1

บทขัดอาฏานาฏิยสูตร
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ
สาสะเน สาธุสัมมะเต
อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ
สะทา กิพพิสะการิภิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะมะหิงสายะ จะ คุตติยา
ยันเทเสสิ มะหาวีโร
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ
คําแปล พระพุทธเจ้าผู้เป็นวีรบุรุษยิ่งใหญ่ ทรงแสดงพระปริตต์ใด เพื่อความไม่เบียดเบียนกัน และ
เพื่อคุ้มครองเหล่พุทธบริษัท ๔ จากอมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ดุร้าย ผู้ทําแต่กรรมหยาบช้าทุกเมื่อ มิได้เลื่อมใสใน
คําสั่งสอนของพระโลกนาถ ซึ่งบัณฑิตยกย่องว่าเป็นคําสั่งสอนที่ดี เราทั้งหลายจงสวดพระปริตต์นั้นกันเถิด
อาฏานาฏิยสูตร
(ผู้สวดถึงอาฏานาฏิยสูตร จะทําให้ได้รับความคุ้มครองจากเทวดาทั้งหลาย
อยู่สบายไม่มีใครมา
เบียดเบียนได้ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงแล)
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ คิชฌเกูเฏ ปัพพะเต ฯ อะถะ
โข จัตตาโร มะหาราชา มะหะติยา จะ ยักขะเสนายะ มะหะติยา จะ คันธัพพะเสนายะ มะหะติ
ยา จะ กุมภัณฑะเสนายะ มะหะติยา จะ นาคะเสนายะ จะตุททิสัง รักขัง ฐะเปต๎วา จะตุททิสงั
คุมพัง ฐะเปต๎วา จะตุททิสงั โอวะระณัง ฐะเปต๎วา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เก
วะละกัปปัง คิชฌกูเฏ โอภาเสต๎วา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิงสุ ฯ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวัน
ตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นีสีทิงสุ ฯ
เตปิ โข ยักขา อัปเปกัจเจ ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นีสีทิงสุ ฯ อัปเปกัจเจ ภะ
คะวะตา สัทธิง สัมโมทิงสุ สัมโมทะนียัง กะถัง สาราณียัง วีติสาเรต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ อัปเป
กัจเจ เยนะ ภะคะวา เตนัญชะลิมปะณาเมต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ อัปเปกัจเจ นามะโคตตัง สา
เวต๎วา เอกะมันตัง นีสีทิงสุ ฯ อัปเปกัจเจ ตุณหีภูตา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ เอกะมันตัง นิสินโน โข
เวสสะวัณโณ มะหาราชา ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ
สันติ หิ ภันเต อุฬารา ยักขา ภะคะวะโต อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต อุฬารา ยักขา ภะ
คะวะโต ปะสันนา สันติ หิ ภันเต มัชฌิมา ยักขา ภะคะวะโต อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต
มัชฌิมา ยักขา ภะคะวะโต ปะสันนา สันติ หิ ภันเต นีจา ยักขา ภะคะวะโต อัปปะสันนา สันติ
หิ ภันเต นีจา ยักขา ภะคะวะโต ปะสันนา เยภุยเยนะ โข ปะนะ ภันเต ยักขา อัปปะสันนาเยวะ
ภะคะวะโต ฯ ตัง กิสสะ เหตุ ฯ
ภะคะวา หิ ภันเต ปาณาติปาตา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเสติ อะทินนาทานา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเสติ มุสาวาทา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเส
ติ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเสติ
เยภุยเยนะ โข ปะนะ ภันเต ยักขา อัปปะฏิวิระตาเยวะ ปาณาติปาตา อัปปะฏิวิระตา อะ
ทินนาทานา อัปปะฏิวิระตา กาเมสุ มิจฉาจารา อัปปะฏิวิระตา มุสาวาทา อัปปะฏิวิระตา สุราเม
ระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เตสันตัง โหติ อัปปิยัง อะมะนาปัง สันติ หิ ภันเต ภะคะวะโต สาวะ
กา อะรัญเญ วะนะปัตถานิ ปันตานิ เสนาสะนานิ ปะฏิเสวันติ อัปปะสัททานิ อัปปะนิคโฆสานิ วิ
ชะนะวาตานิ มะนุสสะราหะเสยยะกานิ ปะฏิลัลละสารูปานิ ตัตถะ สันติ อุฬารา ยักขา นิวาสิโน
เย อิมัส๎มิง ภะคะวะโต ปาวะจะเน อัปปะสันนา เตสัมปะสาทายะ อุคคัณหาตุ ภันเต ภะคะวา
อาฏานาฏิยัง รักขัง ภิกขูนัง ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา รักขายะ อะวิหิงสายะ
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ผาสุวิหารายาติ ฯ อะธิวาเสสิ ภะคะวา ตุณหีภาเวนะฯ อะถะโข เวสสะวัณโณ มะหาราชา ภะคะ
วะโต อะธิวาสะนัง วิทิต๎วา ตายัง เวลายัง อิมัง อาฏานาฏิยัง รักขัง อะภาสิ
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ
จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ
สัพพะภูตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ
มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตา โลเก
ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา
มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
ยะโต อุคคัจฉะติ สุริโย อาทิจโจ มัณฑะลี มะหา
ยัสสะ จุคคัจฉะมานัสสะ
สังวะรีปิ นิรุชฌะติ
ยัสสะ จุคคะเต สุริเย
ทิวะโสติ ปะวุจจะติ
ระหะโทปิ ตัตถะ คัมภีโร
สะมุทโท สะริโตทะโก
เอวันตัง ตัตถะ ชานันติ
สะมุทโท สะริโตทะโก
อิโต สา ปุริมา ทิสา
อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ
มะหาราชา ยะสัสสี โส
คันธัพพานัง อาธิปะติ
ธะตะรัฏโฐติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ
คันธัพเพหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ
อินทะนามา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ
พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโตว นะมัสสันติ
มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ
นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ
อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส
ตัสะมา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง
ชินัง วันทามะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมัง
เยนะ เปตา ปะวุจจันติ ปิสุณา ปิฏฐิมังสิกา
ปาณาติปาติโน ลุททา
โจรา เนกะติกา ชะนา
อิโต สา ทักขิณา ทิสา
อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ
วิรุฬโห อิติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ
กุมภัณเฑหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
เอกะนามาติ เม สุตัง
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อะสีติ ทะสะ เอโก จะ
เต จาปิ พุทธัง ทิสะวานะ
ทูระโตว นะมัสสันติ
นะโม เต ปุริสาชัญญะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
ยัตถะ โจคคัจฉะติ สุริโย
ยัสสะ โจคคัจฉะมานัสสะ
ยัสสะ โจคคะเต สุริเย
ระหะโทปิ ตัตถะ คัมภีโร
เอวันตัง ตัตถะ ชานันติ
อิโต สา ปัจฉิมา ทิสา
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ
นาคานัง อาธิปะติ
ระมะตี นัจจะคีเตหิ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ
ทูระโตว นะมัสสันติ
นะโม เต ปุริสาชัญญะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
เยนะ อุตตะระกุรู รัมมา
มะนุสสา ตัตถะ ชายันติ
นะ เต พีชัง ปะวัปปันติ
อะกัฏฐะปากิมัง สาลิง
อะกะณัง อะถุสัง สุทธัง
ตุณฑิกิเร ปะจิต๎วานะ
คาวิง เอกะขุรัง กัต๎วา
ปะสุง เอกะขุรัง กัต๎วา
อิตถิง วาหะนัง กัต๎วา
ปุริสัง วาหะนัง กัต๎วา
กุมาริง วาหะนัง กัต๎วา
กุมารัง วาหะนัง กัต๎วา

อินทะนามา มะหัพพะลา
พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสุตตะมะ
อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วินทามะ โคตะมัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมัง
อาทิจโจ มัณฑะลี มะหา
ทิวะโสปิ นิรุชฌะติ
ทิวะโสติ ปะวุจจะติ
สะมุทโท สะริโตทะโก
สะมุทโท สะริโตทะโก
อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
มะหาราชา ยะสัสสี โส
วิรูปักโขติ นามะโส
นาเคหิปิ ปุรักขะโต
เอกะนามาติ เม สุตัง
อินทะนามา มะหัพพะลา
พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสุตตะมะ
อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วินทามะ โคตะมัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมัง
มะหาเนรุ สุทัสสะโน
อะมะมา อะปะริคคะหา
นะปิ นียันติ นังคะลา
ปะริภุญชันติ มานุสา
สุคันธัง ตัณฑุลัปผะลัง
ตะโต ภุญชันติ โภชะนัง
อะนุยันติ ทิโสทิสัง
อะนุยันติ ทิโสทิสัง
อะนุยันติ ทิโสทิสัง
อะนุยันติ ทิโสทิสัง
อะนุยันติ ทิโสทิสัง
อะนุยันติ ทิโสทิสัง
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เต ยาเน อะภิรูหิต๎วา
สัพพา ทิสา อะนุปะริยันติ
ปาจารา ตัสสะ ราชิโน
หัตถิยานัง อัสสะยานัง
ทิพพัง ยานัง อุปัฏฐิตัง
ปาสาทา สิวิกา เจวะ
มะหาราชัสสะ ยะสัสสิโน
ตัสสะ จะ นะคะรา อะหุ
อันตะลิกเขสุ มาปิตา
อาฏานาฏา กุสินาฏา ปะระกุสินาฏา
นาฏะปะริยา ปะระกุสิตะนาฏา
อุตตะเรนะ กะปีวันโต ชะโนฆะมะปะเรนะ จะ
นะวะนะวะติโย อัมพะระอัมพะระวะติโย
อาฬะกะมัณฑา นามะ ราชะธานี
กุเวรัสสะ โข ปะนะ มาริสะ มะหาราชัสสะ
วิสาณา นามะ ราชะธานี
ตัส๎มา กุเวโร มะหาราชา
เวสสะวัณโณติ ปะวุจจะติ
ปัจเจสันโต ปะกาเสนติ
ตะโตลา ตัตตะลา ตะโตตะลา
โอชะสี เตชะสี ตะโตชะสี
สุโรราชา อะริฏโฐ เนมิ
ระหะโทปิ ตัตถะ ธะระณี นามะ ยะโต เมฆา อะวัสสันติ
วัสสา ยะโต ปะตายันติ
สะภาปิ ตัตถะ ภะคะละวะตี นามะ ยัตถะ ยักขา ปะยิรุปาสันติ
ตัตถะ นิจจะผะลา รุกขา
นานาทิชะคะณายุตา
มะยุระโกญจาภิรุทา
โกกิลาภิหิ วัคคุภิ
ชีวัญชีวะกะสัทเทตถะ
อะโถ โอฏฐะวะจิตตะกา
กุกกุฏฐะกา กุฬิระกา
วะเน โปกขะระสาตะกา
สุกะสาลิกาสัทเทตถะ
ทัณฑะมาณะวะกานิ จะ
โสภะติ สัพพะกาลัง สา
กุเวระนะฬินี สะทา
อิโต สา อุตตะรา ทิสา
อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ
มะหาราชา ยะสัสสี โส
ยักขานัง อาธิปะติ
กุเวโร อิติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ
นาเคหิปิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ
อินทะนามา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ
พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโตว นะมัสสันติ
มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ
นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ
อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส
ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง
ชินัง วินทามะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ
อะยัง โข สา มาริสะ อาฏานาฏิยา รักขา ภิกขูนัง ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง
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คุตติยา รักขายะ อะวิหิงสายะ ผาสุวิหารายาติ ฯ ยัสสะ กัสสะจิ มาริสะ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนิยา
วา อุปาสกัสสะ วา อุปาสิกาย วา อะยัง อาฏานาฏิยา รักขา สุคคะหิตา ภะวิสสะติ สะมัตตา ปะริ
ยาปุตา ตัญเจ อะมะนุสโส ยักโข วา ยักขินี วา ยักขะโปตะโก วา ยักขะโปติกา วา ยักขะมะ
หามัตโต วา ยักขะปาริสัชโช วา ยักขะปะจาโร วา คันธัพโพ วา คันธัพพี วา คันธัพพะโปตะโก วา
คันธัพพะโปติกา วา คันธัพพะมะหามัตโต วา คันธัพพะปาริสัชโช วา คันธัพพะปะจาโร วา กุม
ภัณโฑ วา กุมภัณฑี วา กุมภัณฑะโปตะโก วา กุมภัณฑะโปติกา วา กุมภัณฑะมะหามัตโต วา กุม
ภัณฑะปาริสัชโช วา กุมภัณฑะปะจาโร วา นาโค วา นาคินี วา นาคะโปตะโก วา นาคะโปติกา วา
นาคะมะหามัตโต วา นาคะปาริสัชโช วา นาคะปะจาโร วา ปะทุฏฐจิตโต ภิกขุง วา ภิกขุนิง วา อุ
ปาสะกัง วา อุปาสิกัง วา คัจฉันตัง วา อะนุคัจเฉยยะ ฐิตัง วา อุปะติฏเฐยยะ นิสินนัง วา อุ
ปะนิสีเทยยะ นิปันนัง วา อุปะนิปัชเชยยะ ฯ
นะ เม โส มาริสะ อะมะนุสโส ละเภยยะ คาเมสุ วา นิคะเมสุ สักการัง วา คะรุการัง
วา นะ เม โส มาริสะ อะมะนุสโส ละเภยยะ อาฬะกะมัณฑายะ นามะ ราชะธานิยา วัตถุง วา
วาสัง วา นะ เม โส มาริสะ อะมะนุสโส ละเภยยะ ยักขานัง สะมิติง คันตุง อะปิสสุ นัง
มาริสะ อะมะนุสสา อะนะวัยหัมปิ นัง กะเรยยุง อะวิวัยหัง อะปิสสุ นัง มาริสะ อะมะนุสสา
อัตตาหิปิ ปะริปุณณาหิ ปะริภาสาหิ ปะริภาเสยยุง อะปิสสุ นัง มาริสะ อะมะนุสสา ริตตัมปิ ปัต
ตัง สีเส นิกกุชเชยยุง อะปิสสุ นัง มาริสะ อะมะนุสสา สัตตะธาปิสสะ มุทธัง ผาเลยยุง
สันติ หิ มาริสะ อะมะนุสสา จัณฑา รุทธา ระภะสา เต เนวะ มะหาราชานัง อาทิยันติ
นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง ปุรสิ ะกานัง อาทิยันติ
เต โข เต มาริสะ อะมะนุสสา มะหาราชานัง อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ เสยยะถาปิ มาริสะ
รัญโญ มาคะธัสสะ วิชิเต โจรา เต เนวะ รัญโญ มาคะธัสสะ อาทิยันติ นะ รัญโญ มาคะธัส
สะ ปุริสะกานัง อาทิยันติ นะ รัญโญ มาคะธัสสะ ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ เต โข เต
มาริสะ มะหาโจรา รัญโญ มาคะธัสสะ อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ เอวะเมวะ โข มาริสะ สันติ
หิ อะมะนุสสา จัณฑา รุทธา ระภะสา เต เนวะ มะหาราชานัง อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง ปุ
ริสะกานัง อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ เต โข เต มาริสะ อะ
มะนุสสา มะหาราชานัง อะวะรุทธา นาม วุจจันติ
โย หิ โกจิ มาริสะ อะมะนุสโส ยักโข ยักขินี ยักขะโปตะโก วา ยักขะโปติกา วา ยักขะมะ
หามัตโต วา ยักขะปาริสัชโช วา ยักขะปะจาโร วา คันธัพโพ วา คันธัพพี วา คันธัพพะโปตะโก
วา คันธัพพะโปติกา วา คันธัพพะมะหามัตโต วา คันธัพพะปาริสัชโช วา คันธัพพะปะจาโร วา กุม
ภัณโฑ วา กุมภัณฑี วา กุมภัณฑะโปตะโก วา กุมภัณฑะโปติกา วา กุมภัณฑะมะหามัตโต วา กุม
ภัณฑะปาริสัชโช วา กุมภัณฑะปะจาโร วา นาโค วา นาคินี วา นาคะโปตะโก วา นาคะโปติกา
วา นาคะมะหามัตโต วา นาคะปาริสัชโช วา นาคะปะจาโร วา ปะทุฏฐจิตโต ภิกขุง วา ภิกขุนิง
วา อุปาสะกัง วา อุปาสิกัง วา คัจฉันตัง วา อะนุคัจเฉยยะ ฐิตัง วา อุปะติฏเฐยยะ นิสินนัง วา
อุปะนิสีเทยยะ นิปันนัง วา อุปะนิปัชเชยยะ ฯ อิเมสัง ยักขานัง มะหายักขานัง เสนาปะตีนัง มะ
หาเสนาปะตีนัง อุชฌาเปตัพพัง วิกกันทิตัพพัง วิระวิตัพพัง อะยัง ยักโข คัณหาติ อะยัง ยักโข
อาวีสะติ อะยัง ยักโข เหเฐติ อะยัง ยักโข วิเหเฐติ อะยัง ยักโข หิงสะติ อะยัง ยักโข วิหิงสะติ
อะยัง ยักโข นะ มุญจะตีติ ฯ
กะตะเมสัง ยักขานัง มะหายักขานัง เสนาปะตีนัง มะหาเสนาปะตีนัง ฯ
อินโท โสโม วะรุโณ จะ
ภารัทวาโช ปะชาปะติ
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จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ
กันนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ
ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ
เทวะสูโต จะ มาตะลิ
จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ
นะโฬราชา ชะโนสะโภ
สาตาคิโร เหมะวันโต
ปุณณะโก กะระติโย คุโฬ
สิวะโก มุจจะลินโท จะ
เวสสามิตโต ยุคันธะโร
โคปาโล สุปปะเคโธ จะ
หิริเนตติ จะ มันทิโย
ปัญจาละจันโท อาฬะวะโก ปุชุนโน
สุมะโน สุมุโข ทะธิมุโข
มะณิ มาณิจะโร ทีโฆ
อะโถ เสริสะโก สะหะ
อิเมสัง ยักขานัง มะหายักขานัง เสนาปะตีนัง มะหาเสนาปะตีนัง อุชฌาเปตัพพัง วิก
กันทิตัพพัง วิระวิตัพพัง อะยัง ยักโข คัณหาติ อะยัง ยักโข อาวีสติ อะยัง ยักโข เหเฐติ อะยัง
ยักโข วิเหเฐติ อะยัง ยักโข หิงสะติ อะยัง ยักโข วิหิงสะติ อะยัง ยักโข นะ มุญจะตีติ
อะยัง โข สา มาริสะ อาฏานาฏิยา รักขา ภิกขูนัง ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง
คุตติยา รักขายะ อะวิหิงสายะ ผาสุวิหารายาติ ฯ
หันทะ จะทานิ มะยัง มาริสะ คัจฉามะ พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียาติ ยัสสะทานิ
ตุมเห มะหาราชาโน กาลัง มัญญะถาติ ฯ
อะถะโข จัตตาโร มะหาราชา อุฏฐายาสะนา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา ปะทักขิณัง กัต๎วา
ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ เตปิ โข ยักขา อุฏฐายาสนา อัปเปกัจเจ ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา ปะ
ทักขิณัง กัต๎วา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ อัปเปกัจเจ ภะคะวะตา สัทธิง สัมโมทิงสุ สัมโมทะนียัง
กะถัง สาราณียัง วีติสาเรต๎วา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ อัปเปกัจเจ เยน ภะคะวา เตนัญชะลิม
ปะณาเมต๎วา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ อัปเปกัจเจ นามะโคตตัง สาเวต๎วา ตัตเถวันตะะระธายิงสุ ฯ
อัปเปกัจเจ ตุณหีภูตา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ
คําแปล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงรา
ชคฤห์ ครั้งนั้น ท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์วางยามรักษาการณ์ไว้ทั้ง ๔ ทิศ วางกองกําลังไว้ ทั้ง ๔ ทิศ วางหน่วย
ป้องกันไว้ทั้ง ๔ ทิศ ด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ่ ด้วยกองทัพ คนธรรพ์หมู่ใหญ่ ด้วยกองทัพกุมภัณฑ์หมู่ใหญ่ และ
ด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญ่ เมื่อราตรีผา่ นไป มีวรรณะงดงามยิ่งนัก เปล่งรัศมีให้สว่างไสวทัว่ ภูเขาคิชฌกูฏ แล้วเข้า
ไปเฝ้าพระผู้มพี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร
ฝ่ายยักษ์เหล่านั้น บางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร บางพวกสนทนาปราศรัย
พอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพระผู้มีพระภาค แล้วนั่ง ณ ที่สมควร บางพวกประนมมือไปทางที่
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วนั่ง ณ ที่สมควร บางพวกประกาศชื่อและโคตรแล้วนั่ง ณ ที่สมควร บางพวกนั่ง
นิ่งเฉย ณ ที่สมควร
ท้าวเวสวัณมหาราชประทับนัง่ ณ ที่สมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ยักษ์ชั้นสูงที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาค ก็มี ที่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี ยักษ์ชั้นกลางที่ไม่เลื่อมใสพระ
ผู้มีพระภาคก็มี ที่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี ยักษ์ชั้นต่ําที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี ที่เลื่อมใส พระผู้มี
พระภาคก็มี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โดยมาก ยักษ์ไม่เลื่อมใสพระผู้มี พระภาคเลย
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ทรงแสดงธรรม
เพื่องดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ทรง
แสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการพูดเท็จ ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย อัน
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เป็นเหตุแห่งความประมาท แต่โดยมาก พวกยักษ์ไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของเขามิได้ให้ ไม่งดเว้นจากการประพฤติผิด ในกาม ไม่งดเว้นจากการพูดเท็จ ไม่งดเว้นจากการเสพของมึน
เมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท การที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อการงดเว้นนั้นจึง
ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของยักษ์เหล่านั้น
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีสาวกของพระผู้มีพระภาคที่อาศัยเสนาสนะเป็นป่าละเมาะ และป่าทึบ อันสงัด
มีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที่ทําการลับ ของมนุษย์ ควร
แก่การหลีกเร้น พวกยักษ์ชั้นสูงผู้อาศัยอยู่ในป่านั้นที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคนี้ก็มี ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคทรงเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะ เพื่อให้ยักษ์เหล่านั้นเลื่อมใส
เพื่อคุ้มครอง เพื่อรักษา เพื่อไม่ถูกเบียดเบียน เพื่ออยู่สําราญของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายเถิด
พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณี
ลําดับนั้น ท้าวเวสวัณมหาราช ทรงทราบพระอาการทีพ่ ระผู้มีพระภาคทรงรับ แล้วจึงได้กราบทูลมนต์
เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะนี้ ในเวลานั้นว่า
ขอนอบน้อมพระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้มีพระจักษุ มีพระสิริ ขอนอบน้อมพระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเคราะห์
แก่สัตว์ทั่วหน้า ขอนอบน้อมพระเวสสภูพุทธเจ้า ผู้ทรงชําระกิเลส มีความเพียร ขอนอบน้อมพระกกุสันธพุทธ
เจ้า ผู้ทรงย่ํายีมารและกองทัพมาร ขอนอบน้อมพระโกนาคมนพุทธเจ้า ผู้มีบาปอันลอยแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์
ขอนอบน้อมพระกัสสปพุทธเจ้า ผู้หลุดพ้นในที่ทั้งปวง ขอนอบน้อมพระอังคีรสพุทธเจ้าผู้ศากยบุตร ผู้มีพระสิริ
ผู้ทรงแสดงธรรมนี้ อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวง อนึ่ง พระพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นผู้ดับกิเลสแล้วในโลก ทรง
เห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผูไ้ ม่ส่อเสียด เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจากความครั่นคร้าม
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้าผูโ้ คตมโคตรพระองค์ใด
ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย ทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจากความครั่นคร้าม
พระสุริยะ คือพระอาทิตย์ มีมณฑลใหญ่ ขึ้นทางทิศใด เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น กลางคืนก็หายไป และ
เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเรียกกันว่ากลางวัน
ในที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นนั้นมีห้วงน้ําลึก คือมหาสมุทรที่เต็มด้วยน้ํา
ชนทั้งหลายรู้จักห้วงน้ํานั้นว่า สมุทรที่เต็มด้วยน้ําคนเรียกทิศนั้นว่า ทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกจากภูเขาสิเนรุนี้ไป
ซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่
ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าธตรฐ ทรงเป็นหัวหน้าของพวกคนธรรพ์ มีคนธรรพ์แวดล้อม ทรงโปรด
ปรานการร่ายรําและการขับร้อง ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่า แม้โอรสของท้าวธตรฐจะมีมากก็มีพระนาม
เดียวกัน คือทั้ง ๙๑ องค์ มีพระนามว่าอินทะ ต่างมีพลังมาก ท้าวธตรฐและพระโอรสเหล่านั้น เห็น
พระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้ว ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ปราศจากครามครั่นคร้าม แต่ที่ไกล ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาไนย ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อม
พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุด ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วย
พระญาณอันฉลาดเถิด แม้อมนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนี้มา
เนือง ๆ ฉะนั้น จึงกราบทูลเช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอมนุษย์ว่า พวกท่านถวายอภิวาทพระ
ชินโคดมหรือ พวกอมนุษย์ตอบว่า พวกเราถวายอภิวาทพระชินโคดม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวาย
อภิวาทพระพุทธโคดม ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ชนทั้งหลายผู้ส่อเสียด ผู้นินทาคนลับหลัง เป็นผู้ฆ่า
สัตว์ เป็นนายพราน เป็นโจร เป็นคนตลบตะแลง ตายแล้ว เขาบอกให้นําออกไปทางทิศใดคนเรียกทิศนั้นว่า ทิศ
นั้นเป็นทิศใต้จากภูเขาสิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผูม้ ียศองค์นั้นอภิบาลอยู่
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ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรุฬหะ ทรงเป็นหัวหน้าของพวกกุมภัณฑ์ มีกุมภัณฑ์แวดล้อม ทรงโปรด
ปรานการร่ายรําและการขับร้อง ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่า แม้โอรสของท้าววิรุฬหะจะมีมากก็มีพระนาม
เดียวกัน คือทั้ง ๙๑ องค์ มีพระนามว่าอินทะ ต่างมีพลังมาก ท้าววิรฬุ หะและพระโอรสเหล่านั้น เห็น
พระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้ว ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่ง
ปราศจากความครั่นคร้าม แต่ที่ไกล ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาไนย ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อม
พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุด ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วย
พระญาณอันฉลาดเถิด แม้อมนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนั้น
มาเนืองๆ ฉะนั้น จึงกราบทูลเช่นนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายเคยถามพวกอมนุษย์ว่า พวกท่านถวายอภิวาทพระชิน
โคดมหรือ พวกอมนุษย์ตอบว่า พวกเราถวายอภิวาทพระชินโคดม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายอภิวาท
พระพุทธโคดม ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
พระสุริยะ คือพระอาทิตย์ มีมณฑลใหญ่ ตกทางทิศใด เมื่อพระอาทิตย์ตก กลางวันก็หายไป
และ
เมื่อพระอาทิตย์ตกเรียกกันว่ากลางคืน
ในที่ที่พระอาทิตย์ตกนั้นมีห้วงน้ําลึก คือมหาสมุทรที่เต็มด้วยน้ํา
ชนทั้งหลายรู้จักห้วงน้ํานั้นว่า สมุทรที่เต็มด้วยน้ํา คนเรียกทิศนั้นว่า ทิศนั้นเป็นทิศตะวันตกจากภูเขาสิเนรุนี้ไป
ซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่
ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรูปักษ์ ทรงเป็นหัวหน้าของพวกนาค มีนาคแวดล้อม ทรงโปรดปราน
การร่ายรําและการขับร้อง ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่า แม้โอรสของท้าววิรูปักษ์จะมีมากก็มีพระนามเดียวกัน
คือทั้ง ๙๑ องค์ มีพระนามว่าอินทะ ต่างมีพลังมาก ท้าววิรูปักษ์และโอรสเหล่านั้น เห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้ว
ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจากความครั่นคร้าม แต่
ที่ไกล ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาไนย ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็น
บุรุษสูงสุด ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วยพระญาณอันฉลาดเถิดแม้อมนุษย์
ทั้งหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ได้สดับเรื่องนี้มาเนือง ๆ ฉะนั้น จึงกราบทูลเช่นนี้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอมนุษย์วา่ พวกท่านถวายอภิวาทพระชินโคดมหรือพวกอมนุษย์ตอบว่า
พวกเราถวายอภิวาทพระชินโคดม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายอภิวาทพระพุทธโคดม ผู้เพียบพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะ
อุตตรกุรุทวีปเป็นรมณียสถาน มีภูเขาหลวงชื่อสิเนรุ แลดูงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศใด พวกมนุษย์ซึ่งเกิดใน
อุตตรกุรุทวีปนั้น ไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตน ไม่ถือครอง มนุษย์เหล่านั้น ไม่ต้องหว่านพืช ไม่ต้องนําไถออกไถ
หมู่มนุษย์บริโภคข้าวสาลีอันผลิผลในที่ที่ไม่ต้องไถ พวกเขาหุงข้าวสาลีอันไม่มีรํา ไม่มีแกลบ บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม
มีเมล็ดเป็นข้าวสาร
บนเตาอันปราศจากควันและถ่าน แล้วบริโภคโภชนะจากที่นั้น พวกเขาใช้แม่โค
แทนม้ากีบเดี่ยว แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ ใช้สัตว์เลี้ยงแทนม้ากีบเดี่ยว แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ ใช้
หญิงเป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ ใช้ชายเป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ ใช้เด็กหญิง
เป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ ใช้เด็กชายเป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ พระสนม
ทั้งหลายของท้าวมหาราชนั้นก็ขึ้นสู่ยานเหล่านั้น ตามห้อมล้อมไปทุกทิศ ยานช้าง ยานม้า ยานทิพย์ ปราสาท
และวอ บังเกิดแก่ท้าวมหาราชผู้มียศ ท้าวเธอทรงมีเมืองหลายเมืองที่สร้างในอากาศ คือ
เมืองอาฏานาฏา เมืองกุสินาฏา เมืองปรกุสินาฏา เมืองนาฏปริยา เมืองปรกุสิฏนาฏา ทางทิศเหนือ
มีเมืองกปีวันตะ และมีอีกเมืองหนึ่งชื่อชโนฆะ อีกเมืองหนึ่งชื่อนวนวติยะ และมีอีกเมืองหนึ่งชื่ออัมพรอัมพรวติ
ยะ มีราชธานีชื่ออาฬกมันทา ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ท้าวกุเวรมหาราช
มีราชธานีชื่อวิสาณา ฉะนั้น
มหาชนจึงเรียกท้าวกุเวรมหาราชว่า ท้าวเวสวัณ
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ยักษ์ชื่อตโตลา ชื่อตัตตลา ชื่อตโตตลา ชื่อโอชสี ชื่อเตชสี ชื่อตโตชสี ชื่อสุระ ชื่อราชา ชื่อสูโรราชา ชื่อ
อริฏฐะ ชื่อเนมิ ชื่ออริฏฐเนมิ ต่างทําหน้าที่หาข่าวและประกาศให้ทราบ ในวิสาณาราชธานีนั้น มีห้วงน้ําชื่อ
ธรณี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆ เกิดฝนตก ในวิสาณาราชธานีนั้น มีสภาชื่อภคลวดี เป็นที่ประชุมของพวกยักษ์ มี
ต้นไม้ทั้งหลาย ผลิผลเป็นนิจดารดาษด้วยหมู่นกชนิดต่าง ๆ มีเสียงร้องของนกยูง นกกระเรียน และเสียงขับ
กล่อมจากนกดุเหว่า เป็นต้น ในวิสาณาราชธานีนั้น มีเสียงร้องของนกชีวัญชีวกะ
และนกโอฏฐวจิตตกะ
มีไก่ป่า ในสระบัวมีปูทองและนกชื่อโปกขรสาตกะ ในวิสาณาราชธานีนั้น มีเสียงนกแก้ว นกสาลิกา และหมู่
นกทัณฑมาณวะสระบัวของท้าวกุเวรนั้น จึงงามตลอดกาลทุกเมื่อ คนเรียกทิศนั้นว่า ทิศนั้นเป็นทิศเหนือจาก
ภูเขาสิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศองค์นั้นอภิบาลอยู่
ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าท้าวกุเวร ทรงเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์ มียักษ์แวดล้อม ทรงโปรด
ปรานการร่ายรําและการขับร้อง ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่า แม้โอรสของท้าวกุเวรจะมีมาก ก็มีพระนาม
เดียวกันคือ ทั้ง ๙๑ องค์ มีพระนามว่าอินทะ ต่างมีพลังมาก ท้าวกุเวรและโอรสเหล่านั้น เห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่น
แล้ว ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจากความครั่นคร้าม
แต่ที่ไกล ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาไนย ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรง
เป็นบุรุษสูงสุด ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วยพระญาณอันฉลาดเถิดแม้
อมนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนั้นมาเนืองๆ ฉะนั้น จึงกราบ
ทูลเช่นนี้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอมนุษย์วา่ พวกท่านถวายอภิวาทพระชินโคดมหรือพวกอมนุษย์
ตอบว่า พวกเราถวายอภิวาทพระชินโคดม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายอภิวาทพระพุทธโคดม ผู้
เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ นี้แหละ คือ มนต์เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะนั้น เพื่อคุ้มครอง เพื่อรักษา
เพื่อไม่ถูกเบียดเบียน เพื่ออยู่สําราญของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ผู้เรียนมนต์เครื่อง
รักษาชื่ออาฏานาฏิยะนี้จนจบครบบริบูรณ์แล้ว หากว่าอมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ ยักษิณี บุตรยักษ์ ธิดายักษ์
มหาอํามาตย์ ของยักษ์ บริวารของยักษ์ ผู้รับใช้ของยักษ์ก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นคนธรรพ์ นางคนธรรพ์ บุตรคนธรรพ์ ธิดาคนธรรพ์ มหาอํามาตย์ของคนธรรพ์ บริวารของ
คนธรรพ์ ผู้รับใช้ของคนธรรพ์ก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นกุมภัณฑ์ นางกุมภัณฑ์ บุตรกุมภัณฑ์ ธิดากุมภัณฑ์ มหาอํามาตย์ของกุมภัณฑ์ บริวารของ
กุมภัณฑ์ ผู้รับใช้ของกุมภัณฑ์ก็ตาม ไม่วา่ จะเป็นนาค นางนาค บุตรนาค ธิดานาค มหาอํามาตย์ของนาค
บริวารของนาค ผู้รับใช้ของนาคก็ตาม มีจิตประทุษร้าย เดินตามภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ผู้กําลังเดิน
ไป ยืนใกล้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ผู้ยืนอยู่ นั่งใกล้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ผู้นั่งอยู่ หรือ
นอนใกล้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรือ อุบาสิกา ผู้นอนอยู่
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ อมนุษย์นั้นไม่พึงได้สักการะ หรือความเคารพ ในหมู่บ้านหรือในนิคมของ
ข้าพระพุทธเจ้า ไม่พึงได้พื้นที่บ้าน หรือที่อยู่ในราชธานีชื่อว่า อาฬกมันทาของข้าพระพุทธเจ้า ไม่อาจเข้า
สมาคมของพวกยักษ์ของข้าพระพุทธเจ้า
อีกประการหนึ่ง อมนุษย์ทั้งหลายไม่พึงทําอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคลกับ อมนุษย์นั้น อีกประการ
หนึ่ง อมนุษย์ทั้งหลายด่าอมนุษย์นั้นด้วยคําด่าที่ตรงตัวเต็มปาก เต็มคํา อีกประการหนึ่ง อมนุษย์ทั้งหลายพึง
เอาบาตรเปล่าครอบศีรษะอมนุษย์นั้น อีกประการหนึ่ง อมนุษย์ทั้งหลายพึงผ่าศีรษะอมนุษย์นั้นออกเป็น ๗
เสี่ยง
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ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ มีอมนุษย์ทั้งหลาย ที่ดุร้าย โหดเหี้ยม ทําเกินเหตุ อมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟัง
ท้าวมหาราช ไม่เชื่อฟังเสนาบดีของท้าวมหาราช ไม่เชื่อฟัง ผู้ช่วยเสนาบดีของท้าวมหาราช ข้าแต่พระองค์ผู้นิร
ทุกข์ อมนุษย์เหล่านั้น เรียกว่า เป็นศัตรูของท้าวมหาราช เหมือนมหาโจรทั้งหลายในแว่นแคว้นของพระราชาผู้
ครอง แคว้นมคธ มหาโจรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระราชาผู้ครองแคว้นมคธ ไม่เชื่อฟังเสนาบดีของพระราชาผู้ครอง
แคว้นมคธ ไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของพระราชาผู้ครองแคว้นมคธ ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ มหาโจรเหล่านั้น
เรียกว่า เป็นศัตรูของพระราชา ผู้ครองแคว้นมคธ ฉันใด มีอมนุษย์ทั้งหลาย ที่ดุร้าย โหดเหี้ยม ทําเกินเหตุ
อมนุษย์เหล่านั้น ไม่เชื่อฟังท้าวมหาราช ไม่เชื่อฟังเสนาบดีของท้าวมหาราช ไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของท้าว
มหาราช ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ อมนุษย์เหล่านั้น เรียกว่าเป็นศัตรูของท้าวมหาราช ฉันนั้นเหมือนกัน
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ อมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ ยักษิณี บุตรยักษ์ ธิดายักษ์ มหาอํามาตย์
ของยักษ์ บริวารของยักษ์ ผู้รบั ใช้ของยักษ์ก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นคนธรรพ์ นางคนธรรพ์ บุตรคนธรรพ์ ธิดาคนธรรพ์ มหาอํามาตย์ของคนธรรพ์ บริวารของ
คนธรรพ์ ผู้รับใช้ของคนธรรพ์ก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นกุมภัณฑ์ นางกุมภัณฑ์ บุตรกุมภัณฑ์ ธิดากุมภัณฑ์ มหาอํามาตย์ของกุมภัณฑ์ บริวารของ
กุมภัณฑ์ ผู้รับใช้ของกุมภัณฑ์ก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นนาค นางนาค บุตรนาค ธิดานาค มหาอํามาตย์ของนาค บริวารของนาค ผู้รบั ใช้ของนาคก็
ตาม มีจิตประทุษร้าย เดินตามภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ผู้กําลังเดินอยู่ ยืนใกล้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
หรือ อุบาสิกา ผู้ยืนอยู่ นั่งใกล้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ผู้นั่งอยู่ หรือนอนใกล้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
หรืออุบาสิกา ผู้นอนอยู่ พึงกล่าวโทษ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ต่อยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์
เหล่านี้ว่า ยักษ์นี้สิง ยักษ์นี้ เข้าสิง ยักษ์นี้ระราน ยักษ์นี้รุกราน ยักษ์นี้เบียดเบียน ยักษ์นี้บีบคั้น ยักษ์นี้ไม่ ยอม
ปล่อย
ยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ คือใคร
คือ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ภารทวาชะ ๑ ปชาบดี ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆัณฑุ ๑
นิฆัณฑุ ๑ ปนาทะ ๑ โอปมัญญะ ๑ เทวสูตะ ๑ มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ๑ คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ ชโนสภะ
๑ สาตาคิระ ๑ เหมวตะ ๑
ปุณณกะ ๑ กรติยะ ๑ คุฬะ ๑ สิวกะ ๑ มุจลินทะ ๑ เวสสามิตตะ ๑ ยุคันธ
ระ ๑ โคปาละ ๑ สุปปเคธะ ๑ หิริ ๑ เนตติ ๑ มันทิยะ ๑ ปัญจาลจันทะ ๑ อาฬวกะ ๑ ปชุนนะ ๑ สุมนะ ๑ สุ
มุขะ ๑ ทธิมุขะ ๑ มณิ ๑ มานิจระ ๑ ทีฆะ ๑ รวมทั้งเสรีสกะด้วย
พุทธบริษัท พึงกล่าวโทษ ร้องทุกข์ ร้องเรียนต่อยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้
ว่า ยักษ์นี้สิง ยักษ์นี้เข้าสิง ยักษ์นี้ระราน ยักษ์นี้รุกราน ยักษ์นี้เบียดเบียน ยักษ์นี้บีบคั้น ยักษ์นี้ไม่ยอมปล่อย ข้า
แต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ นี้แหละ คือ มนต์เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะ เพื่อ คุ้มครอง เพื่อรักษา เพื่อไม่ถูก
เบียดเบียน เพื่ออยู่สําราญของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ บัดนี้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอทูลลากลับ เพราะมีกิจมาก มีหน้าที่ที่จะต้องทํามาก พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า มหาราชทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงกําหนดเวลา ที่สมควร ณ บัดนี้เถิด
ครั้งนั้น ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค กระทําประทักษิณแล้ว
อันตรธาน (หายตัว)ไป ณ ที่นั้นเอง แม้พวกยักษ์เหล่านั้นก็ลุกจากที่นั่ง บางพวกก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค
กระทําประทักษิณแล้วอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง บางพวกสนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึง
กันกับพระผู้มีพระภาคแล้วอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง บางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่
แล้วอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง บางพวกประกาศชื่อและโคตรแล้วอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง บางพวกอันตรธาน
ไปเสียเฉย ๆ ณ ที่นั้นเอง
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(บทสวดอาฏานาฏิยสูตร จบ)

