาลัมหา		 ยักขะโจราทิสมั ภะวา
			คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตัง ตัง ภะณามะ เห.
เหล่าสัตว์ย่อมได้ที่พึ่งในอากาศเหมือนบนพื้นดินเสมอ เพราะ
ระลึกถึงพระปริตรใด ผูพ้ น้ จากวงข่ายแห่งอุปทั วันตรายทัง้ มวล อันเกิด
จากยักษ์และโจรเป็นต้น นับจำ�นวนมิได้ ขอเราทั้งหลายจงร่วมกัน
สวดพระปริตรนั้นเถิด

ธชัคคปริตร
เอวัง เม สุตัง.
				 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้
เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม.
				 สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี

ตัตฺระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ.
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				 ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.

				เหล่าภิกษุรบั พระวาจาของพระผูม้ พี ระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า

ภะคะวา เอตะทะโวจะ.

				พระผู้มีพระภาคได้ตรัสความดังนี้ว่า

ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพฺยูฬโห
อะโหสิ.

				ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นานมาแล้ว เกิดสงครามระหว่าง
เทวดากับอสูรขึ้น

อะถะ โข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส
อามันเตสิ.
				ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
กับเทวดาชั้นดาวดึงส์ว่า

ครั้งนั้น ท้าวสักกะจอมเทพรับสั่ง

สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา.

				ดูก่อนท่านผู้ปราศจากทุกข์ ถ้าท่านเข้าสงครามแล้ว มี
ความกลัว ความหวาดหวั่น หรือความขนลุกขนพอง

มะเมวะ ตัสฺมิง สะมะเย ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ.

				ขอให้ท่านแหงนดูยอดธงของเราในขณะนั้นเถิด

มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัง ภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียิสสะติ.
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				เพราะเมื่อท่านเห็นยอดธงของเราแล้ว ท่านจะละความกลัว
ความหวาดหวั่น หรือความขนลุกขนพองเสียได้

โน เจ เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ.

				ถ้าท่านไม่เห็นยอดธงของเรา

อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ.

				ก็ขอให้ท่านแหงนดูยอดธงของพระปชาบดีจอมเทพเถิด

ปะชาปะติสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัง ภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส
วา, โส ปะหียิสสะติ.
				เพราะเมื่ อ ท่ า นเห็ น ยอดธงของพระปชาบดี จ อมเทพแล้ ว
ท่านจะละความกลัว ความหวาดหวั่น หรือความขนลุกขนพองเสียได้

โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ.

				ถ้าท่านไม่เห็นยอดธงของพระปชาบดีจอมเทพ

อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยาถะ.

				ก็ขอให้ท่านแหงนดูยอดธงของพระวรุณจอมเทพเถิด

วะรุณัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง
ยัง ภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส
ปะหียิสสะติ.
				เพราะเมื่อท่านเห็นยอดธงของพระวรุณจอมเทพแล้ว ท่าน
จะละความกลัว ความหวาดหวั่น หรือความขนลุกขนพองเสียได้

โน เจ วะรุณสั สะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ.

				ถ้าท่านไม่เห็นยอดธงของพระวรุณจอมเทพ
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อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ.

				ก็ขอให้ท่านแหงนดูยอดธงของพระอีสานจอมเทพเถิด

อีสานัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง
ยัง ภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส
ปะหียิสสะติ.

				เพราะเมือ่ ท่านเห็นยอดธงของพระอีสานจอมเทพแล้ว ท่าน
จะละความกลัว ความหวาดหวั่น หรือความขนลุกขนพองเสียได้

ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ
ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง,

				ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เมื่อเทวดาเห็นยอดธงของท้าวสักกะ
จอมเทพนั้นอยู่ก็ดี

ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง,

				เห็นยอดธงของพระปชาบดีจอมเทพอยู่ก็ดี

วะรุณัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง,

				เห็นยอดธงของพระวรุณจอมเทพอยู่ก็ดี

อีสานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง,

				เห็นยอดธงของพระอีสานจอมเทพอยู่ก็ดี

ยัง ภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา,
โส ปะหีเยถาปิ โนปิ ปะหีเยถะ.

				เทวดาเหล่านั้นย่อมละความกลัว ความหวาดหวั่น หรือ
ความขนลุกขนพองได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
ตัง กิสสะ เหตุ. ข้อนั้นเพราะอะไร
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สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห ภีรุ ฉัมภี อุตฺราสี ปะลายีติ.

				ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะท้าวสักกะจอมเทพยังไม่เป็น
ผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ยังเป็นผู้มีความกลัว ความหวาดหวั่น
ความสะดุ้ง ยังคิดหลบหนี

อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ.

			 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนตถาคตจะขอกล่าวอย่างนี้ว่า

สะเจ ตุมหากัง ภิกขะเว อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา อุปปัชเชยยะ ภะยัง
วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา.

				ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าก็ดี อยู่โคนไม้
ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี แล้วมีความกลัว ความหวาดหวั่น หรือความ
ขนลุกขนพอง

มะเมวะ ตัสฺมิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ.

				ขอให้เธอพรํ่าระลึกถึงตถาคตในขณะนั้นเถิดว่า

อิติปิ โส ภะคะวา

				แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น

อะระหัง,

				เป็นผู้ไกลจากกิเลส,

สัมมาสัมพุทโธ,

				ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
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วิชชาจะระณะสัมปันโน,

				ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

สุคะโต,

				เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

โลกะวิทู,

				ทรงรู้แจ้งโลก

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,

				ทรงเป็นสารถีฝึกบุคคลที่ควรฝึก ไม่มีใครยิ่งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง,

				ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ,		 ทรงเป็นผู้รู้แจ้ง

ภะคะวาติ

				ทรงเป็นผู้อธิบายธรรม

มะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัง ภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียิสสะติ.

				ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย เพราะเมือ่ เธอพราํ่ ระลึกถึงตถาคตแล้ว
เธอจะละความกลัว ความหวาดหวั่น หรือความขนลุกขนพอง เสียได้

โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ.

				ถ้าเธอไม่พรํ่าระลึกถึงตถาคต

อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ.

				ก็พึงพรํ่าระลึกถึงพระธรรมว่า
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สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม.

				พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก,

				เป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก,

				ไม่ขึ้นกับกาล

เอหิปัสสิโก,

				เป็นธรรมที่ควรมาดู

โอปะนะยิโก,

				ควรน้อมมาปฏิบัติ

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

				เป็นธรรมที่วิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน

ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัง ภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียิสสะติ.

				ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเมื่อเธอพรํ่าระลึกถึงพระธรรม
แล้ว เธอจะละความกลัว ความหวาดหวั่น หรือความขนลุกขนพอง
เสียได้

โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ.

				ถ้าเธอไม่พรํ่าระลึกถึงพระธรรม

อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ.

				ก็พึงพรํ่าระลึกถึงพระสงฆ์ว่า
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สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

				พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

				พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติตรง

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

				พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ
พระนิพพาน

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

				พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติที่ควร
นับถือ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,

				ท่านเหล่านั้น คือบุรุษ ๔ คู่ กล่าวคือพระอริยบุคคล ๘
จำ�พวก

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

				นี้แหละพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค

อาหุเนยโย,

				ผู้ควรรับสักการะ

ปาหุเนยโย,

				ผู้ควรแก่ของต้อนรับ

ทักขิเณยโย,

				ผู้ควรรับทักษิณาทาน
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อัญชะลิกะระณีโย,๑

				ผู้ควรอัญชลีกรรม

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

				เป็นนาบุญอันประเสริฐของโลก

สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัง ภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียิสสะติ.

				ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย เพราะเมือ่ เธอพราํ่ ระลึกถึงพระสงฆ์แล้ว
เธอจะละความกลัว ความหวาดหวั่น หรือความขนลุกขนพองเสียได้

ตัง กิสสะ เหตุ.

				ข้อนั้นเพราะอะไร

ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วีตะราโค
วีตะโทโส วีตะโมโห อะภีรุ อะฉัมภี อะนุตฺราสี อะปะลายีติ.
				ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ไม่มี
ความกลัว ความหวาดหวั่น ความสะดุ้ง ไม่คิดหลบหนี

อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อิทงั วัตวฺ านะ สุคะโต, อะถาปะรัง
เอตะทะโวจะ สัตถา.
			 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้แล้ว
อย่างนี้แล้ว พระศาสดาได้ตรัสคาถานี้ต่อไปว่า
๑

พระสุคตทรงกล่าว

คำ�ว่า อญฺชลิ เป็นอิการันต์ทม่ี าจาก อญฺช ธาตุ + อลิ ปัจจัย จึงไม่ควรมีรปู ว่า อญฺชลี...
แม้ค�ำ ว่า เวรมณิสกิ ขฺ าปทํ ก็ไม่ควรมีรปู ว่า เวรมณี เพราะทำ�รัสสะกลางสมาส (รูป.๓๕๑)
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๑. อะรัญเญ รุกขะมูเล วา		 สุญญาคาเรวะ ภิกขะโว
			อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง		 ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอเข้าไปอยู่ในป่าก็ดี อยู่โคนไม้ก็ดี
อยู่ในเรือนว่างก็ดี เธอพึงหมั่นระลึกถึงพระสัมพุทธเจ้า แล้วเธอจะไม่มี
ความกลัว

๒. โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง
			อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ		 นิยยานิกงั สุเทสิตงั .

หากเธอไม่หมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวโลก เป็น
นรชนผู้ประเสริฐ เธอก็พึงหมั่นระลึกถึงพระธรรมที่เราแสดงดีแล้ว เป็น
ทางหลุดพ้นจากสังสารวัฏ

๓. โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ		 นิยยานิกงั สุเทสิตงั .
			อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ		 ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง.

หากเธอไม่หมั่นระลึกถึงพระธรรมที่เราแสดงดีแล้ว เป็นทาง
หลุดพ้นจากสังสารวัฏ เธอก็พึงหมั่นระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นนาบุญอัน
ประเสริฐ

๔. เอวัง พุทธัง สะรันตานัง		 ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว
			ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา		 โลมะหังโส นะ เหสสะติ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์อย่างนี้แล้ว ความกลัวก็ดี ความหวาดหวั่นก็ดี หรือความ
ขนลุกขนพองก็ดี จะไม่ปรากฏเลย
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ตำ�นานอาฏานาฏิยปริตร
อาฏานาฏิยปริตร คือ ปริตรของท้าวกุเวรผูค้ รองนครอาฏานาฏา เพราะ
เป็นพระปริตรที่ท้าวกุเวรได้นำ�มากราบทูลพระพุทธเจ้า พระปริตรนี้กล่าวถึง
พระนามของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ และคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านัน้ รวมทัง้
อ้างอานุภาพพระพุทธเจ้าและเทวานุภาพมาพิทกั ษ์ให้มคี วามสวัสดี มีประวัตวิ า่
ในสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ แขวงกรุงราชคฤห์
ท้าวจาตุมหาราชทัง้ ๔ คือ ท้าวธตรฐ, ท้าววิรฬุ ก, ท้าววิรปู กั ษ์ และท้าวกุเวร
ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในมัชฌิมยามแห่งราตรี ขณะนัน้ ท้าวกุเวรได้กราบทูลว่า
อมนุษย์บางพวกเลือ่ มใสพระองค์ บางพวกไม่เลือ่ มใส ส่วนใหญ่มกั ไม่เลือ่ มใส
เพราะพระองค์ตรัสสอนให้ละเว้นจากอกุศลกรรมมีปาณาติปาต เป็นต้น แต่
พวกเขาไม่สามารถจะเว้นได้ จึงไม่พอใจคำ�สอนที่ขัดแย้งกับความประพฤติ
ของตน เมือ่ ภิกษุไปปฏิบตั ธิ รรมในป่าเปลีย่ ว อมนุษย์เหล่านัน้ อาจจะรบกวนได้
จึงขอให้พระองค์ทรงรับเอาเครือ่ งคุม้ ครองคืออาฏานาฏิยปริตรไว้ แล้วประทาน
แก่พุทธบริษัท เพื่อสาธยายคุ้มครองตนและเพื่อให้อมนุษย์เกิดความเลื่อมใส
พระศาสนา จากนั้น ท้าวกุเวรได้กราบทูลคาถาเป็นต้นว่า วิปัสสิสสะ จะ
นะมัตถุ เมื่อท้าวมหาราชเหล่านั้นเสด็จกลับแล้ว พระพุทธเจ้าจึงนำ�มาตรัสแก่
พุทธบริษัทในภายหลัง
อาฏานาฏิยปริตรทีม่ ปี รากฏในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที. ปา. ๑๑/๒๗๕๘๔/๑๖๙-๗๘) มีทงั้ หมด ๕๑ คาถา แต่พระปริตรทีจ่ ะแสดงต่อไปนีเ้ ป็นบทสวด
ที่โบราณาจารย์ปรับปรุงในภายหลัง โดยนำ�คาถาจากพระบาลี ๖ คาถาแรก
แล้วเพิ่มคาถาอื่นที่อ้างพระพุทธคุณและเทวานุภาพ เพื่อเป็นสัจวาจาพิทักษ์
คุม้ ครองผูส้ วด ผูร้ บู้ างท่านกล่าวว่าพระเถระชาวลังกาเป็นผูป้ รับปรุงพระปริตร
นี้ (พระปริตรแปลพิเศษ ฉบับพม่า หน้า ๔-๕)

51

บทขัดอาฏานาฏิยปริตร
๑. อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ		 สาสะเน สาธุสัมมะเต
			อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ		 สะทา กิพพิสะการิภิ.
๒. ปะริสานัง จะตัสสันนัง		 อะหิงสายะ จะ คุตติยา
			ยัง เทเสสิ มะหาวีโร			 ปะริตตัง ตัง ภะณามะ เห.

พระมหาวีรเจ้าทรงแสดงพระปริตรใด เพือ่ คุม้ ครองพุทธบริษทั สี่
มิให้ถูกเบียดเบียนจากเหล่าอมนุษย์ผู้ดุร้าย หยาบกระด้างอยู่เสมอ
ไม่เลื่อมใสคำ�สอนของพระโลกนาถ อันบัณฑิตยกย่องว่าเป็นคำ�สอน
ที่ดี ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระปริตรนั้นเถิด

อาฏานาฏิยปริตร
๑. วิปัสสิสสะ จะ นะมัตถุ		 จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
			สิขิสสะปิ จะ๑ นะมัตถุ		 สัพพะภูตานุกัมปิโน.

ขอนอบน้อมพระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้ทรงพระจักษุ ทรงพระสิริ
ขอนอบน้อมแด่พระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวง

๒. เวสสะภุสสะ จะ๑ นะมัตถุ นฺหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
			นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ		 มาระเสนาปะมัททิโน.

ขอนอบน้อมพระเวสสภูพุทธเจ้า ผู้ชำ�ระกิเลสได้แล้ว มีตบะ
ขอนอบน้อมพระกกุสันธพุทธเจ้า ผู้ทรงเอาชนะมารและกองทัพได้
๑

บางฉบับไม่มี จ ศัพท์ ทำ�ให้ไม่ครบ ๘ พยางค์ ถือว่าไม่ตรงตามฉันทลักษณ์ในที่นี้
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๓. โกณาคะมะนัสสะ นะมัตถุ		 พฺราหฺมะณัสสะ วุสมี ะโต
			กัสสะปัสสะ จะ๑ นะมัตถุ			 วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ.
ขอนอบน้อมพระโกณาคมนพุทธเจ้า ผู้ลอยบาปแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์ ขอนอบน้อมพระกัสสปพุทธเจ้า ผู้หลุดพ้นแล้วจาก
กิเลสทั้งปวง

๔. อังคีระสัสสะ นะมัตถุ			 สักยฺ ะปุตตัสสะ สิรมี ะโต
			โย อิมัง ธัมมัง เทเสสิ			 สัพพะทุกขาปะนูทะนัง.

ขอนอบน้อมพระศากยบุตรพุทธเจ้า ผู้ทรงพระฉัพพัณณรังสี
ผู้ทรงสิริ ผู้ทรงแสดงธรรมขจัดทุกข์ทั้งปวง

๕. เย จาปิ นิพพุตา โลเก			 ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
			เต ชะนา อะปิสุณาถะ			 มะหันตา วีตะสาระทา.

อนึ่ง พระอรหันต์เหล่าใดในโลก ดับกิเลสได้แล้ว รู้แจ้งตาม
ความเป็นจริง พระอรหันต์เหล่านั้น ปราศจากวาจามุ่งร้าย เป็นผู้
ยิ่งใหญ่ ไม่สะทกสะท้าน

๖. หิตัง เทวะมะนุสสานัง				ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
			วิชชาจะระณะสัมปันนัง				มะหันตัง วีตะสาระทัง.

ท่านเหล่านั้นย่อมนมัสการพระโคตมะ ผู้ทรงเกื้อกูลเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ผู้ยิ่งใหญ่
ผู้ไม่สะทกสะท้าน

๗. เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา			อะเนกะสะตะโกฏิโย
			สัพเพ พุทธาสะมะสะมา				สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา.

พระสัมพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เหล่านัน้ และพระสัมพุทธเจ้าทัง้ หลาย
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ร้อยโกฏิเหล่าอืน่ ทุกพระองค์ เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผูไ้ ม่มใี ครเปรียบ
ทุกพระองค์ล้วนทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่

๘. สัพเพ ทะสะพะลูเปตา
			สัพเพ เต ปะฏิชานันติ

เวสารัชเชหุปาคะตา
อาสะภัง ฐานะมุตตะมัง.

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงพระทศพลญาณ และพระเวสารัชชญาณ ทรงยืนยันความตรัสรู้อันประเสริฐแกล้วกล้าของพระองค์

๙. สีหะนาทัง นะทันเตเต ปะริสาสุ วิสาระทา
			พฺรหั มฺ ะจักกัง ปะวัตเตนติ โลเก อัปปะฏิวตั ติยงั .

พระพุทธเจ้าเหล่านี้ ทรงปราศจากความครัน่ คร้าม บันลือสีหนาท
ในท่ามกลางพุทธบริษัท ประกาศธรรมจักรอันประเสริฐในโลก ไม่มี
ผู้ใดจะคัดค้านได้

๑๐.		อุเปตา พุทธะธัมเมหิ		 อัฏฐาระสะหิ นายะกา
				พาตติงสะลักขะณูเปตา		 สีตานุพฺยัญชะนาธะรา.

		 พระองค์ทรงเป็นผูน้ �ำ ทรงคุณสมบัตขิ องพระพุทธเจ้า ๑๘ ประการ

ทรงประกอบด้วยพระพุทธลักษณะ ๓๒ และพระอนุลักษณะ ๘๐

๑๑. พฺยามัปปะภายะ สัปปะภา สัพเพ เต มุนกิ ญ
ุ ชะรา
				พุทธา สัพพัญญุโน เอเต		 สัพเพ ขีณาสะวา ชินา.

		 พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงพระฉัพพัณณรังสีโดยรอบหนึง่ วา

ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐ รู้แจ้งธรรมทั้งปวง สิ้นอาสวะ และเป็นผู้ชนะ

๑๒. มะหัปปะภา มะหาเตชา		 มะหาปัญญา มะหัพพะลา
				มะหาการุณิกา ธีรา			 สัพเพสานัง สุขาวะหา.
		 พระองค์ทรงมีพระรัศมีสว่างไสว มีเดชมาก มีปญ
ั ญามาก มีก�ำ ลัง
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มาก มีความกรุณาใหญ่หลวง มั่นคง ประทานความสุขแก่ชนทั้งปวง

๑๓. ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ		 ตาณา เลณา จะ ปาณินงั
				คะตี พันธู มะหัสสาสา		 สะระณา จะ หิเตสิโน.

		 พระองค์ทรงเป็นที่พัก ที่พึ่ง ที่พำ�นัก คุ้มครอง หลบภัยของ

เหล่าสัตว์ ทรงเป็นที่ไป เป็นญาติ เป็นผู้อุปถัมภ์ เป็นผู้ขจัดทุกข์
และกระทำ�ประโยชน์

๑๔. สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ		 สัพเพ เอเต ปะรายะณา
				เตสาหัง สิระสา ปาเท		 วันทามิ ปุริสุตตะเม.

		 พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกและเทวดา

ข้าพระองค์ขอน้อมไหว้พระบาทยุคลของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วย
เศียรเกล้า ขอน้อมไหว้พระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษประเสริฐ

๑๕. วะจะสา มะนะสา เจวะ		 วันทาเมเต ตะถาคะเต
				สะยะเน อาสะเน ฐาเน		 คะมะเน จาปิ สัพพะทา.

		 ข้าพระองค์ขอน้อมไหว้พระตถาคตเจ้าเหล่านั้นในเวลายืน เดิน

นั่ง นอน ด้วยวาจา ด้วยใจเสมอ

๑๖. สะทา สุเขนะ รักขันตุ		 พุทธา สันติกะรา ตุวงั
				เตหิ ตฺวงั รักขิโต สันโต		 มุตโต สัพพะภะเยหิ จะ.

		 ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ประทานพระนิพพาน จงคุ้มครองท่าน

ให้มีความสุขเสมอ เมื่อพระองค์คุ้มครองท่านแล้ว ขอให้ท่านปลอดจาก
ภัยทั้งปวงเถิด

๑๗. สัพพะโรคา วินิมุตโต		 สัพพะสันตาปะวัชชิโต
				สัพพะเวระมะติกกันโต		 นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ.
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		 ขอท่านจงปลอดจากโรคทัง้ ปวง ปราศจากความเดือดร้อนทุกอย่าง

ไม่มีใครๆ ปองร้าย เป็นผู้สงบ

๑๘. เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ		 ขันติเมตตาพะเลนะ จะ
				เตปิ อัมเหนุรักขันตุ		 อะโรเคนะ สุเขนะ จะ.

		 ขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ปราศจาก

โรค มีความสุข ด้วยพลานุภาพแห่งความสัตย์ ศีล ขันติ และ
เมตตาธรรม

๑๙.		ปุรัตถิมัสฺมิง ทิสาภาเค		 สันติ ภูตา มะหิทธิกา
				เตปิ อัมเหนุรักขันตุ		 อะโรเคนะ สุเขนะ จะ.

		 เหล่าคนธรรพ์ผู้มีฤทธิ์มากในทิศบูรพา จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้

เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข

๒๐. ทักขิณัสฺมิง ทิสาภาเค		 สันติ เทวา มะหิทธิกา
				เตปิ อัมเหนุรักขันตุ		 อะโรเคนะ สุเขนะ จะ.

		 เหล่ากุมภัณฑ์ผู้มีฤทธิ์มากในทิศทักษิณ จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้

เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข

๒๑. ปัจฉิมัสฺมิง ทิสาภาเค		 สันติ นาคา มะหิทธิกา
				เตปิ อัมเหนุรักขันตุ		 อะโรเคนะ สุเขนะ จะ.

		 เหล่านาคผู้มีฤทธิ์มากในทิศประจิม จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็น

ผู้ไม่มีโรค มีความสุข

๒๒. อุตตะรัสมฺ งิ ทิสาภาเค		 สันติ ยักขา มะหิทธิกา
				เตปิ อัมเหนุรกั ขันตุ			 อะโรเคนะ สุเขนะ จะ.
		 เหล่ายักษ์ผู้มีฤทธิ์มากในทิศอุดร

จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็น
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ผู้ไม่มีโรค มีความสุข

๒๓. ปุรัตถิเมนะ ธะตะรัฏโฐ		 ทักขิเณนะ วิรูฬหะโก
				ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข			 กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง.

		 ท้าวธตรฐเป็นผูร้ กั ษาโลกทิศบูรพา ท้าววิรฬ
ุ หกรักษาโลกทิศทักษิณ

ท้าวรูปักษ์รักษาโลกทิศประจิม ท้าวกุเวรรักษาโรคทิศอุดร

๒๔. จัตตาโร เต มะหาราชา		 โลกะปาลา ยะสัสสิโน
				เตปิ อัมเหนุรักขันตุ		 อะโรเคนะ สุเขนะ จะ.
		 ขอมหาราชผู้รักษาโลกทั้งสี่พระองค์

ผู้มีบริวารมากดังกล่าว
จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข

๒๕.		อากาสัฏฐา จะ ภูมัฏฐา		 เทวา นาคา มะหิทธิกา
				เตปิ อัมเหนุรักขันตุ		 อะโรเคนะ สุเขนะ จะ.

		 ขอเหล่าเทวดาและนาคผู้มีฤทธิ์มาก สถิตอยู่ในอากาศและบน

พื้นดิน จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข

๒๖. อิทธิมันโต จะ เย เทวา		 วะสันตา อิธะ สาสะเน
				เตปิ อัมเหนุรักขันตุ		 อะโรเคนะ สุเขนะ จะ.

		 ขอเทวดาผูม้ ฤี ทธิม์ ากอาศัยอยูใ่ นพระศาสนานี้ จงคุม้ ครองข้าพเจ้า

ให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข

๒๗. สัพพีติโย วิวัชชันตุ			 สัพพะโรโค วินัสสะตุ
				มา เต ภะวัตฺวันตะราโย		 สุขี ทีฆายุโก ภะวะ.

		 ขอสิง่ ร้ายทัง้ ปวงจงบำ�ราศไป ขอโรคทัง้ ปวงจงพินาศไป ขอท่าน

อย่ามีอันตราย เป็นผู้มีความสุข มีอายุยืนยาว
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๒๘. อะภิวาทะนะสีลิสสะ			 นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
				จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ		อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

		 ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคล

ผู้นบไหว้ และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

ตำ�นานอังคุลิมาลปริตร
อังคุลิมาลปริตร คือ ปริตรของพระองคุลิมาล มีประวัติว่า วันหนึ่งเมื่อ
พระองคุลมิ าลออกบิณฑบาตอยู่ ท่านได้พบหญิงมีครรภ์คนหนึง่ กำ�ลังเป็นทุกข์
เพราะคลอดบุตรไม่ได้ จึงเกิดความสงสาร ได้กลับมาวัดเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
แล้วกราบทูลเรื่องนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระปริตรนี้แก่พระองคุลิมาล
ท่านจึงได้กลับไปสาธยายแก่หญิงนัน้ เมือ่ นางได้ฟงั พระปริตรนีก้ ค็ ลอดบุตรได้
โดยสะดวก ทั้งมารดาและบุตรได้รับความสวัสดี
อนึ่ง ตั่งที่พระองคุลิมาลนั่งสวดพระปริตรนี้ ได้กลายเป็นตั่งศักดิ์สิทธิ์
ถ้าไม่สามารถนำ�หญิงที่คลอดบุตรยากมานั่งที่ตั่งนี้ได้ ก็ให้นำ�นํ้าล้างตั่งไปรด
ศีรษะ จะทำ�ให้คลอดบุตรง่าย เปรียบดังนํ้าไหลออกจากกระบอกกรองนํ้า แม้
กระทั่งสัตว์ที่ตกลูกยาก เมื่อนำ�มานั่งที่ตั่งนี้ก็จะตกลูกง่าย นอกจากการคลอด
บุตรแล้ว ตั่งนี้ยังสามารถรักษาโรคอื่นๆ ได้อีกด้วย (ม. อฏฺ. ๒/๒๔๕)

บทขัดอังคุลิมาลปริตร

๑. ปะริตตัง ยัง ภะณันตัสสะ		นิสนิ นัฏฐานะโธวะนัง
			อุทะกัมปิ วินาเสติ				 สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง.

นํ้าล้างที่นั่งของพระองคุลิมาลผู้สวดพระปริตรใด สามารถขจัด
อันตรายทั้งปวงให้หมดไปได้
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๒. โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง		 ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
			เถรัสสังคุลมิ าลัสสะ			 โลกะนาเถนะ ภาสิตงั
			กัปปัฏฐายิง มะหาเตชัง		 ปะริตตัง ตัง ภะณามะ เห.
พระปริตรใดที่พระโลกนาถทรงภาษิตไว้แก่พระองคุลิมาลเถระ
สามารถยังการคลอดบุตรให้เป็นไปได้โดยสวัสดีในทันที ขอเราทัง้ หลาย
จงร่วมกันสวดพระปริตรซึ่งมีเดชใหญ่ คงอยู่ตลอดกัปนั้นเถิด

อังคุลิมาลปริตร

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวติ า โวโรเปตา. เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ, โสตถิ คัพภัสสะ.
ดูก่อนน้องหญิง นับแต่เราเกิดโดยอริยชาตินี้แล้ว เราไม่เคยคิด
ปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความ
สวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของเธอ

ตำ�นานโพชฌังคปริตร
โพชฌังคปริตร คือ ปริตรกล่าวถึงโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์แห่งการรู้แจ้ง
แล้วอ้างสัจวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี มีประวัติว่า สมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้าประทับอยูท่ ว่ี ดั เวฬุวนั กรุงราชคฤห์ พระมหากัสสปเถระได้อาพาธ
หนักที่ถํ้าปิปผลิคูหา พระพุทธเจ้าได้เสด็จเยี่ยมและแสดงโพชฌงค์เจ็ด เมื่อ
พระเถระสดับโพชฌงค์เหล่านีไ้ ด้เกิดความปีตวิ า่ โพชฌงค์เจ็ดเคยปรากฏแก่เรา
ในขณะรู้แจ้งสัจธรรมหลังออกบวชแล้วเจ็ดวัน คำ�สอนของพระพุทธองค์เป็น
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ทางพ้นทุกข์โดยแท้ ครั้นดำ�ริเช่นนี้พระเถระได้เกิดปีติอิ่มเอิบใจ ทำ�ให้เลือดใน
กายและรูปธรรมอื่นผ่องใส โรคของพระเถระจึงอันตรธานไปเหมือนหยาดนํ้า
กลิ้งลงจากใบบัว นอกจากนั้น พระพุทธเจ้ายังตรัสโพชฌงค์เจ็ดแก่พระมหา
โมคคัลลานเถระผู้อาพาธที่ภูเขาคิชฌกูฏอีกด้วย ครั้นพระเถระสดับโพชฌงค์
นี้แล้วก็หายจากอาพาธนั้นทันที อนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน
นั้น ทรงพระประชวรหนัก จึงรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์เจ็ด ครั้น
สดับแล้วพระองค์ทรงหายจากพระประชวรนั้น
โพชฌังคปริตรทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นร้อยแก้ว มีปรากฏในมหาวรรค
สังยุตปฐมคิลานสูตร, ทุติยคิลานสูตร และตติยคิลานสูตร (สํ. มหา. ๑๙/๑๙๕๗/๗๑-๔) ส่วนโพชฌังคปริตรในปัจจุบัน เป็นร้อยกรองที่พระเถระชาวลังกา
รจนาขึ้น โดยนำ�ข้อความจากพระสูตรมาประพันธ์เป็นร้อยกรอง (พระปริตร
แปลพิเศษ ฉบับพม่า หน้า ๙)
โพชฌงค์เจ็ดมีดังต่อไปนี้ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์
องค์แห่งการรู้แจ้ง คือสติ
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งการรู้แจ้ง คือการรู้เห็นธรรม
๓. วิริยสัมโพชฌงค์
องค์แห่งการรู้แจ้ง คือความเพียร
๔. ปีติสัมโพชฌงค์
องค์แห่งการรู้แจ้ง คือความอิ่มใจ
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
องค์แห่งการรู้แจ้ง คือความสงบใจ
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์
องค์แห่งการรู้แจ้ง คือความตั้งมั่น
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ องค์แห่งการรู้แจ้ง คือความวางเฉย
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บทขัดโพชฌังคปริตร
๑. สังสาเร สังสะรันตานัง				สัพพะทุกขะวินาสะเน
			สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค		มาระเสนาปะมัททะเน.
๒. พุชฌิตวฺ า เย จิเม สัตตา				ติภะวา มุตตะกุตตะมา
			อะชาติมะชะราพฺยาธิง				อะมะตัง นิพภะยัง คะตา.

บุคคลผู้ประเสริฐ พ้นแล้วจากภพทั้งสาม บรรลุพระนิพพาน
อันไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่มีอันตรายใดๆ เพราะรู้แจ้ง
โพชฌงค์เจ็ด เครื่องขจัดทุกข์ทั้งปวงของเหล่าสัตว์ผู้ท่องเที่ยวไปใน
วัฏสงสาร ซึ่งยํ่ายีมารและกองทัพได้

๓. เอวะมาทิคณ
ุ เู ปตัง				อะเนกะคุณะสังคะหัง
			โอสะธัญจะ๑ อิมงั มันตัง		 โพชฌังคัง ตัง ภะณามะ เห.

ขอเราทัง้ หลายจงร่วมกันสวดโพชฌังคปริตรซึง่ มีคณ
ุ อย่างนีเ้ ป็นต้น
อันเป็นที่รวมแห่งคุณเป็นอเนก เป็นโอสถ และเป็นมนต์

โพชฌังคปริตร
๑. โพชฌังโค สะติสังขาโต		 ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
			วีริยัง ปีติ ปัสสัทธิ			 โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร.
๒. สะมาธุเปกขา โพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
			มุนินา สัมมะทักขาตา		 ภาวิตา พะหุลีกะตา.
๑

บางฉบับมีรูปว่า โอสถญฺจ ก็ถูกต้องเช่นกัน เพราะคำ�ว่า โอสถ, โอสธ มีใช้ทั้งสองรูป
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๓. สังวัตตันติ อะภิญญายะ		 นิพพานายะ จะ โพธิยา
			เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ		 โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

โพชฌงค์เจ็ด คือ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์
และอุเบกขาสัมโพชฌงค์
พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวธรรมทั้งปวงตรัสว่า ผู้บำ�เพ็ญและกระทำ�
โพชฌงค์ให้มาก ย่อมรูแ้ จ้ง บรรลุถงึ พระนิพพานและความตรัสรู้ ด้วย
สัจวาจานี้ ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญ

๔. เอกัสฺมิง สะมะเย นาโถ		 โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
			คิลาเน ทุกขิเต ทิสฺวา		 โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ.
สมัยหนึ่ง พระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและ
พระมหากัสสปะ อาพาธได้รับความทุกข์ จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ด

๕. เต จะ ตัง อะภินันทิตฺวา		 โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
			เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ		 โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

พระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้น หายจากโรคทันที ด้วย
สัจวาจานี้ ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญ

๖. เอกะทา ธัมมะราชาปิ		 เคลัญเญนาภิปีฬิโต
			จุนทัตเถเรนะ ตังเยวะ		 ภะณาเปตฺวานะ สาทะรัง.
ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนัก รับสั่งให้
พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพ

๗. สัมโมทิตฺวานะ อาพาธา		 ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
			เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ		 โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.
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พระองค์ทรงแช่มชืน่ พระทัย หายจากพระประชวรโดยพลัน ด้วย
สัจวาจานี้ ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญ

๘. ปะหีนา เต จะ อาพาธา		 ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
			มัคคะหะตา กิเลสาวะ๑		 ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
			เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ		 โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

พระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสาม ได้
หายจากอาพาธแล้ว ดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหาร ไม่กำ�เริบอีก
ด้วยสัจวาจานี้ ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญ

ตำ�นานเทวตาอุยโยชนคาถา
เทวตาอุยโยชนคาถา คือ คาถาส่งเทวดา คาถานีก้ ล่าวถึงการแผ่เมตตา
แก่สรรพสัตว์ แล้วอัญเชิญเทวดาให้อนุโมทนาบุญและกลับไปสู่นิเวศน์ของตน
รวมทั้งผูกมนต์คุ้มครองด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ ท่านอาจารย์ธมั มานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต สันนิษฐาน
ว่าคาถานี้คงรจนาโดยพระเถระชาวลังกาในสมัยก่อน เพราะธรรมเนียมการ
อัญเชิญเทวดาดังที่ได้แสดงไว้ในหน้า ๑๓ และการอัญเชิญเทวดากลับที่จะ
แสดงต่อไปนี้ ไม่มีปรากฏโดยตรงในพระบาลี

เทวตาอุยโยชนคาถา
๑. ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา.
			โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา		 โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน.
๑

บางฉบับมีรปู ว่า มคฺคาหตกิเลสาว จัดว่าถูกต้องตามไวยากรณ์และฉันทลักษณ์เช่นกัน
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ขอสัตว์ทั้งปวงที่มีทุกข์ จงไร้ทุกข์, ที่มีภัย จงไร้ภัย, ที่มีโศก
จงไร้โศก

๒. เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ		 สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
		 สัพเพ เทวานุโมทันตุ			 สัพพะสัมปัตติสทิ ธิยา.
ขอเหล่าเทวดาทัง้ ปวงจงอนุโมทนาบุญสมบัติ ทีข่ า้ พเจ้าได้บ�ำ เพ็ญ
ด้วยการสวดพระปริตรเหล่านี้ ให้สำ�เร็จสมบัติทั้งปวงเถิด

๓. ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ		 สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
			ภาวะนาภิระตา โหนตุ		 คัจฉันตุ เทวะตาคะตา.

ขอเทวดาจงให้ทานด้วยศรัทธา จงรักษาศีลอยูเ่ สมอ จงเป็นผูย้ นิ ดี
ในการภาวนา ขออัญเชิญเทวดาที่อยู่ในที่นี้กลับสถานของตนเทอญ

๔. สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
		 อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส.

ข้าพเจ้าขอผูกมนต์คมุ้ ครอง ด้วยเดชของพระพุทธเจ้าผูท้ รงพลานุภาพ ด้วยเดชของพระปัจเจกพุทธเจ้า และด้วยเดชของพระอรหันต์
ทั้งหลาย ไว้ทั้งหมด
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ตำ�นานปัตติทานคาถา
ปัตติทานคาถา คือ คาถาอุทศิ ส่วนบุญ ผูแ้ ปลสันนิษฐานว่าเป็นคาถา
ประพันธ์ที่ประเทศไทย และคงประพันธ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงรัตนโกสินทร์ บางท่านกล่าวว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ คาถานี้ประพันธ์
โดยอิงอาศัยคำ�อุทศิ ส่วนบุญของพระเจ้าจักรพรรดิตโิ ลกวิชยั ทีม่ ปี รากฏในคัมภีร์
อปทาน (ขุ. อป. ๓๒/๕๐-๒/๖) เพราะมีเนื้อความคล้ายคลึงกับคาถาเหล่านั้น

ปัตติทานคาถา
๑. ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ			 ยานัญญานิ กะตานิ เม
			เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ			 สัตตานันตัปปะมาณะกา.
ขอสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ จงเป็นผู้ได้รับส่วนแห่งบุญที่
ข้าพเจ้าได้กระทำ�แล้วในบัดนี้ และจงเป็นผูไ้ ด้รบั ส่วนแห่งบุญทีข่ า้ พเจ้า
ได้กระทำ�แล้วอื่นๆ

๒. เย ปิยา คุณวันตา จะ			 มัยหัง มาตาปิตาทะโย
			ทิฏฐา เม จาปฺยะทิฏฐา วา		 อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน.

บุคคลเหล่าใดมีมารดาบิดาเป็นต้น ผู้เป็นที่รัก มีอุปการะแก่
ข้าพเจ้า และแม้สตั ว์เหล่าอืน่ ทัง้ ทีเ่ คยเห็นและไม่เคยเห็น ทีเ่ ป็นกลาง
และที่จองเวรกันอยู่

๓. สัตตา ติฏฐันติ โลกัสมฺ งิ 			 เย ภุมมา จะตุโยนิกา
			ปัญเจกะจะตุโวการา				 สังสะรันตา ภะวาภะเว.

สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลก ที่เกิดในภูมิ ได้กำ�เนิดทั้ง ๔ ที่มี
ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๔ หรือขันธ์เดียว ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่
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๔. ญาตา เย ปัตติทานัง เม				 อะนุโมทันตุ เต สะยัง
			เย จิมงั นัปปะชานันติ				 เทวา เตสัง นิเวทะยุง.

ขอสัตว์เหล่านัน้ จงเป็นผูร้ บั รูก้ ารแผ่สว่ นบุญของข้าพเจ้า จงร่วม
กันอนุโมทนา และขออัญเชิญเทวดาไปแจ้งแก่สตั ว์ผรู้ บั รูไ้ ม่ได้ดว้ ยเทอญ

๕. มะยา ทินนานะ ปุญญานัง			 อะนุโมทะนะเหตุนา
			สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ			 อะเวรา สุขะชีวโิ น.
			เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ			 เตสาสา สิชฌะตัง สุภา.
ด้วยการอนุโมทนาบุญทีข่ า้ พเจ้าได้กระทำ�แล้วนี้ ขอสัตว์ทงั้ ปวง
จงเป็นผู้ปราศจากเวร มีชีวิตเป็นสุขเสมอ ขอให้บรรลุแดนเกษม และ
ขอความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำ�เร็จเทอญ

