


๑ 
 

คํานาํ 
 

การสวดมนต ์ คือ การนอบน้อมบูชาพระสมัมาสมัพุทธเจ้า น้อมระลึกถงึพระธรรม
คาํสอนที่ทรงตรัสไว้ดแีล้ว และระลึกถงึพระอริยสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า การ
ประนมมือกราบไหว้เป็นการนอบน้อมด้วยกายกรรม การเปล่งวาจาสรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยเป็นวจีกรรม การคิดตามด้วยใจเป็นมโนกรรม การน้อมจติน้อมใจที่เป่ียมด้วย
ความเล่ือมใสศรัทธาซาบซ้ึงในพระคุณต่างๆ และมีปัญญาเข้าใจในพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสงัฆคุณด้วยการสวดมนต์หรือสาธยายนั้นยังเป็นการเจริญสมัมาทิฏฐิใน
เบื้ องตน้ อนัเป็นทางสู่พระนิพพาน 

การสวดสรรเสริญพระพุทธคุณในบทต่างๆ เช่น บททาํวัตรเช้า ทาํวัตรเยน็ เช่น
บทอติิปิโส ภะคะวา ฯลฯ น้ัน เป็นการเจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน ย่อมทาํให้ผู้สวดตาม
ระลึกนึกถงึพระพุทธคุณต่างๆ ได้แก่ พระปัญญาคุณ พระบริสทุธคุิณและพระมหากรณุา
คุณเป็นต้น และยังเป็นการเจริญมงคล คอื การคบบัณฑติผู้ย่ิงใหญ่หาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ 
คือ พระผู้มพีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผู้เป็นสตับุรษุในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มาร
โลก พรหมโลกในหมู่สตัว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

การสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ คือ พระธรรมคาํสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดแีล้ว 
เป็นธรรมที่นาํออกจากทุกข ์ นาํไปสู่พระนิพพานอนัเป็นบรมสขุ เป็นการเจริญธมัมานุสสติ
กรรมฐาน ได้เหน็คาํสอนอนัไพเราะในเบื้องต้นด้วยศีล ไพเราะในทา่มกลางด้วยสมถะและ
วิปัสสนา (สมถะเป็นธรรมที่ทาํให้สงบจากโลภะและโทสะ วิปัสสนาเป็นธรรมที่สงบจาก
โมหะคือความลุ่มหลง ความไม่รู้) ไพเราะในที่สดุด้วยอริยมรรค ซ่ึงเป็นข้อปฏบิัตทิี่นาํสตัว์
ออกจากทุกขถ์งึที่สดุคือพระนิพพาน  

การสวดสรรเสริญพระสงัฆคุณ ของเหล่าพระอริยะสาวกของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า 
ผู้ปฎบิตัิด ีปฏบิัตติรง ปฏบิตัิตนเพ่ือรู้ธรรมนาํออกจากกองทุกข ์ปฏบิัติสมควรแก่การกราบ
ไหว้ เคารพสกัการะ ผู้เป็นนาบุญอนัยิ่งใหญ่กว่านาบุญอนัดีทั้งหลาย ช่ือว่าเป็นการเจริญ
สงัฆานุสสติกรรมฐาน น้อมนาํคุณธรรมของท่านผู้เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์มาเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัิธรรมสมควรแก่โลกุตตรธรรม ผู้ที่
สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยด้วยความเข้าใจน้ัน ย่อมตอกยํา้ในไตรสรณคมน์ให้หนัก
แน่นมั่นคง ซ่ึงมีผลมาก มีอานิสงสม์ากกว่าการถวายสงัฆทานแด่พระภิกษุสงฆ ์ อนัมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข  

นอกจากนี้  การสวดมนต์นอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นประจาํ นับเป็นเคร่ืองป้องกนั 
(พระปริตร) ทุกข ์โศก โรค ภัย อปุสรรค อนัตรายของชีวิตและทรัพย์สนิ เป็นเคร่ืองรักษา
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๓ 
 

สารบญั 
 

        บทสรรเสริญพระรตันตรยั 
 

ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง……………………………………………………………… ๖ 
คาํนมัสการพระรัตนตรัย……………………………………………………………………… ๑๑ 
คาํขอไตรสรณคมน์และอารธนาศีล ๕ ………………………………………………… ๑๒ 
ไตรสรณคมน์………………………………………………………………………………………… ๑๓ 
คาํสมาทานอาชีวัฏฐะมะกะศีล……………………………………………………………… ๑๕ 
คาํสมาทานอโุบสถตามรอยพระอรหันต…์…………………………………………… ๑๗ 
สรณะอนัเกษมสงูสดุ………………………………………………………………………………๒๐ 
คาํทาํวัตรเช้า……………………………………………………………………………………………๒๑ 
คาํทาํวัตรเยน็………………………………………………………………………………………… ๒๙ 
พุทธานุสสต…ิ………………………………………………………………………………………… ๓๘ 
ธมัมานุสสต…ิ………………………………………………………………………………………… ๔๒ 
สงัฆานุสสต…ิ………………………………………………………………………………………… ๔๔ 
บทสรรเสริญพระรัตนตรัย  ทาํนองสรภัญญะ………………………………………๔๖ 
บทสาธยายบารมี ๓๐…………………………………………………………………………… ๕๐ 
 

            พระปริตร 
 

ความหมายของพระปริตร…………………………………………………………………… ๕๒ 
คาํอาราธนาพระปริตร…………………………………………………………………………  ๕๓ 
คาํอญัเชิญเทวดา…………………………………………………………………………………  ๕๔ 
คาํนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (สมัพุทเธ,นมการสทิธคิาถา,นโมการอฏัฐกะ)… ๕๗ 
มงคลปริตร……………………………………………………………………………………… ๖๐ 



๔ 
 

                  สารบญั 
            พระปริตร (ต่อ)  
 

รัตนปริตร……………………………………………………………………………………๖๕ 
กรณยีเมตตปริตร……………………………………………………………………… ๗๓ 
ขันธปริตร……………………………………………………………………………………๗๗ 
ฉันทนัตปริตร………………………………………………………………………………๘๐ 
โมรปริตร…………………………………………………………………………………… ๘๑ 
วัฏฏกปริตร…………………………………………………………………………………๘๕ 
ธชัคคปริตร…………………………………………………………………………………๘๗ 
อาฏานาฏยิปริตร…………………………………………………………………………๙๔ 
องคุลิมาลปริตร……………………………………………………………………… ๑๐๔ 
โพชฌงคปริตร………………………………………………………………………… ๑๐๖ 
อภยปริตร…………………………………………………………………………………๑๐๙ 
สริุยสตูร…………………………………………………………………………………… ๑๑๑ 
จันทมิสตูร…………………………………………………………………………………๑๑๒ 
พุทธชัยมงคล ๘ คาถา………………………………………………………………๑๑๔ 
ชัยปริตร (มหาการุณิโก) …………………………………………………………๑๑๗ 
มงคลจักรวาลน้อย…………………………………………………………………… ๑๑๙ 
สพัพมังคละคาถา………………………………………………………………………๑๒๐ 
มงคลจักรวาลใหญ่…………………………………………………………………… ๑๒๑ 
เทวตาอยุโยชนคาถา………………………………………………………………… ๑๒๔ 
บทเจริญเมตตา………………………………………………………………………… ๑๒๕ 
สพัพปัตตตทิานคาถา (คาํอทุศิส่วนกุศล) ………………………………๑๒๖  
คาํตั้งความปรารถนา………………………………………………………………… ๑๒๖ 



๕ 
 

อนุโมทนารัมภะคาถา……………………………………………………………………… ๑๒๘ 
สามัญญานุโมทนาคาถา…………………………………………………………………… ๑๒๘ 
บทเจริญอภิณหปัจจเวกขณ…์…………………………………………………………  ๑๒๙ 
คาํขอขมาพระรัตนตรัย…………………………………………………………………… ๑๓๐ 
คาํนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ……………………………………………………… ๑๓๑ 
 

         พระสูตรสาํคญัอนัเป็นขอ้ปฏิบติั 
 

พระธมัมจักกปัวัตตนสตูร (ปฐมเทศนา)……………………………………… ๑๓๓ 
อนัตตลักขณสตูร (ประกาศอนัตตลักษณะ)……………………………………๑๕๓ 
อาทติตปริยายสตูร (สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน)…………………………………๑๕๙ 
ราหุลสตูร (การพิจารณาธาตุ ๔)…………………………………………………… ๑๖๓ 
พระโอวาทปาฏโิมกข์……………………………………………………………………… ๑๖๔ 
โลกนิโรธสตูร (ความเกดิและความดับแห่งโลก)……………………………๑๖๕ 
นิธกิณัฑ ์ขุมทรัพย์คือบุญ…………………………………………………………………๑๖๙ 
การได้ความเป็นมนุษย์แสนยาก………………………………………………………๑๗๑ 
สลัเลขธรรม (ความขดัเกลาอกุศลธรรมอนัเศร้าหมอง ๔๔ ประการ)……… ๑๗๒ 
ทางแห่งความเสื่อม …………………………………………………………………………๑๗๖ 
วิมุตตายตนะ ๕ (เหตุแห่งความหลุดพ้น) …………………………………… ๑๗๘ 
อานาปานสติ…………………………………………………………………………………… ๑๗๙ 
โพธปัิกขิยธรรม ๓๗ ประการ………………………………………………………… ๑๘๑ 
โพธกิถา (พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมนสกิารปฏจิจสมุปบาท)……… ๑๙๑ 
อานิสงค์ของศีล ๕…………………………………………………………………………… ๑๙๓ 
องค์ของอกุศลกรรมบถ ๑๐…………………………………………………………… ๑๙๗ 
ความไม่ประมาทและความประมาท……………………………………………… ๑๙๘ 

 



๖ 
 

ธรรมทาน   ย่อมชนะทานทัง้ปวง 
 

      ในพระสตุตันตปิฎก คาถาธรรมบท เรือ่งทา้วสกักเทวราช กล่าวว่า  ในสมัยหน่ึง  
เทพดาในดาวดึงสเ์ทวโลกประชุมกนัแล้ว  ตั้งปัญหาขึ้น  ๔  ข้อว่า  
         บรรดาทานทัง้หลาย  ทานชนิดไหนหนอแล  บณัฑิตกล่าววา่เยีย่ม    
                  บรรดารสทัง้หลาย  รสชนิดไหน บณัฑิตกล่าววา่ยอด    
                  บรรดาความยินดีทัง้หลาย  ความยินดีชนิดไหน บณัฑิตกล่าววา่เลิศ  
                    ความสิ้นไปแห่งตณัหาแล บณัฑติกล่าววา่ประเสริฐทีส่ดุเพราะเหตไุร   

 

กเ็ทพดาทั้งหลายในหมื่นจกัรวาลถามกนัและกนัอย่างน้ัน ได้ท่องเที่ยวไปในหมื่น
จักรวาลถงึ ๑๒ ปี เมื่อไม่สามารถตอบเนื้อความนั้น กพ็ากนัไปยังสาํนักของท้าวมหาราชทั้ง 
๔  แม้ท้าวมหาราชนั้น เมื่อไม่สามารถตอบได้ จึงพาหมู่เทพดานั้นไปยังสาํนักของท้าวสกักะ
เทวราช ท้าวสกักะตรัสว่า ปัญหาเหล่าน้ันเป็นวิสยัของพระพุทธเจ้า จงึทรงพาหมู่เทพดาเข้า
ไปเฝ้าพระศาสดา  ถวายบังคมแล้ว ยืนอยู่  ณ  ส่วนข้างหน่ึง จึงกราบทูลว่า พระเจ้าข้า หมู่
เทพดาพากนัตั้งปัญหาช่ือเหล่าน้ี คนอื่นที่ช่ือว่าสามารถรู้ เน้ือความแห่งปัญหาเหล่าน้ีได้หามี
ไม่  ขอพระองค์ได้ทรงประกาศเนื้อความแห่งปัญหาเหล่าน้ี    แก่พวกข้าพระองค์เถดิ  

       พระศาสดาตรัสว่า ดีละมหาบพิตร ตถาคตบาํเพญ็บารมี ๓๐ ทศั บริจาคมหา
บริจาค ๕  (คือ บริจาคอวยัวะ บริจาคทรัพย์ บริจาคบุตร บริจาคภรรยา บริจาคชีวิต) แทง
ตลอดพระสพัพัญญุตญาณแล้ว กเ็พ่ือตัดความสงสยัของชนผู้เช่นพระองค์น่ีแหละ ขอ
พระองค์จงสดบัปัญหาที่พระองค์ถามแล้วเถดิ   
            บรรดาทานทกุชนิด  ธรรมทาน การใหค้วามรูเ้ป็นเยีย่ม 

 บรรดารสทกุชนิด รสแห่งโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการและรสแห่ง           
โลกตุรธรรม  ๙  ประการเป็นยอด 

           บรรดาความยินดีทกุชนิด  ความยินดีในกศุลธรรมประเสริฐ 
สว่นความสิ้นไปแห่งตณัหาประเสริฐทีส่ดุแท ้   เพราะความเป็นเหตใุหส้ตัว ์   
บรรลพุระอรหตั   ดังน้ีแล้ว   ตรัสพระคาถานี้ ว่า 

  

    สพัพะทานงั ธมัมะทานงั  ชินาติ    สพัพงั ระสงั    ธมัมะระโส  ชินาติ 
    สพัพงั ระติง  ธมัมะระตี   ชินาติ      ตณัหกัขะโย   สพัพะทุกขงั  ชินาติ       
 

ธรรมทาน ย่อมชนะทานทัง้ปวง      รสแห่งพระธรรม ย่อมชนะรสทัง้ปวง 
ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทัง้ปวง             
ความสิ้นไปแห่งตณัหาย่อมชนะทกุขท์ัง้ปวง 



๗ 
 

บทว่า  สพัพะทานงั ธมัมะทานงั   ชินาติ     ความว่า  กถ้็าบุคคลถงึถวายไตรจีวร
เช่นกบัใบตองอ่อนแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระขณีาสพทั้งหลายผู้น่ัง
ติดๆกนัในห้องจักรวาลตลอดถงึพรหมโลก การอนุโมทนาด้วยธรรมกถาที่พระพุทธเจ้าเป็น
ต้นทรงทาํด้วยพระคาถา ๔ บาท ในสมาคมนั้นประเสริฐกว่า  กท็านนั้นหามค่ีาถงึเสี้ยวที่ ๑๖  
แห่งพระคาถานั้นไม่    การแสดงธรรมหรือการกล่าวสอนธรรมกด็ี   การสดับธรรมกด็ีเป็น
ของใหญ่ ด้วยประการฉะนี้    อน่ึง บุคคลใดจดัให้มีการฟังธรรม อานิสงสเ์ป็นอนัมากกย่็อม
มีแก่บุคคลนั้นแท้ 

ธรรมทานเท่าน้ันที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เป็นไปแล้ว แม้ด้วยอาํนาจอนุโมทนาโดย
ที่สดุด้วยพระคาถา ๔ บาท ประเสริฐที่สดุกว่าทานที่ทายกบรรจุบาตรให้เตม็ด้วยบณิฑบาต
อนัประณตีแล้วถวายแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขณีาสพทั้งหลาย  ผู้น่ัง
ตดิๆกนัในห้องจักรวาลตลอดถงึพรหมโลก  เหน็ปานนั้น 

ธรรมทานเท่าน้ันประเสริฐที่สดุกว่าเภสชัทาน  ที่ทายกบรรจุบาตรให้เตม็ด้วยเนยใส
และนํา้มนัเป็นต้นแล้วถวาย      

ธรรมทานเท่าน้ันประเสริฐที่สดุกว่าเสนาสนทาน ที่ทายกให้สร้างวิหารเช่นกบัมหา
วิหาร  และปราสาทเช่นกบัโลหปราสาทตั้งหลายแสนแล้วถวาย   

ธรรมทานเท่าน้ันประเสริฐที่สดุกว่าการบริจาค ที่อนาถบณิฑกิเศรษฐีเป็นต้น  
ปรารภวิหารทั้งหลายแล้วสร้างถวาย 

เพราะเหตุไร เพราะว่าชนทั้งหลาย เมื่อจะทาํบุญตามที่กล่าวแล้วน้ัน    ต่อเมื่อฟัง
ธรรมแล้วเท่าน้ันจึงได้ทาํบุญ เมือ่ไม่ไดฟั้งธรรม ก็ไม่ไดทํ้าบุญ ถ้าว่า  สตัว์เหล่าน้ีไม่ได้ฟัง
ธรรมไซร้ เขากไ็ม่พึงถวายข้าวยาคูประมาณกระบวยหนึ่ง หรือภัตประมาณทพัพีหน่ึง  
เพราะเหตุน้ี  ธรรมทานการให้ความรู้ น่ันแหละ   จึงประเสริฐที่สดุกว่าทานทุกชนิด 

อกีอย่างหน่ึง  เว้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเสยีแล้ว     แม้พระสาวก
ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้น ผู้ประกอบด้วยปัญญา  ซ่ึงสามารถนับหยาดนํา้ฝนได้ ในเมื่อ
ฝนตกตลอดกปัป์ทั้งสิ้น ถงึอย่างน้ันกไ็ม่สามารถจะบรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นโดย
ความสามารถของตนเองได้ ต่อเมื่อได้ฟังธรรมที่พระอสัสชิเถระแสดงแล้ว   จึงทาํให้แจ้งซ่ึง
โสดาปัตติผลและทาํให้แจ้งซ่ึงสาวกบารมญีาณ ด้วยพระธรรมเทศนาของพระศาสดา เพราะ
เหตุแม้น้ีธรรมทาน การให้ความรู้ น่ันแหละจึงประเสริฐที่สดุ  เพราะเหตุน้ัน พระศาสดาจึง
ตรัสว่า ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวง  

รสแห่งพระธรรม ชนะรสทั้งปวง 
อน่ึง รสที่เกดิจากลาํต้นเป็นต้นทุกชนิด   โดยที่สดุแม้รสแห่งสธุาโภชน์ของเทพดา

ทั้งหลาย ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการยังสตัว์ให้ตกไปในสงัสารวัฏ  แล้วเสวยทุกขโ์ดยแท้    ส่วน



๘ 
 

พระธรรมรส กล่าวคือ โพธปัิกขยิธรรม  ๓๗  ประการ  และพระธรรมรสกล่าวคือ
โลกุตรธรรม ๙ ประการนี้แหละ  ประเสริฐกว่ารสทั้งปวงเพราะทาํที่สดุแห่งวฏัฏทุกขไ์ด้   
เพราะเหตุน้ัน  พระศาสดาจงึตรัสว่า  รสแห่งพระธรรม ชนะรสทั้งปวง  

ความยนิดีในกุศลธรรม  ชนะความยนิดีทั้งปวง 
    อน่ึง  แม้ความยินดีในบุตร ธดิา ทรัพย์ สตรี  และความยินดีอย่างอื่นอกีมี

ประเภทมิใช่น้อย  เช่นความยินดีในการฟ้อนราํ ขบัร้อง ประโคมเป็นต้น ย่อมเป็นปัจจัยทาํ
สตัว์ให้ตกไปในสงัสารวัฏ    แล้วเสวยทุกขโ์ดยแท้    

    ส่วนความอิ่มใจซ่ึงเกดิขึ้นภายในของผู้แสดงธรรม ผู้ฟังธรรม หรือผู้กล่าวสอน
ธรรมกด็ี   ย่อมให้เกดิความเบิกบานใจ  ทาํให้นํา้ตาไหล   ให้เกดิขนลุกชูชัน   ความอิ่มใจ
น้ันย่อมทาํที่สดุแห่งสงัสารวัฏ มีพระอรหัตเป็นปริโยสาน ความยินดีในกุศลธรรมดงักล่าวมา
น้ี ประเสริฐกว่าความยินดีทั้งปวง   เพราะเหตุน้ันพระศาสดา  จึงตรัสว่า ความยนิดีในกุศล
ธรรม ย่อมชนะความยนิดีทั้งปวง  

 

ความสิ้ นไปแห่งตณัหา ชนะวฏัทุกขท์ั้งปวง 
ส่วนความสิ้นไปแห่งตัณหาคอืพระอรหัต ซ่ึงเกดิขึ้นในที่สดุแห่งความสิ้นไปแห่ง

ตัณหา   พระอรหัตน้ันประเสริฐกว่าทุกอย่างแท้   เพราะครอบงาํวัฏทุกขแ์ม้ทั้งสิ้น   เพราะ
เหตุน้ันพระศาสดาจึงตรัสว่า  ความสิ้ นไปแห่งตณัหาย่อมชนะวฏัทุกขท์ั้งปวง  

เมื่อพระศาสดาตรัสเน้ือความแห่งพระคาถานี้อยู่น่ันแล  ธรรมาภิสมัยคือการแทง
ตลอดอริยสจัธรรม ได้มแีก่สตัว์ ๘ หมื่น ๔  พันแล้ว         

 แม้ท้าวสกักะทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดา ถวายบงัคมพระศาสดาแล้ว  ทูลว่า 
พระเจ้าข้า เพราะเหตุไรหนอ พระองคจ์ึงไม่รับสั่งให้อทุศิส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์ ใน
ธรรมทานที่ยอดเยี่ยมอย่างน้ี  บดัน้ีเป็นต้นไป ขอพระองค์ได้โปรดตรัสรับสั่งภิกษุสงฆ ์  ให้
อทุศิส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถดิ  พระเจ้าข้า     

พระศาสดาทรงสดับคาํของท้าวเธอแล้ว  รับสั่งให้ภิกษุสงฆป์ระชุมกนัแล้ว    ตรัสว่า  
ภิกษุทัง้หลาย ตัง้แต่วนัน้ีเป็นตน้ไป พวกเธอทาํการฟังธรรมใหญ่หรือ การฟังธรรมตามปกติ   
หรือกล่าวอุปนิสินนกถา    โดยทีส่ดุแมก้ารอนุโมทนา    แลว้พึงอุทิศสว่นบุญแก่สตัวท์ัง้ปวง 

 

               เพราะเหน็ประโยชน์ตามพระธรรมเทศนาที่พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ได้ทรงพระมหา
กรณุาแสดงแล้วน้ี มูลนิธรัิกษ์ธรรม จึงได้ปรับปรงุและจัดพิมพ์บทสรรเสริญพระรัตนตรัย
ขึ้นใหม่ เพ่ือบูชาพระคุณอนัหาที่สดุไม่ได้ของพระรัตนตรัย และความเจริญงอกงามแห่งบุญ
กุศล เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ เพ่ือการตรัสรู้อริยสจั เพ่ือบรรลุมรรค ผล นิพพาน. 

 



๙ 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



๑๐ 
 

คําบูชาพระรตันตรยั 
 

โย  โส  ภะคะวา  อะระหงัสมัมาสมัพุทโธ, 
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  พระองค์ใด  เป็นพระอรหันต์  ดับเพลิงกเิลส
เพลิงทุกขส์ิ้นเชิง  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. 
 

สฺวากขาโต  เยนะ  ภะคะวะตาธมัโม, 
 พระธรรม  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด  ตรัสไว้ดีแล้ว 
 

สุปะฏิปันโน  ยสัสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ, 
 พระสงฆ ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด  ปฏบิตัิดแีล้ว. 
 

ตมัมะยงั  ภะคะวนัตงั  สะธมัมงั  สะสงัฆงั,  อิเมหิ  สกักาเรหิ  ยะถาระหงั  
อาโรปิเตหิ     อะภิปูชะยามะ, 

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  
พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ ์ ด้วยเคร่ืองสกัการะทั้งหลายเหล่านี้   อนั
ยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร. 
 

สาธุโน  ภนัเต  ภะคะวา  สุจิระ  ปะรินพิพุโตปิ, 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้ว  ทรง
สร้างคุณอนัสาํเรจ็ประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย. 
 

ปัจฉิมา  ชะนะตานุกมัปะมานะสา, 
 ทรงมีพระหฤทยัอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้า อนัเป็นชนรุ่นหลัง. 
 

อิเม  สกักาเร  ทุคคะตะปัณณาการะภูเต  ปะฏิคคณัหาตุ, 
ขอพระผู้มพีระภาคเจ้า  โปรดทรงรับเคร่ืองสกัการะ  อนัเป็นบรรณาการ
ของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ . 
 

อมัหากงั  ทีฆะรตัตงั  หิตายะ  สุขายะ. 
 เพ่ือประโยชน์และความสขุ  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ. 



๑๑ 
 

คํานมสัการพระรตันตรยั 
 

อะระหงั  สมัมาสมัพุทโธ  ภะคะวา 
พระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิง
ทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

พุทธงั  ภะคะวนัตงั  อะภิวาเทมิ  
   ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน 
 
 

(กราบ) 
 

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม 
   พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 

ธมัมงั  นะมสัสามิ 
   ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม 
 
 

(กราบ) 
 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 
   พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปฏบิัติดีแล้ว 

สงัฆงั  นะมามิ 
   ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ ์   
  
 

                                               (กราบ) 
 

 
 



๑๒ 
 

ปุพพภาคนมการ (มหานมสัการ) 

คํานอบนอ้มพระพุทธเจา้ 
 

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
     พระองค์น้ัน 
อะระหะโต    ซ่ึงเป็นผู้ไกลจากกเิลส 
สมัมาสมัพุทธสัสะ   ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

 
 
 
 
 

คําขอไตรสรณคมนแ์ละอาราธนาศีล ๕ 
 
 

            มะยงั  ภนัเต  ติสะระเณนะ  สะหะ  ปัญจะ  สีลาน ิ ยาจามะ 
ทุติยมัปิ  มะยงั ภนัเต  ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ  สีลาน ิ ยาจามะ 
ตะติยมัปิ มะยงั ภนัเต  ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ 

 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ประการ 
พร้อมทั้งไตรสรณคมน์  

แม้คร้ังที่ ๒ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ประการ 
พร้อมทั้งไตรสรณคมน์  

แม้คร้ังที่ ๓ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ประการ 
พร้อมทั้งไตรสรณคมน์  

                          



๑๓ 
 

ไตรสรณคมน ์
 

พุทธงั  สะระณงั  คจัฉามิ 
ข้าพเจ้าขอถงึพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พ่ึง  ที่ระลึกถงึ  ที่ไปในเบื้องหน้า 

ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ 
ข้าพเจ้าขอถงึพระธรรมว่าเป็นที่พ่ึง     ที่ระลึกถงึ  ที่ไปในเบื้องหน้า 

สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ 
ข้าพเจ้าขอถงึพระสงฆว่์าเป็นที่พ่ึง      ที่ระลึกถงึ  ที่ไปในเบื้องหน้า 

 
ทุติยมัปิ  พุทธงั  สะระณงั  คจัฉามิ 

ข้าพเจ้าขอถงึพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พ่ึง ที่ระลึกถงึ ที่ไปในเบื้องหน้า แม้คร้ังที่ ๒ 
ทุติยมัปิ  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ 

ข้าพเจ้าขอถงึพระธรรมว่าเป็นที่พ่ึง  ที่ระลึกถงึ  ที่ไปในเบื้องหน้า  แม้คร้ังที่ ๒ 
ทุติยมัปิ  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ 

ข้าพเจ้าขอถงึพระสงฆว่์าเป็นที่พ่ึง   ที่ระลึกถงึ  ที่ไปในเบื้องหน้า   แม้คร้ังที่ ๒ 
 
ตะติยมัปิ  พุทธงั  สะระณงั  คจัฉามิ 

ข้าพเจ้าขอถงึพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พ่ึง ที่ระลึกถงึ ที่ไปในเบื้องหน้า แม้คร้ังที่ ๓ 
ตะติยมัปิ  ธมัมงั สะระณงั  คจัฉามิ 

ข้าพเจ้าขอถงึพระธรรมว่าเป็นที่พ่ึง  ที่ระลึกถงึ  ที่ไปในเบื้องหน้า   แม้คร้ังที่ ๓ 
ตะติยมัปิ  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ 

ข้าพเจ้าขอถงึพระสงฆว่์าเป็นที่พ่ึง  ที่ระลึกถงึ   ที่ไปในเบื้องหน้า   แม้คร้ังที่ ๓ 

 
 

 
 



๑๔ 
 

คําสมาทานศีล ๕ 
 

ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การฆ่า 

 

อะทินนาทานา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การถอืเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว 

 

กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การประพฤติผดิในกาม 

 

มุสาวาทา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การพูดไม่จริง 

 

สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิ
ยามิ 

ข้าพเจ้าขอสมาทานสกิขาบท  คือ  เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การดื่มสุราและเมรัย (ของมึนเมา) อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท 
 

 
 
 



๑๕ 
 

คําสมาทานอาชีวฏัฐะมะกะศีล 
 

ข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวัฏฐะมะกะศีล (ศีลอนัมีอาชีพเป็น
ขอ้ที่แปด) ต่อพระพักตร์พระพุทธรูป  ต่อคุณพระรัตนตรัย ณ 
โอกาส  บัดน้ี 

 

ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสกิขาบท  คือ  เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การฆ่า 

อะทินนาทานา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การถอืเอา   สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว 

กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การประพฤติผดิในกาม 

มุสาวาทา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การพูดไม่จริง 

ปิสุณาวาจา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสกิขาบท  คือ  เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การพูดยุยงส่อเสยีด  ให้ผู้อื่นแตกแยก 

ผะรุสะวาจา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสกิขาบท  คือ  เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การกล่าวคาํหยาบคาย   ด่าทอ    
 



๑๖ 
 

สมัผปัปะลาปา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสกิขาบท  คือ  เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก
การพูด  เพ้อเจ้อ  ไร้ประโยชน์ 

มิจฉาอาชีวา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
ข้าพเจ้าขอสมาทานสกิขาบท  คือ  เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก

การเล้ียงชีพที่ผดิ  ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงห้ามไว้  มีดังน้ี 
๑. ไม่ขายสตัว์ให้เอาไปฆ่า         
๒. ไม่ขายมนุษย์ 
๓. ไม่ขายอาวุธ                        
๔. ไม่ขายยาพิษ 
๕. ไม่ขายสรุา (และไม่ดื่มสรุา) 

 

อาชีวัฏฐะมะกะศีลน้ี  ข้าพเจ้าได้ตั้งใจแล้ว สมาทานแล้ว  
ข้าพเจ้าจะเพียรรักษาไว้มิให้ขาดมิให้ทาํลาย ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
ขออานิสงสแ์ห่งศีลน้ี จงคุ้มครองป้องกนั ให้ข้าพเจ้าปลอดภัยในที่
ทุกสถาน อายุย่ังยืนนาน  มีความสขุความเจริญรุ่งเรือง คิดในทาง
ที่ชอบที่ควร  จงสมปรารถนา  ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผล
นิพพานโดยเรว็ 

 
 

ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย 
ในธรรมวนิยัน้ีมกีารศกึษาไปตามลาํดบั  

มกีารกระทาํไปตามลาํดบั มกีารปฏบิตัไิปตามลาํดบั 
มใิชจ่ะมกีารบรรลุอรหตัผลโดยตรง 

 เปรยีบเหมอืน มหาสมทุรลาดลุ่มลกึไปตามลาํดบั 
 ไมโ่กรกชนั เหมอืนเหว  ฉะนัน้ 

อุโปสถสตูร  



๑๗ 
 

คําสมาทานอุโบสถตามรอยพระอรหนัต ์
       อโุบสถประกอบด้วยองค์  ๘ ประการอนับุคคลเข้าอยู่แล้ว  ย่อม
มีผลมาก  มีอานิสงสม์าก  มีความรุ่งเรืองมาก มีความแพร่หลายมาก 

 

๑. ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
พระอรหนัตท์ั้งหลายละปาณาติบาต งดเวน้จากปาณาติบาต  วาง

ท่อนไม ้วางศาสตรา มีความละอาย เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะห ์เก้ือกูลสรรพ
สตัวอ์ยู่ตลอดชีวิต 

ข้าพเจ้าขอสมาทานอโุบสถ งดเว้นจากปาณาติบาต วางท่อนไม้วาง
ศาสตรา  มีความละอาย  เอื้อเอน็ดู  อนุเคราะห์เกื้อกูลสรรพสตัว์อยู่  ตลอด
วันและคืนน้ี  เพ่ือบูชาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมดีของ
พระธรรม และความปฏบิัติดีของพระสงฆ ์  

 

๒. อะทินนาทานา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
พระอรหนัตท์ั้งหลายละอทินนาทาน งดเวน้จากอทินนาทาน  ถอืเอา

แต่สิง่ของทีเ่ขาให ้  หวงัแต่สิง่ของทีเ่ขาให ้   มีตนไม่เป็นขโมย   สะอาด
อยู่ตลอดชีวิต    

ข้าพเจ้าขอสมาทานอโุบสถ งดเว้นจากอทนินาทาน ถอืเอาแต่สิ่งของที่
เขาให้   หวังแต่สิ่งของที่เขาให้ มตีนไม่เป็นขโมย  สะอาดอยู่ ตลอดวันและ
คืนน้ี  เพ่ือบูชาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมดีของพระธรรม  
และความปฏบิัติดีของพระสงฆ ์  
      

๓.  อะพรหัมะจริยา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 
พระอรหนัตท์ั้งหลายละอพรหมจรรย ์ ประพฤติพรหมจรรย ์

ประพฤติห่างไกล เวน้จากเมถุนอนั  เป็นธรรมของชาวบา้นตลอดชีวิต  
ข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถ ละอพรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ 

ประพฤติห่างไกล  เว้นจากเมถุนอนัเป็นธรรมของชาวบ้านอยู่  ตลอดวันและ



๑๘ 
 

คืนน้ี  เพ่ือบูชาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมดีของพระธรรม 
และความปฏบิัติดีของพระสงฆ ์ 

        

๔. มุสาวาทา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
 

พระอรหนัตท์ั้งหลายละมุสาวาท งดเวน้จากมุสาวาทพูดแต่คําสตัย ์ 
ส่งเสริมคําจริง มัน่คง ควรเชื่อถอืได ้  ไม่กล่าวใหค้ลาดจากความจริงแก่
โลกตลอดชีวิต    

ข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถ  งดเว้นจากมุสาวาท  พูดแต่คําสัตย์ 
ส่งเสริมคาํจริง    มั่นคง  ควรเช่ือถอืได้  ไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริง
แก่โลก ตลอดวันและคืนน้ี  เพ่ือบูชาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ความเป็น
ธรรมดีของพระธรรม และความปฏบิัติดีของพระสงฆ ์ 
  

๕. สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั
สะมาทิยามิ 

พระอรหนัตท์ั้งหลายละการดืม่นํ้ าเมาคือสุราและเมรยั อนัเป็นทีต่ั้ง
แห่งความประมาท งดเวน้การดืม่นํ้ าเมา  คือ  สุราและเมรยัตลอดชีวิต     

ข้าพเจ้าขอสมาทานอโุบสถละการดื่มนํา้เมา คือ   สรุาและเมรัย อนั
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท งดเว้นจากการดื่มนํา้เมา คือสรุาและเมรัย ตลอด
วันและคืนน้ี  เพ่ือบูชาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมดีของ
พระธรรม และความปฏบิัติดีของพระสงฆ ์  

 

๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 
พระอรหนัตท์ั้งหลายเป็นผูบ้ริโภคอาหารครั้งเดียว งดบริโภค

อาหารในกลางคืน เวน้จากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล(เทีย่งวนัไป
แลว้)อยู่ตลอดชีวิต       

ข้าพเจ้าขอสมาทานอโุบสถบริโภคอาหารคร้ังเดียว งดการบริโภค
อาหารในกลางคืน  เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  ตลอดวันและคืน



๑๙ 
 

น้ี  เพ่ือบูชาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมดีของพระธรรม 
และความปฏบิัติดีของพระสงฆ ์  

 

๗. นจัจะคีตะวาทิตะวิสูกะทสัสะนา มาลาคนัธะวิเลปะนะ 
ธาระณะ มณัฑะนะ วิภูสะนฏัฐานา เวระมะณี สิกขาปะ
ทงั สะมาทิยามิ 

พระอรหนัตท์ั้งหลายงดเวน้จากการฟ้อนรํา  ขบัรอ้งการประโคม      
ดูการเล่นอนัเป็นขา้ศึกต่อกุศล และการทดัทรงประดบัตกแต่งดว้ย
ดอกไม ้ของหอมและเครือ่งลูบไลอ้นัเป็นฐานะแห่งการแต่งตวัตลอดชีวิต    

ข้าพเจ้าขอสมาทานอโุบสถ  งดเว้นจากการฟ้อนราํ ขับร้อง การ
ประโคม  ดูการเล่นอนัเป็นข้าศึกต่อกุศล และงดเว้นการทดัทรงประดับ
ตกแต่งด้วยดอกไม้ ของหอม  และเคร่ืองลูบไล้อนัเป็นฐานะแห่งการแต่งตัว 
ตลอดวันและคืนน้ี  เพ่ือบูชาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมดี
ของพระธรรม และความปฏบิัติดีของพระสงฆ ์  
 

๘. อจุจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทงั 
สะมาทิยามิ 

พระอรหนัตท์ั้งหลายละการนัง่การนอนบนที่น ัง่ที่นอนสูงใหญ่ (ขา้ง
ในยดัดว้ยนุ่นหรือสําลี) งดเวน้จากการนัง่การนอนบนที่น ัง่ที่นอนสูงใหญ่  
สาํเร็จการนัง่การนอนบนที่น ัง่ที่นอนตํา่  คือ  บนเตียงหรือเครื่องลาดดว้ย
หญา้  ตลอดชีวิต   

ข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถ ละการน่ังการนอนบนที่น่ังที่นอนสูงใหญ่  
งดเว้นจากการนั่งการนอนบนที่น่ังที่นอนสงูใหญ่ สาํเรจ็การนั่งการนอนบนที่
น่ังที่นอนตํ่า  คือ  บนเตียงหรือเคร่ืองลาดด้วยหญ้า ตลอดวันและคืนน้ี  เพ่ือ
บูชาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมดีของพระธรรม และความ
ปฏบิัติดีของพระสงฆ ์  







๒๒ 
 

อาทิกลัยาณงั   ไพเราะในเบื้องต้น 
มชัเฌกลัยาณงั   ไพเราะในท่ามกลาง 
ปะริโยสานะกลัยาณงั  ไพเราะในที่สดุ 
สาตถงั สะพยญัชะนงั  เกวะละปะริปุณณงั  ปะริสุทธงั   พรหัมะจะริยงั 
ปะกาเสสิ    

ทรงประกาศพรหมจรรย์  คือ  แบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ 
บริสทุธิ์ บริบูรณส์ิ้นเชิง  พร้อมทั้งอรรถะ  พร้อมทั้งพยัญชนะ 

ตะมะหงั  ภะคะวนัตงั  อะภิปูชะยามิ 
ข้าพเจ้าบูชาอย่างย่ิง  เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์น้ัน 

ตะมะหงั  ภะคะวนัตงั  สิระสา  นะมามิ 
 ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ันด้วยเศียรเกล้า 

(กราบระลึกถงึพระพุทธคุณ) 
 

ธมัมาภิถุติ  (สรรเสริญพระธรรม) 
โย  โส  สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม 

พระธรรมนั้นใด เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้     
ตรัสไว้ดีแล้ว 

สนัทิฏฐิโก         เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏบิัติ  พึงเหน็ได้ด้วยตนเอง 
อะกาลิโก         เป็นธรรมที่ปฏบิัติได้และให้ผลได้  ไม่จาํกดักาล 
เอหิปัสสิโก         เป็นธรรมที่ควรกล่าวกบัผู้อื่นว่า  ท่านจงมาดูเถดิ 
โอปะนะยโิก         เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว 
ปัจจตัตงั  เวทิตพัโพ  วิญญูหิ      เป็นธรรมที่ผู้รู้กร็ู้ ได้เฉพาะตน 
ตะมะหงั  ธมัมงั  อะภิปูชะยามิ       

ข้าพเจ้าบูชาอย่างย่ิงเฉพาะพระธรรมนั้น 



๒๓ 
 

ตะมะหงั  ธมัมงั  สิระสา  นะมามิ    ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น 
ด้วยเศียรเกล้า 

 

( กราบระลึกถงึพระธรรมคุณ ) 
 

สงัฆาภิถุติ (สรรเสริญพระสงฆ)์ 
โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 
 พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ันหมู่ใด  ปฏบิัติดีแล้ว 
อุชปุะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ  

พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ันหมู่ใด  ปฏบิัติตรงแล้ว 
ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 

พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ันหมู่ใด  ปฏบิัติเพ่ือรู้ธรรม  
เป็นเคร่ืองออกจากทุกข์แล้ว 

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 
พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ันหมู่ใด ปฏบิัติสมควรแล้ว 

ยะทิทงั   ได้แก่บุคคลเหล่าน้ีคือ 
จตัตาริ ปุริสะยุคาน ิอฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา   

คู่แห่งบุรุษ ๔  คู่นับเรียงตัวบุรุษได้  ๘  บุรุษ 
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ  

น่ันแหละสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
อาหเุนยโย   เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขานาํมาบูชา 
ปาหเุนยโย   เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ 
ทกัขิเณยโย          เป็นผู้ควรรับทกัษิณาทาน 
อญัชะลีกะระณีโย         เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทาํอญัชลี 
อะนุตตะรงั  ปุญญกัเขตตงั  โลกสัสะ  

เป็นเน้ือนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นย่ิงกว่า 



๒๔ 
 

ตะมะหงั  สงัฆงั  อะภิปูชะยามิ  
ข้าพเจ้าบูชาอย่างย่ิงเฉพาะพระสงฆห์มู่น้ัน 

ตะมะหงั  สงัฆงั  สิระสา  นะมามิ 
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆห์มู่น้ันด้วยเศียรเกล้า 
 

( กราบระลึกถงึพระสงัฆคุณ ) 
 

รตนตัตยปัปณามคาถา  (คาถานอบน้อมพระรัตนตรัย) 
พุทโธ  สุสุทโธ  กะรุณามะหณัณะโว 
  พระพุทธเจ้าผู้บริสทุธิ์  มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ 
โยจจนัตะสุทธพัพะระญาณะโลจะโน 
  พระองค์ใด  มีตาคือญาณอนัประเสริฐหมดจดถงึที่สดุ 
โลกสัสะ  ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก 
  เป็นผู้ฆ่าเสยีซ่ึงบาปและอปุกเิลสของโลก 
วนัทาม ิ พุทธงั  อะหะมาทะเรนะ ตงั 
  ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  โดยใจเคารพเอื้อเฟ้ือ 
ธมัโม  ปะทีโป  วิยะ  ตสัสะ  สตัถุโน 
  พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทปี 
โย  มคัคะ ปากา มะตะเภทะ ภินนะโก 
  จาํแนกประเภท  คือ    มรรค   ผล   นิพพานส่วนใด 
โลกุตตะโร  โย  จะ  ตะทตัถะทีปะโน 
  ซ่ึงเป็นตัวโลกุตตระ  และส่วนใดที่ช้ีแนวแห่งโลกุตตระนั้น 
วนัทามิ  ธมัมงั  อะหะมาทะเรนะ  ตงั 
  ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น  โดยใจเคารพเอื้อเฟ้ือ 
สงัโฆ  สุเขตตา ภะยะติเขตตะ สญัญิโต 
  พระสงฆเ์ป็นนาบุญอนัย่ิงใหญ่  กว่านาบุญอนัดีทั้งหลาย 



๒๕ 
 

โย  ทิฏฐะสนัโต  สุคะตานุโพธะโก 
  เป็นผู้เหน็พระนิพพาน    ตรัสรู้ตามพระสคุตหมู่ใด 
โลลปัปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส 
  เป็นผู้ละกเิลสเคร่ืองโลเล   เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดี 
วนัทามิ  สงัฆงั  อะหะมาทะเรนะ  ตงั 
  ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆห์มู่น้ัน  โดยใจเคารพเอื้อเฟ้ือ 
อิจเจวะเมกนั ตะภิปูชะเนยยะกงั วตัถุตตะยงั วนัทะยะตาภิสงัขะตงั 
ปุญญงั มะยา ยงั มะมะ สพัพุปัททะวา มา โหนตุ เว ตสัสะ  ปะภาวะ
สิทธิยา 

บุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซ่ึงวัตถุสาม  คือ  พระรัตนตรัย  อันควร
บูชาย่ิงโดยส่วนเดียว  ได้กระทําแล้วเป็นอย่างย่ิงเช่นน้ีน้ี  ขอ
อุปัททวะทั้งหลาย  จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย ด้วยอาํนาจความสาํเรจ็
อนัเกดิจากบุญน้ัน 

 

สงัเวคปริกิตตนปาฐะ  (บทแสดงความสงัเวช) 
อิธะ  ตะถาคะโต  โลเก  อุปปันโน 
  พระตถาคตเจ้าเกดิขึ้นแล้วในโลกนี้  
อะระหงั  สมัมาสมัพุทโธ 
  เป็นผู้ไกลจากกเิลส  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
ธมัโม  จะ  เทสิโต  นยิยานโิก 
  และพระธรรมที่ทรงแสดง  เป็นธรรมเคร่ืองออกจากทุกข์ 
อุปะสะมิโก  ปะรินพิพานโิก 
  เป็นเคร่ืองสงบกเิลส  เป็นไปเพ่ือปรินิพพาน 
สมัโพธะคามี  สุคะตปัปะเวทิโต 
  เป็นไปเพ่ือความรู้พร้อม  เป็นธรรมที่พระสคุตประกาศ 



๒๖ 
 

มะยนัตงั  ธมัมงั  สุตะวา  เอวงั  ชานามะ 
  พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว  จึงได้รู้อย่างน้ีว่า 
ชาติปิ  ทุกขา   แม้ความเกดิกเ็ป็นทุกข์ 
ชะราปิ  ทุกขา   แม้ความแก่กเ็ป็นทุกข์ 
มะระณมัปิ   ทุกขงั  แม้ความตายกเ็ป็นทุกข์ 
โสกะ  ปะริเทวะ  ทุกขะ  โทมะนสั  สุปายาสาปิ  ทุกขา 

แม้ความโศกความรํ่าไรราํพัน  ความไม่สบายกาย  ความไม่
สบายใจ  ความคับแค้นใจกเ็ป็นทุกข์ 

อปัปิเยหิ  สมัปะโยโค  ทุกโข 
  ความประสบกบัสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจกเ็ป็นทุกข์ 
ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข 
  ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจกเ็ป็นทุกข์ 
ยมัปิจฉงั  นะ  ละภะติ  ตมัปิ  ทุกขงั 
  มีความปราถนาสิ่งใด  ไม่ได้สิ่งน้ัน  น่ันกเ็ป็นทุกข์ 
สงัขิตเตนะ  ปัญจุปาทานกัขนัธา  ทุกขา 
  ว่าโดยย่อ  อปุาทานขันธท์ั้ง ๕  เป็นตัวทุกข์ 
เสยยะถทีงั   ได้แก่สิ่งเหล่าน้ีคือ 
รูปูปาทานกัขนัโธ  ขันธอ์นัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น  คือ  รูป 
เวทะนูปาทานกัขนัโธ ขันธอ์นัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น  คือ  เวทนา 
สญัญูปาทานกัขนัโธ ขันธอ์นัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น  คือ  สญัญา 
สงัขารูปาทานกัขนัโธ ขันธอ์นัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น  คือ  สงัขาร 
วิญญาณูปาทานกัขนัโธ ขันธอ์นัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ วิญญาณ 
เยสงั  ปะริญญายะ         เพ่ือให้สาวกกาํหนดรอบรู้อปุาทานขันธเ์หล่าน้ี 
    เอง 



๒๗ 
 

ธะระมาโน  โส  ภะคะวา  
จึงพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ันเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ 

เอวงั  พะหลุงั  สาวะเก  วิเนติ  
ย่อมทรงแนะนาํสาวกทั้งหลาย  เช่นน้ีเป็นส่วนมาก 

เอวงั  ภาคา  จะ  ปะนสัสะ  ภะคะวะโต  สาวะเกสุ  อะนุสาสะนีพะหุ
ลา ปะวตัตะติ 

อน่ึง  คาํสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน   ย่อมเป็นไป
ในสาวกทั้งหลาย ส่วนมากมีส่วนคือการจาํแนกอย่างน้ีว่า 
 

รูปัง  อะนจิจงั   รูป  ไม่เที่ยง 
เวทะนา อะนจิจา   เวทนา  ไม่เที่ยง 
สญัญา อะนจิจา   สญัญา  ไม่เที่ยง 
สงัขารา อะนจิจา   สงัขาร  ไม่เที่ยง 
วิญญาณงั อะนจิจงั   วิญญาณ ไม่เที่ยง 
รูปัง  อะนตัตา   รูป  เป็นอนัตตา 
เวทะนา อะนตัตา   เวทนา  เป็นอนัตตา 
สญัญา อะนตัตา   สญัญา  เป็นอนัตตา 
สงัขารา อะนตัตา   สงัขาร  เป็นอนัตตา 
วิญญาณงั อะนตัตา   วิญญาณ เป็นอนัตตา 
สพัเพ  สงัขารา  อะนจิจา            สงัขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง 
สพัเพ  ธมัมา  อะนตัตาติ            ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็น 
      อนัตตาดังน้ี 
เต (ตา)* มะยงั โอติณณามะหะ พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงาํแล้ว 
ชาติยา     โดยความเกดิ 

* คาํบาลีในวงเลบ็สาํหรับผู้หญิง 



๒๘ 
 

ชะรา  มะระเณนะ    โดยความแก่และความตาย 
โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนสัเสหิ  อุปายาเสหิ 

โดยความโศก ความรํ่าไรราํพัน ความไม่สบายกาย ความไม่  
สบายใจ ความคับแค้นใจทั้งหลาย 

ทุกโขติณณา     เป็นผู้ถูกความทุกข์หย่ังเอาแล้ว 
ทุกขะปะเรตา           เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว 
อปัเปวะนา  มิมสัสะ  เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ  อนัตะกิริยา  ปัญญา
เยถาติ 
           ทาํไฉนการทาํที่สดุแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ี  จะพึงปรากฏชัด 
           แก่เราได้ 
จิระ  ปะรินพิพุตมัปิ  ตงั  ภะคะวนัตงั  สะระณงั  คะตา 

เราทั้งหลายผู้ถงึแล้วซ่ึงพระผู้มีพระภาคเจ้า   แม้ปรินิพพาน
นานแล้วพระองค์น้ันเป็นสรณะ 

ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ    
ถงึพระธรรมด้วย  ถงึพระสงฆด้์วย 

ตสัสะ  ภะคะวะโต  สาสะนงั  ยะถาสะติ ยะถาพะลงั มะนะสิกะโรมะ  
อะนุปะฏิปัชชามะ 

จักทาํในใจอยู่  ปฏิบัติตามอยู่  ซ่ึงคําสั่งสอนของพระผู้มี 
พระภาคเจ้าน้ัน  ตามสติกาํลัง 

สา  สา  โน  ปะฏิปัตติ    
ขอให้การปฏบิัติน้ัน ๆ  ของเราทั้งหลาย 

อิมสัสะ  เกวะลสัสะ  ทุกขกัขนัธสัสะ  อนัตะกิริยายะ  สงัวตัตะตุ 
  จงเป็นไปเพ่ือการทาํที่สดุแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ี  เทอญ 
 

จบคาํทาํวัตรเช้า 



๒๙ 
 

คําทําวตัรเยน็ 
พุทธานุสสติ  

 (ตามระลึกถงึคุณพระพุทธเจ้า) 
 

ตงัโข  ปะนะ  ภะคะวนัตงั  เอวงั  กลัยาโณ  กิตติสทัโท  อพัภุคคะโต 
กก็ติติศัพทอ์นังามของพระผู้มีพระภาค
เจ้าน้ัน    ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างน้ีว่า 

อิติปิ  โส  ภะคะวา          แม้เพราะเหตุอย่างน้ี ๆ  
พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน 

อะระหงั    เป็นผู้ไกลจากกเิลส 
สมัมาสมัพุทโธ   เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
วิชชาจะระณะสมัปันโน  เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
สุคะโต    เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี 
โลกะวิทู    เป็นผู้รู้ โลกอย่างแจ่มแจ้ง 
อะนุตตะโร  ปุริสะทมัมะสาระถ ิ  

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้
อย่างไม่มีใครย่ิงกว่า 

สตัถา  เทวะมะนุสสานงั  เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์  
                                          ทั้งหลาย 
พุทโธ     เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานด้วยธรรม 
ภะคะวาติ    เป็นผู้มีความจาํเริญจาํแนกธรรม 

สั่งสอนสตัว์ ดังน้ี    
 
 
   



๓๐ 
 

พุทธาภิคีติ   
(คาถาพรรณนาเฉพาะพระพุทธเจ้า) 

 

พุทธะ  วาระหนัตะ  วะระตา  ทิคุณา  ภิยุตโต 
พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ  มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณ
เป็นต้น 

สุทธาภิ  ญาณะ  กะรุณาหิ  สะมาคะตตัโต 
มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ  และพระกรุณาอัน
บริสทุธิ์ 

โพเธสิ โย  สุชะนะตงั  กะมะลงัวะ  สูโร 
พระองค์ใด  ทรงกระทาํชนที่ดีให้เบิกบาน  ดุจอาทติย์ทาํบัว       
ให้บาน 

วนัทามะหงั  ตะมะระณงั  สิระสา  ชิเนนทงั 
ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์  ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์น้ันด้วยเศียร
เกล้า 

พุทโธ  โย  สพัพะปาณีนงั  สะระณงั  เขมะมุตตะมงั 
พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  เป็นสรณะอนัเกษมสงูสดุของสตัว์
ทั้งหลาย 

ปะฐะมานุสสะติฏฐานงั  วนัทามิ  ตงั  สิเรนะหงั 
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  อันเป็นที่ตั้ งแห่ง
ความระลึกองค์ที่หน่ึงด้วยเศียรเกล้า 

พุทธสัสาหสัมิ  ทาโส  (ทาสี)  วะ  พุทโธ  เม  สามิกิสสะโร 
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าเป็นนายมี
อสิระเหนือข้าพเจ้า 

พุทโธ  ทุกขสัสะ  ฆาตา  จะ  วิธาตา  จะ  หิตสัสะ  เม 



๓๑ 
 

พระพุทธเจ้าเป็นผู้กาํจัดทุกข์  และทรงไว้ซ่ึงประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า 

พุทธสัสาหงั  นยิยาเทมิ  สะรีรญั  ชีวิตญัจิทงั 
  ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตน้ีแด่พระพุทธเจ้า 
วนัทนัโตหงั  (ตีหงั ) จะริสสามิ  พุทธสัเสวะ  สุโพธิตงั 

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม  ซ่ึงความตรัสรู้ ดีของ
พระพุทธเจ้า 

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั  พุทโธ  เม  สะระณงั  วะรงั 
  สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอนัประเสริฐ 
                 ของข้าพเจ้า 
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  วฑัเฒยยงั  สตัถุ   สาสะเน 

ด้วยการกล่าวคําสัจน้ี ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของ
พระศาสดา 

พุทธงั  เม  วนัทะมาเนนะ  (มานายะ)  ยงั  ปุญญงั  ปะสุตงั  อิธะ 
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซ่ึงพระพุทธเจ้า  ได้ขวนขวายบุญใดในบัดน้ี 

สพัเพปิ  อนัตะรายา  เม  มาเหสุง  ตสัสะ  เตชะสา 
  อนัตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วยเดชแห่งบุญน้ัน 
กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา      

ด้วยกายกด็ี  ด้วยวาจากด็ี  ด้วยใจกด็ี 
พุทเธ  กุกมัมงั  ปะกะตงั  มะยา  ยงั  
               กรรมน่าติเตียนอนัใดที่ข้าพเจ้าได้กระทาํแล้วในพระพุทธเจ้า 
พุทโธ  ปะฏิคคณัหะตุ  อจัจะยนัตงั  

ขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกนิอนัน้ัน 
 

* คาํบาลีในวงเลบ็สาํหรับผู้หญิง 



๓๒ 
 

กาลนัตะเร  สงัวะริตุง  วะ  พุทเธ  
เพ่ือการสาํรวมระวังในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป 

 ( กราบ ) 
ธมัมานุสสติ  

( ตามระลึกถงึคุณพระธรรม ) 
สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม 
  พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว 
สนัทิฏฐิโก  เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏบิัติพึงเหน็ได้ด้วยตนเอง 
อะกาลิโก  เป็นธรรมที่ปฏบิัติได้  และให้ผลได้ไม่จาํกดักาล 
เอหิปัสสิโก  เป็นธรรมที่ควรกล่าวกบัผู้อื่นว่า  ท่านจงมาดูเถดิ 
โอปะนะยโิก  เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว 
ปัจจตัตงั  เวทิตพัโพ  วิญญูหีติ เป็นธรรมที่ผู้รู้กร็ู้ ได้เฉพาะตน   ดังน้ี 

 

ธมัมาภิคีติ  
(คาถาพรรณนาเฉพาะพระธรรม) 

สวากขา  ตะตา  ทิคุณะ  โยคะวะ  เสนะ  เสยโย 
พระธรรมเป็นสิ่งประเสริฐ  เพราะประกอบด้วยคุณ  คือ  ความที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น 

โย  มคัคะปากะ  ปะริยตัติ  วิโมกขะ  เภโท 
 เป็นธรรมอนัจาํแนกเป็นมรรค    ผล    ปริยัติและนิพพาน 
ธมัโม  กุโลกะปะตะนา  ตะทะ  ธาริธารี 
 เป็นธรรมทรงไว้ซ่ึงผู้ทรงธรรม  จากการตกไปสู่โลกที่ช่ัว 
วนัทามะหงั  ตะมะหะรงั  วะระธมัมะเมตงั 
 ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอนัประเสริฐน้ัน  อนัเป็นเคร่ืองขจัดเสยีซ่ึงความ 
 มืด 



๓๓ 
 

ธมัโม  โย  สพัพะปาณีนงั  สะระณงั  เขมะมุตตะมงั 
 พระธรรมใด  เป็นสรณะอนัเกษมสงูสดุของสตัว์ทั้งหลาย 
ทุติยานุสสะติฏฐานงั  วนัทามิ  ตงั  สิเรนะหงั 

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สอง
ด้วยเศียรเกล้า 

ธมัมสัสาหสัมิ  ทาโส  (ทาสี)  วะ  ธมัโม  เม  สามิกิสสะโร 
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม  พระธรรมเป็นนายมีอสิระเหนือข้าพเจ้า 

ธมัโม  ทุกขสัสะ  ฆาตา  จะ  วิธาตา  จะ  หิตสัสะ  เม 
 พระธรรมเป็นเคร่ืองกาํจัดทุกข์ และทรงไว้ซ่ึงประโยชน์แก่ข้าพเจ้า 
ธมัมสัสาหงั  นยิยาเทมิ  สะรีรญั  ชีวิตญัจิทงั 
 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตน้ี  แด่พระธรรม 
วนัทนัโตหงั (ตีหงั) จะริสสามิ  ธมัมสัเสวะ  สุธมัมะตงั 
       ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซ่ึงความเป็นธรรมดีของพระธรรม 
นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั  ธมัโม  เม  สะระณงั  วะรงั 
        สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสรณะอนัประเสริฐของข้าพเจ้า 
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  วฑัเฒยยงั  สตัถุ  สาสะเน 
       ด้วยการกล่าวคาํสจัน้ีข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา 
ธมัมงั  เม  วนัทะมาเนนะ  (มานายะ)  ยงั  ปุญญงั  ปะสุตงั  อิธะ 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซ่ึงพระธรรม  ได้ขวนขวายบุญใดในบัดน้ี 
สพัเพปิ  อนัตะรายา  เม  มาเหสุง  ตสัสะ  เตชะสา 
 อนัตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วยเดชแห่งบุญน้ัน 
กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา    

ด้วยกายกด็ี  ด้วยวาจากด็ี  ด้วยใจกด็ี 
 

* คาํบาลีในวงเลบ็สาํหรับผู้หญิง 



๓๔ 
 

ธมัเม  กุกมัมงั  ปะกะตงั  มะยา  ยงั      
                กรรมน่าติเตียนอนัใด  ที่ข้าพเจ้ากระทาํแล้วในพระธรรม 
ธมัโม  ปะฏิคคณัหะตุ  อจัจะยนัตงั  

ขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกนิอนัน้ัน 
กาลนัตะเร  สงัวะริตุง  วะ  ธมัเม  

เพ่ือการสาํรวมระวังในพระธรรม ในกาลต่อไป 
                                      ( กราบ ) 

 

สงัฆานุสสติ   
(ตามระลึกถงึคุณพระสงฆ)์ 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 
  พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏบิัติดีแล้ว 
อุชปุะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 
  พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏบิัติตรงแล้ว 
ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 

พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปฏบิัติเพ่ือรู้ธรรม 
เป็นเคร่ืองออกจากทุกข์แล้ว 

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 
  พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปฏบิัติสมควรแล้ว 
ยะทิทงั  ได้แก่บุคคลเหล่าน้ีคือ 
จตัตาริ  ปุริสะยุคาน ิ อฏัฐะ  ปุริสะปุคคะลา 

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่  นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ 
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ      

น่ันแหละสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
อาหเุนยโย  เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขานาํมาบูชา 



๓๕ 
 

ปาหเุนยโย   เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ 
ทกัขิเณยโย   เป็นผู้ควรรับทกัษิณาทาน 
อญัชะลีกะระณีโย  เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทาํอญัชลี 
อะนุตตะรงั  ปุญญกัเขตตงั  โลกสัสาติ 
   เป็นเน้ือนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นย่ิงกว่า  ดังน้ี 

 

สงัฆาภิคีติ  
 (คาถาพรรณนาเฉพาะพระสงฆ)์ 

สทัธมัมะโช  สุปะฏิปัตติ  คุณาทิยุตโต 
พระสงฆท์ี่เกดิโดยพระสทัธรรม  ประกอบด้วยคุณมีความ 
ปฏบิัติดีเป็นต้น 

โยฏฐพัพโิธ  อะริยะ  ปุคคะละ  สงัฆะเสฏโฐ 
  เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอนัประเสริฐ  ๘  จาํพวก   
สีลาทิธมัมะ  ปะวะรา  สะยะกายะ  จิตโต 
  มีกายและจิตอนัอาศัยธรรม   มีศีลเป็นต้นอนับวร 
วนัทามะหงั  ตะมะริยานะ  คะณงั  สุสุทธงั 
  ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่าน้ัน  อนับริสทุธิ์ด้วยดี 
สงัโฆ  โย  สพัพะปาณีนงั  สะระณงั  เขมะมุตตะมงั 
  พระสงฆห์มู่ใด  เป็นสรณะอนัเกษมสงูสดุของสตัว์ทั้งหลาย 
ตะติยานุสสะติฏฐานงั  วนัทามิ  ตงั  สิเรนะหงั 

ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆห์มู่น้ัน อนัเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์
ที่สามด้วยเศียรเกล้า 

สงัฆสัสาหสัมิ  ทาโส (ทาสี) วะ  สงัโฆ  เม  สามิกิสสะโร 
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ ์พระสงฆเ์ป็นนายมีอสิระ
เหนือข้าพเจ้า 



๓๖ 
 

สงัโฆ  ทุกขสัสะ  ฆาตา  จะ  วิธาตา  จะ  หิตสัสะ  เม 
พระสงฆ์เป็นผู้กําจัดทุกข์    และทรงไว้ซ่ึงประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า 

สงัฆสัสาหงั  นยิยาเทมิ  สะรีรญั  ชีวิตญัจิทงั 
  ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตน้ี  แด่พระสงฆ ์
วนัทนัโตหงั  (ตีหงั)  จะริสสามิ  สงัฆสัโสปะฏิปันนะตงั 

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม  ซ่ึงความปฏิบัติดีของ
พระสงฆ ์

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั  สงัโฆ  เม  สะระณงั  วะรงั 
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐ
ของข้าพเจ้า 

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  วฑัเฒยยงั  สตัถุ  สาสะเน 
ด้วยการกล่าวคาํสัจน้ี  ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของ
พระศาสดา 

สงัฆงั  เม  วนัทะมาเนนะ ( มานายะ )  ยงั  ปุญญงั  ปะสุตงั  อิธะ 
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซ่ึงพระสงฆ ์ ได้ขวนขวายบุญใดในบัดน้ี 

สพัเพปิ  อนัตะรายา  เม  มาเหสุง  ตสัสะ  เตชะสา 
  อนัตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วยเดชแห่งบุญน้ัน 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา 
  ด้วยกายกด็ี ด้วยวาจากด็ี ด้วยใจกด็ี 
สงัเฆ  กุกมัมงั  ปะกะตงั  มะยา  ยงั  

กรรมน่าติเตียนอนัใด  ที่ข้าพเจ้ากระทาํแล้วในพระสงฆ ์
สงัโฆ  ปะฏิคคณัหะตุ  อจัจะยนัตงั  

ขอพระสงฆ ์ โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกนิอนัน้ัน 



๓๗ 
 

กาลนัตะเร  สงัวะริตุง  วะ  สงัเฆ  
เพ่ือการสาํรวมระวังในพระสงฆใ์นกาลต่อไป 

 

    ( กราบ ) 

 

จบทาํวัตรเยน็ 
 

           
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดของท่านสเุมธบณัฑิต 
(พระพทุธเจ้าทีปังกร ได้พยากรณ์สเุมธบณัฑิตโพธิสตัว ์ว่าจะสาํเรจ็เป็น

พระพทุธเจ้าพระนามว่าโคตมะ ในอีกส่ีอสงไขยแสนกปัป์ต่อมา)  
 

ขึน้ชือ่วา่การเกดิอกี  ความแตกสลายแหง่สรรีะเป็นทุกข ์ถูกชรายํา่ยหีลงตายกเ็ป็นทุกข ์  
  เรามชีาตชิราพยาธเิป็นสภาพ จาํเราจกัแสวงหาพระนิพพานทีไ่มแ่ก่ไมต่าย   แต่เกษม 

ทางนัน้คงมแีน่ ทางนัน้จกัไมม่ไีมไ่ด ้  
จาํเราจกัแสวงหาทางนัน้ เพือ่หลุดพน้จากภพ 

เมือ่ทุกขม์ ี แมช้ือ่วา่สขุกย็อ่มมฉีนัใด 
เมือ่ภพม ี  สภาวะทีด่บัภพคอืพระนิพพาน   กค็วรปรารถนาฉนันัน้ 

เมือ่ความรอ้นม ี    ความเยน็กย็อ่มมฉีนัใด 
เมือ่ไฟคอืราคะ ไฟคอืโทสะ  ไฟคอืโมหะม ี    

  พระนิพพานเป็นธรรมทีด่บัไฟ    กค็วรปรารถนาฉนันัน้ 
เมือ่ความชัว่ม ี  แมค้วามดกีย็อ่มมฉีนัใด 

เมือ่ความเกดิม ี พระนิพพานเป็นธรรมทีด่บัความเกดิ   กค็วรปรารถนาฉนันัน้ 
 

พทุธวงศ ์
 

 



๓๘ 
 

พุทธานุสสติ (บทตามระลึกถงึพระพุทธคุณ)  
 

๑. พระตถาคตเป็นผูค้วรเครือ่งบูชา  
 

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้า ผู้ถงึพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะ ผู้ไปแล้วด้วยดี ผู้รู้ โลกอย่างแจ่มแจ้ง ผู้สามารถฝึกบุรุษที่
สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  
ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานด้วยธรรม   ผู้มีความจาํเริญจาํแนกธรรมสั่งสอนสตัว์ 

ขอนอบน้อมพระตถาคต  ผู้ฝึกตนด้วยสัจจะ  ผู้ประกอบด้วยการฝึก
อนิทรีย์  ทรงถงึที่สดุแห่งเวท (ญาณ)  ผู้อยู่จบซ่ึงอริยมรรคพรหมจรรย์ สละ
กามทั้งหลายได้แล้ว  ไม่ยึดมั่นอะไร ๆ  ด้วยตัณหาทฏิฐิเที่ยวไป มีตนสงัวรดี
แล้วเหมือนกระสวยที่ไปตรง 

ขอนอบน้อมพระตถาคต ผู้ปราศจากราคะ ทรงมีอนิทรีย์ตั้งมั่นดี หลุด
พ้นแล้วจากการจับของกเิลส เปล่งปล่ังอยู่เหมือนพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากการ
เบียดเบียนของราหู สว่างไสวอยู่ฉะน้ัน   

ขอนอบน้อมพระตถาคต  ผู้ไม่เกี่ยวข้อง  ทรงมีสติทุกเมื่อ  ละนามรูป
ที่คนพาลถอืว่าเป็นของเราได้แล้ว  เที่ยวไปในโลก 

ขอนอบน้อมพระตถาคต  ผู้ละกามทั้งหลายได้แล้ว  ทรงครอบงาํกาม  
ทั้งหลายเที่ยวไป  ทรงรู้ ที่สุดแห่งชาติและมรณะ (พระนิพพาน)  ทรงดับ
ความเร่าร้อนได้แล้ว  เป็นผู้เยือกเยน็ประดุจห้วงนํา้  ผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย   ทรงอยู่ห่างไกลจากบุคคลผู้ไม่เสมอทั้งหลาย(ผู้ทาํทุจริต ๓)  มี
พระปัญญาไม่มีที่สุด  ผู้อันตัณหา และทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้ว  ทั้งในโลกน้ีหรือ
ในโลกอื่น 

ขอนอบน้อมพระตถาคต  ผู้ทรงเป็นพราหมณ์ ไม่มีมายา  ไม่มีมานะ 
ปราศจากความโลภ  ไม่ยึดถอืในสตัว์และสงัขารว่าเป็นของเรา  บรรเทาความ 

 



๓๙ 
 

โกรธแล้ว ทรงดับความหวังได้แล้ว มีตนดับความเร่าร้อนสิ้ นเชิง   ทรงละ
มลทนิคือความโศกเสยีได้ 
 ขอนอบน้อมพระตถาคต  ผู้ละตัณหาและทิฏฐิที่อยู่ประจาํใจได้แล้ว  
ไม่มีตัณหาและทฏิฐิอะไร ๆ ไม่ถอืมั่น(ด้วยวิปลาส ๔ คือ เที่ยง สขุ งาม เป็น
อัตตา)  ในโลกนี้ หรือในโลกอื่น  ผู้ทรงมีจิตตั้งมั่น  ข้ามโอฆะได้แล้ว ทรงรู้
สรรพสิ่งด้วยพระสพัพัญญุตญาณ  มีอาสวะสิ้นแล้ว  ทรงไว้ซ่ึงร่างกายอนัมีใน
ที่สดุ 

ขอนอบน้อมพระตถาคต ผู้ทรงกาํจัดภวาสวะและวาจาหยาบคายได้
แล้ว ทาํให้สิ้นสญูไม่มีอยู่ เป็นผู้ถึงเวท ทรงพ้นวิเศษแล้วในธรรมทั้งปวง ผู้
ล่วงกิเลสเคร่ืองข้อง ไม่มีธรรมเป็นเคร่ืองข้อง ไม่ทรงเป็นผู้มีมานะในเหล่า
สตัว์ผู้มีมานะ ทรงกาํหนดรู้ ทุกข์พร้อมทั้งไร่นาและที่ดิน 
 ขอนอบน้อมพระตถาคต  ผู้ไม่อาศัยตัณหา มีปกติเห็นพระนิพพาน  
ทรงก้าวล่วงมิจฉาทิฏฐิที่จะพึงให้ผู้อื่นรู้   ไม่มีอารมณ์คือตัณหาอะไร ๆ ซ่ึง
เป็นเหตุที่ทําให้เกิดในภพใหม่  ผู้แทงตลอดธรรมทั้งที่ เป็นภายในและ
ภายนอกแล้ว ทรงกาํจัดฉันทราคะถึงความสาบสูญมิได้มี เป็นผู้สงบแล้ว  
ทรงน้อมไปในพระนิพพานอนัเป็นธรรมที่สิ้นอปุาทาน 
 ขอนอบน้อมพระตถาคต  ผู้เห็นที่สุดคือพระนิพพานอันเป็นธรรมที่
สิ้ นไปแห่งชาติ  ทรงบรรเทาสังโยชน์อันเป็นทางแห่งราคะ  ด้วยอริยมรรค
โดยไม่มีส่วนเหลือ  เป็นผู้บริสทุธิ์ไม่มีโทษ  ทรงปราศจากมลทนิ  ไม่มีความ
ใคร่  ผู้ไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นอัตตา ทรงมีจิตตั้งมั่น  ปฏิบัติตรง 
ดาํรงตนมั่นไม่หว่ันไหว  ไม่มีกเิลสดุจตะปูตรึงใจ  ไม่มีความสงสยั 

ขอนอบน้อมพระตถาคต ผู้ไม่มีปัจจัยอะไร ๆ แห่งโมหะ ทรงเหน็ด้วย 
สัพพัญญุตญาณในธรรมทั้งปวง ทรงไว้ซ่ึงสรีระสุดท้าย ทรงบรรลุสัมโพธิ
ญาณอันยอดเยี่ยมอันเกษม  พระตถาคตผู้ทรงพระคุณเช่นน้ี  จึงเป็นผู้ควร
เคร่ืองบูชา 

สนุทริกสตูร  
 



๔๐ 
 

๒. พระสุคตศาสดา  ผูแ้สวงหาคุณอนัใหญ่ 
 

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมอภิวาทพระสุคตผู้ศาสดา  ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่     
คือทรงแสวงหาเสาะหาค้นหา  ซ่ึงศีลขันธ์อันใหญ่  สมาธิขันธ์อันใหญ่  
ปัญญาขันธอ์นัใหญ่  วิมุติขันธอ์นัใหญ่  วิมุติญาณทสัสนขันธอ์นัใหญ่ 
 ขอนอบน้อมอภิวาทพระสคุตผู้ศาสดา ผู้แสวงหาคุณอนัใหญ่  คือทรง
แสวงหาเสาะหาค้นหา  ซ่ึงความทาํลายกองมืดอนัใหญ่  ความถอนลูกศร คือ
ตัณหาอนัใหญ่ ความปลดเปลื้ องโครง  คือทฏิฐิอนัใหญ่   ความกาํจัดธง  คือ
มานะอันใหญ่ ความระงับอภิสังขาร คือกรรมอันใหญ่  ความปิดกั้นโอฆะอัน
ใหญ่  ความปลงภาระ คือขันธ์อันใหญ่  ความตัดสังสารวัฏฏ์อันใหญ่ ความ
ดับความเดือดร้อนอนัใหญ่  ความสงบความเร่าร้อนอนัใหญ่ 
 ขอนอบน้อมอภิวาทพระสุคตผู้ศาสดา ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ คือทรง
แสวงหาเสาะหาค้นหา ความยกขึ้ นซ่ึงธงคือธรรมอันใหญ่  คือ โพธิปักขิย
ธรรม ๓๗ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย์ ๕  
พละ ๕ โพชฌงค์ ๗  อริยมรรคมีองค์ ๘ อนัใหญ่ ทรงแสวงหาเสาะหาค้นหา 
ซ่ึงอมตนิพพานปรมัตถอ์นัใหญ่   
 ขอนอบน้อมอภิวาทพระสคุตผู้ศาสดา ผู้อนัสตัว์ทั้งหลายที่มีศักดิ์ใหญ่ 
แสวงหาเสาะหาค้นหา  แล้วว่า 

พระพุทธเจ้า    ประทบัอยู่ที่ไหน  
พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทบัอยู่ที่ไหน    
พระสคุตศาสดา    ผู้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดา  ประทบัอยู่ที่ไหน  
พระนราสภศาสดา  ผู้เป็นสกักะย่ิงกว่าสกักะ    ประทบัอยู่ที่ไหน 

 
 

มหานิทเทส 



๔๑ 
 

๓. พระผูม้ีพระภาคเจา้ 
 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้ทรงทาํลายราคะ  
โทสะ  โมหะได้แล้ว  ทรงทาํลายมานะทิฏฐิได้แล้ว ทรงทาํลายเสี้ ยน
หนามกเิลสได้แล้ว  

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงจาํแนกวิเศษแล้ว ทรง
จาํแนกเฉพาะแล้วซ่ึงธรรมรัตนะ ทรงทาํซ่ึงที่สุดแห่งภพทั้งหลาย  มี
พระกายอนัอบรมแล้ว  มีศีลอนัอบรมแล้ว   มีจิตอนัอบรมแล้ว 

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้ทรงซ่องเสพเสนาสนะอัน
เป็นป่าละเมาะ และป่าทบึอนัสงัดมีเสยีงน้อยปราศจากเสยีงอนักกึก้อง 
ปราศจากชนผู้สัญจรไปมา เป็นที่ควรทาํกรรมลับของมนุษย์ ควรแก่
วิเวก   ผู้ทรงมีส่วนแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสชั
บริขาร  ทรงมีส่วนแห่งอธิศีล   อธิจิต  อธิปัญญา  อันมีอรรถรส  
ธรรมรส  วิมุติรส 

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงมีส่วนแห่ง ฌาน ๔   
อัปปมัญญา ๔  อรูปสมาบัติ ๔ วิโมกข์ ๘ อภิภายตนะ ๘ อนุปุพพ
วิหารสมาบัติ ๙ สัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปานสติ
สมาธ ิ อสภุสมาบัติ 

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้ทรงมีส่วนแห่งสติปัฏฐาน 
๔   สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔  อินทรีย์ ๕  พละ ๕ โพชฌงค์ ๗  
อริยมรรคมีองค์ ๘ 

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงมีส่วนแห่งตถาคตพละ ๑๐     
เวสารัชชญาณ ๔ ปฏสิมัภิทา๔  อภิญญา ๖ พุทธธรรม  ๖  

พระนามว่าภควาน้ี  พระมารดาพระบิดา  พระภาดาพระภคินี  
มิตรอาํมาตย์พระญาติสาโลหิต  สมณพราหมณเ์ทวดา  มิได้เฉลิมให้  



๔๒ 
 

พระนามว่าภควาน้ี  เป็นสัจฉิกาบัญญัติ   เพราะทาํให้แจ้งซ่ึง
อรหัตตผลและธรรมทั้งปวง 

พระนามว่าภควานี้   มีพ ร้อมกับขณะที่ ทรงบรร ลุพระ
สพัพัญญุตญาณ  ณ ควงโพธิ์พฤกษ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ผู้ตรัสรู้
แล้ว  

มหานิทเทส 
 

ธมัมานุสสติ 
       (ตามระลึกถงึพระปริยติัธรรม อริยมรรค อริยผล พระนิพพาน) 

 

   ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระธรรม  ที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ดีแล้ว  เป็นธรรมที่ ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วย
ตนเอง เป็นธรรมที่ปฏบิัติได้และให้ผลได้ไม่จาํกัดกาล  เป็นธรรมที่
ควรกล่าวกบัผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถดิ เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตวั 
เป็นธรรมที่ผู้รู้กร็ู้ ได้เฉพาะตน  

   ขอนอบน้อมนมัสการพระธรรม  ซ่ึงเป็นธรรมที่หายจาก
ความเมาในความเป็นอัตตา  เป็นธรรมที่กาํจัดความกระหายคือ
ตัณหา  เป็นธรรมที่ถอนความอาลัยคือตัณหาอย่างไม่เหลือ  เป็น
ธรรมที่ตดัวัฏฏะการวนเวียน   เป็นธรรมที่ได้โดยยากอย่างย่ิง   เป็น
ธรรมที่สิ้นไปแห่งตณัหา  เป็นธรรมที่ดบัทุกข ์ เป็นธรรมที่สงบทุกข ์

   ขอนอบน้อมนมัสการพระธรรม  ซ่ึงเป็นอสังขตะธรรม  
(ธรรมที่ดับธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีชาติเป็นต้น)  เป็นธรรมที่ไม่มี
ความเสียหาย  เป็นธรรมที่ไม่มีอาสวะ  เป็นธรรมที่จริงแท้  เป็น
ธรรมที่ไม่เปล่ียนแปลง  เป็นธรรมที่สามารถทําให้ระงับความ 
เร่าร้อน เป็นธรรมที่ละเอียด เป็นธรรมที่เห็นได้ยากอย่างย่ิง เป็น
ธรรมที่ไม่มีความเกิดและความแก่ เป็นธรรมที่เที่ยงแท้ เป็นธรรม 





๔๔ 
 

สงัฆานุสสติ 
    ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์  สาวกของพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว  ผู้ปฏิบัติตรงแล้ว  ผู้ปฏิบัติเพ่ือรู้ ธรรมเป็น
เคร่ืองออกจากทุกข์แล้ว  ผู้ปฏบิัติสมควรแล้ว  ได้แก่บุคคลเหล่าน้ีคือ  
คู่แห่งบุรุษ ๔  คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้  ๘  บุรุษ  น่ันแหละสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขานาํมาบูชา  เป็น
สงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ  เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน  
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทาํอญัชลี  เป็นเน้ือนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ 
อื่นย่ิงกว่า  

   ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์  ผู้เห็นธรรมอันสูงสุด  หย่ังลงสู่
พระสัทธรรมคือพระนิพพาน เป็นบทธรรมอันไม่เศร้าโศก เป็นธรรม
อนัไม่หว่ันไหว เป็นอมตะบทอนัดับชรามรณะไม่มีส่วนเหลือ  

   ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์     ผู้สงบระงับด้วยธรรมเคร่ือง
ฝึกตน  หมดสิ้ นความสงสัย  ละสังโยชน์แล้วตามลําดับ  เป็นผู้ไม่
ประมาท   บรรลุแล้วซ่ึงอมตะธรรม   อันเป็นเคร่ืองบรรเทาลูกศรคือ
ความโศกเสยีได้ 

   ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์  ผู้ทาํศาสนาให้งดงาม  ดาํรงอยู่
ในศาสนธรรมทุกเมื่อ  แย้มบานแล้วด้วยอรหัตผล  เหมือนดอกไม้ที่
เบ่งบานตามฤดูกาล  ผู้แสวงหาวิมุติอันเป็นธรรมที่พ้นจากภพและ
สงสาร  ล่วงพ้นจากบ่วงมัจจุมารที่ข้ามได้แสนยาก  เป็นผู้ศึกษาดีแล้ว 
(ด้วยสิกขา ๓)  ฝึกแล้วด้วยอุบายเคร่ืองฝึกจิตอันสูงสุด  แวดล้อม
พระสยัมภอูยู่ทุกเมื่อ 

    ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์  ผู้มีปกติเพ่งฌาน (สมถะและ
วิปัสสนา)  ยินดีในฌานทุกเมื่อ  เป็นนักปราชญ์ผู้สงบแล้ว  มีจิตตั้ง
มั่นด้วยดี  ถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีผู้ประเสริฐ  เป็นผู้มีความ



๔๕ 
 

ปรารถนาน้อย  เป็นมหาบัณฑติมีปัญญา  รู้ประมาณในโภชนะ  เป็นผู้
ไม่โลเลหว่ันไหวในลาภและความเสื่อมลาภ 

    ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์  ผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ยินดีใน
ธุดงค์เพ่งฌานอยู่  มีจีวรเศร้าหมอง  มีจิตน้อมไปในวิเวก  ปฏิบัติซ่ึง
อริยมรรค  ตั้งอยู่ในอรหัตตผล  หรือเป็นพระเสขะพร่ังพร้อมด้วย
สามัญญผล  ผู้สาํเรจ็แล้วซ่ึงประโยชน์สงูสดุคือพระนิพพาน 

   ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์ ผู้เป็นพระโสดาบัน  เป็นพระ
สกทาคามี   เป็นพระอนาคามี  และเป็นพระอรหันต์  ผู้ปราศจาก
มลทิน  แม้อยู่ไกลกเ็หมือนอยู่ใกล้พระพุทธองค์  เป็นโอรสเกิดจาก
โพธิปักขิยธรรม  ตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐาน  ยินดีในการเจริญโพชฌงค์  
ฉลาดในอทิธิบาท  หมั่นประกอบในสมัมัปปธาน   เช่ียวชาญในสมาธิ
ภาวนา 

   ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์ ผู้ศึกษา(ในสกิขา ๓)ดีแล้ว  หาผู้
เสมอได้ยาก มีเดชรุ่งเรือง  ผู้สาํรวมดีแล้ว  ประกอบด้วยตบะ  ตั้งอยู่
ในศาสนาของพระชินเจ้า  ย่อมเป็นผู้สาํเร็จอมตผล  เป็นผู้ตื่นแล้ว
ด้วยเสียงปลุกของพระมหาวีรเจ้า  ผู้เป็นธรรมทายาทเกิดจากธรรม  
ได้ช่ือว่าเป็นพระพุทธบุตร  ไม่ว่าจะมาจากวรรณะใด  ดํารงอยู่ใน
ศาสนาของพระองค์ทุกเมื่อ  

    ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์ผู้มากด้วยสุตะ  เป็นผู้ไม่เกียจ
คร้าน   มีปัญญางาม  ตั้งมั่นดีแล้วในศีล  ประกอบด้วยความสงบใจ  
เป็นผู้มักน้อยสนัโดษ  เผากเิลสแล้วดุจลูกศรอนัหมดกาํลัง  ปลงภาระ
คือภพ  เหมือนถอนเขาสิเนรุที่วางไว้บนศีรษะลงได้  ย่อมนอบน้อม
ประนมอัญชลี  กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้มีพระคุณอย่าง
หาที่สดุไม่ได้ 

 
สารีปุตตเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน 

 



๔๖ 
 

บทสรรเสริญพระรัตนตรัย   ทาํนองสรภญัญะ 
 

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 
 

อิติปิโส ภะคะวา  อะระหงั  สมัมาสมัพุทโธ วิชชาจะ
ระณะสมัปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะ
สาระถ ิสตัถาเทวะมะนุสสานงั  พุทโธ  ภะคะวาติ. 

 

          องค์ใดพระสมัพุทธ        สวิุสทุธสนัดาน 
ตัดมูลเกลศมาร         บ   มิหม่นมิหมองมัว 

  หน่ึงในพระทยัท่าน        กเ็บิกบานคือดอกบัว 
ราคี  บ  พันพัว         สวุคนธกาํจร 

  องค์ใดประกอบด้วย        พระกรุณาดังสาคร 
โปรดหมู่ประชากร         มละโอฆะกนัดาร 

  ช้ีทางบรรเทาทุกข์        และช้ีสขุเกษมศานต์ 
ช้ีทางพระนฤพาน         อนัพ้นโศกวิโยคภัย 

  พร้อมเบญจพิธจัก-        ษุ  จรัสวิมลใส 
เหน็เหตุที่ใกล้ไกล         กเ็จนจบประจักษ์จริง 

  กาํจัดนํา้ใจหยาบ        สนัดานบาปแห่งชายหญิง 
สตัว์โลกได้พ่ึงพิง         มละบาปบาํเพญ็บุญ 

  ข้าฯ ขอประณตน้อม       ศิระเกล้าบังคมคุณ 
           สมัพุทธการุญ                 ญ  ภาพน้ันนิรันดร   

 
(กราบ) 

 



๔๗ 
 

 

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 
 

สวากขาโต ภะคะวะตา  ธมัโม สนัทิฏฐิโก อะกาลิโก  
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยโิก  ปัจจตัตงั  เวทิตพัโพ  วิญญูหีติ. 

 

  ธรรมะคือคุณากร   ส่วนชอบสาทร 
ดุจดวงประทปีชัชวาล    

  แห่งองค์พระศาสดาจารย์  ส่องสตัว์สนัดาน 
สว่างกระจ่างใจมล 

  ธรรมใดนับโดยมรรคผล  เป็นแปดพึงยล 
 และเก้ากบัทั้งนฤพาน    
  สมญาโลกอดุรพิสดาร  อนัลึกโอฬาร 
 พิสทุธิ์พิเศษสกุใส 
  อกีธรรมต้นทางครรไล  นามขนานขานไข 
 ปฏบิัติปริยัติเป็นสอง 
  คือทางดาํเนินดุจคลอง  ให้ล่วงลุปอง 
 ยังโลกอดุรโดยตรง 
  ข้าฯขอโอนอ่อนอตุมงค์  นบธรรมจาํนง 
 ด้วยจิตและกายวาจา 

 

(กราบ) 
 
 
 



๔๘ 
 

บทสรรเสริญพระสงัฆคุณ 
 

           สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ  อุชปุะปันโน ภะคะ
วะโต  สาวะกะสงัโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ  
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ ยะทิทงั  จตัตาริ  ปุริสะยุ
คาน ิ อฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ  อาหเุนย
โย  ปาหเุนยโย  ทกัขิเณยโย  อญัชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรงั  ปุญญกั
เขตตงั  โลกสัสาติ. 
 
 

    สงฆใ์ดสาวกศาสดา รับปฏบิัติมา แต่องค์สมเดจ็ภควันท ์
เหน็แจ้งจตุสจัเสรจ็บรร- ลุทางที่อนั ระงับและดับทุกข์ภัย 
โดยเสดจ็พระผู้ตรัสไตร     ปัญญาผ่องใส    สะอาดและปราศมัวหมอง 
เหินห่างทางข้าศึกปอง    บ มิลาํพอง  ด้วยกายและวาจาใจ 
เป็นเน้ือนาบุญอนัไพ- ศาลแด่โลกยั และเกดิพิบูลย์พูนผล 
สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์ อเนกจะนับเหลือตรา 
ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา- นุคุณประดุจราํพัน 
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท ์ พระไตรรัตน์อนั อดุมดิเรกนิรัติศัย 
จงช่วยขจัดโพยภัย อนัตรายใดใด จงดับและกลับเสื่อมสญูฯ  

 
(กราบ) 

 
 
 



๔๙ 
 

 
บทชยัสิทธิคาถา 

 

พาหุง  สะหสัสะมะภินิมมิตะสาวุธนัตงั ครีเมขะลงั อุทิ
ตะโฆระสะเสนะมารงั ทานาทิธมัมะวิธินาชิตะวามุนินโท ตนัเต
ชะสา ภะวะตุ  เต  ชะยะสิทธิ  นจิจงั. 

 

ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท-      ธะวิสทุธะศาสดา 
ตรัสรู้อนุตตะระสะมา-     ธ ิณ  โพธบิัลลังก ์

  ขุนมารสหัสสะพหุพา-    หุวิชชาวิชิตขลัง 
ขี่คีริเมขะละประทงั      คชะเห้ียมกระเหิมหาญ 

  แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์   กละคิดจะรอนราญ 
รุมพลพหลพยุหะปาน     พระสมุททะนองมา 

  หวังเพ่ือผจญวะระมุนิน-    ทะสชิุนะราชา 
พระปราบพหลพยุหะมา-     ระมเลืองมะลายสญู 

  ด้วยเดชะองค์พระทศพล    สวิุมลไพบูลย์ 
ทานาทธิรรมะวิธกูิล      ชนะน้อมมโนตาม 

  ด้วยเดชะสจัจะวะจะนา    และนมามิองค์สาม 
ขอจงนิกรพละสยาม      ชยะสทิธทุิกวาร 

  ถงึแม้จะมีอริวิเศษ     พละเดชะเทยีมมาร 
ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ     อริแม้นมุนินทร ฯ  

 
(กราบ) 

 



๕๐ 
 

บทสาธยายบารมี ๓๐ 
 

   ทานะ ปาระมี สมัปันโน, ทานะ อปุะปาระม ี สมัปันโน, ทานะ 
ปะระมัตถะปาระม ีสมัปันโน,   เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปก
ขา ปาระมี สมัปันโน อิติปิโส ภควา 

 

สีละ ปาระมี สมัปันโน … 
เนกขมัมะ ปาระมี สมัปันโน …    
ปัญญา ปาระมี สมัปันโน …        ...อปุะปาระมี สมัปันโน 
วิริยะ ปาระมี สมัปันโน …  ...ปะระมัตถะปาระม ีสมัปันโน 
ขนัติ ปาระมี สมัปันโน …                    เมตตา ไมตรี กรุณา  

        สจัจะ ปาระมี สมัปันโน   …                        มทิุตา อุเปกขา   
อธิฏฐานะ ปาระมี สมัปันโน  …            ปาระมี สมัปันโน  
เมตตา ปาระมี สมัปันโน …                              อิติปิโส ภควา   

อุเปกขา ปาระมี สมัปันโน  … 

 

ทะสะ ปาระมี สมัปันโน, ทะสะ อุปะปาระมี สมัปันโน, ทะสะ ปะ
ระมัตถะปาระมี สมัปันโน, เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา 
ปาระมี สมัปันโน อิติปิโส ภควา ติ.  
 

         พุทธงั สะระณงั คัจฉามิ    
ธมัมัง สะระณงั คัจฉามิ    
สงัฆงั  สะระณงั คัจฉามิ   
นะมามิหัง. 
 

 
 



๕๑ 
 

  
  

 
 
 

    
ในหมวดพระปริตรน้ี เรียบเรียงโดย 

มีวตัถปุระสงค์หลกัคือ ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเน้ือความ 
ของบทสวดต่าง ๆ ทีนิ่ยมใชส้วดในงานทีนิ่มนต์พระภิกษุ 

มาเจริญพระพุทธมนต์  
โดยไดร้วบรวมไวท้ัง้ภาษาบาลีและคําแปลไทย  

นอกจากน้ี เพือ่เพ่ิมพูนศรทัธา 
ยงัไดร้วบรวมทีม่าและตํานานของพระปริตรต่าง ๆ  

ทีนิ่ยมใชส้วดในพิธี 
และบางพระปริตร มีผูนิ้ยมนํามาเป็นบทสวดประจาํวนั 

 



๕๒ 
 

พระปริตร 
 

พระปริตร แปลว่า เคร่ืองคุ้มครอง คือป้องกนัอนัตรายภายนอก มี
โจร ยักษ์ สตัว์เดรัจฉาน และป้องกนัอนัตรายภายใน มีโรคภัยไข้เจบ็ เป็น
ต้น อานิสงสท์ี่ได้รับจากการสวดพระปริตรนี้  เกดิมาจากอานุภาพของพระ
รัตนตรัย และอานิสงสก์ารเจริญเมตตา เพราะพระปริตรกล่าวถึงคุณของ
พระรัตนตรัยและการเจริญเมตตาภาวนา   ดังน้ัน ผู้หมั่นสาธยายพระ
ปริตร  จึงได้รับผลานิสงส์ต่าง ๆ เช่น ประสบความสวัสดี ความ
เจริญรุ่งเรือง ได้รับชัยชนะ  แคล้วคลาดจากอุปสรรคอนัตราย  มีสขุภาพ
อนามัยดี และมีอายุยืน 

 

องคข์องผูส้วดและผูฟั้งพระปริตร 
 

พระปริตรจะมีอานุภาพมาก  เมื่อผู้สวดพระปริตรเพียบพร้อมด้วย
องค์  ๓  คือ  ๑.  มีเมตตาจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง  ๒. สวดถูกอกัษร  ไม่
มีบทพยัญชนะที่ผดิพลาด  และ  ๓. รู้ความหมายของบทสวด   

แม้ ผู้ ฟังพระปริตรก็ต้องมีองค์  ๓   คือ  ๑ .   ไม่ เคยกระทํา
อนันตริยกรรม ๕  (ฆ่ามารดา  ฆ่าบิดา  ฆ่าพระอรหันต์  ประทุษร้าย
พระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อ  และทาํสังฆเภท)  ๒. ไม่เป็น
มิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดว่ากรรมและผลกรรมไม่มี และ ๓. เช่ือมั่นอานุภาพ
พระปริตรว่ามีจริง  สามารถคุ้มครองผู้ฟังได้   

 

จากหนังสอืพระปริตรธรรม  โดยพระคันธสาราภิวงศ์  
วัดท่ามะโอ จ.ลาํปาง 

 
 



๕๓ 
 

คําอาราธนาพระปริตร 
 

วิปัตติปะฏิพาหายะ   สพัพะสมัปัตติสิทธิยา 
สพัพะทุกขะวินาสายะ  ปะริตตงั  พะรูถะ  มงัคะลงั 
วิปัตติปะฏิพาหายะ   สพัพะสมัปัตติสิทธิยา 
สพัพะภะยะวินาสายะ  ปะริตตงั  พะรูถะ  มงัคะลงั 
วิปัตติปะฏิพาหายะ   สพัพะสมัปัตติสิทธิยา 
สพัพะโรคะวินาสายะ  ปะริตตงั  พะรูถะ  มงัคะลงั 
 
 

คําอาราธนาพระปริตร  (แปล) 
 

ขอท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตรอันเป็นมงคล เพ่ือป้องกันความ
วิบัติ        เพ่ือความสาํเรจ็แห่งสมบัติทั้งปวง  และเพ่ือความพินาศแห่ง
ทุกขท์ั้งปวง  
 ขอท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตรอันเป็นมงคล เพ่ือป้องกันความ
วิบัติ       เพ่ือความสาํเรจ็แห่งสมบัติทั้งปวง  และเพ่ือความพินาศแห่ง
ภยัทั้งปวง  
 ขอท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตรอันเป็นมงคล เพ่ือป้องกันความ
วิบัติ       เพ่ือความสาํเรจ็แห่งสมบัติทั้งปวง  และเพ่ือความพินาศแห่ง
โรคทั้งปวง  



๕๔ 
 

คําอญัเชิญเทวดา 
(การอญัเชิญเทวดามาประชมุฟังพระปริตรทีจ่ะสวด แสดงไมตรีจิต 
หวงัใหเ้ทวดามีสุขปราศจากทุกข ์ และขอใหเ้ทวดาคุม้ครองชาวโลกให้
พน้ภยั) 
(สาํหรับเจด็ตาํนานเร่ิมว่า) 

ผะริตวานะ เมตตงั สะเมตตา ภะทนัตา 
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตงั  ภะณนัตุ ฯ 

(สาํหรับสบิสองตาํนาน)  
สะมนัตา จกักะวาเฬสุ        อตัราคจัฉนัตุ   เทวะตา   
สทัธมัมงั มุนริาชสัสะ         สุณนัตุ สคัคะโมกขะทงั  

สคัเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะ ระตะเฏ จนัตะลิกเข วิมาเน, ทีเป 
รฏัเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวตัถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายนั
ตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยกัขะคนัธพัพะนาคา, ติฏฐนัตา สนัติเก ยงั 
มุนวิะระวะจะนงั สาธะโว เม สุณนัตุ.   

ธมัมสัสะวะนะกาโล อะยมัภะทนัตา, ธมัมสัสะวะนะกาโล 
อะยมัภะทนัต, ธมัมสัสะวะนะกาโล  อะยมัภะทนัตา. 

 
คําอญัเชิญเทวดา แปล 

 

ขอเชิญเหล่าเทพยดา  ผู้สถติอยู่ ณ สวรรค์ช้ันกามภพกด็ี ณ ช้ันรูป
ภพกด็ี  และเหล่าภมุมเทวดา  ผู้สถิตอยู่  ณ  วิมานหรือยอดภเูขาและหุบ
ผา ในอากาศ  บนเกาะ  ในแว่นแคว้น  ในบ้าน  ในต้นพฤกษาและป่าชัฎ  
ในเรือนและในไร่นา  เชิญเหล่ายักษ์และคนธรรพ์ทั้งหมู่นาค ผู้สถิตอยู่ใน
นํา้หรือบนบก  และที่อนัไม่ราบเรียบ  ทั้งที่อยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุม



๕๕ 
 

พร้อมกัน  ณ  ที่น้ี  คาํใดเป็นคาํของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ท่านสปับุรุษ
ทั้งหลาย  จงสดับคาํน้ันที่ข้าพเจ้าจะได้สวดตามพุทธมนต์ 
 ท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลน้ีเป็นกาลควรฟังธรรม ท่านผู้เจริญ
ทั้งหลาย กาลน้ีเป็นกาลควรฟังธรรม   ท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลน้ีเป็น
กาลควรฟังธรรม 
 
 

ตํานานการอญัเชิญเทวดา 
 

ในพระอรรถกถาวินัยปิฏก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค กล่าวถึงการประกาศเวลา
ฟังธรรมเมื่อคร้ัง พระมหินเถระ (พระอรหันต์ โอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้รับหน้าที่
ไปประกาศพระพุทธศาสนาที่เกาะลังกา ในปีที่ ๒๓๖ นับแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
ปรินิพพาน) ได้สั่งให้ท่านสุมนสามเณร ผู้เป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์  โฆษณาเวลาฟังธรรม  
โดยให้ได้ยินทั่วทั้งเกาะ  ดังน้ันท่านสุมนสามเณรจึงเข้าจตุตถฌานมีอภิญญาเป็นบาท แล้ว
ตั้ งจิตมั่นอธิษฐาน ประกาศเวลาฟังธรรม ๓ คร้ัง ณ บริเวณเจติยบรรพต อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของเมืองอนุราธปุระ  ปัจจุบันเรียกว่า มหินทเล 

เสยีงน้ันได้กระฉ่อนไปจนถึงพรหมโลก ได้มีเทวดามาประชุมกนัอย่างมากมายพระ
มหินทเถระแสดงสมจิตตสูตร เหล่าเทวดาประมาณอสงไขยหนึ่งได้บรรลุธรรม นาคและ
สบุรรณมากหลายตั้งอยู่ในสรณคมน์ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

นมการสิทธิคาถา  (เก่า) 
 

สมัพุทเธ  อฏัฐะวีสญัจะ  ทฺวาทะสญัจะ  สะหสัสะเก 
ปัญจะสะตะสะหสัสาน ิ  นะมามิ  สิระสา  อะหงั 
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อะทะเรนะ  นะมามิหงั 
นะมะการานุภาเวนะ  หนัตฺวา  สพัเพ  อุปัททะเว 
อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วินสัสนัตุ  อะเสสะโต. 
 

สมัพุทเธ ปัญจะปัญญาสญัจะ จะตุวีสะติสะหสัสะเก 
ทะสะสะตะสะหสัสาน ิ  นะมามิ  สิระสา  อะหงั 
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั 
นะมะการานุภาเวนะ  หนัตฺวา  สพัเพ  อุปัททะเว 
อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วินสัสนัตุ  อะเสสะโต. 
 

สมัพุทเธ  นะวุตตะระสะเต อฏัฐะจตัตาฬีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสาน ิ  นะมามิ  สิระสา  อะหงั 
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั 
นะมะการานุภาเวนะ  หนัตฺวา  สพัเพ  อุปัททะเว 
อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วินสัสนัตุ  อะเสสะโต. 

 
 
 
 
 



๕๗ 
 

สมัพุทเธ  แปล 
นมสัการพระพุทธเจา้ทั้งหลาย 

พรอ้มดว้ยพระธรรมและพระสงฆ ์
 

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ห้าแสนหนึ่ง
หมื่นสองพันย่ีสิบแปดพระองค์ด้วยเศียรเกล้า  ขอนอบน้อมพระ
ธรรมและพระสงฆ์  ของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ันโดยเคารพ  ด้วย
อานุภาพแห่งการนอบน้อมน้ี  ขอให้อุปัทวะและอนัตรายทั้งปวงจง
ระงับดับไปโดยไม่เหลือ 

  

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หน่ึงล้านสอง
หมื่นสี่พันห้าสบิห้าพระองค์ด้วยเศียรเกล้า  ขอนอบน้อมพระธรรม
และพระสงฆ์  ของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ันโดยเคารพ  ด้วยอานุภาพ
แห่งการนอบน้อมน้ี  ขอให้อุปัทวะและอนัตรายทั้งปวงจงระงับดับ
ไปโดยไม่เหลือ 

  

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  สองล้านสี่หมื่น  
แปดพันหน่ึงร้อยเก้าพระองค์ด้วยเศียรเกล้า  ขอนอบน้อมพระ
ธรรมและพระสงฆ์  ของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ันโดยเคารพ  ด้วย
อานุภาพแห่งการนอบน้อมน้ี  ขอให้อุปัทวะและอนัตรายทั้งปวงจง
ระงับดับไปโดยไม่เหลือ 

 
 
 
 



๕๘ 
 

นมการสิทธิคาถา (ใหม่) 
โยจกัขุ มา โมหะมะลาปะกฏัโฐ  สามงัวะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต             
มารสัสะ  ปาสา วินโิมจะยนัโต     ปาเปสิ เขมงั ชะนะตงั วิเนยยงั 

    พุทธงั วะรนัตงั สิระสา นะมามิ    โลกสัสะ นาถญัจ วินายะกญัจะ 
    ตนัเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ    สพัพนัตะรายา จะ วินาสะเมนตุ. 
 
    ธมัโม ธะโช โย วิยะ ตสัสะ สตัถุ   ทสัเสสิ โลกสัสะ วิสุทธิมคัคงั 
    นยิยานโิก ธมัมะธะรสัสะ ธารี      สาตาวะโห สนัติกะโร สุจิณโณ 
    ธมัมงั  วะรนัตงั สิระสา นะมามิ    โมหปัปะทาลงั อุปะสนัตะทาหงั 
    ตนัเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ     สพัพนัตะรายา จะ วินาสะเมนตุ. 
 
   สทัธมัมะเสนา สุคะตานุโค โย      โลกสัสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา 
   สนัโต สะยงั สนัตินโิยชะโก จะ     สวากขาตะธมัมงั วิทิตงั กะโรติ 
   สงัฆงั วะรนัตงั สิระสา นะมามิ     พุทธานุพุทธงั สะมะสีละทิฏฐิง  
   ตนัเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ     สพัพนัตะรายา จะ วินาสะเมนตุ. 
 

นมการสิทธิคาถา แปล 
 

        พระพุทธเจ้าพระองค์ใด มีพระปัญญาจักษุ ขจัดมลทนิคือโมหะเสยีได้ 
ตรัสรู้แล้ว เป็นผู้เสดจ็ไปดี ทรงหลุดพ้นวิเศษด้วยพระองค์เองแล้ว  ทรงช่วย
ชุมนุมชนอันเป็นเวไนย ให้พ้นจากบ่วงแห่งมาร ให้บรรลุถึงความเกษมด้วย 
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า ซ่ึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์น้ัน ผู้
เป็นที่พ่ึง  และเป็นผู้นาํวิเศษของโลก ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน 
ขอความมีชัย และความสาํเร็จจงมีแด่ท่าน และขออันตรายทั้งปวง จงถึง
ความพินาศไป 





๖๐ 
 

ปรารภแล้วว่าโอม คือ อะ. อุ. มะ.  ดังน้ี ให้สาํเรจ็ประโยชน์ ขอนอบ
น้อมแม้แด่หมวดวัตถุ ๓ อันล่วงพ้นโทษตํ่าช้าน้ัน ด้วยการประกาศ 
การกระทาํความนอบน้อม อุปัทวะทั้งหลายจงปราศจากไป  ขอความ
สวัสดีจงมีทุกเมื่อ  ด้วยเดชแห่งการกระทาํความนอบน้อม เราจงเป็นผู้
มีเดชในมงคลพิธเีถดิ 

บทนาํ มงคลปริตร 
ยญัจะ ทฺวาทะสะ วสัสาน ิ  จินตะยงิสุ สะเทวะกา 
จิรสัสงั จินตะยนัตาปิ  เนวะ ชานงิสุ มงัคะลงั. 
จกักะวาฬะสะหสัเสสุ  ทะสะสุ เยนะ ตตัตะกงั 
กาลงั โกลาหะลงั ชาตงั  ยาวะ พฺรหฺัมะนเิวสะนา. 
ยงั โลกะนาโถ เทเสสิ  สพัพะปาปะวินาสะนงั 
ยงั สุตฺวา สพัพะทุกเขหิ  มุจจนัตาสงัขิยา นะรา 
เอวะมาทิคุณูเปตงั   มงัคะลนั ตมั ภะณามะ เห. 

 

มนุษย์และเทวดาทั้งหลายคิดหาสิ่งที่เป็นมงคลอยู่ถึง  ๑๒  ปี  
แม้ว่าจะคิดผ่านไปเป็นเวลานาน  กยั็งไม่รู้ เลยทเีดียว ความโกลาหล
เร่ืองมงคลได้เกดิขึ้น  ถึงพรหมโลกตลอดหมื่นจักรวาลเป็นเวลา  ๑๒  
ปี  พระโลกนาถทรงแสดงสิ่งที่เป็นมงคล  อนัสามารถขจัดบาปทั้ง
ปวงได้ เมื่อนรชนนับประมาณมิได้สดับแล้ว  ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์
ทั้ งปวง   ขอเราทั้ งหลายจง ร่วมกันสวดมงคลปริตรนั้ น   ซ่ึ ง
ประกอบด้วยคุณอย่างน้ีเป็นต้นเถดิ 

 
 



๖๑ 
 

มงคลปริตร 
เหตุใหถ้งึความเจริญสูงสุด ๓๘ ประการ 

(ทําใหเ้กิดสิริมงคล  และปราศจากอนัตราย) 
 

เอวมั เม สุตงั.  เอกงั สะมะยงั ภะคะวา, สาวตัถยิงั วิหะระติ, 
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสัสะ อาราเม,  อะถะ โข อญัญะตะรา เทวะ
ตา อะภิกกนัตายะ รตัติยา, อะภิกกนัตะวณัณา เกวะละกปัปัง เชตะ
วะนงั โอภาเสตฺวา, เยนะ ภะคะวา เตนุปะสงักะมิ อุปะสงักะมิตฺวา ภะ
คะวนัตงั อภิวาเทตฺวา เอกะมนัตงั อฏัฐาสิ,   เอกะมนัตงั  ฐิตา โข สา 
เทวะตา ภะคะวนัตงั คาถายะ อชัฌะภาสิ. 

พะหู เทวา มะนุสสา จะ  มงัคะลาน ิอะจินตะยงุ   
อากงัขะมานา โสตถานงั  พฺรูหิ มงัคะละมุตตะมงั. 
 

 ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้สดับมาแล้วอย่างน้ี สมัยหน่ึงพระผู้มี
พระภาคเจ้าประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของท่านอนาถปิณฑกิ
เศรษฐี  ใกล้กรุงสาวัตถ ี  คร้ังน้ันแล  เทพยดาองค์ใดองค์หน่ึงมีรัศมี
งามย่ิง  เมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปแล้วยังพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสวทั่ว 
ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทบั  แล้วยืนอยู่  ณ  ที่ควร
ส่วนข้างหน่ึง  ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่า เทวดา
และมนุษย์เป็นอนัมาก  ผู้หวังความสวัสดี  ได้พากนัคิดถึงมงคล  คือเหตุ
ให้ถึงความเจริญทั้งหลาย  ขอพระองค์ทรงตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วย
เถดิดังน้ี 
                           

พระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัตอบว่า 



๖๒ 
 

        อะเสวะนา  จะ  พาลานงั        การไม่คบคนพาลทั้งหลาย 
ปัณฑิตานญั จะ  เสวะนา   การคบแต่บัณฑติทั้งหลาย 
ปูชา จะ ปูชะนยีานงั   การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
เอตมัมงัคะละมุตตะมงั   น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ 

 ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ  การอยู่ในประเทศอนัสมควร 
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา          ความเป็นผู้มีบุญอนักระทาํไว้แล้ว 
      ในกาลก่อน 
อตัตะสมัมาปะณิธิ  จะ   การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม 
เอตมัมงัคะละมุตตะมงั   น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

 พาหสุจัจญัจะ  สิปปัญจะ  ความเป็นผู้เรียนรู้มาก การมี 
      ศิลปะ 
วินะโย  จะ  สุสิกขิโต   เป็นผู้มีวินัยอนัศึกษาดีแล้ว 
สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา   การกล่าววาจาสภุาษิต 
เอตมัมงัคะละมุตตะมงั   น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

มาตาปิตุอุปัฏฐานงั   การบาํรุงบิดามารดา 
ปุตตะทารสัสะ  สงัคะโห   การสงเคราะห์บุตร  

การสงเคราะห์ภรรยา 
อะนากุลา  จะ  กมัมนัตา           การเป็นผู้ทาํงานไม่คั่งค้าง 
เอตมัมงัคะละมุตตะมงั   น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

 ทานญัจะ  ธมัมะจะริยา  จะ  การให้ทาน  การประพฤติธรรม 
       คือกุศลกรรมบถ ๑๐                          
ญาตะกานญัจะ  สงัคะโห     การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย 



๖๓ 
 

อะนะวชัชาน ิ กมัมานิ    การทาํงานที่ปราศจากโทษ 
เอตมัมงัคะละมุตตะมงั    น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

 อาระตี  วิระตี  ปาปา  การงดเว้นจากความช่ัว 
มชัชะปานา  จะ  สญัญะโม  การละเว้นจากการดื่มนํา้เมา 
อปัปะมาโท  จะ  ธมัเมสุ   การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 
เอตมัมงัคะละมุตตะมงั   น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

 คาระโว จะ  นวิาโต  จะ  การมีสมัมาคารวะ  
                                                 การอ่อนน้อมถ่อมตน 
สนัตุฏฐี  จะ  กะตญัญุตา   มีความสนัโดษ  มีความกตัญญู 
กาเลนะ   ธมัมสัสะวะนงั   การฟังธรรมตามกาลเวลา 
เอตมัมงัคะละมุตตะมงั   น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

ขนัตี  จะ  โสวะจสัสะตา  มีความอดทน ความเป็นผู้ว่าง่าย              
สะมะณานญัจะ  ทสัสะนงั   การได้พบเหน็สมณะคือผู้สงบ 
      ระงับ 
กาเลนะ  ธมัมะสากจัฉา   การสนทนาธรรมตามกาลเวลา 
เอตมัมงัคะละมุตตะมงั   น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

 ตะโป  จะ  พฺรหฺัมะจะริยญัจะ  มีความเพียรเคร่ืองเผากเิลส   
                                             การประพฤติพรหมจรรย์                      
อะริยะสจัจานะทสัสะนงั   การเหน็อริยสจัทั้งหลาย 
นพิพานะสจัฉิกิริยา  จะ   การกระทาํพระนิพพานให้แจ้ง 
เอตมัมงัคะละมุตตะมงั   น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

 ผฏุฐสัสะ  โลกะธมัเมหิ  จิตตงั  ยสัสะ  นะ  กมัปะติ 



๖๔ 
 

      จิตไม่หว่ันไหวในโลกธรรมทั้งแปด 
อะโสกงั  วิระชงั  เขมงั       จิตไม่เศร้าโศก จิตหมดธุลี คือ 

กเิลส จิตถึงความเกษมคือ ปลอด
จากโยคะกเิลสทั้งปวง 

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั        น้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ   
 

เอตาทิสาน ิ กตฺัวานะ  สพัพตัถะมะปะราชิตา สพัพตัถะ  โสตถงิ คจั
ฉนัติ. 

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย   พากนัปฏบิัติมงคลธรรมเคร่ือง
ให้ถงึความเจริญเช่นน้ีแล้ว   ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุก
หมู่เหล่า ย่อมถงึความสขุสวัสดีในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ 

ตนัเตสงั  มงัคะละมุตตะมนัติ.                  
ข้อน้ีเป็นมงคลอนัสงูสดุ   ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เหล่าน้ัน   ด้วยประการฉะนี้แล 
 

ตํานานมงคลปริตร 
 

         มงคลปริตร  คือ  ปริตรที่กล่าวถึงมงคล  ๓๘  มีประวัติ ว่า  ในกาลก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลนี้   ได้เกดิปัญหาถกเถียงกนัในมนุษย์โลกว่า อะไรเป็นมงคล  บาง
คนกล่าวว่า การได้เหน็รูปที่ดีเป็นมงคล  บางคนกล่าวว่าการได้ยินเสยีงที่ดีเป็นมงคล  บาง
คนกล่าวว่าการได้กล่ิน  รส  สมัผัสที่ดีเป็นมงคล  ต่างฝ่ายกยื็นยันความเหน็ของตน  แต่ไม่
สามารถอธบิายให้ฝ่ายอื่นยอมรับได้  ปัญหาน้ีได้แพร่ไปถงึเทวโลกและพรหมโลก จนเทวดา
และพรหมได้แบ่งแยกเป็น ๓  ฝ่ายเหมือนมนุษย์ และปัญหาน้ันหาข้อยุติไม่ได้เป็นเวลาถึง  
๑๒  ปี  ต่อมาในปีที่  ๑๒  เหล่าเทวดาช้ันดาวดึงส์ได้ทูลถามปัญหาน้ีกับพระอินทร์  ท้าว
เธอจึงทรงมอบหมายให้เทพบุตรตนหนึ่งทูลถามปัญหานี้ กับพระพุทธเจ้า แล้วเสดจ็มาเฝ้า
พร้อมกับเหล่าเทวดาเพ่ือสดับมงคล  ฉะน้ัน  พระพุทธองค์จึงตรัสพระปริตรนี้ ตามคํา
อาราธนาของเทพบุตรนั้น          

จากหนังสอืพระปริตรธรรม  



๖๕ 
 

บทนาํรตันปริตร 
      ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตสัสะ ทะสะ ปาระมิโย, 

ทะสะ อุปะปาระมิโย, ทะสะ ปะระมตัถะปาระมิโยติ, สะมะติงสะ ปา
ระมิโย, ปูเรตฺวา ปัญจะ มะหาปะริจจาเค, โลกตัถะจะริยา ญาตตัถะจะ
ริยา พุทธตัถจะริยาติ ติสโส จะริยาโย, ปัจฉิมะภะเว คพัภาวกักนัติง  
ชาติง, อะภินิกขะมะนงั, ปะธานะจะริยงั, โพธิปัลลงัเก มาระวิชะยงั, 
สพัพญัญุตญัญาณปัปะฏิเวธงั, ธมัมะจักกปัปะวตัตะนงั, นะวะ โลกุต
ตะระธมัเมติ สพัเพปิเม พุทธะคุเณ อาวชัเชตฺวา เวสาลิยา ตีสุ ปากา
รนัตะเรสุ ติยามะรตัติง ปะริตตงั กะโรนโต อายสฺัมา อานนัทตัเถโร  
วิยะ การุญญะจิตตงั อุปัฏฐะเปตฺวา 

โกฏิสะตะสะหสัเสสุ  จกักะวาเฬสุ เทวะตา 
ยสัสาณมัปะฏิคคณฺัหนัติ ยญัจะ เวสาลิยา ปุเร. 
โรคามะนุสสะทุพภิกขะ- สมัภูตงั ติวิธงั ภะยงั 
ขิปปะมนัตะระธาเปสิ  ปะริตตงั ตงั ภะณามะ เห. 

 

 เหล่าเทวดาในแสนโกฏิจักรวาลยอมรับอาํนาจของพระปริตร  ที่
สามารถขจัดภัย ๓ ประการ คือ ความเจ็บป่วย อมนุษย์ และข้าวยาก
หมากแพง ให้หมดไปโดยพลัน ขอเราทั้งหลาย จงตั้งอยู่ในการุณยจิต
ร่วมกันสวดพระปริตร   เหมือนท่านพระอานนท์เจริญพระพุทธคุณ ที่
พระตถาคตทรงบาํเพญ็  นับแต่ทรงตั้งปณิธานทั้งปวงเหล่าน้ี คือ บารมี 
๑๐  อปุบารมี ๑๐  ปรมัตถบารมี ๑๐ การบริจาคใหญ่ ๕     จริยาวัตร ๓  
อนัจาํแนกเป็นการบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือโลก  เพ่ือญาติและเพ่ือความเป็น
พระพุทธเจ้า การเสดจ็ลงสู่พระครรภ์ในภพสดุท้าย การประสตูิ การเสดจ็
ออกมหาภิเนษกรมณ์  การบําเพ็ญเพียร การเอาชนะมารเหนือพระ



๖๖ 
 

โพธบิัลลังก ์การตรัสรู้พระสพัพัญญุตญาณ การหมุนกงล้อธรรม และพระ
โลกุตรธรรม ๙     
 เมื่อพระอานนทเ์จริญพระพุทธคุณดังน้ีแล้ว ได้สาธยายพระปริตร
ภายในกาํแพง ๓ ช้ันของเมืองเวสาลี ตลอดยามทั้ง ๓ แห่งราตรี 

 

รตันปริตร  
(ทําใหไ้ดร้บัความสวสัดี  และพน้จากอุปสรรคอนัตราย) 

 

ยานีธะ ภตูานิ สะมาคะตานิ   ภมุมานิ วา ยานิ วะ อนัตะลิกเข 
สพัเพวะ ภตูา สมุะนา ภะวันต ุ  อะโถปิ สกักจัจะ สณุนัตุ ภาสติัง. 
ตัสมฺา หิ ภตูา นิสาเมถะ สพัเพ  เมตตัง กะโรถะ มานุสยิา ปะชายะ 
ทวิา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง         ตัสมฺา หิ เน รักขะถะ อปัปะมัตตา. 
 

ยัง กญิจิ วิตตัง อธิะ วา หุรัง วา  สคัเคส ุวา ยัง ระตะนัง ปะณตีัง 
นะ โน สะมงั อตัถ ิตะถาคะเตนะ  อทิมัปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณตีัง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณตีัง  ยะทชัฌะคา สกัยฺะมุนี สะมาหิโต 
นะ เตนะ ธมัเมนะ สะมัตถ ิกญิจิ  อทิมัปิ ธมัเม ระตะนัง ปะณตีัง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

ยัม พุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สจิุง          สะมาธมิานันตะริกญัญะมาหุ 
สะมาธนิา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ  อทิมัปิ ธมัเม ระตะนัง ปะณตีัง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

เย ปุคคะลา อฏัฐะ สะตงั ปะสตัถา         จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ 
เต ทกัขิเณยยา สคุะตัสสะ สาวะกา         เอเตส ุทนินานิ มะหัปผะลานิ 
อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณตีัง  เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 



๖๗ 
 

เย สปุปะยุตตา มะนะสา ทฬัเฺหนะ  นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ 
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหฺะ  ลัทธา มุธา นิพพุติง ภญุชะมานา 
อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณตีัง  เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

ยะถนิทะขีโล ปะฐะวิง สโิต สยิา  จะตุพภิ วาเตภิ อะสมัปะกมัปิโย 
ตะถูปะมัง สปัปุริสงั วะทามิ          โย อะริยะสจัจานิ อะเวจจะ ปัสสะต ิ
อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณตีัง  เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

เย อะริยะสจัจานิ วิภาวะยันต ิ  คัมภีระปัญเญนะ สเุทสติานิ 
กญิจาปิ เต โหนติ ภสุปัปะมัตตา  นะ เต ภะวัง อฏัฐะมะมาทยัินต ิ
อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณตีัง  เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

สะหาวัสสะ ทสัสะนะสมัปะทายะ  ตะยัสส ุธมัมา ชะหิตา ภะวันต ิ
สกักายะทฏิฐิ วิจิกจิฉิตัญจะ          สลัีพพะตัง วาปิ ยะทตัถ ิกญิจิ. 
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต  ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง 
อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณตีัง  เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

กญิจาปิ โส กมัมัง กะโรติ ปาปะกงั         กาเยนะ วาจา ยุทะ เจตะสา วา 
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏจิฉะทายะ         อะภัพพะตา ทฏิฐะปะทสัสะ วุตตา 
อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณตีัง         เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสติัคเค  คิมหฺานะมาเส ปะฐะมัสมฺิง คิมเฺห 
ตะถูปะมัง ธมัมะวะรัง อะเทสะยิ  นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ 
อทิมัปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณตีัง  เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร  อะนุตตะโร ธมัมะวะรัง อะเทสะยิ  
อทิมัปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณตีัง  เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

ขีณงั ปุราณงั นะวัง นัตถ ิสมัภะวัง          วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมฺงิ 
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฺฉันทา           นิพพันติ ธรีา ยะถายัม ปะทโีป 



๖๘ 
 

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนัง ปะณตีัง  เอเตนะ สจัเจนะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 
ยานีธะ ภตูานิ สะมาคะตานิ          ภมุมานิ วา ยานิ วะ อนัตะลิกเข 
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะ ปูชิตัง  พุทธงั นะมสัสามะ สวัุตถ ิโหตุ. 
ยานีธะ ภตูานิ สะมาคะตานิ     ภมุมานิ วา ยานิ วะ อนัตะลิกเข 
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะ ปูชิตัง  ธมัมัง นะมสัสามะ สวัุตถ ิโหตุ. 
ยานีธะ ภตูานิ สะมาคะตานิ   ภมุมานิ วา ยานิ วะ อนัตะลิกเข 
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะ ปูชิตัง  สงัฆงั นะมัสสามะ สวัุตถ ิโหตุ. 
 

รตันปริตร  แปล 
 

 ภตูเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ กด็ี  หรือภมุมเทวดาเหล่า
ใด ประชุมกนัแล้วในอากาศกด็ี  ขอหมู่ภตูทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดี  และขอ
จงฟังภาษิตโดยเคารพ 
 ดูก่อนภตูทั้งปวง  เพราะเหตุน้ันแล  ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟัง  ขอ
จงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์  มนุษย์เหล่าใดนาํพลีกรรมไปทั้งกลางคืน
กลางวัน  เพราะเหตุน้ันแล  ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท  รักษา
มนุษย์เหล่าน้ัน 
 ทรัพย์เคร่ืองปล้ืมใจอย่างใดอย่างหน่ึง  ในโลกนี้ หรือในโลกอื่น  
หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์  ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระ
ตถาคตเจ้าไม่มีเลย  พระพุทธรัตนะแม้น้ี  เป็นรัตนะอันประณีต  ด้วย
สจัจวาจานี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน 
 พระศากยมุนีผู้มีพระหฤทัยดํารงมั่น ได้บรรลุพระธรรมคือพระ
นิพพานใด  อันเป็นธรรมที่สิ้นกิเลส  เป็นธรรมที่คลายกิเลส  เป็นอมต
ธรรม  เป็นธรรมประณีต  ธรรมอะไรๆ อันเสมอด้วยพระธรรมคือพระ







๗๑ 
 

สิ้นแล้ว  มีความพอใจในภพไม่งอกงามแล้ว  เป็นนักปราชญ์  ย่อมดับ
ขันธปรินิพพานเหมือนประทปีอนัสิ้นเช้ือดับไป ฉะน้ัน  พระสงัฆรัตนะแม้
น้ี       เป็นรัตนะอนัประณตี  ด้วยสจัจวาจานี้   ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน 
 

(ทา้วสกักะตรสัว่า) 
 

  ภูตเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ กด็ี หรือภุมมเทวดา
เหล่าใด  ประชุมกนัแล้วในอากาศกด็ี  เราทั้งหลายจงนมัสการพระตถาคตเจ้า
ผู้ไปแล้วด้วยดี ผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว  ขอความสวัสดีจงมี
แก่ท่าน 
  ภูตเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ กด็ี หรือภุมมเทวดา
เหล่าใด  ประชุมกนัแล้วในอากาศกด็ี  เราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรมของ
พระตถาคตเจ้า  ผู้อนัเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว  ขอความสวัสดีจงมี
แก่ท่าน 
  ภูตเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ กด็ี หรือภุมมเทวดา
เหล่าใด  ประชุมกันแล้วในอากาศกด็ี  เราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์ของ
พระตถาคตเจ้า  ผู้อนัเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว  ขอความสวัสดีจงมี
แก่ท่าน 

 
  (หากสวดให้ตนเอง เปล่ียน “ท่าน” เป็น “ข้าพเจ้า”) 

 

 
 

 
 
 



๗๒ 
 

ตํานานรตันปริตร 
 

 รตันปริตร  คือ  ปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย แล้วอ้างคุณน้ันมาพิทกัษ์
คุ้มครองให้มีความสวัสดี  มีประวัติเล่าว่า  ในสมัยหน่ึงเมืองเวสาลีเกดิฝนแล้ง  ขาดแคลน
อาหาร  มีคนอดอยากล้มตายมากมาย  ซากศพถูกโยนทิ้ งนอกเมือง  พวกอมนุษย์ได้กล่ิน
ศพกพ็ากนัเข้ามาในเมือง  ทาํอนัตรายคนให้ตายมากขึ้น  และยังเกดิอหิวาตกโรคระบาดอกี
ด้วย ทาํให้เมืองเวสาลีประสบภัย ๓ อย่าง ได้แก่ ทุพภิกขภัย คือ ข้าวยากหมากแพง อมนุส 
สภัย  คือ อมนุษย์และโรคภัย  คือ โรคระบาด 
 ในขณะนั้นชาวเมืองดาํริว่า  เมืองน้ีไม่เคยเกิดภัยพิบัติเช่นน้ีถึง  ๗  รัชสมัย  จึง
กราบทูลเจ้าผู้ครองนครว่า  ภัยน้ีอาจเกดิจากการที่พระองค์ไม่ทรงธรรม  เจ้าผู้ครองนครจึง
มีรับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันพิจารณาหาโทษของพระองค์   แต่ชาวเมืองไม่สามารถ
พิจารณาหาโทษได้  ทั้งหมดจึงปรึกษากนัว่า ควรจะนิมนต์ศาสดาองค์หน่ึงมาดับทุกข์ภัยน้ี  
บางคนกล่าวว่าควรนิมนต์เดียรถีย์  บางคนกล่าวว่าควรนิมนต์พระพุทธเจ้า  ในที่สดุทุกฝ่าย
มีความเหน็ตรงกนัว่าควรนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสดจ็มาโปรด  ดังน้ัน จึงได้ส่งเจ้าลิจฉวีสอง
พระองค์มาทูลนิมนต์เพ่ือระงับภัยพิบัติน้ัน 
 เมื่อพระพุทธองค์เสดจ็ถึงเมืองเวสาลี  พระอนิทร์พร้อมด้วยเทพบริวารเป็นอนัมาก 
ได้มาเฝ้าในสถานที่น้ัน  ทาํให้พวกอมนุษย์ต้องหลบหนีออกจากเมือง  จากน้ันพระพุทธองค์
ทรงสอนพระปริตรนี้ แก่พระอานนท ์และรับสั่งให้ท่านสาธยายรอบเมืองที่มีกาํแพงสามช้ัน
ตลอดสามยาม  พวกอมนุษย์ที่ยังเหลืออยู่ได้หลบหนีไปหมด  เพราะกลัวอานุภาพพระ
ปริตร  คร้ันอมนุษย์หนีไปและโรคระบาดสงบลงแล้ว  ชาวเมืองได้มาประชุมกนัที่ศาลากลาง
เมือง และได้นิมนต์พระพุทธองค์มาในที่น้ัน   (ขทุทฺก. อ. ๑๔๑-๔) 
 อน่ึง  สามคาถาสุดท้าย  คือคาถาที่ ๑๖-๑๘  เป็นคาถาที่พระอินทร์(ท้าวสักกะ)
ตรัสขึ้ นเองโดยดาํริว่า  พระพุทธเจ้าทรงกระทาํให้ชาวเมืองประสบสุข  โดยอ้างสัจวาจาที่
กล่าวถึงคุณของ พระรัตนตรัย  เรากค็วรจะกระทาํให้ชาวเมืองประสบสขุ  โดยอ้างคุณของ
พระรัตนตรัยเช่นกัน  ฉะน้ัน  พระอินทร์จึงได้ตรัสสามคาถาเหล่าน้ัน            (ขุททฺก. อ.
๑๗๒) 
 

จากหนังสอืพระปริตรธรรม โดยพระคนัธสาราภิวงศ ์ 

 
 



๗๓ 
 

บทนาํกรณียเมตตปริตร 
 

(ทาํให้หลับเป็นสขุ  ตื่นเป็นสขุ  ไม่ฝนัร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย  
เทพพิทกัษ์รักษา  ไม่มภียันตราย  จติเกดิสมาธง่ิาย  ใบหน้าผ่องใส  มีสริิมงคล  ไม่
หลงสติในเวลาเสยีชีวิต  และเกดิเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน) 

(บางแห่งนิยมนํามาใชเ้ป็นบทสวดประจาํวนัศุกร)์ 
 

  ยสัสานุภาวะโต ยกัขา เนวะ ทสัเสนติ ภิงสะนงั 
ยมฺัหิ เจวานุยุญชนัโต  รตัตินทิวะมะตนัทิโต 
สุขงั สุปะติ สุตโต จะ  ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ 
เอวะมาทิคุณูเปตงั   ปะริตตนัตมัภะณามะ เห. 

 

เทวดาทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการอันน่าสะพรึงกลัว  เพราะ
อานุภาพแห่งพระปริตรใด  อน่ึง  บุคคลผู้ไม่เกียจคร้านเจริญเนือง ๆ  
ซ่ึงพระปริตรใด  ในกลางวันและกลางคืนกด็ี  ย่อมหลับเป็นสุข  และ
หลับแล้วย่อมไม่ฝันร้ายเลย  เราทั้ งหลาย  จงสวดพระปริตรอัน
ประกอบไปด้วยคุณดังกล่าวมาเป็นอาทน้ัินเทอญ 

 

กรณียเมตตปริตร 
 

กะระณียะมตัถะกุสะเลนะ  ยนัตงั  สนัตงั  ปะทงั  อะภิสะเมจจะ 
สกัโก  อุชู  จะ  สุหชูุ  จะ  สุวะโจ  จสัสะ  มุทุ  อะนะติมาน ี
สนัตุสสะโก  จะ  สุภะโร  จะ อปัปะกิจโจ  จะ  สลัละหกุะวุตติ 
สนัตินทฺริโย  จะ  นปิะโก  จะ อปัปะคพัโภ  กุเลสุ  อะนะนุคิทโธ 
นะ จะ ขุททงัสะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร  อุปะวะเทยยงุ 
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ  สพัเพ  สตัตา  ภะวนัตุ สุขิตตัตา. 
เย เกจิ ปาณะภูตตัถ ิ              ตะสาวา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 



๗๔ 
 

ทีฆาวา เย  มะหนัตา  วา  มชัฌิมา  รสัสะกา  อะณุกะถูลา 
ทิฏฐา  วา  เย  จะ  อะทิฏฐา เย  จะ  ทูเร  วะสนัติ  อะวิทูเร 
ภูตา วา สมัภะเวสี  วา  สพัเพ  สตัตา  ภะวนัตุ  สุขิตตัตา 
นะ ปะโร ปะรงั  นกิุพเพถะ นาติมญัเญถะ กตัถะจิ  นงั  กิญจิ 
พฺยาโรสะนา ปะฏีฆะสญัญา นาญญะมญัญสัส ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา  ยะถา  นยิงั  ปุตตงั อายุสา  เอกะปุตตะมะนุรกัเข 
เอวมัปิ  สพัพะภูเตสุ  มานะสมัภาวะเย  อะปะริมาณงั. 

 

     เมตตญัจะ  สพัพะโลกสฺัมิง มานะสมัภาวะเย  อะปะริมาณงั 
อุทธงั อะโธ จะ  ติริยญัจะ  อะสมัพาธงั  อะเวรงั  อะสะปัตตงั 
ติฏฐญัจะรงั นสิินโน วา   สะยาโน วา ยาวะตสัสะ วิคะตะมทิโธ 
เอตงั  สะติง  อะธิฏเฐยยะ พฺรหฺัมะเมตงั  วิหารงั  อิธะมาห ุ
ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคมัมะ  สีละวา  ทสัสะเนนะ  สมัปันโน 
กาเมสุ วิเนยยะ เคธงั  นะ หิ ชาตุ คพัภะเสยยงั ปุนะเรตีติ. 

 

กรณียเมตตปริตร แปล 
 

     กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ ปรารถนาเพ่ือจะตรัสรู้ สันตบท พึง
บาํเพญ็ไตรสกิขา  กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญ  เป็นผู้ตรง  ซ่ือตรง  ว่า
ง่าย  อ่อนโยน     ไม่เย่อหย่ิง  สันโดษ  เล้ียงง่าย  มีกิจน้อย  มีความ
ประพฤติเบา  มีอนิทรีย์อนัสงบแล้ว  มีปัญญาเคร่ืองรักษาตน  ไม่คะนอง  
ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย   และไม่พึงประพฤติทุจริตเลก็น้อยอะไร ๆ  ซ่ึง
เป็นเหตุให้ท่านผู้รู้ เหล่าอื่นติเตียนได้ พึงเจริญเมตตาไปในสตัว์ทั้งหลาย
ว่า  ขอสตัวท์ั้งปวงจงเป็นผูมี้สุข  มีความเกษมมีตนถงึความสุขเถดิ 

  สัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหน่ึงมีอยู่  เป็นผู้หว่ันไหวหรือเป็น       
ผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือ  สตัว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่  ปานกลางหรือ



๗๕ 
 

สั้น  ผอมหรือพี ที่เราเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็  อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้  
ที่เกดิแล้วหรือแสวงหาที่เกดิ ขอสตัว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถงึความสขุ
เถดิ 

สตัว์อื่นไม่พึงข่มขู่สตัว์อื่น  ไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหน ๆ  ไม่
พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกัน  เพราะความโกรธ  เพราะความ  
เคียดแค้น 

มารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกดิในตน  แม้ด้วยการยอมสละชีวิต
ได้ฉันใด    กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์  พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มี
ประมาณในสตัว์ทั้งปวง   แม้ฉันน้ัน   

กุลบุตรนั้น  พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้น   
ทั้งเบื้ องบน  เบื้ องตํ่า  เบื้ องขวาง  ไม่คับแคบ ไม่มีเวร  ไม่มีศัตรู 
กุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้น  ยืนอยู่กด็ีเดินอยู่กด็ี น่ังอยู่กด็ี  นอนอยู่กด็ี  
พึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใด  กพึ็งตั้งสติน้ีไว้เพียงน้ัน   

บัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ ว่า  เป็นพรหมวิหารในธรรม
วินัยของพระอริยะเจ้าน้ี  และกุลบุตรผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยทฏิฐิ  
เป็นผู้มีศีล  ถึงพร้อมแล้วด้วยทสัสนะ(โสดาปัตติมรรค)  นาํความยินดีใน
กามทั้งหลายออกได้แล้ว (อนาคามิมรรค)  ย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์
อกีโดยแท้แล (ปรินิพพานในพรหมโลก) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

ตํานานกรณียเมตตปริตร 
 

      เมตตปริตร  คือ  พระปริตรที่กล่าวถงึการเจริญเมตตา มปีระวัติว่า 
สมัยหน่ึงเมื่อพระพุทธเจ้าประทบัอยู่ที่วัดพระเชตวัน กรงุสาวัตถ ี มีภกิษุ    ๕๐๐  
รปู เรียนกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้ว  เดินทางไปแสวงหาสถานที่ปฏบิัตธิรรม 
พวกท่านได้มาถงึไพรสณฑแ์ห่งหน่ึง  ปรึกษากนัว่าสถานที่น้ีเหมาะสมแก่การเจริญ
สมณธรรม  จึงตกลงใจอยู่จาํพรรษาในที่น้ัน  ชาวบ้านกม็ีจิตศรัทธาสร้าง กุฏถิวาย
ให้พาํนักรปูละหลัง  และอปัุฏฐากด้วยปัจจัยสี่มิให้ขาดแคลน 
     เมื่อฝนตกพวกท่านจะเจริญกรรมฐานที่กุฏ ิ  คร้ันฝนไม่ตกกจ็ะมาปฏบิตัิที่โคน
ไม้ รกุขเทวดาที่สงิสถติอยู่ที่ต้นไม้ไม่สามารถอยู่ในวิมานได้ เพราะผู้ทรงศีลมาอยู่
ใต้วิมานของตน  จึงต้องพาบุตรธดิาลงมาอยู่บนพ้ืน  เบื้องแรกคิดว่าพวกภิกษุคงจะ
อยู่ช่ัวคราว  กท็นรอดูอยู่ช่ัวคราว  แต่เมื่อรู้ ว่ามาจาํพรรษาตลอดสามเดือน  จึงเกดิ
ความไม่พอใจ คดิจะขบัไล่ให้กลับไปในระหว่างพรรษา ฉะน้ันจึงพยายามหลอก
หลอนด้วยวิธต่ีาง ๆ เช่น  สาํแดงรปูร่างที่น่ากลัว ร้องเสยีงโหยหวน  ทาํให้ได้รับ
กล่ินเหมน็ต่างๆ พวกภิกษุหวาดหวั่นตกใจต่ออารมณท์ี่น่ากลัวเหล่าน้ัน ไม่สามารถ
จะปฏบิตัิธรรมได้โดยสะดวก   จึงปรึกษากนัว่าไม่ควรจะอยู่ในสถานที่น้ีต่อไป  ควร
จะกลับไปจาํพรรษาในสถานที่อื่น  จากนั้นจึงรีบเดินทางกลับโดยไม่บอกลาชาวบ้าน  
เมื่อมาถงึวัดพระเชตะวันได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วกราบทูลให้ทรงทราบเร่ืองน้ี  
แต่พระพุทธองค์ทรงเลง็เหน็ว่าสถานที่เดิมเหมาะสมกบัพระภิกษุเหล่าน้ีมากกว่าที่อื่น 
จึงทรงแนะนาํให้พวกท่านกลับไปสถานที่น้ัน พร้อมกบัตรัสสอนเมตตปริตรเพ่ือ
เจริญเมตตาแก่รกุขเทวดา 

เมื่อพวกภิกษุได้เรียนเมตตปริตรจากพระพุทธเจ้าแล้ว จึงเดินทางกลับไป
ยังสถานที่เดิม  ก่อนจะเข้าสู่ราวป่า  พวกท่านได้เจริญเมตตาโดยสาธยายพระปริตร  
อานุภาพแห่งเมตตาทาํให้รกุขเทวดามีจิตอ่อนโยน มไีมตรี  จึงไม่เบียดเบียน
เหมือนก่อน  ทั้งยังช่วยปรนนิบตัิและคุ้มครองภัยอื่น ๆ อกีด้วย  ภิกษุเหล่าน้ันได้
พากเพียรเมตตาภาวนา   แล้วเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อมาโดยใช้เมตตาเป็นบาท
แห่งวิปัสสนา ทุกรปูได้บรรลุอรหัตผลภายในพรรษานั้น      

     
จากหนังสอืพระปริตรธรรม โดยพระคนัธสาราภิวงศ ์ 
วัดท่ามะโอ จ.ลาํปาง 



๗๗ 
 

บทนาํขนัธปริตร 
(ป้องกนัภยัจากอสรพษิและสตัวร์า้ยอื่น ๆ ) 
(บางแห่งนิยมใชเ้ป็นบทสวดประจาํวนัวนัพุธ) 

 

สพัพาสีวิสะชาตีนงั      ทิพพะมนัตาคะทงั วิยะ 
ยนันาเสติ วิสงั โฆรงั      เสสญัจาปิ ปะริสสะยงั 
อาณกัเขตตมฺัหิ สพัพตัถะ  สพัพะทา สพัพะปาณินงั 
สพัพะโสปิ นวิาเรติ   ปะริตตนัตมัภะณามะ เห. 

  

พระปริตรใด   ยังพิษอันร้ายแห่งอสรพิษทุกชนิดให้หายไป  
ดุจมนต์ทพิย์และยาทพิย์  อน่ึง  พระปริตรใดย่อมห้ามกันอันตราย
แม้นอกจากนั้นของสตัว์ทั้งสิ้น ในเขตแห่งอาํนาจพระปริตรทุกสถาน
ในกาลทุกเมื่อ  โดยประการทั้งปวงได้  เราทั้งหลายจงสวดพระ
ปริตรนั้นเทอญ 

 

ขนัธปริตร 
  วิรูปักเขหิ เม เมตตงั เมตตงั   เอราปะเถหิ    เม 

ฉพฺัยาปุตเตหิ เม เมตตงั  เมตตงั กณฺัหาโคตะมะเกหิ จะ 
อะปาทะเกหิ เม เมตตงั  เมตตงั   ทิปาทะเกหิ    เม 
จะตุปปะเทหิ เม เมตตงั  เมตตงั   พะหปุปะเทหิ  เม 
มา มงั อะปาทะโก หิงสิ  มา มงั หิงสิ ทิปาทะโก 
มา มงั จะตุปปะโท หิงสิ  มา มงั หิงสิ พาหปุปะโท 
สพัเพ สตัตา สพัเพ ปาณา สพัเพ ภูตา จะ เกวะลา 
สพัเพ ภทฺัราน ิปัสสนัตุ  มา กิญจิ ปาปะมาคะมา. 



๗๘ 
 

อปัปะมาโณ พุทโธ   อปัปะมาโณ ธมัโม  อปัปะมาโณ 
สงัโฆ  ปะมาณะวนัตาน ิ สิริงสะปาน ิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที 
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รกัขา กะตา เม ปะริตตา 
ปะฏิกกะมนัตุ ภูตาน ิ โสหงั นะโม ภะคะวะโต นะโม สตัตนันงั 
สมัมาสมัพุทธานงั. 
 

ขนัธปริตร (แปล) 
 

ขอความเมตตาของเรา จงมีกบังตูระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย 
ขอความเมตตาของเรา จงมีกบังตูระกูลเอราปถะทั้งหลาย 
ขอความเมตตาของเรา จงมีกบังตูระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย 
ขอความเมตตาของเรา จงมีกบังตูระกูลกณัหาโคตมกะ 
    ทั้งหลาย 
ขอความเมตตาของเรา จงมีกบัสตัว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย 
ขอความเมตตาของเรา จงมีกบัสตัว์  ๒  เท้าทั้งหลาย 
ขอความเมตตาของเรา จงมีกบัสตัว์  ๔  เท้าทั้งหลาย 
ขอความเมตตาของเรา จงมีกบัสตัว์มีเท้ามากทั้งหลาย 

ขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา  สัตว์  ๒  เท้าก็อย่า
เบียดเบียนเรา สัตว์  ๔  เท้ากอ็ย่าเบียดเบียนเรา สัตว์มีเท้ามากก็
อย่าเบียดเบียนเรา  ขอสัตว์ทั้งปวง ผู้มีลมหายใจทั้งสิ้นและผู้เกิด
แล้วทั้งหมดสิ้นเชิง จงประสบแต่ความเจริญทุกผู้เถิด  อย่าได้รับ
โทษอนัเป็นบาปอย่างใด ๆ  เลย   

พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้ พระธรรมมีพระคุณ
หาประมาณไม่ ไ ด้   พระสงฆ์มีพระ คุณหาประมาณไม่ ไ ด้  
สตัว์เล้ือยคลานทั้งหลายมีคุณเลก็น้อย  คือ  งู  แมงป่อง  ตะขาบ  



๗๙ 
 

แมงมุม  ตุ๊กแก  หนู  การรักษาเราได้ทาํแล้ว  การป้องกันเราได้
ทาํแล้ว  ขอสตัว์ทั้งหลายจงหลีกไป ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้
มีพระภาคเจ้า  ขอนอบน้อมแด่พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ๗  พระองค์ 

 

ตํานานขนัธปริตร 
 

ขนัธปริตร  คือ  พระปริตรที่กล่าวถึงการเจริญเมตตาแก่พญางูทั้ง ๔  
ตระกูลและเจริญเมตตาแก่สรรพสัตว์  มีประวัติว่า  เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่
วัดพระเชตวัน  กรุงสาวัตถี  มีภิกษุรูปหน่ึงถูกงูกัด  เหล่าภิกษุได้กราบทูลความนี้
แด่พระพุทธองค์  พระพุทธองค์ตรัสว่า  ภิกษุน้ันถูกงูกัดเพราะไม่ได้แผ่เมตตาแก่
พญางทูั้ง  ๔  ตระกูล  ผู้แผ่เมตตาแก่พญางเูหล่าน้ันจะไม่ถูกงกูดั  แล้วตรัสสอนให้
แผ่เมตตาแก่พญางูทั้ ง ๔  ตระกูล  คืองูตระกูลวิรูปักข์  งูตระกูลเอราบถ งู
ตระกูลฉัพยาบุตต  และงตูระกูลกณัหาโคตม  (อง.ฺ  จตุกกฺ.  ๒๑.๖๗.๘๓, วิ. จูฬ. 
๗.๒๕๑.๘,  ข.ุ ชา ๒๗.๑๐๕.๕๖) 

 
จากหนังสอืพระปริตรธรรม โดยพระคนัธสาราภิวงศ ์วดัท่ามะโอ จ.ลาํปาง 

 
 

บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี พึงหา้มจติเสียจากบาป  
เพราะวา่ เมือ่บุคคลทาํความดีชา้อยู่ ใจจะยินดีในบาป 

ถา้บุรุษพึงทาํบุญไซร ้พึงทาํบุญนัน้บ่อย ๆ  
พึงทาํความพอใจในบุญนัน้ 

 เพราะวา่ ความสัง่สมบุญเป็นเหตทุาํใหเ้กิดความสขุ 
 

คาถาธรรมบท 
 
 



๘๐ 
 

ฉทัทนัตปริตร 
 

วะธิสสะเมนนัติ  ปะรามะสนัโต      กาสาวะมทัทกัขิ ธะชงั  อิสีนงั 
ทุกเขนะ ผฏุฐสัสุทะปาทิ สญัญา  อะระหทัธะโช สพัภิ อะวชัฌะรูโป 
สลัเลนะ วิทโธ พฺยะถโิตปิ สนัโต    กาสาวะวตัถมฺัหิ มะนงั นะ ทุสสะย ิ
สะเจ อิมงั นาคะวะเรนะ สจัจงั      มามงั วะเน พาละมิคาอะคญัฉุนติ 
 

 พระยาช้างโพธิสัตว์ได้จับนายพรานไพร  ด้วยหมายใจว่า  จักฆ่า
เสยี  คร้ันได้เหน็ผ้ากาสาวพัสตร์  อนัเป็นธงชัยของพวกฤาษี  พระยาช้าง
โพธิสตัว์ผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วได้เกิดสญัญาขึ้นว่า  ธงชัยของพระอรหันต์  
เป็นสิ่งที่สตับุรุษไม่ควรทาํลาย  

แม้พระโพธิสตัว์เป็นผู้ถูกลูกศร  ควรจะต้องหว่ันไหว  แต่กลับเป็น
ผู้สงบระงับได้  ไม่ทาํใจให้ประทุษร้ายในผ้ากาสาวพัสตร์  ถ้าว่าคาํน้ี  อัน
พระยาช้างตัวประเสริฐกล่าวจริงแล้วไซร้  ขอเหล่าพาลมฤคในไพร  

อย่าได้กลํา้กรายตัวเรา  ดังน้ี 
 

ตํานานฉทัทนัตปริตร 
ฉัททันตปริตร เป็นปริตรที่แสดงถึงอานุภาพแห่งสัจจะที่ น้อมเอาคุณของ

พระพุทธเจ้าเม่ือคร้ังเกิดเป็นพญาช้างฉัททันต์ แม้ถูกนายพรานยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษ
เจบ็ปวดเจียนตาย กไ็ม่คิดทาํร้ายตอบ เพราะเหตุแห่งความเคารพที่มีต่อผ้ากาสาวพัสตร์  
การที่พระสงฆ์เจริญพระปริตรน้ี อันเป็นคาถาที่พญาช้างฉัททันต์ตั้งสัจจาธิษฐาน ไม่ให้
สัตว์ร้ายในป่าใหญ่ทาํอันตรายแก่นายพราน กเ็พ่ือเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์
ทั้งหลาย ทั้งป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้เข้ามารบกวนในที่อยู่อาศัยของเรา นอกจากจะเป็น
คาถาป้องกันอสรพิษและสัตว์ร้ายทั้งหลายแล้ว ยังเช่ือว่าสามารถป้องกนัอันตรายจากยา
พิษทั้งหลายได้ด้วย  ฉัททนัตปริตรน้ีใช้สวดต่อท้ายขันธปริตร แต่ในงานบุญทั่วไป นิยม
เลือกสวดปริตรใดปริตรหน่ึง เพราะอานุภาพอย่างเดียวกนั (ขทุทกนิกาย ชาดก) 

จากหนังสอืทาํวัตรสวดมนต์แปล สาํนักวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
 



๘๑ 
 

บทนาํโมรปริตร 
(ป้องกนัภยัจากผูคิ้ดรา้ย) 

 

ปูเรนตมัโพธิสมัภาเร          นิพพตัตงั โมระโยนยิงั 
เยนะ สงัวิหิตารกัขงั      มะหาสตัตงั วะเน จะรา 
จิรสัสงั  วายะมนัตาปิ      เนวะ สกัขิงสุ คณัหิตุง 
พรหัมะมนัตนัติ อกัขาตงั       ปะริตตนัตมัภะณามะ เห. 
 

พวกพรานไพร แม้พยายามนาน  กไ็ม่อาจที่จะจับพระมหาสัตว์ผู้
กําลังบําเพ็ญโพธิสมภาร  (คุณธรรมอันเป็นองค์ประกอบแห่งพระ
โพธิญาณ)  ผู้เกิดในกาํเนิดแห่งนกยูง จัดการรักษาตัวอย่างดีด้วยการ
สาธยายพระปริตรใด  เราทั้งหลายจงสวดพระปริตร อันเรียกว่ามนต์อัน
ประเสริฐน้ันเทอญ 

โมรปริตร 
(บางแห่งนิยมใช้เป็นบทสวดประจาํวันอาทติย์) 

     (เมือ่พระอาทิตยอุ์ทยั นกยงูโพธิสตัวก์ล่าวคํานมสัการวา่) 
 

อุเทตะยญัจกัขุมา  เอกะราชา   หะริสสะวณัโณ ปะฐะวิปปะภาโส    
ตงั ตงั นะมสัสามิ     หะริสสะวณัณงั  ปะฐะวิปปะภาสงั 
ตะยชัชะ  คุตตา วิหะเรมุ  ทิวะสงั  

เย พฺราหฺมะณา เวทะคุ สพัพะธมัเม เต เม นะโม เต จะมงั ปาละยนัตุ  
นะมตัถุ พุทธานงั นะมตัถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานงั นะโม วิมุติยา  
อิมงั โส ปะริตตงั กตฺัวา โมโร จะระติ เอสะนา 

พระอาทิตย์ผู้ให้ดวงตาแก่โลก  เป็นเจ้าใหญ่ในการให้แสงสว่าง 
อุทยัขึ้นมามีรัศมีสทีองสาดส่องพ้ืนปฐพี  เพราะเหตุน้ัน  ข้าพเจ้าขอนอบ





๘๓ 
 

ตํานานโมรปริตร 
 

 โมรปริตร  คือ  พระปริตรของนกยูง  เป็นพระปริตรที่กล่าวถงึคุณของพระพุทธเจ้า
แล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทกัษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี  มีประวัติว่า  สมัยหน่ึงคร้ันพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกยูงทอง  อาศัยอยู่บนเขาทัณฑกหิรัญบรรพตในป่าหิมพานต์  
พระโพธิสัตว์จะเพ่งดูพระอาทิตย์ในเวลาพระอาทิตย์อุทัยแล้วร่ายมนต์สาธยายสองคาถา
แรก แล้วจึงออกแสวงหาอาหาร  คร้ันกลับจากการแสวงหาอาหารในเวลาพระอาทติย์อสัดง 
กเ็พ่งดูพระอาทติย์พร้อมกบัร่ายมนต์สาธยายสองคาถาหลัง  นกยูงทอง จึงแคล้วคลาดจาก
อนัตรายทุกอย่างด้วยมนต์บทนี้  
 วันหน่ึงพรานป่าจากหมู่บ้านใกล้เมืองพาราณส ี ได้พบนกยูงทองโดยบังเอญิจึงบอก
ความนั้นแก่บุตรของตน   ขณะน้ันพระนางเขมาเทวี  มเหสพีระเจ้าพาราณส ี ทรงพระสบุิน
ว่า พระนางเหน็นกยูงทองแสดงธรรมอยู่  จึงกราบทูลพระสวามีว่าทรงประสงค์จะฟังธรรม
ของนกยูงทอง   ท้าวเธอจึงรับสั่งให้พรานป่าสบืหา พรานป่าที่เคยได้ยินคาํบอกเล่าของบิดา
ได้มากราบทูลว่า  นกยูงทองมีอยู่จริงที่เขาทณัฑกหิรัญบรรพต  ท้าวเธอจึงทรงมอบหมายให้
เขาจับนกยูงทองมาถวาย 
 พรานป่าคนนั้นได้เดนิทางไปป่าหิมพานต ์  แล้ววางบ่วงดักนกยูงทองไว้ ทุกแห่งใน
ที่แสวงหาอาหาร  แม้เวลาผ่านไปถงึ  ๗  ปีเขากยั็งจับไม่ได้ เพราะนกยูงทองแคล้วคลาด
บ้าง บ่วงไม่แล่นบ้าง  จนในที่สดุต้องเสยีชีวิตอยู่ในป่าน้ัน   ฝ่ายพระนางเขมาเทวีกท็รง
ประชวรสิ้นพระชนม์  เพราะเสยีพระทยัไม่สมพระประสงค์  พระเจ้าพาราณสจีึงทรงพิโรธ  
ได้รับสั่งให้จารึกอกัษรลงในแผ่นทองว่าผู้กนิเน้ือนกยูงทองที่เขาทณัฑกหิรัญบรรพต  จะไม่
แก่  ไม่ตาย  หลังจากน้ันไม่นานพระองค์กส็ิ้นพระชนม์  พระราชาองค์อื่นที่ครองราชย์สบื
ต่อมาได้พบข้อความนั้น จึงส่งพรานป่าไปจบันกยูงทอง  แต่ไม่มีใครสามารถจับได้  
กาลเวลาได้ล่วงเลยไปจนเปลี่ยนพระราชาถงึ  ๖  พระองค์ 
 คร้ันถึงสมัยพระราชาองค์ที่  ๗  พระองค์กรั็บสั่งให้พรานป่าไปจับนกยูงทองน้ันอกี  
พรานคนนี้ ฉลาดหลักแหลม  สังเกตการณ์อยู่หลายวันกร็ู้ ว่า  นกยูงทองไม่ติดบ่วงเพราะมี
มนต์ขลัง  ก่อนออกหาอาหารจะทาํพิธร่ีายมนต์  จึงไม่มีใครสามารถจับได้  เขาคิดว่าจะต้อง
จับ  นกยูงทองก่อนที่จะร่ายมนต์  จึงได้นํานางนกยูงตัวหน่ึงมาเล้ียงให้เช่ือง  แล้วนําไป
ปล่อยไว้ที่เชิงเขา  โดยดักบ่วงอยู่ใกล้ๆ  จากนั้นได้ทาํสญัญาณให้นางนกยูงราํแพนส่งเสยีง
ร้อง  พระโพธสิตัว์เมื่อได้ยินเสยีงนางนกยูง  กลื็มสาธยายมนต์คุ้มครองตน  เผลอตัวบินไป
หานางนกยูงโดยเรว็จึงติดบ่วงที่ดักไว้     คร้ันแล้ว พรานป่าได้นาํพระโพธิสตัว์ไปถวายพระ
เจ้าพาราณส ี



๘๔ 
 

 เมื่อพระโพธสิตัว์เข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสแีล้ว  ได้ทูลถามว่า  
“เพราะเหตไุรพระองค์จึงจับหม่อมฉันมา” 
  ท้าวเธอตรัสว่า  “เพราะมีจารึกว่าผู้กนิ เน้ือนกยูงทอง  จะไม่แก่ ไม่
ตาย”   
  พระโพธสิตัวทู์ลว่า  “ผู้กนิเน้ือหม่อมฉันจะไม่ตาย แต่หม่อมฉันต้อง
ตายมิใช่หรือ” 
  ท้าวเธอตรัสว่า  “ถูกแล้ว  เจ้าจะต้องตาย” 
  พระโพธสิตัวทู์ลว่า “เมื่อหม่อมฉันจะต้องตายแล้วผู้กนิเน้ือหม่อมฉันจะไม่
ตายได้อย่างไร” 
  ท้าวเธอตรัสว่า  “เพราะเจ้ามีขนสทีอง จึงทาํให้ผู้กนิเน้ือเจ้าไม่ตาย” 
          พระโพธิสัตว์ทูลว่า “หม่อมฉันมีขนสีทองกเ็พราะภพก่อนเคยเกดิเป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิในพระนครพาราณสน้ีี ได้รักษาเบญจศีลเป็นนิตย์และชักชวนให้ราษฎรรักษา” 
 จากน้ันพระโพธิสัตว์ได้ทูลเร่ืองที่พระองค์เคยฝังราชรถที่ประทับของพระเจ้า
จักรพรรดิไว้ที่สระมงคลโบกขรณี  พระเจ้าพาราณสไีด้รับสั่งให้ไขนํา้ออกจากสระแล้วกู้ราช
รถขึ้นมา  จึงทรงเช่ือคาํพระโพธสิตัว์  หลังจากน้ัน  พระโพธสิตัว์ได้ถวายโอวาทพระราชาให้
ดาํรงอยู่ในความไม่ประมาท  แล้วกลับไปยังป่าหิมพานต์ตามเดิม 

 
จากหนังสอืพระปริตรธรรม โดยพระคนัธสาราภิวงศ ์วดัท่ามะโอ จ.ลาํปาง 

 
 

 

 
ภิกษุผูมี้สติ ควรรีบละเวน้ความพอใจรกัใคร่ในกามารมณเ์สีย 

 เหมือนบุคคลรีบถอนหอกออกจากตน 
 และเหมือนบุคคลรีบดบัไฟซึง่ไหมอ้ยู่บนศีรษะของตน ฉะนัน้ 

 

มหาโมคลลานเถรคาถา 

 
 



๘๕ 
 

บทนาํวฏัฏกปริตร 
(ทําใหพ้น้จากอคัคีภยั) 

(บางแห่งนิยมใชเ้ป็นบทสวดประจาํวนัพฤหสับดี) 
 

ปูเรนตมัโพธิสมัภาเร  นพิพตัตงั วฏัฏะชาติยงั 
ยสัสะ เตเชนะ ทาวคัคิ  มะหาสตัตงั วิวชัชะย ิ
เถรสัสะ สารีปุตตสัสะ  โลกะนาเถนะ ภาสิตงั 
กปัปัฏฐาย ิมะหาเตชงั  ปะริตตนัตมัภะณามะ เห. 

  

เพลิงป่า เว้นพระมหาสัตว์ผู้บังเกิดในชาตินกคุ่ม  ผู้บาํเพ็ญซ่ึง
โพธิสมภารทั้งหลาย  ด้วยเดชแห่งพระปริตรใด  ดูก่อนท่านทั้งหลาย  
เราทั้งหลายจะกล่าวพระปริตรนั้น  มีเดชเป็นอันมากตั้งอยู่ตลอดกัป
หน่ึง   อนัพระโลกนาถเจ้ากล่าวแล้วแก่พระสารีบุตรเถระ 

 

วฏัฏกปริตร 
อตัถ ิ โลเก  สีละคุโณ  สจัจงั  โสเจยยะนุททะยา 
เตนะ  สจัเจนะ  กาหามิ  สจัจะกิริยะมะนุตตะรงั 
อาวชัชิตวา  ธมัมะพะลงั  สะริตฺวา  ปุพพะเก  ชิเน 
สจัจะพะละมะวสัสายะ  สจัจะกิริยะมะกาสะหงั 
สนัติ  ปักขา อะปัตตะนา   สนัติ  ปาทา  อะวญัจะนา 
มาตา ปิตา จะ  นกิขนัตา   ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ 
สะหะ  สจัเจ  กะเต  มยัหฺงั มะหาปัชชะลิโต  สิขี 
วชัเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสาน ิ อุทะกงั  ปัตฺวา  ยะถา  สิขี 
สจัเจนะ  เม  สะโม  นตัถ ิ เอสา  เม  สจัจะปาระมีติ. 
 

 



๘๖ 
 

วฏัฏกปริตร แปล  
คุณคือศีล  สจัจะ  ความบริสทุธิ์ และความเอน็ดูมีอยู่ในโลก  ด้วย

สัจจะข้อน้ัน  เรา(พระโพธิสัตว์ที่กาํเนิดในชาตินกคุ่ม) ได้ทาํสัจจกิริยาอัน
ย่ิงใหญ่ เราระลึกถึงอานุภาพของพระธรรม   ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายองค์ก่อน ๆ  แล้วอาศัยอานุภาพแห่งสัจจะ   ขอทาํสัจจกิริยา
ดังน้ี “ปีกของข้าพเจ้ามีอยู่แต่บินไม่ได้  เท้าทั้งสองของข้าพเจ้ากม็ีแต่เดิน
ไม่ได้   บิดามารดาของข้าพเจ้ากบ็ินหนีไฟออกไปเสยีแล้ว  พระเพลิงเอย๋ 
ท่านจงถอยกลับไปเสยีเถิด”   เมื่อเราทาํสจัจกริิยาแล้ว เปลวเพลิงที่ลุก
โชติช่วงได้เว้นที่ไว้  ๑๖  กรีสะ  ดับไปเหมือนเปลวไฟตกถึงนํา้แล้วดับลง
ฉะน้ัน สิ่งอื่นที่จะเสมอกบัความสจัของเราไม่มี  น้ีเป็นสจัจบารมีของเรา 

 

ตํานานวฏัฏกปริตร 
 

วฏัฏกปริตร คือ  พระปริตรของนกคุ่ม กล่าวถึงสจัจวาจาของพระพุทธเจ้า
ที่เคยกระทาํเมื่อเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม  แล้วอ้างสจัจวาจานั้นมาพิทกัษ์คุ้มครอง
ให้พ้นจากอคัคีภัย  มีประวัติปรากฏ  ๒  แห่ง  คือ  ชาดกและจริยาปิฎก  ใน
คัมภร์ีจริยาปิฎก  แสดงว่า  พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระปริตรนี้แก่พระสารีบุตร  เพ่ือ
แสดงบารมีที่พระองค์เคยสั่งสมในภพก่อนๆ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาชาดก  มี
ประวัติว่า สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าร่วมกับภิกษุสงฆ์เสดจ็จาริกอยู่ในแคว้นมคธ  
ทรงพบไฟป่า เมื่อไฟป่าลุกลามล้อมมาถึงสถานที่  ๑๖  กรีสะ  คือพ้ืนที่หว่าน
เมลด็พืชได้  ๗๐๔  ทะนาน  ไฟป่านั้นได้ดับลงทนัทเีหมือนถูกนํา้ดับไป  
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ไฟป่านี้มิใช่ดับลงด้วยอานุภาพของตถาคตในภพนี้   แต่ดับ
ลงด้วยอานุภาพของสัจจวาจาที่ตถาคตเคยกระทําในชาติที่ เกิดเป็นนกคุ่ม  
สถานที่นี้ จะเป็นสถานที่ไม่มีไฟไหม้ตลอดกัป แล้วตรัสพระปริตรนี้ แก่ภิกษุ
เหล่านั้น 

จากหนังสอืพระปริตรธรรม  
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บทนาํธชคัคปริตร 
(ทําใหพ้น้จากอุปสรรคอนัตราย  และการตกจากทีสู่ง) 

(บางแห่งนิยมใชเ้ป็นบทสวดประจาํวนัองัคาร) 
 

ยสัสานุสสะระเณนาปิ  อนัตะลิกเขปิ ปาณิโน 
ปะติฏฐะมะธิคจัฉนัติ  ภูมิยงั วิยะ สพัพะทา 
สพัพูปัททะวะชาลมฺัหา      ยกัขะโจราทิสมัภะวา 
คะณะนา นะ จะ มุตตานงั  ปะริตตนัตมัภะณามะ เห. 

 

เหล่าสตัว์ย่อมได้ที่พ่ึงในอากาศเหมือนบนพ้ืนดินเสมอ เพราะ
ระลึกถงึพระปริตรใด ผู้พ้นจากวงข่ายแห่งอปัุทวะอนัตรายทั้งมวล  อนั
เกดิจากยักษ์และโจรเป็นต้นนับจาํนวนมิได้ ขอเราทั้งหลายจงร่วมกนัสวด
พระปริตรนั้นเถดิ 

 

ธชคัคปริตร 
 

   เอวัม เม สตุัง.   เอกงั สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะ
ระติ, เชตะวะเน อะนาถะปิณฑกิสัสะ อาราเม.  ตัตรฺะ โข ภะคะวา 
ภิกขู อามันเตส ิ“ภิกขะโว”ติ. “ภะทนัเต”ติ เต ภิกขู ภะคะวะโต 
ปัจจัสโสสงุ. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. 

  ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพฺยุฬโห 
อะโหส.ิ อะถะ โข ภิกขะเว สกัโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส 
อามันเตส.ิ  

  สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะ
ยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, มะเมวะ ตัสมฺิง สะมะเย 
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ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัง 
ภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ. 

  โน เจ เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ. อะถะ ปะชาปะติสสะ 
เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ. ปะชาปะติสสะ หิ โว เทวะ
ราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัง ภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัต
ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียิสสะติ. 

  โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยา
ถะ. อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, วะ
รุณัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ 
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ. 

  โน เจ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ. 
อะถะ อสีานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ. อสีานัส
สะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัม ภะวิสสะติ ภะ
ยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ.    

  ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ 
ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง 
อุลโลกะยะตัง,  วะรุณัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะ
ตัง, อสีานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัม ภะวิ
สสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยเยถาปิ 
โนปิ ปะหีเยถะ. ตัง กสิสะ เหตุ. สกัโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท 
อะวีตะราโค อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห ภิรุ ฉัมภี อตุรฺาส ีปะลายีติ. 

    อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ, สะเจ ตุมฺหากัง 
ภิกขะเว อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สญุญาคาระ
คะตานัง วา, อปุปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, 
มะเมวะ ตัสมฺิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ. 
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    อิติปิ โส ภะคะวา  อะระหงั,  สมัมาสมัพุทโธ,  วิชชา
จะระณะสมัปันโน,  สุคะโต,  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร ปุริสะทมั
มะสาระถิ,  สตัถา เทวะมะนุสสานงั,  พุทโธ,  ภะคะวาติ.  
มะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัม ภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิ
ตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ.   

    โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ,  อะถะ ธมัมัง อะนุสสะเรย
ยาถะ,  สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,  สนัทิฏฐิโก,  อะกาลิโก,  
เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก,  ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหีติ.  
ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัม ภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิ
ตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ.   

    โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ,  อะถะ สงัฆัง อะนุส
สะเรยยาถะ,  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ.  อุชุปะฏิ
ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ.  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต 
สาวะกะสงัโฆ,  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา,  เอสะ ภะ
คะวะโต สาวะกะสงัโฆ, อาหเุนยโย,  ปาหเุนยโย,  ทกัขิเณยโย,  
อญัชะลิกะระณีโย,  อะนุตตะรงั ปุญญกัเขตตงั โลกสัสาติ,  
สงัฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัม ภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิ
ตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. 

   ตัง กิสสะ เหตุ? ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง 
สมัมาสมัพุทโธ, วีตะราโค วีตะโทโส วีตะโมโห อะภีรุ อะฉัมภี อะ-
นุตรฺาส ีอะปะลายีติ. อทิะมะโวจะ ภะคะวา, อทิงั วัตวฺานะ สคุะโต, 
อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สตัถา. 

อะรัญเญ รกุขะมูเล วา   สญุญาคาเรวะ ภกิขะโว 
อะนุสสะเรถะ สมัพุทธงั  ภะยัง ตมุหฺากะ โน สยิา. 
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โน เจ พุทธงั สะเรยยาถะ  โลกะเชฏฐัง นะราสะภงั 
อะถะ ธมัมงั สะเรยยาถะ  นิยยานิกงั สเุทสติงั. 
โน เจ ธมัมัง สะเรยยาถะ  นิยยานิกงั สเุทสติงั. 

          อะถะ สงัฆงั สะเรยยาถะ  ปุญญักเขตตงั อะนุตตะรัง. 
เอวัม พุทธงั สะรันตานัง  ธมัมัง สงัฆญัจะ ภกิขะโว 
ภะยัง วา ฉัมภติตัตัง วา   โลมะหังโส นะ เหสสะตตี.ิ 
 

ธชคัคปริตร แปล 
อานุภาพแห่งการระลึกถงึพระรตันตรยั 

  

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทบัอยู่   ณ  พระวิหารเชตวัน 
อารามของท่านอนาถบิณฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ี  ณ ที่นั้นแล พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภกิษุทั้งหลายว่า   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภกิษุ
เหล่านั้นกราบทูลรับพระดาํรัสของพระผู้มพีระภาคเจ้าแล้ว      

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเร่ืองนี้ ว่า  ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย เร่ืองเคย
มีมาแล้ว  สงครามระหว่างเทวดากบัอสรูได้ประชิดกนัแล้ว  คร้ังนั้นแล  
ท้าวสกักะผู้เป็นจอมเทวดา เรียกเทวดาเหล่าดาวดงึสม์าสั่งว่า ท่านผู้ 
นิรทุกขท์ั้งหลาย ถ้าความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้า  
พึงบังเกดิขึ้นแก่หมู่เทวดาผู้ไปสงคราม ในสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงมองดู
ยอดธงของเรานั้นเถดิ ด้วยว่า เมื่อท่านทั้งหลายมองดูยอดธงของเราอยู่  
ความกลัว  ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้า อนัใดจักมี อนันั้นจัก
หายไป 

ถ้าท่านทั้งหลายมองดูยอดธงของเรามิได้ไซร้  ทนีั้นท่านทั้งหลาย    
พึงมองดูยอดธงของเทวราชชื่อปชาบดีเถดิ ด้วยว่า เมื่อท่านทั้งหลายมองดู
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ยอดธงของเทวราชชื่อปชาบดอียู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพอง
สยองเกล้า  อนัใดจักมี อนันั้นจักหายไป   

ถ้าท่านทั้งหลายมองดูยอดธงของเทวราชชื่อปชาบดีมิได้ไซร้  ทนีั้น
ท่านทั้งหลายพึงมองดูยอดธงของเทวราชชื่อวรุณเถิด  ด้วยว่า  เมื่อท่าน
ทั้งหลายมองดูยอดธงของเทวราชชื่อวรุณอยู่  ความกลัว  ความหวาดสะดุ้ง  
ความขนพองสยองเกล้า  อนัใดจักมี อนันั้นจักหายไป   

ถ้าท่านทั้งหลายมองดูยอดธงของเทวราชชื่อวรุณมิได้ไซร้  ทนีั้นท่าน  
ทั้งหลายพึงมองดูยอดธงของเทวราชชื่ออีสานเถิด  ด้วยว่า  เมื่อท่าน
ทั้งหลายมองดูยอดธงของเทวราชชื่ออีสานอยู่  ความกลัว  ความหวาด
สะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้า อนัใดจักมี อนันั้นจักหายไป ดงันี้    

ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย แต่ความจริงนั้น  เมื่อเทวดาทั้งหลายมองดูยอด
ธงของท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทวดา  หรือเมื่อมองดูยอดธงของเทวราชชื่อ 
ปชาบด ีมองดูยอดธงของเทวราชชื่อวรณุ มองดูยอดธงของเทวราชชื่ออสีาน
กต็าม ความกลัว ความหวาดสะดุ้ ง ความขนพองสยองเกล้า อันใดจักมี  
อนันั้นพึงหายบ้างไม่หายบ้าง  ข้อนั้นเป็นเพราะเหตไุร    

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุว่าท้าวสกักะจอมเทวดา เป็นผู้ยังไม่
ปราศจาก ราคะ  โทสะ โมหะ  ยังเป็นผู้กลัว  ยังเป็นผู้หวาด  ยังเป็นผู้สะดุ้ง  
ยังเป็นผู้หนี  ดงัน้ี 

ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย ส่วนเราขอกล่าวอย่างนี้ ว่า เมื่อท่านทั้งหลาย    
ไปป่า ไปโคนไม้  ไปเรือนว่างเปล่า   ถ้าว่าความกลัว  ความหวาดสะดุ้ง 
ความขนพองสยองเกล้าพึงเกดิขึ้น ในสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงระลึกถงึเรา
เถดิว่า แมเ้พราะเหตุอย่างนี้  ๆ พระผูมี้พระภาคเจา้นั้นเป็นพระอรหนัต ์
เป็นผูต้รสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวิชชาและจรณะ  
เป็นผูไ้ปแลว้ดว้ยดี เป็นผูรู้โ้ลกอย่างแจ่มแจง้  เป็นผูส้ามารถฝึกบุรุษที่
สมควรฝึกไดอ้ย่างไม่มีใครยิง่กว่า  เป็นครูผูส้อนของเทวดาและมนุษย์
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ทั้งหลาย  เป็นผูรู้ ้  ผูตื้่น  ผูเ้บิกบานดว้ยธรรม เป็นผูมี้ความจําเริญ 
จําแนกธรรมสัง่สอนสตัว ์  ดงันี้   ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย ด้วยว่าเมื่อท่าน
ทั้งหลายระลึกถงึเราอยู่  ความกลัว  ความหวาดสะดุ้ง  ความขนพองสยอง
เกล้า  อนัใดจักมี อนันั้นจักหายไป   

ถ้าระลึกถงึเรามิได้ไซร้  กใ็ห้พึงระลึกถงึพระธรรมว่า  พระธรรมเป็น
ธรรมที่พระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัไวดี้แลว้  เป็นธรรมที่ผูศึ้กษาและปฏิบติั
พึงเห็นไดด้ว้ยตนเอง  เป็นธรรมที่ปฏิบติัไดแ้ละใหผ้ลไดไ้ม่จํากดักาล  
เป็นธรรมที่ควรกล่าวกบัผูอ่ื้นว่า  ท่านจงมาดูเถิด  เป็นธรรมที่ควรนอ้ม
เขา้มาใส่ตวั  เป็นธรรมที่ผูรู้ก็้รูไ้ดเ้ฉพาะตน ดงันี้   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ด้วยว่าเมื่อท่านทั้งหลายระลึกถึงพระธรรมอยู่  ความกลัว  ความหวาด
สะดุ้ง    ความขนพองสยองเกล้า  อนัใดจักมี  อนันั้นจักหายไป   

ถ้าระลึกถึงพระธรรมมิได้ไซร้กใ็ห้พึงระลึกถึงพระสงฆ์ว่า  พระสงฆ์
สาวกของพระผูมี้พระภาคเจ้าปฏิบติัดีแลว้  พระสงฆส์าวกของพระผูมี้
พระภาคเจ้าปฏิบติัตรงแลว้ พระสงฆ์สาวกของพระผูมี้พระภาคเจ้า  
ปฏิบติัเพือ่รูธ้รรมเป็นเครือ่งออกจากทุกขแ์ลว้  พระสงฆส์าวกของพระผู ้
มีพระภาคเจ้าปฏิบติัสมควรแลว้ ไดแ้ก่บุคคลเหล่านี้ คือ  คู่แห่งบุรุษ ๔  
คู่  นบัเรียงตวับุรุษได ้๘  บุรุษ  นัน่แหละสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาค
เจา้  เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขานํามาบูชา  เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะ
ที่เขาจัดไวต้อ้นรบั  เป็นผูค้วรรบัทกัษิณาทาน  เป็นผูที้่บุคคลทัว่ไปควร
ทําอญัชลี  เป็นเนื้ อนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอ่ืนยิง่กว่า  ดงันี้    

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ด้วยว่าเมื่อท่านทั้งหลายระลึกถึงพระสงฆ์อยู่       
ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง  ความขนพองสยองเกล้า  อันใดจักมี  อนันั้น   
จักหายไป  ข้อนั้นเพราะเหตุไร  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุว่าตถาคต
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะ  โทสะ  โมหะแล้ว  
เป็นผู้ไม่กลัว  เป็นผู้ไม่หวาด  เป็นผู้ไม่สะดุ้ง  เป็นผู้ไม่หนีดงันี้แล    
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พระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้พระสคุตศาสดาได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว  
คร้ันแล้วจึงตรัสเป็นคาถานี้อกีว่า   

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อท่านทั้งหลายอยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือน
ว่างเปล่ากต็าม  พึงระลึกถงึพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเถิด  ความกลัวจะไม่พึงมี
แก่ท่านทั้งหลาย     

 ถ้าท่านทั้งหลายระลึกถงึพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งโลกเป็นผู้แกล้ว
กล้าแห่งชนมิได้ไซร้  ทีนั้นพึงระลึกถึงพระธรรมอันเป็นคุณเคร่ืองนาํออก
จากทุกขท์ี่เราแสดงไว้ดแีล้วเถดิ   

ถ้าท่านทั้งหลายระลึกถึงพระธรรมอนัเป็นคุณเคร่ืองนาํออกจากทุกข์
ที่เราแสดงไว้ดีแล้วมิได้ไซร้  ทนีั้นพึงระลึกถึงพระสงฆ์   ซ่ึงเป็นนาบุญของ
โลก  ไม่มีนาบุญอื่นย่ิงกว่าเถิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อท่านทั้งหลาย
ระลึกถงึพระพุทธเจ้า  พระธรรม และพระสงฆอ์ยู่อย่างนี้   ความกลัว  ความ
หวาดสะดุ้ง   ความขนพองสยองเกล้า  จักไม่มีแล. 

ตํานานธชคัคปริตร 
 

ธชคัคปริตร  คือ  พระปริตรยอดธง  เป็นพระปริตรที่กล่าวถึงเร่ืองที่เทวดาช้ัน
ดาวดึงส์แหงนดูยอดธงของพระอินทร์  ฯลฯ  ในสงครามระหว่างเทวดากับอสูร  และ
แนะนาํให้ภิกษุระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า  พระธรรม  และพระสงฆ์  ในเวลาเกิดความ
สะดุ้งกลัวเมื่ออยู่ในป่า    โคนไม้  หรือเรือนว่าง  

พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวว่า  พระปริตรนี้ สามารถคุ้มครองผู้ที่ตกจากที่สูงได้  
และเล่าเร่ืองที่เกดิในประเทศศรีลังกาว่า  เมื่อพระภิกษุช่วยกนัโบกปูนพระเจดีย์ช่ือว่า  ทฆี
วาปี  มีพระรูปหน่ึงพลัดตกลงจากพระเจดีย์  พระที่ยืนอยู่ข้างล่างได้รีบบอกว่า  “ท่านจง
ระลึงถึงธชัคคปริตรเถิด” พระพลัดตกได้กล่าวว่า “ขอธชัคคปริตรจงคุ้มครองข้าพเจ้า” 
ขณะน้ันอฐิสองก้อนในพระเจดีย์ได้ย่ืนออกมารองรับเท้าของท่าน  เมื่อพระรูปอื่นพากนันาํ
บันไดมารับพระรปูน้ันลงไปแล้ว  อฐิสองก้อนน้ันได้เคล่ือนกลับไปสถานที่เดิม   
 

จากหนังสอืพระปริตรธรรม โดยพระคนัธสาราภิวงศ ์วดัท่ามะโอ จ.ลาํปาง 
 



๙๔ 
 

บทนาํอาฏานาฏิยปริตร 
 

อปัปะสนัเนหิ นาถสัสะ สาสะเน สาธุสมัมะเต 
อะมะนุสเสหิ จณัเฑหิ  สะทา กิพพสิะการิภิ 
ปะริสานงั จะตสัสนันะ  มะหิงสายะ จะ คุตติยา 
ยนั เทเสสิ มะหาวีโร  ปะริตตนัตมั ภะณามะ เห. 

พระมหาวีรเจ้าทรงแสดงพระปริตรใด  เพ่ือคุ้มครอง
พุทธบริษัทสี่มิให้ถูกเบียดเบียนจากเหล่าอมนุษย์ผู้ดุร้าย  
หยาบกระด้างอยู่เสมอ     ไม่เ ล่ือมใสคําสอนของพระ
โลกนาถ  อนับัณฑติยกย่องว่าเป็นคาํสอนที่ดี  ขอเราทั้งหลาย  
จงร่วมกนัสวดพระปริตรนั้นเถดิ 

 

อาฏานาฏิยปริตร 
และบทนอบนอ้มพระพุทธเจา้ ๒๘ พระองค ์

(ป้องกนัภยัจากอมนุษย ์ ทําใหมี้สุขภาพดีและมีความสุข) 
 

วิปัสสิสสะ นะมตัถุ  จกัขุมนัตสัสะ สิรีมะโต 
สิขิสสะปิ นะมตัถุ   สพัพะภูตานุกมัปิโน 
เวสสะภุสสะ นะมตัถุ  นฺหาตะกสัสะ ตะปัสสิโน 
นะมตัถุ กะกุสนัธสัสะ  มาระเสนปัปะมทัทิโน 
โกนาคะมะนสัสะ นะมตัถุ  พฺราหฺมะณสัสะ วุสีมะโต 
กสัสะปัสสะ นะมตัถุ  วิปปะมุตตสัสะ สพัพะธิ 
องัคีระสสัสะ นะมตัถุ         สกฺัยะปุตตสัสะ สิรีมะโต 
โย อิมงั ธมัมะมะเทเสสิ  สพัพะทุกขาปะนูทะนงั 
เย จาปิ นพิพุตา โลเก  ยะถาภูตงั วิปัสสิสุง 
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เต ชะนา อะปิสุณา   มะหนัตา วีตะสาระทา 
หิตงั เทวะมะนุสสานงั  ยงั นะมสัสนัติ โคตะมงั 
วิชชาจะระณะสมัปันนงั  มะหนัตงั วีตะสาระทงั 
วิชชาจะระณะสมัปันนงั  พุทธงั วนัทามะ โคตะมนัติ. 

 

ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสพุีทธเจ้า ผู้มีพระจักษุมีพระสริิ 
ขอนอบน้อมแด่พระสขิีพุทธเจ้า  ผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สตัว์ทั่วหน้า 
ขอนอบน้อมแด่พระเวสสภพุูทธเจ้า ผู้ชาํระกเิลสมีความเพียร 
ขอนอบน้อมแด่พระกกุสนัธพุทธเจ้า ผู้ทรงยํ่ายีมารและเสนามาร 
ขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมนพุทธเจ้า ผู้มีบาปอนัลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ 
ขอนอบน้อมแด่พระกสัสปพุทธเจ้า ผู้พ้นวิเศษแล้วในธรรมทั้งปวง 
ขอนอบน้อมแด่พระองัคีรสพุทธเจ้า ผู้ศากยบุตรผู้มีพระสริิ 
       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงแสดงธรรมนี้อนัเป็นเคร่ือง
บรรเทาทุกข์ทั้งปวง อน่ึง พระพุทธเจ้าเหล่าใดผู้ดับกเิลสแล้วในโลก  ทรง
เหน็แจ้งแล้วตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเหล่าน้ันเป็นผู้ไม่ส่อเสยีด  
เป็นผู้ย่ิงใหญ่ปราศจากความครั่นคร้าม  เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  นอบ
น้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้โคตมโคตร ทรงเกื้อกูลด้วยเมตตาแก่
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงถงึพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้
ย่ิงใหญ่ ปราศจากความครั่นคร้าม 

 

นะโม เม สพัพะพุทธานงั   อุปปันนานงั มะเหสินงั                       
ตณัหงักะโร มะหาวีโร   เมธงักะโร มะหายะโส 
สะระณงักะโร โลกะหิโต   ทีปังกะโร ชติุนธะโร 
โกณฑญัโญ ชะนะปาโมกโข  มงัคะโล ปุริสาสะโภ 
สุมะโน สุมะโน ธีโร    เรวะโต ระติวฑัฒะโน 
โสภิโต คุณะสมัปันโน   อะโนมะทสัสี ชะนุตตะโม 
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ปะทุโม โลกะปัชโชโต   นาระโท วะระสาระถ ี
ปะทุมุตตะโร สตัตะสาโร   สุเมโธ อปัปะฏิปุคคะโล 
สุชาโต สพัพะโลกคัโค   ปิยะทสัสี นะราสะโภ 
อตัถะทสัสี การุณิโก   ธมัมะทสัสี ตะโมนุโท 
สิทธตัโถ อะสะโม โลเก   ติสโส จะ วะทะตงั วะโร 
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ   วิปัสสี จะ อะนูปะโม 
สิขี สพัพะหิโต สตัถา   เวสสะภู สุขะทายะโก 
กะกุสนัโธ สตัถะวาโห   โกนาคะมะโน ระณญัชะโห 
กสัสะโป สิริสมัปันโน   โคตะโม สกฺัยะปุงคะโว. 

 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งปวง  ผู้ทรงแสวงหาคุณอัน
ใหญ่ซ่ึงทรงบังเกดิขึ้นแล้ว  คือ 

๑.  พระตัณหังกร  ผู้ทรงกล้าหาญ 
๒.  พระเมธงักร  ผู้ทรงมียศใหญ่ 
๓.  พระสรณงักร  ผู้ทรงเกื้อกูลแก่โลก 
๔.  พระทปัีงกร  ผู้ทรงไว้ซ่ึงพระปัญญา 
๕.  พระโกณฑญัญะ  ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งหมู่ชน 
๖.  พระมังคละ  ผู้ทรงเป็นบุรุษผู้ประเสริฐ 
๗.  พระสมุนะ   ผู้ทรงเป็นปราชญ์มีพระหฤทยังดงาม 
๘.  พระเรวตะ   ผู้ทรงเพ่ิมพูนความยินดี 
๙.  พระโสภิตะ  ผู้ทรงสมบูรณด้์วยพระคุณ 
๑๐. พระอโนมทสัส ี  ผู้ทรงอดุมในหมู่ชน 
๑๑. พระปทุมะ  ผู้ทรงทาํให้โลกสว่าง 
๑๒. พระนารทะ  ผู้ทรงเป็นสารถผู้ีประเสริฐ 
๑๓. พระปทุมุตตระ  ผู้ทรงเป็นที่พ่ึงของหมู่สตัว์ 
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๑๔. พระสเุมธะ ผู้ทรงหาบุคคลเปรียบมิได้ 
๑๕. พระสชุาตะ ผู้ทรงเลิศกว่าสตัว์โลกทั้งปวง 
๑๖. พระปิยทสัส ี ผู้ทรงเป็นนรชนอนัประเสริฐ 
๑๗. พระอตัถทสัส ี ผู้ทรงมีพระกรุณา 
๑๘. พระธรรมทสัส ี ผู้ทรงบรรเทาความมืดคืออวิชชา 
๑๙. พระสทิธตัถะ ผู้ทรงหาบุคคลเสมอมิได้ในโลก 
๒๐. พระติสสะ ผู้ทรงประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย 
๒๑. พระปุสสะ ผู้ทรงประทานธรรมอนัประเสริฐ 
๒๒. พระวิปัสส ี ผู้ทรงหาที่เปรียบมิได้ 
๒๓. พระสขิี  ผู้ทรงเป็นพระศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพ 

สตัว์ทั้งหลาย 
๒๔. พระเวสสภ ู       ผู้ทรงประทานความสขุ 
๒๕. พระกกุสนัธะ ผู้ทรงนาํสตัว์ออกจากกนัดารคือกเิลส 
๒๖. พระโกนาคมนะ  ผู้ทรงกาํจัดเสยีซ่ึงข้าศึกคือกเิลส 
๒๗. พระกสัสปะ ผู้ทรงสมบูรณด้์วยพระสริิ 
๒๘. พระโคตมะ ผู้ทรงประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช                      

ทั้งหลาย 
 

เอเต จญัเญ จะ สมัพุทธา อะเนกะสะตะโกฏิโย 
สพัเพ พุทธา อะสะมะสะมา สพัเพ พุทธา มะหิทธิกา 
สพัเพ ทะสะพะลูเปตา  เวสารชัเชหปุาคะตา 
สพัเพ เต ปะฏิชานนัติ  อาสะภณัฐานะมุตตะมงั 
สีหะนาทงั นะทนัเต เต  ปะริสาสุ วิสาระทา 
พฺรหัมฺะจกักงั ปะวตัเตนติ  โลเก อปัปะฏิวตัติยงั 
อุเปตา พุทธะธมัเมหิ  อฏัฐาระสะหิ นายะกา 



๙๘ 
 

ทฺวตัติงสะลกัขะณูเปตา-  สีตฺยานุพฺยญัชะนาธะรา 
พยามปัปะภายะ สุปปะภา  สพัเพ เต มุนกิุญชะรา 
พุทธา สพัพญัญุโน เอเต  สพัเพ ขีณาสะวา ชินา 
มะหปัปะภา มะหาเตชา  มะหาปัญญา มะหพัพะลา 
มะหาการุณิกา ธีรา   สพัเพสานงั สุขาวะหา 
ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ  ตาณา เลณา จะ ปาณินงั 
คะตี พนัธู มะหสัสาสา  สะระณา จะ หิเตสิโน 
สะเทวะกสัสะ โลกสัสะ  สพัเพ เอเต ปะรายะนา 
เตสาหงั สิระสา ปาเท  วนัทามิ ปุริสุตตะเม 
วะจะสา มะนะสา เจวะ  วนัทาเมเต ตะถาคะเต 
สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน  คะมะเน จาปิ สพัพะทา 
สะทา สุเขนะ รกัขนัตุ  พุทธา สนัติกะรา ตุวงั 
เตหิ ตฺวงั รกัขิโต สนัโต  มุตโต สพัพะภะเยนะ จะ 
สพัพะโรคะวินมุิตโต  สพัพะสนัตาปะวชัชิโต 
สพัพะเวระมะติกกนัโต  นพิพุโต จะ ตุวงั ภะวะฯ 

 

    พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเหล่าน้ีกด็ี  เหล่าอื่นกด็ี  ซ่ึงนับได้จาํนวน
หลายร้อยโกฏิ  พระพุทธเจ้าเหล่าน้ันทั้งหมด  เป็นผู้ทรงเสมอกันกับ
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงหาใครเสมอมิได้ พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงมี
มหิทธิฤทธิ์  ทุกๆ  พระองค์ ทรงประกอบด้วยเวสารัชญาณ  ทุกๆ 
พระองค์น้ัน  ทรงปฏิญญาพระองค์ในฐานะผู้มีคุณธรรมอันสูงสุด  ทรง
เป็นผู้องอาจ  บรรลือกระแสธรรมดุจสหีนาท  ท่ามกลางพุทธบริษัท  ยัง
พรหมจักรให้เป็นไป  ไม่มีใครคัดค้านได้ในโลก  ทรงเป็นผู้นําชุมชน  
เพราะประกอบด้วยพุทธธรรม ๑๘ ประการ ทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 



๙๙ 
 

๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ  ทรงมีพระรัศมีอนังดงาม   
แผ่ออกจากพระวรกายโดยรอบข้างละวา 

     ทุกๆ  พระองค์  ทรงเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐ  ทุกๆพระองค์ 
ทรงเป็นพระสัพพัญญู เป็นพระขีณาสพ  เป็นผู้ชาํนะซ่ึงพญามาร  ทรงมี
พระรัศมีและพระเดชมาก ทรงมีพระปัญญาและพระกาํลังมาก  ทรงมี
พระมหากรุณาและทรงเป็นจอมปราชญ์   ทรงนาํความสขุมาให้แก่สตัว์ทั้ง
ปวง  ทรงเป็นดุจเกราะ  เป็นที่พ่ึง  และเป็นที่หลีกเร้นของสัตว์ทั้งหลาย  
ทรงเป็นที่ส่งใจถึง  ทรงเป็นพวกพ้อง  ทรงเป็นที่อุ่นใจอย่างย่ิง  ทรงเป็น
สรณะ ทรงเป็นผู้แสวงหาสิ่งเอื้อเกื้อกูล ทุกๆ  พระองค์ ทรงเป็นที่มุ่งหวัง
แม้ในเบื้องหน้าแก่ประชาชาวโลกพร้อมทั้งเทวดา 

     ข้าพระพุทธองค์  ขออภิวาทพระบาทยุคลของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายเหล่าน้ันด้วยเศียรเกล้า และขออภิวาทซ่ึงพระตถาคตเจ้า
ทั้งหลายเหล่าน้ันผู้ทรงเป็นอุดมบุรุษ  พร้อมทั้งวาจาและทางใจ  ทั้งในที่
นอน  ในที่น่ัง  ในที่ยืน  แม้ในที่เดิน  ในกาลทุกเมื่อ   ขอพระพุทธเจ้าผู้
ทรงสร้างสนัติ จงรักษาท่านให้มีความสขุตลอดกาลทุกเมื่อเถิด  ท่านเป็น
ผู้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรักษาแล้ว  จงเป็นผู้พ้นจากภัยทั้งปวงพ้น 
จากโรคทั้งปวง  หายจากความเดือดร้อนทั้งปวง  ล่วงเสียซ่ึงเวรทั้งปวง
และดับทุกข์ทั้งปวงเถดิ 

 

เตสงั สจัเจนะ สีเลนะ  ขนัติเมตตาพะเลนะ จะ  
เตปิ ตุมฺเห อะนุรกัขนัตุ  อาโรคฺเยนะ สุเขนะ จะ 
ปุรตัถมิสฺัมิง ทิสาภาเค  สนัติ ภูตา มะหิทธิกา 
เตปิ ตุมฺเห อะนุรกัขนัตุ  อาโรคฺเยนะ สุเขนะ จะ 
ทกัขิณสฺัมิง ทิสาภาเค  สนัติ เทวา มะหิทธิกา 
เตปิ ตุมฺเห อะนุรกัขนัตุ  อาโรคฺเยนะ สุเขนะ จะ   



๑๐๐ 
 

ปัจฉิมสฺัมิง ทิสาภาเค   สนัติ นาคา มะหิทธิกา 
เตปิ ตุมฺเห อะนุรกัขนัตุ   อาโรคฺเยนะ สุเขนะ จะ 
อุตตะรสฺัมิง ทิสาภาเค   สนัติ ยกัขา มะหิทธิกา 
เตปิ ตุมฺเห อะนุรกัขนัตุ   อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ 
ปุริมะทิสงั ธะตะรฏัโฐ   ทกัขิเณนะ วิรุฬฺหะโก 
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข    กุเวโร อุตตะรงั ทิสงั 
จตัตาโร เต มะหาราชา   โลกะปาลา ยะสสัสิโน 
เตปิ ตุมฺเห อะนุรกัขนัตุ   อาโรคฺเยนะ สุเขนะ จะ 
อากาสฏัฐา จะ ภุมมฏัฐา   เทวา  นาคา มะหิทธิกา 
เตปิ ตุมฺเห อะนุรกัขนัตุ   อาโรคฺเยนะ สุเขนะ จะ. 
 

ด้วยสัจจะ  ด้วยศีล  และด้วยกําลังแห่งขันติ  และเมตตาของ
พระพุทธเจ้าทุกๆ  พระองค์  ขอพระพุทธเจ้าทุกๆ  พระองค์จงตามรักษา
ซ่ึงท่านทั้งหลาย   ให้เป็นผู้มีความสขุ  ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 

เหล่าภตูทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มาก  ที่สถิตอยู่ในทศิตะวันออก   แม้ภตู
เหล่าน้ันจงตามรักษาซ่ึงท่านทั้งหลาย  ให้เป็นผู้มีความสุข  ปราศจาก
โรคภัยเบียดเบียน 

เทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากที่สถิตอยู่ในทศิใต้  แม้เทวดาทั้งหลาย
เหล่าน้ัน  จงตามรักษาซ่ึงท่านทั้งหลาย  ให้เป็นผู้มีความสุข  ปราศจาก
โรคภัยเบียดเบียน 

พญานาคทั้ งหลายผู้มีฤทธิ์มาก ที่สถิตอยู่ในทิศตะวันตก แม้
พญานาคทั้งหลายเหล่าน้ัน จงตามรักษาซ่ึงท่านทั้งหลาย ให้เป็นผู้มี
ความสขุ ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ยักษ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มาก ที่สถิตอยู่
ในทิศเหนือ แม้ยักษ์ทั้งหลายเหล่าน้ัน จงตามรักษาซ่ึงท่านทั้งหลาย ให้
เป็นผู้มีความสขุ  ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน   



๑๐๑ 
 

ท้าวธตรฐอยู่ประจาํทศิตะวันออก ท้าววิรุฬหกอยู่ประจาํทศิใต้ ท้าว
วิรูปักข์อยู่ประจาํทศิตะวันตก    ท้าวกุเวรอยู่ประจาํทศิเหนือ ท้าวมหาราช
ทั้ง ๔ น้ัน  เป็นผู้มียศคุ้มครองรักษาโลกอยู่  แม้ท้าวมหาราชทั้ง ๔  น้ัน  
จงตามรักษาซ่ึงท่านทั้งหลาย  ให้เป็นผู้มีความสุขปราศจากโรคภัย
เบียดเบียน 

เทวดาผู้ประเสริฐทั้งหลาย  ผู้มีฤทธิ์มากที่สถิตอยู่ในอากาศกด็ี  
สถิตอยู่บนภาคพ้ืนดินกด็ี  แม้เทวดาทั้งหลายเหล่าน้ัน  จงตามรักษาซ่ึง
ท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสขุ  ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนเทอญ 

 

 นตัถ ิเม สะระณงั อญัญงั  พุทโธ เม สะระณงั วะรงั 
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหตุ เต ชะยะมงัคะลงั 

 นตัถ ิเม สะระณงั อญัญงั  ธมัโม เม สะระณงั วะรงั 
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหตุ เต ชะยะมงัคะลงั 

 นตัถ ิเม สะระณงั อญัญงั  สงัโฆ  เม สะระณงั วะรงั 
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหตุ เต ชะยะมงัคะลงั. 
 

     สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของ
ข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคําสัจน้ี  ขอความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ท่าน
ทั้งหลาย 
     สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของ
ข้าพเจ้า    ด้วยการกล่าวคําสัจน้ี  ขอความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ท่าน
ทั้งหลาย 
    สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของ
ข้าพเจ้า  ด้วยการกล่าวคําสัจน้ี  ขอความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ท่าน
ทั้งหลาย 

 



๑๐๒ 
 

 ยงักิญจิ ระตะนงั โลเก  วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ 
ระตะนงั พุทธะสะมงั นตัถ ิ ตสฺัมา โสตถ ีภะวนัตุ เต 

 ยงักิญจิ ระตะนงั โลเก  วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ 
ระตะนงั ธมัมะสะมงั นตัถ ิ ตสฺัมา โสตถ ีภะวนัตุ เต 

 ยงักิญจิ ระตะนงั โลเก  วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ 
ระตะนงั สงัฆะสะมงั นตัถ ิ ตสฺัมา โสตถ ีภะวนัตุ เต. 
 

รัตนะทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก  รัตนะน้ันจะเสมอเหมือนพระพุทธ
รัตนะไม่มี  เพราะเหตุน้ันขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน 

รัตนะทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก  รัตนะนั้นจะเสมอเหมือนพระธรรม
รัตนะไม่มี  เพราะเหตุน้ันขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน 

รัตนะทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก  รัตนะนั้นจะเสมอเหมือนพระสังฆ
รัตนะไม่มี  เพราะเหตุน้ันขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน 

 

  สกักตฺัวา พุทธะระตะนงั  โอสะถงั อุตตะมงั วะรงั 
หิตงั เทวะมะนุสสานงั   พุทธะเตเชนะ โสตถนิา 
นสัสนัตุปัททะวา สพัเพ   ทุกขา  วูปะสะเมนตุ เต 

  สกักตฺัวา ธมัมะระตะนงั  โอสะถงั อุตตะมงั วะรงั 
ปะริฬาหูปะสะมะนงั   ธมัมะเตเชนะ โสตถนิา 
นสัสนัตุปัททะวา สพัเพ   ภะยา วูปะสะเมนตุ เต 

  สกักตฺัวา สงัฆะระตะนงั  โอสะถงั อุตตะมงั วะรงั 
อาหเุนยยงั ปาหเุนยยงั   สงัฆะเตเชนะ โสตถนิา 
นสัสนัตุปัททะวา สพัเพ   โรคา วูปะสะเมนตุ เต. 
 

   เพราะท่านสกัการะพระพุทธรัตนะ  อนัเป็นดังโอสถอดุม
ประเสริฐ มีความเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว  ด้วยพระ



๑๐๓ 
 

พุทธเดชานุภาพ   ขอให้อปัุทวะทั้งปวงจงพินาศไป ขอทุกข์ทั้งหลาย
ของท่าน จงสงบลงโดยสวัสดี 

   เพราะท่านสกัการะพระธรรมรัตนะ อันยังความเดือดร้อน
ให้สงบแล้ว ด้วยพระธรรมเดชานุภาพ  ขอให้อุปัทวะทั้งปวงจง
พินาศไป  ขอภัยทั้งหลายของท่าน   จงสงบลงโดยสวัสดี 

  เพราะท่านสักการะพระสังฆรัตนะ ผู้ควรแก่การกราบไหว้
บูชา  ด้วยพระสังฆเดชานุภาพ  ขอให้อุปัทวะทั้งปวงจงพินาศไป  
ขอโรคทั้งหลายของท่าน  จงสงบลงโดยสวัสดี 

 

   สพัพติีโย วิวชัชนัตุ  สพัพะโรโค วินสัสะตุ 
มา เต ภะวตฺัวนัตะราโย  สุขี  ทีฆายุโก ภะวะ 
อะภิวาทะนะสีลิสสะ  นจิจงั วุฑฒาปะจายโิน 
จตัตาโร ธมัมา วฑัฒนัติ  อายุ วณัโณ สุขงั พะลงั. 
 

ขอความจัญไรทั้งปวงจงปราศไป  โรคทั้งปวงของท่านจงหาย 
อนัตรายอย่ามีแก่ท่าน  ขอท่านจงเป็นผู้มีความสขุ  มีอายุยืนยาว  ธรรมะ
สี่ประการคือ  อายุ  วรรณะ  สขุะ  พละ  ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติ
กราบไหว้   ผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์. 

 

      ตํานานอาฏานาฏิยปริตร 
 

อาฏานาฏิยปริตร  คือ  พระปริตรของท้าวกุเวรผู้ครองนครอาฏานาฏา  เพราะเป็น
พระปริตรที่ท้าวกุเวรได้นํามากราบทูลพระพุทธเจ้า พระปริตรนี้ กล่าวถึงพระนามของ  
พระพุทธเจ้า  ๒๘  พระองค์  และคุณของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ัน  รวมทั้งอ้างอานุภาพ
พระพุทธเจ้าและเทวานุภาพมาพิทกัษ์ให้มีความสวัสดี   

มีประวัติว่าสมัยหน่ึงเมื่ อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ แขวงกรุง 
ราชคฤห์  ท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ คือ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวกุเวรได้มา 
เฝ้าพระพุทธเจ้าในมัชฌิมยามแห่งราตรี ขณะน้ันท้าวกุเวรได้กราบทูลว่า อมนุษย์บางพวก





๑๐๕ 
 

 
  องคุลิมาลปริตร 

(บางแห่งนิยมใชเ้ป็นบทสวดประจาํวนัเสาร)์ 
 

ยะโตหงั ภะคิน ิ   อะริยายะ ชาติยา ชาโต  
นาภิชานามิ สญัจิจจะ    ปาณงั ชีวิตา โวโรเปตา  
เตนะ สจัเจนะ โสตถ ิเต   โหตุ โสตถ ิคพัภสัสะ. 

 

ดูกรน้องหญิง  จาํเดิมแต่อาตมาเกิดในชาติอริยะแล้ว มิได้รู้สึกว่า
จงใจทาํลายชีวิตสัตว์เลย  ด้วยสัจจวาจานี้   ขอความสวัสดีจงมีแก่ตัวเจ้า  
ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของเจ้าเถดิ 
 
 

ตํานานองคุลิมาลปริตร 
 

องคุลิมาลปริตร    มีประวัติว่า  วันหน่ึงเมื่อพระองคุลิมาลออกบิณฑบาตอยู่  ท่าน
ได้พบหญิงมีครรภ์คนหนึ่งกาํลังเป็นทุกข์  เพราะคลอดบุตรไม่ได้  จึงเกดิความสงสาร  ได้
กลับมาวัดเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  แล้วกราบทูลเร่ืองน้ี  พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระปริตรนี้
แก่พระองคุลิมาล  ท่านจึงได้กลับไปสาธยายแก่หญิงน้ัน  เมื่อนางได้ฟังพระปริตรนี้กค็ลอด
บุตรได้โดยสะดวก  ทั้งมารดาและบุตรได้รับความสวัสดี 

อน่ึง  ตั่งที่พระองคุลิมาลน่ังสวดพระปริตรนี้   ได้กลายเป็นตั่งศักดิ์สทิธิ์    ถ้าไม่
สามารถนาํหญิงที่คลอดบุตรยากมานั่งตั่งน้ีได้  กใ็ห้นาํนํา้ล้างตั่งไปรดศีรษะ  จะทาํให้คลอด
บุตรง่าย  เปรียบดังนํา้ไหลออกจากกระบอกกรองนํา้ แม้กระทั่งสตัว์ที่ตกลูกยาก  เมื่อนาํมา
น่ังที่ตั่งน้ีกจ็ะตกลูกง่าย  นอกจากการคลอดบุตรแล้ว ตั่งน้ียังสามารถรักษาโรคอื่นๆ  ได้อกี
ด้วย  (ม.อ. ๒.๒๔๕) 

จากหนังสอืพระปริตรธรรม โดยพระคนัธสาราภิวงศ ์วดัท่ามะโอ จ.ลาํปาง  
 
 



๑๐๖ 
 

บทนาํโพชฌงคปริตร 
สงัสาเร สงัสะรนัตานงั สพัพะทุกขะวินาสะเน 

สตัตะธมัเม จะ โพชฌงัเค มาระเสนปัปะมทัทิโน. 
พุชฌิตฺวา เย ปิเม สตัตา  ติภะวามุตตะกุตตะมา 
อะชาติง อะชะราพฺยาธิง         อะมะตงั นพิภะยงั คะตา. 
เอวะมาทิคุณูเปตงั   อะเนกะคุณะสงัคะหงั 
โอสะถญัจะ อิมงั มนัตงั  โพชฌงัคนัตมัภะณามะ เห. 
 

 บุคคลผู้ประเสริฐ พ้นแล้วจากภพทั้งสาม บรรลุพระนิพพานอนัไม่
เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ไม่มีอนัตรายใด ๆ  เพราะรู้แจ้งโพชฌงค์ ๗ 
เคร่ืองขจัดทุกข์ทั้งปวงของเหล่าสตัว์ ผู้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารซ่ึงยํ่ายี
มารและกองทพัได้   
 ขอเราทั้งหลายจงร่วมกนัสวดโพชฌงคปริตร ซ่ึงมีคุณอย่างน้ีเป็น
ต้น อนัเป็นที่รวมแห่งคุณเป็นอเนก เป็นโอสถ และเป็นมนต์ 

 

โพชฌงคปริตร 
(ทําใหมี้สุขภาพดี  มีอายุยนื  และเป็นเหตุใหบ้รรลุพระนพิพาน) 

โพชฌงัโค สะติสงัขาโต ธมัมานงั วิจะโย ตะถา 
วิริยมัปีติปัสสทัธิ-    โพชฌงัคา จะ ตะถาปะเร 
สะมาธุเปกขะ โพชฌงัคา   สตัเต เต สพัพะทสัสินา 
มุนนิา สมัมะทกัขาตา   ภาวิตา พะหลีุกะลา 
สงัวตัตนัติ อะภิญญายะ   นพิพานายะ จะ โพธิยา 
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ   โสตถ ิเต โหตุ สพัพะทา. 
    เอกสฺัมิง สะมะเย นาโถ  โมคคลัลานญัจะ กสัสะปัง 





๑๐๘ 
 

พระทัยหายจากพระประชวรนั้นโดยพลัน   ด้วยสัจจวาจานี้  ขอความ
สวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 
 พระพุทธเจ้า  และพระเถระผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ทั้งสาม หาย
จากอาพาธไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกเิลสที่ถูกมรรคทาํลายแล้วไม่เกิดขึ้นอีก  
ด้วยสจัจวาจานี้   ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ 
 

ตํานานโพชฌงคปริตร 
 

โพชฌงคปริตร  คือ พระปริตรกล่าวถงึโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์แห่งการรู้แจ้ง  
แล้วอ้างสจัจวาจานั้นมาพิทกัษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี  มีประวัติว่า    สมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้าประทบัอยู่ที่วัดเวฬวัุน  กรงุราชคฤห์  พระมหากสัสปะเถระได้อาพาธ
หนักที่ถํา้ปิปผลิคูหา  พระพุทธเจ้าได้เสด็จเยี่ยมและแสดงโพชฌงค์เจด็  พระ
เถระสดับโพชฌงค์เหล่านี้ไดเ้กิดความปีติว่า  โพชฌงคเ์จ็ดเคยปรากฏแก่เรา
ในขณะรูแ้จง้สจัจธรรมหลงัออกบวชแลว้เจ็ดวนั  คําสอนของ   พระพุทธองค์
เป็นทางพน้ทุกขโ์ดยแท ้ ครั้นดาํริเช่นนี้    พระเถระไดเ้กิดปีติอ่ิมเอิบใจ  ทําให้
เลือดในกายและรูปธรรมอื่นผ่องใส  โรคของพระเถระจึงอนัตรธานไปเหมือน
หยาดนํา้กล้ิงลงจากใบบัว  นอกจากนั้น พระพุทธเจ้ายังตรัสโพชฌงค์เจด็แก่พระ
มหาโมคคัลลานะเถระผู้อาพาธที่ภเูขาคิชกูฏอกีด้วย คร้ันพระเถระสดับโพชฌงค์น้ี
แล้วกห็ายจากอาพาธนั้นทันที  อนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทบัอยู่ที่วัดเวฬุวันนั้น  
ทรงพระประชวรหนัก  จึงรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์เจด็ คร้ันสดับ
แล้วพระองค์ทรงหายจากพระประชวรนั้น 

โพชฌงคปริตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นร้อยแก้ว  พบในมหาวารวรรคสงั
ยุตปฐมคิลานสูตร  ทุติยคิลานสูตร  และตติยคิลานสูตร  (ส.ํมหา. ๑๙.๑๙๕-
๙๗.๗๑-๗๔)  ส่วนโพชฌงคปริตร  ในปัจจุบันเป็นร้อยกรองที่พระเถระชาว
สงิหลประพันธข์ึ้นโดยนาํข้อความจากพระสตูรมาประพันธเ์ป็นร้อยกรอง    (พระ
ปริตรแปลพิเศษฉบบัพม่า)  

โพชฌงค์เจด็ประการมีดังต่อไปนี้คือ 



๑๐๙ 
 

๑. สติสมัโพชฌงค ์    องค์แห่งการตรัสรู้ คือ สติ การระลึกในสติปัฏฐาน ๔  
๒. ธมัมวิจยสมัโพชฌงค ์ องค์แห่งการตรัสรู้ คือ การวิจัยเลือกสรรอริยสจัจธรรม 
๓. วิริยสมัโพชฌงค ์    องค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความเพียรละอกุศล เจริญกุศล 
๔.  ปีติสมัโพชฌงค ์    องค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความอิ่มใจในธรรม 
๕.  ปัสสทัธิสมัโพชฌงค ์ องค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความสงบกายใจ 
๖.  สมาธิสมัโพชฌงค ์   องค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความตั้งมั่นแห่งจิตไม่ฟุ้งซ่าน  
๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์ องค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความมีใจเป็นกลางเพราะเหน็ 
                                ตามความเป็นจริง 

 

 บทนาํอภยปริตร 
(ทําใหพ้น้จากภยัพบิติั และไม่ฝันรา้ย) 

  

ปุญญะลาภงั  มะหาเตชงั  วณัณะกิตติมะหายะสงั 
สพัพะสตัตะหิตงั  ชาตงั  ตงั สุณนัตุ อะเสสะโต 
อตัตปัปะระหิตงั  ชาตงั  ปะริตตนัตมัภะณามะ เห.  
 

        ขอท่านสาธุชนทั้งหลาย จงฟังพระปริตรนั้นอนัได้บุญ  มีเดชมาก  
มีคุณมีเกยีรติและมียศใหญ่ เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สตัว์ทั้งปวงโดย 
ทั่วไป เราทั้งหลายจงสวดพระปริตรนั้น  อนัเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่
ตนเองและผู้อื่นกนัเถดิ 

 

อภยปริตร 
(บางแห่งนิยมใชเ้ป็นบทสวดประจาํวนัจนัทร)์ 

 

ยนัทุนนิมติตงั  อะวะมงัคะลญัจะ    โย จามะนาโป สะกุณสัสะ สทัโท 
ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั           พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ 
ยนัทุนนิมติตงั  อะวะมงัคะลญัจะ    โย จามะนาโป สะกุณสัสะ สทัโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั           ธมัมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ 



๑๑๐ 
 

ยนัทุนนิมติตงั  อะวะมงัคะลญัจะ   โย จามะนาโป สะกุณสัสะ สทัโท  
ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั           สงัฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. 

 
อภยปริตร แปล 

 

ลางร้าย  สิ่งที่เป็นอปัปมงคล  เสยีงนกที่น่าหวาดกลัว  เคราะห์ร้าย 
และฝนัร้ายที่ไม่น่าปรารถนาอนัใด  ขอสิ่งเลวร้ายทั้งปวงเหล่าน้ัน จงระงับ
ดับไปด้วยพุทธานุภาพ 

ลางร้าย  สิ่งที่เป็นอปัปมงคล  เสยีงนกที่น่าหวาดกลัว  เคราะห์ร้าย 
และฝนัร้ายที่ไม่น่าปรารถนาอนัใด  ขอสิ่งเลวร้ายทั้งปวงเหล่าน้ัน จงระงับ
ดับไปด้วยธรรมานุภาพ 

ลางร้าย  สิ่งที่เป็นอปัปมงคล  เสยีงนกที่น่าหวาดกลัว  เคราะห์ร้าย 
และฝันร้ายที่ไม่น่าปรารถนาอนัใด ขอสิ่งเลวร้ายทั้งปวงเหล่าน้ัน จงระงับ
ดับไปด้วยสงัฆานุภาพ 

ตํานานอภยปริตร 
 

อภยปริตร  คือ  พระปริตรไม่มีภัย  เป็นพระปริตรที่โบราณาจารย์
ประพันธ์ขึ้ นโดยอ้างคุณพระรัตนตรัยมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี        
พระปริตรนี้ มีปรากฏในบทสวดเจ็ดตํานานและบทสวดสิบสองตาํนานของไทย   
ได้แพร่หลายไปถึงประเทศสหภาพพม่าและศรีลังกาอกีด้วย  ท่านอาจารย์    ธัม
มานันทมหาเถระ   อัครมหาบัณฑิต  สันนิษฐานว่าพระปริตรนี้ คงรจนาโดยพระ
เถระชาวเชียงใหม่ในสมัยรจนาคาถาชินบัญชร ท่านสังเกตจากการอธิษฐานให้
เคราะห์ร้ายพินาศไปเพราะชาวเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้นนิยมบูชาดาวนพเคราะห์ 
จึงได้มีนักปราชญ์ประพันธ์คาถานี้   เพ่ือให้สวดแทนการบูชา  ดาวนพเคราะห์ 
คาถานี้ยังปรากฏในคัมภร์ีปริตตฎกีาที่รจนาใน  พ.ศ.  ๒๑๕๓  

 

จากหนังสอืพระปริตรธรรม โดยพระคนัธสาราภิวงศ ์วดัท่ามะโอ จ.ลาํปาง 



๑๑๑ 
 

สุริยสูตร 
(เป็นบทที่นิยมสวดเกี่ยวกบัพระราหู ในเหตุการณส์ริุยคราส)  

(บางแห่งนิยมใชเ้ป็นบทสวดประจาํวนัพุธกลางคืน) 
 

        กินนุ สนัตะระมาโน วะ        ราห ุสุริยงั ปะมุญจะสิ 
สงัวิคคะรูโป อาคมัมะ   กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ 
สตัตะธา เม ผะเล มุทธา   ชีวนัโต นะ สุขงั ละเภ 
พุทธะ คาถา ภิคี โตมหิ   โน เจ มุญเจยยะ สุริยนัติ. 

 
พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ  ณ  กรุงสาวัตถี สมัยน้ัน  สุริย

เทพบุตรถูกอสริุนทราหูเข้าจับแล้ว คร้ังน้ัน สริุยเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มี
พระภาคเจ้า ได้กล่าวคาถานี้ ในเวลานั้นว่า 
 ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์  
พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง  ข้าพระองค์ถึงฐานะอนัคับขัน 
ขอพระองค์เป็นสรณะแห่งข้าพระองค์ด้วยเถดิ 
 ลาํดับน้ัน  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภสริุยเทพบุตร ได้ตรัสกะ
อสริุนทราหูด้วยพระคาถาว่า 
 สริุยเทพบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นสรณะ  ดูก่อนราหู    
ท่านจงปล่อยสริุยะ  พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์โลก  สริุยะใด
เป็นผู้ส่องแสง  กระทาํความสว่างในที่มืดมิด  มีสณัฐานเป็นวงกลมมีเดช
สงู      ดูก่อนราหู  ท่านจงปล่อยสริุยะ  ผู้เป็นบุตรของเรา 
 ลาํดับน้ันอสริุนทราหู  ปล่อยสริุยเทพบุตรแล้วเร่งรีบเข้าไปหาท้าว
เวปจิตติจอมอสรู  แล้วกเ็ป็นผู้เศร้าสลดเกิดขนพองได้ยืนอยู่  ณ  ที่ควร
ส่วนข้างหน่ึง    

ท้าวเวปจิตติจอมอสรู ได้กล่าวกะอสริุนทราหูด้วยคาถาว่า 



๑๑๒ 
 

ดูก่อนราหู  ทาํไมหนอท่านจึงเร่งรีบปล่อยพระสุริยะเสีย ทาํไม
หนอ ท่านจึงมีรูปเศร้าสลดมายืนกลัวอยู่ 

อสุรินทราหูกล่าวว่า  ขา้พเจ้าถูกขบัดว้ยคาถาของพระพุทธเจ้า    
ถา้ขา้พเจา้ไม่พึงปล่อยพระสุริยะ  ศีรษะของขา้พเจา้พึงแตกเจ็ดเสีย่ง    
ถงึมีชีวิตอยู่ก็ไม่พงึไดร้บัความสุข 

 

จนัทิมสูตร 
(เป็นบทที่นิยมสวดเกี่ยวกบัพระราหู ในเหตุการณจ์ันทรคราส) 

  

 กินนุ สนัตะระมาโน วะ             ราห ุจนัทงั ปะมุญจะสิ 
สงัวิคคะรูโป อาคมัมะ    กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ 
สตัตะธา เม ผะเล มุทธา    ชีวนัโต นะ สุขงั ละเภ 
พุทธะ คาถา ภิคี โตมหิ   โน เจ มุญเจยยะ จนัทิมนัติ. 
 

พระผู้มีพระภาคเจ้าประทบั ณ กรุงสาวัตถี สมัยน้ันจันทมิเทพบุตร
ถูกอสริุนทราหูเข้าจับแล้ว   คร้ังน้ันจันทมิเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มี     
พระภาคเจ้า  ได้กล่าวคาถานี้ ในเวลานั้นว่า   

ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์  
พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง  ข้าพระองค์ถึงฐานะอนัคับขัน        
ขอพระองค์ทรงเป็นสรณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถดิ 
 ลาํดับน้ัน  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภจันทมิเทพบุตร ได้ตรัส
กะอสริุนทราหูด้วยพระคาถาว่า 

จันทิมเทพบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นสรณะ  ดูก่อน
ราหู    ท่านจงปล่อยจันทิมเทพบุตร  พระพุทธเจ้าทั้ งหลายเป็นผู้
อนุเคราะห์โลก   



๑๑๓ 
 

 ลาํดับน้ันอสุรินทราหู  ปล่อยจันทิมเทพบุตร แล้วเร่งรีบเข้าไปหา        
ท้าวเวปจิตติจอมอสรู  แล้วกเ็ป็นผู้เศร้าสลด เกดิขนพองได้ยืนอยู่  ณ  ที่
ควรส่วนข้างหน่ึง    
 ท้าวเวปจิตตจอมอสรู  ได้กล่าวกะอสริุนทราหูด้วยคาถาว่า 
 ดูก่อนราหู ทาํไมหนอท่านจึงเร่งรีบปล่อยพระจันทร์เสยี ทาํไมหนอ   
ท่านจึงมีรูปสลด  มายืนกลัวอยู่ 
 อสุรินทราหูกล่าวว่า  ขา้พเจ้าถูกขบัดว้ยคาถาของพระพุทธเจ้า         
ถา้ขา้พเจา้ไม่พึงปล่อยจันทิมเทพบุตร  ศีรษะของขา้พเจา้พึงแตกเจ็ด
เสีย่ง  ถงึมีชีวิตอยู่ก็ไม่พงึไดร้บัความสุข 
 

 
 
 
 
 

ใคร ๆ ไม่อาจเพือ่จะนบับุญของบุคคลผูบ้ชูาอยู่ซึง่ผูค้วรบชูา 
คือ พระพุทธเจา้ หรือวา่พระสาวกทัง้หลายดว้ย 
ผูก้า้วล่วงปปัญจะธรรมเครือ่งเน่ินชา้ไดแ้ลว้ 

ผูมี้ความเศรา้โศกและครํ่าครวญอันขา้มพน้แลว้ ของบุคคลผูบ้ชูาอยู่  
ซึง่ท่านผูค้วรบชูาเหล่านัน้ ผูนิ้พพานแลว้ 

ไม่มีภยัแต่ทีไ่หน ๆ ดว้ยการนบัแมว้ธีิไร ๆ กต็าม 
วา่บุญน้ีมีประมาณเท่าน้ี 

 
คาถาธรรมบท 

 



๑๑๔ 
 

พุทธชยัมงคล  ๘  คาถา 
 

๑. พาหงุ  สะหสัสะมะภินมิมิตะสาวุธนัตงั 
คะรีเมขะลงั  อุทิตะโฆระสะเสนะมารงั 
ทานาทิธมัมะวิธินา  ชิตะวา  มุนนิโท 
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต (เม)  ชะยะมงัคะลาน ิ ฯ 

 พระจอมมุนีได้ชัยชนะพญามาร ผู้นิรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธ
ครบมือ ขี่คชสารครีเมขล์  พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึก ด้วยธรรม
วิธี  มีทานบารมีเป็นต้น   ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน (ข้าพเจ้า) 
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 

๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสพัพะรตัติง 
โฆรมัปะนาฬะวะกะ  มกัขะมะถทัธะยกัขงั 
ขนัตี  สุทนัตะวิธินา  ชิตะวา  มุนนิโท 
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต (เม)  ชะยะมงัคะลาน ิ ฯ 

 พระจอมมุนีได้ชัยชนะอาฬวกยักษ์ผู้มีจิตกระด้าง  ปราศจากความ
อดทน  มีฤทธิ์พิลึกย่ิงกว่าพญามาร ผู้เข้ามาต่อสู้จนตลอดคืน ด้วยวิธีฝึก
อย่างดีคือ  พระขันติธรรม  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน (ข้าพเจ้า) 
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 

๓. นาฬาคิริง  คะชะวะรงั อะติมตัตะภูตงั 
ทาวคัคิจกักะมะสะนวีะ  สุทารุณนัตงั 
เมตตมัพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนนิโท 
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต (เม)  ชะยะมงัคะลาน ิ ฯ 

 พระจอมมุนีได้ชัยชนะช้างตัวประเสริฐ  ช่ือนาฬาคิรีเป็นช้างเมายิ่ง
นัก  แสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าจักราวุธและสายฟ้า  ด้วยวิธีรดลงด้วย







๑๑๗ 
 

  หิตฺวานะ  เนกะวิวิธาน ิ จุปัททะวาน ิ  
  โมกขงั  สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโรสะปัญโญ  ฯ 
 นรชนใดมีปัญญาไม่เกียจคร้าน  สวดหรือระลึกถึงซ่ึงพระพุทธชัย
มงคล ๘  คาถาแม้เหล่าน้ี นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซ่ึงอุปัทวะอันตราย
ทั้งหลายมีประการต่าง ๆ เป็นอเนก ถึงซ่ึงวิโมกข์อันเป็นบรมสุข  (คือ
พระนิพพาน) 

* สวดให้ตัวเองภาษาบาลีใช้คาํว่า เม แทนคาํว่า เต    
ภาษาไทยใช้คาํว่า  ขา้พเจา้ แทนคาํว่า ท่าน 

 
   

บทนาํชยปริตร 
 

ชะยงั  เทวะมะนุสสานงั  ชะโย  โหตุ  ปะราชิโต 
มาระเสนา  อะภิกกนัตา  สะมนัตา  ทฺวาทะสะโยชะนา
ขนัตี  เมตตา  อะธิฏฐานา วิทธงัเสตฺวานะ  จกัขุมา  
ภะวาภะเว  สงัสะรนัโต  ทิพพะจกัขุง  วิโสธะย ิ  
ปะริยาปันนาทิโสตถานงั  หิตายะ  จะ  สุขายะ  จะ 

 พุทธะกิจจงั  วิโสเธตฺวา  ปะริตตนัตมัภะณามะ เห.  
  

ขอชัยชนะ จงมีแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขอให้ผู้ที่พ่ายแพ้จง
กลับมามีชัยชนะ พระพุทธเจ้าผู้มีจักษุ เมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อย
ใหญ่ ทรงกาํจัดมารและเสนามารให้ห่างออกไป ๑๒ โยชน์โดยรอบ  ด้วย
ขันติบารมี  ด้วยเมตตาบารมี  และด้วยอธษิฐานบารมี ทรงทาํทพิยจักษุ
ให้บริสทุธิ์ผ่องใสแล้ว  ทรงบาํเพญ็พุทธกจิสาํเรจ็บริบูรณเ์พ่ือประโยชน์
เกื้อกูลและเพ่ือความสขุแก่สตัว์ทั้งหลาย  ผู้มุ่งหมายความสวัสดีเป็นต้น  
เราทั้งหลายจงสวดพระปริตรนั้นกนัเถดิ. 

 



๑๑๘ 
 

ชยัปริตร    (มหาการุณิโก) 
(ทําใหป้ระสบชยัชนะ  และมีความสุขสวสัดี) 

 

 มะหาการุณิโก  นาโถ  หิตายะ  สพัพะปาณินงั 
ปูเรตฺวา  ปาระมี สพัพา   ปัตโต  สมัโพธิมุตตะมงั 
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ   โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั. 

พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่ พ่ึงของโลก ทรงมีพระมหากรุณา บําเพ็ญ
บารมีทุกประการ  เพ่ือเกื้ อกูลแก่สรรพสัตว์ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ
อนัสงูสดุ  ด้วยการกล่าวคาํสจัน้ี  ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน 

 

 ชะยนัโต  โพธิยา  มูเล  สกฺัยานงั  นนัทิวฑัฒะโน 
เอวงั  ตฺวงั  วิชะโย  โหหิ   ชะยสัสุ  ชะยะมงัคะเล 
อะปะราชิตะปัลลงัเก    สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก  สพัพะพุทธานงั   อคัคปัปัตโต  ปะโมทะติ. 

 

ขอให้ท่านจงเป็นผู้มีชัยชนะในวาระชัยมงคล เหมือนดังที่พระโคตม
พุทธเจ้ามิ่งขวัญแห่งชาวศากยะ  ทรงชนะมารที่โคนต้นโพธิ์  ทรงถึงความ
เป็นผู้เลิศ  บันเทิงอยู่บนอปราชิตบัลลังก์  ณ  พ้ืนที่อันเป็นจอมดิน ซ่ึง
เป็นที่อภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 

 

สุนกัขตัตงั  สุมงัคะลงั   สุปะภาตงั  สุหฏุฐิตงั 
สุขะโณ  สุมุหตุโต  จะ      สุยฏิฐงั  พฺรหฺัมะจาริสุ 
ปะทกัขิณงั  กายะกมัมงั    วาจากมัมงั  ปะทกัขิณงั 
ปะทกัขิณงั  มะโนกมัมงั    ปะณิธี  เต  ปะทกัขิณา 
ปะทกัขิณาน ิ กตฺัวานะ    ละภนัตตัเถ  ปะทกัขิเณ. 

 





๑๒๐ 
 

อายุวฑัฒะโก   ความเจริญอายุ 
ธะนะวฑัฒะโก   ความเจริญทรัพย์ 
สิริวฑัฒะโก    ความเจริญสริิ 
ยะสะวฑัฒะโก   ความเจริญยศ 
พะละวฑัฒะโก   ความเจริญกาํลัง 
วณัณะวฑัฒะโก   ความเจริญวรรณะ 
สุขะวฑัฒะโก   ความเจริญสขุ 
โหตุ  สพัพะทา   จงมีแก่ท่านในกาลทั้งปวง 
ทุกขะโรคะภะยา  เวรา  ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งหลาย 
โสกา  สตัตุ  จุปัททะวา  ความโศก  ศัตรู  และอปัุทวะทั้งหลาย 
อะเนกา  อนัตะรายาปิ  ทั้งอนัตรายทั้งหลายเป็นอเนก 
วินสัสนัตุ  จะ  เตชะสา  จงพินาศไปด้วยเดช 
ชะยะสิทธิ  ธะนงั  ลาภงั  ความชนะ  ความสาํเรจ็  ทรัพย์  ลาภ 
โสตถ ิ ภาคะยงั  สุขงั  พะลงั ความสวัสดีความมีโชคความสขุกาํลัง 
สิริ  อายุ  จะ  วณัโณ  จะ  สริิ  อายุ  และวรรณะ 
โภคงั  วุฑฒี  จะ  ยะสะวา โภคะความเจริญ  และความเป็นผู้มียศ 
สะตะวสัสา  จะ  อายู  จะ  และอายุยืน  ๑๐๐  ปี และ 
ชีวะสิทธี  ภะวนัตุ  เต.      ความสาํเรจ็กจิในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน 
         

สพัพมงัคละคาถา 
 

ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน   
รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา  ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 
สพัพะพุทธานุภาเวนะ  ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า     
สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ เต  ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 





๑๒๒ 
 

เกตุมาลานุภาเวนะ           ด้วยอานุภาพ แห่งพระเกตุมาลา 
ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ          ด้วยอานุภาพ แห่งพระบารมี ๑๐  
ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ         ด้วยอานุภาพ แห่งพระอปุบารมี ๑๐  
ทะสะปะระมตัถะปาระมิตานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถบารมี ๑๐  
สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ        ด้วยอานุภาพ แห่งศีล สมาธ ิปัญญา 
พุทธานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า 
ธมัมานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรม 
สงัฆานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ ์
เตชานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ แห่งพระเดช 
อิทธานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ แห่งพระฤทธิ์ 
พะลานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ แห่งพระกาํลัง 
เญยยะธมัมานุภาเวนะ   ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมที่พึงรู้ 

   จะตุราสีติสะหสัสะธมัมกัขนัธานุภาเวนะ      
                                           ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมขันธ ์๘๔,๐๐๐  

    นะวะโลกุตตะระธมัมานุภาเวนะ  ด้วยอานุภาพ แห่งโลกุตตรธรรม ๙ 
อฏัฐงัคิกะมคัคานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ แห่งมรรคมีองค์ ๘ 
อฏัฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ   ด้วยอานุภาพ แห่งพระสมาบัติ ๘ 
ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ แห่งพระอภิญญา ๖ 

    จะตุสจัจะญาณานุภาเวนะ                 ด้วยอานุภาพ แห่งพระสจัจญาณ ๔ 
    ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกาํลัง ๑๐ 
    สพัพญัญุตะญาณานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ แห่งพระสพัพัญญุตญาณ 
    เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ  
                 ด้วยอานุภาพ แห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทติา พระอเุบกขา 

สพัพะปะริตตานุภาเวนะ     ด้วยอานุภาพ แห่งพระปริตรทั้งปวง 



๑๒๓ 
 

  ระตะนตัตะยะสะระณานุภาเวนะ    
                 ด้วยอานุภาพแห่งรัตนะ ๓ อนัเป็นสรณะ 

ตุยหฺงั สพัพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนสัสุปายาสา วินสัสนัตุ 
ขอสรรพโรค โศก อปัุทวะ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นของ    
ท่านจงพินาศไป 

สพัพะอนัตะรายาปิ วินสัสนัตุ   
             แม้อนัตรายทั้งปวงกจ็งพินาศไป  
สพัพะสงักปัปา ตุยหฺงั สะมิชฌนัตุ  
             ขอความดาํริทั้งปวงของท่านจงสาํเรจ็ 
ทีฆายุตา ตุยหฺงั โหตุ    
             ขอความมีอายุยืน จงมีแก่ท่าน 
สะตะวสัสะชีเวนะ สะมงัคิโก โหตุ สพัพะทา 

              ขอจงเป็นผู้ถงึพร้อมด้วยความเป็นอยู่ สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ 
อากาสะปัพพะตะ วะนะภูมิคงัคามะหาสะมุททา อะรกัขะกา เทวะตา สะ   
ทา ตุมฺเห อะนุรกัขนัตุ. 
             ขออารักขเทพยดา ผู้อยู่ในอากาศ ภเูขา ป่าไม้ ภาคพ้ืน แม่นํา้
คงคา  มหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญ 
 

 
ความไดอ้ัตภาพเป็นมนุษยเ์ป็นการยาก  

ชีวติของสตัวท์ัง้หลายเป็นอยู่ยาก  

การไดฟั้งพระสทัธรรมเป็นของยาก 

 การอุบติัข้ึนของพระพุทธเจา้ทัง้หลายเป็นการยาก 
คาถาธรรมบท พทุธวรรค 



๑๒๔ 
 

เทวตาอุยโยชนคาถา    

บทส่งเทวดา 
ทุกขปัปัตตา จะ  นทิทุกขา      ภะยปัปัตตา จะ นพิภะยา 
โสกปัปัตตา จะ นสิโสกา       โหนตุ สพัเพปิ ปาณิโน 
เอตตาวะตา จะ อมฺัเหหิ       สมัภะตงั ปุญญะสมัปะทงั 
สพัเพ เทวานุโมทนัตุ       สพัพะสมัปัตติสิทธิยา 
ทานงั ทะทนัตุ สทัธายะ       สีลงั รกัขนัตุ สพัพะทา 
ภาวะนาภิระตา โหนตุ       คจัฉนัตุ เทวะตาคะตา 
สพัเพ  พุทธา พะลปัปัตตา      ปัจเจกานญัจะ ยงั พะลงั 
อะระหนัตานญัจะ เตเชนะ      รกัขงั พนัธามิ สพัพะโส. 
 
 

ขอสตัว์ทั้งปวงที่มีทุกข์ จงไร้ทุกข์  ที่มีภัย จงไร้ภัย ที่มีโศก จงไร้
โศก ขอเหล่าเทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญสมบัติที่ข้าพเจ้าได้บาํเพญ็
ด้วยการสวดพระปริตรเหล่าน้ี ให้สาํเรจ็สมบัติทั้งปวงเถดิ  

ขอเทวดาจงให้ทานด้วยศรัทธา  จงรักษาศีลอยู่เสมอ จงเป็นผู้ยินดี
ในการภาวนา ขออญัเชิญเทวดาที่อยู่ในที่น้ี กลับสถานของตนเทอญ 
ข้าพเจ้าขอผูกมนต์คุ้มครอง ด้วยเดชของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพลานุภาพ  
ด้วยเดชของพระปัจเจกพุทธเจ้า และด้วยเดชของพระอรหันต์ทั้งหลายไว้
ทั้งหมด. 

 
 
 
 

 



๑๒๕ 
 

บทเจริญเมตตาใหต้วัเอง 
 

  อะหงั สุขิโต โหมิ,           ขอใหข้า้พเจา้  จงมีความสุข 
นทิทุกโข โหมิ,     อย่ามีความทุกข ์ 

        อะเวโร โหมิ,                 อย่ามีเวร   
        อพัยาปัชโฌ โหมิ,    อย่ามีความพยาบาทเบยีดเบยีน   

อะนโีฆ โหมิ,      อย่ามีความทุกขก์ายทุกขใ์จ   
        สุขี อตัตานงั ปะริหะรามิ.  จงมีความสุขกายสุขใจ รกัษาตนให ้
                                         พน้จากทุกขภ์ยัทั้งสิ้ นเทอญ 
 

บทเจริญเมตตาใหส้รรพสตัวท์ั้งหลาย 
 

                                    สพัเพ สตัตา, 
สตัว์ทั้งหลายที่เป็นเพ่ือนทุกข์ 

เกดิ  แก่  เจบ็  ตาย  ด้วยกนัทั้งหมดทั้งสิ้น 
อะเวรา โหนตุ, 

จงเป็นสขุๆ เถดิ  อย่าได้มีเวรแก่กนัและกนัเลย 
อพฺัยาปัชฌา โหนตุ, 

จงเป็นสขุๆ  เถดิ  อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย 
อะนฆีา โหนตุ, 

จงเป็นสขุๆ  เถดิ  อย่าได้มีความทุกข์กาย  ทุกข์ใจเลย 
             สุขี อตัตานงั ปะริหะรนัตุ. 

    จงมีความสขุกายสขุใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ 
 
 



๑๒๖ 
 

คําอทิุศส่วนกศุล กรวดนํ้าและแผ่เมตตา 
 

สัตว์ (ผู้ติดข้องในขันธ์ ๕) ทั้งหลายไม่มีที่สุด  ไม่มีประมาณจงมี
ส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาํในบัดน้ี  และแห่งบุญอื่นที่ได้ทาํไว้ก่อนแล้ว  
คือจะเป็นท่านเหล่าใด  ซ่ึงเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ  เช่น  มารดา   
บิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นกด็ี  ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้ว หรือมิได้เห็นกด็ี ท่าน
เหล่าอื่นซ่ึงเป็นกลางๆ หรือเป็นคู่เวรกนักด็ี  

ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก  อยู่ในภมูิทั้งสาม  อยู่ในกาํเนิดทั้งสี่  มี
ขันธ์ห้าขันธ์  มีขันธ์ ขันธ์เดียว  มีขันธ์สี่ขันธ์  กาํลังท่องเที่ยวอยู่ในภพ
น้อยใหญ่กด็ี  

ท่านเหล่าใดรู้ ส่วนบุญที่ ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอท่านเหล่าน้ันจง
อนุโมทนาเองเถิด  ส่วนท่านเหล่าใด  ที่ยังไม่รู้ ส่วนแห่งบุญน้ี  ขอเทวดา
ทั้งหลาย  ได้โปรดบอกท่านเหล่าน้ันให้รู้ ด้วย 

เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว  ขอท่าน
ทั้งหลาย    จงเป็นผู้ไม่มีเวร  อยู่เป็นสขุทุกเมื่อจนถึงพระนิพพาน  ความ
ปรารถนาที่ดีงามของท่านเหล่าน้ันจงสาํเรจ็เถดิ 

 

สพัพปัตติทานคาถา แปล 
 

คําตั้งความปรารถนา   
 

บุญใดที่ข้าพเจ้าทาํในบัดน้ี เพราะบุญน้ันและการอุทศิแผ่ส่วนบุญ
น้ัน   ขอให้ข้าพเจ้าทาํให้แจ้งโลกุตรธรรม๙ ในทนัท ี ถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้
อาภัพอยู่    ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือน
พระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้  ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่เข้าถึง
ฐานะแห่งความอาภัพ  ๑๘  อย่าง  ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง ๕  พึงยินดี





๑๒๘ 
 

อนุโมทนารมัภะคาถา 
 

 ยะถา  วาริวะหา  ปูรา ห้วงนํา้ที่เตม็  ย่อมยังสมุทรสาคร 
ปะริปูเรนติ  สาคะรงั ให้บริบูรณไ์ด้  ฉันใด 
เอวะเมวะ  อิโต  ทินนงั ทานที่ท่านอทุศิให้แล้วแต่โลกน้ี 
เปตานงั  อุปะกปัปะติ ย่อมสาํเรจ็ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกน้ีไป 
                                 แล้วได้ฉันน้ัน 
อิจฉิตงั  ปัตถติงั  ตุมฺหงั ขออฏิฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว 
                                          ตั้งใจแล้ว 
ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ จงสาํเรจ็โดยฉับพลัน 
สพัเพ  ปูเรนตุ  สงักปัปา ขอความดาํริทั้งปวงจงเตม็ที่ 
จนัโท  ปัณณะระโส  ยะถา เหมือนพระจันทร์วันเพญ็ 
มะณิ โชติระโส ยะถา เหมือนแก้วมณอีนัสว่างไสวควรยินดี 
 
 

                     สามญัญานุโมทนาคาถา 
 

 สพัพีติโย  วิวชัชนัตุ    ความจัญไรทั้งปวง  จงบาํราศไป 
สพัพะโรโค  วินสัสะตุ   โรคทั้งปวง  ( ของท่าน )  จงหาย 
มา  เต  ภะวตฺัวนัตะราโย   อนัตรายอย่ามีแก่ท่าน 
สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ    ท่านจงเป็นผู้มีความสขุ  มีอายุยืน 
อะภิวาทะนะสีลิสสะ    ธรรมะ  ๔  ประการ  คือ  อายุ 
นิจจงั  วุฑฒาปะจายโิน   วรรณะ  สขุะ  พละ  ย่อมเจริญแก่ 
จตัตาโร  ธมัมา  วฑัฒนัติ   บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้  มีปกติ 
อายุ  วณัโณ  สุขงั  พะลงั   อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์ 

 



๑๒๙ 
 

บทเจริญอภิณหปัจจเวกขณ ์  
 

ชะราธมัโมมฺหิ     เรามีความแก่เป็นธรรมดา 
ชะรงั  อะนะตีโต (ตา)   เราจะล่วงความแก่ไปไม่ได้ 
พฺยาธิธมัโมมฺหิ    เรามีความเจบ็ไข้เป็นธรรมดา 
พฺยาธิง  อะนะตีโต (ตา)   เราจะล่วงความเจบ็ไข้ไปไม่ได้ 
มะระณะธมัโมมฺหิ    เรามีความตายเป็นธรรมดา 
มะระณงั  อะนะตีโต (ตา)   เราจะล่วงความตายไปไม่ได้ 
สพัเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโว  

เราจะละเว้นเป็นต่าง  ๆ คือว่าจะ
พลัดพรากจากของรักของเจริญใจ
ทั้งหลายทั้งปวง 

กมัมสัสะโกมฺหิ    เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของๆ  ตน 
กมัมะทายาโท (ทา)    เป็นผู้รับผลของกรรม 
กมัมะโยน ิ(น)ี    เป็นผู้มีกรรมเป็นกาํเนิด 
กมัมะพนัธุ     เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ ์
กมัมะปะฏิสะระโณ (ณา)   เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศยั 
ยงั  กมัมงั  กะริสสามิ   จักกระทาํกรรมอนัใดไว้ 
กลฺัยาณงั  วา  ปาปะกงั  วา   ดหีรือช่ัว 
ตสัสะทายาโท (ทา)  ภะวิสสามิ          เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 
เอวงั  อมฺัเหหิ  อะภิณฺหงั  ปัจจะเวกขิตพัพงั  

          เราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้  
 ทุกวันแล.  

 
 

 



๑๓๐ 
 

คําขอขมาพระรตันตรยั 
 

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ 

 
หากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้ งล่วงเกินต่อพระ

รัตนตรัย  อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ 
พระองค์  พระธรรม  พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ใน
ชาติก่อนกด็ี  ชาติน้ีกด็ี  ด้วยทางกายกด็ี  หรือวาจากด็ี  ด้วยใจกด็ี  และ
มีเจตนาก็ดี  ไม่มีเจตนาก็ดี ด้วยความรู้ เท่าถึงการก็ดี ด้วยความ
รู้ เท่าไม่ถงึการกด็ี   

ขอองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทุก ๆ  พระองค์  พระปัจเจก
พุทธเจ้าทุก ๆ  พระองค์  พระธรรม  พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย  และผู้มี
พระคุณทุกท่าน     ได้โปรดอดโทษล่วงเกินอันน้ัน เพ่ือการสาํรวมระวัง  
ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป    ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

คํานมสัการพระบรมสารีริกธาตุ 
 

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ 

 
อะหงั วนัทามิ ธาตุโย  
อะหงั วนัทามิ สพัพะโส 

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย 
ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าน้ัน 

ข้าพเจ้าขอนมัสการองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้าน้ัน ด้วยประการทั้งปวง 
 

อิติปิโสวิเสเสอิ     อิเสเสพุทธะนาเมอิ 
อิเมนาพุทธะตงัโสอิ    อิโสตงัพุทธะปิติอิ  ฯลฯ 
 

 
 

 
คําตั้งสจัจอธิษฐานบารมี 

 
 ข้าพเจ้าขอตั้งสัตยาธิษฐาน ขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้
บาํเพญ็มาแล้วในวันน้ี จงเป็นพลวะปัจจัย เป็นนิสยัตามส่ง  ให้ข้าพเจ้ามี
ความสุข  ความเจริญ และเกิดปัญญาญาณ  ทั้งชาติน้ีและชาติหน้า  
ตลอดชาติอย่างย่ิง  จนถงึความพ้นทุกข์  คือพระนิพพาน เทอญ. 
 

 



๑๓๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 

คําอาราธนาธรรม 
 

            พฺรหฺัมา จะ โลกาธิปะติ สะหมัปะติ       
    กะตญัชะลี อะนะธิวะรงั อะยาจะถะ 
    สนัตีธะ สตัตาปปะระชกัขะชาติกา  
          เทเสตุ ธมัมงั อะนุกมัปิมงั ปะชงั 
 

  ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นใหญ่แห่งโลก ได้กระทาํอัญชลี กราบทูล
วิงวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐว่า  สัตว์ผู้มีธุลี คือกิเลศในดวงตา
น้อยมีอยู่ในโลก ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม อนุเคราะห์หมู่
สตัว์โลกทั้งหลายด้วยเถดิ. 



๑๓๓ 
 

บทนาํพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 
  

 อะนุตตะรัง  อะภิสมัโพธงิ   สมัพุชฌิตวฺา  ตะถาคะโต 
ปะฐะมัง  ยัง  อะเทเสส ิ    ธมัมะจักกงั  อะนุตตะรัง 
สมัมะเทวะ  ปะวัตเตนโต    โลเก  อปัปะฏวัิตติยัง 
ยัตถากขาตา  อโุภ  อนัตา     ปะฏปัิตติ  จะ มัชฌิมา 
จะตูสวฺาริยะสจัเจส ุ     วิสทุธงั  ญาณะทสัสะนัง 
เทสติัง  ธมัมะราเชนะ     สมัมาสมัโพธกิติตะนัง 
นาเมนะ วิสสตุัง สตุตัง    ธมัมะจักกปัปะวัตตะนัง 
เวยยากะระณะปาเฐนะ    สงัคีตันตัมภะณามะ  เส. 
 
 

พระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร  
(๑. นทิานพจน)์ 

      เอวัมเม  สตุัง.  เอกงั สะมะยัง ภะคะวา,  พาราณะสยัิงวิหะระติ, อสิิ
ปะตะเน มคิะทาเย, ตัตรฺะโข ภะคะวา,  ปัญจะวัคคิเย  ภิกขู อามันเตส.ิ 

(๒. ทางสุดโต่ง ๒ สาย)  
ทเฺวเม  ภิกขะเว อนัตา ปัพพะชิเตนะ นะ  เสวิตัพพา, โย จายัง กา

เมส ุ กามะสขุัลลิกานุโยโค, หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัต
ถะสญัหิโต,  โย  จายัง อตัตะกลิะมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย  อะนัต
ถะสญัหิโต. 

(๓. เรือ่งของทางสายกลาง) 
 เอเต เต ภิกขะเว อโุภ อนัเต อะนุปะคัมมะ, มัชฌิมา  ปะฏปิะทา 
ตะถาคะเตนะ อะภิสมัพุทธา, จักขุกะระณ ี ญาณะกะระณ ี อปุะสะมายะ 
อะภิญญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวัตตะติ. 



๑๓๔ 
 

 กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏปิะทา ตะถาคะเตนะ 
อะภิสมัพุทธา จักขุกะระณ ีญาณะกะระณ ีอปุะสะมายะ อะภิญญายะ สมั
โพธายะ นิพพานายะ สงัวัตตะติ. 
 อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐังคิโก มัคโค.  เสยยะถทีงั.  สมัมาทฏิฐิ 
สมัมาสงักปัโป, สมัมาวาจา  สมัมากมัมันโต สมัมาอาชีโว, สมัมาวายาโม  
สมัมาสะติ  สมัมาสะมาธ.ิ 
 อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏปิะทา  ตะถาคะเตนะ 
อะภิสมัพุทธา, จักขุกะระณ ีญาณะกะระณ ีอปุะสะมายะ อะภิญญายะ สมั
โพธายะ นิพพานายะ สงัวัตตะติ. 

(๔. การตรสัถงึทุกขสจัจะ) 
 อทิงั โข  ปะนะ ภิกขะเว, ทุกขัง  อะริยะสจัจัง, ชาติปิ  ทุกขา ชะ
ราปิ ทุกขา พยฺาธปิิ ทุกโข มะระณมัปิ  ทุกขัง,   อปัปิเยหิ สมัปะโยโค ทุก
โข, ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สงัขิตเต
นะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา. 

(๕. การตรสัถงึสมุทยัสจัจะ) 
 อทิงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจัง, ยายัง 
ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทริาคะสะหะคะตา ตัตรฺะตัตรฺาภินันทนีิ, เสยยะ
ถทีงั, กามะตัณหฺา ภะวะตัณหฺา วิภะวะตัณหฺา. 

(๖. การตรสัถงึนโิรธสจัจะ) 
 อทิงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสจัจัง, โย  ตัสสาเยวะ 
ตัณหฺายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ, จาโค ปะฏนิิสสคัโค มุตติ  อะนาละโย. 

 

(๗. การตรสัถงึมรรคสจัจะ) 
 อทิงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏปิะทา อะริยะสจัจัง, 
อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐังคิโก มัคโค, เสยยะถทีงั, สมัมาทฏิฐิ สมัมาสงักปั



๑๓๕ 
 

โป, สมัมาวาจา  สมัมากมัมันโต สมัมาอาชีโว,  สมัมาวายาโม สมัมาสะติ  
สมัมาสะมาธ.ิ 

(๘. การตรสัถงึสจัญาณ ในทุกขอริยสจั) 
 อทิงั ทุกขัง อะริยะสจัจันติ  เม  ภิกขะเว,  ปุพเพ  อะนะนุสสเุตส ุ 
ธมัเมส,ุ  จักขุง อทุะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิ ปัญญา อทุะปาท ิ วิชชา อทุะ
ปาท ิ อาโลโก อทุะปาท.ิ 

(๙. การตรสัถงึกิจญาณ ในทุกขอริยสจั) 
 ตัง โข ปะนิทงั ทุกขัง อะริยะสจัจัง  ปะริญเญยยันติ  เม  ภิกขะเว, 
ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ  ธมัเมส,ุ จักขุง อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา 
อทุะปาท ิวิชชา     อทุะปาท ิ  อาโลโก  อทุะปาท.ิ 
 

(๑๐. การตรสัถงึกตญาณ ในทุกขอริยสจั) 
 ตัง  โข  ปะนิทงั ทุกขัง อะริยะสจัจัง ปะริญญาตันติ  เม  ภิกขะเว,  
ปุพเพ  อะนะนุสสเุตส ุ  ธมัเมส,ุ จักขุง  อทุะปาท ิ  ญาณงั  อทุะปาท ิ
ปัญญา  อุทะปาท ิ วิชชา  อทุะปาท ิ อาโลโก  อทุะปาท.ิ 
 

(๑๑. การตรสัถงึสจัญาณ ในสมุทยัอริยสจั) 
  อทิงั  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสจัจันติ  เม ภิกขะเว, ปุพเพ  
อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมส,ุ จักขุง อุทะปาท ิ ญาณงั อุทะปาท ิ ปัญญา อทุะ
ปาท ิวิชชา  อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท.ิ 
 

(๑๒. การตรสัถงึกิจญาณ ในสมุทยัอริยสจั) 
 ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจัง ปะหาตัพพันติ เม  
ภิกขะเว,  ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมส,ุ   จักขุง อทุะปาท ิญาณงั อทุะ
ปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวิชชา อุทะปาท ิ อาโลโก  อทุะปาท.ิ 

 
 



๑๓๖ 
 

(๑๓. การตรสัถงึกตญาณ ในสมุทยัอริยสจั) 
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสจัจัง ปะหีนันติ  เม 

ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมส,ุ  จักขุง  อทุะปาท ิญาณัง  อทุะ
ปาท ิ ปัญญา  อทุะปาท ิ วิชชา  อทุะปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท.ิ 

(๑๔. การตรสัถงึสจัญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 อทิงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจันติ เม ภิกขะเว,  ปุพเพ อะนะนุสสุ

เตส ุ ธมัเมส,ุ จักขุง อุทะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวิชชา อุ
ทะปาท ิอาโลโก อทุะปาท.ิ 

(๑๕. การตรสัถงึกิจญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
ตัง โข ปะนิทงั  ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจัง  สจัฉิกาตัพพันติ เม 

ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุธมัเมส,ุ จักขุง อทุะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิ
ปัญญา อทุะปาท ิวิชชา อทุะปาท ิอาโลโก  อทุะปาท.ิ 

(๑๖. การตรสัถงึกตญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจัง สจัฉิกะตันติ เม ภิกขะเว, 

ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ  ธมัเมส,ุ จักขุง อทุะปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา 
อทุะปาท ิวิชชา อุทะปาท ิ อาโลโก  อทุะปาท.ิ 

(๑๗. การตรสัถงึสจัจญาณ ในมรรคสจั) 
อทิงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏปิะทา อะริยะสจัจันติ เม ภิกขะเว, 

ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ  ธมัเมส,ุ จักขุง  อทุะปาท ิ  ญาณงั อุทะปาท ิ
ปัญญา  อุทะปาท ิวิชชา  อุทะปาท ิ อาโลโก  อทุะปาท.ิ 

(๑๘. การตรสัถงึกิจญาณ ในมรรคสจั) 
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏปิะทา อะริยะสจัจัง 

ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ  อะนะนุสสเุตส ุ  ธมัเมส,ุ จักขุง อทุะ
ปาท ิญาณัง อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิ วิชชา  อทุะปาท ิ  อาโลโก  อทุะ
ปาท.ิ 



๑๓๗ 
 

(๑๙. การตรสัถงึกตญาณ ในมรรคสจั) 
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏปิะทา อะริยะสจัจัง ภาวิ

ตันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมส,ุ จักขุง อทุะปาท ิญาณัง 
อทุะปาท ิปัญญา  อทุะปาท ิวิชชา  อทุะปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท.ิ 

 

(๒๐. การยงัไม่รบัรองตอนก่อนทีต่รสัรูเ้ป็นพระพุทธเจา้) 
ยาวะกวัีญจะ เม ภิกขะเว,  อเิมส ุ จะตูส ุ  อะริยะสจัเจส,ุ เอวันติ 

ปะริวัฏฏงั ทวฺาทะสาการัง ยะถาภตูัง ญาณะทสัสะนัง นะ สวิุสทุธงั อะโหส ิ
เนวะ  ตาวาหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก สะมาระเก  สะพรัฺหมฺะ

เก,  สสัสะมะณะพรฺาหมฺะณยิา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง 
สมัมาสมัโพธงิ อะภิสมัพุทโธ  ปัจจัญญาสงิ. 

 

(๒๑. การรบัรองตอนทีต่รสัรูแ้ลว้) 
ยะโต จะ โข  เม  ภิกขะเว อเิมส ุจะตูส ุ  อะริยะสจัเจส,ุ  เอวันติ 

ปะริวัฏฏงั ทวฺาทะสาการัง  ยะถาภตูัง  ญาณะทสัสะนัง สวิุสทุธงั  อะโหส.ิ 
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัฺหมฺะเก, สสัสะ

มะณะพราหมฺะณยิา  ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ,  อะนุตตะรัง  สมัมา
สมัโพธงิ,  อะภิสมัพุทโธ  ปัจจัญญาสงิ. 

 

(๒๒. จดัเป็นการรูเ้ห็นดว้ยปัจจเวกขณญาณ) 
ญาณญัจะ ปะนะ  เม  ทสัสะนัง  อทุะปาท,ิ  อะกุปปา  เม  วิมุตติ,  

อะยะมันติมา  ชาติ,  นัตถทิานิ  ปุนัพภะโวติ. 
 

     (๒๓. พระปัจจวคัคียท์ั้ง ๕ พากนัช่ืนชมยนิดีรสพระธรรม) 
อทิะมะโวจะ ภะคะวา, อตัตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู  ภะคะวะ

โต ภาสติัง อะภินันทุง.  
 



๑๓๘ 
 

(๒๔. พระอญัญาโกณฑญัญะไดเ้ป็นพระโสดาบนั) 
        อมิัสมฺิญจะ ปะนะ เวยยากะระณสัมฺิง ภัญญะมาเน, อายัสมฺะโต 
โกณฑญัญัสสะ วิระชัง  วีตะมะลัง  ธมัมะจักขุง  อุทะปาท,ิ  ยังกญิจิ  สะมุ
ทะยะธมัมัง  สพัพันตัง  นิโรธะธมัมันติ. 

 

        (๒๕. พวกเทพและพรหมพากนัยนิดี ป่าวประกาศกนัต่อไป) 
ปะวัตติเต  จะ  ภะคะวะตา ธมัมะจักเก,  ภมุมา  เทวา  สทัทะมะ

นุสสาเวสงุ, เอตัมภะคะวะตา พาราณะสยัิง อสิปิะตะเน มิคะทาเย อะนุต
ตะรัง ธมัมะจักกงั ปะวัตติตัง,  อปัปะฏวัิตติยัง สะมะเณนะ วา พราห
มะเณนะ วา  เทเวนะ  วา มาเรนะ  วา  พรัฺหมฺุนา  วา  เกนะจิ  วา  โลกสั
มินติ. 

ภมุมานัง เทวานัง สทัทงั สตุวา, จาตุมมะหาราชิกา  เทวา  สทัทะ
มะนุสสาเวสงุ. 
         จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา, ตาวะติงสา เทวา สทั
ทะมะนุสสาเวสงุ. 

ตาวะติงสานัง เทวานัง  สทัทงั  สตุวฺา,  ยามา เทวา สทัทะมะนุสสา
เวสงุ. 

ยามานัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา, ตุสติา  เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 
ตุสติานัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา,  นิมมานะระตี  เทวา  สทัทะมะ

นุสสาเวสงุ. 
นิมมานะระตีนัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา, ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เท

วา สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 
ปะระนิมมติะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา*, พรัฺหมฺะปา-

ริสชัชา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 
 
 



๑๓๙ 
 

* ( บางแห่งนิยมสวดย่อเพยีงสวรรค ์ ๖  ชัน้ คือ สวดถงึตรงน้ีแลว้ให้
สวดว่า พฺรหฺัมะกายิกา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง. แลว้สวดต่อทีห่นา้ ๑๔๐ 
ตัง้แต่  ** เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสยิงั  อิสปิะตะเน  มคิะทาเย ฯลฯ ไป
จนจบ  แต่ในทีน้ี่ ประสงคจ์ะสวดเต็ม โดยขยายหมู่พรหมเป็น ๑๕ ชัน้ เพือ่
เป็นความรูแ้ละเพือ่ความสมบรูณ ์) 

 

พรัฺหมฺะปาริสชัชานัง เทวานัง  สทัทงั  สตุวฺา,  พรัฺหมฺะปะโรหิตา  
เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

พรัฺหมฺะปะโรหิตานัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา,  มะหา พรัฺหมฺา  เทวา  
สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

มะหาพรัฺหมฺานัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา, ปะริตตาภา เทวา  สทัทะ
มะนุสสาเวสงุ. 

ปะริตตาภานัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา, อปัปะมาณาภาเทวา สทัทะ
มะนุสสาเวสงุ. 

อปัปะมาณาภานัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา, อาภัสสะราเทวา สทัทะ
มะนุสสาเวสงุ. 

อาภัสสะรานัง  เทวานัง  สทัทงั สตุวฺา, ปะริตตะสภุา เทวา สทัทะ
มะนุสสาเวสงุ. 

ปะริตตะสภุานัง  เทวานัง  สทัทงั  สตุวฺา,  อปัปะมาณะสภุา  เทวา  
สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

อปัปะมาณะสภุานัง  เทวานัง  สทัทงั  สตุวฺา,  สภุะกณิหะกา  เทวา  
สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

สภุะกณิหะกานัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา, เวหัปผะลา เทวา สทัทะมะ
นุสสาเวสงุ. 

เวหัปผะลานัง เทวานัง  สทัทงั  สตุวฺา, อะวิหา เทวา สทัทะมะ
นุสสาเวสงุ. 



๑๔๐ 
 

อะวิหานัง  เทวานัง  สทัทงั  สตุวฺา, อะตัปปา เทวา สทัทะมะนุสสา
เวสงุ. 

อะตัปปานัง เทวานัง  สทัทงั  สตุวฺา, สทุสัสา เทวา สทัทะมะนุสสา
เวสงุ. 

สทุสัสานัง เทวานัง สทัทงั สตุวฺา, สทุสัส ีเทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 
 สทุสัสนัีง เทวานัง  สทัทงั สตุวฺา, อะกะนิฏฐะกา  เทวา สทัทะมะ
นุสสาเวสงุ. 
 

 ** เอตมัภะคะวะตา  พาราณะสยัิง อสิปิะตะเน  มิคะทาเย อะนุต
ตะรัง ธมัมะจักกงั ปะวัตตติัง, อปัปะฏวัิตติยัง สะมะเณนะ วา            
พรฺาหมฺะเณนะ วา  เทเวนะ  วา มาเรนะ วา  พรัฺหมฺุนา  วา  เกนะจิ  วา  
โลกสัมินติ. 
 อติิหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ, ยาวะ พรัฺหมฺะโลกา สทัโท 
อพัภคุคัจฉิ. 

(๒๖. หมืน่โลกธาตุหวัน่ไหว) 
อะยัญจะ ทะสะสะหัสส ี โลกะธาตุ, สงักมัปิ สมัปะกมัปิ สมัปะเวธ,ิ 

อปัปะมาโณ จะ, โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหส,ิ อะติกกมัเมวะ เท
วานัง เทวานุภาวัง. 

( ๒๗. พระผูมี้พระภาคทรงเปล่งอุทาน) 
 อะถะโข  ภะคะวา อทุานัง  อทุาเนส,ิ  อญัญาส ิ  วะตะ  โภ  โกณ
ฑญัโญ, อญัญาส ิ วะตะ  โภ  โกณฑญัโญติ. 
 อติิหิทงั อายัสมะโต โกณฑญัญัสสะ, อญัญาโกณฑญัโญตเฺววะ 
นามัง, อะโหสตีิ. 
 

(ในปัจจุบัน นิยมสวดจบถงึตอนที ่๒๗ แต่ในทีน้ี่ไดน้าํตอนที ่ ๒๘ และ ๒๙ 
มาลงไวเ้พือ่ความสมบรูณ ์โดยอา้งอิงจากพระไตรปิฎก ฉบบัฉัฏฐสังคายนา) 



๑๔๑ 
 

 

( ๒๘. พระอญัญาโกณฑญัญะทูลขออุปสมบท) 
อะถะ โข อายัสมา, อญัญาส ิโกณฑญัโญ, ทฎิฐะธมัโมปัตตะธมัโม, 

วิทติะธมัโม ปริโยคาฬหะธมัโม, ติณณะวิจิกจิโฉ วิคะตะกะถงักะโถ,  
เวสารัชชัปปัตโต อะปะรัปปัจจะโย, สตัถุ สาสะเน ภะคะวันตัง, เอตะทะ
โวจะ, “ละเภยยาหัง ภัณเต, ภะคะวะโต สนัติเก ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุ
ปะสมัปะทนัติ,” 

 

(๒๙. พระอญัญาโกณฑญัญะไดบ้วชโดยเอหิภิขุอุปสมัปทา) 
เอหิ ภิกขูติ, ภะคะวา อะโวจะ, “สวากขาโต ธมัโม, จะระ พรัห

มะจริยัง สมัมา, ทุกขัสสะ อนัตะกริิยายาติ. สาวะ ตัสสะ อายัสมะโต, อุ
ปะสมัปะทา อะโหส.ิ” 
 

ธมัมะจักกปัปะวัตตะนะสตุตัง นิฎฐิตัง 
จบ ธมัมจักกปัปวัตตนสตูร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

คําแปล 
บทนาํพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 

 

พระตถาคตทรงตรัสรู้พระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณแล้ว เมื่อจะ
ทรงประกาศธรรม ที่ยังไม่มีใครแสดงโดยถูกต้องในโลก ได้ทรงแสดง
พระธรรมจักรใด ซ่ึงกล่าวถงึส่วนสดุสองประเภทและทางสายกลางเป็น
ปัญญารู้แจ้งหมดจดในอริยสจัสี่    
  ขอเราทั้งหลาย จงสวดพระธรรมจักรน้ัน ที่พระธรรมราชาทรง
แสดง ปรากฏสมญานามว่า พระธมัมจักกปัปวัตตนสตูร  เป็นสตูร
ประกาศพระสมัมาสมัโพธญิาณ และพระสงัคีติกาจารย์ได้เรียบเรียงไว้ 
โดยความเป็นพระบาลีประเภทร้อยแก้ว 
 

พระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 
ปฐมเทศนา 

 

    (๑. นทิานพจน)์ 
 

 ข้าพเจ้า (พระอานนท)์ ได้สดับมาแล้วอย่างน้ี  สมัยหน่ึง  พระผู้มี
พระภาคเจ้าประทบัอยู่  ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน กรุงพาราณส ี  ณ  ที่
น้ันแล   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่า 
 

 (๒. ทางสุดโต่ง ๒ สาย) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสดุ ๒ อย่าง อนับรรพชิตไม่ควรเสพ คือ   
 กามสุขลัลิกานุโยค  การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสขุในกาม
ทั้งหลาย เป็นธรรมอันเลว  เป็นของชาวบ้าน  เป็นของปุถุชน  ไม่ใช่ของ
พระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑ 



๑๔๓ 
 

 อัตตกิลมถานุโยค  การประกอบความเหน็ดเหนื่อยให้แก่ตน  
เป็นความลาํบาก ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑ 
 

     (๓. เรือ่งของทางสายกลาง) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  มชัฌิมาปฏิปทา ข้อปฏบิัติสายกลาง   ไม่เข้า
ไปใกล้ส่วนสดุสองอย่างเหล่าน้ัน  อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอัน
ย่ิง  ทาํดวงตาให้เกิด  ทาํญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ  เพ่ือ
ความรู้ ย่ิง  เพ่ือความตรัสรู้  เพ่ือพระนิพพาน 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  มชัฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง  ที่
ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอนัย่ิง  ทาํดวงตาให้เกดิ  ทาํญาณให้เกดิ  
ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ ย่ิง  เพ่ือความตรัสรู้  เพ่ือพระ
นิพพาน น้ันเป็นไฉน? 
 มชัฌิมาปฏิปทา ข้อปฏบิัติสายกลางน้ันได้แก่  อริยมรรคมีองค์ ๘ 
เท่าน้ันคือ 
 สมัมาทฏิฐิ ความเหน็ถูกต้อง (ในอริยสจั ๔) 
 สมัมาสงักปัปะ    ความดาํริถูกต้อง  (ในกุศลสงักปัปะ ๓) 
 สมัมาวาจา การเจรจาถูกต้อง  (เว้นจากวจีทุจริต ๔) 
 สมัมากมัมันตะ    การงานถูกต้อง   (เว้นจากกายทุจริต ๓)              
         สมัมาอาชีวะ    การเล้ียงชีวิตถูกต้อง  
                           (เล้ียงชีพที่เว้นจากกายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ ) 
 สมัมาวายามะ ความพยายามถูกต้อง (สมัมัปปธาน ๔) 
 สมัมาสติ ความระลึกถูกต้อง (สติปัฏฐาน ๔) 
 สมัมาสมาธ ิ ความตั้งจิตมั่นถูกต้อง  (ฌาน ๔) 
 

  



๑๔๔ 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  น้ีแลคือมชัฌิมาปฏิปทา  ข้อปฏิบัติสาย
กลางน้ัน ที่ตถาคตได้ตรัสรู้ แล้ว ด้วยปัญญาอันย่ิง ทาํดวงตาให้เกิด ทาํ
ญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ  เพ่ือความรู้ ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้  
เพ่ือพระนิพพาน 

(๔. การตรสัถงึทุกขสจัจะ) 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขอริยสจั  คือ ความเกิดก็
เป็นทุกข์  ความแก่กเ็ป็นทุกข์  ความเจบ็ไข้กเ็ป็นทุกข์  ความตายกเ็ป็น
ทุกข์  ความประสบกบัสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจกเ็ป็นทุกข์  ความพลัดพราก
จากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจกเ็ป็นทุกข์  ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งน้ันน่ันกเ็ป็น
ทุกข์  ว่าโดยย่อ  อปุาทานขันธท์ั้ง  ๕ เป็นตัวทุกข์ 

 

(๕. การตรสัถงึสมุทยัสจัจะ) 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขสมุทยัอริยสจั  คือ ตัณหาที่
ทาํให้เกดิในภพใหม่ ด้วยความกาํหนัด  ด้วยอาํนาจความเพลิดเพลิน  มี
ปกติเพลิดเพลินในอารมณ์น้ันๆ คือ  กามตณัหา (ความเพลิดเพลิน
พอใจในรูป เสยีง กล่ิน รส สมัผัส)  ภวตณัหา (ความเพลิดเพลินพอใจใน
รปูภพ อรปูภพ หรือตัณหาอนัประกอบกบัสสัสตทฏิฐิ)  วิภวตณัหา  (ตัณหาที่
เกดิร่วมกบัอจุเฉททฏิฐิ  ที่มีความเช่ือว่าสตัว์ตายแล้วสญู) 

 

(๖. การตรสัถงึนโิรธสจัจะ) 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขนิโรธอริยสจั  คือ ตัณหา
น่ันแลดับ  โดยการละคลายด้วยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือ การสละ 
การสละคืน การปล่อยไป  การไม่พัวพัน 

 
 



๑๔๕ 
 

(๗. การตรสัถงึมรรคสจัจะ) 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจั  

ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ เท่าน้ันคือ 
 สมัมาทฏิฐิ ความเหน็ถูกต้อง  (ในอริยสจั ๔) 
 สมัมาสงักปัปะ    ความดาํริถูกต้อง  (ในกุศลสงักปัปะ ๓) 
 สมัมาวาจา การเจรจาถูกต้อง   (เว้นจากวจีทุจริต ๔) 
 สมัมากมัมันตะ   การงานถูกต้อง  (เว้นจากกายทุจริต ๓) 
     สมัมาอาชีวะ      การเล้ียงชีวิตถูกต้อง 
  (เล้ียงชีพที่เว้นจากกายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔) 
 สมัมาวายามะ ความพยายามถูกต้อง  (สมัมัปปธาน ๔) 
 สมัมาสติ ความระลึกถูกต้อง  (สติปัฏฐาน ๔) 
 สมัมาสมาธ ิ ความตั้งจิตมั่นถูกต้อง  (ฌาน ๔) 
 

 (๘. การตรสัถงึสจัญาณ ในทุกขอริยสจั) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญาวิชชาแสงสว่าง ได้เกดิขึ้น
แล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า น้ีทุกขอริยสจั  

(๙. การตรสัถงึกิจญาณ ในทุกขอริยสจั) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง  ได้
เกดิขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขอริย
สจัน้ีน้ันแล ปริญญา ควรกาํหนดรอบรู้  

 

(๑๐. การตรสัถงึกตญาณ ในทุกขอริยสจั) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้
เกดิขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขอริย
สจัน้ีน้ันแล เราได้กาํหนดรอบรู้ เสรจ็แล้ว   

 
 



๑๔๖ 
 

(๑๑. การตรสัถงึสจัญาณ ในสมุทยัอริยสจั) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้
เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  น้ีทุกข
สมุทยัอริยสจั 

 (๑๒. การตรสัถงึกิจญาณ ในสมุทยัอริยสจั) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้
เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า    ทุกข
สมุทยัอริยสจัน้ีน้ันแล  ปหานะ ควรละเสยี   
 

(๑๓. การตรสัถงึกตญาณ ในสมุทยัอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้
เกิดขึ้ นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกข
สมุทยัอริยสจัน้ีน้ันแล เราได้ละเสรจ็แล้ว  
 

(๑๔. การตรสัถงึสจัญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้
เกิดขึ้ นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า   น้ี
ทุกขนิโรธอริยสจั   
 

(๑๕. การตรสัถงึกิจญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้
เกิดขึ้ นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  ทุกข 
นิโรธอริยสจัน้ีน้ันแล  สจัฉิกริิยา ควรทาํให้แจ้ง  
 
 

 



๑๔๗ 
 

(๑๖. การตรสัถงึกตญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้
เกิดขึ้ นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกข 
นิโรธอริยสจัน้ีน้ันแล เราทาํให้แจ้งเสรจ็แล้ว   
 

(๑๗. การตรสัถงึสจัจญาณ ในมรรคสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้
เกิดขึ้ นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า น้ีทุกข 
นิโรธคามินีปฏปิทาอริยสจั  
 

(๑๘. การตรสัถงึกิจญาณ ในมรรคสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง  ได้
เกิดขึ้ นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกข 
นิโรธคามินีปฏปิทาอริยสจัน้ีน้ันแล  ภาวนา ควรเจริญ   
 

(๑๙. การตรสัถงึกตญาณ ในมรรคสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง  ได้
เกิดขึ้ นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกข 
นิโรธคามินีปฏปิทาอริยสจัน้ีน้ันแล เราได้เจริญเสรจ็แล้ว   
 

(๒๐. การยงัไม่รบัรองตอนก่อนทีต่รสัรูเ้ป็นพระพุทธเจา้) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ปัญญาอันรู้ เหน็ตามความเป็นจริงของเราใน
อริยสัจ ๔ น้ี  มีรอบ ๓  มีอาการ ๑๒  อย่างน้ี  ยังไม่หมดจดดีแล้ว
เพียงใด   





๑๔๙ 
 

(๒๕. พวกเทพและพรหมพากนัยนิดี ป่าวประกาศกนัต่อไป) 
 คร้ันเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงประกาศพระธรรมจักรให้
เป็นไปแล้ว  เหล่าภมุมเทวดาได้บันลือเสยีงว่า น่ันพระธรรมจักรอนัยอด
เย่ียม  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ณ  ป่าอสิปิตน
มฤคทายวัน  เขตพระนครพาราณสี  อันสมณพราหมณ์ เทวดา มาร 
พรหม  หรือ ใครๆ ในโลกจะปฏวัิติไม่ได้ 
 เทวดาช้ันจาตุมหาราช ได้ยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแล้ว  ก็
บันลือเสยีงต่อไป 
 เทวดาช้ันดาวดึงส ์  ได้ยินเสยีงของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้ว  
กบ็ันลือเสยีงต่อไป 
 เทวดาช้ันยามา  ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์แล้ว  ก็
บันลือเสยีงต่อไป 
 เทวดาช้ันดุสิต  ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นยามาแล้ว  กบ็ันลือ
เสยีงต่อไป 
 เทวดาช้ันนิมมานรดีได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นดุสิตแล้ว  ก็
บันลือเสยีงต่อไป 
 เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดี  ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้ น
นิมมานรดีแล้ว  กบ็ันลือเสยีงต่อไป * 
 
 

*  ( บางแห่งนิยมสวดย่อเพียงสวรรค์  ๖  ชัน้ คือ สวดถึงตรงน้ีแลว้ใหส้วดวา่ 
เทวดาทีน่บัเนือ่งในหมู่พรหม  ไดย้ินเสียงของพวกเทวดาชั้นปรนมิมิตวสวตัดี
แลว้ ก็บนัลือเสียงต่อไปว่า และสวดต่อหนา้ ๑๕๑  วา่ ** นัน่พระธรรมมจกัร
อนัยอดเยีย่ม ฯลฯ จนจบ  แต่ในทีน้ี่ประสงค์จะสวดเต็ม โดยขยายหมู่พรหมเป็น 
๑๕ ชัน้ เพือ่เป็นความรูแ้ละเพือ่ความสมบรูณ ์) 
 



๑๕๐ 
 

ปาริสัชชาพรหม  ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
แล้ว  กบ็ันลือเสยีงต่อไป 

ปุโรหิตาพรหม  ได้ยินเสยีงของพวกปาริสชัชาพรหมแล้ว  กบ็ันลือ
เสยีงต่อไป 

มหาพรหม ได้ยินเสยีงของพวกปุโรหิตาพรหมแล้ว  กบ็ันลือเสยีง
ต่อไป 

ปริตตาภาพรหม  ได้ยินเสียงของพวกมหาพรหมแล้ว  กบ็ันลือ
เสยีงต่อไป 

อปัปมาณาภาพรหม  ได้ยินเสยีงของพวกปริตตาภาพรหมแล้ว  ก็
บันลือเสยีงต่อไป 

อาภัสราพรหม  ได้ยินเสียงของพวกอัปปมาณาภาพรหมแล้ว  ก็
บันลือเสยีงต่อไป 

ปริตตสุภาพรหม  ได้ยินเสียงของพวกอาภัสราพรหมแล้ว  ก็
บันลือเสยีงต่อไป 

อปัปมาณสภุาพรหม  ได้ยินเสยีงของพวกปริตตสภุาพรหมแล้ว  ก็
บันลือเสยีงต่อไป   

สภุกิณหาพรหม  ได้ยินเสยีงของพวกอปัปมาณสภุาพรหมแล้ว  ก็
บันลือเสยีงต่อไป 

เวหัปผลาพรหม  ได้ยินเสียงของพวกสุภกิณหาพรหมแล้ว  ก็
บันลือเสยีงต่อไป 

อวิหาพรหม  ได้ยินเสียงของพวกเวหัปผลาพรหมแล้ว  กบ็ันลือ
เสยีงต่อไป 

อตัปปาพรหม  ได้ยินเสยีงของพวกอวิหาพรหมแล้ว  กบ็ันลือเสยีง
ต่อไป 



๑๕๑ 
 

สุทัสสาพรหม  ได้ยินเสียงของพวกอตัปปาพรหมแล้ว  กบ็ันลือ
เสยีงต่อไป 

สทุสัสพีรหม  ได้ยินเสยีงของพวกสทุสัสาพรหมแล้ว  กบ็ันลือเสยีง
ต่อไป 
 อกนิฏฐาพรหม  ได้ยินเสียงของพวกสุทัสสีพรหมแล้ว  กบ็ันลือ
เสยีงต่อไป ว่า 
 

      ** นัน่พระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ประกาศให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณส ี 
อนัสมณพราหมณ ์เทวดา มาร พรหม  หรือใครๆ ในโลกจะปฏวัิติไม่ได้ 
 ช่ัวขณะกาลครู่หน่ึงน้ัน  เสียงได้กระฉ่อนขึ้ นไปจนถึงพรหมโลก  
ด้วยประการฉะนี้แล 

(๒๖. หมืน่โลกธาตุหวัน่ไหว) 
 

   ทั้งหมื่นโลกธาตุน้ี ได้หว่ันไหวสะเทือนสะท้าน  ทั้งแสงสว่างอัน
ย่ิงใหญ่หาประมาณมิได้  ปรากฏแล้วในโลก   ล่วงเทวานุภาพของเทวดา
ทั้งหลาย 

( ๒๗. พระผูมี้พระภาคทรงเปล่งอุทาน) 
 

 ลาํดับน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระอุทานว่า  ท่านผู้เจริญ 
โกณฑญัญะได้รู้แล้วหนอ  ท่านผู้เจริญ โกณฑญัญะได้รู้แล้วหนอ 
 เพราะเหตุน้ัน คําว่าอัญญาโกณฑัญญะนี้   จึงได้เป็นช่ือของท่าน
พระโกณฑญัญะ ด้วยประการฉะนี้แล. 
 
(ในปัจจุบัน นิยมสวดจบถงึตอนที ่๒๗ แต่ในทีน้ี่ไดน้าํตอนที ่ ๒๘ และ ๒๙ 
มาลงไวเ้พือ่เป็นความรูแ้ละเพือ่ความสมบรูณ ์ โดยอา้งอิงจากพระไตรปิฎก 
ฉบับฉัฏฐสังคายนา) 







๑๕๔ 
 

เวทนาเป็นอนตัตา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กห็ากเวทนานี้ จักเป็น
อัตตาแล้วไซร้ เวทนานี้ กค็งไม่เป็นไปเพ่ืออาพาธ ทั้งยังจะได้ตามความ
ปรารถนาในเวทนาว่า  ขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็น
อย่างน้ันเลย     

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กเ็พราะเหตุที่เวทนาเป็นอนัตตา ฉะน้ันเวทนา
จึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ  และไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า   ขอ
เวทนาของเราจงเป็นอย่างน้ีเถดิ อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย   

สญัญาเป็นอนตัตา  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กห็ากสัญญานี้ จักเป็น
อัตตาแล้วไซร้  สัญญานี้ กค็งไม่เป็นไปเพ่ืออาพาธ ทั้งยังจะได้ตามความ
ปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็น
อย่างน้ันเลย    

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็เพราะเหตุที่สัญญาเป็นอนัตตา ฉะน้ัน
สัญญาจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ  และไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า  
ขอสญัญาของเราจงเป็นอย่างน้ีเถดิ  อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย      

สงัขารเป็นอนตัตา  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  กห็ากสังขารนี้ จักเป็น
อตัตาแล้วไซร้  สงัขารนี้ กค็งไม่เป็นไปเพ่ืออาพาธ   ทั้งยังจะได้ตามความ
ปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขารของเราจงเป็นอย่างน้ีเถิด  อย่าได้เป็น
อย่างน้ันเลย     

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็เพราะเหตุที่สังขารเป็นอนัตตา ฉะน้ัน
สังขารจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า  
ขอสงัขารของเราจงเป็นอย่างน้ีเถดิ อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย      
             วิญญาณเป็นอนตัตา    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   กห็ากวิญญาณนี้
จักเป็นอตัตาแล้วไซร้  วิญญาณน้ีกค็งไม่เป็นไปเพ่ืออาพาธ  ทั้งยังจะได้
ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า     ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างน้ี
เถดิ   อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย      



๑๕๕ 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   กเ็พราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา   ฉะน้ัน
วิญญาณจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ   และไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณ
ว่า    ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างน้ีเถดิ    อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย 

(ประกาศอนจิจลกัษณะและทุกขลกัษณะ) 
         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน 
รูปเทีย่งหรือไม่เทีย่ง 

ภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า       ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า 
  พ.  กส็ิ่งใดไม่เที่ยง    สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสขุเล่า  
  ภิ.  เป็นทุกข์พระเจ้าข้า 
  พ. กส็ิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร
หรือหนอที่จะตามเหน็สิ่งน้ันว่า น่ันของเรา(ด้วยตัณหา) เราเป็นน่ัน 
(ด้วยมานะ) น่ันเป็นอตัตาของเรา(ด้วยทฏิฐิ) 

ภิ.  ไม่ควรเหน็อย่างน้ันเลย    พระเจ้าข้า 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน 

เวทนาเทีย่งหรือไม่เทีย่ง  
ภิ.  ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า 
พ.  กส็ิ่งใดไม่เที่ยง    สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสขุเล่า   
ภิ.  เป็นทุกข์พระเจ้าข้า 
พ. กส็ิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร

หรือหนอที่จะตามเหน็สิ่งน้ันว่า น่ันของเรา (ด้วยตณัหา) เราเป็นน่ัน 
(ด้วยมานะ) น่ันเป็นอตัตาของเรา (ด้วยทฏิฐิ) 

ภิ.  ไม่ควรเหน็อย่างน้ันเลย    พระเจ้าข้า 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน 

สัญญาเทีย่งหรือไม่เทีย่ง  
ภิ.  ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า 



๑๕๖ 
 

พ.  กส็ิ่งใดไม่เที่ยง    สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสขุเล่า   
ภิ.  เป็นทุกข์พระเจ้าข้า 

        พ. กส็ิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ
หนอที่จะตามเหน็สิ่งน้ันว่าน่ันของเรา (ด้วยตัณหา) เราเป็นน่ัน (ด้วย
มานะ) น่ันเป็นอตัตาของเรา (ด้วยทฏิฐิ) 
        ภิ.  ไม่ควรเหน็อย่างน้ันเลย  พระเจ้าข้า  
       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน                 
สังขารเทีย่งหรือไม่เทีย่ง  

ภิ.  ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า 
พ.  กส็ิ่งใดไม่เที่ยง    สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสขุเล่า   
ภิ.  เป็นทุกข์พระเจ้าข้า 
พ. กส็ิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร

หรือหนอที่จะตามเหน็สิ่งน้ันว่า น่ันของเรา (ด้วยตณัหา) เราเป็นน่ัน 
(ด้วยมานะ) น่ันเป็นอตัตาของเรา (ด้วยทฏิฐิ) 

ภิ.  ไม่ควรเหน็อย่างน้ันเลย  พระเจ้าข้า  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน    

วญิญาณเทีย่งหรือไม่เทีย่ง  
ภิ.  ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า 
พ.  กส็ิ่งใดไม่เที่ยง    สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสขุเล่า   
ภิ.  เป็นทุกข์พระเจ้าข้า 
พ. กส็ิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร

หรือหนอที่จะตามเหน็สิ่งน้ันว่า น่ันของเรา (ด้วยตณัหา) เราเป็นน่ัน 
(ด้วยมานะ) น่ันเป็นอตัตาของเรา (ด้วยทฏิฐิ) 

ภิ.  ไม่ควรเหน็อย่างน้ันเลย  พระเจ้าข้า  
 



๑๕๗ 
 

(พจิารณาขนัธ ์ ๕  โดยการจําแนก  ๑๑  อย่าง) 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุน้ันแหละ  รูปอย่างใดอย่างหน่ึง   

ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบัน    เป็นภายในหรือภายนอก    หยาบ
หรือละเอยีด     ทรามหรือประณตี  ทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้  รูปทั้งหมดนั้น   
เธอทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัถูกต้อง ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า 
นัน่ไม่ใช่ของเรา (ดว้ยทุกขานุปัสสนา)  เราไม่เป็นนัน่ (ดว้ยอนจิจา
นุปัสสนา) นัน่ไม่ใช่อตัตาของเรา (ดว้ยอนตัตานุปัสสนา)  

เวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน เป็น
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอยีด ทรามหรือประณตี  ทั้งที่อยู่ไกล
หรือใกล้  เวทนาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า นัน่ไม่ใช่ของเรา (ดว้ยทุกขานุปัสสนา)  
เราไม่เป็นนัน่ (ดว้ยอนจิจานุปัสสนา) นัน่ไม่ใช่อตัตาของเรา (ดว้ย
อนตัตานุปัสสนา)  

สญัญาอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน เป็น
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด ทรามหรือประณีต ทั้งที่อยู่ไกล
หรือใกล้ สัญญาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้อง
ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า นัน่ไม่ใช่ของเรา (ดว้ยทุกขานุปัสสนา) เรา
ไม่เป็นนัน่ (ดว้ยอนิจจานุปัสสนา) นัน่ไม่ใช่อัตตาของเรา (ดว้ย
อนตัตานุปัสสนา)  

สงัขารเหล่าใดเหล่าหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน เป็น
ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอยีด ทรามหรือประณีต ทั้งที่อยู่ไกล
หรือใกล้    สงัขารทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอันถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า นัน่ไม่ใช่ของเรา (ดว้ยทุกขานุปัสสนา)  



๑๕๘ 
 

เราไม่เป็นนัน่ (ดว้ยอนิจจานุปัสสนา) นัน่ไม่ใช่อตัตาของเรา (ดว้ย
อนตัตานุปัสสนา)  

วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน เป็น
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด ทรามหรือประณีต ทั้งที่อยู่ไกล
หรือใกล้  วิญญาณทั้งหมดนั้น  เธอทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า นัน่ไม่ใช่ของเรา (ดว้ยทุกขานุปัสสนา)  
เราไม่เป็นนัน่ (ดว้ยอนิจจานุปัสสนา) นัน่ไม่ใช่อตัตาของเรา (ดว้ย
อนตัตานุปัสสนา)  

 (นพิพทิาญาณ อริยมรรค ผล และปัจจเวกขณญาณ) 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อม

เบื่อหน่ายแม้ในรูป  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
สญัญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสงัขาร  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ      

เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัดจิตย่อมหลุด
พ้น    เมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้น
แล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว  กจิอื่นเพ่ือความเป็น
อย่างน้ีมิได้มี    
          เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้ จบลงแล้ว 
ภิกษุปัญจวัคคีย์ต่างมีใจช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ก็
แหละ  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากาํลังตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู่   ภิกษุ
ปัญจวัคคีย์กม็ีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ   เพราะไม่ถอืมั่น (ด้วยอุปาทาน ๔)   
ดังน้ีแล 

จบ อนัตตลักขณสตูร 
 

 
     



๑๕๙ 
 

บทนาํอาทิตตปริยายสูตร 
 

พระพุทธเจ้า  ผู้ถึงฝั่งในอุบายฝึกเวไนยสัตว์โดยประการทั้งปวง
แล้ว  ผู้ทรงมีพระดํารัสไม่เป็นโมฆะ ทรงพรํ่ าสอนเพ่ือการรู้ ย่ิง ทรง
แนะนําหมู่สัตว์โดยธรรมตามสมควรแก่อัธยาศัยอยู่เสมอ ทรงแสดง     
อาทิตตปริยายใดที่ น่าร่ืนรมย์ใจ แก่พระโยคีทั้งหลาย ผู้ควรแก่การ    
ตรัสรู้   ผู้บูชาไฟอยู่เป็นนิตย์  พระโยคีเหล่าน้ันผู้ฟังอยู่มีจิตหลุดพ้นแล้ว
จากอาสวะทั้งหลาย.  เราทั้งหลายจงสวดพระสตูรนั้น  ซ่ึงเป็นอุบายแสดง
ทุกขลักษณะแก่เหล่าวิญญูชนผู้ปรารถนาจะฟัง  โดยการใคร่ครวญ
พิจารณาเพ่ือความเป็นพระอเสกขะ  เพ่ือความหลุดพ้น  โดยประการนั้น
เทอญ. 

อาทิตตปริยายสูตร 
สิง่ทั้งปวงเป็นของรอ้น (ประกาศทุกขลกัษณะ) 

 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี  สมัยหน่ึง   พระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทบัอยู่   ณ ตาํบลคยาสสีะ  ริมฝั่งแม่นํา้คยา พร้อมกบัภิกษุ  ๑,๐๐๐  
รูป   ณ ที่น้ันแล    พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกบัพระภิกษุทั้งหลายว่า 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน    
         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   กอ็ะไรเล่าคือ สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน      

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ตา(จักขุ)เป็นของร้อน   รูป เป็นของร้อน 
จกัขุวิญญาณเป็นของร้อน จกัขุสมัผสัเป็นของร้อน แม้สุขเวทนา
ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา   ที่เกดิขึ้นเพราะจักขุสมัผัสเป็นปัจจัย  
กเ็ป็นของร้อน    

ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ     
ไฟคือโมหะ ร้อนเพราะชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอปุายาส   



๑๖๐ 
 

 หู(โสตะ)เป็นของร้อน เสียง(สทัทะ) เป็นของร้อน โสตวิญญาณ  
เป็นของร้อน โสตะสมัผสั เป็นของร้อน แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือ 
ทุกขมสุขเวทนา ที่เกดิขึ้นเพราะโสตสมัผสัเป็นปัจจัย กเ็ป็นของร้อน      

ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ     
ไฟคือโมหะ ร้อนเพราะชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอปุายาส   

จมูก (ฆานะ) เป็นของร้อน กลิน่ (คันธะ) เป็นของร้อน ฆานะ
วิญญาณเป็นของร้อน  ฆานะสัมผัสเป็นของร้อน  แม้สุขเวทนา
ทุกขเวทนาหรือ อทุกขมสุขเวทนา  ที่เกิดขึ้ นเพราะฆานะสัมผัสเป็น
ปัจจัย กเ็ป็นของร้อน     

ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ     
ไฟคือโมหะ ร้อนเพราะชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอปุายาส   

ล้ิน (ชิวหา) เป็นของร้อน  รส เป็นของร้อน  ชิวหาวิญญาณ     
เป็นของร้อน   ชิวหาสมัผสั  เป็นของร้อน  แม้สุขเวทนาทุกขเวทนา    
หรืออทุกขมสุขเวทนา  ที่เกดิขึ้นเพราะชิวหาสมัผสัเป็นปัจจัย กเ็ป็นของร้อน     

ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ     
ไฟคือโมหะ  ร้อนเพราะชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอปุายาส   

กายเป็นของร้อน โผฏฐพัพะ(สมัผัส)เป็นของร้อน  กายวิญญาณ
เป็นของร้อน  กายสมัผสัเป็นของร้อน   แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือ  
อทุกขมสุขเวทนา  ที่เกดิขึ้นเพราะกายสมัผสัเป็นปัจจัยกเ็ป็นของร้อน    

 ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ     
ไฟคือโมหะ ร้อนเพราะชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอปุายาส   

ใจ (มโน) เป็นของร้อน ธรรมารมณเ์ป็นของร้อน มโนวิญญาณ
เป็นของร้อน มโนสมัผสัเป็นของร้อน แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือ 
อทุกขมสุขเวทนา  ที่เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย กเ็ป็นของร้อน      



๑๖๑ 
 

ร้อนเพราะอะไร  เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ    
ไฟคือโมหะ ร้อนเพราะชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอปุายาส 

 

(ทุกขานุปัสสนา นพิพทิาญาณ อริยมรรค ผล  และปัจจเวกขณญาณ) 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี   
         ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่าย
แม้ในจักขุวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสมัผัส  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้ นเพราะจักขุสัมผัส
เป็นปัจจัย       

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหู ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียง ย่อมเบื่อหน่าย
แม้ในโสตวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสมัผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้ นเพราะโสตสัมผัส
เป็นปัจจัย  
       ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูก ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกล่ิน ย่อมเบื่อหน่าย
แม้ในฆานวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในฆานสมัผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้ นเพราะฆานสัมผัส
เป็นปัจจัย    

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในล้ิน  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรส ย่อมเบื่อหน่าย
แม้ในชิวหาวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสมัผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้
ในสุขเวทนา  ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้ นเพราะชิวหา
สมัผสัเป็นปัจจัย 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกาย  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณ  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัส ย่อมเบื่อ
หน่ายแม้ในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา  ที่เกดิขึ้นเพราะ
กายสมัผสัเป็นปัจจัย 



๑๖๒ 
 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจ  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์  ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณ ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในมโนสัมผัส  ย่อมเบื่อ
หน่ายแม้ในสุขเวทนา ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา   ที่เกิดขึ้ น
เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย    

เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัดจิตย่อมหลุด
พ้น    เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่าชาติสิ้น
แล้ว   พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทาํทาํเสร็จแล้ว กิจอื่นเพ่ือความ
เป็นอย่างน้ีมิได้มี    

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแล้ว   
ภิกษุเหล่าน้ันต่างช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า   กแ็หละ  
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู่  ภิกษุ   ๑,๐๐๐  รูป
น้ัน   ต่างมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถอืมั่น  ดังน้ีแล  

 
 

 
 
 
 

 

บุคคลผูไ้ม่พยาบาท มีสติในกาลทกุเมือ่ มีจติตัง้มัน่ในภายใน  
ศึกษาในความกาํจดัอภิชฌาอยู่ เราเรียกวา่ ผูไ้ม่ประมาท 

ปริพาชกสตูร 

 
 
 
 



๑๖๓ 
 

ราหลุสูตร 
 

คร้ังน้ันแล ท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว น่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง 
คร้ันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกบัท่านพระราหุลว่า      

ดูก่อนราหุล ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) ที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอก  
ปฐวีธาตุน้ันกเ็ป็นแต่เพียงปฐวีธาตุเท่าน้ัน พึงเหน็ปฐวีธาตุน้ันด้วยปัญญา
อันถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา(ดว้ยทุกขา
นุปัสสนา) เราไม่เป็นน่ัน (ดว้ยอนิจจานุปัสสนา) น่ันไม่ใช่อตัตาของเรา
(ดว้ยอนตัตานุปัสสนา) เพราะเหน็ด้วยปัญญาอนัถูกต้องตามความเป็น
จริงอย่างน้ัน จิตย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุ  ย่อมคลายกาํหนัดในปฐวีธาตุ   

ดูก่อนราหุล อาโปธาตุ (ธาตุนํา้) ที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอก 
อาโปธาตุน้ันกเ็ป็นแต่เพียงอาโปธาตุเท่าน้ัน พึงเห็นอาโปธาตุน้ัน ด้วย
ปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา (ดว้ยทุก
ขานุปัสสนา) เราไม่เป็นน่ัน (ดว้ยอนิจจานุปัสสนา) น่ันไม่ใช่อตัตาของ
เรา(ดว้ยอนตัตานุปัสสนา) เพราะเหน็ด้วยปัญญาอนัถูกต้องตามความ
เป็นจริงอย่างน้ัน จิตย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุ ย่อมคลายกาํหนัดใน
อาโปธาตุ 

ดูก่อนราหุล เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอก    
เตโชธาตุน้ันกเ็ป็นแต่เพียงเตโชธาตุเท่าน้ัน พึงเหน็เตโชธาตุน้ันด้วย
ปัญญาอนัถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า  น่ันไม่ใช่ของเรา (ดว้ยทุก
ขานุปัสสนา) เราไม่เป็นน่ัน (ดว้ยอนจิจานุปัสสนา) น่ันไม่ใช่อตัตาของ
เรา(ดว้ยอนตัตานุปัสสนา) เพราะเหน็ด้วยปัญญาอนัถูกต้องตามความ
จริงอย่างน้ัน จิตย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุ   ย่อมคลายกาํหนัดใน
เตโชธาตุ    



๑๖๔ 
 

ดูก่อนราหุล  วาโยธาตุ (ธาตุลม) ที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอก   
วาโยธาตุน้ันก็เป็นแต่เพียงวาโยธาตุเท่าน้ัน พึงเห็นวาโยธาตุน้ันด้วย
ปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา (ดว้ยทุก
ขานุปัสสนา) เราไม่เป็นน่ัน (ดว้ยอนิจจานุปัสสนา) น่ันไม่ใช่อตัตาของ
เรา (ดว้ยอนตัตานุปัสสนา) เพราะเหน็ด้วยปัญญาอนัถูกต้องตามความ
เป็นจริงอย่างน้ัน  จิตย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตุ  ย่อมคลายกาํหนัดใน
วาโยธาตุ 

 ดูก่อนราหุล  เพราะเหตุที่ภิกษุพิจารณาเห็นธาตุ  ๔ นี้ ว่า  มิใช่
อตัตา ไม่ใช่สิ่งที่เนื่องดว้ยอตัตา ภิกษุนี้ เรากล่าวว่าตดัตณัหาไดแ้ลว้   
ร้ือถอนสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ กระทําที่สุดแห่งทุกขไ์ดแ้ลว้  เพราะละมานะ
ไดโ้ดยสิ้ นเชิง 

 
 

พระโอวาทปาฏโิมกข์ 
 

การไม่ทาํบาปทัง้ปวง การทาํกศุลใหถึ้งพรอ้ม การทาํจติของตนให้
ผ่องใส  น้ีเป็นคําสอนของพระพุทธเจา้ทัง้หลาย    

ขนัติ คือ ความอดกลัน้  เป็นความเพียรเครือ่งเผากิเลสอย่างย่ิง   
ท่านผูรู้ท้ัง้หลายย่อมกล่าวพระนิพพานวา่เป็นธรรมอนัเยีย่ม    
ผูท้าํรา้ยผูอื้น่ ไม่ชือ่วา่  บรรพชิต     
ผูเ้บียดเบียนผูอื้น่   ไม่ชือ่วา่  เป็นสมณะ      
การไม่กล่าวรา้ย  การไม่ทาํรา้ย ความสาํรวมในพระปาติโมกข ์ความ

เป็นผูรู้ป้ระมาณในภตัตาหาร การอยู่ในทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงดั  การประกอบ
โดยเอ้ือเฟ้ือในอธิจติ    

น้ีเป็นคําสอนของพระพุทธเจา้ทัง้หลาย 
คาถาธรรมบท 



๑๖๕ 
 

โลกนิโรธสูตร 
ความเกิดและความดบัแห่งโลก 

ข้าพเจ้า(ท่านพระอานนท)์ ได้สดับมาแล้วอย่างน้ี สมัยหน่ึงพระผู้
มีพระภาคเจ้าประทบัอยู่ ณ  พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย  เราจักแสดงความเกดิและความดับแห่งโลก เธอทั้งหลายจงฟัง 

(ทรงประกาศโลกคือทุกขแ์ละสมุทยั) 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    กค็วามเกิดแห่งโลกเป็นไฉน 

เพราะอาศัยตาและรูป  จึงเกิดจักขุวิญญาณ   ความประชุมแห่ง
ธรรม  ๓  ประการเป็นผัสสะ  เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา  
เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิด
อุปาทาน   เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ  เพราะภพเป็นปัจจัยจึง
เกิดชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชราและมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส  ความเกิดขึ้ นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วย
ประการอย่างน้ี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   น้ีแลเป็นความเกดิแห่งโลก  

เพราะอาศัยหูและเสียง จึงเกิดโสตวิญญาณ   ความประชุมแห่ง
ธรรม  ๓  ประการเป็นผัสสะ  เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา  
เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิด
อุปาทาน   เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ  เพราะภพเป็นปัจจัยจึง
เกิดชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชราและมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส  ความเกิดขึ้ นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วย
ประการอย่างน้ี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   น้ีแลเป็นความเกดิแห่งโลก  

เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น จึงเกิดฆานะวิญญาณ   ความประชุม
แห่งธรรม  ๓  ประการเป็นผัสสะ  เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา  
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เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิด
อุปาทาน   เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ  เพราะภพเป็นปัจจัยจึง
เกิดชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชราและมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส  ความเกิดขึ้ นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วย
ประการอย่างน้ี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   น้ีแลเป็นความเกดิแห่งโลก 

เพราะอาศัยล้ินและรส  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ   ความประชุมแห่ง
ธรรม  ๓  ประการเป็นผัสสะ  เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา  
เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิด
อุปาทาน   เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ เพราะภพเป็นปัจจัยจึง
เกิดชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชราและมรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส  ความเกิดขึ้ นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วย
ประการอย่างน้ี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   น้ีแลเป็นความเกดิแห่งโลก  

เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ จึงเกิดกายวิญญาณ ความ
ประชุมแห่งธรรม  ๓  ประการเป็นผัสสะ  เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิด
เวทนา  เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึง
เกิดอุปาทาน   เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ เพราะภพเป็นปัจจัย
จึงเกดิชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกดิชราและมรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส  ความเกิดขึ้ นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้   ย่อมมีด้วย
ประการอย่างน้ี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   น้ีแลเป็นความเกดิแห่งโลก  

เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์  จึงเกิดมโนวิญญาณ ความ
ประชุมแห่งธรรม ๓  ประการเป็นผัสสะ  เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิด
เวทนา  เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึง
เกดิอุปาทาน   เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกดิภพ  เพราะภพเป็นปัจจัย
จึงเกดิชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกดิชราและมรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส  ความเกิดขึ้ นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วย
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ประการอย่างน้ี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   น้ีแลเป็นความเกดิแห่งโลก  
 

(ทรงประกาศพระนิพพานและอริยมรรค) 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   กค็วามดบัแห่งโลกเป็นไฉน 
เพราะอาศัยตาและรูป  จึงเกิดจักขุวิญญาณ  ความประชุมแห่ง

ธรรม  ๓ ประการเป็นผสัสะ  เพราะผสัสะเป็นปัจจัยจึงเกดิเวทนา  เพราะ
เวทนาเป็นปัจจัยจึงเกดิตัณหา เพราะตณัหานัน่แลดบั โดยการละคลาย
ดว้ยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานจึงดบั เพราะดับอุปาทานได้
ภพจึงดับ เพราะดับภพได้  ชาติจึงดับ เพราะดับชาติได้ ชราและมรณะโส
กะปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอปุายาสจึงดับ  ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล
น้ี  ย่อมมีด้วยประการอย่างน้ี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  น้ีแลเป็นความดับ
แห่งโลก   

เพราะอาศัยหูและเสียง  จึงเกิดโสตวิญญาณ   ความประชุมแห่ง
ธรรม  ๓ ประการเป็นผสัสะ  เพราะผสัสะเป็นปัจจัยจึงเกดิเวทนา  เพราะ
เวทนาเป็นปัจจัยจึงเกดิตัณหา เพราะตณัหานัน่แลดบั โดยการละคลาย
ดว้ยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานจึงดบั เพราะดับอุปาทานได้
ภพจึงดับ  เพราะดับภพได้ ชาติจึงดับ เพราะดับชาติได้ ชราและมรณะโส
กะปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอปุายาสจึงดับ  ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล
น้ี  ย่อมมีด้วยประการอย่างน้ี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  น้ีแลเป็นความดับ
แห่งโลก   

เพราะอาศัยจมูกและกล่ิน จึงเกิดฆานะวิญญาณ   ความประชุม
แห่งธรรม  ๓ ประการเป็นผัสสะ  เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา  
เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกดิตัณหา   เพราะตณัหานัน่แลดบั   โดยการ
ละคลายดว้ยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือ อุปาทานจึงดบั  เพราะดับ
อุปาทานได้ภพจึงดับ  เพราะดับภพได้ ชาติจึงดับ เพราะดับชาติได้ ชรา
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และมรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ  ความดับแห่งกอง
ทุกข์ทั้งมวลนี้   ย่อมมีด้วยประการอย่างน้ี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  น้ีแลเป็น
ความดับแห่งโลก   

เพราะอาศัยล้ินและรส จึงเกดิชิวหาวิญญาณ   ความประชุมแห่งธรรม  
๓ ประการเป็นผสัสะ  เพราะผสัสะเป็นปัจจัยจึงเกดิเวทนา  เพราะเวทนาเป็น
ปัจจัยจึงเกดิตัณหา  เพราะตณัหานัน่แลดบั โดยการละคลายดว้ย
อริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานจึงดบั เพราะดับอปุาทานได้ภพจึงดับ 
เพราะดับภพได้ ชาติจึงดับ เพราะดับชาติได้ ชราและมรณะโสกะปริเทวะ 
ทุกขโทมนัสและอปุายาสจึงดับ  ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้   ย่อมมีด้วย
ประการอย่างน้ี   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  น้ีแลเป็นความดับแห่งโลก   

เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ จึงเกดิกายวิญญาณ ความประชุมแห่ง
ธรรม  ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา  เพราะ
เวทนาเป็นปัจจัยจึงเกดิตัณหา เพราะตณัหานัน่แลดบั โดยการละคลายดว้ย
อริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานจึงดบั เพราะดับอปุาทานได้ภพจึงดับ  
เพราะดับภพได้ ชาติจึงดับ เพราะดับชาติได้ ชราและมรณะโสกะปริเทวะ 
ทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ  ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้   ย่อมมีด้วย
ประการอย่างน้ี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  น้ีแลเป็นความดับแห่งโลก   

เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ จึงเกดิมโนวิญญาณ ความประชุมแห่ง
ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา  เพราะ
เวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา  เพราะตณัหานัน่แลดบั โดยการละคลาย
ดว้ยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานจึงดบั เพราะดับอุปาทานได้ภพ
จึงดับ  เพราะดับภพได้ ชาติจึงดับ เพราะดับชาติได้ ชราและมรณะโสกะ
ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ  ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้   
ย่อมมีด้วยประการอย่างน้ี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  น้ีแลเป็นความดับแห่งโลก   
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นิธิกณัฑ ์ ขุมทรพัยคื์อบุญ 
 

 บุรุษย่อมฝงัขุมทรัพย์ไว้ในนํา้ลึก  ด้วยคิดว่าเมื่อกจิที่จาํเป็นเกดิขึ้น
ทรัพย์น้ีจักเป็นประโยชน์แก่เขา  เพ่ือเปล้ืองตนจากราชภัย  เพ่ือช่วยตน
ให้พ้นจากโจรภัย  เพ่ือเปล้ืองหน้ีในคราวทุพภิกขภัยและในคราวคับขัน  
ขุมทรัพย์ที่เขาฝงัไว้ในโลกกเ็พ่ือประโยชน์น้ีแล 
 ขุมทรัพย์น้ัน  ย่อมไม่สาํเรจ็ประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในกาลทุก
เมื่ อทีเดียว   เพราะขุมทรัพย์ เค ล่ือนจากที่ ไป   ความจําของเขา
คลาดเคล่ือน    นาคทั้งหลายลักไป  ยักษ์ทั้งหลายลักไป  หรือผู้รับมรดก
ที่ไม่เป็นที่ รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็น  ในเวลาที่เขาสิ้ นบุญขุมทรัพย์
ทั้งหมดนั้นย่อมสญูไป 
 ขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใด เป็นสตรีหรือบุรุษกต็าม  ฝังไว้ดีแล้วด้วย
ทานศีล  สญัญมะ (ความสาํรวม)  ทมะ (ความฝึกตน) ในเจดีย์ ในสงฆ ์
ในบุคคล ในผู้มาเยือน  ในมารดาบิดา  หรือในพ่ีชาย 
 ขุมทรัพย์น้ันช่ือว่าฝังไว้ดีแล้ว ใครๆไม่อาจผจญได้  เป็นของ
ติดตามตนไปได้   บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจําต้องละไป  เขาก็พา
ขุมทรัพย์คือบุญน้ันไป  ขุมทรัพย์คือบุญไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่น  โจร
ก็ลักไปไม่ได้ขุมทรัพย์คือบุญอันใดติดตามตนไปได้  ปราชญ์พึงทํา
ขุมทรัพย์คือบุญอนัน้ัน 
 ขุมทรัพย์คือบุญน้ัน  อาํนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่าง  แก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย  เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนายิ่งนักซ่ึงอฏิฐผล 
(ผลที่น่าปรารถนา) ใด ๆ   ผลที่น่าปรารถนาทั้งหมดนั้น ๆ  อันบุคคล
ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญน้ี ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ 
ความมีทรวดทรงดีมีรูปงาม  ความเป็นใหญ่ย่ิงความมีบริวาร  ผลที่น่า
ปรารถนาทั้งหมดนั้น อนับุคคลย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญน้ี                      



๑๗๐ 
 

 ความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศ   ความเป็นใหญ่   (คือ
จักรพรรดิราช)   สุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่น่ารัก  ความเป็นพระราชา
แห่งเทวดาในกายทพิย์ทั้งหลาย  ผลที่น่าปรารถนาทั้งหมดนั้น อนับุคคล
ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญน้ี 
 สมบัติของมนุษย์   ความยินดีในเทวโลก  และสมบัติคือพระ
นิพพานอันใด  ผลที่ น่าปรารถนาทั้งหมดนั้น อันบุคคลย่อมได้ด้วย
ขุมทรัพย์คือบุญน้ี 
 ความที่ บุคคลอาศัยมิตรสัมปทา  (ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
กัลยาณมิตร)แล้ว  ถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบ  เป็นผู้ชํานาญในวิชชา
และวิมุติ  ผลที่น่าปรารถนาทั้งหมดนั้นอนับุคคลย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือ
บุญน้ี 
 ปฏสิมัภิทา วิโมกข์ สาวกบารมี ปัจเจกโพธ ิ และพุทธภมูิอนัใด ผล
ที่น่าปรารถนาทั้งหมดนั้น  อันบุคคลย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญน้ี บุญ
สมัปทา(คุณเคร่ืองถึงพร้อมคือบุญ)น้ัน  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ใหญ่อย่าง
น้ี  เพราะฉะน้ันบัณฑติผู้มีปัญญา จึงสรรเสริญความเป็นผู้ทาํบุญไว้แล. 

ขทุทกนกิาย ขทุทกปาฐะ 
 
 

บรรดาทางทัง้หลาย ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐสดุ 
 บรรดาสจัจะทัง้หลาย อริยสจัสีป่ระเสริฐสดุ  
บรรดาธรรมทัง้หลาย วริาคธรรมประเสริฐสดุ  

บรรดาสตัวส์องเทา้ทัง้หลาย พระพุทธเจา้ผูมี้จกัษุประเสริฐสดุ   
ทางน้ีเท่านัน้เพือ่ความหมดจดแห่งทรรศนะ ทางอืน่ไม่มี  
ท่านทัง้หลายจงเดินทางน้ี ทีเ่ป็นเครือ่งกาํจดักองทพัมาร  

ท่านทัง้หลายเดินทางน้ีแลว้ จกักระทาํทีส่ดุแห่งทกุขไ์ด ้ดงัน้ี 
  

คาถาธรรมบท 



๑๗๑ 
 

การไดค้วามเป็นมนุษยแ์สนยาก 
 

    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาปฐพีน้ีมีนํ้าเป็นอัน
เดียวกัน    บุรุษโยนบ่วงซ่ึงมีช่องเดียวลงไปในมหาปฐพีน้ัน   ลมทิศ
ตะวันออกพัดเอาบ่วงน้ันไปทางทิศตะวันตก  ลมทิศตะวันตกพัดเอาไป
ทางทศิตะวันออก  ลมทศิเหนือพัดเอาไปทางทศิใต้  ลมทศิใต้พัดเอาไป
ทางทศิเหนือ เต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปฐพีน้ัน  ผ่านไปร้อยปีมันจะโผล่ขึ้น
คราวหนึ่ง ผ่านไปร้อยปีมันจะโผล่ขึ้ นคราวหนึ่ง เธอทั้งหลายจะสาํคัญ
ความข้อน้ันเป็นไฉน     เต่าตาบอดนั้น ผ่านไปร้อยปีมันจะโผล่ขึ้ นคราว
หน่ึง ผ่านไปร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่ง  จะสอดคอให้เข้าไปในบ่วงซ่ึง
มีช่องเดียวโน้นได้บ้างหรือหนอ  

    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้อที่เต่าตา
บอด  ผ่านไปร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่ง   ผ่านไปร้อยปีมันจะโผล่ขึ้ น
คราวหนึ่ง  จะสอดคอเข้าไปในแอกซ่ึงมีช่องเดียวโน้นเป็นของยาก 
            พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฉันน้ันภิกษุทั้งหลาย  การได้ความเป็น
มนุษย์เป็นของยาก พระตถาคตอรหันตสมัมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้ นในโลก
เป็นของยาก ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วรุ่งเรืองในโลก กเ็ป็น
ของยาก  ความเป็นมนุษย์น้ีเราได้แล้ว   พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลก   และพระธรรมวินัยที่ตถาคตประะกาศแล้วก็
รุ่งเรืองอยู่ในโลก    
            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทาํ
ความเพียร  เพือ่รูต้ามความเป็นจริงอย่างนี้ ว่านี้ ทุกข ์เพ่ือรู้ตามความ
เป็นจริงอย่างน้ีว่า น้ีทุกขสมุทยั เพ่ือรู้ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่าน้ีทุกขนิโรธ 
เพ่ือรู้ตามความเป็นจริงว่าน้ีทุกขนโิรธคามินปีฏิปทา 

ทุติยฉิคคฬสตูร 





๑๗๓ 
 

๘. ชนเหล่าอื่นจักกล่าวคาํเพ้อเจ้อ (สมัผัปปลาปะ)   ในข้อน้ี   เราจะ
งดเว้นจากการกล่าวคาํเพ้อเจ้อ   

๙. ชนเหล่าอื่นจักมักเพ่งเล็งสิ่งของของผู้อื่นน้อมมาเป็นของตน  
(อภิชฌา)   ในข้อน้ี  เราจักไม่เพ่งเลง็สิ่งของของผู้อื่นน้อมมาเป็น
ของตน (อนภิชฌา) 

๑๐. ชนเหล่าอื่นจักมีจิตพยาบาท  (พยาบาท)  ในข้อน้ี  เราจักไม่มีจิต
พยาบาท   

๑๑. ชนเหล่าอื่นจักมีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ในข้อน้ี  เราจักมี
ความเหน็ถูก  (สมัมาทฏิฐิ) 

๑๒. ชนเหล่าอื่นจักมีความดาํริผดิ(มิจฉาสงักปัปะ) ในข้อน้ี เราจักมีความ 
ดาํริถูก  (สมัมาสงักปัปะ) 

๑๓. ชนเหล่าอื่นจักมีวาจาผิด (มิจฉาวาจา)  ในข้อน้ี  เราจักมีวาจาถูก  
(สมัมาวาจา) 

๑๔. ชนเหล่าอื่นจักมีการงานผิด (มิจฉากัมมันตะ)  ในข้อน้ี  เราจักมี
การงานถูก  (สมัมากมัมันตะ) 

๑๕. ชนเหล่าอื่นจักมีอาชีพผิด (มิจฉาอาชีวะ) ในข้อน้ี เราจักมีอาชีพ
ถูก (สมัมาอาชีวะ) 

๑๖. ชนเหล่าอื่นจักมีความพยายามผิด (มิจฉาวายามะ)   ในข้อน้ี  เรา
จักมีความพยายามถูก  (สมัมาวายามะ) 

๑๗. ชนเหล่าอื่นจักมีสติผิด (มิจฉาสติ)   ในข้อน้ี  เราจักมีสติถูก  
(สมัมาสติ) 

๑๘. ชนเหล่าอื่นจักมีสมาธิผิด (มิจฉาสมาธ)ิ ในข้อน้ี  เราจักมีสมาธถูิก  
(สมัมาสมาธ)ิ 



๑๗๔ 
 

๑๙. ชนเหล่าอื่นจักมีญาณผิด (มิจฉาญาณ) ในข้อน้ี  เราจักมีญาณถูก  
(สมัมาญาณ) 

๒๐. ชนเหล่าอื่นจักมีความหลุดพ้นผิด (มิจฉาวิมุติ)   ในข้อน้ี  เราจักมี
ความหลุดพ้นถูก  (สมัมาวิมุติ) 

๒๑. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ถูกความง่วงเหงากลุ้มรุม  (ถีนมิทธะ) ในข้อน้ี  
เราจักปราศจากความง่วงเหงา  

๒๒. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ) ในข้อน้ี  เราจักเป็นผู้ไม่
ฟุ้งซ่าน   

๒๓. ชนเหล่าอื่นจักมีความสงสัยในการเจริญกุศล (วิจิกิจฉา) ในข้อน้ี  
เราจักข้ามพ้นความสงสยัในการเจริญกุศล   

๒๔. ชนเหล่าอื่นจักมีความโกรธ (โกธะ) ในข้อน้ี  เราจักไม่มีความโกรธ   
๒๕. ชนเหล่าอื่นจักผูกโกรธไว้  (อปุนาหะ) ในข้อน้ี  เราจักไม่ผูกโกรธ   
๒๖. ชนเหล่าอื่นจักลบหลู่คุณท่าน  (มักขะ)  ในข้อน้ี  เราจักไม่ลบหลู่

คุณท่าน  
๒๗. ชนเหล่าอื่นจักตีเสมอเขา (ปลาสะ)  ในข้อน้ี  เราจักไม่ตีเสมอเขา   
๒๘. ชนเหล่าอื่นจักมีความริษยา (อิสสา)ในข้อน้ี  เราจักไม่มีความ

ริษยา   
๒๙. ชนเหล่าอื่นจักมีความตระหนี่ (มัจฉริยะ) ในข้อน้ี  เราจักไม่มี

ความตระหนี่  
๓๐. ชนเหล่าอื่นจักโอ้อวด (สาเถยยะ)  ในข้อน้ี  เราจักไม่โอ้อวด   
๓๑. ชนเหล่าอื่นจักมีมายา (เจ้าเล่ห์) ในข้อน้ี  เราจักไม่มีมายา   
๓๒. ชนเหล่าอื่นจักดื้อดึง (ถมัภะ) ในข้อน้ี  เราจักไม่ดื้อดึง   
๓๓. ชนเหล่าอื่นจักดูหมิ่นท่าน (อติมานะ)  ในข้อน้ี เราจักไม่ดูหมิ่น

ท่าน   



๑๗๕ 
 

๓๔. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ว่ายาก  (สารัมภะ) ในข้อน้ี  เราจักเป็นผู้ว่า
ง่าย  

๓๕. ชนเหล่าอื่นจักมีมิตรช่ัว (ปาปมิตร)ในข้อน้ี  เราจักมีกลัยาณมิตร 
๓๖. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ประมาท (ปมาทะ)   ในข้อน้ี เราจักเป็นผู้ไม่

ประมาท (อปัมาทะ)   
๓๗. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ไม่มีศรัทธา  ในข้อน้ี  เราจักเป็นผู้มีศรัทธา  
๓๘. ชนเหล่าอื่นจักไม่มีความละอายต่อการทาํบาป (อหิริกะ)  ในข้อน้ี  

เราจักมีความละอายต่อการทาํบาป  (หิริ) 
๓๙. ชนเหล่าอื่นจักไม่มีความกลัวต่อการทาํบาป (อโนตตัปปะ) ในข้อ

น้ี  เราจักมีความกลัวต่อการทาํบาป  (โอตตัปปะ) 
๔๐. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ไม่ได้สดับ (อปัปสตุะ)  ในข้อน้ี  เราจักเป็นผู้

เรียนรู้มาก (พหูสตู) 
๔๑. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เกียจคร้าน   ในข้อน้ี  เราจักเป็นผู้ปรารภ

ความเพียร     (วิริยารัมภะ) 
๔๒. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้มีสติหลงลืม  ในข้อน้ี  เราจักเป็นผู้มีสติมั่นคง 

(สติ) 
๔๓. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้มีปัญญาทราม  ในข้อน้ี  เราจักเป็นผู้ถึงพร้อม

ด้วยปัญญา (ปัญญา) 
๔๔. ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ยึดถือเอาแต่ความเห็น (ทิฏฐิ) ของตน  

ยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงและสลัดทิ้ งไปได้ยาก  ในข้อน้ี  เราจักไม่
เป็นผู้ยึดถอืเอาแต่ความเหน็ของตน  (ทฏิฐิ)  ไม่ยึดถือเอาไว้อย่าง
มั่นคง  และสลัดทิ้งไปได้โดยง่าย 

มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์
 



๑๗๖ 
 

ทางแห่งความเสือ่ม 
 

 ข้าพเจ้า (คือพระอานนท)์ ได้สดับมาแล้วอย่างน้ี สมัยหน่ึงพระผู้มี
พระภาคเจ้าประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของท่านอนาถปิณฑกิ
เศรษฐี  ใกล้กรุงสาวัตถ ี  
 คร้ังน้ันแล  เทพยดาองค์ใดองค์หน่ึงมีรัศมีงามย่ิง  เมื่อราตรี
ปฐมยามผ่านไปแล้วยังพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสวทั่ว ได้เข้าไปเฝ้าพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าจนถงึที่ประทบั  แล้วยืนอยู่  ณ  ที่ควรส่วนข้างหน่ึง  ได้
กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่า ข้าพระองค์มา เพ่ือจะทูล
ถามถงึผู้เสื่อมและคนผู้เจริญกะท่านพระโคดม จึงขอทูลถามว่า อะไรเป็น
ทางแห่งความเสือ่ม 
 

พระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัตอบว่า 
 

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  ผู้รู้ ช่ัวเป็นผู้เสื่อม  ผู้รักใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ  ผู้
เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม 
  เขานั้นทาํความรักในอสตับุรุษ ไม่ทาํความรักในสตับุรุษ เขาชอบ
ใจธรรมของอสตับุรุษ(อกุศลกรรมบถ๑๐) ข้อน้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม 
 ผู้ใดเป็นผู้ชอบนอนหลับ  ชอบพูดคุย  ไม่ขยัน เกยีจคร้านการงาน 
และเป็นคนโกรธง่าย  ข้อน้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม 
 ผู้ใดมีความสามารถอยู่  ไม่เล้ียงดูบิดามารดา  ผู้ชราอันมีวัยหนุ่ม
ผ่านไปแล้ว  ข้อน้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม 
 ผู้ใดหลอกลวงสมณะพราหมณ์  หลอกแม้วณิพกคนขอทานอื่นใด
ด้วยมุสาวาท  ข้อน้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม 
 ผู้ใดมีทรัพย์ มีเงิน  มีของเหลือกินเหลือใช้  เขาบริโภคของที่ดีๆ  
น้ันแต่ผู้เดียว  ข้อน้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม 



๑๗๗ 
 

 ผู้ใดหยิ่งเพราะชาติกาํเนิด  หย่ิงเพราะทรัพย์  หย่ิงเพราะโคตร  
แล้วดูหมิ่นซ่ึงญาติของตน  ข้อน้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม 
 ผู้ใดเป็นนักเลงหญิง  นักเลงสรุา  และนักเลงเล่นการพนัน  เขาได้
ทาํลายทรัพย์ที่หามาได้ให้พินาศฉิบหายไป  ข้อน้ันเป็นทางแห่งความ
เสื่อม 
 ผู้ใดไม่พอใจรักใคร่ในภรรยาตน  กลับไปเที่ยวซุกซนกับหญิง
แพศยาและลอบทาํชู้กบัภรรยาของผู้อื่น  ข้อน้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม 
 ชายแก่ผู้มีวัยหนุ่มผ่านไปแล้ว  ได้นาํหญิงสาวน้อยมาเป็นภรรยา  
เขานอนไม่หลับเพราะความหึงหวง  และห่วงอาลัยในหญิงน้ัน   ข้อน้ัน
เป็นทางแห่งความเสื่อม 
 ชายใดตั้งหญิงนักเลงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมาเป็นแม่เรือน  และหรือ
หญิงใดตั้งชายนักเลงใช้จ่ายสรุุ่ยสรุ่ายมาเป็นพ่อเรือน  ข้อน้ันเป็นทางแห่ง
ความเสื่อม 
 ผู้ใดเกิดในตระกูลกษัตริย์  มีโภคะน้อย  แต่มีความอยากใหญ่
ปรารถนาราชสมบัติ  ข้อน้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม 
 ผู้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยทัสสนะอันประเสริฐ  ได้เห็นเหตุแห่ง
ความเสื่อมทั้งหลายเหล่าน้ันชัดแล้ว  ท่านย่อมเว้นสิ่งเหล่าน้ีเสยี  เมื่อเป็น
เช่นน้ี  ท่านจึงพบและประสบแต่โลกซ่ึงมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว 

ปราภวสตูร  ขทุทกนิกาย สตุตนิบาต 

ตํานานปราภวสูตร 
 

สบืเน่ืองจากมงคลสูตร เมื่อเหล่าเทวดาได้ฟังมงคลสตูรนั้นได้มีปริวิตกว่า พระผู้มี
พระภาคตรัสความเจริญและความสวัสดีแก่สตัว์ทั้งหลาย ไม่ตรัสความเสื่อมเลย 

ในวันที่ ๒ แต่วันที่ตรัสมงคลสูตร  เทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลประสงค์จะฟัง
พระสูตรว่าด้วยความเสื่อม ท้าวสักกะจอมเทพตรัสสั่งให้เทพบุตรองค์หน่ึง ทูลถามปัญหา
เกี่ยวกบัความเสื่อมกะพระผู้มีพระภาคเจ้า 



๑๗๘ 
 

วิมุตตายตนะ  ๕  
 (เหตุแห่งความหลุดพน้) 

 วิมุตตายตนะ ๕ (เหตุแห่งความหลุดพ้น) คือ พระศาสดาหรือเพ่ือน
พรหมจรรย์ อยู่ในฐานะควรเคารพรูปใดรูปหน่ึง ย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี ภิกษุรู้ อรรถรู้ ธรรมในธรรมนั้น โดยประการที่พระศาสดา หรือ
เพ่ือนพรหมจรรย์อยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหน่ึง ย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุ 
ความปราโมทย์ย่อมเกดิแก่เธอผู้รู้อรรถรู้ธรรม เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกดิ  เมื่อ
ใจมีปีติกายย่อมสงบ  ผู้มีกายสงบย่อมเสวยความสขุ  เมื่อมีสขุจิตย่อมตั้งมั่น น้ี
เป็นวิมุตตายตนะข้อที่หน่ึง 

อีกอย่างหน่ึง  ภิกษุย่อมแสดงธรรมตามที่ได้ฟัง  ตามที่ได้เรียนมาแก่
ผู้อื่นโดยพิสดาร  เธอเป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมในธรรมนั้น  โดยประการที่ภิกษุแสดง
ธรรมตามที่ได้ฟัง ตามที่ได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร  ความปราโมทย์ย่อม
เกดิแก่เธอผู้รู้อรรถรู้ธรรม เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกดิ  เมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบ  
ผู้มีกายสงบย่อมเสวยสขุ เมื่อมีสขุจิตย่อมตั้งมั่น น้ีกเ็ป็นวิมุตตายตนะข้อที่สอง 

อีกอย่างหน่ึง ภิกษุย่อมกระทาํการท่องบ่นสาธยายธรรม ตามที่ได้ฟัง  
ตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดาร  เธอเป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมในธรรมนั้น  โดยประการ
ที่ภิกษุกระทาํการท่องบ่นสาธยายธรรม ตามที่ได้ฟังตามที่ได้เรียนมา ความ
ปราโมทย์ ย่อมเกดิแก่เธอผู้รู้อรรถรู้ธรรม เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกิด  เมื่อใจมี
ปีติกายย่อมสงบ  ผู้มีกายสงบย่อมเสวยสขุ เมื่อมีสขุจิตย่อมตั้งมั่น  น้ีกเ็ป็นวิมุต
ตายตนะข้อที่สาม 

 อกีอย่างหน่ึง เธอตรึกตามตรองตาม เพ่งตามธรรมตามที่ได้ฟัง ตามที่
ได้เรียนมาด้วยใจ เธอเป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมในธรรมนั้น โดยประการที่ภิกษุตรึก
ตามตรองตาม  เพ่งตามธรรมตามที่ได้ฟัง   ตามที่ได้เรียนมาด้วยใจ   ความ
ปราโมทย์ย่อมเกดิแก่เธอผู้รู้อรรถรู้ธรรม  เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกิด  เมื่อใจมี
ปีติกายย่อมสงบ  ผู้มีกายสงบย่อมเสวยสขุ เมื่อมีสขุจิตย่อมตั้งมั่น น้ีกเ็ป็นวิมุต
ตายตนะข้อที่สี่ 



๑๗๙ 
 

อกีอย่างหน่ึง สมาธนิิมิตอย่างใดอย่างหน่ึงที่เธอเรียนดีแล้ว ทาํไว้ในใจดี
แล้ว  ทรงไว้ดีแล้ว  แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา  เธอเป็นผู้รู้ อรรถรู้ ธรรมใน
ธรรมนั้น  โดยประการที่สมาธินิมิตอย่างใดอย่างหน่ึง  ที่ภิกษุเรียนดีแล้ว 
กระทาํไว้ในใจดีแล้ว   ทรงไว้ดีแล้ว แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา   ความ
ปราโมทย์ย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้อรรถรู้ ธรรม  เมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกิด เมื่อใจมี
ปีติกายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบย่อมเสวยสขุ  เมื่อมีสขุจิตย่อมตั้งมั่น น้ีกเ็ป็นวิมุต
ตายตนะข้อที่ห้า  

องัคุตตรนกิาย ปัญจกนบิาต 
 

อานาปานสติ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า   ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย  ธรรมเอกอนัภิกษุเจริญ

แล้ว กระทาํให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงสม์าก ธรรมเอก คือ  อานาปานสติ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้วกระทาํให้มากแล้ว

อย่างไร  ย่อมมีผลมาก  มีอานิสงสม์าก  
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่า  อยู่ที่โคนไม้  อยู่ที่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก ์  

ตั้งกายตรงดาํรงสติไว้เฉพาะหน้า  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเข้า   
๑. เมื่อหายใจออกยาว   กร็ู้ ชัดว่า  หายใจออกยาว     

         เมื่อหายใจเข้ายาว    กร็ู้ ชัดว่า  หายใจเข้ายาว    
๒. เมื่อหายใจออกสั้น    กร็ู้ ชัดว่า  หายใจออกสั้น      

เมื่อหายใจเข้าสั้น     กร็ู้ ชัดว่า  หายใจเข้าสั้น     
๓. ย่อมทาํความศกึษาว่า เราจักเป็นผู้กาํหนดรู้กองลมทั้งปวง     หายใจออก     

ย่อมทาํความศกึษาว่า เราจักเป็นผู้กาํหนดรู้กองลมทั้งปวง     หายใจเข้า    
๔. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักเป็นผู้ระงับกายสงัขาร  หายใจออก    

ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักเป็นผู้ระงับกายสงัขาร  หายใจเข้า     
๕. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักรู้แจ้งปีติ หายใจออก    

ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักรู้แจ้งปีติ หายใจเข้า    
๖. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักรู้แจ้งสขุ  หายใจออก    



๑๘๐ 
 

ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักรู้แจ้งสขุ  หายใจเข้า    
๗. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักรู้แจ้งจิตสงัขาร  หายใจออก     

ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักรู้แจ้งจิตสงัขาร  หายใจเข้า   
๘. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักเป็นผู้ระงับจิตสงัขาร หายใจออก    

ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักเป็นผู้ระงับจิตสงัขาร  หายใจเข้า    
๙. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิต  หายใจออก   

ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิต  หายใจเข้า    
๑๐. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักทาํจิตให้บนัเทงิ หายใจออก     

ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักทาํจิตให้บนัเทงิ หายใจเข้า 
๑๑. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักตั้งจิตมั่น  หายใจออก   

         ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักตั้งจิตมั่น   หายใจเข้า     
๑๒. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักเปล้ืองจิต  หายใจออก     

ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักเปล้ืองจิต  หายใจเข้า    
๑๓. ย่อมทาํความศึกษาว่า   เราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง 

หายใจออก 
ย่อมทาํความศึกษาว่า   เราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง 
หายใจเข้า 

๑๔. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักพิจารณาเหน็โดยความคลายกาํหนัด หายใจ
ออก 
ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักพิจารณาเหน็โดยความคลายกาํหนัดหายใจเข้า     

๑๕. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักพิจารณาเหน็โดยความดับ หายใจออก     
         ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักพิจารณาเหน็โดยความดับ หายใจเข้า      
๑๖. ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักพิจารณาเหน็โดยความสละคืน  หายใจออก  

ย่อมทาํความศกึษาว่า   เราจักพิจารณาเหน็โดยความสละคืน  หายใจเข้า    
 

 ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย  อานาปานสติ อนัภกิษุเจริญแล้ว  กระทาํให้มาก
แล้วอย่างนี้แล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงสม์าก 

 

อานาปานสติสตูร  



๑๘๑ 
 

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 
 

โพธิปักขิยธรรม หมายถงึ ธรรมอนัเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรสัรู ้
คือ เก้ือกูลแก่การตรสัรู ้  

ธรรมทีเ่ก้ือหนุนแก่อริยมรรค ประกอบดว้ยธรรมหลกั  ๗  หมวด 
ได้แก่  สติปัฏฐาน ๔, สมัมัปปธาน ๔, อทิธบิาท ๔,   อนิทรีย์ ๕, พละ ๕, 
โพชฌงค์ ๗,  อริยมรรคมีองค์ ๘  

 

สติปัฏฐาน ๔ 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  หนทางน้ีเป็นที่ไปอนัเอก  เพ่ือความบริสทุธิ์
ของสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะปริเทวะ เพ่ือความดับสูญแห่งทุกข์
และโทมนัส     เพ่ือบรรลุญายธรรมคืออริยมรรค  เพ่ือทาํพระนิพพานให้
แจ้ง  หนทางน้ี คือ    สติปัฏฐาน  ๔    

สติปัฏฐาน  ๔  เป็นไฉน?  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย
น้ีพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กาํจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้     

พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่  มีความเพียร   มีสมัปชัญญะ มี
สติ  กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้   

พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่ มีความเพียร  มีสมัปชัญญะ มีสติ  กาํจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้   

พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสมัปชัญญะ มีสติ 
กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้  

สติปัฏฐานสตูร 

 





๑๘๓ 
 

 
อินทรีย ์ ๕ 

(การเหน็อนิทรีย์ ๕ ในธรรมต่าง ๆ) 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อนิทรีย์  ๕ ประการนี้   ๕ ประการเป็นไฉน  

คือ  สทัธนิทรีย์ วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  สมาธนิทรีย์   ปัญญินทรีย์ 
พึงเหน็สทัธนิทรีย์   ในโสตาปัตติยังคะ ๔     
พึงเหน็วิริยินทรีย์    ในสมัมัปปธาน ๔ 
พึงเหน็สตินทรีย์     ในสติปัฏฐาน  ๔ 
พึงเหน็สมาธนิทรีย์  ในฌาน ๔  
พึงเหน็ปัญญินทรีย์  ในอริยสจั  ๔   

                                       ทฏัฐพัพสตูร  

 
 

พละ ๕ 
 

สทัธาพละ   ไม่หว่ันไหว  ในความไม่มีศรัทธา  
วิริยพละ     ไม่หว่ันไหว  ในความเกยีจคร้าน  
สติพละ        ไม่หว่ันไหว   ในความประมาท  
สมาธพิละ    ไม่หว่ันไหว   ในความฟุ้งซ่าน  
ปัญญาพละ  ไม่หว่ันไหว ในอวิชชา  

พละสตูร 
 

 
 



๑๘๔ 
 

โพชฌงค ์ ๗ 
( พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงหายประชวรดว้ยโพชฌงค ์ ๗ ) 

 

 สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน 
กลันทกนิวาปสถาน ใกล้กรุงราชคฤห์  กส็มัยน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้า
ประชวร  ไม่ทรงสบายทรงเป็นไข้หนัก  คร้ังน้ัน ท่านพระมหาจุนทะ เข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทบั  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้วน่ัง  ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระ
มหาจุนทะว่า  ดูก่อนจุนทะ  โพชฌงค์จงแจ่มแจ้งแก่เธอ 

จ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  โพชฌงค์  ๗  เหล่าน้ี  พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระทาํให้มากแล้ว  ย่อม
เป็นไปเพ่ือความรู้ ย่ิง  เพ่ือความตรัสรู้   เพ่ือพระนิพพาน  โพชฌงค์  ๗  
เป็นไฉน? 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  สติสมัโพชฌงค ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ถูกต้องแล้ว  อนับุคคลเจริญแล้ว  กระทาํให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความรู้ ย่ิง  เพ่ือความตรัสรู้  เพ่ือพระนิพพาน   

ธมัมวิจยสมัโพชฌงค ์  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว         
อนับุคคลเจริญแล้ว  กระทาํให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ ย่ิง  เพ่ือ
ความตรัสรู้  เพ่ือพระนิพพาน  

วิริยสมัโพชฌงค  ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว  อัน
บุคคลเจริญแล้ว  กระทาํให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ ย่ิง  เพ่ือ
ความตรัสรู้  เพ่ือพระนิพพาน  

ปีติสมัโพชฌงค ์  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว  อัน
บุคคลเจริญแล้ว  กระทาํให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ ย่ิง  เพ่ือ
ความตรัสรู้  เพ่ือพระนิพพาน  



๑๘๕ 
 

ปัสสทัธิสมัโพชฌงค ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว  อนั
บุคคลเจริญแล้ว  กระทาํให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ ย่ิง  เพ่ือ
ความตรัสรู้  เพ่ือพระนิพพาน  

สมาธิสมัโพชฌงค ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว  อัน
บุคคลเจริญแล้ว  กระทาํให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ ย่ิง  เพ่ือ
ความตรัสรู้  เพ่ือพระนิพพาน  

อุเบกขาสมัโพชฌงค ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ถูกต้องแล้ว         
อันบุคคลเจริญแล้ว  กระทาํให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ ย่ิง  เพ่ือ
ความตรัสรู้  เพ่ือพระนิพพาน   

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  โพชฌงค์  ๗  เหล่าน้ีแล พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระทาํให้มากแล้ว  ย่อม
เป็นไปเพ่ือความรู้ ย่ิง  เพ่ือความตรัสรู้  เพ่ือพระนิพพาน 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูก่อนจุนทะ โพชฌงค์ดีนัก ดูก่อน
จุนทะ  โพชฌงค์ดีนัก  

ท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวไวยากรณภาษิตน้ีแล้ว พระศาสดาทรง
พอพระทยั พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายจากประชวรนั้น  และอาพาธน้ัน
อนัพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละแล้ว  ด้วยประการฉะนี้แล 
                        

อรรถของโพชฌงค ์๗ 
 

ภิกษุในศาสนานี้ เป็นผู้มีสติ  ประกอบด้วยสติและปัญญาอันย่ิง  
ระลึกได้ระลึกได้บ่อยๆ ซ่ึงกิจที่ทาํไว้นาน ๆ  หรือวาจาที่กล่าวไว้นาน ๆ 
น้ีเรียกว่าสติสมัโพชฌงค์ 

ภิกษุน้ันมีสติอย่างน้ันอยู่   วิจัยเลือกสรร  พิจารณาซ่ึงธรรมนั้น
ด้วยปัญญา  น้ีเรียกว่า  ธมัมวิจยสมัโพชฌงค์ 



๑๘๖ 
 

ความเพียร ความไม่ย่อหย่อน อนัภิกษุน้ันผู้วิจัยเลือกสรรพิจารณา
ซ่ึงธรรมนั้น  ด้วยปัญญาปรารภแล้ว   น้ีเรียกว่า  วิริยสมัโพชฌงค์ 
         ปีติอันปราศจากอามิส   เกิดขึ้ นแก่ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภ
แล้วน้ีเรียกว่า   ปีติสมัโพชฌงค์    
         กายและจิตของภิกษุผู้มีใจปีติ ย่อมสงบระงับ  น้ีเรียกว่า ปัสสัทธิ
สมัโพชฌงค์ 
          จิตของภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้ว มีความสขุสบายย่อมตั้งมั่น น้ี
เรียกว่า  สมาธสิมัโพชฌงค์ 
          ภิกษุน้ันเป็นผู้พิจารณาอยู่ด้วยดี ซ่ึงจิตที่ตั้งมั่นอย่างน้ัน น้ีเรียกว่า    
อเุบกขาสมัโพชฌงค์ 

   อาหารของโพชฌงค ์ ๗ 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กายน้ีมีอาหารเป็นที่ตั้ ง ดํารงอยู่ได้เพราะ
อาศัยอาหาร  ไม่มีอาหารดํารงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใด  โพชฌงค์  ๗  ก็มี
อาหารเป็นที่ตั้ง ดาํรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร  ไม่มีอาหารดาํรงอยู่ไม่ได้
ฉันน้ันเหมือนกนั  
        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กอ็ะไรเล่าเป็นอาหารใหส้ติสมัโพชฌงคท์ี่ยัง
ไม่เกิดเกิดขึ้ น   หรือที่เกิดขึ้ นแล้วเจริญบริบูรณ์  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การกระทาํให้มากซ่ึง
โยนิโสมนสกิารในธรรมเหล่าน้ัน   น้ีเป็นอาหารให้สติสมัโพชฌงค์   ที่ยัง
ไม่เกดิเกดิขึ้น  หรือที่เกดิขึ้นแล้วเจริญบริบูรณ ์ 
        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ธัมมวิจยสัม- 
โพชฌงค ์ ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้ น หรือที่เกิดขึ้ นแล้วเจริญบริบูรณ์  ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไม่มีโทษ 
ที่เลวและประณีต  ที่เป็นฝ่ายดาํและฝ่ายขาวมีอยู่  การกระทาํให้มากซ่ึง









๑๙๐ 
 

ยังฉันทะให้เกดิพยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้  
เพ่ือมิให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกดิบังเกดิขึ้น 

ยังฉันทะให้เกิด   พยายามปรารภความเพียร   ประคองจิตไว้ ตั้ง
จิตไว้  เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่บังเกดิขึ้นแล้ว   

ยังฉันทะให้เกิด   พยายามปรารภความเพียร   ประคองจิตไว้ ตั้ง
จิตไว้  เพ่ือให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกดิบังเกดิขึ้น   

ยังฉันทะให้เกดิ พยายามปรารภความเพียร  ประคองจิตไว้ ตั้งจิต
ไว้  เพ่ือความตั้งมั่นไม่ฟ่ันเฟือน ความเพ่ิมพูนความไพบูลย์  เจริญ
บริบูรณแ์ห่งกุศลธรรมที่บังเกดิขึ้นแล้ว    

 

        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัมาสติเป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   
พิจารณาเหน็กายในกายอยู่ มีความเพียรมีสมัปชัญญะมีสติ  กาํจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้     
พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียร  มีสมัปชัญญะ มีสติ 

กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้   
พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ  กาํจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้   
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร  มีสัมปชัญญะมีสติ   

กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้   
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  กส็มัมาสมาธิเป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี

สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน  มีวิตกวิจารมีปีติและ
สขุเกดิแต่วิเวกอยู่    

เธอบรรลุทุติยฌาน    มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรม
เอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป   มีปีติและสขุเกิด
แต่สมาธอิยู่    



๑๙๑ 
 

เธอมีอุเบกขามีสติมีสมัปชัญญะ เสวยสขุด้วยนามกายเพราะปีติสิ้น
ไป   บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า   ผู้ได้ฌานน้ีเป็น
ผู้มีอเุบกขา มีสติอยู่เป็นสขุ    

เธอบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสขุ  เพราะละสขุละทุกข์และดับ
โสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้  มีอเุบกขาเป็นเหตุให้สติบริสทุธิ์อยู่    

                                             วภิงัคสตูร 
 

 

โพธิกถา  
พระผูมี้พระภาคเจา้ ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท 

พระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตรสัรู ้ ประทบัอยู่ ณ ควงไม้โพธิ์ ใกล้ฝั่ง
แม่นํา้เนรัญชรา ในอรุุเวลาประเทศ คร้ังน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทบั
น่ังด้วยบัลลังกเ์ดียว เสวยวิมุตติสขุ ณ ควงโพธิ์พฤกษ์ตลอด ๗ วัน ทรง
มนสกิารปฏจิจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏโิลม ตลอดปฐมยามแห่งราตรี 
ดังน้ี 

ปฏิจจสมุปบาท  อนุโลม  
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย   จึงมีสงัขาร 
เพราะสงัขารเป็นปัจจัย   จึงมีวิญญาณ  
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย   จึงมีนามรูป 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย   จึงมีสฬายตนะ  
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  จึงมีผสัสะ 
เพราะผสัสะเป็นปัจจัย  จึงมีเวทนา 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย   จึงมีตัณหา 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย   จึงมีอปุาทาน 
เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย   จึงมีภพ 



๑๙๒ 
 

        เพราะภพเป็นปัจจัย          จึงมีชาติ  
        เพราะชาติเป็นปัจจัย                จึงมีชรา มรณะ โสกะปริเทวะ 

                                 ทุกข์ โทมนัส และอปุยาส 
        ความเกดิขึ้นแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วยประการฉะนี้  
 

ปฏิจจสมุปบาท  ปฏิโลม 
 

เพราะอวิชชาดับ(ด้วยอริยมรรคคือวิราคะ โดยไม่มีส่วนเหลือ) สงัขารจึงดับ 
เพราะสงัขารดับ    วิญญาณจึงดับ  
เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ  ผสัสะจึงดับ 
เพราะผสัสะดับ  เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ  อปุาทานจึงดับ 
เพราะอปุาทานดับ  ภพจึงดับ 
เพราะภพดบั   ชาติจึงดับ  
เพราะชาติดับ                ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์  
                                 โทมนัส และอปุยาสจึงดับ 

ความดับแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วยประการฉะนี้  
 

ลาํดับน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรง
เปล่งอทุานน้ีในเวลาปฐมยามน้ันว่า “เมือ่ใดแล โพธิปักขิยธรรม
ทัง้หลาย ปรากฏแก่พราหมณผ์ูม้คีวามเพยีรเพง่อยู ่ (ดว้ยอารมัมณูปนิช
ฌานและลกัขณูปนิชฌาน) เมือ่นัน้ความสงสัยทัง้ปวงของพราหมณนั์น้
ย่อมสิ้ นไป เพราะมารูธ้รรมพรอ้มทัง้เหตุ” 



๑๙๓ 
 

ต่อมา ในมัชฌิมยามแห่งราตรี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนสกิาร
ปฏจิจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏโิลม ลาํดับน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอทุานน้ีในเวลามชัฌิมยามน้ันว่า 

“เมือ่ใดแล โพธิปักขิยธรรมทัง้หลาย ปรากฏแก่พราหมณผ์ูม้ี
ความเพยีรเพง่อยู(่ดว้ยอารมัมณูปนิชฌานและลกัขณูปนิชฌาน) เมือ่นัน้ 
ความสงสัยทัง้ปวงของพราหมณนั์น้ย่อมสิ้ นไป เพราะไดรู้ค้วามสิ้ นไป
แห่งปัจจัยทัง้หลาย” 

ต่อมา ในปัจฉิมยามแห่งราตรี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนสกิาร
ปฏจิจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏโิลม ลาํดับน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอทุานน้ีในเวลาปัจฉิมยามน้ันว่า 

“เมือ่ใดแล โพธิปักขิยธรรมทัง้หลาย ปรากฏแก่พราหมณผ์ูม้ี
ความเพยีรเพง่อยู(่ดว้ยอารมัมณูปนิชฌานและลกัขณูปนิชฌาน) เมือ่นัน้ 
พราหมณนั์น้ ย่อมกาํจัดมารและเสนามารเสยีได ้ ดุจพระอาทติยอุ์ทัย
ข้ึนทาํอากาศใหส้ว่าง ฉะนัน้” 

พระวินัยปิฏก มหาวรรค มหาขนัธกะ 
 

 

อานิสงคข์องศีล ๕ 
ผลของการเวน้จากการฆ่าสัตว ์    

๑. ความเป็นผู้สมบูรณด้์วยอวัยวะน้อยใหญ่    
๒. ความถงึพร้อมด้วยส่วนสงูและส่วนกว้าง           
๓. ความถงึพร้อมด้วยเชาว์ไวไหวพริบ        
๔. ความเป็นผู้มีเท้าตั้งอยู่เหมาะสม              
๕. ความสวยงาม      



๑๙๔ 
 

๖.   ความเป็นผู้อ่อนโยน     
๗.   ความสะอาด       
๘.   ความกล้าหาญ    
 ๙.  ความเป็นผู้มีกาํลังมาก      
๑๐. ความเป็นผู้มีถ้อยคาํสละสลวย   
๑๑. ความเป็นที่รักที่พอใจของสตัว์ทั้งหลาย      
๑๒. ความเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยก            
๑๓. ความเป็นผู้ไม่สะดุ้งหวาดเสยีว   
๑๔. ความเป็นผู้อนัใคร ๆ  กาํจัดได้ยาก    
๑๕. ความเป็นผู้ไม่ตายด้วยการปองร้ายของผู้อื่น   
๑๖. ความเป็นผู้มีบริวารมาก        
๑๗. ความเป็นผู้มีผวิดังทอง     
๑๘. ความเป็นผู้มีทรวดทรงงาม      
๑๙. ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย     
๒๐. ความเป็นผู้ไม่เศร้าโศก           
๒๑. ความเป็นผู้ไม่พลัดพรากจากของรักของชอบใจ            
๒๒. ความเป็นผู้มีอายุยืน 

ผลของการเวน้จากการลกัทรัพย ์    
๑.  ความเป็นผู้มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก      
๒.  ความเป็นผู้มีโภคะเป็นอเนกอนันต์       
๓.  ความเป็นผู้มีโภคะย่ังยืน       
๔.  การได้โภคทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพลัน      
๕.  การมีโภคะไม่ทั่วไปกบัพระราชาเป็นต้น     
๖.  ความเป็นผู้มีโภคะโอฬาร      



๑๙๕ 
 

๗.  ความเป็นหัวหน้าในที่น้ัน ๆ             
๘.  ความเป็นผู้ไม่รู้จักคาํว่าไม่มี      
๙.  ความเป็นผู้อยู่อย่างเป็นสขุสบาย 

ผลของการเวน้จากการประพฤติผดิในกาม     
๑.  ความเป็นผู้ปราศจากข้าศึก     
๒.  ความเป็นที่รักที่พอใจของสรรพสตัว์         
๓.  ความเป็นผู้มีปกติได้สิ่งต่าง ๆ  เช่น   ข้าว  นํา้   ผ้าและเคร่ืองปกปิด      
๔.  การนอนหลับสบาย      ๕.    เมื่อตื่นกเ็ป็นสขุ    
๖.  การพ้นจากภัยในอบาย               
๗.  ความไม่ควรแก่การเกดิเป็นหญิง เป็นกะเทย        
๘.  ความเป็นผู้ไม่มักโกรธ                 ๙.     ความเป็นผู้มีปกติทาํจริง       
๑๐.  ความเป็นผู้ไม่เก้อเขิน       
๑๑.  ความเป็นผู้มีความสขุด้วยการรับเชิญ      
๑๒.  ความเป็นผู้มีอนิทรีย์บริบูรณ ์    
๑๓.  ความเป็นผู้ปราศจากความระแวง      
๑๔.  ความเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย     
๑๕.  ความเป็นผู้อยู่อย่างเป็นสขุ        
๑๖.  ความเป็นผู้ไม่มีภัยจากที่ไหน ๆ      
๑๗. ความเป็นผู้ไม่มีการพลัดพรากจากของรัก      

ผลของการเวน้จากการพดูเท็จ 
๑   ความเป็นผู้มีอนิทรีย์ผ่องใส         
๒.  ความเป็นผู้มีปกติพูดด้วยถ้อยคาํสละสลวยอ่อนหวาน       
๓.  ความเป็นผู้มีฟันเรียบเสมอ    ทั้งขาวทั้งสะอาด          
๔.  ความเป็นผู้ไม่อ้วนจนเกนิไป      ๕.  ความเป็นผู้ไม่ผอมจนเกนิไป       



๑๙๖ 
 

๖.   ความเป็นผู้ไม่ตํ่าเกนิไป           ๗.  ความเป็นผู้ไม่สงูเกนิไป         
๘.   ความเป็นผู้มีสมัผสัเป็นสขุ  
๙.   ความเป็นผู้มีกล่ินปากหอมเหมือนดอกอบุล      
๑๐.  ความเป็นผู้มีบริษัทเช่ือฟัง   ตั้งอยู่ในโอวาท      
๑๑.  ความเป็นผู้มีวาจาเช่ือถอืได้        
๑๒.  ความเป็นผู้มีล้ินอ่อนแดงและบางเหมือนกลีบดอกอบุล       
๑๓   ความเป็นผู้ไม่หดหู่            ๑๔.  ความเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน 

ผลของการเวน้จากการดืม่สุราและเมรัย 
๑. ความเป็นผู้ไม่ประมาทในกรณยีกจิทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน         
๒.  ความเป็นผู้มีญาณ          
๓.  ความเป็นผู้มีสติปรากฏทุกเมื่อ       
๔.  ความเป็นผู้มีปฏภิาณเกดิขึ้นทุกสถานในเมื่อมีกรณยีกจิเกดิขึ้น       
๕.   ความเป็นผู้ไม่เกยีจคร้าน      ๖.   ความเป็นผู้ไม่โง่เขลา         
๗.   ความเป็นผู้ไม่บ้าใบ้          ๘.    ความเป็นผู้ไม่หวาดสะดุ้ง      
๙.   ความเป็นผู้ไม่มีการแข่งดี     ๑๐.  ความเป็นผู้ไม่มีความริษยา      
๑๑.  ความเป็นผู้ไม่ตระหนี่       ๑๒.  ความเป็นผู้มีปกติกล่าวคาํสตัย์      
๑๓.  ความเป็นผู้มีปกติไม่พูดส่อเสยีด ไม่พูดคาํหยาบ   ไม่พูดเพ้อเจ้อ       
๑๔.   ความเป็นคนกตัญญู        ๑๕.  ความเป็นผู้มีกตเวท ี        
๑๖   ความเป็นผู้มีโภคะ         ๑๗.  ความเป็นผู้มีศีล      
๑๘.  ความเป็นผู้ซ่ือตรง        ๑๙.  ความเป็นผู้ไม่โกรธ       
๒๐.   ความเป็นผู้ถงึพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ    
๒๑.   ความเป็นผู้มีใจใหญ่          ๒๒.  ความเป็นผู้มีความเหน็ตรง 
๒๓.   ความเป็นผู้ฉลาด        
๒๔.   ความเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งมิใช่ประโยชน์ 
 



๑๙๗ 
 

องคข์องอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
 

ปาณาติบาตมีองค ์๕ (การฆ่าสตัว)์ 
๑. สตัว์มีชีวิต   ๒. รู้ ว่าสตัว์มีชีวิต   ๓. มีจิตคิดฆ่า  
๔. มีความพยายาม   ๕. สตัว์ตายด้วยความพยายามนั้น  

อทินนาทานมีองค ์๕ (การลกัทรพัย)์ 
๑. วัตถุน้ันมีเจ้าของหวงแหน             ๒. รู้ ว่ามีเจ้าของหวงแหน               
๓. มีจิตคิดลัก      ๔. ความพยายาม    ๕. ลักไปด้วยความพยายามนั้น 

กาเมสุมิจฉาจารมีองค ์๔ (การประพฤติผดิในกาม) 
๑. วัตถุอนัไม่ควรถงึ     ๒. จิตคิดเสพในวัตถุที่ไม่ควรถงึน้ัน     
๓. พยายามที่จะเสพ        ๔. ทาํการเสพ 

มุสาวาทมีองค ์๔ (การกล่าวเท็จ) 
๑. เร่ืองไม่จริง            ๒. คิดจะกล่าวให้คลาดเคล่ือน 
๓. พยายามด้วยความคิดน้ัน        ๔.  คนอื่นรู้ความนั้น 

ปิสุณาวาทมีองค ์๔ (การพูดส่อเสียด) 
๑. มีคนอื่นที่ตนมุ่งทาํลาย     ๒. มุ่งให้เขาแตกกนัหรือมุ่งให้ตนเป็นที่รัก     
๓. มีความพยายามเกดิแต่จิตน้ัน   ๔. ผู้อื่นเช่ือคาํยุยงน้ัน 

ผรุสวาทมีองค ์๓ (การพูดหยาบคาย) 
๑. มีผู้อื่นที่พึงด่า                ๒. มีจิตโกรธ               ๓. การด่า 

สมัผปัปลาปวาทมีองค ์๒ (การพูดเพอ้เจอ้) 
๑. มุ่งพูดสิ่งไม่มีประโยชน์        ๒. พูดสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ 



๑๙๘ 
 

อภิชฌามีองค ์๒ (การเพ่งเล็งอยากไดข้องผูอ่ื้น) 
๑. วัตถุของคนอื่น                 ๒. น้อมมาเป็นของตนด้วยทุจริต 

พยาบาทมีองค ์๒ (การคิดปองรา้ยผูอ่ื้น) 
๑. มีสตัว์อื่นที่ตนคิดให้พินาศ          ๒. คิดให้สตัว์น้ันพินาศ 

มิจฉาทิฏฐิมีองค ์๒ (มีความเห็นผดิ) 
๑. สภาพของวัตถุไม่ตรงกบัอาการที่ผู้เป็นมิจฉาทฏิฐิถือเอา 
๒. ความปรากฏแห่งวัตถุน้ัน ไม่เป็นไปโดยประการที่ผู้มีมิจฉาทฏิฐิถอืเอา 
 
 

 
 
 
 

อานิสงส ์๕ ประการของผูม้ศีีล
อานิสงสข์องความถงึพรอ้มดว้ยศีลของผูม้ศีีล  ม ี ๕  ประการ  คอื 

(๑) ไดป้ระสบโภคะกองใหญ่  เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหต ุ
(๒) กิตติศพัทอ์นัดีงาม  ของผูมี้ศีล  ย่อมกระฉ่อนไป 
(๓) เมือ่เขา้สูบ่ริษทัใด ๆ   เป็นผูอ้งอาจไม่ขวยเขินเขา้ไป 
(๔) เป็นผูไ้ม่หลงทาํกาละ   (ระลึกถึงศีลก่อนตาย) 
(๕) ครัน้ร่างกายแตกภายหลงัมรณะ    จะเขา้ถึงสคุติโลกสวรรค์ 

 

ปาฏลิคามิยสตูร 
 

 
 



๑๙๙ 
 

คาถาธรรมบท 
เรือ่งความไม่ประมาทและความประมาท 

 

๑.  ความไม่ประมาทเป็นเคร่ืองถงึอมตะ   ความประมาทเป็นทาง
แห่งมัจจุ     ผู้ไม่ประมาทแล้วช่ือว่าย่อมไม่ตาย   ผู้ประมาทแล้ว    ผู้น้ัน
ย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว   บัณฑติรู้ความนั่นโดยแปลกกนัแล้ว  ตั้งอยู่
ในความไม่ประมาท   บันเทงิอยู่ในความไม่ประมาท  ยินดีในธรรมเป็นที่
โคจรของพระอริยะทั้งหลาย บัณฑติผู้ไม่ประมาทเหล่าน้ัน   มีความเพ่งมี
ความเพียรเป็นไปติดต่อ  บากบ่ันมั่นเป็นนิตย์  เป็นนักปราชญ์   ย่อม
ถูกต้องพระนิพพาน   อนัเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยี่ยม. 
           ๒. ยศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนผู้มีความขยัน มีสติ มีการงาน
สะอาด มีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทาํ สาํรวมแล้ว  เล้ียงชีพโดยธรรมและไม่
ประมาท. 
          ๓. ผู้มีปัญญาพึงทาํเกาะ(ที่พ่ึง)ที่ห้วงนํา้ท่วมทบัไม่ได้ ด้วยความ
หมั่น  ด้วยความไม่ประมาท  ด้วยความระวัง  และด้วยความฝึก. 
          ๔. พวกชนพาลผู้มีปัญญาทรามย่อมประกอบเนือง ๆ ซ่ึงความ
ประมาท  ส่วนผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทได้เหมือนทรัพย์อนั
ประเสริฐ ท่านทั้งหลายอย่าตามประกอบความประมาท อย่าตามประกอบ
ความเชยชิดด้วยความยินดีในกาม เพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่  
ย่อมบรรลุสขุอนัไพบูลย์. 
          ๕. เมื่อใด บัณฑติบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาท    
เมื่อน้ันบัณฑติน้ันขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราสาท ไม่เศร้าโศก ย่อมพิจารณา
เหน็หมู่สตัว์ผู้มีความเศร้าโศก  ปราชญ์ย่อมพิจารณาเหน็คนพาลทั้งหลาย
ได้  เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขามองเหน็ชนผู้ยืนอยู่บนพ้ืนดินได้ฉะน้ัน. 
                





๒๐๑ 
 

อปุมาพระรตันตรยั 
พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระจันทร์เพญ็ พระธรรมเปรียบเหมือนกลุ่มรัศมีของ

พระจันทร์ พระสงฆเ์ปรียบเหมือนโลกทเีอบิอมิด้วยรัศมีของพระจันทร์เพญ็ททีาํให้เกดิขนึ 
พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทติย์ทอแสงอ่อนๆ พระธรรมเปรียบเหมือน

ข่ายรัศมีของดวงอาทติย์นัน พระสงฆเ์ปรียบเหมือนโลกทดีวงอาทติย์นันกาํจัดมืดแล้ว. 
พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนเผาป่า พระธรรมเครืองเผาป่าคือกเิลส เปรียบ

เหมือนไฟเผาป่า พระสงฆท์เีป็นบุญเขตเพราะเผากเิลสได้แล้ว เปรียบเหมือนภมูิภาคที
เป็นเขตนา เพราะเผาป่าเสยีแล้ว. 

พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ่ พระธรรมเปรียบเหมือนนาํฝน  
พระสงฆผู้์ระงับละอองกเิลส เปรียบเหมือนชนบททรีะงับละอองฝุ่ นเพราะฝนตก. 

พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสารถีทดีี พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายฝึกม้า
อาชาไนย  พระสงฆเ์ปรียบเหมือนฝงูม้าอาชาไนยทฝึีกมาดีแล้ว. 

พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนศัลยแพทย์ เพราะทรงถอนลูกศร คือทฏิฐิได้หมด 
พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายทถีอนลูกศรออกได้ พระสงฆ์ผู้ถอนลูกศรคือทฏิฐิออก
แล้ว เปรียบเหมือนชนทถูีกถอนลูกศรออกแล้ว. 

พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนจักษุแพทย์ เพราะทรงลอกพืนชันโมหะออกได้แล้ว 
พระธรรมเปรียบเหมือนอบุายเครืองลอกพืนตา พระสงฆผู้์มีพืนชันตาอนัลอกแล้ว ผู้มี
ดวงตาคือญาณอนัสดใส เปรียบเหมือนชนทลีอกพืนตาแล้ว มีดวงตาสดใส. 

พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ผู้ฉลาด เพราะทรงสามารถกาํจัดพยาธคิือ
กิเลสพร้อมทงัอนุสัยออกได้ พระธรรมเปรียบเหมือนเภสัชททีรงปรุงถูกต้องแล้ว 
พระสงฆผู้์มีพยาธคิือกเิลสและอนุสยัอนัระงับแล้ว เปรียบเหมือนหมู่ชนทพียาธริะงับ
แล้ว เพราะประกอบยา. 

พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชีทาง พระธรรมเปรียบเหมือนทางดี  หรือพืนททีี
ปลอดภยั พระสงฆเ์ปรียบเหมือนผู้เดินทางถงึททีปีลอดภยั 

พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนายเรือทดีี พระธรรมเปรียบเหมือนเรือ พระสงฆ์
เปรียบเหมือนชนผู้เดินทางถงึฝงั. 

พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนป่าหิมพานต์ พระธรรมเปรียบเหมือนโอสถทเีกดิ
แต่ป่าหิมพานต์นัน พระสงฆเ์ปรียบเหมือนชนผู้ไม่มีโรคเพราะใช้ยา. 





๒๐๓ 
 

(ใช้สาํหรับต่ออายุยืนยาว) 
พระธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ เป็นธรรมที

ประเสริฐสงูสดุในโลกนี สามารถเอาชนะหรือกาํจัดความเร่าร้อนได้ 
ดูก่อนเทพบุตร ท่านจงเรียนเอาพระธรรมของสมเดจ็พระสัมมา 

สมัพุทธเจ้า เพือประโยชน์แก่สรรพสตัว์ทงัหลายเถดิ 
อาํนาจแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน  

ทาํให้อยู่รอดปลอดภัยจากราชทัณฑ์ จากอมนุษย์ทังหลาย มียักษ์ เปรต  
เป็นต้น จากไฟทังหลาย จากเสือทังหลาย จากสัตว์มีพิษทังหลาย จาก
ภยันตรายทังหลายทีมีอยู่หรือทีจะมีมาข้างหน้า จากการตายทียังไม่ถึง
เวลาทจีะตายเหล่านี ยกเว้นการตายทถีึงเวลาจะต้องตายเสยีแล้ว การตาย
ด้วยอาํนาจอนืๆ กส็ามารถหลุดรอดปลอดภัยได้ 

ด้วยอาํนาจแห่งพระธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทีสามารถทาํให้หลุดรอด ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ เหล่านัน ขอ
ความสขุสวัสดีจงมีแด่เทพบุตรในกาลทุกเมือเถดิ 

ท่านสมาทานศีลและรักษาศีลให้บริสุทธิแล้ว พึงประพฤติปฏิบัติ
ตามธรรมทีดี ด้วยอานุภาพแห่งการรักษาศีล และการปฏิบัติธรรมทีดี  
ขอความสขุสวัสดีจงมีแด่เทพบุตรในกาลทุกเมือเถดิ 

เพราะการทีได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นต้น  
และของสัปบุรุษอืนๆ ซึงเป็นพระธรรมทีควรแก่การจดจาํดี ควรแก่การ
ใส่ใจนึกคิดดี ควรแก่การบูชาดี ควรแก่การทรงจาํไว้ดี เป็นพระวาจาที
ควรแก่การเคารพดีนีแล้ว ขอให้อายุของเทพบุตร หรือของผู้ทไีด้ฟังธรรม
และปฏบิัติธรรมนี จงเจริญ มันคง ยังยืน ยิงๆ ขึนไปเถดิ 

 
พระครูปลดัประจาก สิริวณฺโณ วดัปรินายก กทม.  ผูแ้ปล 



๒๐๔ 
 

บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
ทตีังแห่งการทาํบุญ หรือ วิธกีารเจริญกุศล 

 

๑. ทานมัย ทาํบุญด้วยการให้ปันสงิของ 
๒. สลีมัย ทาํบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติจารีตทดีี 
๓. ภาวนามัย ทาํบุญด้วยการเจริญภาวนา คืออบรมจิตใจ 
  เจริญปัญญา 
๔. อปจายนมัย ทาํบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม 
๕. เวยยาวัจจมัย ทาํบุญด้วยการขวนขวายช่วยเหลือ 
๖. ปัตติทานมัย ทาํบุญด้วยการแบ่งส่วนแห่งบุญกุศลให้แก่ผู้อนื 
๗. ปัตตานุโมทนามัย ทาํบุญด้วยการอนุโมทนา ยินดีในบุญกุศล 
  ของผู้อนื 
๘. ธมัมัสสวนมัย ทาํบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้ 
๙. ธมัมเทสนามัย ทาํบุญด้วยการสงัสอนธรรม ให้ความรู้แก่ผู้อนื 
๑๐. ทฏิ ุชุกรรม ทาํบุญด้วยการทาํความเหน็ให้ตรงต่อกรรม 
  และผลของกรรม รู้ คุณของพระรัตนตรัย    
  ถงึไตรสรณคมน์ 
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