
        

 

ค าน า 

การสวดมนต์   เป็นการเพ่ิมพูนศรัทธา    และอบรมจิตด้วยการระลึกถึงคุณ 
พระรัตนตรัย   อานุภาพของบทสวดมนต์ก็มีมาก   รวมทัง้แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้ง 
หลายอันจะได้เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งปวง   มีจิตใจตั้งอยู่ในศีลในธรรม   

ทาง “วัดจากแดง” ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์ยามเย็นทุกๆ วัน  แก่ศรัทธา
ญาติโยมเป็นเวลานานมาแล้วจนถึงปัจจุบัน    ช่วงนี้ประเทศไทยได้เกิดภัยแล้งทางวัด
จึงได้รวบรวมข้อมูลในพระไตรปิฎก  ที่มาในพระสูตรต่างๆ  ที่เก่ียวเนื่องด้วยอันตราย
อันเกิดจากฝนแล้ง  มีทุพภิกขภัย  อมนุสสภัย  โรคภัย เป็นต้น   ได้จัดท าเป็นหนังสือ
เล่มเล็กไว้แจกเป็นธรรมทานเพ่ือเพ่ิมพูนปัญญา  น าไปประพฤติปฏิบัติ  ดังนั้นทางวัด
ได้จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง   “ สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ ”  โดยพระมหาประนอม   
ธมฺมาลงฺกาโร,   อีกพร้อมทั้งคณะสงฆ์น าคณะญาติโยมสวดมนต์ด้วย   “บทสวดขจัด
ภัย   สู้ภัยแล้งวิถีพุทธ”  เล่มที่แจกนี้   เป็นภาคส่วนของวัดจากแดงที่ได้ตระหนักถึง
ภัย,  ณ  โอกาสนี้  จึงขอเรียนเชิญเจริญพร  ภาคส่วนประชาชนมาร่วมสู้ภัยแล้งกับ
ทางวัดขจัดภัยอันตรายต่างๆกันเถิด  

วันอาทิตยท์ี ่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  จึงขอเรียนเชิญเจริญพรมาร่วมกิจกรรม 
ลงมือปฏิบัติการ   เพ่ือสู้ภัยแล้ง   ณ   วัดจากแดง   ต.ทรงคะนอง    อ.พระประแดง   
จ.สมุทรปราการ  ตั้งแต่ ๙  โมงเช้า   ถึงบ่าย ๓ โมงสืบต่อไป  
           พระมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร 

(รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง)    
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส 



 

 

๑ บทสวดขจัดภัย  สู้ภัยแล้งวิถีพุทธ 

อานุภาพพระรตันตรัย 

(ขจัดภัย ๓ ประการ) 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพทุธัสสะ. (ว่า ๓ หน) 
พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ  
ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ  
สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ   พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ  
ทุติยัมปิ   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ  
ทุติยัมปิ   สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ   
ตะติยัมปิ  พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ  
ตะติยัมปิ  ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ  
ตะติยัมปิ  สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ.  

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ 

อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง,  สมัมาสัมพุทโธ,  
วิชชาจะระณะสัมปันโน,  สุคะโต,  โลกะวทิู,  
อะนุตตะโร  ปุรสิะธัมมะสาระถิ,                                    
สัตถา  เทวะมนุสสานัง,  พุทโธ,  ภะคะวาติ.  



        

 

๒  วัดจากแดง 

บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ  

สฺวากขาโต  ภะคะวา  ธัมโม.  
สันทิฏฐิโก,  อะกาลิโก,  เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก,  
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วญิญูหีติ.  

บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ.  
อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ.  
ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ.  
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ.  
ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยคุาน ิ อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ.  
อาหุเนยโย,  ปาหุเนยโย,  ทักขิเณยโย,  
อัญชะลีกะระนีโย,  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ. 

********** 

สัมพุทเธ  อัฏฐะวสีัญจะ  ทฺวาทะสัญจะ  สะหัสสะเก  
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ  สิระสา  อะหัง 
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหัง  
นะมะการานุภาเวนะ   หันตฺวา  สัพเพ  อุปัททะเว  
อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันต ุอะเสสะโต.  



 

 

๓ บทสวดขจัดภัย  สู้ภัยแล้งวิถีพุทธ 

สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก  
ทะสะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ  สิระสา  อะหัง  
เตสัง ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหัง  
นะมะการานุภาเวนะ  หันตฺวา  สัพเพ  อุปัททะเว  
อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันต ุ อะเสสะโต.  
สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต  อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก  
วีสะติสะตะสะหสัสานิ  นะมามิ  สิระสา  อะหัง  
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหัง  
นะมะการานุภาเวนะ  หันตฺวา  สัพเพ  อุปัททะเว  
อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ  อะเสสะโต. 

ระตะนะสุตตัง 
๑. ยานีธะ  ภูตาน ิ สะมาคะตานิ 

ภุมมาน ิ วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข 
สัพเพวะ  ภูตา  สุมะนา  ภะวันต ุ
อะโถปิ  สักกัจจัง  สุณันตุ  ภาสิตัง. 

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



        

 

๔  วัดจากแดง 

๓. ยังกิญจิ  วิตตงั  อิธะ  วา  หุรัง  วา 
สัคเคสุ  วา  ยัง  ระตะนัง  ปะณีตัง 
นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ 
อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนงั  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ. 

๔. ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง    
ยะทัชฌะคา  สักฺยะมุนี  สะมาหิโต 
นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ 
อิทัมปิ  ธมัเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ. 

๕. ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี  สุจิง 
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ 
สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ  วิชชะติ 
อิทัมปิ  ธมัเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ. 

๖. เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัตถา 
จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนต ิ
เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา 
เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ 



 

 

๕ บทสวดขจัดภัย  สู้ภัยแล้งวิถีพุทธ 

อิทัมปิ  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ. 

๗. เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา  ทัฬเหนะ 
นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ 
เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ 
ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภญุชะมานา 
อิทัมปิ  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ. 

๘. ยะถินทะขีโล  ปะฐะวิสสิโต  สิยา                  
จะตุพภิ  วาเตภิ  อะสัมปะกัมปิโย   
ตะถูปะมงั  สัปปุริสัง  วะทามิ     
โย  อะริยะสัจจานิ  อะเวจจะ  ปัสสะต ิ                 
อิทัมปิ  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ. 

๙. เย  อะริยะสัจจานิ  วิภาวะยันติ   
คัมภีระปัญเญนะ  สุเทสิตานิ   
กิญจาปิ  เต  โหนต ิ ภุสัง  ปะมัตตา   
นะ  เต  ภะวัง  อัฏฐะมะมาทิยันต ิ  



        

 

๖  วัดจากแดง 

อิทัมปิ  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ.   

๑๐. สะหาวัสสะ  ทัสสะนะสัมปะทายะ   
ตะยัสส ุ ธัมมา  ชะหิตา  ภะวันต ิ  
สักกายะทิฏฐิ  วิจิกิจฉิตัญจะ  
สีลัพพะตัง  วาปิ  ยะทัตถิ  กิญจิ.   

๑๑. จะตูหะปาเยหิ  จะ  วิปปะมุตโต   
ฉัจจาภิฐานานิ  อะภัพพะ  กาตุง  
อิทัมปิ  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ.               

๑๒. กิญจาปิ  โส  กัมมะ  กะโรต ิ ปาปะกัง   
กาเยนะ  วาจา  อุทะ  เจตะสา  วา   
อะภัพพะ  โส  ตัสสะ  ปะฏิจฉะทายะ     
อะภัพพะตา  ทิฏฐะปะทสัสะ  วุตตา                  
อิทัมปิ  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ.                

๑๓. วะนัปปะคุมเพ  ยะถะ  ผุสสิตัคเค   
คิมหานะมาเส  ปะฐะมัสมฺิง  คิมเห   



 

 

๗ บทสวดขจัดภัย  สู้ภัยแล้งวิถีพุทธ 

ตะถูปะมงั  ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ   
นิพพานะคามิง  ปะระมัง  หิตายะ   
อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนงั  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ.                

๑๔. วะโร  วะรัญญู  วะระโท  วะราหะโร   
อะนุตตะโร  ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ   
อิทัมป ิ พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง    
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถ ิ โหตุ.   

๑๕. ขีณัง  ปุราณัง  นะวะ  นัตถิ  สมัภะวัง 
วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวสัฺมิง 
เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา 
นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัง  ปะทีโป 
อิทัมปิ  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถ ิ โหตุ.  

๑๖. ยานีธะ  ภูตาน ิ สะมาคะตานิ 
ภุมมาน ิ วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข 
ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
พุทธัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ.  



        

 

๘  วัดจากแดง 

๑๗. ยานีธะ  ภูตาน ิ สะมาคะตานิ 
ภุมมาน ิ วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข 
ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
ธัมมัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ. 

๑๘. ยานีธะ  ภูตาน ิ สะมาคะตานิ 
ภุมมาน ิ วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข 
ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
สังฆัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ. 

ระตะนะสุตตัง  นิฏฐิตัง. 

********** 

มัจฉะราชะจะริยา 

(คาถาขอฝน) 

ปุนะปะรัง  ยะทา  โหม ิ  มัจฉะราชา  มะหาสะเร 
อุณฺเห  สูริยะสันตาเป   สะเร  อุทะกัง  ขียะถะ. 
ตะโต  กากา  จะ  คิชฌา  จะ  กังกา  กุลาละเสนะกา 
ภักขะยันติ  ทิวารัตติง   มัจเฉ  อุปะนิสีทิยะ. 
เอวัง  จินเตสะหัง  ตัตถะ  สะหะ  ญาตีหิ  ปีฬิโต 



 

 

๙ บทสวดขจัดภัย  สู้ภัยแล้งวิถีพุทธ 

เกนะ  นุ  โข  อุปาเยนะ  ญาตี  ทุกขา  ปะโมจะเย. 
วิจินตะยิตฺวา  ธัมมตัถัง  สัจจัง  อัททะสะ  ปัสสะยงั 
สะเจ  ฐัตฺวา  ปะโมเจสิง  ญาตีนัง  ตัง  อะติกขะยัง. 
อะนุสสะริตฺวา  สะตัง  ธมัมัง  ปะระมัตถัง  วิจินตะยัง 
อะกาสิ  สัจจะกิริยัง   ยัง  โลเก  ธุวะสัสสะตงั. 
ยะโต  สะรามิ  อัตตานัง  ยะโต  ปัตโตสฺมิ  วิญญุตงั 
นาภิชานามิ  สัญจิจจะ  เอกะปาณัมปิ  หิงสิตงั. 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  ปัชชุนโน  อะภิวัสสะต ุ
อะภิตถะนายะ  ปัชชุนนะ  นิธิง  กากัสสะ  นาสะยะ 
กากัง  โสกายะ  รันเธห ิ  มัจเฉ  โสกา  ปะโมจะยะ. 
สะหะ  กะเต  สัจจะวะเร  ปัชชุนโน  อะภิคัชชิยะ 
ถะลัง  นินนัญจะ  ปูเรนโต  ขะเณนะ  อะภิวัสสถะ. 
เอวะรูปัง  สัจจะวะรัง   กัตฺวา  วีริยะมุตตะมัง 
วัสสาเปสิง  มะหาเมฆงั  สัจจะเตชะพะลัสสิโต 
สัจเจนะ  เม  สะโม  นัตถ ิ  เอสา  เม  สัจจะปาระมีติ. 

มัจฉะราชะจะริยัง  ทะสะมัง. 

 
 
 



        

 

๑๐  วัดจากแดง 

ปัตติทานะคาถา 
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี, ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง, 

เทพยดาเหล่าใด  มีปกติอยู่ในวิหาร,   สถิตอยู่ท่ีเรือนพระสถูป 
ท่ีเรือนโพธิ์ในท่ีนั้น ๆ, 

ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา, โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล, 
เทพยดาเหล่านั้น  เป็นผู้อันเราท้ังหลายบูชาแล้ว  ด้วยธรรมทาน, 

ขอจงกระท าความสวัสดี  ความเจริญในวิหารมณฑลนี้, 

เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว, สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา, 
พระภิกษุทั้งหลายท่ีเป็นเถระก็ดี  ท่ีเป็นมัชฌิมะก็ดี  ท่ีเป็นนวกะก็ดี,  

อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายผู้เป็นทานบดีก็ดี  พร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี, 

คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา, สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต, 
ชนท้ังหลายท่ีเป็นชาวบ้านก็ดี  ท่ีเป็นชาวเมืองก็ดี  ท่ีเป็นชาวนิคมก็

ดี  ท่ีเป็นอิสรชนก็ดี,   ขอชนท้ังหลายเหล่านั้น  จงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขเถิด, 

ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา, สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา, 
สัตว์ท้ังหลายท่ีเป็นชลาพุชะก าเนิดก็ดี  ท่ีเป็นอัณฑชะก าเนิดก็ดี,    

ท่ีเป็นสังเสทชะก าเนิดก็ดี  ท่ีเป็นโอปะปาติกะก าเนิดก็ดี, 

นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต, สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง. 
สัตว์เหล่านั้นแม้ท้ังปวง  อาศัยพระธรรมอันประเสริฐ  อันเป็น 



 

 

๑๑ บทสวดขจัดภัย  สู้ภัยแล้งวิถีพุทธ 

นิยยานิกธรรม,  น าออกจากสังสารแล้ว  จงกระท าความสิ้นไปแห่งทุกข์เถิด, 

ฐาตุ  จิรัง  สะตัง  ธมัโม ธัมมัทธะรา  จะ  ปุคคะลา 
ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายและบุคคลท้ังหลายผู้ทรงธรรมจงด ารง

อยู่ส้ินกาลนาน,  

สังโฆ  โหตุ  สะมัคโค  วะ อัตถายะ  จะ  หิตายะ  จะ  
ขอพระสงฆ์จงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันทีเดียว  เพื่อประโยชน์และ

เกื้อกูลเถิด, 

อัมฺเห  รักขะตุ  สัทธัมโม สัพเพปิ  ธัมมะจาริโน   
ขอพระสัทธรรมจงรักษาเราท้ังหลายและผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวง,  

วุฑฒิง  สมัปาปุเณยยามะ         ธัมเม  อะริยัปปะเวทิเต.   
ขอเราท้ังหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรม  ท่ีพระอริยเจ้า

ประกาศไว้แล้ว, 

ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ          ปาณิโน  พุทธะสาสะเน  
ขอสัตว์มีชีวิตแม้ท้ังปวง  จงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา, 

สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโต         กาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ 
ขอฝนจงตกต้องตามฤดูกาล  ขอสายธารหลั่งไหลไปโดยชอบ, 

วุฑฒิภาวายะ  สัตตานัง            สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง  
จงน าความส าเร็จมาสู่พื้นปฐพี  เพื่อความเจริญแก่สัตว์ท้ังหลาย, 



        

 

๑๒  วัดจากแดง 

มาตา  ปิตา  จะ  อัตฺระชัง         นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง 
มารดาและบิดาย่อมรักษาบุตรน้อย  ผู้เกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใด, 

เอวัง  ธัมเมนะ  ราชาโน           ปะชัง  รักขันตุ  สัพพะทา. 
ขอพระราชาจงปกครองประชาชนโดยชอบธรรม  ในกาลทุกเมื่อ  

ฉันนั้นเถิด. 

********** 

บทแผ่เมตตา 

สัพเพ  สัตตา,  สัพเพ  ปาณา,    สัพเพ  ภูตา,  สพัเพ  ปุคคะลา,   
สัพเพ  อัตตะภาวะปะริยาปันนา,    สัพพา  อิตถิโย,  สัพเพ  ปุริสา,   
สัพเพ  อะริยา,  สัพเพ  อะนะริยา,    สัพเพ  เทวา,  สัพเพ  มะนุสสา,   
สัพเพ  วินิปาติกา,    

อะเวรา  โหนตุ,  อัพยาปัชฌา  โหนต,ุ    อะนีฆา  โหนตุ,   
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ,    ทุกขา  มุจจันตุ,   
ยะถาลัทธะสัมปัตติโต  มาวิคัจฉันตุ,    กัมมัสสะกา. 

ขอสัตว์ทั้งหลายท้ังปวง,  ขอปาณะท้ังหลายท้ังปวง,  ขอภูตทั้งหลายทั้งปวง, 
ขอบุคคลท้ังหลายท้ังปวง,  ขอผู้เนื่องอยู่ในอัตภาพท้ังหลายท้ังปวง,  ขอสตรี
ท้ังหลายท้ังปวง,  ขอบุรุษท้ังหลายท้ังปวง,  ขออริยชนท้ังหลายท้ังปวง,  



 

 

๑๓ บทสวดขจัดภัย  สู้ภัยแล้งวิถีพุทธ 

ขออนริยชนท้ังหลายท้ังปวง,  ขอเทพท้ังหลายท้ังปวง,  ขอมนุษย์ท้ังหลาย
ท้ังปวง,  ขอวินิปาติกะท้ังหลายท้ังปวง,   

จงเป็นผู้ไม่มีเวร,  จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียน,  ไม่มีความทุกข์ใจ  ไม่มีความทุกข์
กาย,  มีความสุขสบาย  รักษาตนอยู่เถิด,  ขอจงพ้นจากความทุกข์,  อย่าได้
ไปปราศจาก  สมบัติท่ีได้รับแล้ว,  ขอจงเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเถิด.  

ปุรัตถิมายะ  ทิสายะ,  ปจัฉิมายะ  ทิสายะ,  อุตตะรายะ  ทิสายะ,  
ทักขิณายะ  ทิสายะ,  ปุรัตถิมายะ  อะนุทิสายะ,  ปัจฉิมายะ  อะนุทิสายะ
อุตตะรายะ  อะนุทิสายะ,  ทักขิณายะ  อะนุทิสายะ,   
เหฏฐิมายะ  ทิสายะ,  อปุะริมายะ  ทิสายะ.  

ในทิศตะวันออก,  ในทิศตะวันตก,  ในทิศเหนือ,  ในทิศใต้,  ในทิศเฉียงตะ
ตะวันออกเฉียงใต้,  ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,  ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,  
ในทิศตะวันตกเฉียงใต้,  ในทิศเบ้ืองล่าง,  ในทิศเบ้ืองบน 

สัพเพ  สัตตา,  สัพเพ  ปาณา,    สัพเพ  ภูตา,  สพัเพ  ปุคคะลา,   
สัพเพ  อัตตะภาวะปะริยาปันนา,    สัพพา  อิตถิโย,  สัพเพ  ปุริสา,   
สัพเพ  อะริยา,  สัพเพ  อะนะริยา,    สัพเพ  เทวา,  สัพเพ  มะนุสสา,   
สัพเพ  วินิปาติกา,    

อะเวรา  โหนตุ,  อัพยาปัชฌา  โหนต,ุ    อะนีฆา  โหนตุ,   
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ,    ทุกขา  มุจจันตุ,   



        

 

๑๔  วัดจากแดง 

ยะถาลัทธะสัมปัตติโต  มาวิคัจฉันตุ,    กัมมัสสะกา. 

ขอสัตว์ทั้งหลายท้ังปวง,  ขอปาณะท้ังหลายท้ังปวง,  ขอภูตทั้งหลายทั้งปวง,  
ขอบุคคลท้ังหลายท้ังปวง,  ขอผู้เนื่องอยู่ในอัตภาพท้ังหลายท้ังปวง,  ขอสตรี
ท้ังหลายท้ังปวง,  ขอบุรุษท้ังหลายท้ังปวง,  ขออริยชนท้ังหลายท้ังปวง,  
ขออนริยชนท้ังหลายท้ังปวง,  ขอเทพท้ังหลายท้ังปวง,  ขอมนุษย์ท้ังหลาย
ท้ังปวง,  ขอวินิปาติกะท้ังหลายท้ังปวง,   

จงเป็นผู้ไม่มีเวร,  จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียน,  ไม่มีความทุกข์ใจ  ไม่มีความทุกข์
กาย,  มีความสุขสบาย  รักษาตนอยู่เถิด,  ขอจงพ้นจากความทุกข์,  อย่าได้
ไปปราศจาก  สมบัติท่ีได้รับแล้ว,  ขอจงเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเถิด.  

อุทธัง  ยาวะ  ภะวัคคา  จะ  อะโธ  ยาวะ  อะวีจิโต,   
สะมันตา  จักกะวาเฬสุ,    เย  สัตตา  ปะถะวีจะรา,   
อัพยาปัชฌา  นิเวรา  จะ  นิททุกขา  จานุปปัททะวา.  

ในจักรวาลท้ังหลายโดยรอบ,  เบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป  เบื้องบน
ตั้งแต่ภวัคคภูมิลงมา,  ขอสัตว์ทั้งหลาย “ที่เที่ยวไปบนแผ่นดิน”,   
จงไม่มีความทุกข์ใจ  ไม่มีเวรภัย  ไม่มีทุกข์  ไม่มีอุปัททวะ.  

อุทธัง  ยาวะ  ภะวัคคา  จะ  อะโธ  ยาวะ  อะวีจิโต,   
สะมันตา  จักกะวาเฬสุ,    เย  สัตตา  อุทะเกจะรา,   
อัพยาปัชฌา  นิเวรา  จะ  นิททุกขา  จานุปปัททะวา.  



 

 

๑๕ บทสวดขจัดภัย  สู้ภัยแล้งวิถีพุทธ 

ในจักรวาลท้ังหลายโดยรอบ,  เบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป  เบื้องบน
ตั้งแต่ภวัคคภูมิลงมา,  ขอสัตว์ทั้งหลาย “ที่เที่ยวไปบนน  า”,   
จงไม่มีความทุกข์ใจ  ไม่มีเวรภัย  ไม่มีทุกข์  ไม่มีอุปัททวะ.  

อุทธัง  ยาวะ  ภะวัคคา  จะ  อะโธ  ยาวะ  อะวีจิโต,   
สะมันตา  จักกะวาเฬสุ    เย  สัตตา  อากาเสจะรา,   
อัพยาปัชฌา  นิเวรา  จะ  นิททุกขา  จานุปปัททะวา.  

ในจักรวาลท้ังหลายโดยรอบ,  เบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป  เบื้องบน
ตั้งแต่ภวัคคภูมิลงมา,  ขอสัตว์ทั้งหลาย “ที่เที่ยวไปในอากาศ”,   
จงไม่มีความทุกข์ใจ  ไม่มีเวรภัย  ไม่มีทุกข์  ไม่มีอุปัททวะ.  

ยัง  ปัตตงั  กุสะลงั  ตัสสะ  อานุภาเวนะ  ปาณิโน,  
สัพเพ  สัทธัมมะราชัสสะ  ญัตฺวา  ธัมมัง  สุขาวะหัง,   
ปาปุณันตุ  วิสุทธายะ  สขุายะ  ปะฏิปัตติยา  อะโสกะมะนุปายาสัง   
นิพพานะสุขะมุตตะมัง.  

ด้วยอานุภาพแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระท าแล้ว,   
ขอสัตว์ทั้งหลายท้ังปวง  จงรู้พระสัทธรรมอันน ามาซึ่งความสุขแล้ว,   
ได้บรรลุนิพพานสุขอันยอดเยี่ยม  อันปราศจากความโศก  ไม่มีอุปายาส  
ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันสะดวกบริสุทธิ์.  

 



        

 

๑๖  วัดจากแดง 

จิรัง  ติฏฐะตุ  สัทธัมโม  ธัมเม  โหนตุ  สะคาระวา   
สัพเพปิ  สัตตา  กาเลนะ  สัมมา  เทโว  ปะวัสสะต.ุ  

ขอพระสัทธรรม  จงตั้งมั่นสิ้นกาลนาน  ขอสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวง  จงมี
ความเคารพในพระสัทธรรม  ขอฝนจงตกถูกต้องตามฤดูกาล,  

ยะถา  รักขิงสุ  โปราณา  สุราชาโน  ตะเถวิมัง,  
ราชา  รักขะตุ  ธัมเมนะ  อัตตะโนวะ  ปะชัง  ปะชงั.  

ขอพระราชาจงรักษาประชาชนโดยธรรม  ดุจพระโอรสของพระองค์,  
เหมือนพระราชาโพธิสัตว์ท่ีดีงามท้ังหลายในกาลก่อน  ปกครองประชาชน
โดยธรรมฉะนั้น. 
 

********** 

 


