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บทขัดรตนสูตร 
          ราชะโต วา โจระโต  วา  มะนุสสะโต  วา อะมะนุสสะโต  วา  อัคคิโต วา อุทะกะโต  วา       ปิ
สาจะโต  วา ขาณุกะโต  วา กัณฏะกะโต  วา นักขัตตะโต  วา ชะนะปะทะโรคะโต  วา อะสัทธัมมะโต  วา 
อะสันทิฏฐิโต  วา  อะสัปปริุสะโต  วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะมะนิสัปปะทปีิอัจฉะ
ตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ  ยักขะรักขะสาทีหิ  นานา  ภะยะโต  วา นานาโรคะโต วา  นานาอุปัททะวะโต  วา  
อารักขัง  คัณหันตุ ฯ 
 ปะณิธานะโต  ปัฏฐายะ  ตะถาคะตัสสะ  ทะสะ  ปาระมิโย ทะสะ  อุปะปาระมิโย  ทะสะ  ปะระมัต
ถะปาระมิโย  ปญัจะ  มะหาปะริจจาเค  ติสโส  จะริยา  ปัจฉิมัพภะเว  คัพภาวักกันติง  ชาติง  อะภินิกขะ
มะนัง  ปะธานะจะริยัง  โพธปิัลลังเก  มาระวิชะยัง  สัพพัญญุตะญาณัปปะฏิเวธัง  นะวะ  โลกุตตะระธัมเม
ติ  สัพเพปิเม  พุทธะคุเณ  อาวัชชิต  ๎๎  ๎๎วา  เวสาลิยา  ตีสุ  ปาการันตะเรสุ  ติยามะรัตติง  ปะริตตงั  กะโรนโต  
อายัส๎มา  อานันทัตเถโร  วิยะ  การุญญะจิตตัง  อุปัฏฐะเปต  ๎๎  ๎๎วา ฯ  
 โกฏิสะตะสะหัสเสสุ           จักกะวาเฬสุ  เทวะตา 
 ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ    ยัญจะ  เวสาลิยัมปุเร 
 โรคามะนุสสะทุพภิกขะ-    สัมภูตันติวิธัมภะยัง 
 ขิปปะมันตะระธาเปสิ      ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 
 คําแปล  ขอเหล่าเทวดา จงรับคุ้มครองป้องกัน (ภัย)  จากพระราชา โจร มนุษย์ อมนุษย์ ไฟ  หรือจาก
น้ํา  ปีศาจ หลักตอ  ขวากหนาม นักษัตร(ร้าย)  โรคในชนบท อสัทธรรม สิ่งที่มองไม่เห็น อสัตบุรุษ หรือจาก
ภัยต่างๆ  (อันเกิด) ด้วยชา้งดุ ม้าดุ เนื้อดุ วัวดุ สุนัขดุ ง ูแมงป่อง งูปิ่นแก้ว เสือเหลือง หมี เสือดาว  หมู ควาย 
ยักษ์  รากษส  เป็นต้น หรือจากโรคต่างๆ หรือจากอุปัทวะต่างๆ  
 เราทั้งหลายจงต้ังจิตประกอบด้วยความกรุณาไว้ในสัตว์ท้ังหลาย  แลว้สวดพระปริตต์นั้น 
เช่นเดียวกับที่ท่านพระอานนทเถระได้รําลึกถึงพระพุทธคุณท้ังหลายของพระตถาคตเจ้าต้ังแต่ทรงปรารถนา
พระโพธิญาณมา  ดังนี ้คือ ได้ทรงบําเพ็ญพระบารมี ๑๐ พระอุปบารมี ๑๐ พระปรมัตถบารมี ๑๐ ให้บริบูรณ์
ครบพระบารมี ๓๐ ทัศ ทรงบําเพ็ญมหาบริจาค ๕ จริยา ๓ การเสด็จลงสู่พร ะครรภ์ในภพสุดท้าย  ประสูต ิ
การเสด็จมหาภิเนษกรมณ์  การทรงบําเพ็ญความเพียร ทรงชนะมารและตรัสรูพ้ระสัพพัญญุตญาณ ณ 
โพธิบัลลังก์ ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร และพระโลกุตตรธรรม  ๙  แล้วทําพระปริตต์ท้ังคืนตลอด ๓ 
ยามในระหว่างกําแพง ๓ ชั้น ของนครเวสาลีฉะนั้น  เทวดาทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาล ยอมรับอาณาของพระ
ปริตต์ใด  อนึ่ง  พระปริตต์ใดระงับภัย ๓ ประการ อันเกิดจากโรค จากอมนุษย์ และจากข้าวแพง ในนครเวสาลี
ได้อย่างรวดเร็ว เราทั้งหลาย จงสวดพระปริตต์นั้นกันเถิด 

 
 

รตนสูตร  (๒)  
 (ผู้สวดถึงรตนสูตร ด้วยความเมตตากรุณาเพ่ือหวังช่วยเหลือผู้อ่ืน ย่อมมีเหล่าเทวดาคุ้มครองรักษา  
ทั้งประทานพรให้มีความสวัสดี  มีชัยมงคลและพ้นจากอุปสรรคอันตรายต่างๆ ) 
      ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ 
 ภุมมานิ  วา ยานิวะ  อันตะลิกเข 
 สัพเพ  วะ ภูตา  สุมะนา  ภะวันตุ 
 อะโถปิ  สักกัจจะ  สุณันตุ  ภาสิตัง 
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      ตัส๎มา  หิ ภูตา  นิสาเมถะ  สัพเพ 
 เมตตัง  กะโรถะ  มานุสิยา  ปะชายะ 
 ทิวา  จะ รัตโต  จะ หะรันติ  เย  พะลิง 
 ตัส๎มา  หิ เน  รักขะถะ  อัปปะมัตตา ฯ 
       ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา หุรัง  วา 
 สัคเคสุ  วา ยัง  ระตะนัง ปะณีตัง 
 นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ 
 อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง 
 ยะทัชฌะคา  สัก๎ยะมุนี  สะมาหิโต  
 นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ 
 อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี สุจิง 
 สะมาธิมานันตะริกัญญะมาห ุ
 สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ วิชชะติ 
 อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา 
 จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ 
 เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา 
 เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ 
 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      เย สุปปะยุตตา  มะนะสา ทัฬเหนะ 
 นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมห ิ
 เต  ปัตติปัตตา  อะมะตงั  วิคัยหะ 
 ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา 
 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง   ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      ยะถินทะขีโล  ปะฐะวิง  สิโต  สิยา 
 จะตุพภิ  วาเตภิ  อะสัมปะกัมปิโย  
 ตะถูปะมัง  สัปปุริสัง  วะทามิ 
 โย  อะริยะสัจจานิ  อะเวจจะ  ปัสสะต ิ
 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      เย  อะริยะสัจจานิ  วิภาวะยันติ 
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 คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ 
 กิญจาปิ เต  โหนติ  ภุสัปปะมัตตา 
 นะ  เต  ภะวัง  อัฏฐะมะมาทิยันติ 
 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      สะหาวัสสะ  ทัสสะนะสัมปะทายะ 
 ต๎ยัสสุ  ธัมมา  ชะหิตา  ภะวันติ 
 สักกายะทิฏฐิ  วิจิกิจฉิตัญจะ 
 สีลัพพะตัง  วาปิ  ยะทัตถิ  กิญจ ิ
 จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต 
 ฉะ  จาภิฐานานิ  อะภัพโพ  กาตุง 
 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      กิญจาปิ  โส กัมมัง กะโรติ  ปาปะตงั 
 กาเยนะ  วาจายุทะ  เจตะสา วา 
 อะภัพโพ  โส ตัสสะ  ปะฏิจฉะทายะ 
 อะภัพพะตา  ทิฏฐะปะทัสสะ  วุตตา  
 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ โหตุ ฯ 
      วะนัปปะคุมเพ  ยะถา  ผุสสิตัคเค 
 คิมหานะมาเส  ปะฐะมัส๎มิง  คิมเห 
 ตะถูปะมัง  ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ 
 นิพพานะคามิง  ปะระมัง  หติายะ   
 อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      วะโร  วะรัญญู  วะระโท  วะราหะโร 
 อะนุตตะโร  ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ 
 อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง 
 วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัส๎มิง 
 เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา 
 นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทโีป 
 อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
 เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      ยานีธะ ภูตานิ  สะมาคะตานิ 
 ภุมมานิ  วา ยานิวะ  อันตะลิกเข 
 ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปชิูตัง 
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 พุทธัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ  
      ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ 
 ภุมมานิ  วา ยานิวะ อันตะลิกเข 
 ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปชิูตัง 
 ธัมมัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
      ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ 
 ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข 
 ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปชิูตัง 
 สังฆงั  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 
 คําแปล  (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า) ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืน หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ  
ที่มาประชุมกันอยู่  ณ ท่ีนี้   ขอให้ภูตท้ังปวงจงเป็นผู้มีใจดี และจงฟังภาษิตโดยเคารพเถิด 
 เพราะฉะนั้นแล  ภูตทั้งปวง  ท่านจงใคร่ครวญ  จงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิด  มนุษย์เหล่าใดนํา
เครื่องเซ่นสรวงมาให้ ท้ังกลางวันและกลางคืน เพราะเหตุนั้นขอท่านท้ังหลายอย่าประมาท  จงรักษามนุษย์
เหล่านั้น   
 ทรัพย์เคร่ืองปลื้มใจ  หรือรัตนชาติท่ีประณีตใด ๆ ที่มีในโลกน้ี ในโลกอ่ืน  หรือในสวรรค์  ทรัพย์หรือ
รัตนชาตินั้น ๆ  ที่เสมอด้วยตถาคต  ไม่มี  รัตนะคือพระพุทธเจ้าน้ี เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยสัจจะนี้  ขอให้มี
ความสวัสดี 
 พระศากยมุนีผู้มีพระทัยต้ังม่ัน ทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่ส้ินกิเลส ปราศจากราคะ  เป็นอมตธรรมอัน
ประณีต ไม่มีธรรมใด ๆ ท่ีเสมอด้วยธรรมน้ัน  รัตนะคือพระธรรมน้ีเป็นรัตนะอันประณีต  ด้วยสัจจะน้ี 
ขอให้มีความสวัสดี 
 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ตรัสสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดตรัสถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยลําดับ  
สมาธิอ่ืนที่เสมอด้วยสมาธินั้น ไม่มี  รัตนะคือพระธรรมนี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 บุคคล ๑๐๘ จําพวกที่สัตบุรุษสรรเสริญซ่ึงจัดเป็นบุคคล ๔ คู่ เป็นสาวกของพระสุคต  เป็นผู้ควรแก่
ทักษิณา ทานที่เขาถวายในบคุคลเหล่าน้ัน มีผลมาก รัตนะคือพระสงฆ์นี้เป็นรัตนะอันประณีต  ด้วยสจัจะน้ี  
ขอให้มีความสวัสดี 
 บุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบตนไว้ดี มีใจม่ันคง หมดความห่วงใย   
บุคคลเหล่าน้ันชื่อว่าบรรลุอรหัตตผล  หย่ังถึงอมตนิพพาน  รับรสความดับสนิทแบบได้เปล่า   รัตนะคือ
พระสงฆ์นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยสัจจะน้ี  ขอให้มีความสวัสดี 
 สัตบุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยสัจ เราเรียกสัตบุรุษน้ันว่า มีอุปมาเหมือนเสาเข่ือนท่ีฝังลงดิน  อันไม่
หว่ันไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่  รัตนะคือพระสงฆ์นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยสัจจะนี้  ขอให้มีความ
สวัสดี 
 พระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจ  ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซ้ึงแสดงแล้ว ถึงแม้ว่าพระโสดาบัน
เหล่านั้นจะประมาทไปบ้าง ทา่นเหล่านั้นก็จะไม่ถือกําเนิดในภพท่ี ๘   รัตนะคือพระสงฆ์นี้เป็นรัตนะอันประณีต 
ด้วยสัจจะนี้  ขอให้มีความสวสัดี 
 พระโสดาบันน้ันละธรรม ๓ ประการ  คือ   สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสลีัพพตปรามาส  พร้อมกับ
การบรรลุโสดาปัตติมรรคได้แล้ว  แม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่ 
 พระโสดาบันน้ันพ้นแลว้จากอบายท้ังสี่  และจะไม่ทําอภิฐาน ๖ รัตนะคือพระสงฆ์นีเ้ป็นรัตนะอัน
ประณีต  ด้วยสัจจะน้ี  ขอให้มีความสวัสดี 



5 

 

 

 ถึงแม้ว่า  พระโสดาบันน้ันจะทําบาปกรรม ทางกาย  ทางวาจา  หรือทางใจไปบ้าง  ทา่นก็ไม่ปกปิด
บาปกรรมนั้นไว้   เรากล่าวว่าผู้เห็นบทแล้ว ไม่อาจทาํอย่างนั้นได้ รัตนะคือพระสงฆ์น้ีเป็นรัตนะอันประณีต  
ด้วยสัจจะนี้  ขอให้มีความสวสัดี 
 พุ่มไม้งามในป่า  ซ่ึงมียอดออกดอกบานสะพรั่ง  ในต้นเดือนห้าแห่งคิมหันตฤดู  งามอย่างย่ิง  ฉันใด  
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ  ที่ให้ถึงนิพพาน  เพื่อประโยชน์อย่างย่ิง  ฉันน้ัน  รัตนะคือ
พระพุทธเจ้านี้เป็นรัตนะอันประณีต  ด้วยสัจจะน้ี  ขอให้มีความสวัสดี 
 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ  ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ  ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ ทรงนําทางอัน
ประเสริฐมาให้  ทรงเป็นผู้ยอดเย่ียมกว่าใคร ๆ ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไว้  รัตนะคือพระพุทธเจ้านี้เป็น
รัตนะอันประณีต ด้วยสัจจะนี ้ ขอให้มีความสวัสดี 
 พระขีณาสพเหล่าใดสิ้นภพเก่าแล้ว ไม่มีการเกิดใหม่  ทั้งมีจิตเบ่ือหน่ายในภพท่ีจะเกิดต่อไป   ท่าน
เหล่านั้นชื่อว่า มีพืชสิ้นแล้ว ไม่มีฉันทะงอกข้ึน เป็นปราชญ์   ย่อมดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ดับไป   รัตนะ
คือพระสงฆ์นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 (ท้าวสักกะจอมเทพกราบทูลเป็นคาถา ดังนี)้ 
 ภูตท้ังหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้น หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่น้ี  
ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายขอนอบน้อมพระตถาคตพุทธเจ้า  ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี  
 ภูตท้ังหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้น  หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ  ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่น้ี  
ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคต  ที่เทวดาและมนษุย์บูชาแล้ว ขอให้มีความ
สวัสดี    
 ภูตท้ังหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้น หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ  ท่ีมาประชุมกันอยู่ ณ ที่น้ี   
ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของพระตถาคต ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี   
 (พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลายดังนี้)  ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันย่ิงใหญ่ ด้วยการ
เสียสละสุขอันเล็กน้อย นักปราชญ์พึงเสียสละสุขอันเล็กน้อย เพ่ือเห็นแก่สุขอันย่ิงใหญ่ 
 


