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นายสำารวย	นักการเรียน	 รองอธิบดีกรมการศาสนา
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นายเอกสิทธิ์	คล้ายแดง			 นักวิชาการศาสนาชำานาญการ

นางสาวพลอยชนนี	สุขปานประดิษฐ์	 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	

นางสาวธนาภรณ์	เงินเหรียญ			 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	

นางสาวฤดี	ฉลาดสุนทรวาที			 นักวิชาการศาสนา	

นายสมานมิตร	วงศ์ถามาตย์			 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ	
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พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำากัด	

	 ๗๙	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๙๐๐	

	 โทร.	๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗	โทรสาร	๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑	

	 นายโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา



คำ�นำ�

	 รัฐบาลได้มีนโยบายในการทำานุบำารุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 

และศาสนาอืน่	ๆ 	รวมทัง้สนบัสนนุใหอ้งคก์ารทางศาสนามบีทบาทสำาคญัในการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	 ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และสร้างสันติสุข	 

ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม	 โดยเน้นเสริมรากฐานให้ประเทศ 

เกิดความเข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

และมีคุณภาพ	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

	 กรมการศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้ขับเคล่ือนการดำาเนินงาน 

ภายใต้นโยบายของรัฐบาลธำารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์ 

ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง	 จึงได้กำาหนดจัดกิจกรรม	 “สวดมนต์ข้ามปี	 

เสริมสิริมงคลทั่วไทย	 ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๔”	 เพื่อถวาย 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี 

และพระบรมวงศานวุงศ์	รว่มรกัษาวฒันธรรมประเพณไีทยท่ีดงีาม	และสง่เสรมิ

ให้ประชาชนทุกพ้ืนท่ีร่วมทำาบุญ	รักษาศีล	เจริญภาวนา	ปฏิบัติธรรม	ฟังพระธรรม

เทศนา	 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์	 ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่	 ระหว่างวันท่ี	 

๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๔	ถึงวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๕

	 บทเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีฉบับนี้	 เป็นส่วนหนึ่งของ 

การส่งเสริมให้ผู้ท่ีสวดมนต์เกิดสมาธิ	ลด	ละ	เลิกอบายมุข	ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่	 ก้าวเข้าสู่พุทธศักราช	 ๒๕๖๕	 ด้วยความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	 

เสริมสร้างค่านิยมที่ดีแก่สังคมไทย	 รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา 

ให้ธำารงอยู่สืบไป	

 (น�ยเกรียงศักด์ิ บุญประสิทธ์ิ)

	 อธิบดีกรมการศาสนา



วัดอรุณร�ชวร�ร�ม ร�ชวรมห�วิห�ร กรุงเทพมห�นคร

คว�มสำ�คัญ
	 พระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม	ราชวรมหาวิหาร	

กรงุเทพมหานคร	เปน็พระพุทธรปูสำาคญัศกัด์ิสทิธิ	์เปน็ทีเ่คารพบูชาของพทุธศาสนกิชน	

ภายในพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	 และภายในพระพุทธอาสน์ประดิษฐาน

พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พุทธศิลป์
	 พระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ประทับ

ขัดสมาธิราบ	 สร้างจากโลหะผสมทอง	 ขนาดหน้าตัก	 ๓	 ศอกคืบ	 หรือ	 ๑.๗๕	 เมตร	

ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์	 สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	

และทรงปั้นหุ่นพระพักตร์พระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลกด้วยพระองค์เอง

พระพุทธธรรมิศร�ชโลกธ�ตุดิลก



ประวัติ
	 พระพุทธรูปองค์น้ี	เดิมยังไม่มีพระนาม	หล่อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 โดยทรงปั้นหุ่นพระพักตร์พระพุทธรูปองค์นี้ 

ด้วยพระองค์เอง	 ประดิษฐานบนฐานชุกชี	 โปรดให้หล่อพัดยศ	 พระประธาน 

เป็นรูปพัดแฉกขนาดใหญ่	 ตั้งไว้ก่ึงกลางเบ้ืองพระพักตร์ระหว่างพระอัครสาวก	 

เช่นเดียวกับท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างถวาย

พระพทุธเทวปฏมิากร	วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม	ราชวรมหาวหิาร	ซึง่สมเดจ็

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	ทรงวินิจฉัยว่า

 “การสร้างพัดยศถวายพระพุทธปฏิมาซ่ึงแทนองค์สมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าน้ี เป็นคตินิยมแต่โบราณอันมีที่มาจากพุทธประวัติ ท่ีพระเจ้า 

ปเสนทิโกศลสร้างพัดงาถวายพระพุทธองค์สําหรับทรงถือในเวลาประทานพระธรรม

เทศนา”

	 ในรัชกาลท่ี	๔	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงบูรณปฏิสังขรณ์	 

วัดและโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

บรรจใุนพระพทุธอาสน	์ตกแตง่ผา้ทพิยป์ระดบัลายพระราชลญัจกรเปน็รปูครฑุ	

แล้วถวายนามพระพุทธรูปองค์น้ี	 ว่า	 “พระพุทธธรรมิศร�ชโลกธ�ตุดิลก”  

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ราชวรมหาวิหาร	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	 

ไปทรงบัญชาการดับไฟด้วยพระองค์เอง	 และโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิออก	

หลังจากนั้นโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ให้มั่นคงแข็งแรง	 แล้วอัญเชิญพระบรมอัฐิ 

คืนดังเดิม



สวดมนต์ข้�มปี วิถีชีวิตของช�วพุทธ

	 	 การก้าวข้ามปีเก่าอย่างมีคุณค่า	 ต้อนรับปีใหม่อย่างมีปัญญา	ด้วยการ

เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี	เป็นสิ่งที่ชาวพุทธให้ความสำาคัญและพึงปรารถนา	เนื่องจาก

พระพทุธมนตท์กุบทเปน็มนตห์รอืคำาสอนของพระพุทธเจ้า	และเป็นหนทางหน่ึงท่ีสามารถ

น้อมนำากำาลังแห่งความศรัทธาและปัญญามาสู่ทุกชีวิต	 เพราะการเจริญพระพุทธมนต์ 

หรือสวดมนต์	 นอกจากจะเป็นการรำาลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันเป็นท่ีพ่ึงท่ีนับถือ

สงูสดุของชีวติแล้ว	ยงัเปน็การสรา้งกศุลอนัประเสรฐิให้กบัตนเอง	ครอบครวั	และสงัคม	

	 การเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี	 จึงเป็นประโยชน์ท้ังแก่ตนเองและสังคม	

เป็นการพัฒนาปัญญาทางธรรมให้เกิดขึ้นจากความศรัทธาในสิ่งท่ีดีงาม	 ซึ่งจะเป็น 

แรงผลักดันให้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า	การเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์หรือร่วมสวดมนต์ข้ามปี 

เพื่อความเป็นสิริมงคล	 เสริมสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นและขจัดสิ่งไม่ดีให้ผ่านพ้นไป 

พร้อมกับปีเก่า	 ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับปีใหม่ที่ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง	 โดยมี

พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ	 เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมในมิติ 

ทางศาสนา	 สืบสานรักษา	 และต่อยอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้อย่างมั่นคง 

และยั่งยืน

	 การสวดมนต์ไหว้พระเป็นกิจวัตรสำาคัญประการหนึ่งท่ีเป็นอุบายฝึกจิต 

และฝึกสมาธิภาวนาได้เป็นอย่างดี	 เพราะในขณะสวดมนต์	 จิตของผู้สวดจะต้องจดจ่อ

อยู่ที่บทสวดจึงจะสวดได้อย่างถูกต้อง	 ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วอาจทำาให้สวดผิดได้	 

ผู้สวดมนต์เป็นประจำาได้รับอานิสงส์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ตัดความกังวลได้	 ปล่อยวางความคิด 

อย่างอื่นเสียได้	 จิตระลึกถึงพระพุทธคุณและคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์	 จิตสงบ	 

มีสติครอง	 เป็นต้น	 และเมื่อสวดเป็นประจำาแล้วทำาให้เป็นจิตใจที่มั่นคง	 นอกจาก 

ได้รับอานิสงส์จากการบำาเพ็ญบุญโดยส่วนตัวแล้ว	ยังเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา	 

อันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 สืบทอดประเพณีที่ดีงามและจรรโลง 

สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา



สวดมนต์ข้�มปี ทำ�ดีทั่วไทย สุขใจได้บุญ

	 กระทรวงวัฒนธรรม	โดยกรมการศาสนา	ได้ริเริ่มจัดกิจกรรม	“สวดมนต์

ข้ามปี”	ในวัดเป็นคร้ังแรก	เม่ือปีพุทธศักราช	๒๕๔๘	ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย	

ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ	 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากย่ิงข้ึน 

ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค	 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงจากทุกภาคส่วน 

และได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเรื่อยมา	 กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการ 

กับหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมดังกล่าว	 โดยมีเด็ก	 เยาวชน	

และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นตามลำาดับ

	 ในระยะเวลา	๑๕	ปีที่ผ่านมา	การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของรัฐบาล	

โดยกระทรวงวัฒนธรรม	 ได้สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน	 

ทั้งในระดับครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม	 ประเทศชาติ	 และระดับโลก	 เป็นการส่งเสริม 

การเขา้สู่ศกัราชใหมด่ว้ยเสยีงสวดมนต	์จนกลายเปน็วถิปีฏบิตัปิกตขิองพทุธศาสนกิชน

โดยทั่วไป

	 พุทธศักราช	๒๕๖๔	กระทรวงวัฒนธรรม	ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

กำาหนดจัดกิจกรรม	 “สวดมนต์ข้ามปี	 เสริมสิริมงคลทั่วไทย	 ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่	

พุทธศักราช	๒๕๖๔”	ระหว่างวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๔	ถึงวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๕	

เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีของสังคมไทย	ส่งเสริมให้ประชาชน	ลด	ละ	เลิกอบายมุข	

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	ก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่	๒๕๖๕	ด้วยความ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	 และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา	 รวมทั้งถวายพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินี	 และพระบรม

วงศานุวงศ์	 ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล	

ประเพณี	พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ	ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข



เริ่มต้นปีใหม่ ร่วมสืบส�น รักษ� และต่อยอดวิถีวัฒนธรรมไทย

	 กจิกรรมส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์และมคีณุค่า

ต่อวิถีชีวิตของคนไทย	 ได้รับความร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจจากทุกภาคส่วนได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน	 ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นของทุกคน	 จึงเป็นโอกาสที่ด ี

ที่คนไทยทุกคนจะร่วมกันฟื้นกระแสวัฒนธรรมท่ีดีงาม	 ด้วยการส่งเสริมความเป็นไทย	

รักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง	 ให้เกิดความภาคภูมิใจ	 มีจิตสำานึกพฤติกรรมความเป็นไทย 

ในชีวิตประจำาวัน	ดังนี้

	 ๑.	 มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม	ประเพณี	ศิลปะ	วัฒนธรรมไทย	

	 ๒.	 มอีธัยาศัยไมตรี	มนีำา้ใจทกัทาย	ยิม้แย้ม	กล่าวคำาสวสัด	ีขอบคณุ	ขอโทษ

	 ๓.	 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

	 ๔.	 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย	 มีสัมมาคารวะ	 แสดง 

ความเคารพด้วยการไหว้	การกราบ	วางตนอย่างสภุาพ	อ่อนน้อม	มนีำา้ใจ	มคีวามเกรงใจ	

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 ๕.	 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมไทย	ส่งเสริม

การละเล่นพ้ืนเมืองและสามารถชักชวน	 แนะนำาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม	

ประเพณี	ศิลปะ	วัฒนธรรมไทย

	 ๖.	 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

รวมถึงภาคถิ่น

	 ๗.	 นำาภมิูปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวติ	แนะนำาให้ผูอ้ืน่มส่ีวนร่วม 

ในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย	

คติคว�มเชื่อเรื่องก�รสวดมนต์

	 คติความเช่ือการสวดมนต ์ของไทยนั้น	 ได ้ ถือตามเหตุการณ์ใน 

สมยัพทุธกาล	โดยมเีรือ่งเล่าว่า	เมือ่คราวเกดิโรคระบาดท่ีเมอืงเวสาล	ีทำาให้คนและสตัว์

ตายเป็นจำานวนมาก	 พระอานนท์จึงได้ไปยัง	 ณ	 ที่นั้นแล้ว	 สวด	 “รัตนสูตร”	 โรคนั้น 

ได้ระงับไป



	 สมัยหนึ่ง	 พระผู ้มีพระภาคเจ้าประชวร	 โปรดให้พระจุนทเถระสวด	

“โพชฌังคปริตร”	 ถวาย	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้หายจากอาการประชวร	ครั้งหนึ่ง	 

หมู่ภิกษุไปบำาเพ็ญสมณธรรมในป่าถูกพวกอมนุษย์รบกวนพระพุทธองค์โปรดให้	 

สวด	“กรณียเมตตสูตร”	ภัยเหล่านั้นก็หมดไป

อ�นิสงส์ก�รสวดมนต์

	 การสวดมนต์นั้นสามารถสวดได้ทุกวัน	ทุกเทศกาล	ดังนั้น	 การสวดมนต์

เป็นประจำาทุกวันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สวดเป็นประจำา	 เช่น	 เด็ก	 จะเรียนเก่ง 

สมความปรารถนา	 (มีสมาธิในการเรียน)	 ผู ้ใหญ่วัยทำางาน	 จะช่วยให้ทำางาน 

ได้มีประสทิธิภาพ	จติใจแจ่มใส	มคีวามกระตือรอืร้นในการทำางาน	ผูส้งูอาย	ุ(ท่ีมกัมีภาวะ

ความจำาเริ่มถดถอย)	 จะช่วยฟื้นฟูความจำาได้	 เป็นต้น	 นอกจากนั้น	 คนที่สวดมนต์ 

เป็นประจำาจะเป็นคนที่มีจิตใจให้อ่อนโยน	สงบเย็น	ไม่มีใจคิดร้าย	หรือเบียดเบียนผู้อื่น	

อันจะทำาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่	น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น

	 ในโอกาสเข้าสู่เทศกาลปีใหม่	 ถือเป็นโอกาสมงคล	 ขอเชิญชวนทุกท่าน 

ร่วมกัน	“สวดมนต์ข้ามปี”	เป็นการเริ่มต้นดี	เสริมสิริมงคล	ก้าวเข้าสู่ปีใหม่

ก�รเตรียมตัวเข้�ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้�มป

	 ในการเข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี	อนัจะได้รบัอานสิงส์จากการปฏบิตัิ

บูชาและอามิสบูชาอย่างสมบูรณ์	 ด้วยจิตใจท่ีดี	 และเปี่ยมด้วยความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ	่ 

ความมีเมตตาและกรุณาต่อกัน	ควรปฏิบัติตน	ดังนี้

	 ๑.	 การเตรียมกาย	 เมื่อไปวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม	 ควรแต่งกาย 

ด้วยเสื้อผ้าสีขาวเรียบ	หรือสีที่ไม่ฉูดฉาด	ไม่หลวมไม่คับเกินไป	เนื่องจากจะไม่คล่องตัว	

ไม่ประดบัร่างกายด้วยเคร่ืองประดับ	ไม่ใช้เคร่ืองประทนิผวิ	เช่น	นำา้หอม	และขอเชิญชวน 

แต่งผ้าไทยหรอืพืน้บ้าน	อนัเป็นการสบืสาน	รกัษา	และต่อยอดภมูปัิญญาและวฒันธรรมไทย

ี



	 ๒.	 รับประทานอาหารแต่พอดี	 ไม่อิ่มจนอึดอัด	 แต่เพื่อประทังความหิว	

เพราะหากมีอาการหิวจะทำาให้จิตใจไม่สบายไปด้วย	 ควรงดเว้นอาหารที่อาจทำาให้เกิด

อาการท้องเสีย	และหลีกเลี่ยงของมึนเมาทุกชนิด

	 ๓.	 เชิญชวนครอบครัว	 เพ่ือนบ้าน	 เข้าร่วมสวดมนต์	 ณ	 วัดใกล้บ้าน	 

หรือสถานที่ที่มีการจัดที่เหมาะสม	 และถือโอกาสเริ่มต้นปีใหม่	 เพื่อประโยชน์สุข	 

ทั้งแก่ตนเอง	ครอบครัว	และสังคมโดยรวม

บทสวดมนต์ที่นิยมใช้ในก�รสวดมนต์ข้�มปี

	 บทที่นำามาใช้ในการสวดมนต์นั้น	 เป็นการนำาพระพุทธพจน์อันเป็น 

คำาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกบ้าง	 เป็นคำา 

ท่ีแต่งข้ึนมาภายหลังบ้าง	มาเป็นบทสวดมนต์	โดยถือกันว่าบทสวดมนต์หรือพระพุทธมนต์ 

เป็นคำาศักดิ์สิทธ์ิ	 สามารถปัดป้องอันตรายต่าง	 ๆ	 ได้	 และเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า	 

พระปริตร

	 บทพระพุทธมนต์ที่นำามาใช้เป็นบทสวดมนต์ข้ามปีนั้น	 ไม่มีกำาหนดท่ี

แน่นอนชัดเจนลงไป	 สุดแท้แต่ความสะดวกและความเหมาะสมในแต่ละสถานที่	 แต่ที่

นิยมโดยทั่วไปจะนำาบทสวดมนต์ที่มีในเจ็ดตำานาน	 สิบสองตำานาน	 ซ่ึงเป็นท่ีคุ้นเคย

สำาหรับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีมาใช้เป็นบทสวดในการสวดมนต์ข้ามปี

	 	 ในที่นี้จะขอนำาความหมายโดยย่นย่อของพระพุทธมนต์ท่ีปรากฏ 

ในหนังสือเล่มนี้มาแสดงไว้	ดังต่อไปนี้

 ๑. บทชุมนุมเทวด�	 เป็นบทที่อัญเชิญเทวดามาร่วมฟังพระปริตร	หรือ 

มาร่วมในพิธี	โดยขอให้เทวดามีความสุข	ปราศจากทุกข์	และช่วยคุมครองมนุษย์ให้พ้นภัย

 ๒. บทนอบนอ้มพระผู้มีพระภ�คเจ้� เปน็บททีเ่ริม่ต้นก่อนทีจ่ะมพีธิกีรรม

ทางพระพุทธศาสนา	 เรียกกันโดยทั่วไปว่า	 บทไหว้ครู	 เป็นบทท่ีถวายความเคารพ 

แด่พระพุทธเจ้า	 ถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปแล้วแต่พระคุณยังคงอยู่มิได้ 

ล่วงลับตามพระองค์ไป	บทนอบน้อมน้ี	จะกล่าว	๓	คร้ัง	ท้ังน้ีก็เพ่ือเป็นการทำาใจให้แนบสนิท 

กับพระคุณจริง	 ๆ	 ไม่โยกโคลงกวัดแกว่งไปได้ง่าย	 ๆ	 เปรียบเหมือนเชือก	 ๓	 เกลียว	 

ย่อมจะแน่นและเหนียวกว่า	๑	เกลียว	หรือ	๒	เกลียวเป็นแน่



 ๓. บทไตรสรณคมน์ เริ่มแรกเป็นบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น 

ในพิธีบรรพชาอุปสมบท	ต่อมาได้นำามาใช้ในการเริ่มต้นพิธี	กรรมทางพุทธศาสนาทั่วไป	

เป็นบทที่แสดงถึงการยอมรับพระพุทธ	พระธรรมและพระสงฆ์	ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

 ๔-๕.  บทนมก�รสิทธิค�ถ� แยกเป็นบทสัมพุทเธ	 เป็นการกล่าวนอบน้อม

พระพุทธเจ้า	 ๓,	 ๕๘๔,	 ๑๙๒	พระองค์	 และด้วยอานุภาพของการนอบน้อมก็ขอให้

ภยันตรายทั้งปวงจงพินาศไป	 บทโย	 จักขุมา	 เป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ประพันธ์ขึ้นใช้แทนบทสัมพุทเธ	 เนื้อหาของบทนี้แสดง 

ความนอบน้อมตอ่พระพทุธ	พระธรรมพระสงฆ	์และด้วยเดชของพระพุทธเจา้	พระธรรม	

พระสงฆ์	ขอให้มีชัยชนะมีความสำาเร็จปราศจากอันตราย

 ๖. บทนโมก�รอัฏฐกค�ถ� โดยทั่วไปเรียกว่า	 นโม	 ๘	 บท	 เป็นบทที่ 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู	่หวั	รชักาลที	่๔	ทรงแตง่ข้ึนในคร้ังทีท่รงพระผนวช

เป็นพระภิกษุ	เนื้อหาของบทนี้ว่าด้วยการนอบน้อม	๘	ครั้ง	คือ	ในบทนี้มีคำาว่า	“นโม”	

๘	ครั้ง	ใช้สวดต่อจากบท	สัมพุทเธ	หรือบทนมการสิทธิคาถา	นิยมสวดในงานมงคล

 ๗. บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทท่ีมีความสำาคัญยิ่ง	 เพราะเป็น 

พระธรรมเทศนากัณฑแ์รกทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดง	มคีวามหมายวา่	ทำากงลอ้แหง่ธรรม

ให้หมุนไป	คือ	การนำาพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปทั่วทุกทิศ

 ๘. บทมงคลสูตร หมายถึง	 บทที่ว่าด้วยมงคล	พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน

ถึงหลักธรรมที่นำาความสุข	 ความเจริญ	 ซึ่งเรียกว่า	 มงคลอันสูงสุด	 ๓๘	 ประการ	 

เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้	ประสบความสำาเร็จในทุกที่

 ๙. บทรตนสูตร หมายถึง	บทที่แสดงอานุภาพของพระรัตนตรัยโดยตรง	

เมื่อเทวดาและมนุษย์รู้คุณค่าของพระรัตนตรัย	ยอมรับนับถือ	บูชาพระรัตนตรัยเป็นที่

พึ่งที่ระลึกแล้วย่อมก่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้	 ฟันฝ่าเพื่อชัยชนะต่ออุปสรรค	 ปัญหา	

ตลอดจนภัยทั้งหลายทั้งปวงได้

 ๑๐. บทกรณียเมตตสูตร บทที่ว่าด้วยการเจริญเมตตา	 พระพุทธเจ้า 

ตรัสมุ่งหมายการแผ่จิตที่เกื้อกูล	 ปรารถนาดีให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์	 ปรารถนา 

ให้ตนเองและสรรพสัตว์ไม่มีเวรต่อกัน	 ไม่เบียดเบียนกัน	 มีแต่สุข	 ไร้ทุกข์	 ปราศจาก 

ความขุ่นเคืองใจ	ไร้พยาบาท



 ๑๑. บทขันธปรติร	บททีม่คีวามหมายว่า	บทสวดป้องกนัพญาง	ูส่วนสาเหตุ

ที่ตั้งชื่อว่า	ขันธปริตร	นั้น	อาจหมายถึง	มนต์ป้องกันตัว	 (จากพญางู)	ทั้งนี้	 เนื่องจาก	 

ขันธ	แปลว่า	ตัว	หรือกาย	นั่นเอง	ในปริตรนี้	พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องเมตตากรุณา

 ๑๒. บทเมตต�นิสังสสุตตป�ฐะ	 บทที่กล่าวถึงอานิสงส์ของเมตตา	 

๑๑	 ประการ	 คือ	 หลับเป็นสุข	 ตื่นเป็นสุข	 ไม่ฝันร้าย	 เป็นท่ีรักของมนุษย์	 เป็นท่ีรัก 

ของอมนุษย์	เทวดารักษา	ไฟ	ยาพิษ	ศัสตราไม่กลำ้ากราย	จิตใจเป็นสมาธิได้เร็ว	สีหน้า

ผ่องใส	ไม่หลงตาย	เมื่อยังไม่ถึงนิพพานไปเกิดในพรหมโลก

 ๑๓. บทโมรปริตร	 บทที่หมายถึงคาถาสำาหรับป้องกันตัวของพญานกยูง	

กล่าวคือ	 เมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานกยูง	 ได้เจริญมนต์เป็นประจำาทำา 

ให้แคล้วคลาดจากภยันตราย	ดังนั้น	โบราณาจารย์	จึงได้นำามาเป็นบทสวดมนต์เพื่อให้

แคล้วคลาดจากอันตราย	ปริตรนี้เป็นการกล่าวถึงการแสดงความนอบน้อม

 ๑๔. บทจันทปรติตป�ฐะ	บททีป่ระกาศขอให้พระพทุธองค์เป็นทีพ่ึง่	เสมอืน 

จันทิมเทพบุตรประกาศว่ามีพระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง	 ทำาให้พ้นภัยจากอสุรินทราหู	 

ด้วยพุทธานุภาพ

 ๑๕. บทสุริยปริตตป�ฐะ	 บทที่ประกาศขอให้พระพุทธองค์เป็นที่พ่ึง 

เสมือนสุริยเทพบุตรประกาศว่ามีพระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง	 ทำาให้พ้นภัยจากอสุรินทราหู	

ด้วยพุทธานุภาพ

 ๑๖. บทวัฏฏกปริตร	บทที่หมายถึงปริตรของนกคุ่ม	คือ	เมื่อพระโพธิสัตว์

เสวยพระชาติเป็นนกคุ่มได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต	 ระลึกถึงพระธรรมคุณ	 

ตั้งสัจจาธิษฐานขอให้ไฟป่ามอดดับ

 ๑๗. บทอนสุสรณป�ฐะ	หรอืบทพระพทุธคุณ	พระธรรมคณุ	พระสงัฆคณุ

 ๑๘. บทอ�ฏ�น�ฏิยปริตร	 บทที่กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีต 

ทัง้หลายจนถงึ	องค์ปจัจุบนั	ต่อจากนัน้กบ็รรยายถึงท้าวมหาราชทัง้	๔	ว่า	ใครเปน็อะไร	

มีหน้าที่อะไร	 และสุดท้าย	 ก็สรุปพระคุณของพระรัตนตรัย	 เช่ือกันว่า	 ผู ้ใดสวด 

อาฏานาฏยิรกัขาแล้ว	บรรดายกัษ์และภตูผปีีศาจทัง้หลายจะไม่ทำาอนัตรายและคุม้ครอง

รักษาให้ปลอดภัย



 ๑๙. บทอังคุลิม�ลปริตร	 บทที่เป็นคำากล่าวของพระองคุลิมาลท่ีกล่าวว่า	

เมื่อได้เกิดในอริยชาติแล้ว	ไม่เคยจงใจฆ่าเลย	และด้วยการกล่าวคำาสัตย์นี้	ขอให้ผู้ที่อยู่

ในครรภ์จงมีแต่ความสวัสดี

 ๒๐. บทโพชฌังคปริตร	 บทที่ว ่าด ้วยองค์ธรรมที่ เป ็นไปเพื่อตรัสรู	้ 

มี	๗	ประการ	คือ	(๑)	สติ	ความระลึกได้	(๒)	ธัมมวิจยะ	ความสอดส่องธรรม	(๓)	วิริยะ	

ความเพียร	(๔)	ปีติ	ความอิ่มเอมใจ	(๕)	ปัสสัทธิ	ความสงบใจ	(๖)	สมาธิ	ความตั้งใจมั่น	

(๗)	อุเบกขา	ความวางเฉย

 ๒๑. บทอภยปริตร	 บทที่ เป ็นการขอให้ลางร ้าย	 สิ่งไม ่เป ็นมงคล	 

เสยีงนกเสยีงกา	ทีไ่ม่เป็นมงคล	บาปเคราะห์	ฝันร้ายพนิาศไปด้วยพทุธานภุาพ	ธรรมานภุาพ 

และสงัฆานภุาพ	ตอนกลาง	เป็นการอญัเชิญเหล่าเทพยดาท่ีได้อญัเชิญมาร่วมในงานมงคล 

ร่วมฟังสวด	ร่วมรับสิ่งที่เป็นมงคล	กลับวิมานไป	และขอให้เทพยดาทั้งหลายได้ให้ทาน	

รักษาศีล	เจริญภาวนา	และตอนท้ายเป็นการขอให้อานภุาพของพระพทุธเจ้าพระปัจเจก

พุทธเจ้า	และพระอรหันต์ทั้งหมดปกป้องคุ้มครองรักษา

 ๒๒. บทสักกัตว� บทที่สรรเสริญพระพุทธ	 พระธรรม	 และพระสงฆ์ว่า	 

ยอดเยี่ยม	และด้วยเดชแห่งพระพุทธ	พระธรรมและพระสงฆ์	ขอให้สิ่งไม่ดีมลายสูญไป

 ๒๓. บทนตัถ ิเม บททีว่่าด้วยทีพ่ึง่อนัประเสรฐิ	คอื	พระพทุธเจ้า	พระธรรม	

และพระสงฆ์

 ๒๔. บทยังกิญจิ	 บทที่ว่าด้วยรัตนะหรือสิ่งมีค่าในโลกนี้	 คือ	 พระพุทธ	 

พระธรรม	และพระสงฆ์

 ๒๕. บทมงคลจักรว�ฬใหญ่ บทที่อ้างอานุภาพพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	

และพระสงฆ์	ให้กำาจัดทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง

 ๒๖. บทรตนัตตยัปปภ�ว�ภิย�จนค�ถ� บทท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประพันธ์ขึ้น	 เป็นคาถาที่ขอให้อานุภาพของพระรัตนตรัย

ขจัดอุปสรรคทั้งปวง	ความสวัสดีมีแก่ประเทศไทย	และขอให้เทวดาคุ้มครองรักษา



 ๒๗. บทสุข�ภิย�จนค�ถ� บทที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ฉิม)	 

วัดโมลีโลกยารามแต่งขึ้น	 โดยขอให้อานุภาพของพระปริตรที่ได้สาธยายแล้ว	 

เ กิดความสุขสวัส ด์ิในราชตระกูล	 เทวดาคุ้มครอง	 ฝนตกต้องตามฤดูกาล	 

อาณาประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุข

 ๒๘. บทเทวต�อุยโยชนค�ถ� บทท่ีว่าด้วยการขอให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ 

และเหล่าเทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญ	ขอให้กลับไป

 ๒๙. บทพุทธชัยมงคลค�ถ�	 หรือบทถวายพรพระ	บทที่ว่าด้วยชัยชนะ	 

๘	ประการอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า

 ๓๐. บทชยปริตร	บทท่ีสวดเพ่ือให้เกิดชัยมงคลในการทำาพิธีมงคลต่าง	ๆ

 ๓๑. บทภวตุ สัพพมังคลัง บทท่ีอ้างอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย	เพ่ือให้เกิด 

สรรพมงคล	เทวดาคุ้มครองรักษา

 ๓๒. บทนักขัตตยักข์	 บทที่อ้างอานุภาพพระปริตรที่ได้สาธยายแล้ว	 

กำาจัดอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

 ๓๓. บทชัยมงคลค�ถ�	 บทคาถาสวดเพ่ือให้เกิดมีชัยมงคลในการทำาพิธี

มงคลต่าง	 ๆ	 โดยกล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระกรุณาเป็นท่ีพึ่งของ 

สรรพสัตว์	 เป็นสัจวาจาให้เกิดชัยมงคลในมงคลพิธี	 ดังที่พระองค์ได้ทรงชนะมาร 

ที่โคนโพธิพฤกษ์
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