ประวัติคัมภีรอุปปาตะสันติ
" อุปปาตะสันติ " ทางเมืองเหนือเรียกวา " มหาสันติงหลวง " แปลวา บทสวดเพื่อสงบเคราะหกรรม สวดเพื่อสงบ

เหตุรายและสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน สวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน คัมภีรอุปปาตะสันติ เปน
วรรณกรรมภาษาบาลีของลานนาไทย แตงโดย พระมหามังคละสีลวังสะ พระเถระนักปราชญของชาวเชียงใหมรูป
หนึ่ง ในสมัยของ พระเจาสิริธรรมจักกวัตติลกราชาธิราช (พระเจาติโลกราช) รัชกาลที่ ๑๑ แหงราชวงศมังราย
ระหวาง พ.ศ.๑๙๘๕ - ๒๐๓๐ เปนคาถาลวนจํานวน ๒๗๑ คาถา คัมภีรอุปปาตะสันติ เปนคัมภีรของไทย แต
ตนฉบับไดจากเมืองไทยไปอยูเมืองพมาเสียนาน จนแทบกลาวไดวา คนไทยในสมัยหลัง ๆ นี้ไมมีใครรูจัก ไมเคย
ไดยินแมแตชื่อของคัมภีรนี้ แตบัดนี้เปนที่โสมนัสยินดียิ่งที่เจาคุณธรรมคุณาภรณ (เชา ฐิตะปญโญ) ป.ธ.๙ วัดมหา
โพธาราม ปากน้ําโพจังหวัดนครสวรรค ทานไดชําระคัมภีรนี้เปนภาษาบาลีอักษรไทยเพื่อความสะดวกแกผูอานที่
ไมสันทัดบาลี โดยไดตนฉบับภาษาบาลีอักษรพมาจากทาน พระอาจารยภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระอัคร
มหาบัณฑิต แหงวัดทามะโอ จังหวัดลําปาง
นับวา เปนการนําคัมภีรของลานนาไทยโบราณ กลับคืนมาสูเมืองไทยใหชาวไทยในยุคปจจุบันไดรูจัก ไดศึกษา
ไดสวดไดฟงใหเกิดประโยชนทางสันติ เพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวง และเพื่อความเปนสิริมงคลแกชาว
ลานนาชาวไทย ตลอดจนชาวโลกทั้งหลายหลักฐานคัมภีร "อุปปาตะสันติ " ฉบับหนึ่งในลานนาไทย ซึ่งเขียนไว
ในสมุดขอย หมึกจีน อาบน้ําชาด ที่เรียกวาประวัติยอ ดังนี้...ในปจุลศักราช๑๒๗๙ ปดับไก เดือน ๘ เหนือ เพ็ญ วัน
ศุกร ปกุน สัปตศก พ.ศ.๒๔๗๘ เจาภาพเขียนตนฉบับนี้ คือ นายนอยปง มารวิชัย บานประตูทาแพเปนประธาน
พรอมทั้งภริยาลูกและญาติทุกคน ไดจางคนเขียนธรรม ๕ ผูก คือมลชัย ๑ ผูก..อินทนิล ๑ ผูก..สังยมาปริตตคลสูตร
๑ มังผูก..นัครฐาน๑ ผูก...อุปปาตสันติ ๑ ผูก รวม ๕ ผูก พรอมทั้งสรางบอน้ําถวาย พระครูบาศรีวิชัย (ปฏิคาหก)
ทานวัดศรีโสดา และถนนขึ้นดอยสุเทพ ขอกุศลบุญเยี่ยงนี้ จงเปนปจจัยค้ําชูตัวแหงผูขา ฯ (นายนอยปง) ทั้งหลาย
ทุกคนตราบถึงนิพพานในอนาคตกาลโนนเทอญ ฯ

อานุภาพของอุปปาตะสันติ
- ผูใดสวดหรือฟง "อุปปาตะสันติ" อันกลาวแลวดวยประการฉะนี้ บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วรายทั้งปวง

จักเจริญดวยคุณ ณ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ
- ความวิบัติยอมไมมาแผวพาน ยอมไดรับความอิ่มใจในกาลทุกเมื่อ

ยาพิษ และศาสตราวุธยอมไมกล้ํากราย ยอมชนะขาศึกทั้งมวล
- โรคาพยาธิยอมไมเบียดเบียน ยอมเจริญดวยทรัพยศฤงคาร
- ภัยจากมนุษย อมนุษย และสัตวรายนอยใหญยอมสงบไปดวยเสียงแหงการสวด "อุปปาตะสันติ"
- ผูที่สวด "อุปปาตะสันติ" แลวอุทิศใหผูที่ลวงลับไปแลวก็ดี ที่ยังมีชีวิต ทวยเทพเทวดาทั้งหลาย

ทาวพระยามหากษัตริยทั้งหลายอยูก็ดี จักชวยใหเขาเหลานั้น พนจากมหันตทุกข ยอมเขาถึงสุขในกาลทุกเมื่อ

- จักเปนผูเจริญดวยเดช และสิริมงคล ดวยกฤตยานุภาพแหงพระคาถา " อุปปาตะสันติ "
- เหตุรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ มีแผนดินไหว และน้ําทวม เหตุรายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคา เปนตน
- เหตุรายอันเกิดจากฟากฟา เหตุรายอันเกิดจากบาปกรรม เหตุรายทั้งปวงจักพินาศไปดวยเดชแหง " อุปปาตะสันติ

อุปปาตะสันติ หรือ มหาสันติงหลวง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )
คันถารัมภะ ( คําเริ่มตนคัมภีร )
(ก) สุทุททะโส อะยัง ธัมโม โลกัตถัง ชินะเทสิโต มะหาสันติกะโร โลเก สัพพะสัมปตติทายะโก.

ธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวเพื่อประโยชนของสัตวโลก เปนธรรมที่เห็นไดยากยิ่ง สําหรับธรรมที่จะกลาว
ตอไปนี้เปนธรรมที่สามารถกระทําความสงบอันประเสริฐ และสามารถประทานซึ่งสมบัติทั้งปวง.
(ข) สัพพุปปาตู ปะสะมะโณ ภูตะยักขะนิวาระโณ อะกาละ มัจจุสะมะโณ โสกะโรคะ วินาสะโน.

เปนเครื่องสงบเหตุรายทั้งปวง เปนเครื่องปองกันอมนุษยและยักษ เปนเครื่องระงับความตายกอนกําหนดเวลา เปน
เครื่องขจัดความเศราโศก และโรค.
(ค) ปะระจักกะปะมัททะโน รัญโญ วิชะยะวัฑฒะโน สัพพานิฏฐะหะโร สันโต ธัมมัง วักขามิ ภูตะโต.

เปนเครื่องย่ํายีกําลังของขาศึก เปนเครื่องจําเริญชัยชนะแดพระราชา เปนเครื่องนําสิ่งที่ไมนาปรารถนาทั้งปวง
ออกไป เปนธรรมอันประเสริฐ ขาพเจา ( พระสีละวังสะมหาเถระ ) จักแสดงคุณธรรมเชนนั้นตามสภาพที่เปนจริง.
(ฆ) วัตถุตตะยัสสะ โย ยัตถะ สังวัณเณติ คุณุตตะเม ตัสสะ ตัตถะ สุขาโรคฺยะ โสตถิโย โหนติ สัพพทา.

ณ ที่ใดมีผูกลาววาจาสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยดวยจิตที่เลื่อมใส ณ ที่นั้น ความสุข ความ
สบายและความสวัสดียอมมีแกผูนั้นตลอดกาลทุกเมื่อ.

พระพุทธเจาในอดีต ๒๘ พระองค ( ในสารมัณฑกัป ๔ พระองค )
๑. ตัณหังกะโร มะหาวีโร สัพพะโลกานุกัมปะโก วันตะสังสาระคะมะโน สัพพะกามะทะโท สะทา.
พระตัณหังกร สัมมาสัมพุทธเจาผูแกลวกลามาก ผูอนุเคราะหสัตวโลกทั้งปวง ผูคลายตัณหา อันเปนเหตุทองเที่ยว
ไปในสังสารวัฎไดแลว ผูประทานสิ่งที่นาปรารถนาทั้งปวงใหในกาลทุกเมื่อ.
๒. สัพพาภิภู สัพพะวิทู สัพพะเทวะคะรุตตะโม สัพพาสะวะปะริกขีโณ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ผูทรงครอบงําธรรมทั้งปวง ทรงรูแจงธรรมทั้งปวง ทรงเปนครูผูยอดเยี่ยมของมนุษยและเทวดาทั้งปวง ทรงสิ้นอา
สวะทั้งปวงแลว โปรดประทานความสวัสดี แกพวกขาพระพุทธเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๓. วะระลักขะณะสัมปนโน เมธังกะโร มะหามุนิ ชุตินธะโร มะหาสิรี สุวัณณะคิริสันนิโภ.
พระจอมมุนีพระนามวา เมธังกร ผูถึงพรอมแลวดวยพระลักษณะอันเลิศ ผูทรงไว ซึ่งพระรัศมีผูทรงมีพระสิริ
ยิ่งใหญรุงเรืองดุจสุวรรณคีรี.
๔. ทิพพะรูโป มะหากาโย มะหานาโถ มะหัพพะโล มะหาการุณิโก สัตถา มะหาสันติง กะโรตุ โน.
ผูทรงมีพระรูปเพียงดังทาวมหาพรหม มีพระวรกายอันประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ทรงเปนที่พึ่งอันประเสริฐ
มีกําลังมาก ทรงประกอบดวยพระมหากรุณา ทรงเปนพระศาสดา โปรดประทานความสงบอันยิ่งใหญ แกพวกขา
พระองคเถิด.
๕. มะหาโมหะตะมัง หันตฺวา โย นาโถ สะระณังกะโร เทวาเทวะมะนุสสานัง โลกานัญจะ หิตังกะโร.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สรณังกร ทรงเปนที่พึ่ง ทรงกําจัดความมืดมน คือ อวิชชาไดแลว ทรงกระทํา
ประโยชนเกื้อกูลแกสัตวโลก กลาวคือ เหลาทวยเทพ อสูร และมนุษยทั้งหลาย.
๖. พฺยามัปปะภาภิรุจิโต นิโครธะปะริมัณฑะโล นิโคฺรธะปกกะพิมโพฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สรณังกร พระองคนั้นผูทรงรุงเรืองดวยพระรัศมีแผออกไปหนึ่งวาโดยรอบ ผู
ทรงมีพระวรกายเปนปริมณฑล(ความสูงของกายเทากับความยาวของวา) ดุจตนนิโครธ ผูทรงมีพระโอฏฐแดงเรื่อ
ดุจผลตําลึงสุกที่ตนนิโครธ (นิสสยะ ฉบับพมาแปลวา ดุจผลนิโครธสุก) โปรดประทานความสวัสดี แกพวกขา
พระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๗. อะสีติระตะนุพเพโธ ทีปงกะโร มะหามุนิ ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ ฐาเน ทฺวาทะสะ โยชะเน.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ทีปงกร มีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเปนพระมหามุนี พระรัศมีของ
พระองคแผออกไปในที่สิบสองโยชน.

๘. วัสสัสสะตะสะหัสสานิ ฐัตฺวา โลเก วินายะโก โลกาโลกะกะโร สัตถา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองคทรงพระชนมอยูในโลกหนึ่งแสนป ทรงนําเวไนยสัตวสูพระนิพพาน ทรงเปนพระศาสดา ผูประทานแสง
สวางแกโลกโปรดประทานความสวัสดี แกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( ในสารกัป ๑ พระองค )

๙. อัฏฐาสีติหัตถุพเพโธ โกณฑัญโญ นามะ นายะโก สัพพะธัมเมหิ อะสะโม สัพพะปาริมิตาคะโม.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกณฑัญญะ มีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเปนผูนํา ทรงเปนผูไมมีบุคคล
เสมอดวยธรรมทั้งปวงทรงถึงความเปนผูมีบารมีทั้งปวง.
๑๐. วัสสัสสะตะสะหัสสานิ อายุ ตัสสะ มะเหสิโน โมเจตุ โส สัพพะภะยา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ทรงเปนพระผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญมีพระชนมายุหนึ่งแสนป ขอพระองคโปรดเปลื้องพวกขาพระองค ใหพน
จากภัยทั้งปวง โปรดประทานความสวัสดีแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( ในสารมัณฑกัป ๔ พระองค )

๑๑. อัฏฐาสีติระตะนานิ อัจจุคคะโต ชุตินธะโร มังคะโล นามะ สัมพุทโธ นะวุติสะหัสสายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา มงคล มีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงไวซึ่งพระรัศมี ทรงมีพระชนมายุเกา
หมื่นป.
๑๒. ฉัพพัณณะรังสิโย ทะสะ สะหัสสะโลกะธาตุโย ผะรันตา ตัสสะ ฉาเทนติ เอสะ โสตถิง กะโรตุ โน.
พระฉัพพรรณรังสีของพระองค แผปกคลุมโลกธาตุหนึ่งหมื่นของพระองค ขอพระองคโปรดประทานความสวัสดี
แกพวกขาพระองคเถิด.
๑๓. นะวุฒิระตะ นุพเพโธ สุมะโน นามะ นายะโก กัญจะนาจะละสังกาโส นะวุฒิสะหัสสายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุมนะ มีพระวรกายสูงเกาสิบศอก ทรงเปนผูนํา ทรงเปนผูเปรียบประดุจ
สุวรรณคีรี ทรงมีพระชนมายุเกาหมื่นป.
๑๔. อุเปโต พุทธะคุเณหิ สัพพะสัตตะหิเตสะโก กะโรตุ โน มะหาสันติง อาโรคฺยัญจะ สุขัง สะทา.
ทรงประกอบดวยพระพุทธคุณทั้งหลาย ทรงแสวงหาความเกื้อกูลแกเหลาสัตวโลกทั้งปวง โปรดประทานความ
สงบรมเย็นความไมมีโรค และความสุข แกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๕. อะสีติระตะนุพเพโธ สัฏฐีสะหัสสะอายุโก เรวะโต นามะ สัมพุทโธ สัพพะโลกุตตะโร มุนิ.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา เรวัต มีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงมีพระชนมายุหกหมื่นป ทรงประเสริฐ
กวาสัตวโลกทั้งปวง ทรงรูแจงโลกทั้งปวง.
๑๖. ตัสสะ สะรีเร นิพพัตตา ปะภามาลา อะนุตตะรา ผะรันตา โยชะเน นิจจัง สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แสงแหงพระรัศมีอันไมมีที่เปรียบ อันเกิดแตพระวรกายของพระองค แผไปตอลอดแนวหนึ่งโยชนเปนนิจ โปรด
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๗. โสภิโต นามะ สัมพุทโธ นะวุติสะหัสสายุโก สังสาระสาคะเร สัตเต พะหู โมเจติ ทุกขะโต.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โสภิต ทรงมีพระชนมายุเกาหมื่นป ทรงเปลื้องสัตวโลกเปนจํานวนมากจากทุกข
ในหวงมหาสมุทร คือ สังสารวัฎ.
๑๘. อัฏฐะปญญาสะระตะนัง อัจจุคคะโต มะหามุนิ โอภาเสติ ทิสา สัพพา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองคทรงมีพระวรกายสูงหาสิบศอก ทรงเปนพระมหามุนีผูประเสริฐ ทรงยังทิศทั้งปวงใหสวางไสว โปรด
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( ในวรกัป ๓ พระองค )

๑๙. อะโนมะทัสสี สัมพุทโธ เตชัสสี ทุระติกกะโม อัฏฐะปณณาสะระตะโน โอภาเสนโต สะเทวะเก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา อโนมทัสสี ผูอันศัตรูไมสามารถกล้ํากรายได ทรงมีพระวรกายสูงหาสิบแปด
ศอก ทรงกระทํามนุษยโลก พรอมทั้งเทวโลกใหสวางไสวอยู.
๒๐. นิพพานะปาปะโก โลเก วัสสัสสะตะสะหัสสายุ กะโรตุ โน มะหาสันติง สุขิตา จะ มะยัง สะทา.
พระองคทรงยังสัตวโลกใหถึงพระนิพพาน ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนป โปรดประทานความสงบรมเย็นแกพวก
ขาพระองคในกาลทุกเมื่อเถิด อนึ่งขอใหพวกขาพระองค จงเปนผูมีความสุขในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๑. ปะทุโม นามะ สัมพุทโธ โลกะเชฏโฐ นะราสะโภ อัฏฐะปญญาสะระตะโน อาทิจโจวะ วิโรจะติ.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ปทุม ทรงเปนผูประเสริฐกวาเหลาสัตวโลกทั้งปวง ทรงมีพระวรกายสูงหาสิบ
แปดศอก ทรงรุงโรจนประดุจพระอาทิตย.
๒๒. วัสสัสสะตะสะหัสสานิ อายุ ตัสสะ มะเหสิโน โสป พุทโธ การุณิโก สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนป โปรดประทานความสงบรมเย็น แกพวกขา
พระองคในกาลทุกเมื่อเถิด อนึ่งขอใหพวกขาพระองค จงเปนผูมีความสุขในกาลทุกเมื่อเถิด.

๒๓. อัฏฐาสีติระตะนุพเพโธ นาระโท สัพพะกามะโท นิรันตะรัง ทิวารัตติง โยชะนัง ผะระเต ปะภา.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา นารทะ ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบแปดศอก ทรงประทานสิ่งที่นาชอบใจทั้ง
ปวง พระรัศมีของพระองคแผไปสูที่หนึ่งโยชนตลอดวันและคืนเปนนิจ.
๒๔. นะวุติวัสสะสะหัสสานิ ฐัตฺวา โลเก วินายะโก โมเจติ ทุกขะโต สัตเต โสป โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองคทรงแนะนําสั่งสอนสัตวโลกใหหลุดพนจากวัฏฏทุกข ทรงมีพระชนมายุเกาหมื่นป โปรดประทานความ
สวัสดีแกพวกขาพระองคเถิด.
( ในสารกัป ๑ พระองค )

๒๕. อัฏฐะปณณาสะระตะโน ปะทุมุตตะโร มะหามุนิ ตัสสะ ปากะติกา รังสี ผะรันติ ทฺวาทะสะ โยชะเน.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงมีพระวรกายสูงหาสิบแปดศอก พระรัศมีอันมีอยูโดยธรรมชาติ
ของพระองคแผไปถึงสิบสองโยชน.
๒๖. วัสสัสสะตะสะหัสสานิ ฐัตฺวา โลเกมะตันทะโท โมเจติ พันธะนา สัตเต โสป ปาเลตุ โน สะทา.
พระองคทรงประทานอมฤตธรรม คือ พระนิพพาน ทรงดํารงพระชนมอยูในโลกตลอดหนึ่งแสนป ทรงเปลื้องหมู
สัตวโลกใหพนจากกิเลสเครื่องผูกมัด ขอพระองคโปรดคุมครองพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๗. อัฏฐาสีติระตะนานิ อัจจุคคะโต มะหามุนิ สุเมโธ นามะ สัมพุทโธ นะวุติสะหัสสายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธะ ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบแปดศอก ทรงเปนพระมหามุนีผูประเสริฐ
ทรงมีพระชนมายุเกาหมื่นป.
๒๘. ตัสสะ ปากะติกา รังสี ผะรันติ โยชะนัง สะทา ปาเลตุ โน สะทา พุทโธ ภะเยติ วิวิเธหิ จะ.
พระรัศมีอันมีอยูโดยปกติของพระองคแผไปตลอดหนึ่งโยชนในกาลทุกเมื่อ ขอพระพุทธเจาพระนามวา สุเมธะ
นั้น โปรดคุมครองพวกขาพระองคใหพนจากภัยตาง ๆ.
๒๙. ปญญาสะระตะนุพเพโธ สุชาโต นามะ นายะโก เหมะวัณโณ มะหาวีโร มะหาตะมะวิโนทะโน.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุชาตะ ทรงมีพระวรกายสูงหาสิบศอก ทรงเปนผูนํา ทรงมีพระฉวีประดุจทอง
ทรงเปนผูแกลวกลายิ่ง ทรงบรรเทาความมืด คือ โมหะ.
๓๐. นะวุติวัสสะสะหัสสานิ อายุ ตัสสะ มะเหสิโน โสป พุทโธ การุณิโก สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระพุทธเจาพระนามวา สุชาตะ แมนั้นผูทรงมีพระชนมายุเกาหมื่นป ทรงมีพระมหากรุณา โปรดประทาน
ความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อ.

( ในวรกัป ๓ พระองค )

๓๑. อะสีติระตะนุพเพโธ ปยะทัสสี มะหามุนิ นะวุติวัสสะสะหัสสานิ ฐัตฺวา โลกัคคะนายะโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ปยะทัสสี ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเปนมุนีผูประเสริฐ ทรงเปนผูนํา
สัตวโลกสูพระนิพพาน ทรงดํารงพระชนมอยูตลอดเกาหมื่นป.
๓๒. โสป สัพพะคุณูเปโต สัพพะโลกะสุขัปปะโท สัพพะโทสัง วินาเสนโต สัพพัง โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระพุทธเจาพระนามวา ปยะทัสสี แมนั้น ผูทรงประกอบดวยคุณทั้งปวง ทรงใหความสุขแกโลกทั้งปวง ทรง
กําจัดโทษทั้งปวง โปรดประทานความสวัสดีทั้งปวงแกพวกขาพระองคเถิด.
๓๓. อะสีติระตะนุพเพโธ อัตถะทัสสี นะราสะโภ วัสสัสสะตะสะหัสสานิ โลเก อัฏฐาสิ นายะโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา อัตถทัสสี ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเปนนระผูประเสริฐ ทรงเปน
ผูนํา ทรงดํารงพระชนมอยูในโลกตลอดหนึ่งแสนป.
๓๔. ตัสสะ ปากะติกา รังสี ผะรันติ โยชะนัง สะทา นิรันตะรัง ทิวารัตติง นาโถ โสตถิง กะโรตุ โน.
พระรัศมีอันมีอยูโดยปกติของพระองคแผไปไดหนึ่งโยชน ตลอดกลางวันและกลางคืนในกาลทุกเมื่อเปนนิจ
พระองคผูเปนที่พึ่ง โปรดประทานความสวัสดี แกพวกขาพระองคเถิด.
๓๕. ธัมมะทัสสี จะ สัมพุทโธ อะสีติหัตถะมุคคะโต อะติโรจะติ เตเชนะ สะเทวาสุระมานุเส.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ธัมมทัสสี ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงรุงโรจน ดวยพระเดชานุภาพยิ่ง
กวาโลก ซึ่งประกอบดวยเหลาทวยเทพ อสูร และมนุษยทั้งหลาย.
๓๖. วัสสัสสะตะสะหัสสานิ ฐัตฺวา โลเก มะหายะโส สัพพะสัตเต ปะโมเจติ ภะยา รักขะตุ โน สะทา.
พระองคผูทรงมีชื่อเสียงและ บริวารอันยิ่งใหญ ดํารงพระชนมอยูในโลกตลอดหนึ่งแสนป ทรงเปลื้องสัตวทั้งปวง
จากภัย โปรดคุมครองพวกขาพระองค ใหพนจากภัยในกาลทั้งปวงเถิด.
( ในสารกัป ๑ พระองค )

๓๗. สิทธัตโถ นามะ สัมพุทโธ สัฏฐิระตะนะมุคคะโต ติภะเว โสตถิชะนะโก สะตัสสะหัสสะ อายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สิฏธัตถะ ทรงมีพระวรกายสูงหกสิบศอก ทรงยังความสวัสดีใหเกิดขึ้นในภพทั้ง
สาม ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนป.

๓๘. สังสาระสาคะรา โลเก สันตาเรตฺวา สะเทวะเก นิพพาเปสิ จะ โส สัตถา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระศาสดาพระนามวา สิฏธัตถะ นั้น ผูทรงยังหมูมนุษยพรอมทั้งเหลาทวยเทพใหขามพนจากหวงมหาสมุทร
คือ สังสารวัฏ และใหถึงพระนิพพาน โปรดประทานความสวัสดี แกพวกขาพระองคในกาลทุกเมื่อ.
๓๙. สัฏฐิระตะนะมุพเพโธ ติสโส โลกัคคะนายะโก อะนูปะโม อะสะทิโส อะตุโล อุตตะโม ชิโน.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ติสสะ ทรงมีพระวรกายสูงหกสิบศอก ทรงเปนบุคคลผูนําชั้นเลิศของโลก ไมมี
บุคคลเทียบเทา ไมมีบุคคลเสมอเหมือน ไมมีบุคคลเปรียบปาน ทรงเปนผูสูงสุด ทรงเปนผูชนะมารทั้งปวง.
๔๐. วัสสัสสะตะสะหัสสานิ อายุ ตัสสะ มะเหสิโน อาโรคยัญจะ มะหาสุขัง โหตุ โน ตัสสะ เตชะสา.
ดวยพระเดชานุภาพของพระพุทธเจาพระนามวา ติสสะ พระองคนั้น ผูทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนป ขอความไมมี
โรค และความสุขอันประเสริฐ จงมีแกพวกขาพระองคเถิด.
๔๑. อัฏฐะปณณาสะระตะโน ผุสโส โลกัคคะนายะโก ชะนัมพุชัง วิโพเธนโต นิพพาเปนโต สะเทวะเก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ผุสสะ ทรงมีพระวรกายสูงหาสิบแปดศอก ทรงเปนบุคคลผูนําชั้นเลิศของโลก
ทรงยังดอกบัว คือ หมูชนใหเบิกบาน ทรงยังหมูมนุษย พรอมทั้งเหลาทวยเทพใหถึงพระนิพพาน.
๔๒. นะวุติวัสสะสะหัสสานิ ฐัตฺวา โลเก มะหายะโส อุทธะรันโต พะหู สัตเต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองคทรงมีชื่อเสียงและบริวารอันยิ่งใหญ ทรงดํารงพระชนมอยูในโลกตลอดเกาหมื่นป ผูทรงนําสัตวโลก
จํานวนมากออกจากสังสารวัฏ โปรดประทานความสวัสดี แกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๔๓. อะสีติระตะนุพเพโธ วิปสสี โลกะนายะโก ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ สะมันตา สัตตะ โยชะเน.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเปนผูนําของสัตวโลก พระรัศมีของ
พระองคแผไปตลอดเจ็ดโยชนโดยรอบ.
๔๔. โสป เทวะมะนุสสานัง พันธะนา ปะริโมจะติ อะสีติสะหัสสายุโก นาโถ โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระพุทธเจาพระนามวา วิปสสี แมนั้น ผูทรงมีพระชนมายุแปดหมื่นป ทรงเปนที่พึ่งทรงเปลื้องเทวดา และ
มนุษยทั้งหลาย จากเครื่องผูกคือกิเลส โปรดประทานความสวัสดี แกพวกขาพระองคเถิด.
( ในมัณฑกัป ๒ พระองค )

๔๕. สัตตะตีหัตถะมุพเพโธ สิขี นาเมสะ นายะโก ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ สะมันตา โยชะนัตตะเย.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ทรงมีพระวรกายสูงเจ็ดสิบศอก พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นพระนามวา
สิขี ทรงเปนผูนําพระรัศมีของพระองคแผไป ตลอดสามโยชนโดยรอบ

๔๖. โสป อะตุลฺโย สัมพุทโธ สัตตะตีสะหัสสายุโก กะโรตุ โน มะหาสันติง สุขิตา จะ มะยัง สะทา.
ขอพระพุทธเจาพระนามวา สิขี แมนั้นผูทรงไมมีผูเปรียบทรงมีพระชนมายุเจ็ดหมื่นป โปรดประทานความสงบอัน
ประเสริฐแกพวกขาพระองค อนึ่งขอพวกขาพระองค จงเปนผูถึงความสงบสุขในกาลทุกเมื่อเถิด.
๔๗. เวสสะภู นามะ สัมพุทโธ เหมะรูปะสะมูปะโม สัฏฐีระตะนะมุพเพโธ สัฏฐี จะ สะหัสสายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา เวสสภู ผูมีพระฉวีประดุจทอง ทรงมีพระวรกายสูงหกสิบศอก ทรงมีพระชนมายุ
หกหมื่นป.
๔๘. พฺรัหฺมะเทวะมะนุสเสหิ นาคาสุระทิเชหิ วา ปูชิโตป สะทา นาโถ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระพุทธเจาพระนามวา เวสสภู แมนั้นผูอันหมูพรหม เทวดา มนุษย นาค อสูรและครุฑ พากันบูชาแลวทรงเปน
ที่พึ่ง โปรดประทานความสวัสดีแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( ในภัททกัปนี้ ๕ พระองค ผานไปแลว ๓ พระองค )

๔๙. ตาฬีสะระตะนุพเพโธ กะกุสันโธ มะหามุนิ ตัสสะ กายา นิจฉะรันติ ปะภา ทฺวาทะสะ โยชะเน.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ ทรงมีพระวรกายสูงสี่สิบศอก ทรงเปนมุนีผูประเสริฐ พระรัศมีจาก
พระวรกายของพระองค แผซานไปสิบสองโยชน.
๕๐. จัตตาฬีสะสะหัสสานิ ตัสสะ อายุ อะนุตตะโร กะโรตุ โส สะทา นาโถ อายุง สุขัง พะลัญจะ โน.
ขอพระพุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ แมนั้น ผูทรงมีพระชนมายุสี่หมื่นป ทรงเปนผูไมมีใครเปรียบทรงเปนที่พึ่ง
โปรดประทานอายุ ความสุขและกําลังใหแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๕๑. โกนาคะมะนะ สัมพุทโธ ติงสะหัตถะสะมุคคะโต ติงสะวัสสะสะหัสสานิ อายุ ตัสสะ มะเหสิโน.
พระโกนาคมนะ สัมมาสัมพุทธเจาผูทรงมีพระวรกายสูงสามสิบศอก ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงมีพระชนมายุ
สามหมื่นป.
๕๒. ธัมมามะเตนะ ตัปเปตา เทวะสังฆัง สุราละเย มะหีตะเล จะ ชะนะตัง สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ทรงยังหมูทวยเทพบนสวรรค และหมูมนุษยบนพื้นโลก ใหอิ่มเอิบดวยอมตธรรม คือ พระนิพพาน โปรดประทาน
ความสวัสดีแกพวกขาพระองคในกาลทุกเมื่อเถิด.
๕๓. กัสสะโป นามะ สัมพุทโธ ธัมมะราชา ปะภังกะโร วีสะตีหัตถะมุพเพโธ วีสัสสะหัสสะอายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ทรงเปนพระธรรมราชา ทรงมีพระรัศมี ทรงมีพระวรกายสูงยี่สิบศอก
ทรงมีพระชนมายุสองหมื่นป.

๕๔. อะนูปะโมสะมะสะโม เทวะสัตถา อะนุตตะโร กะโรตุ โน มะหาสันติง อาโรคฺยัญจะ ชะยัง สะทา.
พระองคไมมีผูเปรียบปานเสมอเหมือน ทรงเปนศาสดาของเหลาทวยเทพ ทรงเปนผูผูยอดเยี่ยม โปรดประทาน
ความสงบอันประเสริฐ ความไมมีโรค และชัยชนะแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( พระพุทธเจาในปจจุบัน ๑ พระองค )

๕๕. อัฏฐาระสะหัตถุพเพโธ โคตะโม สักกะยะวัฑฒะโน สัพพัญู สัพพะติละโก สัพพะโลกะสุขัปปะโท.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โคดม ทรงมีพระวรกายสูงสิบแปดศอก ทรงเปนผูเชิดชูศากยวงศ ทรงตรัสรู
ธรรมทั้งปวง ทรงเปนผูโดดเดนกวาชนทั้งปวง ทรงประทานความสุขใหแกสัตวโลก.
๕๖. สัมพุทโธ สัพพะธัมมานัง ภะเคหิ ภาคฺยะวา ยุโต วิชชาจะระณะสัมปนโน โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุ โน.
ขอพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โคดม ผูตรัสรูธรรมทั้งปวง ทรงประกอบดวยบุญ ทรงมีพระบารมีอันสูงสุด
ทรงเพรียบพรอมดวยวิชชาและจรณะ โปรดประทานความสวัสดี และความไมมีโรค แกพวกขาพระองคเถิด.
๕๗. อัพภาตีตา จะ สัมพุทธา อะเนกะสะตะโกฏิโย สัพพะโลกะมะภิญญายะ สัพพะสัตตานุกัมปโน.
อนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ๆ รอยโกฎิ ซึ่งเสด็จลวงลับไปแลว ทรงประจักษโลกทั้งปวงดวยพระญาณ
แลว จึงทรงอนุเคราะหเหลาสรรพสัตว.
๕๘. สัพพะเวระภะยาตีตา สัพพะโลกะสุขัปปะทา สัพพะโทสัง วินาเสนตา สัพพะโสตถิง กะโรนตุ โน.
ทรงลวงพนเวร และภัยทั้งปวง ทรงประทานความสุขแกสรรพสัตว ทรงกําจัดโทษทั้งปวง ขอทรงประทานความ
สวัสดี แกพวกขาพระองคเถิด.
( พระพุทธเจาในอนาคต ๑ พระองค )

๕๙. อะนาคะเต จะ สัมพุทโธ เมตเตยโย เทวะปูชิโต มะหิทธิโก มะหาเทโว มะหาสันติง กะโรตุ โน.
ก็ในอนาคตพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา เมตเตยยะ ทรงเปนผูที่หมูทวยเทพบูชาแลว ทรงมีฤทธิ์มาก ทรงเปน
ผูประเสริฐกวาเทวดาทั้งปวง โปรดประทานความสงบอันประเสริฐ แกพวกขาพระองคเถิด.
( พระปจเจกพุทธเจา )

๖๐. สัพเพ ปจเจกะสัมพุทธา นิโรธะฌานะโกวิทา นิราละยา นิราสังกา อัปปะเมยยา มะเหสะโย.
พระปจเจกสัมมาสัมพุทธเจาทั้งปวง ทรงปรีชาญาณในนิโรธสมาบัติ และฌานสมาบัติ ทรงปราศจาก ความกําหนัด
ยินดี หมดความรังเกียจ ทรงคุณอันหาประมาณมิได ทรงแสวงหาคุณอันประเสริฐ.

๖๑. ทูเรป วิเนยเย ทิสฺวา สัมปตตา ตังขะเณนะ เต สันทิฏฐิกะผะเล กัตฺวา สะทา สันติง กะโรนตุ โน.
พระปจเจกสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานี้ เห็นหมูเวไนยสัตวแมในที่ไกล ก็ทรงเสด็จไปชวยเหลือสัตวเหลานั้น
ใหไดรับประโยชนโดยพลัน โปรดประทานความสงบแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( นวโลกุตตรธรรม ๙ และปริยัติธรรม ๑ )

๖๒. สฺวากขาตะตาทิสัมปนโน ธัมโม สะปะริยัตติโก สังสาระสาคะรา โลเก ตาเรติ ชินะโคจะโร.
พระธรรม พรอมทั้งปริยัติที่สมบูรณดวยคุณ มีความเปนธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสไวดีแลวเปนตน เปนอารมณของ
พระพุทธเจา เปนเหตุยังสัตวโลกใหขามพนสาคร คือ สังสารวัฏ.
๖๓. กิเลสะชาละวิทธังสี วิสุทโธ พุทธะเสวิโต นิพพานะคะมะโน สันโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่ง อันมีปกติทําลายขายคือกิเลส เปนธรรมที่พระพุทธองคทรงเจริญแลว เปนธรรมอัน
ประเสริฐอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน โปรดประทานความสวัสดีแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( พระสังฆรัตตะ )

๖๔. สีลาทิคุณะสัมปนโน สังโฆ มัคคะผะเล ฐิโต ชิตินทฺริโย ชิตะปาโป ทักขิเณยโย อะนุตตะโร.
พระสงฆผูสมบูรณดวยคุณ มีศีลเปนตน ดํารงอยูในมรรคและผล ชนะอินทรียแลว ชนะบาปแลว เปนทักขิเณยย
บุคคลผูยอดเยี่ยม.
๖๕. อะนาสะโว ปะริสุทโธ นิราสาโส ภะวาภะเว นิพพานะโคจะโร สันโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระอริยสงฆผูไมมีอาสวะ ผูบริสุทธิ์ ผูหมดความปรารถนาในภพนอยภพใหญ ผูมีจิตจดจอในพระนิพพาน
เปนสัตบุรุษ ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
( พระเถระชั้นผูใหญ ๑๐๘ พระองค )

๖๖. อัญญาตะโกณฑัญญัตเถโร รัตตัญูนัง อัคโค อะหุ ธัมมะจักกาภิสะมะโย สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ เปนผูเลิศกวาเหลาภิกษุผูรูราตรี ผูบรรลุเปนพระโสดาบัน ดวยพระธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๖๗. วัปปตเถโร มะหาปญโญ มะหาตะมะวิโนทะโน มะหาสันติกะโร โลเก มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระวัปปะเถระ ผูมีปญญามาก ผูกําจัดความมืดคือโมหะ ผูกระทําความสงบอันประเสริฐในโลก ขอจงประทาน
ความสงบอันประเสริฐแกพวกขาพเจาเถิด.

๖๘. ภัททิโย ภัททะสีโล จะ ทักขิเณยโย อะนุตตะโร โลกัตถะจะริโต เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภัททิยเถระ ผูมีศีลงาม ผูเปนทักขิเณยยบุคคล ผูยอดเยี่ยม ผูบําเพ็ญประโยชนแกโลก ขอจงประทานความ
สวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๖๙. มะหานาโม มะหาปญโญ มะหาธัมมะวิทู สุโต ม ะหาขีณาสะโว เถโร มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระมหานามะเถระ ผูมีปญญามาก ผูตรัสรูธรรมอันประเสริฐ ผูมีชื่อเสียง เปนพระขีณาสพผูประเสริฐ ขอจง
ประทานสงบอันยิ่งใหญแกพวกขาพเจาเถิด.
๗๐. อัสสะชิตเถโร มะหาปญโญ ชิตะมาโร ชิตินทฺริโย ชิตะปจจัตถิโก โลเก สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอัสสชิเถระ ผูมีปญญามาก ผูชนะมารผูชนะอินทรีย ผูชนะศัตรูในโลก ขอจงประทานความสวัสดีแกพวก
ขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๗๑. อะนุปุพพิกะถัง สุตฺวา ยะโส เอกัคคะมานะโส อัคคะธัมมะมะนุปปตโต โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุโน.
พระยสเถระ ผูฟงอนุปุพพิกถาแลว มีจิตตั้งมั่นบรรลุพระอรหัตผล อันเปนธรรมอันเลิศ ขอจงประทานความสวัสดี
และความไมมีโรคแกพวกขาพเจาเถิด.
๗๒. จัตฺวาธิกา จะ ปญญาสะ เถรา คิหิสะหายะกา ปตฺวานะ ปะระมัง สันติง สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
และพระเถระผูเปนพระอรหันต ๕๔ รูป ผูเคยเปนพระสหายของพระยส เมื่อครั้งยังเปนผูครองเรือน บรรลุแลวซึ่ง
พระนิพพาน อันประเสริฐ ขอจงประทานความไมมีโรค แกพวกขาพเจาเถิด.
๗๓. เย ติงสะ ภัททะวัคคิยา รูเปนาตุละวัณณิโน ขีณาสะวา วะสีภูตา เต กะโรนตุ อะนามะยัง.
พระภัททวัคคีย ผูเปนเถระสามสิบองค ผูมีรูปทรง และผิวพรรณอันหาใครเปรียบปานมิได สิ้นอาสวะแลวเปนผู
ชนะตน (มีความชํานาญในการเขาฌาน) ขอจงประทานความไมมีโรค แกพวกขาพเจาเถิด.
๗๔. อุรุเวละกัสสะโปป มะหาปะริสานะมุตตะโม ฐะปโต อัคคัฏฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม พระอุรุเวลกัสสปะ ผูเปนเลิศในตําแหนงแหงภิกษุผูมีบริษัทมาก ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ใน
กาลทุกเมื่อเถิด.
๗๕. โย นะทีกัสสะปตเถโร ปุญญักเขตโต อะนุตตะโร สะสังโฆ สีละสัมปนโน สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แมพระเถระนามวา นทีกัสสปะ ผูเปนเนื้อนาบุญอันประเสริฐ ผูมีภิกษุเปนศิษย ๓๐๐ เปนบริวาร ผูสมบูรณดวยศีล
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.

๗๖. ธัมมะปชชะลิโต สันโต โย เถโร คะยากัสสะโป สังยุตโต ภะวะนิสฺเนเห สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามวา คะยากัสสปะ ผูรุงเรืองดวยธรรม ผูสงบ ผูเขาถึงพระนิพพานอันเปนที่ปราศจากภวตัณหา ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๗๗. โลกะนาถัง ฐะเปตฺวานะ ปญญะวันตานะ ปาณินัง ปญญายะ สาริปุตตัสสะ กะลัง นาคฆะติ โสฬะสิง.
ในบรรดาสรรพสัตวผูมีปญญาทั้งหลายเวนพระพุทธเจาผูเปนที่พึ่งของโลกแลว สัตวใด ๆ ยอมไมถึงเสี้ยวที่สิบหก
แหงปญญาของพระสารีบุตร.
๗๘. สาริปุตโต มะหาปญโญ ปะฐะโม อัคคะสาวะโก ธัมมะเสนาปะตี เสฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอ พระสารีบุตร มีปญญามาก ผูเปนอัครสาวกองคที่หนึ่ง ผูเปนธรรมเสนาบดี ผูไดรับการยกยองวาเปนผูเลิศทาง
ปญญา ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๗๙. ปาทังคุลิกะมัตเตนะ เวชะยันตะปะกัมปะโน ปะฐะวิง มะหะติง สัพพัง สะมัตโถ ปะริวัตติตุง.
พระมหาเถระใด ผูสามารถยังเวชยันตปราสาท (ปราสาทของพระอินทร) ใหหวั่นไหว แมดวยเพียงหัวแมเทา
เทานั้น ผูสามารถพลิกแผนดินใหญทั้งหมดได.
๘๐. โมคคัลลาโน มะหาเถโร ทุติโย อัคคะสาวะโก อิทธิมันตานัง โส อัคโค สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แมพระมหาเถระนั้นนามวา โมคคัลลานะ ผูเปนพระอัครสาวกองคที่สอง เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีฤทธิ์
ทั้งหลาย ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๘๑. มะหากัสสะปตเถโรป อุตตัตตะกะนะกันนิโภ ธุตะคุณัคคะนิกขิตโต ตะติโย สัตถุสาวะโก.
พระมหาเถระนามวา กัสสปะ ผูมีผิวพรรณอันงดงามดุจเนื้อทองคําบริสุทธิ์ ผูไดรับยกยองใหเปนผูเลิศในทาง
ธุดงคคุณ เปนพระอัครสาวกองคที่สามของพระศาสดา.
๘๒. อะรัญญะวาสาภิระโต ปงสุกูละธะโร มุนิ สุคะตัสสาสะนะธะโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
เปนผูยินดียิ่งในการอยูปา ผูทรงผาบังสุกุล เปนมุนีผูรูโลกทั้งภายในและภายนอก ผูทรงไวซึ่งคําสอนของพระสุคต
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๘๓. อาปตติอะนาปตติยา สะเตกิจฉายะ โกวิโท วินะเย อัคคะนิกขิตโต อุปาลิ สัตถุวัณณิโต.
พระอุบาลีเถระ ผูฉลาดในอาบัติและมิใช อาบัติและในอาบัติที่เยียวยาไดและเยียวยาไมได ผูอันพระศาสดาทรง
แตงตั้งใหเปนผูเลิศในทางทรงพระวินัย.

๘๔. วินะเย ปาระมิปปตโต วินะยัคโคจะโร มุนิ กะโรตุ โน มะหาสันติง โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุ โน.
ผูอันพระศาสนาทรงยกยอง ใหเปนผูถึงซึ่งความเปนผูเลิศในทางทรงจําพระวินัย ผูสํารวมกาย วาจาและใจ ขอจง
ประทานความสงบอันประเสริฐแกพวกขาพเจา และขอใหความสวัสดี ความไมมีโรค จงมีแกพวกขาพเจาเถิด.
๘๕. อะนุรุทธะมะหาเถโร ทิพพะจักขูนะมุตตะโม ญาติเสฏโฐ ภะคะวะโต โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุ โน.
พระอนุรุทธมหาเถระ เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีตาทิพย เปนพระประยูรญาติผูประเสริฐของพระผูมีพระภาค
ขอจงประทานความสวัสดี และความไมมีโรค แกพวกขาพเจาเถิด.
๘๖. อุจจากุลิกานัง อัคโค ภัททิโย สุสะมาหิโต กาฬิโคธายะ ปุตโต จะ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภัททิยเถระ เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีตระกูลสูง เปนผูมีจิตอันตั้งมั่น เปนบุตรของนางกาฬิโคธา ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๘๗. อานันโท พุทธุปฏฐาโก สังคีติสาธุสัมมะโต พะหุสสุโต ธัมมะธะโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอานนทเถระ (ผูไดรับการยกยองวาเปนบัณฑิต) ผูยังการทําสังคายนาใหสําเร็จ ผูเปนพหูสูต ผูทรงธรรม ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๘๘. กิมิโล สิริสัมปนโน มะหาสุขะสะมัปปโต มะหาขีณาสะโว ชาโต มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระกิมพิละเถระ ผูสมบูรณดวยสิริ เพรียบพรอมดวยบรมสุข เปนพระขีณาสพผูประเสริฐ ขอจงประทานความ
สงบอันประเสริฐแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๘๙. คะรุวาสัง วะสิตฺวานะ ปะสันโน พุทธะสาสเน ภะคุ จาระหะตัง ปตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภคุเถระ ผูเลื่อมใสและอยูดวยความเคารพ ในคําสอนของพระพุทธเจา ผูบรรลุเปนพระอรหันต ขอจงประทาน
ความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๙๐. กุลัปปะสาทะชะนะโก กาฬุทายี มะหิทธิโก เอตะทัคคัฏฐิโต เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระกาฬุทายีเถระ ผูมีฤทธิ์มาก เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุ ผูทําใหคนเลื่อมใส ขอจงประทานความสวัสดี แกพวก
ขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๙๑. เสฏโฐ ธัมมะกะถิกานัง ติณณัง เวทานะ ปาระคู ปุณโณ มันตานิยา ปุตโต เถโร โสตถิง กะโรตุ โน.
พระปุณณะเถระ ผูเปนบุตรของ นางมันตานี เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุ ผูเปนธรรมกถึกผูจบไตรเภท ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาเถิด.

๙๒. ภาระทฺวาโช มะหาเถโร สีหะนาทานะมุตตะโม ฐะปโต อัคคัฏฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระ (ปณโฑล) ภารทวาชมหาเถระ ผูอันพระศาสดา ทรงตั้งไวในตําแหนงเปน ผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูบรรลือสี
หนาท ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด
๙๓. สังขิตตะภาสิตะมัตถัง วิตถาเรนะ วิชานะโก กัจจาโน ภะวะนิสฺเนโห เถโร โสตถิง กะโรตุ โน.
พระกัจจายนะเถระ ผูสามารถอธิบายเนื้อความที่พระพุทธเจาตรัสไวโดยสังเขปใหพิศดาร ผูปราศจากความสิเนหา
ในภพ ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาเถิด.
๙๔. ละกุณฏะภัททิโย เถโร มัญชุสสะรานะมุตตะโม ฐะปโต อัคคัฏฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระลกุณฏกภัททิยเถระ ผูอันพระพุทธเจาทรงตั้งไวในตําแหนง เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีเสียงไพเราะ ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๙๕. อะระณะวิหารินัง อัคโค ทักขิเณยโย อะนุตตะโร สุภูติ ภูตะทะมะโน เถโร โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสุภูติเถระ เปนผูแสดงธรรมแกสัตวตามพุทธดํารัส เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุ ผูอยูดวยธรรมอันปราศจากกิเลส
และเลิศกวา บรรดาภิกษุผูควรรับทักษิณาทาน ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาเถิด.
๙๖. อะรัญญะวาสินัง อัคโค เรวะโต ขะทิระวะนิโย วิเวกาภิระโต เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเรวตะ ผูอาศัยอยูในปาไมสีเสียด ผูยินดีในความวิเวก เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุ ผูมีปกติอยูในปา ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๙๗. ฌายีนัง อุตตะโม เถโร กังขาเรวะตะนามะโก สะมาธิฌานะกุสะโล สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามวา กังขาเรวตะ เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุ ผูมีปกติยินดีในการเขาฌาน เปนผูฉลาดในสมาธิและฌาน
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๙๘. โสโณ จะ โกฬิวีโสป อารัทธะวีริยานะมุตตะโม ปะหิตัตโต สะทา เถโร โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.
แม พระโสณโกฬิวิสเถระ เปนผูมีจิตดิ่งไปในนิพพาน เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูปรารภความเพียร ขอจงประทาน
ความสวัสดี และความผาสุก แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๙๙. กัลยาณะวากกะระณานัง โสโณ กุฏิกัณโณป จะ อัคโคติ วัณณิโต เถโร โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.
แม พระโสณกุฏิกัณณเถระ ผูอันพระศาสดาทรงสรรเสริญวา เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุ ผูกลาววาจาไพเราะ ขอจง
ประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๐๐. ลาภีนะมุตตะโม เถโร สีวะลิ อิติ วิสสุโต โส ระโต ปจจะยาทิมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามวา พระสิวลี ผูมีความสันโดษในปจจัยสี่ เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีลาภ ขอจงประทานความสวัสดี
แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๐๑. สัทธาธิมุตตานัง อัคโค วักกะลิ อิติ นามะโก ปาโมชชะพะหุโล เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามวา พระวักกลิ เปนผูมากดวยความปราโมทย เปนเลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีศรัทธา ขอจงประทานความ
สวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๐๒. ราหุโล พุทธะปุตโตป สิกขากามานะมุตตะโม ทายาโท สัพพะธัมเมสุ มะหาสันติง กะโรตุ โน.
แมพระเถระนามวา ราหุล ผูเปนพุทธบุตรผูเปนทายาทในธรรมทั้งปวง เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูมุงตอการศึกษา
ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๐๓. สัทธายะ ปพพะชิตฺวานะ รัฏฐะปาโล ปะรักกะมี เอตะทัคเค ฐิโตเยวะ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามวา รัฐบาล ผูมีความเพียรยิ่ง ผูเปนเลิศกวาบรรดาภิกษุผูบวชดวยศรัทธา ขอจงประทานความสวัสดี
แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๐๔. กุณฑะธาโน มะหาเถโร สะลากัง ปะฐะมัง คะโต ฐะปโตเยวะ ฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระกุณฑธานมหาเถระ ผูถึงซึ่งความเปนหนึ่งในการจับสลาก จึงดํารงอยูในตําแหนงที่เลิศกวาบรรดาภิกษุผูรวม
จับสลาก ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๐๕. ปะฏิภาณะวันตานัมป อัคโคติ พุทธะวัณณิโต วังคีโส อะระหา เสฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอรหันตนามวา วังคีสเถระ ผูประเสริฐเปนผูไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวา เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูมี
ปฏิภาณ ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๐๖. สะมันตะปาสาทิกานัง อัคคัฏฐานัมหิ ฐะปโต อุปะเสโน วังคันตะปุตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ พระศาสดาทรงตั้งไวในตําแหนง ผูเลิศกวาบรรดาภิกษุ ผูมีบริษัทอันนาเลื่อมใส ขอ
จงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๐๗. ทัพโพ มัลละปุตโต เถโร เสนาสะนะปญญาปะโก ฐะปโต อัคคัฏฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระทัพพมัลลบุตรเถระ พระศาสดาทรงตั้งไวในตําแหนง ผูเลิศกวาบรรดาภิกษุ ผูจัดแจงเสนาสนะ ขอจงประทาน
ความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๐๘. ปลินทะวัจฉะสะมะโณ เทวะตานัง ปโย อะหุ ฐะปโต อัคคัฏฐานัมหิ โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุ โน.
พระปลินทวัจฉเถระ พระศาสดาทรงตั้งไวในตําแหนง ที่เลิศกวาบรรดาภิกษุทั้งหลาย ที่เปนที่รักของเหลาเทวดา
ขอจงประทานความสวัสดี และความไมมีโรค แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๐๙. พาหิโย ทารุจีริโย ขิปปาภิญญานะมุตตะโม กะโรตุ โน มะหาสันติง อาโรคฺยัญจะ ชะยัง สะทา.
พระพาหิยทารุจีรยเถระ เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูตรัสรูเร็ว ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ ความไมมีโรค
และชัยชนะแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๑๐. กุมาระกัสสะปตเถโร จิตตะกะถีนะมุตตะโม มิจฉาวิตักกุปจเฉโท สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระกุมารกัสสปเถระ เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูแสดงธรรมไดอยางวิจิตร ผูสามารถละมิจฉาวิตกได ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๑๑. ปะฏิสัมภิทาปตตานัง อัคคัฏฐานัมหิ ฐะปโต โกฏฐิโต อะระหา เสฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอรหันตนามวา โกฏฐิตเถระ เปนผูประเสริฐ เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูไดปฏิสัมภิทา ๔ ขอจงประทานความ
สวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๑๒. อัปปาพาโธ มะหาเถโร อัปปาพาธานะมุตตะโม พากุโล อะระหาชาโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระพากุลเถระ ผูเปนพระอรหันตเพราะเหตุที่เปนผูมีอาพาธนอย จึงเปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีอาพาธนอย ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๑๓. ปุพเพนิวาสะเวทีนัง อัคโคติ พุทธะวัณณิโต โสภิโต นามะ โส เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามวา โสภิต ผูอันพระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูระลึกชาติในปางกอนได ขอ
จงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๑๔. มะหากัปปนัตเถโรป ภิกขุโอวาทโก อะหุ กุสะโล โอวาทะทาเน สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม พระมหากัปปนะเถระ เปนผูใหโอวาทภิกษุ เปนผูเลิศในการใหโอวาท ขอจงประทานความสวัสดีแกพวก
ขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด
๑๑๕. ภิกขุโนวาทะกานัคโค นันทะโก อิติ วิสสุโต ปาเลตุ โน สะทา เถโร โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.
พระเถระนามวา นันทกะ เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูใหโอวาทแกนางภิกษุณี โปรดรักษาพวกขาพเจาในการทุก
เมื่อเถิด ขอจงประทานความสวัสดี และความผาสุก แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๑๖. อินทฺริเยสุ คุตตะทฺวาโร อัคคัฏฐาเน ฐิโต อะหุ นันทัตเถโร วะสิปปตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระนันทเถระ ผูไดวสี (ความชํานาญในการเขา-ออกฌานสมาบัติ) เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูสํารวมอินทรีย ขอ
จงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๑๗. เตโชธาตุกุสะลานัง อัคคัฏฐานัมหิ ฐะปโต สาคะโต นามะ โส เถโร โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.
พระเถระนามวา สาคตะ ผูอันพระศาสดาทรงตั้งไวในตําแหนงเปนผูเลิศกวา บรรดาภิกษุผูฉลาดในเตโชธาตุ ขอจง
ประทานความสวัสดี และความผาสุก แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๑๘. สัญญาวิวัฏฏะกุสะโล ปะธาโน ภาวะนาระโต พุทธะสิสโส มะหาปณโถ มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระมหาปนถกเถระ ผูชํานาญในสัญญาวิวัฏฏะ (ไดแก วิปสสนา) เปนผูมีความเพียร มีความยินดีในการภาวนา
เปนศิษยของพระศาสดา ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๑๙. จูฬปนถะกัตเถโรป มะโนมะยาภินิมมิโต ฐะปโต อัคคัฏฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม พระจูฬปนถกเถระ ผูอันพระศาสดาทรงตั้งไวในตําแหนงเปนผูเลิศกวา บรรดาภิกษุผูนิรมิตกายไดมากและใน
ตําแหนงผูเลิศกวาบรรดาภิกษุ ผูฉลาดในเจโตวิวัฏฏะ (คือ ฉลาดในฌานสมาบัติ) ขอจงประทานความสวัสดี แก
พวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๒๐. ปะฏิภาเณยยะกานัง ตุ อัคคัฏฐานัมหิ ฐะปโต ราโธ เถโร มะหาโสตถิง กะโรตุ โน อะนามะยัง.
พระราธะเถระ ผูอันพระพุทธเจาทรงตั้งไวในตําแหนงเปนผูเลิศกวา บรรดาภิกษุผูมีปฏิภาณ ขอจงประทานความ
สวัสดีอันประเสริฐ และความไมมีโรค แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๒๑. ลูขะจีวะระธะรานัง ภิกขูนัง อุตตะโม อะหุ โมฆะราชะมะหาเถโร มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระโมฆราชะมหาเถระ เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูทรงจีวรที่เศราหมอง (คือ ผาเกา ผาเนื้อหยาบ สีเศราหมอง) ขอ
จงประทานความสงบอันประเสริฐ แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๒๒. วิมะโล วิมะลัปปญโญ สุรูโป สุสะมาหิโต ระโช นะ ลิมปะติ ขันเธ มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระวิมละเถระ ผูมีปญญาปราศจากมลทิน ผูมีรูปงาน ผูมีจิตตั้งมั่น กิเลสเพียงดังธุลีไมฉาบทาขันธหาของทาน ขอ
จงกระทําซึ่งความสงบอันยิ่งใหญ แกพวกขาพเจาเถิด.

๑๒๓. ธัมมะปาโล มะหาปาโล มะหาธัมมะธะโร ยะติ มะหาขีณาสะโว โลเก มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระเถระนามวา ธรรมปาล ผูรักษาธรรมอันประเสริฐ ผูทรงไวซึ่งธรรมอันประเสริฐ ผูเปนมหาขีณาสพในโลก ขอ
จงประทานความสงบอันประเสริฐ แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๒๔. จักขุปาโล มะหาเถโร ปะธาโน สีละสังวุโต ปะหิตัตโต มะหากาโย มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระจักขุบาลมหาเถระ ผูมีความเพียร ผูสํารวมแลวในศีล ผูมีจิตดึ่งไปในนิพพาน ผูมีรูปกายอันประเสริฐ ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาเถิด.
๑๒๕. สัพพะเวระภะยาตีโต นาระโท อาสะวักขะโย มะหาสันติกะโร โลเก สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระนารทะเถระ ผูกาวลวงเวรและ สิ้นภัยทั้งปวงแลว อาสวะแลว กระทําความสงบอันประเสริฐในโลก ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๒๖. พุทธะปูชายะ นิระโต ชินะภัตติปะรายะโน สัทธัมมะสะวะโน เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสัทธรรมสวนะเถระ ผูยินดีในการบูชาพระพุทธเจา มีความภักดีในพระพุทธเจาเปนอยางยิ่ง ขอจงประทาน
ความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๒๗. ปจฉิมะภะวะสัมปตโต โคตะโม ภาวะนาระโต ราคักขะยะมะนุปปตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระโคดมเถระ ผูเขาถึงภพสุดทายแลว ยินดีในภาวนา ถึงความสิ้นไปแหงราคาะ ขอจงประทานความสวัสดีแก
พวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๒๘. เสนาสะเนสุ สัปปายัง ลัทธา ฌานัง สะมาระภิ โคธิโก พุทธะฌายันโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระโคธิกะเถระ เมื่อเพงความตรัสรูไดเสนาสนะที่สัปปายะแลว จึงไดบําเพ็ญฌาน (ทานเปนผูที่พระพุทธเจาทรง
ทําฌาปนกิจใหในเวลาปรินิพพาน) ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๒๙. พุทเธ ปะสันนะมานะโส สุพาหุ ปญชะลีกะโต ขีณาสะโว วีสีภูโต มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระสุพาหุเถระ ผูมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจา เคยกระทําอัญชลีมาแลว ๙๔ กัป เปนพระอรหันตผูมีความชํานาญ
ในฌานสมาบัติ ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๓๐. วิปสสะนายะ ปะสุโต วัลลิโย สุสะมาหิโต สะโต ฌายี วะเนวาสี สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระวัลลิยะเถระ ผูขวนขวายในวิปสสนากรรมฐาน มีจิตตั้งมั่นดีแลว มีสติ ไดฌาน มีปกติอยูนปา ขอจงประทาน
ความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๓๑. อุตติโย วินะยะธะโร อะติกกันโต นะรามะเร ธาเรนโต อันติมัง เทหัง สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุตติยะเถระ ผูทรงพระวินัย ผูเปนจอมแหงหมูมนุษย และทวยเทพ ผูทรงรางกายอันมีในที่สุด (คือสําเร็จเปน
พระอรหันตแลว ไมมีการเกิดตอไปอีก) ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๓๒. วิมะโล วิระโชชัลโล ชาโต ปณฑะระเกตุนา พิมพิสารัทธะโช เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระวิมลโกณฑัญญะเถระ ผูบังเกิดเปนโอรสของพระเจาพิมพิสาร ผูมีวัตรปฏิบัติอันขาวสะอาด ขอจงประทาน
ความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๓๓. รัมมารัญเญ วะสิตวานะ ภาเวนโต กุสะลัง พะหุง โยคักเขมะมะนุปปตโต สะภิโย สันติง กะโรตุ โน.
พระสภิยะเถระ ผูอยูในปาอันนารื่นรมย เจริญกุศลเปนเอนก บรรลุพระนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงโยคะ (คือ
กิเลสอันเปนเครื่องผูกสัตวไวในสังสารวัฏ) ขอจงประทานความสงบแกพวกขาพเจาเถิด.
๑๓๔. ปุพเพนิวาสัง ชานันโต ทิพพะจักขุวิโสธะโน นาคิโตระหะตัง ปตโต โสตถยาโรคยัง ทะทาตุ โน.
พระนาคิตะเถระ ผูระลึกชาติในปางกอน ได ผูมีทิพจักษุอันบริสุทธิ์ บรรลุถึงความเปนพระอรหันตแลว ขอจง
ประทานความสวัสดีและความไมมีโรค แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๓๕. ปาติโมกขะมะนุปปตโต วิชะโยรัญญะโคจะโร ลาภาลาภี ตะถาสังสี สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระวิชยะมหาเถระ ผูเขาถึงปาติโมกขสังวรศีล ผูมีปาเปนที่โคจร ผูมีปกติกลาวสรรเสริญตามที่ตนไดปจจัยมา ขอ
จงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๓๖. ตัณหาชะฏัง วิชะเฏตวา วัฑเฒตวานะ วิปสสะนัง สังฆะรักขิโต มะหาเถโร มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระสังฆะรักขิตะมหาเถระ ผูถางรกชัฏ คือ ตัณหายังวิปสนาใหเจริญ ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก
พวกขาพเจาเถิด.
๑๓๗. อรัญญะวาสาภิระโต ภะวะเนตติสะมูหะโต ธัมมานัง ปาระมิปปตโต อุตตะโร ปาตุ โน ภะยา.
พระอุตตระเถระ ผูยินดียิ่งในการอยูปา ผูถอนตัณหาอันเปนเครื่องนําไปสูภพไดแลว บรรลุถึงฝงแหงธรรม
ทั้งหลาย คือ มรรค ผล นิพพาน ขอจงรักษาพวกขาพเจาใหพนจากภัยเถิด.
๑๓๘. ปุพเพ ปุญญานิ กัตวานะ ปุพพะโยคัง สะมาระภิ อุสะโภระหะตัง ปตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอสุภะเถระ ผูกระทําบุญไวทั้งหลายในกาลกอนแลวปรารภกรรมฐาน อันเปนสวนเบื้องตนแหงอริยมรรค
บรรลุความเปนพระอรหันต ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๓๙. สะมาปตติสะมาปนโน ฉะฬะภิญโญ มะหิทธิโก สิวะโก พุทธะฌายันโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสิวกะเถระ ผูถึงพรอมดวยสมาบัติ มีอภิญญาหก มีฤทธิ์มาก เปนผูพิจารณาตัณหา ดังที่พระพุทธองคทรง
พิจารณา ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๔๐. สัตตาริยะธะโน เถโร ธะนิโย ธัมมะสาคะโร วันตะสังสาระคะมะโน สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระธนิยะเถระ ผูมีอริยทรัพยเจ็ดประการ ผูเปนดุจทะเลแหงธรรม ผูสํารอกกิเลส อันเปนเหตุทองเที่ยวใน
สังสารวัฏไดแลว ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๔๑. ปญจักขันเธ ปะริญญายะ ภาวะยิตวานะ นิพพุติง ปตตวานะ ปะระมัง สันติง โปสิโย ปาตุ โน ภะยา.
พระโปสิยะเถระ ผูกําหนดรูเบญจขันธแลวเสวยอรหัตผลสมาบัติเขาถึงพระนิพพานอันประเสริฐ ขอจงรักษาพวก
ขาพเจาใหพนภัยเถิด
๑๔๒. อุปะนิสสะยะสัมปนโน อุชชะโย พุทธะมามะโก โลกัตถะปะสุโต เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุชชยะเถระ ผูสมบูรณดวยธรรมอันเปนเหตุออกจากวัฏฏะ ผูนับถือพระพุทธเจาเปนอยางยิ่ง ผูขวนขวาย
ประโยชนเพื่อชาวโลก ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๔๓. พุทธัปปะสาทะสัมปนโน ปพพะชี ชินะสาสะเน สัญชะโย นามะ โส เถโช สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ผูเถระนามวา สัญชยะ ผูถึงพรอมดวยความเลื่อมใสในพระพุทธเจา บวชแลวในศาสนาของพระพุทธเจา ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๔๔. มารัญชะโย มะหาเถโร รามะเณยโย มะหิทธิโก นิพพานะนินนะจิตโต โส สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระมหาเถระนามวา มารัญชยะ ผูมีฤทธิ์มาก และพระมหาเถระนามวา รามะเณยยะ เปนผูมีจิตดิ่งสูพระนิพพาน
ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๔๕. อุโภ ปาปญจะ ปุญญัญจะ วีติวัตโต อะนาสะโว วีรัตเถโรระหัปปตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระวีระเถระ ผูขามพนบาปและบุญทั้งสองประการแลว ผูไมมีอาสวะ บรรลุถึงความเปนพระอรหันต ขอจง
ประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๔๖. ปุณณะมาสะมะหาเถโร ปงสุกูละธะโร ยะติ ปุพพะกิจจะวิธิง กัตวา มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระปุณณะมาสะมหาเถระ เปนผูทรงผาบังสุกุลกระทําบุพพกิจเบื้องตนแลว ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ
แกพวกขาพเจาเถิด

๑๔๗. ปญจะฉินโน ปญจะชะโห ปญจะจุตตะริภาวะโน ปญจะสังคาติโค เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระปญจสังคาติคเถระ ผูขามพนกิเลสเปนเครื่องของ ๕ อยาง ผูตัดโอรัมภาคิยะสังโยชน ๕ อยางไดแลว ผูเจริญ
อินทรีย ๕ ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๔๘. ปุพเพ ราคัง วิจาเรนโต ชินะภัตติปะรายะโน เพลัฏฐะสีโส วังสะธะโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเพลัฏฐสีสะเถระ ผูเคยจัดแจงการบูชายัญในกาลที่ตนเปนฤษี ผูถวายความภักดีตอพระพุทธเจา ผูทรงไวซึ่ง
วงศแหงอริยะ (วงศแหงอริยะ คือ สันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยินดีในการภาวนา) ขอจงประทาน
ความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๔๙. ปญจุปปนนานิ อะภะโย นิกันติ นัตถิ ชีวิเต อะชิโต โส มะหาเถโร มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระมหาเถระนามวา อชิตะ ผูไมมีความกลัวภัย ๕ อยางที่กําลังเกิดขึ้น ผูไมมีความเยื่อใยในชีวิต ขอจงประทาน
ความสงบอันประเสริฐ แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๕๐. วิวัฏฏะนิสสะเย ปุญเญ กัตวา สัมพุทธะภัตติมา กุลลัตเถโรระหับปตโต มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระกุลละเถระ ผูมีความภักดีในพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูไดกระทําบุญบารมี อันมีนิพพานเปนที่รองรับ บรรลุถึง
ความเปนอรหันต ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๕๑. วิปสสี ธัมมะทายาโท เถโร นิโครธะนามะโก นิพพานาคะมะสันทิฏโฐ สะทา สันติง กะโรตุ โน.
พระมหาเถระนามวา นิโครธะ ผูมีปกติเจริญวิปสสนา ผูเปนธรรมทายาท เปนผูไดประจักษแจงธรรมที่เปนเหตุให
ถึงนิพพาน ขอจงประทานความสงบ แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๕๒. ติสโส วิชชา อะนุปปตโต สุคันโธ นามะ โสระหา สัพพะปาปะปะริกขีโณ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอรหันตนามวา สุคันธะ ไดบรรลุวิชชาสาม เปนผูหมดสิ้นจากบาปทั้งปวง ขอจงประทานความสวัสดีแกพวก
ขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๕๓. นันทิโย สัทธาสัมปนโน ชิตะกเลโส มะหาเถโร อะภิญญาปาระมิปปตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระนันทิยะมหาเถระ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ผูชนะกิเลสทั้งปวง ผูถึงที่สุดแหงอภิญญา ขอจงประทานความสวัสดี
แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๕๔. กิเลสา ฌาปตา เยนะ ชิตะธัมมะระเตนะ โส กัมมาระปุตตะวิมะโล สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระรูปใด เปนบุตรของนายชางทอง เปนผูยินดีในธรรมอันเปนเครื่องพิชิตมาร ชนะกิเลสดวยมัคญาณแลว
พระเถระนั้นนามวา วิมละ ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๕๕. เทวะโลกะมะนุสเสสุ อะนุภุตวา วิภูติโย ติสสัตเถโร มะหาภูโต มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระติสสะเถระ เสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลก แลวสําเร็จเปนพระอรหันตผูประเสริฐ ขอจงประทานความ
สงบอันประเสริฐแกพวกขาพเจาเถิด.
๑๕๖. สุวิมุตโต มะหานาโค ตีหิ วังเกหิ มุตตะโก สุมังคะโล มะหาเถโร มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระสุมังคลมหาเถระ ผูหลุดพนจากกิเลสแลว เปนพระอรหันตผูประเสริฐพนแลวจากความคดกาย วาจา ใจทั้ง
สาม ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๕๗. นิรัคคะโฬ นิราสาโส มะละขีละวิโสธะโน วิเวกาภิระโต คุตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระมหาเถระนามวา คุตตะ ผูปราศจากลิ่มคืออวิชชา ผูปราศจากกิเลสคือความอยาก ผูชําระมลทินไดทั้งหมด ผู
ยินดีในความวิเวก โปรดประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๕๘. ปะวิเวกะมะนุปปตโต คิริมานันทะนามะโก ภาเวนโต กุสะเล ธัมเม สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระมหาเถระนามวา คิริมานันทะ เจริญกุศลธรรมทั้งหลายอยู ไดบรรลุวิเวกสามแลว ขอจงประทานความสวัสดี
แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๕๙. พุทธะสาสะนะมารัทโธ สะมิทธิ ภาวะนาระโต สะมิทธิคุณะสัมปนโน สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสมิทธิเถระ ผูปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ผูยินดีในภาวนา ผูสมบูรณดวยคุณอันเปนเหตุแหง
ความสําเร็จ ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๖๐. อาราธิตะชิโน สันโต โชติตเถโร มะหาระหา วิมุตโต สัพพะสังสารา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระโชติตเถระ ผูชนะตัณหา อันเปนเหตุใหยินดีไดแลว เปนผูสงบ เปนพระอรหันตผูประเสริฐ หลุดพนแลวจาก
สงสารทั้งปวง ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๖๑. เสนาสะนานิ ปนตานิ เสวันโต ฌานะมาระภิ ฉะฬะภิญโญ มะหาจุนโท สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระมหาจุนทเถระ อาศัยเสนาสนะอันสงัดอยู เขาฌานไดอภิญญาหก ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา
ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๖๒. ฉันนัตเถโร สะหะชาโต สุณันโต ชินะสาสะนัง โยคักเขมะมะนุปปตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระฉันนะเถระ ผูเปนสหชาตกับพระพุทธเจา เมื่อเชื่อฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดบรรลุธรรมอันเปนแดน
เกษมจากโยคะ (คือพระนิพพาน) แลว ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๖๓. เมฆิโย พุทธุปปฏฐาโก ชินะภัตติปะรายะโน มิจฉาวิตักกุปจเฉโท สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเมฆิยะเถระ ผูอุปฏฐากพระพุทธเจา ผูมีความภักดีในพระพุทธเจาเปนอยางยิ่ง ตัดมิจฉาวิตก คือ ความดําริผิด
ไดแลว ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๖๔. อุปะวาโณ มะหาเถโร มะหากาโย มะหาระหา มะหิทธิโก มะหาเตโช สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุปวาณะเถระ ผูเปนมหาเถระ มีรางกายใหญ เปนพระอรหันตผูประเสริฐ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ขอจง
ประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๖๕. สังกิจโจ โจระทะมะโน สัพพะสังโยชะนักขะโย ปาเลตุ โน สัพพะภะยา โสตถยาโรคยัง ทะทาตุ โน.
พระสังกิจจเถระ ผูฝกโจรหารอย สิ้นสังโยชนคือกิเลสเครื่องผูกสัตวไวในสังสารวัฏแลว ขอจงรักษาพวกขาพเจา
ใหพนจากภัยทั้งปวง ขอจงประทานความสวัสดี และความไมมีโรค แกพวกขาพเจาเถิด.
๑๖๖. ปณหะพยากะระเณ เฉโก เมตตาฌานะระโต ยะติ โสปาโก ปายะสัมปนโน สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระโสปากะเถระ เปนภิกษุผูฉลาดในการทูลตอบปญหาของพระพุทธเจาผูยินดีในฌาน อันประกอบดวยเมตตา ผู
ถึงพรอมดวยอุบาย เพื่อใหไดมรรคผล ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๖๗. เขตตะสัมปตติสัมปตโต วัฑฒะนาโนวะ โสตถินา สุมะโน อะระหา ชาโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสุมนะเถระ ผูสมบูรณดวย ดวยกาลเวลาอันสมควรที่จะบรรลุธรรม ผูเจริญเติบโตดวยความสุขเปนพระ
อรหันตแลว ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๖๘. ปโย เทวะมะนุสสานัง สานุตเถโร พะหุสสุโต เมตตาฌายี ตะโมฆาตี สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสานุเถระ ผูเปนที่รักของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ผูเปนพหูสูต ผูมีปกติเขาฌานอันประกอบดวยเมตตา ผู
ทําลายความมืด คือโมหะ ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๖๙. โย จะ ปุพเพ กะตัง ปาปง กุสะเลนะ ปธียะติ อังคุลิมาโล โส เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระใดไดเคยทําบาปมากอน เปนผูตัดบาปอกุศลไดดวยอริยมรรค พระเถระนั้นนามวา องคุลีมาล ขอจง
ประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๗๐. วิปสสะนาธุรา เยป เถรา สะมะถะยานิกา ขีณาสะวา มะหาเตชา มะหาตะมะวิโนทะนา.
พระเถระแมเหลาใดผูสิ้นอาสวะ ผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ผูขจัดความมืดคือโมหะ ผูเจริญวิปสสนาเปนธุระก็ดี พระ
เถระเหลาใด ผูเปนสมถยานิกะก็ดี.

๑๗๑. ฌานิกาฌานิกา เยป ธัมมาภิสะมะยาทะโย สัพเพ โสตถิง สะทา เทนตุ ชะยามาโรคยะมายุ โน.
และพระเถระเหลาใด ผูไดฌานและไมไดฌานก็ดี พระเถระเหลาใดผูถูกกําหนดดวยการบรรลุอริยสัจธรรมก็ดี ขอ
พระเถระทั้งปวง ที่กลาวมาแลวนี้ จงประทานความสวัสดี ชัยชนะ ความไมมีโรค และอายุ แกพวกขาพเจาในกาล
ทุกเมื่อเถิด.
( พระเถรีชั้นผูใหญ ๑๓ รูป )

๑๗๒. รัตตัญูนัง ภิกขุนีนัง โคตะมี ชินะมาตุจฉา ฐะปตา อัคคัฏฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระโคตมีเถรี ผูเปนพระนานางของพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงตั้งไวในตําแหนงผูเลิศกวาบรรดาภิกษุณีผูรู
ราตรี ขอพระเถรีไดโปรดประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๗๓. มะหาปญญานะมัคคัฏฐา เขมาเถรีติ ปากะฏา สาวิกา พุทธะเสฏฐัสสะ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระพุทธสาวิกาผูประเสริฐสุด ปรากฎชื่อวา พระเขมาเถรี ผูดํารงอยูในตําแหนงผูเลิศกวาเหลาบรรดาภิกษุณีผูมี
ปญญามาก ขอพระเถรีจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๗๔. เถรี อุปปะละวัณณา จะ อิทธิมันตีนะมุตตะมา สาวิกา พุทธะเสฏฐัสสะ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุบลวรรณาเถรี เปนพุทธสาวิกาผูประเสริฐสุด เปนผูเลิศกวาเหลาบรรดาภิกษุณีผูมีฤทธิ์ ขอจงประทานความ
สวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๗๕. วินะยัทธะรีนัง อัคคา ปะฏาจาราติ วิสสุตา ฐะปตา อัคคัฏฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถรีผูปรากฎชื่อวา พระปฏาจารา พระพุทธเจาทรงตั้งไวในตําแหนงผูเลิศกวาเหลาบรรดาภิกษุณีผูทรงพระ
วินัย ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๗๖. ธัมมักกะถิกะปะวะรา ธัมมะทินนาติ นามิกา ฐะปตา อัคคัฏฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถรีผูมีนามวา ธรรมทินนา พระพุทธเจาทรงตั้งไวในตําแหนง ผูเลิศกวาเหลาบรรดาภิกษุณีผูเปนธรรมกถึก ขอ
จงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๗๗. ฌายิกานัง ภิกขุนีนัง นันทาเถรีติ นาเมสา อัคคัฏฐาเน ฐิตา อะหุ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสาวิกาชื่อวา นันทาเถรี เปนผูดํารงอยูในตําแหนงผูเลิศกวา เหลาบรรดาภิกษุผูมีฌาน ขอจงประทานความ
สวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๗๘. อารัทธะวีริยานัง อัคคา โสณาเถรีติมามิกา ฐะปตา ตัตถะ ฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถรีนามวา โสณา พระพุทธเจาทรงตั้งไวในตําแหนงผูเลิศกวาเหลาบรรดาภิกษุณีผูปรารภความเพียร ขอจง
ประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๗๙. ทิพพะจักขุกานัง อัคคา พะกุลา อิติ วิสสุตา วิสุทธะนะยะกา สาป สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถรีผูปรากฎชื่อวา พกุลา เปนผูมีจักษุอันบริสุทธิ์ เปนผูเลิศกวาเหลาบรรดาภิกษุณีผูมีตาทิพย ขอจงประทาน
ความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๘๐. กุณฑะละเกสี ภิกขุนี ขิปปาภิญญานะมุตตะมา ฐะปตาเยวะ ฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ภิกษุณีชื่อวา กุณฑลเกสี พระพุทธเจาทรงตั้งไวแลวในตําแหนงผูเลิศกวา เหลาบรรดาภิกษุณีผูตรัสรูเร็ว ขอจง
ประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๘๑. เถรี ภัททะกาปลานี ปุพพะชาติมะ นุสสะรี ตาสังเยวะ ภิกขุนีนัง อัคคา โสตถิง กะโรตุ โน
พระภัททกาปลานีเถรี ผูระลึกถึงชาติในปางกอนได เปนผูเลิศกวาเหลาบรรดาภิกษุณีผูระลึกชาติปางกอนได ขอจง
ประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๘๒. เถรี ตุ ภัททะกัจจานา มะหาภิญญานะมุตตะมา ชิเนนะ สุขะทุกขัง สา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภัททกัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา) ผูรวมทุกขรวมสุข เปนคูบารมีกับพระชินเจา พระพุทธเจาทรงตั้งเธอไว
ในตําแหนงเปนผูเลิศกวา เหลาบรรดาภิกษุณีผูมีอภิญญาอันพิเศษ ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาใน
กาลทุกเมื่อเถิด.
๑๘๓. ลูขะจีวะระธารีนัง อัคคา กิสาป โคตะมี ฐะปตา อัคคัฏฐานัมหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม พระกิสาโคตมี พระศาสดาตั้งไวในตําแหนงเปนผูเลิศกวาเหลาบรรดาภิกษุณี ผูทรงจีวรเศราหมอง
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๘๔. สิงคาละมาตา ภิกขุนี สัทธาธิมิตตานะมุตตะมา กะโรตุ โน มะหาสันติง อาโรคยัญจะ สุขัง สะทา.
พระสิงคาลมาตา ภิกษุณี เปนผูประเสริฐสุดแหงเหลาภิกษุณี ผูมากดวยศรัทธา
ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ ความไมมีโรค และความสุขแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๘๕. อัญญา ภิกขุนิโย สัพพา นานาคุณะธะรา พะหู ปาเลนตุ โน สัพพะภะยา โสกะโรคาทิสัมภะวา.
พระภิกษุณีเหลาอื่นทั้งปวงเปนจํานวนมาก ผูทรงคุณธรรมตาง ๆ กัน ขอจงรักษาพวกขาพเจาใหพนจากภัยทั้งปวง
อันเกิดจากความเศราโศก และโรคเปนตน.

๑๘๖. โสตาปนนาทะโย เสกขา สัทธาปญญาสีลาทิกา ภาคะโส กเลสะทะหะนา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภิกษุณีทั้งหลายผูเปนพระเสขบุคคล มีพระโสดาบันเปนตน เปนผูยิ่งยวดดวยศรัทธา ปญญา
และศีลเปนผูเผากิเลสไดบางสวน ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
( พญานาค )

๑๘๗. สุมะโน สุมะนะจะโล อะระวาเฬระปตตะโก จัมเปยโย มุจะลินโท จะ กัมพะโล ภุชะคิสสะโร.
สุมนะนาคราช สุมนจลนาคราช อรวาฬนาคราช เอฬปตตกนาคราช จัมเปยยนาคราช
มุจลินทนาคราช กัมพลนาคราช ผูเปนใหญแหงนาค.
๑๘๘. กาละนาโค มะหากาโฬ สังขะปาโล มะโหทะโร มะณิกัณโฐ มะณิอักขิ นันทะนาโคปะนันทะโก.
กาละนาคราช มหากาฬนาคราช สังขะปาลนาคราช มโหทระนาคราช มณิกัณฐะนาคราช
มณิอักขินาคราช นันทะนาคราช อุปนันทะนาคราช.
๑๘๙. วะรุโร ธะตะรัฏโฐ จะ กุงคุวิโลปะลาละโก จิตระนาโค มะหาวีโร ฉัพยาปุตโต จะ วาสุกี.
วรุณะนาคราช ธตรัฏฐะนาคราช กุงคุวิละนาคราช อปลาละกะนาคราช จิตระนาคราช
มหาวีระนาคราช ฉัพยาปุตตะนาคราช วาสุกีนาคราช.
๑๙๐. กัณหาโคตะโม ภุชะคินโท อัคคิธูมะสิโข ตะถา จูโฬทะโร อะหิจฉัตโต นาคา เอราปะถาทะโย.
กัณหาโคตมะนาคราช นาคผูเปนจอมนาค อัคคิสิขะนาคราช ธูมะสิขะนาคราช
อหิจฉัตตะนาคราช จูโฬทระนาคราช พญานาคทั้งหลาย มีเอราปะถะนาคราช เปนตน.
๑๙๑. อาสีวิสา โฆระวิสา เย สัพเพ นะยะนาวุธา ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐา วา ปพพะเตยยา
นะทีจะรากะโรนตุ โน มะหาโสตถิง อายุมาโรคิยัง สะทา.
หมูนาคทั้งปวงเหลาใดเปนนาคราชมีพิษรายแรง (คือพิษแลนไปเร็ว) มีพิษนาสพึงกลัว มีนัยนตาเปนอาวุธ ดํารงอยู
ในน้ําดํารงอยูบนบก ดํารงอยูที่ภูเขาหรือวาเที่ยวไปในน้ํา ขอนาคราชทั้งปวงเหลานั้น จงประทานความสวัสดีอัน
ประเสริฐ ความมีอายุ และความไมมีโรคแกพวกเขาเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

( เปรต )

๑๙๒. นิชฌามะตัณหิกา เปตา อุสุสัตติ จะ โลมะกา มังสะปณฑาทะโย เปตา เปตา เวมานิกาทะโย
ปาเลนตุ โน สัพพะภะยา สะทา เต สุขิโน สะทา.
นิชฌามตัณหิกะเปรต อุสุโลมกะเปรต สัตติโลมกะเปรต มังสปณฑะเปรต เปนตน
เวมานิกเปรต เปนตน ขอเปรตทั้งหลายเหลานั้น จงมีความสุขในกาลทุกเมื่อ จงรักษาพวกเขาเจาใหพนจากภัย.
( อสูร )

๑๙๓. เย ปะหาระทะสัมพะระ พะลยาสุระคะณา จะ เย เวปะจิตตาสุระคะณา จันทาสุระคะณาทะโย.
หมูอสูรเหลาใด คือหมูปหาราทะอสูร หมูสัมพระอสูร หมูพลิอสูร หมูเวปจิตตะอสูร หมูจันทะอสูร เปนตน.
๑๙๔. สัพเพ เตป มะหาเตชา ภูตะยักขะนิวาระณา กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง อาโรคยัญจะ ชะยัง สะทา.
แมหมูอสูรเหลานั้นทั้งปวง มีเดชมาก ผูสามารถปองกันภูตและยักษ ขอจงประทานความสวัสดี อันประเสริฐ
ความไมมีโรค และชัยชนะแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( เทวดา )

๑๙๕. เย ยักขา สัตตะสะหัสสา ภุมมา กาปละวัตถุกา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน.
ยักษผูเปนภุมมเทวดาเจ็ดพันตนเหลาใด อยูในเมืองกบิลพัสดุ มีฤทธิ์ มีความเจริญรุงเรือง มีวรรณะ มีบริวารมาก.
๑๙๖. สัพเพ ติสะระณา ยักขา มะเหสักขา ชุตินธะรา กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง อาโรคยัญจะ ชะยัง สะทา.
ยักษ (เทวดา) ทั้งปวง ผูมีพระรัตนไตรเปนที่พึ่ง มีศักดิ์ใหญ ผูทรงไวซึ่งความรุงเรือง ขอยักษเหลานั้น
ขอจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐ ความไมมีโรคและชัยชนะ แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๙๗. ฉะสะหัสสา เหมะวะตา ยักขา นานัตตะวัณณิโน พุทธะปูชายะ นิระตา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ยักษ (เทวดา) หกพันตน อยูที่เขาเหมวตา มีผิวพรรณวรรณะตาง ๆ กัน ยินดีในการบูชาพระพุทธเจา
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๑๙๘. สาตาคิรา ติสะหัสสา ยักขา นีลาทิวัณณิโน นานาปะภายะ สัมปนนา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ยักษ (เทวดา) สามพันตน อยูที่เขาสาตาคีรี มีผิวพรรณวรรณะสีเขียว เปนตน ผูสมบูรณดวยรัศมีตาง ๆ
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.

๑๙๙. เวสสามิตตา ปญจะสะตา ยักขา นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อะภิกกามุง สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ยักษ (เทวดา) หารอยตน อยูที่เขาเวสสามิตตะ มีผิวพรรณวรรณะตาง ๆ กัน มีฤทธิ์ มีความรุงเรือง
มีวรรณะ มีบริวารบันเทิงอยู มาชุมนุมกัน ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๐๐. กุมภีโร ราชะคะหิโก เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ
โส ยักเขหิ ปะริวาโร สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
เทวดาชื่อ กุมภีระ อยูในพระนครราชคฤห วิมานของทาวเธอนั้น ไดแก ยอดเขาเวปุลละ ทาวเธอนั้นเปนผูอันหมู
ยักษหลายแสนตนเขามาปรนนิบัติรับใช ขอทาวกุมภีระผูมียักษ เปนบริวารนั้น จงประทานความสวัสดีแกพวก
ขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๐๑. ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ คันธัพพานัง อะธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
ทาวมหาราชนามวา ธตรัฏฐะ ปกครองอยูในทิศบูรพา เปนอธิบดีของพวกคนธรรพ ทาวเธอมีบริวารมาก.
๒๐๒. ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา โส ราชา สะหะ ปุตเตหิ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
แมบุตรของทาวเธอก็มีมากนามวา อินทะ มีกําลังมาก ขอทาวธตรัฏฐะกับบุตรทั้งหลาย
จงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๐๓. ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัง ปะสาสะติ ภุมภัณฑานัง อะธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
ทาวมหาราชนามวา วิรุฬหกะ ปกครองอยูในทิศทักษิณ เปนอธิบดีของพวกกุมภัณฑ ทาวเธอมีบริวารมาก.
๒๐๔. ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา วิรุฬโห สะหะ ปุตเตหิ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
แมบุตรของทาวเธอก็มีมากนามวา อินทะ มีกําลังมาก ขอทาววิรุฬหกะกับบุตรทั้งหลาย
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๐๕. ปจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปกโข ปะสาสะติ นาคานัญจะ อะธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
ทาวมหาราชนามวา วิรูปกขะ ปกครองอยูในทิศปจฉิม เปนอธิบดีของพวกนาค ทาวเธอมีบริวารมาก.
๒๐๖. ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา วิรูปกโข สะปุตเตหิ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
แมบุตรของทาวเธอ ก็มีมากนามวา อินทะ มีกําลังมาก ขอทาววิรูปกขะกับบุตรทั้งหลาย
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.

๒๐๗. อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัง ปะสาสะติ ยักขานัญจะ อะธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
ทาวมหาราชนามวา กุเวระ ปกครองอยูในทิศอุดร เปนอธิบดีของพวกยักษ ทาวเธอมีบริวารมาก.
๒๐๘. ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา กุเวโร สะหะ ปุตเตหิ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
แมบุตรของทาวเธอ ก็มีมากนามวา อินทะ มีกําลังมาก ขอทาวกุเวระกับบุตรทั้งหลาย
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๐๙. ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก ปจฉิเมนะ วิรูปกโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง.
ทาวธตรัฏฐะ ประจําอยูในทิศบูรพา ทาววิรุฬหกะ ประจําอยูในทิศทักษิณ ทาววิรูปกขะ
ประจําอยูในทิศปจฉิม ทาวกุเวระ ประจําอยูในทิศอุดร
๒๑๐. จัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโร ทิสา ทัททัฬหะมานา อัฏฐังสุ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ทาวมหาราชทั้งสี่ ผูรุงเรืองดุจประทีป ประจําอยูในทิศทั้งสี่โดยรอบ ขอทาวเธอ
จงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๑๑. เตสัง มายาวิโน ทาสา อาคุง วัญจะนิกา สะฐา มายา กุเฏณฑุ วิเฏณฑุ วิตุจจะ วิตุโฏ สะหะ.
พวกบาวของทาวมหาราชทั้งสี่เหลานั้น ลวนเปนผูมีมายาหลอกลวงเจาเลห ไดแกบาว
ชื่อกุเฏฑุก็ดี ชื่อวิเฏณฑุก็ดี ชื่อวิตุจจะก็ดี ชื่อวิตุฏะก็ดี.
๒๑๒. จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ เทวะสูโต จะ มาตะลิ.
ชื่อจันทนะก็ดี ชื่อกามเสฏฐะก็ดี ชื่อกินนุฆัณฑุดี ชื่อนิฆัณฑุและปนาทะเทวดาก็ดี
ชื่อโอปมัญญะเทวดาก็ดี เทพสารถีชื่อมาตลิก็ดี ตางก็มาแลวสูที่ชุมนุม.
๒๑๓. จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ นะโฬราชา ชะเนสะเภ วะโร ปญจะสิโข เจวะ ติมพะรู สูริยะวัจฉะสา.
เทพคนธรรพชื่อวาจิตตะ ชื่อวาปญจสิขะ (ผูปรารถนาใหไดนางสุริยวัจฉสาเทพธิดา)
ชื่อวาติมพรู ชื่อวาสุริยวัจฉสาเทพธิดา (ผูเปนบุตรีของทาวติมพรู).
๒๑๔. เอเต จัญเญ จะ ราชาโน คันธัพพา จะ มะหัพพะลา โมทะมานา สะทา โสตถิง โน กะโรนตุ อะนามะยัง.
ขอพระราชาทั้งหลาย เทพคนธรรพ เทพคนธรรพเหลานี้ และเทพเหลาอื่น ผูมีกองกําลังมหาศาล บันเทิงอยู
ขอจงประทานความสวัสดี และความไมมีโรคแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.

๒๑๕. มะหันตา นาคะสา นาคา เวสาลา สะหะ ตัจฉะกา กัมพะลัสสะตะรา จาป เมรุปาทะสิตา พะลา.
เหลานาคอาศัยอยูในสระน้ําชื่อวา นาคส จํานวนมาก พรอมกับบริวารของทาวตัจฉกะ และนาค
ผูอาศัยอยูในนครเวสาลี และกัมพลนาคราช อัสสตรนาคราช ผูมีพละกําลังผูอาศัยอยูที่เชิงเขาสุเมรุ.
๒๑๖. ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ สัพเพ นาคา ยะสัสสิโน เอราวะโณ มะหานาโค โน กะโรนตุ อะนามะยัง.
นาคผูอยูในแมน้ํายมุนา และนาคชื่อวาธตรัฏฐะ และนาคทั้งหลายทั้งปวง ผูมีบริวารเปนจํานวนมาก
และทาวเอราวัณ ผูมีชื่อวามหานาค ขอจงประทานความไมมีโรค แกพวกขาพเจาเถิด.
๒๑๗. มะหิทธิกา สุปณณา เย นาคะราเช มะหัพพะเล คะเหตวา ชินะเขตเตวะ ปกขันทิงสุ นะเภ พะลา เต
พุทธสะระณา สัพเพ โสตถิง กะโรนตุ โน สะทา.
ครุฑเหลาใด เปนผูมีฤทธิ์เดช ผูทรงพลัง จับนาคราชผูทรงพลังในแดนที่ตนชนะนั่นเทียว แลวบินไป
ในทองฟา ครุฑทั้งปวงเหลานั้นเปนผูนับถือ พระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง ขอจงประทานความสวัสดี
แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๑๘. ปะฐัพยาโป จะ เตโช จะ วาโย เทวา มะหิทธิกา อุปะจาเรนะ นิพพัตตา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
เทวดาชื่อวาปฐวี อาโป เตโช และวาโยผูมีฤทธิ์มาก บังเกิดดวยอุปจารฌานของตน ๆ
ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๑๙. วะรุณา วาระณา เทวา โสโม จะ ยะสะสา สะหะ เมตตาการุณิกา สัพเพ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
วรุณะเทพ วารณาเทพ โสมะเทพ พรอมทั้งยะสะเทพ เมตตาเทพ กรุณาเทพ
ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๒๐. ปณณาสะ โยชะนายาเม วิมาเน ระตะนามะเย ฐิโต ตะเม วิหันตวานะ สูริโย โสตถิง กะโรนตุ โน.
สุริยเทพบุตร ผูอาศัยอยูในสุริยะวิมาน ที่สําเร็จดวยรัตนะ ซึ่งมีความยาวหาสิบโยชน
ขอจงทําลายความมืด แลวประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๒๑. จันโท สีตะกะโร โลเก ปะภายุชชะลิโตทะโย มะหันธะการะวิทธังสี สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
จันทะเทพบุตร ผูประทานความรมเย็นแกชาวโลกสองสวางปรากฎขึ้นดวยรัศมี มีปกติทําลายความมืดมน ขอจง
ประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.

๒๒๒. เวณฑุ จะ สะหะสี เทวา อะสะมา จะ ทุเว ยะมา จันทัสสูปะนิสา เทวา เทวา สูริยะนิสสิตา
พุทธัสสะ มามะกา สัพเพ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
เวณฑุเทพ สหสีเทพ อสมเทพ ยมะเทพทั้งสอง เทพผูอาศัยจันทะเทพบุตร เทพผูอาศัยสุริยเทพบุตร
และเทพทั้งหลายทั้งปวงผูนับถือพระพุทธเจา ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๒๓. นักขัตตานิ ปุรักขัตวา เทวา มันทะวะลาหะกา สักโก ปุรินทะโท เสฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
เทพทั้งหลาย ผูพึ่งพาอาศัยนักษัตร (ดวงดาว) วลาหกะเทพ ทั้งหลายผูยังใหบังเกิดลม ทาวสักกะ
ผูเคยใหทานมากอน ผูไดรับการยกยอง ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๒๔. มะหันตา สะหะภู เทวา ชะละมัคคิสิขาริวะ อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ อุมมาปุปผะ นิภาสิโน.
สหภูเทพผูประเสริฐ ผูรุงเรืองดุจเปลวไฟ (หรือ ชลมัคคิเทพ สิขาริจเทพ) อริฏฐเทพ โรชเทพ
ผูมีรัศมีเชนกับดอกอุมมา คือ ดอกผักตบ.
๒๒๕. วะรุณา สะหะธัมมา จะ อัจจุตา จะ อะเนชะกา สูเลยยะรุจิรา เทวา เทวา วาสะวะเนสิโน ทะเสเต
ทะสะธา กายา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
วรุณเทพ สหธัมมเทพ อัจจุตเทพ อเนชกเทพ สูเลยยเทพ รุจิราเทพ วาสวเนสีเทพ ขอเหลาทวยเทพ
สิบจําพวกเหลานี้ ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๒๖. สะมานา มะหาสะมานา มานุสา มานุสุตตะมา ขิฑฑาปะโทสิกา เทวา เทวา มะโนปะโทสิกา.
สมานเทพ มหาสมานเทพ มานุสเทพ มานุสุตตมะเทพ ขิฑฑาปโทสิกเทพ มโนปโทสิกเทพ.
๒๒๗. อะถาป หะระโย เทวา เทวา โลหิตะวาสิโน ปาระคา มะหาปาระคา สัพเพ เทวา ยะสัสสิโน
ทะเสเต ทะสะธา กายา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
อนึ่ง หริเทพ โลหิตวาสีเทพ ปารคเทพ มหาปารคเทพ เทพทั้งปวงลวนมีบริวาร ขอเหลาทวยเทพ
ทั้งสิบจําพวกเหลานี้ ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๒๘. สุกกา กะรัมภา อะรุณา อาคุง เวฆะนะสา สะหะ โอทาตะคัยหา ปาโมกขา อาคุง เทวา วิจักขะณา.
สุกกเทพ กรัมภเทพ อรุณเทพ มาแลวพรอมกับ เวฆะนะสะเทพ โอทาตคัยหะเทพ ผูเปนใหญและ
วิจักขณะเทพ ก็มา.
๒๒๙. สะทามัตตา หาระคะชา มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน ถะนะยัง อาคะปชชุโน โย ทิสาสวะภิวัสสะติ.
สทามัตตเทพ หาระคะชะเทพ มิสสะกะเทพ ผูมีบริวารก็มา ปชชุนะเทพ ผูทําใหฝนตกทั่วทิศก็มา.

๒๓๐. ทะเสเต ทะสะธา กายา สัพเพ นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา ชินะทานา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
เหลาเทวดาสิบจําพวกเหลานี้ทั้งปวง ลวนมีรัศมีตาง ๆ กัน มีฤทธิ์ มีความรุงเรือง มีวรรณะ มีบริวาร
บันเทิงอยู ผูประทานชัยชนะ ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๓๑. โลกะธาตุสะหัสเสสุ ทะสะสเววะ สะมันตะโต เทวาทะโย ปาณะคะณา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ในหมื่นโลกธาตุโดยรอบนั่นเทียว ขอหมูสัตวมี เทวาเปนตน ขอจงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา
ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๓๒. เขมิยา กัฏฐะกายา จะ โชตินามา มะหิทธิกา ลัมพีตะกา ลามะเสฏฐา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเขมิยเทพ กัฏฐกายเทพ โชติเทพผูมีฤทธิ์มากลัมพีตกเทพ ลามเสฏฐเทพ จงประทานความสวัสดี
แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๓๓. ชะลัฏฐา จะ ถะลัฏฐัญเญ เทวากาสัฏฐะกาทะโย ยักขะคันธัพพะกุมภัณฑา ปสาจา เย
มะโหระคา เมตตะจิตตา จะ สัพเพ เต โสตถิง ผาสุง กะโรนตุ โน.
เทพเหลาอื่นอันมีเทพที่อยูในน้ํา เทพที่อยูบนบก เทพที่อยูในอากาศเปนตน และยักษ คนธรรพ
กุมภัณฑ ปศาจและนาคราชทั้งปวง ขอจงมีจิตเมตตาประทานความสวัสดี และความผาสุก
แกพวกขาพเจาเถิด
๒๓๔. ตาวติงสา จะ เย เทวา ยามา เทวา มะหิทธิกา ตุสิตา จะ มะหาเทวา นิมมานะระติโนมะรา.
ทวยเทพชั้นดาวดึงส ชั้นยามาผูทรงฤทธิ์ ทวยเทพชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี.
๒๓๕. วะสะวัตตีสุ ระติโน สัพเพ เทวา สะวาสะวา พุทธะปูชายะ นิระตา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ทวยเทพชั้นปรนิมมิตตวสวัตตี ขอทวยเทพทั้งปวงดังที่กลาวมานี้ พรอมทั้งทาววาสวะ(พระอินทร)
ผูมีความยินดีในการบูชาพระพุทธเจา ขอจงประทานความสวัสดีแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( พรหม )

๒๓๖. พรัหมาโน ปาริสัชชา จะ เย จะ พรัหมะปุโรหิตา มะหาพรัหมา จะ สัพเพ เต ปะฐะมัชฌา นะสัณฐิโน.
พรหมผูดํารงอยูในปฐมฌานเหลานี้คือ ปาริสัชชาพรหม ปุโรหิตาพรหม และ มหาพรหมาพรหม.

๒๓๗. เมตตาวิหาริโน สันตา สัมพุทธัสสะ ปะรายะนา กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง เสกขาเสกขะ ปุถุชชะนา.
ขอพรหมทั้งปวงเหลานั้น ผูมีปกติอยูดวยเมตตา ผูสงบ ผูมีพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง ผูเปนทั้งเสกขะ
พระอรหันต และปุถุชน ขอจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐแกพวกขาพเจาเถิด.
๒๓๘. ปะริตตาภัปปะมาณาภา พรหมา จาภัสสะรา ตะถา พุทธะปูชายะ นิระตา ทุติยัชฌานะสัณฐิโน.
พรหมผูดํารงอยูในทุติยฌานเหลา ผูยินดีในการบูชาพระพุทธเจาเหลานี้คือ ปริตตาภาพรหม
อัปปมาณาพรหม และ อาภัสสราพรหม.
๒๓๙. เมตตากรุณิกา สัพเพ สัพพะสัตตะหิเตสิโน กะโรนตุ โน มะหาสันติง โสตถิมา โรคยะมายุวัง.
ขอพรหมทั้งปวง ผูมีปกติเมตตา กรุณา แสวงหาความเกื้อกูลใหแกสัตวทั้งปวง จงประทานความสงบ
อันประเสริฐ ความสวัสดี ความไมมีโรค และความมีอายุ แกพวกขาพเจาเถิด.
๒๔๐. ปะริตตะสุภา พรัหมาโน อัปปะมาณะสุภา จะ เย สุภะกิณหา จะ พรัหมาโน ตะติยัชฌา นะสัณฐิโน.
พรหมผูดํารงอยูในตติยฌานเหลานี้ คือ ปริตตสุภาพรหม อัปปมาณสุภาพรหม และ สุภกิณหาพรหม.
๒๔๑. ปะภายะ ผะระณา โลเก พุทธะฌานะระตา สะทา อะหิงสา สัพพะสัตเตสุ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอพรหมทั้งหลายเหลานั้น ผูแผรัศมี ไปในโลก ผูยินดีในพุทธฌาน ผูไมเบียดเบียนสรรพสัตวทั้งปวง
จงประทานความสงบ แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๔๒. เวหัปผะลาป พรัหมาโน จะตุตถัชฌา นะสัณฐิโน เสกขะปุถุชชะนาเสกขา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
พรหมผูดํารงอยูใน จตุตถฌาน ผูเปนเสกขะ ปุถุชน และอเสกขะคือ เวหัปผลาพรหม ขอจงประทาน
ความสงบแกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๔๓. สัมปตติยา นะ หายันติ พรัหมาโน ชินะสาวะกา อะวิหานามะกา สัพเพ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
พรหมทั้งหลายผูเปนสาวกของพระพุทธเจายอมไมเสื่อมจากฌานสมาบัติ เพราะเหตุนั้นจึงไดชื่อวา
อวิหาพรหม ขออวิหาพรหมทั้งปวงเหลานั้น ขอจงประทานความสงบ แกพวกขาพเจาในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๔๔. อะตัปปา นามะ พรัหมาโน จะตุตถัชฌานะสัณฐิโน พรัหมะวิหาริกา สัพเพ โสตถิง ผาสุง กะโรนตุ โน.
ขอพรหม อตัปปาพรหม ทั้งปวง ผูมีพรหมวิหาร ดํารงอยูในจตุตถฌาน จงประทานความสวัสดี
และความผาสุก แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.

๒๔๕. สุทัสสา นามะ พรัหมาโน ภิรูปา ฌานะโภคิโน อะปุนาคะมะนา กาเม สันติง ผาสุง กะโรนตุ โน.
ขอเหลาพรหมชื่อวา สุทัสสา ผูมีรูปงาม ผูเสวยฌาน ผูไมกลับมาในกามภูมิอีก จงประทานความสงบ
และความผาสุก แกพวกขาพเจาเถิด.
๒๔๖. พรัหมะวิหาระสัมปนนา ชินะภัตติปะรายะนา พรัหมาโน สุทัสสี นามะ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหลาพรหมชื่อวา สุทัสสี ผูสมบูรณดวยพรหมวิหาร ผูมีความนับถือพระพุทธเจาวาเปนสรณะ
จงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๔๗. อะกะนิฏฐา จะ พรัหมาโน เชฏฐา สัพพะคุเณหิ จะ ปะหีนะภะนิสเนหา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหลาพรหมผูเจริญที่สุดดวยคุณทั้งปวง ชื่อวา อกนิฏฐา ผูละความสิเนหาในภพไดแลว
จงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๔๘. ปะฐะมารูปะพรัหมาโน สัพพะรูปะวิราคิโน ชินะภัตติระตา สัพเพ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหลาอรูปพรหมชั้นที่ ๑ ทั้งปวง ผูปราศจากความกําหนัดในรูป ยินดีในการภักดีพระชินเจา
จงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๔๙. ทุติยายูปะพรัหมาโน เหฏฐาฌานะวิราคิโน ชินะภัตติระตา สัพเพ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหลาอรูปพรหมชั้นที่ ๒ ทั้งปวง ผูปราศจากความพอใจในฌานเบื้องต่ํา ยินดีในการภักดีพระชินเจา
จงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๕๐. ตะติยารูปะพรัหมาโน เหฏฐาฌานะวิราคิโน ชินะภัตติระตา สัพเพ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหลาอรูปพรหมชั้นที่ ๓ ทั้งปวง ผูปราศจากความพอใจในฌานเบื้องต่ํา ยินดีในการภักดีพระชินเจา
จงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๕๑. จะตุตถารูปะพรัหมาโน เหฏฐาฌานะวิราคิโน ชินะภัตติระตา สัพเพ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหลาอรูปพรหมชั้นที่ ๔ ทั้งปวง ผูปราศจากความพอใจในฌานเบื้องต่ํา ยินดีในการภักดีพระชินเจา
จงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( บุคคลประเภทรวม )

๒๕๒. เวเทเหปะระโคยาเน ชัมพุทีเป กุรุมหิ จะ เทวะยักขะปสาเจหิ สัทธิง วิชชาธะราทะโย.
ขอเหลาวิทยาธร กับเทวดา ยักษ และปศาจ ในวิเทหทวีป อปรโคยานทวีป ชมพูทวีปและอุตตรกุรุทวีป.

๒๕๓. อากาสัฏฐา จะ พรัหมาโน ชะลัฏฐา จันตะลิกขะชา ทวิปะทาทะโย เย สัตตา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
อากาสัฏฐเทวดา และพรหม สัตวทั้งหลายมีสัตว ๒ เทา เปนตน ผูดํารงอยูในน้ํา ผูเกิดในอากาศ
จงประทานความสวัสดี แกพวกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเถิด.
( อานุภาพแหงพระรัตนตรัย )

๒๕๔. มาระเสนะวิฆาตัสสะ ชินัสสะ สุขะฌายิโน เตโชพะเลนะ มะหะตา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ดวยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญของพระชินเจา ผูทรงขจัดมาร และเสนามาร ผูเสวยสุขในฌาน
ดวยพลังเดชอันยิ่งใหญ ขอมงคลจงมีแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๕๕. นานาคุณะวิจิตตัสสะ รูปะกายัสสะ สัตถุโน สัพพะเทวะมะนุสสานัง มาระพันธะวิโมจิโน
เมตตาพะเลนะ มะหะตา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ดวยอานุภาพแหงพระเมตตาอันยิ่งใหญ ของพระศาสดา ทรงมีพระวรกายอันงามวิจิตรดวยคุณตาง ๆ
ผูทรงปลดเปลื้องเหลาทวยเทพ และมนุษยทั้งปวง ใหหลุดพนจากบวงแหงมาร ขอมงคลจงมีแก
พวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๕๖. สัพพัญุตาทิกายัสสะ ธัมมะกายัสสะ สัตถุโน จักขาทยะโคจะรัสสาป โคจะรัสเสวะ ภูริยา เตโชพะเลนะ
มะหะตา สัพพะมังคะละมัตถุ โน.
ดวยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ แหงพระธรรมกาย คือ หมูธรรม มีพระสัพพัญุตญานเปนตน
ของพระพุทธเจาทั้งหลายอันไมใชอารมณของจักษุ เปนตน แตเปนอารมณของปญญาเทานั้น
ขอสรรพมงคล จงมีแกพวกขาพระองคเถิด.
๒๕๗. รูปะกายะสะทิสัสสะ นิมมิตัสสะ มะเหสิโน ธัมมัสสะ วัตตุโน สัคเค เทวานัง สุคะตา ปะติ เตโชพะเลนะ
มะหะตา สะทา มังคะละมัตถุ โน.
ดวยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญของพระพุทธปฏิมา ที่ทรงเนรมิตขึ้นใหเหมือนรูปจริงแทนพระพุทธองค
ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เมื่อทรงแสดงอภิธรรมแกเหลาทวยเทพในชั้นดาวดึงส
ขอมงคลจงมีแกพวกขาพระองค ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๒๕๘. สิกขิตวา มานุเส เทเว โมจะยิตวา สะเทวะเก สังเขเร ปะชะหันตัสสะ นิพพุตัสสะ มะเหสิโน มะหันเตนานุ
ภาเวนะ สัพพะมังคะละมัตถุ โน.
ดวยพระอานุภาพอันยิ่งใหญของพระพุทธเจา ผูทรงฝกเหลามนุษย และเทวดา ใหหลุดพนจากบวงมาร ผูทรงละ
สังขาร ดับขันธปรินิพพาน ขอสรรพมงคล จงมีแกพวกขาพระองคเถิด.

๒๕๙. จะตุราสีติสะหัสสะ ธัมมักขันธัสสะ เตชะสา นะวังคะสาสะนัสสาป นะวะโลกุตตะรัสสะ จะ สัพพะปาปะ
ปะวาเห นะ สัพพะมังคะละมัตถุโน.
ดวยพระเดชานุภาพของพระธรรม แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ ดวยพระเดชานุภาพแหงนวังคสัตถุศาสน และ
ดวยพระเดชานุภาพแหงนวโลกุตตรธรรม อันนําบาปทั้งปวงออกไป ขอสรรพมงคลจงมีแกพวกขาพระองคเถิด.
๒๖๐. มะหะโตริยะสังฆัสสะ ปุญญักเขตตัสสะ ตาทิโน ปะหีนะสัพพะปาปสสะ สีลาทิกขันธะธาริโน
มะหาเตชานุภาเวนะ สัพพะมังคะละมัตถุ โน.
ดวยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ ของพระอริยสงฆผูประเสริฐ ผูเปนเนื้อนาบุญ ผูไมหวั่นไหวตอ
โลกธรรม ผูทรงละบาปทั้งปวง ผูทรงไวซึ่งคุณมีศีลเปนตน ขอสรรพมงคลจงมีแกพวกขาพระองคเถิด.
( อานุภาพของเทวดาตาง ๆ )

๒๖๑. ปาตาเล ภูตะลากาเส เทวะยักขะปสาจะกา วิชชาธะรา จะ คันธัพพา นาคะกุมภัณฑะรักขะสา
สัพเพสะมานุภาเวนะ สัพพะมังคะละมัตถุ โน.
ดวยอานุภาพแหงหมูเทวดา ยักษ ปศาจ และวิทยาธร คนธรรพ นาค กุมภัณฑ และรากษส
ผูอาศัยอยูในบาดาลก็ดี บนพื้นดินก็ดี ในอากาศก็ดี ขอสรรพมงคล จงมีแกพวกขาพระองคเถิด.
( อานุภาพของอุปปาตะสันติ )

๒๖๒. อิจเจวะมุปปาตะสันติง โย วะเทยยะ สุเณยยะ วา วิเชยยะ สัพพะปาปานิ วุทธัตตัญจะ ภะวิสสะติ.
ผูใดสวดหรือฟงคัมภีร อุปปาตะสันติ อันกลาวแลวดวยประการฉะนี้ จะพึงชนะบาปทั้งปวง
และจักเจริญดวยคุณ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ.
๒๖๓. โสตถิกาโม ละเภ โสตถิง สุขะกาโม สุขัง ละเภ อายุกาโม ละเภยยายุง ปุตตะกาโม ละเภ สุเต.
ผูใดปรารถนาความสวัสดี พึงไดความสวัสดี ผูปรารถนาความสุข พึ่งไดความสุข
ผูปรารถนาอายุ พึงไดอายุ ผูประสงคบุตร พึงไดบุตร.
๒๖๔. นะ ตัสสะ โรคา พาเธนติ วาตะปตตาทิสัมภะวา อะกาละมะระณัง นัตถิ นะ เทโว วิสะโมสะเร.
โรคที่เกิดจากลม จากดีเปนตน ยอมไมเบียดเบียนบุคคลนั้น ความตายในกาลอันไมสมควร
ยอมไมมีแกบุคคลนั้น มิจฉาเทวดา ยอมไมรังแกตาง ๆ นา ๆ.

๒๖๕. นะ จุปปาตะภะยัง ตัสสะ โนป ปตตะภะยัง ตะถา นัสสันติ ทุนนิมิตตานิ ปาปะกัมมัฏฐิตานิ
จะ ฑีฆะมายุ มะหาโสตถิง อาโรคยัญจะ สะทา ภะเว.
เคราะหรายและภัย ยอมไมมีแกเขา นิมิตราย และสิ่งที่ตั้งขึ้นเพราะบาปกรรมยอมพินาศไป
ความมีอายุยืน ความสวัสดีอันประเสริฐ และความไมมีโรค จะพึงมีแกเขาในกาลทุกเมื่อ.
๒๖๖. โย สุตวาป มะหาสันติง สังคามัง ปะวิเส นะโร วิชะเย เวริโน สัพเพ นะ สัตเถหยะภิภูยะเต.
ผูใดฟงคัมภีรอุปปาตะสันติอันประเสริฐแลว พึงเขาไปสูสมรภูมิ บุคคลนั้นอันศาสตรา
ไมกล้ํากราย ยอมชนะขาศึกทั้งมวล.
๒๖๖. สัพพะทา ละภะเต ปติง วิปตติง นาวะคาหะติ โรเคหิ นาภิภูยะเต สะวัตถูป วิวัฑฒะเต.
เขายอมไดซึ่งความอิ่มใจในกาลทุกเมื่อ ความวิบัติ ยอมไมมากล้ํากราย ยอมไรโรคา ยอมเจริญดวยทรัพยศฤงคาร.
๒๖๗. ยัตระ เทเส วะโกวะกา พาฬหะกา รักขะสาทะโย อุปปาตะสันติโฆเสนะ สัพเพ ตัตถะ สะมันติ เต.
สัตวรายนอยใหญ และรากษสเปนตน ผูอยูในปาเขาลําเนาไพรทั้งหลายทั้งปวง ยอมสงบ
ดวยเสียงแหงการสวดคาถาอุปปาตะสันติ.
๒๖๘. ยะมุททิสสะ วะเท สันติง สะชีวัญจาปยะชีวิตัง โส มุจจะเต มะหาทุกขา ปปโปติ สุคะติง สะทา.
บุคคลสวดคัมภีรอุปปาตะสันติ อุทิศใหผูใดที่มีชีวิตอยู หรือไมมีชีวิตอยู บุคคลนั้นยอมพนจาก
มหันตทุกข ยอมเขาถึงสุคติภพในกาลทุกเมื่อ.
๒๗๐. เทวัฏฐาเน นะคะเร วา นิจจะมุปปาตะสันติยา ปาละกา เทวะราชาโน เตชะสิรีวิวัฑฒะนา.
ทาวเทวราชทั้งหลาย ผูปกปกรักษาเนืองนิจ ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ หรือในพระนคร
เปนผูเจริญดวยเดชและสิริมงคล ดวยคัมภีรอุปปาตะสันตินี้
๒๗๑. ปะฐัพยาปาทิสัญชาตา อุปปาตา จันตะลิกขะชา อินทาทิชะนิตุปปาตา ปาปะกัมมะสะมุฏฐิตา
สัพพุปปาตา วินัสสันติ เตชะสุปปาตะสันติยาติ.
เหตุรายอันเกิดจากแผนดินไหว และน้ําทวม เปนตน
เหตุรายที่เกิดจากฟากฟา เหตุรายอันเกิดจากจันทรุปราคา เปนตน
เหตุรายที่เกิดจากบาปกรรม เหตุรายทั้งปวงเหลานั้นจักพินาศไป ดวยเดชแหงอุปปาตะสันติ.

อุปปาตะสันติ นิฏฐิตา.
จบอุปปาตะสันติ.

