
อ ำนำจพระพทุธมนต์ต่ำง ๆ 
พระธงชัยเฉลมิพลในพระพทุธศำสนำ 

 
 ในสมยัหน่ึงท่ีพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงประทบัอยูท่ี่  ณ  พระเชตวนัมหาวหิารท่ี
เมืองสาวตัถี  พระองคไ์ดต้รัสเทศนาสั่งสอนพุทธบริษทั  และพระองคไ์ดท้รงยกเอาเร่ืองเทวาสงคราม
ระหวา่งพระอินทร์กบัพวกอสูรข้ึนเอามาเล่าใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายไดรั้บฟังกนัในสมยันั้นวา่  ในอดีตกาลท่ี
ผา่นมานานมาแลว้  ไดมี้พวกเทวดาและพวกอสูรไดก้ระท าสงครามแยง่พื้นท่ีการปกครองและแยง่ผูห้ญิงกนั  
ในอดีตไดเ้กิดสงครามข้ึน  พวกอสูรทั้งหลายเป็นพวกท่ีมีฤทธ์ิเดชมาก  ไดก้ระท าการรบพุง่ชนะ  พวกพระ
อินทร์ซ่ึงมีฤทธ์ิเดชนอ้ยกวา่เป็นฝ่ายพา่ยแพต้ลอดเวลามา  พระอินทร์เป็นผูมี้บุญญาธิการเหนือกวา่พวกอสูร  
จึงไดใ้ชปั้ญญาใหเ้ป็นประโยชน์ฝ่ายตน  จึงใหก้ระท าธงประจ าตวัของตนข้ึนและกระท าธงของแม่ทพัต่าง ๆ  
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบุญญาธิการและเป็นผูท่ี้มีความกลา้หาญชาญชยัในการรบพุง่ต่าง ๆ  ข้ึน  ในกองทพัของตนแลว้
ท าการปลุกจิตใจของพวกลูกนอ้งของตน  ถา้วนัไหนออกไปกระท าการรบพุง่กบัพวกอสูร  ถา้สูไ้ม่ไดก้ใ็หดู้
ธงของพระอินทร์และแม่ทพันายกองต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบุญญาธิการเหนือกวา่พวกอสูรทั้งหลายเหล่านั้น  
และใหต้ั้งจิตอธิษฐานเอาบุญญาธิการของพระอินทร์และแม่ทพัเหล่านั้นมาเป็นเกราะคุม้ภยัต่าง ๆ  แก่พวก
ตน  อยูต่่อมาในภายหลงัเม่ือพระอินทร์ผูมี้บุญญาธิการเหนือกวา่พวกอสูรเหล่านั้น  และไดใ้ชปั้ญญาใหเ้ป็น
ประโยชน์โดยกระท าธงข้ึน  และแนะน าอยา่งนั้นแลว้  พวกพระอินทร์พร้อมดว้ยบริวารจึงไดก้ระท าการรบ
พุง่ชนะ  พวกอสูรตลอดเวลาจนพวกอสูรทั้งหลายตอ้งถอยร่นลงมาอยูอี่กเขตแดนหน่ึงท่ีเรียกวา่ขั้นจาตุม  
ส่วนพระอินทร์นน้อยูแ่ดนดาวดึงส์ในปัจจุบนัน้ี  เร่ืองน้ีบางคนในยคุน้ีหรือจ าพวกคนหวัสมยัใหม่นึกวา่เป็น
เร่ืองนิยายโกหก  ท่ีแทจ้ริงนั้นเป็นเร่ืองจริงไม่ใช่เร่ืองโกหกพกลมอะไร  เพราะเร่ืองบางเร่ืองผูเ้ล่ามี
ความสามารถ  แต่ผูรั้บฟังไม่มีความสามารถท่ีจะหยัง่รู้เร่ืองต่าง ๆ  ของผูท่ี้เล่าใหฟั้งนั้น  กเ็ลยเหมาเอาวา่เป็น
เร่ืองโกหก  เช่น  เร่ืองเทวาสงคราม  อนัน้ีหรือเร่ืองน้ี  เป็นตน้   
 มีเร่ืองอยูว่า่  พระอินทร์องคท่ี์ช่ือวา่มคัคะมาณพ  ไดบ้  าเพญ็กศุลต่าง ๆ  และไดบ้ าเพญ็กศุลช่ือวา่
สัตตะบท  ๗  ประการคือ  ธรรมท่ีจะใหไ้ปบงัเกิดเป็นพระอินทร์  และไดส้ร้างศาลาส่ีมุขข้ึนเป็นท่ีพกัพา
อาศยัของคนเดินทางทั้งแปดทิศ  ท่ีจะไดเ้ดินทางมาพกัพาอาศยักนัทุก ๆ  คนทุกจ าพวก  ซ่ึงถือวา่เป็นกศุลท่ี
ดรมากจะส่งผลไปในวนัขา้งหนา้  แต่วา่มีเร่ืองอยูว่า่มคัคะมาณพผูน้ี้มีภรรยาอยูส่ี่คนดว้ยกนั  ช่ือวา่  ๑  สุจิ
ตรา  ๒  สุธมัมา  ๓  สถนนัทา  ๔  สุชาดา  บรรดาภรรยาของมคัคะมาณพทั้งส่ีคน  ๓  คนเห็นวา่สามีของตน
ไดส้ร้างศาลาส่ีมุขข้ึน  พวกเขาเหล่านั้นจึงไดร่้วมสร้างหนา้บนัข้ึนคนละหน่ึงหนา้บนัและไดจ้ารึกช่ือของ
พวกเขาเหล่าน้ีทั้ง  ๓  คนข้ึน  มี  ๑  สุจิตรา  ๒  สุธมัมา  ๓  สุนนัทา  ส่วนภรรยาคนท่ีส่ีท่ีช่ือวา่สุชาดานั้นได้
ตกอยูใ่นความประมาทดว้ยเขาคิดวา่บุญกศุลทั้งหลายท่ีสามีของนางไดก้ระท ามาทั้งหมดนั้นและมีศาลาส่ีมุข  
เป็นตน้  นั้นดว้ยความคิดวา่ตนเองจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลบุญดว้ย  จึงไม่ไดร่้วมกระท าบุญกศุลเหมือน
ภรรยาอีก  ๓  คนนั้น  ท่ีคอยกระท าบุญร่วมดว้ยกบัสามีของนางคือ  มคัคะมาณพนั้นอยูเ่สมอ  แมศ้าลาส่ีมุข



หลงันั้น  พวกนางทั้ง  ๓  กร่็วมดว้ย  อยา่งน้ีเป็นตน้  ส่วนนางสุชาดาผูมี้รูปร่างหนา้ตาท่ีสวยงามท่ีสุดใน
บรรดาภรรยาทั้งส่ีของมคัคะมาณพ  แต่เป็นคนข้ีเกียจและตกอยูใ่นความประมาทดว้ยการเขา้ใจผดิ ๆ ใน
ส่วนการกระท ากศุลจึงไม่ไดก้ระท าบุญกบัสามีของนางคือ  มคัคะมาณพนั้นอยูต่่อมาเม่ือนางไดต้ายไปแลว้  
ไดไ้ปบงัเกิดเป็นนกกระยางคอยจบัปลากินเป็นอาหาร  ส่วนมคัคะมาณพและภรรยาอีก  ๓  คน  เม่ือตายไป
แลว้กไ็ดไ้ปบงัเกิดข้ึนในสวรรคช่ื์อวา่ดาวดึงส์น้ี  เม่ือมคัคะมาณพปรารภวา่เราไดทิ้พยส์มบติัอนัน้ี  ดว้ย
สาเหตุอะไรจึงไดท้ราบเร่ืองในอดีตทั้งหมด  และรู้วา่ตนมีภรรยาอยูส่ี่คน  แต่อีกคนหน่ึงไปเกิดอยูท่ี่ไหน  
เพียงมาเกิดอยูด่ว้ยกนัท่ีสวรรคน้ี์เพียง  ๓  คนเท่านั้น  พระอินทร์จึงไดต้รวจดูดว้ยทิพยจ์กัษุของตน  จึงได้
ทราบวา่ภรรยาคนท่ีส่ีของตนนั้นไดไ้ปบงัเกิดเป็นนกกระยางอยู ่ จึงไดแ้ปลงตวัลงไปหา  และไดแ้สดงตนให้
ปรากฏกายและใหน้างสุชาดาจ าได ้  และไดไ้ต่ถามวา่นางอยากจะไปบงัเกิดอยูด่ว้ยกนัในสวรรคไ์หม  ส่วน
นางสุชาดาท่ีไดม้าบงัเกิดเป็นนกรยางคน์ั้นจึงไดต้อบบอกพระอินทร์ซ่ึงเคยเป็นสามีของนางในอดีตชาตินั้น
ไปวา่  นางอยากไปบงัเกิดอยูใ่นสวรรคอ์ยูก่บัพระอินทร์ซ่ึงเป็นสามีของนางเดิมนั้น  พระอินทร์จึงไดแ้นะให้
นางรักษาศีลหา้ประการตามท่ีไดเ้ขียนบอกเล่าเอาไวแ้ลว้ในหนงัสือ  “สจัธรรม”  เล่มน้ีขา้งตน้นั้น  และเม่ือ
นางสุชาดาซ่ึงเกิดเป็นนกรยางคน์ั้น  เม่ือไดต้ายจากนกกระยางแลว้ไดม้าบงัเกิดเป็นลูกสาวเจา้อสูร  และมี
รูปร่างหนา้ตาสวยงามมาก  เม่ือก่อนน้ีพวกอสูรทั้งหลายกอ็ยูช่ั้นเดียวกบัพระอินทร์นั้น  แต่วา่อยูค่นละแถบ
เท่านั้น  อยูต่่อมาหวัหนา้อสูรประกาศเส่ียงพวงมาลยัเลือกคู่ใหแ้ก่สุชาดา  ซ่ึงเป็นลูกสาวของตน  ท่ีมีรูปร่าง
หนา้ตาท่ีสวยงามท่ีสุดในบรรดาหมู่อสูรดว้ยกนั  จึงเป็นท่ีหมายปองของพวกหมู่อสูรทั้งหลายเหล่านั้นดว้ยกนั
ทั้งหมด  เม่ือพระอินทร์ทราบวา่สุชาดาไดต้ายไปเกิดเป็นลูกสาวหวัหนา้อสูร  และก าลงัจะเลือกคู่ดว้ยการ
เส่ียงพวงมาลยั  จึงไดแ้ปลงเป็นอสูรแก่เขา้ไปในหมู่อสูรท่ีก าลงัจะมีพิธีเส่ียงพวงมาลยัเลือกคู่นั้น  ดว้ยอ านาจ
ท่ีเคยเป็นสามีภรรยาและรักใคร่กนัมาก่อนในอดีต  กระท าใหน้างสุชาดาลูกสาวอสูรจึงเอาพวงมาลยัมาสวม
ใหอ้สูรแก่คือพระอินทร์ท่ีไดป้ลอมตวัเขา้ไปในพิธีเลือกคู่ในคร้ังนั้น  เม่ือพระอินทร์ไดน้างสุชาดามาแลว้พอ
เลยเขตในสถานท่ีนั้นแลว้  จึงไดป้รากฏองคเ์ป็นพระอินทร์ใหน้างสุชาดาทราบ  ส่วนพวกอสูรทั้งหลายท่ี
หมายปองสุชาดาอยูเ่ป็นจ านวนมากกไ็ดมี้ความผดิหวงั  และไดค้อยติดตามมาดูอสูรแก่กบัสุชาดาอยูอ่ยา่งลบั ๆ  
ซ่ึงทั้งสองไม่รู้ตวัเม่ือพระอินทร์คืนร่างกลบัมาเป็นพระอินทร์อยา่งเดิมข้ึนอยา่งนั้น  จึงไดเ้กิดเทวาสงคราม
ข้ึน  จึงกระท าใหพ้วกอสูรและพวกพระอินทร์เกิดรบพุง่กนัข้ึน  อนัน้ีเป็นสาเหตุของเทวาสงคราม  และเป็น
สาเหตุท่ีพระอินทร์ไดก้ระท าธงข้ึนมาใชใ้นสงครามในยคุนั้น  ส่วนพระบรมศาสดาพระสมัมาสัมพทุธเจา้ของ
พวกเราชาวพทุธนั้น  พระองคต์รัสสัง่สอนเอาไวว้า่  ถา้พวกพทุธบริษทัทั้งหลาย  ถา้ยคุใดหรือวา่ในสมยัใด
ถา้พวกพทุธบริษทัทั้งหลายเกิดความกลวัข้ึนในสถานท่ีต่าง ๆ  แลว้พระองคท์รงช้ีแนะใหนึ้กถึงพระพทุธคุณ  
พระธรรมคุณ  และพระสงัฆคุณ  อยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือวา่ใหนึ้กถึงทั้งหมดกไ็ด ้  เม่ือพวกท่านพทุธบริษทั
ทั้งหลายไดร้ะลึกถึงพระพทุธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสงัฆคุณไดแ้ลว้ดงัน้ีความหวาดกลวัต่าง ๆ  กจ็ะ
หมดไปหรือวา่หายไป  เพราะวา่คุณของพระรัตนตรัยทั้ง  ๓  น้ีมีอยูส่ามารถคุม้ครองได ้  และพระรัตนตรัย
นั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิหมดกิเลส  หมดความกลวัใด ๆ  ทั้งส้ินแลว้  และไดเ้ป็นผูช้นะแลว้จากพวกมารทั้งหลายทั้ง  
๕  นั้น  พร้อมดว้ยกิเลสทั้งหลายอีกดว้ย  จึงเป็นท่ีพึ่งท่ีสรณะของสตัวโ์ลกผูมี้ความหวาดกลวัต่อภยัต่าง ๆ  



หรือต่อศตัรูต่าง ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี  อนัน้ีเป็นท่ีมาของธงชยัของพระพทุธศาสนา  พระคาถานั้นคือฯ  อิติปิโส  
ภะคะวา  อะระหงัสัมมาสัมพทุธโธ  วิชชาจะระณะสมัปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อนุตตะโร  ปุริสะธมัมะ
สาระถิ  สัตถา  เทวะ  มนุสสานงั  พทุโธ  ภะคะวาติฯ  สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิ
โก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยโิก  ปัจจตัตงั  เวทิตพัโพ  วิญญูหีติฯ   
 สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชะปฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะ
ปฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทงั  จตัตาริ  ปุริ
สะยคุานิ  อฏัฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทกัขิเณยโย  อญั
ชะลีกะระณีโย  อนุตตะรัง  ปุญญกัเขตตงั  โลกสัสาติฯ   
 พระพทุธมนตท์ั้ง  ๓  บทน้ี  หรือท่ีเรียกวา่พระธงชยัเฉลิมพลของพระพทุธศาสนานั้น  ถา้จะแปล
เป็นภาษาไทยแลว้ไดด้งัน้ี  บทอิติปิโส  ไดแ้ก่  พระผูมี้พระภาคเจา้นั้น   

(1) เป็นผูไ้กลจากกิเลส   
(2) เป็นผูต้รัสรู้เองโดยชอบ   
(3) เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยความรู้และความประพฤติ   
(4) เป็นผูเ้สดจ็ไปดีแลว้   
(5) เป็นผูท้รงรู้โลกทั้งปวง   
(6) เป็นผูฝึ้กบุคคลท่ีควรฝึก   
(7) เป็นครูสัง่สอนเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย   
(8) เป็นผูเ้บิกบานแลว้   
(9) เป็นผูจ้  าแนกธรรมทั้งหลาย   

 

 ส่วนบทสวากขาโตนั้นหรือวา่บทพระธรรมคุณนั้น  ถา้แปลเป็นไทยแลว้ไดค้วามวา่พระธรรมอนั 
พระผูมี้พระภาค  ไดต้รัสเอาไวดี้แลว้คือ  (๑)  เป็นของอนับุคคลพึงเห็นเอง  (๒)  เป็นของไม่จ ากดัเวลา  (๓)  
เป็นของท่ีจะเรียกร้องผูอ่ื้นมาดูได ้ (๔)  เป็นของท่ีพึงเขา้มาใส่ตน  (๕)  เป็นของอนัวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตวั   
 ส่วนบทสงัฆคุณนั้นเม่ือแปลเป็นไทยแลว้ไดใ้จความวา่  พระสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้  
(๑)  เป็นผูป้ฏิบติัดีแลว้  (๒)  เป็นผูป้ฏิบติัตรงแลว้  (๓)  เป็นผูป้ฏิบติัถูกแลว้  (๔)  เป็นผูป้ฏิบติัชอบแลว้  (๕)  
เป็นพระอริยบุคคล  ๔  คู่นบัได ้ ๘  พวก  (๖)  เป็นผูค้วรแก่สกัการะท่ีเขาน ามาบูชา  (๗)  เป็นผูค้วรแก่ของ
ตอ้สรับ  (๘)  เป็นผูค้วรแก่ทกัษิณาทาน  (๙)  เป็นผูค้วรแก่การกราบไหว ้  (๑๐)  เป็นเน้ือนาบุญของโลก
ทั้งหมดน้ี  เป็นพระธงชยัเฉลิมพลของพระพทุธศาสนา  ถา้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย  ถา้พวกท่านมีศตัรู
หมู่มารต่าง ๆ  จากคนต่างชาติต่างศาสนา  หรือวา่คนใดคนหน่ึงกต็าม  ถา้พวกท่านทั้งหลายมีความเช่ือมัน่ใน
อ านาจของคุณพระรัตนตรัยแลว้  และไดน้ าเอาพระพทุธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสงัฆคุณ  ทั้ง  ๓  บทน้ี  
เอามาสวดบริกรรมจนถึงได ้ ๑๐๘  คาบหรือคร้ังแลว้  แลว้ตั้งอธิษฐานขอใหอ้ านาจของคุณพระรัตนตรัยทั้ง  
๓  น้ีมาช่วยขจดัปัดเป่าใหศ้ตัรูทั้งหลายเหล่านั้นพา่ยแพไ้ป  หรือวา่ไม่ใหม้ากระท าอนัตรายต่าง ๆ  แก่ตวัเรา
หรือวา่ครอบครัวของเรา  อนัน้ีกข้ึ็นอยูก่บัวา่พวกท่านมีศรัทธาแก่พระรัตนตรัยทั้ง  ๓  แค่ไหน  และพวก



ท่านมีสจัจธรรมแค่ไหน  และตั้งอยูต่ามหลกัท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนบอกเอาไวแ้ลว้วา่บุคคลท่ีจะใชเ้วทมนตร์คาถา
ทั้งหลายใหศ้กัด์ิสิทธ์ินั้นตอ้งท าตวัและประพฤติตนแบบไหนดว้ย  อนัน้ีเป็นหลกัใหญ่และส าคญัมากอีกดว้ย  
เม่ือไดเ้ขียนบอกสรรพคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามมาในท่ีน้ี  กเ็ลยถือโอกาสบอกความเป็นจริงอีกอยา่งหน่ึง
มาเอาไวใ้นท่ีน้ีดว้ยคือ  เร่ืองเก่ียวแก่หวัหนา้สงัฆรัตน์ในนามองคพ์ทุธทั้งหลายท่ีไดมี้มาแลว้  นบัจ านวนเป็น
อนนัตงันั้น  นบัตั้งแต่พระอนนัตต์ะเถระเป็นองคท่ี์หน่ึง  และพระอุตระเถระเป็นองคท่ี์สอง  และไดมี้มาเร่ือย ๆ  
จนถึงพระสมณโคดมพระบรมศาสดาพระองคน้ี์นั้นหาใช่เป็นองคข์องพทุธท่ีแทจ้ริงไม่  พระพทุธเจา้ท่ี
แทจ้ริงนั้นในแสนโกฏิจกัรวาลน้ีจะหาวิญญาณดวงไหน ๆ  เอามาเปรียบเทียบพระบารมีต่าง ๆ  แก่พระองค์
ไดห้รือจะหาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอะไรในแสนโกฏิจกัรวาลน้ีเอามาเทียบหรือวา่สูพ้ระองคไ์ดเ้ร่ืองน้ีเป็นความจริง
ของจกัรวาลเลยทีเดียวฯ   

 

พระพทุธมนต์ทีเ่ป็นมหำศิริมงคลแก่บุคคล 
ทีไ่ด้น ำเอำมำสวด  หรือเจริญอยู่เป็นประจ ำคือมงคลสูตร 

 
 มีเร่ืองกล่าวเป็นต านานอยูว่า่  ไดเ้กิดความวุน่วายข้ึนแก่หมู่มนุษยท์ั้งหลายและเทพในชั้นภพภูมิ
ต่าง ๆ  เก่ียวแห่เร่ืองมงคล  ท่ีแทจ้ริงนั้นถึง  ๑๒  ปีมนุษยว์า่คืออะไรท่ีเป็นมงคลท่ีแทจ้ริงของสตัวโ์ลกใน
จกัรวาลส้ีต่างคนหรือวา่ต่างเทพต่างองคก์มี็ความคิดเห็นไม่ตรงกนัวา่อะไร  เป็นมงคลท่ีแทจ้ริงทั้งมนุษยแ์ละ
เทพต่าง ๆ  ในยคุนั้นจึงไดบ้งัเกิดมีต านานหรือวา่พระพทุธมนตบ์ทน้ีเกิดข้ึน  เรียกวา่มงคลสูตรน้ีตามใน
ต านานพระพทุธมนตแ์ปลเป็นภาษาไทยดงัต่อไปน้ี  เอวมฺเม  สุต   อนัขา้พเจา้  (คือพระอานนทเถระ)  ได้
สดบัมาแลว้อยา่งน้ี  เอก   สมย    ภควา  สมยัหน่ึงสมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้  สาวตฺถิย    วิหรติ  เชตวเน  
อนาถปิณฺฑิกสฺส  อาราเม  เสดจ็ประทบัอยูท่ี่พระเชตะวนัวิหาร  อารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี  ใกลเ้มืองสา
วตัถี   
 อะถะโข  อญัญะตะรา  เทวะตา  อะภิกนัตายะ  รัตติยา  อะภิกกนัตะวณัณา  เกวะละกะกปปัง  เช
ตะวะนงั  โอภาเสตวา  เยนะ  ภะคะวา  เตนุปะสังกะมิ  อุปสังกะมิตวา  ภะวะวนัตงั  อะภิวาเทตวา  เอกะมนั
ตงั  อฏัฐาสิ  เอกะมนัตง้  ฐิตา  โข  สา  เทวะตา  ภะวะวนัตงั  คาถายะ  อชัฌะภาสิ   
 พะหูเทวา  มนุสสา  จะ  มงัคลานิ  อะจินตะยงุ  อากงัขะมานา  โตถานงั  พรูหิ  มงัคะละมุตตะมงัฯ  
 อะเสวะนา  จะ  พาลานงั  ปัณฑิตานญัจะ  เสวะนา  ปูชา  จะ  ปูชะนียานงั  เอตามมงัคะละมุตตะ
มงัฯ 
 ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ  ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา  อตัตะส้มมาปะณิธิ  จะ  เอตมัมงั  คะละ
มุตตะมงัฯ   
 พาหุสัจจญัจะ  สิปปัญจะ  วินะโย  จะ  สุสิกขิโต  สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา  เอตมัมงัคะละมุตตะมงัฯ   



 มาตาปิตุอุปัฏฐานงั  ปุตตะทารัสสะ  สงัคะโห  อะนากลุา  จะ  กมัมนัตา  เอตมัมงัคะละมุตตาะมงั
ฯ   
 ทานญัจะ  ธมัมะจะริยา  จะ  ญาตะกานญัจะ  สงัคะโห  อะนะวชัชานิ  กมัมานิ  เอตมัมงัคะลา
มุตตาะมงัฯ   
 อาระตี  วิระตี  ปาปา  มชัปานา  จะ  สัญญะโม  อปัปะมาโท  จะ  ธมัเมสุ  เอตมัมงัคะละมุตตะมงัฯ   
 คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ  สันตะฏฐี  จะ  กะตญัญุตา  กาเลนะ  ธมัมสัสะวะนงั  เอตมัมงัคะลา  
มุตตะมงัฯ   
 ขนัตี  จะ  โสวะจสัสะตา  สะมะณานญัจะ  ทสัสะนงั  กาเลนะ  ธมัมะสากจัฉา  เอาตมัมงัคะละ
มุตตะมงัฯ   
 ตะโป  จะ  พรหมะจะริยญัจะ  อะริยะสัจจานะทสัสะนงั  นิพพานนะสจัฉิ  กิริยา  จะ  เอตมัมงัคะ
ละมุตตะมงัฯ 
 ผฏุฐสัสะ  โลกะ  ธมัเมหิ  จิตตงั  ยสัสะ  นะ  กมัปะติ  อะโสกงั  วิระชงั  เขมงั  เอตมัมงัคะละ  
มุตตะมงัฯ   
 เอตาทิสานิ  กตัวานะ  สพพตัถะมะปะราชิตา  สพัพตัถะ  โสตถิง  คจัฉนัติ  ตนัเตสงั  มงัคะละ  
มุตตะมนัติฯ   
 

 พระพทุธมนตม์งคลสูตรน้ี  ถา้แปลเป็นไทยแลว้ไดใ้จความวา่  ในคร้ังนั้นแล  เทพยดาองคใ์ดองค์
หน่ึง  คร้ันเม่ือราตรีปฐมยามล่วงไปแลว้  มีรัศมีอนังามยิง่นกัยงัเชตะวนัทั้งส้ินใหส้วา่ง  พระผูมี้พระภาค
เสดจ็อยูโ่ดยท่ีใดกเ็ขา้ไปเฝ้าโดยท่ีนั้น  คร้ันเขา้ไปเฝ้าแลว้  จึงถวายอภิวาทพระผูมี้พระภาคเจา้แลว้  ไดย้นือยู่
ในท่ามกลางส่วนขา้งหน่ึง  คร้ันเทพยดานั้นยนืในท่ีสมควรส่วนขา้งหน่ึงแลว้ไดทู้ลพระผูมี้พระภาคเจา้  ดว้ย
คาถาวา่หมู่เทวดาและมนุษยเ์ป็นอนัมาก  ผูห้วงัความสวสัดี  ไดคิ้ดหามงคลทั้งหลาย  ขอพระองคจ์งเทศนา
มงคลอนัสูงสุดฯ   
 พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้  พระองคจึ์งไดต้รัสเทศนาวา่พระมงคลของพระพทุธเจา้
หรือวา่ของพระพทุธศาสนานั้นมีอยู ่ ๓๘  ประการท่ีเป็นมหาศิริมงคล  หรือท่ีเป็นอุดมมงคลท่ีแทจ้ริงนั้นคือ  
(๑)  การไม่คนชนพาลทั้งหลาย  (๒)  ความคบกบับณัฑิตทั้งหลาย  (๓)  ความบูชาชนควรบูชาทั้งหลาย  ขอ้
น้ีเป็นมงคลอนัสูงสุด  (๔)  ความอยูใ่นประเทศอนัสมควร  (๕)  ความเป็นผูมี้บุญอนัท าแลว้ในกาลก่อน  (๖)  
ความตั้งตนไวช้อบ  อนัน้ีกเ็ป็นมงคลอนัสูงสุด  (๗)  ความไดฟั้งแลว้มาก  (๘)  มีศิลปศาสตร์  (๙)  วินยัอนั
ชนศึกษาดีแลว้  (๑๐)  วาจาอนัชนกล่าวดีแลว้  ขอ้น้ีเป็นมลคงอนัสูงสุด  (๑๑)  ความบ ารุงมารดา  และบิดา  
(๑๒)  ความสงเคราะห์ลูกและเมีย  (๑๓)  การงานทั้งหลายไม่อากลูหรือไม่คัง่คา้ง  ขอ้น้ีเป็นมงคลอนัสูงสุด  
(๑๔)  การใหปั้นเจือจาน  (๑๕)  ความประพฤติธรรม  (๑๖)  ความสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย  (๑๗)  การ
กระท ากรรมทั้งหลายไม่มีโทษ  ขอ้น้ีเป็นมงคลอนัสูงสุด  (๑๘)  ความงดเวน้จากบาป  (๑๙)  ความส ารวม
จากการด่ืมน ้าเมา  (๒๐)  ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย  ขอ้น้ีเป็นมงคลอนัสูงสุด  (๒๑)  ความเคารพ  
(๒๒)  ความไม่จองหอง  (๒๓)  ความยนิดีดว้ยของอนัมีอยู ่ (๒๔)  ความเป็นผูอุ้ปการะ  อนัท่านท าแลว้แก่



ตน  (๒๕)  ความฟังธรรมโดยกาล  ขอ้น้ีเป็นมงคลอนัสูงสุด  (๒๖)  ความอดทน  (๒๗)  ความเป็นผูว้า่ง่าย  
(๒๘)  ความเห็นสมณะทั้งหลาย  (๒๙)  ความเจรจาธรรมโดยกาล  ขอ้น้ีเป็นมงคลอนัสูงสุด  (๓๐)  ความ
เพียรเผากิเลส  (๓๑)  ความประพฤติอยา่งพรหม  (๓๒)  ความเห็นอริยสจัทั้งหลาย  (๓๓)  ความท าพระ
นิพพานใหแ้จง้  ขอ้น้ีเป็นมงคลอนัสูงสุด  (๓๔)  ไม่ติดขอ้งอยูใ่นโลกธรรม  (๓๕)  เป็นผูมี้จิตไม่หวัน่ไหว  
(๓๖)  จิตไม่มีโศก  (๓๗)  มีจิตปราศจากกิเลสทั้งปวง  (๓๘)  มีจิตอนัเกษม  (พระอมฤตนิพพาน  (ขอ้น้ีเป็น
มงคลอนัสูงสุด  เม่ือเทพยดาและมนุษยท์ั้งหลายกระท ามงคลทั้งหลายเช่นน้ีแลว้  หรือวา่เทพยดาและมนุษย์
ทั้งหลายประพฤติปฏิบติัอยู่ในหลกัมงคลทั้งหมดน้ีไดแ้ลว้  จะเป็นผูไ้ม่พ่ายแพใ้นท่ีทั้งปวง  ย่อมถึงความ
สวสัดีในทั้งปวง  ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นมงคลอนัสูงสุดของเทพยดาและมนุษยท์ั้งหลายเหล่านั้น  ถา้
เทพยดาและมนุษยท์ั้งหลายประพฤติและปฏิบติัตามน้ีจะเป็นมหาศิริมงคลแก่ตวัท่านเหมือนเงาติดตามตนไป
ทุกหนทุกแห่ง  ตลอดกาลนาน  หรือวา่พวกพทุธบริษทัทั้งหลายไดน้ าเอามงคลสูตรน้ีมาเจริญหรือวา่เอาสวด
เป็นประจ าวนั  กจ็ะบงัเกิดเป็นมหาศิริมงคลแก่ตวัท่านและครอบครัวของท่านเอง  เพราะวา่จะมีพวกเทพยดา
ทั้งหลายเขาจะมาสาธุการดว้ย  และพร้อมกระนั้นแลว้  พวกเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นพวกเขาจะใหศี้ลใหพ้ร
แก่บุคคลท่ีน าเอามงคลสูตรน้ีสาสาธยายหรือวา่น าเอาสวดและปฏิบติัตามหลกัอนัน้ี  มงคลทั้ง  ๓๘  ประการ
น้ี  ถา้ใครท่องบ่นเอาไวไ้ดพ้ร้อมดว้ยค าแปลแลว้กจ็ะเป็นมหาศิริมงคลแก่ตวัของพวกท่านเองตลอดกาลฯ   

 

รัตนสูตรหรือก ำแพงแก้ว  ๓  ช้ัน 
ในพระพทุธศำสนำ  พระพทุธมนต์บทนี ้

สวดขับโรคห่ำและปีศำจ 
 
 มีเร่ืองราวอยูว่า่  ในสมยัหน่ึงในพทุธกาลเม่ือคร้ังสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัมีพระชนมชี์วติ
อยูใ่นสมยันั้น  ไดเ้กิดโรคห่าระบาดข้ึนท่ีเมืองโพศาลี  พวกภูตผปีีศาจไดอ้าละวาดเบียดเบียนพวกมนุษย์
ทั้งหลายท่ีอยูอ่าศยัในเมืองไพศาลี  เกิดทุพภิกขภยัขา้วยากหมากแพงมาก  ประชาชนทั้งหลายพวกชาวลิจฉวี
ต่าง ๆ  เดือดร้อนกนัยิง่นกัไปทัว่พร้อมดว้ยเหล่ามลัลกษตัริยท์ั้งหลายดว้ยต่างก็เศร้าหมองเส่ือมราศีลงไป  
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงรับสัง่ใหพ้ระอานนทเ์ถระ  พร้อมดว้ยพระภิกษุสงฆแ์ละชาวเมืองเจริญพทุธมนต์
บทน้ี  ปรากฏวา่พระอานนทแ์ละพระภิกษุสงฆท์ั้งหลายเหล่านั้น  ไดต้ั้งจิตดงัน้ี  เราทั้งหลายจงตั้งจิตอนั
ประกอบไปดว้ยความกรุณาในสตัวท์ั้งหลายดงัพระอานนทเ์ถระผูมี้อาย ุ  นึกถึงพระพทุธคุณทั้งหลาย  แมท้ั้ง
ปวงของพระตถาคตเจา้  จ  าเดิมแต่ปรารถนาพทุธภูมิมาคือบารมี  ๑๐  ทศัน์  อุปบารมี  ๑๐  ทศัน์  ปรมตัถ
บารมี  ๑  ทศัน์  มหาบริจาค  ๕  จริยา  เสดจ็ลงส่งคพัโภทร  ในภพมีในท่ีสุดประสูติเสดจ็ออกอภิเนษกรมณ์  
บ าเพญ็ทุกกริยาชนะมาร  ตรัสรู้พระสพัพญัญตญาณ  ณ  โพธิลบัลงักน์วโลกกตุรธรรม  ๙  ดงัน้ี  แลว้กระท า
ปริตร  ตลอดราตรีทั้ง  ๓  ยามในภายในก าแพง  ๓  ชั้นในเมืองเวสาลี  เทวดาทั้งหลายในแสนโกฏิจกัรวาล  



ยอ่มรับเอาแมซ่ึ้งอาชญาแห่งพระปริตรรอนัใด  อน่ึงพระปริตรรอนัใด  ยงัภยัทั้ง  ๓  ประการอนัเกิดจากโรค
อมนุษยแ์ละขา้วยากหมากแพง  และความเดือดร้อนต่าง ๆ  ในเมืองเวสาลีนั้นจงใหอ้นัตรธานไปโดยเร็ว
พลนั  พวกเราทั้งหลายจงสวดปริตรรอนันั้นเทอญ 
 (บทสวด)  ยานีธะ  ภูตานิ  สมาคะตานิ,  ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อนัตะลิกเข,  สัพเพ  วะ  ภูติ  สุมะนา  
ภะวนัตุ,  อะโถปิ  สกักจัจะ  สุณนัตุ  ภาสิตงั,  ตสัมา  หิ  ภูตา  นิสาเมถะ  สพัเพ,  เมตตงั  กะโรถะ  มานุสิยา  
ปะชายะ,  ทิวา  จะ  รัตโต  จะ  หะรันติ  เย  พะลิง  ตสัมา  หิ  เน  รักขะถะ  อปัปะมตัตา,  ยงักิญจิ  วิตตงั  อิธ
วา  หุรังวา,  สัคเคสุ  วา  ยงั  ระตะนงั  ปะณีตงั  นะโน,  สะมงั  อตัถิ  ตะถาคะเตนะ  อิทมัปิ  พทุเธ  ระตะนงั  
ปะณีตงั,  เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 
 ขะยงั  วิราคงั  อะมะตงั  ปะณีตงั,  ยะทชัฌะคา  สักยะมุนี  สะมาหิโต,  นะ  เตนะ  ธมัเมนะ  
สะมตัถิ  กิญจิ,  อิทมัปิ  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 
 ยมัพทุธะเสฏโฐ  ปะริวณัณะย ี สุจิง,  สะมาธิมานนัตะริกญัญะมาหุ,  สะมาธินา  เตนะ  สะโมนะ  
วิชชะติ,  อิทปัปิ  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ,. 
 เย  ปุคคะลา  อฏัฐะ  สะตงั  ปะสัตถา,  จตัตาริ  เอตานิ  ยคุานิ  โหนติ,  เต  ทกัขิเณยยา  สุคะตสัสะ  
สาวะกา,  เอเตสุ  ทินนานิ  มะหปัผะลานิ,  อิทมัปิ  สังเฆ  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอเตนะ  ลทัธา  มุธา  นิพพติุง  
ภุญชะมานา,  อิทมัปิสังเฆ  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 
 เย  สุปปะยตุตา  มะนะสา  ทฬัเหนะ,  นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนมัหิ,  เต  ปัตติปัตตา  อะมะตงั  
วิคยัหะ  ลทัธา  มุธา  นิพพติุง  ภุญชะมานา,  อิทมัปิ  สังเฆ  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 
 ยะถินทะขีโล  ปะฐะวิง  สิโต  สิยา,  จตุพภิ  วาเตภิ  อะสมัปะกมัปิโย,  ตะถูกปะมงั  สปัปุริสงั  วะ
ทามิ,  โย  อะริยะสัจจานิ  อะเวจจะ  ปัสสะติ,  อิทมัปิ  สังเฆ  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  
โหตุ. 
 เย  อะริยะสจัจานิ  นิภาวะยนัติ,  คม้ภีระปัญเญนะ  สุเทสิตานิ,  กิญจาปิ  เต  โหนติ,  ภิสปัปะมตัต,  
นะ  เต  ภะวงั  อฏัฐะมะมาทิยนัติ,  อิทมัปิ  สังเฆ  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 
 สะหาวสัสะ  ทสัสะนะสมัปะทายะ,  ตะยสัสุ  ธมัมา    ชะหิตา  ภะวนัตุ,  สกักายทิฏฐิ  วิจิกิจฉิตญั
จะ,  สีลพพะตงั  วาปิ  ยะทตัถิ  กิญจิ,  จะตูหะปาเยหิ  จะ  วิปปะมุตโต,  ฉะ  จาภิฐานานิ  อะภพัโพ  กาตุง,  
อิทมัปิ  สังเฆ  ระตะนงั  ปะรีตงั  เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ,   
 กิญจาปิ  โส  กมัมงั  กะโรติ  ปาปะกงั,  กาเยนะ  วาจายทุะ  เจตะสา  วา,  อะภพัโพ  โส  ตสัสะ  
ปะฏิจฉะทายะ,  อะภพัพะตา  ทิฏฐะปะทสัสะ  วตุตา,  อิทมัปิ  สังเฆ  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุ
วตัถิ  โหตุ,   
 วะนปัปะคุมเพ  ยะถา  ผสุสิตคัเค,  คิมหานะมาเส  ปะฐะมสัมิง  คิมเห,  ตะถูปะมงั  ธมัมะวะวงั  
อะเทสะย,ิ  นิพพานะคามิง  ปะระมงั  หิตายะ,  อิทมัปิ  พทุเธ  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  
โหตุ,   



 วะโร  วะวญัญ  วะระโท  วะราหะโร,  อะนุตตะโร  ธมัมะวรัง  อะเทสะย,ิ  อิทมัปิ  พทุเธ  ระ
ตะนงั  ปะณีตงั  เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ,   
 ขีณงั  ปุราณงั  นะวงั  นตัถิ  สัมพวงั  วิรัตตะจิตตายะติเก,  ภะวสัมิง,  เต  ขีณะ  พชีา  อะวิรุฬหิ  
ฉนัทา  นิพพนัติ  ธีรา  ยะถายมัปะทีโป,  อิทมัปิ  สังเฆ  ระตะนงั  ปะณีตงั,  เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ, 
 ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ,  ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อนัตะลิกเข,  ตะถาคะตงั  เทวะมนุสสะปูชิตงั,  
พทุธงั  นะมสัสามะ  สุวตัถิ  โหต,   
 ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ  ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อนัตะลิกเข,  ตะถาคะตงั  เทวะมนุสสะปูชิตงั,  
ธมัมงั  นะมสัสามะ  สุวตัถิ  โหตุ,   
 ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ  ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อนัตะลิกเข,  ตะถาคะตงั  เทวะมนุสสะปูชิตงั,  
สังหงั  นะมสัสามะ  สุวตัถิ  โหตุ,   
 เม่ือพระอานนทเ์ถระเจา้ไดป้ระกาศพระบรมราชโองการขององคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้
แลว้เช่นนั้น  ซ่ึงถา้แปลเป็นภาษาไทยแลว้ไดใ้จความวา่ดงัน้ีฯ   
 หมู่ภูติประจ าถ่ินเหล่าใด  ประชุมกนัแลว้ในนครน้ีกดี็  เหล่าใดประชุมกนัแลว้ในอากาศกดี็  ขอ
หมู่ภูตทั้งปวงจงเป็นผูดี้ใจ  และจงฟังภาษิตโดยเคารพ  เพราะเหตุนั้นแล  ท่านภูตทั้งปวงจงตั้งใจฟัง  กระท า
ไมตรีจิต  ในหมู่มนุษยชาติประชุมชน  มนุษยเ์หล่าใด  ยอ่มสงัเวยทั้งกลางวนั  กลางคืน  เพราะเหตุนั้นแล  
ท่านทั้งหลายจงเป็นผูไ้ม่ประมาท  รักษาหมู่มนุษยเ์หล่านั้น  ทรัพยเ์คร่ืองปล้ืมใจ  อนัใดอนัหน่ึงในโลกน้ี
หรือโลกอ่ืน  หรือรัตนะอนัใดอนัประณีตในสวรรค ์ รัตนะอนันั้นเสมอดว้ยพระตถาคตเจา้ไม่มีเลย  แมอ้นัน้ี
เป็นรัตนะอนัประณีตในพระพทุธเจา้  ดว้ยค าสตัยน้ี์  จงความสวสัดีจงมีพระศากยมุนีเจา้  มีพระหฤทยัด ารง
มัน่  ไดบ้รรลุธรรมอนัใด  เป็นท่ีส้ินราคะ  เป็นอมฤตธรรมอนัประณีตส่ิงไร ๆ  เสมอดว้ยพระธรรมนั้นยอ่ม
ไม่มี  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนัประณีต  ในพระธรรม  ดว้ยค าสตัยน้ี์ขอความสวสัดีจงมี  พระพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐ
สุดทรงสรรเสริญแลว้ซ่ึงสมาธิอนัใด  วา่เป็นธรรมอนัสะอาด  บณัฑิตทั้งหลาย  กล่าวซ่ึงสมาธิอนัใดวา่ใหผ้ล
โดยล าดบั  สมาธิอ่ืน  เสมอดว้ยสมาธินั้นยอ่มไม่มี  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะประณีต  ในพระธรรมดว้ยค าสตัยน้ี์  
ขอความสวสัดีจงมี  บุคคลเหล่าใด  ๘  จ าพวก  ๔  คู่  อนัสตับุรุษทั้งหลายสรรเสริญแลว้  บุคคลเหล่านั้น  
เป็นสาวกของพระสุคต  ควรแก่ทกัษิณาทาน  ท่านทั้งหลายอนับุคคลถวายในท่านเหล่านั้น  ยอ่มมีผลมาก  
แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนัประณีต  ในพระสงฆ ์ ดว้ยค าสตัยน้ี์  ขอความสวสัดีจงมี  พระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่า
ใด  ในพระศาสนาพระโคดมเจา้  ประกอบดีแลว้  มีใจมัน่คง  มีความใคร่ออกไปแลว้  พระอริยบุคคล
ทั้งหลายเหล่านั้น  ถึงพระอรหตัตผลท่ีควรถึงหยัง่เขา้สู่พระนิพพาน  ไดซ่ึ้งความดบักิเลส  โดยเปล่า ๆ  แลว้
เสวยผลอยู ่  แมอ้นัน้ี  เป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆด์ว้ยค าสตัยน้ี์  ขอความสวสัดีจงมี  เสาเข่ือนท่ีลงดิน
แลว้ไม่หวัน่ไหวดว้ยพาย ุ  ๔  ทิศ  ฉนัใด  ผูใ้ด  เลง็เห็นอริยสจัทั้งหลาย  เราเรียกผูน้ั้นวา่เป็นสตับุรุษผูไ้ม่
หวัน่ไหวดว้ยโลกธรรม  อุปมาฉนันั้น  แมอ้นัน้ี  เป็นรัตนะอนัประณีต  ในพระสงฆ ์ ดว้ยค าสตัยน้ี์  ขอความ
สวสัดีจงมี  พระโสดาบนัจ าพวกใด  กระท าใหแ้จง้  อยูซ่ึ่งอริยสจัทั้งหลาย  อนัพระศาสดาผูมี้ปัญญาอนั
ลึกซ้ึง  แสดงดีแลว้  พระโสดาบนัจ าพวกนั้น  ยงัเป็นผูป้ระมาทกดี็  ถึงกระนั้น  ท่านยอ่มไม่ถือเอาภพท่ี  ๘  



(คือเกิดอีกอยา่งมาก  ๗  ชาติ)  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนัประณีต  ในพระสงฆ ์ ขอความสวสัดีจงมี  สกักายทิฏฐิ  
วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรามาส  อนัใดอนัหน่ึงยงัมีอยูธ่รรมเหล่านั้น  อนัพระโสดาบนัละไดแ้ลว้  (คือโสดาปัตติ
มรรค)  ทีเดียว  อน่ึง  พระโสดาบนัเป็นผูพ้น้แลว้  จากอบายทั้ง  ๔  ไม่อาจเพื่อกระทิภิฐานทั้ง  ๖  (คือ
อนนัตริยกรรม  ๕  และการเขา้รีต)  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนัประณีต  ในพระสงฆ ์  ดว้ยค าสตัยน้ี์  ขอความ
สวสัดีจงมี  พระโสดาบนันั้น  ยงักระท าบาปกรรมดว้ยกายหรือวาจาหรือใจไดบ้า้ง  (เพราะความพลาด)  ถึง
กระนั้นท่านไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปกรรมอนันั้น  ความเป็นผูมี้ทางพระนิพพานอนัเห็นแลว้  ไม่ควรปกปิด
บาปกรรมนั้น  อนัพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสแลว้  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนัประณีต  ในพระสงฆ ์ ดว้ยค าสตัยน้ี์ขอ
ความสวสัดีจงมี  พุม่ไมใ้นป่ามียอดอนับานแลว้  ในเดือนตน้คิมหะ  แห่งคิมหฤดูฉนัใด  พระผูมี้พระภาคเจา้  
ไดท้รงแสดงพระธรรม  ใหถึ้งนิพพาน  เพื่อประโยชนแ์ก่สตัวท์ั้งหลาย  มีอุปมาฉนันั้น  แมอ้นัน้ี  เป็นรัตนะ
อนัประณีตในพระพทุธเจา้  ดว้ยค าสตัยน้ี์ขอความสวสัดี  พระพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐ  ทรงทราบธรรมอนั
ประเสริฐ  ประทานตนธรรมอนัประเสริฐ  น ามาซ่ึงธรรมอนัประเสริ,  เป็นผูล้บลน้ไดท้รงแสดงแลว้  ซ่ึง
พระธรรมอนัประเสริฐ  แมอ้นัน้ี  เป็นรัตนะอนัประณีต  ในพระพทุธเจา้ดว้ยค าสตัยน้ี์  ขอความสวสัดีจงมี  
กรรมเก่า  ของพระอริยบุคคล  เหล่าใดส้ินแลว้  กรรมสมภพใหม่ยอ่มไม่มี  พระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอนั
หน่ายแลว้ในภพต่อไป  พระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชส้ินไปแลว้  มีความพอใจงอกไม่ไดแ้ลว้   เป็นผูมี้ปัญญา  
ยอ่มปรินิพพาน  เหมือนประทีปอนัดบัไป  ฉะนั้น  แมอ้นัน้ี  เป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ ์ ดว้ยค าสตัยน้ี์  
ขอความสวสัดีจงมี  ภูตประจ าถ่ินเหล่าใด  ประชุมกนัแลว้ในพระนครกดี็  เหล่าใดประชุมกนัแลว้ในอากาศ
กดี็  เราทั้งหลาย  จงนมสัการพระพทุธเจา้ผูม้าแลว้อยา่งนั้น  ผูอ้นัเทพยดาและมนุษยบู์ชาแลว้  ขอความ
สวสัดีจงมี  ภูตประจ าถ่ินเหล่าใดประชุมกนัแลว้ในอากาศกดี็  เราทั้งหลาย  จงนมสัการพระธรรม  อนัมาแลว้
เหล่านั้น  อนัเทพยดา  และมนุษยบู์ชาแลว้ขอความสวสัดีจงมี  ภูตประจ าถ่ินเหล่าใด  ประชุมกนัแลว้ในพระ
นครน้ีกดี็  เหล่าใดประชุมกนัแลว้ในอากาศกดี็  เราทั้งหลาย  จงนมสัการ  พระสงฆ ์  ผูม้าแลว้อยา่งนั้นผูอ้นั
เทพยดา  และมนุษยบู์ชาแลว้  ขอความสวสัดีจงมี  ในต านานความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพทุธมนตบ์ทน้ี  ได้
กล่าวเอาไวว้า่เทวดาทั้งหลายในแสนโกฏิตลอดจกัรวาล  ยอ่มรับเอาแมซ่ึ้งอาชญา  แห่งพระปริตรคือพระ
พทุธมนตแ์กว้บทน้ี  เพราะฉะนั้นภยัทั้ง  ๓  ชนิดหรือ  ๓  ประการ  อนัเกิดจากโรคห่า  โรคระบาดจาดภูตผี
ปีศาจและขา้ยากหมากแพง  และความเดือดร้อนต่าง ๆ  ในพระนครไพศาลีไดห้ายอนัตรธานไปโดยเร็วพลนั  
นบัตั้งแต่พระอานนทเ์ถระและพระสงฆไ์ดไ้ปช่วยสวดพระพทุธมนตบ์ทดงัท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ี  ตั้งแต่ตน้
จนจบโดยสมบูรณ์น้ีฯ     
  

พทุธมนต์ศักดิ์สิทธ์ิบทนีคื้อรำชะโตป้องกนัภยั 
 
 ราชะโต  วา  โจระโต  วา มะนุสสะโต  วา  อะมะนุสสะโต  วา  อคัคิโต  วา  อุทะกะโต  วา  ปิสา
จะโต  วา  ขาณุกะโต  วา  กณัฏะกะโต  วา  นกัขตัตะโต  วา  ชะนะปะทะโรคะโต  วา  อะสัทธมัมะโต  วา  



อะส้นทิฏฐิโต  วา  อะสัปปุริสะโต  วา  จณัฑะหตัถิอสัสะมิคะโคณะกุกกรุะอะหิวิจฉิกะมะนิสัปปิทีปิอจัฉะ
ตะรัจฉะสุกะระมะหิสะยกัขะรักขะสารทีหิ  นานา  ภะยะโต  วา  อารักขงั  คณัหนัตุฯ   
 ปะริธานะโต  ปัฏฐายะ  ตะถาคะตสัสะ  ทะสะปาระมิโย  ทะสะอุประปาระมิโย  ทะสะปะระมตั
ถะปาระมิโย  ปัญจะมะหาปะริจจาเค  ติสโสจริยา  ปัจฉิมพัภะ  เว  คพัภาวกักนัติ  ชาติง  อะภินิกขะมะนงั  
ปะธานะจะริยงั  โพธิปัลลงัเก  มาระวิชะยงั  สัพพญัญุตะญาณปัปะฏิเวธงั  นะวะโลกตุตะระธมัเมติ  สัพเพปิ  
เม  พทุธคุเณ  อาวชัชิตวา  เวสาลิยา  ตีสุ  ปารารันตะเรสุ  ติยามะรัตติง  ปะรัตตงั  กะโรนโต  อายสัมา  
อานนัทตัเถโร  วิยะ  การุญญะจิตตงั  อุปัฏฐะเปตวา  โกฏิสะตะสะหสัเสสุ  จกักะวาเฬสุ  เทวะตา  ยสัสาณมั
ปะฏิคคณัหนัติ  ยญัจะ  เวสายยิมั  ปุเร  โรคามะนุสสะทุพภิกขะสมัภูตนัติ  วิธมัภะยงัขิปปปะมนัตะระธาเปสิ  
ปะริตตนัตมัภะณามะ  เหฯ   
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีอีกบทหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุด  ท่ีพระพทุธเจา้ไดใ้หพ้ระอานนทน์ าเอาไปสวดขบัไล่
ภูตผปีีศาจและขบัโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ  และแกข้า้วยากหมากแพงท่ีเมืองไพศาลีในสมยัพทุธกาล  และเป็น
พทุธมนตท่ี์สามารถน าเอาใชก้ระท าพิธีสวดท าน ้ าพทุธมนตรั์กษาโรคภยัไขเ้จบ็ได ้  และขบัเสนียดจญัไรและ
ป้องกนัภยัอนัตรายต่าง ๆ  ไดส้ารพดั  สุดแทแ้ต่วา่ผูท่ี้จะน าเอามาใชมี้ศรัทธาและสมาธิขนาดไหน  และถา้
พทุธบริษทัน าเอามาสวดเป็นประจ าแลว้  สามารถป้องกนัภยัและภูตผปีีศาจต่าง ๆ  ไดแ้น่นอนฯ   
 

พระพทุธมนต์เมตตสูตร 
(เมตตำมหำนิยมศัตรูกลบักลำยมำเป็นมติร) 

 
 มีเร่ืองอยูว่า่  เม่ือคร้ังพทุธกาล  ในสมยันั้นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราชาวพทุธทั้งหลาย  
พระองคย์งัมีชนมม์ายดุ ารงพระชนมชี์พอยูไ่ดมี้พระภิกษุสงฆส์าวกบางพวกไดท่้องเท่ียวไปในป่าต่าง ๆ  มี
พระสาวกอยูพ่วกหน่ึงไดไ้ปอยูอ่าศยัในป่าอนัมีตน้ไมใ้หญ่ ๆ  เอาเป็นท่ีบ าเพญ็เพยีรไดพ้กัอาศยัอยูใ่ตต้น้ไม้
ใหญ่ ๆ  เหล่านั้น  เพื่อบ าเพญ็สมณธรรมในคร้ังนั้น  ปรากฏวา่เหล่าเทพพฤกษรุ์กเทวาท่ีสถิตสิงอยูท่ี่ตน้ไม้
ทั้งหลายเหล่านั้นไดรั้บความเดือดร้อน  จึงไดแ้ปลงองคห์ลอกหลอนกล่นแกลง้ต่าง ๆ  นานา  เพื่อจะใหพ้วก
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจากไปจากท่ีนั้นเสีย  เพราะว่าพวกของตนไดรั้บความเดือดร้อนดว้ยอ านาจท่ีมี
พระภิกษุสงฆเ์ป็นจ านวนมากไดเ้ขา้มาเอาใตต้น้ไมเ้หล่านั้น  พกัอาศยัเพื่อบ าเพญ็สมณธรรม  กระท าใหเ้ทพ
ท่ีอยูบ่นตน้ไมห้รือส่ิงอยูบ่นตน้ไมเ้หล่านั้น  ไม่สามารจะอยูห่รือส่ิงอยูบ่นตน้ไมเ้หล่านั้นได ้  จ  าเป็นจะตอ้ง
อุม้ลูกหรือวา่พาภรรยาของตนลงจากตน้ไมน้ั้นใหม่ ๆ  ทีเดียว  เทพเหล่านั้นกคิ็ดวา่  พระสงฆส์าวกพวกน้ีคง
จะมาพกัท่ีนั้นไม่ก่ีวนักค็งจะเดินทางไปอยูใ่นสถานท่ีอ่ืนแต่แลว้ปรากฏวา่วา่พระสงฆส์าวกกลุ่มนั้นไดย้ดึเอา
สถานท่ีนั้นบ าเพญ็เพียรในสถานท่ีนั้นอยา่งถาวร  จึงกระท าใหพ้วกรุกขเทวาเหล่านั้นไดรั้บความเดือดร้อน
จึงไดแ้ปลงองคห์ลอกหลอนและกลัน่แกลง้ต่าง ๆ  นานา  เพื่อใหพ้ระภิกษุสงฆส์าวกกเหล่านั้นมีความตกใจ
กลวัจะไดย้า้ยกนัไปอยูท่ี่อ่ืนเสีย  อยูต่่อมาวนัหน่ึง  พระภิกษุสงฆส์าวกเหล่านั้นไดช้กัชวนกนัมาเขา้เฝ้าพระ



บรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้  พระองคก์ไ็ดท้รงไต่ถามถึงสุขและทุกขต่์าง ๆ  แก่พวกพระภิกษุสงฆ์
สาวกกลุ่มนั้นวา่เป็นอยา่งไรบา้ง  ในการท่ีไดท่้องเท่ียวไปในป่าแสวงหาสถานท่ีเงียบสงดัและวเิวกเพื่อบ าเพญ็
เพียนสมณธรรมนั้น  ไดรั้บความทุกขสุ์ขเป็นประการไร  สะดวกสบายอยูห่รือ  พระภิกษุสงฆส์าวกเหล่านั้น
จึงเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่พวกของตนใหพ้ระสมัมาสมัพทุธเจา้ฟังไปตามความเป็นจริงทั้งหมดตามท่ีตน
ไดรั้บมา  พระสัมมาสมัพทุธเจา้พระองคจึ์งไดท้รงตรัสบอกพระพทุธมนตบ์ทเมตตาสูตรน้ี  และไดท้รงช้ี
แนะน าใหพ้ระภิกษุสงฆส์าวกเหล่านั้นกลบัไปอยูใ่นป่าท่ีสถานนั้นใหม่  และใหเ้จริญพทุธมนตบ์ทเมตตสูตร
น้ีดงัต่อไปน้ีฯ   
 กะระณียะมตัถะกสุะเลนะ  ยนัตงั  สันตงั  ปะทงั  อะภิสะเมจจะ  สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ  สุ
วะโจ  จสัสะ  มุทุ  อะนะติมานี  สนัตุสสะโก  จะ  สุภะโร  จะ  อปัปะกิจโจ  จะ  สลัละหุกะวตุติ  สนัตินทรี
โย  จะ  นิปะโก  จะ  อปัปะคพัโภ  กเุลสุ  อะนะนุคิทโธ  นะ  จะ  ขทุทงั  สะมาจะเร  กิญจิ  เยนะวิญญู  ปะเร  
อุปะเวะเทยยงุ  สุขิโน  วา  เขมิโน  โหนตุ  สัพเพ  สัตตา  ภะวนัตุ  สุขิตตัตา  เยเกจิ  ปาณะภูตตัถิ  ตะสา  วา  
ถาวรา  วา  อะนะ  วะเสสา  ทีฆา  วา  เย  มะหนัตา  วา  มชัฌิมา  รัสสะกา  อะณุกกะถูลา  ทิฏฐา  วา  เย  จะ  
อะทิฏฐา  เย  จะ  ทูเร  วะวนัติ  อะวิทูร  ภูตา  วา  สัมภะเวสี  วา  สัพเพ  สัตตา  ภะวนัตุ  สุขิตตัตา  นะ  ปะโร  
ปะรัง  นิกพุเพถะ  นาติมญัเญถะ  กตัถจิ  นงั  กิญจิ  พะยาโรสะนา  ปะฏีฆะสญัญา  นาญญะมญัญสัสะ  
ทุกขะมิจเฉยยะ  มาตา  ยะถา  นิยงั  ปุตตงั  อายสุา  เอกะปุตตะมะนุรักเข  เอวมัปิ  สัพพภูเตสุ  มานะสมัภาวะ
เย  อะปะริมาณงั  เมตตญัจะ  สพัพะโลกสัสมิง  มานะ  สัมภาวะเย  อะปะริมาณงั  อุทธงั  อะโธ  จะ  ติริยญัจะ  
อะสัมพาธงั  อะเวรัง  อะสะปัตตงั  ติฏฐญัจะรัง  นิสินโน  วา  สะยาโน  วา  ยาวะตสัสะ  วิคะตะมิทโธ  เอตงั  
อะธิฏเฐยยะ  พรหมะเมตงั  วิหารังอิธะมาหุ  ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคมัมะ  สีละวา  ทสัสะเนนะ  สัมปันโน  กาเม
สุ  วิเนยยะ  เคธงั  นะ  หิชาตุ  คพัภะเสยยงั  ปุนะเรตีติฯ   
 เม่ือภิกษุสงฆส์าวกเหล่านั้นไดน้ าเอาพทุธมนตบ์ทเมตตสูตรน้ีไปเจริญหรือสวดท่องบ่นเป็น
ประจ าตามค าแนะน าค าสัง่สอนของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้  พระภิกษุสงฆส์าวกทั้งหลาย
เหล่านั้นก็อยู่ร่มเยน็เป็นสุขนบัตั้งแต่นั้นในป่าแห่งนั้น  ตามพุทธมนตบ์ทน้ีนั้น  ถา้จะแปลเป็นไทยก็ได้
ใจความตามน้ีคือ  กิจนั้นใดอนัพระอริยเจา้บรรลุบทอนัระงบักระท าแลว้  กิจนั้นอนักุลบุตรผูฉ้ลาดใน
ประโยชน์พึงกระท า  กลุบุตรนั้นถึงเป็นผูอ้าจหาญและซ่ือตรงดีเป็นวา่ท่ีวา่ง่าย  อ่อนโยน  ไม่มีอติมานะ  
(หลงผดิ)  เป็นผูส้ันโดษ  เล้ียงง่าย  เป็นผูมี้กิจธุระนอ้ย  ประพฤติเบากายจิต  มีอินทรียอ์นัระงบัแลว้  มีปัญญา
เป็นผูไ้ม่คะนอง  ไม่พวัพนัในสกลุทั้งหลาย  วิญญูชนติเตียนชนทั้งหลายอ่ืนไดด้ว้ยกรรมอนัใด  ไม่พึง
ประพฤติกรรมอนันั้นเลย  (พึงแผไ่มตรีจิต  ไปในหมู่สตัวว์า่)  ขอสตัวท์ั้งปวงจงเป็นผูมี้สุข  มีความเกษม  มี
ตนถึงความสุขเถิด  สตัวมี์ชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหน่ึงมีอยู ่ ยงัเป็นผูส้ะดุง้  (คือมีตณัหา)  หรือเป็นผูม้ ัน่คง  
(ไม่มีตณัหา)  ทั้งหมดไม่เหลือเหล่าใดยาวหรือใหญ่หรือปานกลาง  หรือสั้นหรือผอมพี  เหล่าใดท่ีเราเห็น
แลว้  หรือมิไดเ้ห็นเหล่าใดอยูใ่นท่ีไกลหรือท่ีไม่ไกลท่ีเกิดแลว้  หรือก าลงัแสวงหาภพกดี็  ขอสตัวท์ั้งปวง
เหล่านั้นจงเป็นผูมี้ตนถึงความสุขเถิด  สตัวอ่ื์นอยา่พึงข่มเหงสตัวอ่ื์น  อยา่พึงดูหม่ินอะไร ๆ  เขาในท่ีไร ๆ  
เลย  ไม่ความปรารถนาทุกขแ์ก่กนัและกนั  เพราะความกร้ิวโกรธและเพราะความคุมแคน้  มารดาถนอมลูก



คนเดียว  ผูเ้กิดในตนดว้ยยอมพร่าชีวิตไดฉ้นัใด  ถึงเจริญเมตตา  มีในใจ  ไม่มีประมาณในสตัวท์ั้งปวงแมฉ้นั
นั้นบุคคลเจริญเมตตา  มีในใจ  ไม่มีประมาณไปในโลกทั้งส้ิน  ทั้งเบ้ืองตน้และเบ้ืองต ่า  เบ้ืองเฉียง  เป็น
ธรรมอนัไม่คบัแคบ  ไม่มีเวร  ไม่มีศตัรู  ผูเ้จริญเมตตาจิตนั้น  ยนือยูก่เ็ดินไปกดี็  นัง่แลว้กดี็  นอนแลว้กดี็  
เป็นผูป้ราศจากความง่วงนอนเพียงใด  กต็ั้งสติอนันั้นไวเ้พียงนั้น  บณัฑิตทั้งหลาย  กล่าวกิริยาอนัน้ี  บุคคลท่ี
มีเมตตา  ไม่เขา้ถึงทิฏฐิ  เป็นผูมี้ศีล  ถึงพร้อมแลว้ดว้ยทสัสนะ  (คือโสดาปัตติมรรค)  น าความหมกมุ่นใน
กามทั้งหลายออก  ยอ่มไม่ถึงความนอน  (เกิด)  ในครรภอี์ก  โดยแทที้เดียวแลฯ  แสดงใหเ้ห็นวา่ดว้ยอ านาจ
เมตตาดงัไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งหมดนั้น  สามารถป้องกนัภยัต่าง ๆ  แมจ้  าพวกเทพบุตรและพวกกมุภณัฑ ์  มาร
ร้ายทั้งหลายมิใหมิ้ใหม้าเบียดเบียนเราได ้  ถา้พวกพทุธบริษทัทั้งหลายไดส้าธยาย  หรือวา่สวดเอาไวเ้ป็น
ประจ าแลว้กจ็ะบงัเกิดความดีแก่ตวัของพวกท่านเอง  พวกศตัรูหมู่มารทั้งหลายท่ีคิดร้ายหรือวา่จะกระท าร้าย
กบัเราอาจจะตอ้งกลบักลายมาเป็นมิตรใหค้วามช่วยเหลือเหมือนกบัเร่ืองพวกภิกษุสงฆส์าวกทั้งหลายเหล่าน้ี  
ผลสุดทา้ยปรากฏวา่พวกเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไดม้าคอยปฏิบติัวตัถากใหค้วามช่วยเหลือทุก ๆ  อยา่งแก่
ภิกษุสงฆส์าวกทั้งหลายเหล่านั้นตามในเร่ืองเมตตสูตรน้ี  เป็นตน้  ถา้พวกพทุธบริษทัน าเอามาประพฤติ
ปฏิบติับา้ง  กค็งจะไดรั้บผลเช่นเดียวกนัแน่นอนฯ   
 

พระพทุธมนต์ขนัธปริตร 
(กนัอสรพษิร้ำยและแก้อสรพษิและสัตว์มีพษิต่ำง ๆ) 

 
   ต านานในพระพทุธศาสนาไดก้ล่าวเอาไวว้า่  จ  าพวกสตัวเ์ล้ือยคลานมีจ าพวกพระยานาคหรือนาค
ต่าง ๆ  และอสรพิษคืองูพนัธ์ุต่าง ๆ  นั้น  มีจ  าพวกพระยานาคหรือนาคต่าง ๆ  นั้นจดัวา่มีพิษร้ายแรงท่ีสุด  
ส่วนพวกงูพนัธ์ุต่าง ๆ  ชนิดนั้นกมี็พษิร้ายแรงไม่เท่ากนั  สุดแทว้า่งูจ  าพวกไหน  เก่ียวแก่เร่ืองพวกนาคนั้นมี
ปรากฏในต านานของพทุธเราตั้งแต่เม่ือแรกตรัสรู้ไดมี้พระยานาคตวัหน่ึงไดม้าแผพ่งัพานก าบงัลมบงัฝนบงั
แสงแดดใหก้บัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราชาวพทุธทั้งหลาย  ก่อนท่ีจะไดต้รัสรู้จึงไดมี้
พระปางนาคปรก  และหลงัจากตรัสรู้แลว้พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ไปโปรดชฎิล  ๓  พีน่อ้ง  ไดป้ราบ
พระยานาคในโรงเรือนไฟบูชายญัของพวกชฎิลท่ีมีช่ือวา่  อุรุเวลกสัสปทั้ง  ๓  พร้อมดว้ยลูกศิษย ์  และ
บริวารทั้งหมด  และไดล้อยอฐับริขารพร้อมดว้ยพิธีทั้งหมดไป  และอยูต่่อมากไ็ดมี้พระยานาคไดป้ลอมตวั
เขา้มาบวชในในพระพทุธศาสนา  จนไดมี้ช่ือก่อนท่ีจะบวชไดเ้รียกขานค าวา่นาค  เพราะพระยานาคได้
ขอร้องเอาไวจ้นมาถึงทุก ๆ  วนัน้ี  และกย็งัมีเร่ืองเก่ียวแก่พระยานาคท่ีมีช่ือวา่เอกระปัตนาคราชไดผ้กูเพลง
ขบัใหก้บัลูกสาวของตน  น าเอาไปร้องเพื่อจะพิสูจน์ไดว้า่มีพระโพธิสตัวไ์ดเ้สดจ็ลงมาตรัสรู้แลว้หรือยงั  ซ่ึง
มีเร่ืองอยูใ่นธรรมบทนั้นและยงัมีเร่ืองพระโมคคลัลานะ  ไดท้  าการทรมานนนัโทปนนัทนาคราชใหส้ิ้นฤทธ์ิ
ละพยศ  และยงัมีเร่ืองพระมหาโกฏบิตะไดป้ราบพระยานาคตนหน่ึงท่ีท่าปยาคะ  เหล่าน้ีดว้ยไมตรีจิตและบงั
ควนัเปลวเพลิงและอ านาจของศีล  ๕  เป็นตน้ไป  โดยล าดบัเป็นขั้นตอนไปอยา่งน้ีเป็นตน้  เพราะฉะนั้นนบั



ไดว้า่เร่ืองของนาคร้ายต่าง ๆ  นั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัในพระพทุธศาสนาของเราน้ีมีอยูม่ากมายพอสมควรเลยทีเดียว  
และลกัษณะของนาคนั้นเป็นสตัวเ์ล้ีอยคลาน  มีเกลด็และมีหงอนสีแดงอยูท่ี่ศีรษะ  ส่วนหงอนน้ีอาจจะมีสี
ต่าง ๆ  ไปกไ็ด ้ ส่วนวา่งูนั้นกเ็ป็นสตัวเ์ล้ือยคลานเหมือนกนัมีพนัธ์ุต่าง ๆ  ไม่เหมือนกนัและมีสีต่าง ๆ  กนัมี
พิษอยูท่ี่เข้ียวของมนั  ส่วนจะมีพษิมากนอ้ยกวา่กนันั้นอยูท่ี่แต่ละชนิดของงูนั้น ๆ  นอกจากสตัวจ์  าพวกน้ี
แลว้ยงัป้องกนัและปราบปรามสตัวจ์  าพวกมีแมงป่อง  ตะเขบ็  ตะขาบ  แมงมุมพษิต่าง ๆ  และตุก๊แกและ
จ าพวกหนูอีกดว้ย  ไม่ใหส้ตัวจ์  าพวกดงักล่าวมารบกวน  หรือวา่กระท าร้ายเราได ้  ถา้พวกท่านพทุธบริษทั
ทั้งหลายน าเอาบทสวดพทุธมนตข์นัธปริตรมาสวดหรือสาธยายเอาไวเ้ป็นประจ าวนัแลว้  พวกท่านพทุธบริษทั
ทั้งหลายกจ็ะปลอดภยัอนัตรายต่าง ๆ  จากสตัวจ์  าพวกดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้นอยา่งแน่นอนดว้ยอ านาจ
พทุธมนตน้ี์  บทสวดคือ   
 วิรูปักเขหิ  เม  เมตตงั  เมตตงั  เอราปะเถหิ  เม  ฉพัยาปุตเตหิ  เม  เมตตงั  เมตตงั  กณัหาโคระมะ
เกหิ  จะ  อะปาทะเกหิ  เม  เมตตงั  ทิปาทะเกหิ  เม  จะตุปปะเทหิ  เม  เมตตงั  เมตตงั  พะหุปปะเทหิ  เม  
มามงั  อะปาทะโก  หิงสิ  มามงั  หิงสิ  ทิปาทะโก  มามงั  จะตุปปะโท  หิงสิ  มามงั  หิงสิ  พะหุปปะโท  สัพ
เพ  สตัตา  สพัเพ  ปาณา  สพัเพ  ภูตา  จะ  เกวะลา  สพัเพ  ภทัรานิ  ปัสสนัตุ  มากิญจิ  ปาปะมาคะมา,   
 อปัปะมาโณ  พทุโธ  อปัปะมาโณ  ธมัโม  อปัปะมาโณ  สังโฆ  ปะมาณะ  วนัตานิ  สิริงสะปานิ  
อะหิ  วิจฉิกา  สะตะปะที  อุณณานาภี  สะระภู  มูสิกา  กะตา  เม  รักขา  กะตา  เม  ปะริตตา  ปะฏิกกะมนัตุ  
ภูตานิ  โสหงั  นะโม  ภะคะวะโต  นะโม  สตัตนันงั  สัมมาสัมพทุธานงัฯ   
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีกมี็อานุภาพมากมายเลยทีเดียว  ถา้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายมีความเช่ือมัน่
ในคุณพระรัตนตรัย  อยา่งไม่หวัน่ไหวแลว้เจริญพทุธมนตบ์ทน้ีและพระพทุธมนตน้ี์ถา้จะแปลเป็นภาษไทยก็
จะไดใ้จความดงัต่อไปน้ี   
 ความเป็นมิตรของเราจะมีกบัพระยานาคทั้งหลาย  สกลุวรูิปักขด์ว้ย  ความเป็นมิตรของเราจงมีกบั
พระยานาคทั้งหลาย  สกลุเอราบถดว้ย  ความเป็นมิตรของเราจงมีกบัพระยานาคทั้งหลาย  สกลุฉพัยาบุตร
ดว้ย  ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกบัพระยานาคทั้งหลาย  สกลุกณัหาโคตรมกะดว้ย  ความเป็นมิตรของเรา  
จงมีกบัสตัวท์ั้งหลายท่ีไม่มีเทา้ดว้ย  ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกบัสตัวท์ั้งหลายท่ีมี  ๒  ทา้วดว้ย  ความเป็น
มิตรของเรา  จงมีกบัสตัวท์ั้งหลาย  ท่ีมี  ๔  เทา้ดว้ย  ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกบัสตัวท์ั้งหลาย  ท่ีมีเทา้มาก
ดว้ย  สตัวไ์ม่มีเทา้อยา่เบียดเบียนเรา  สตัว ์  ๒  เทา้อยา่เบียดเบียนเรา  สัตว ์  ๔  เทา้อยา่เบียดเบียนเรา  สตัว์
มากเทา้อยา่เบียดเบียนเรา  ขอสรรพสตัวท่ี์มีชีวิตทั้งหลาย  ท่ีเกิดมาทั้งหมดจนส้ินเชิงดว้ย  จงเห็นซ่ึงความ
เจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด  โทษลามกใด ๆ  อยา่ไดม้าถึงแลว้แก่สตัวเ์หล่านั้น  พระพทุธเจา้  ทรงพระคุณไม่มี
ประมาณ  พระธรรม  ทรงพระคุณไม่มีประมาณ  พระสงฆ ์  ทรงพระคุณไม่มีประมาณ  สตัวเ์ล้ือยคลาน
ทั้งหลาย  คือ  งู  แมงป่อง  ตะเขบ็  ตะขาบ  แมงมุม  ตุก๊แก  หนู  เหล่าน้ีลว้นมีประมาณ  (ไม่มากเหมือนคุณ
พระรัตนตรัย)  ความรักษา  อนัเรากระท าแลว้  ความป้องกนั  อนัเรากระท าแลว้  หมู่สตัวท์ั้งหลาย  จงหลีก
ไปเสีย  เรานั้นกระท าการนอบนอ้ม  แด่พระผูมี้พระภาคเจา้อยู ่  ท าการนอบนอ้ม  แด่พระสมัมาสมัพทุธเจา้



ทั้งหลาย  ๗  พระองคอ์ยูคื่อ  (๑)  พระพทุธเจา้วิปัสสี  (๒)  พระพทุธเจา้สิขี  (๓)  พระพทุธเจา้เวสสภู  (๔)  
พระพทุธเจา้กกุสนัธะ  (๕)  พระพทุธเจา้โกนาคมน์  (๖)  พระพทุธเจา้กสัสป  (๗)  พระพทุธเจา้โคดมฯ   
 พระพทุธมนตข์นัธปริตรน้ี  ถา้ใครน าเอาไปสวดเป็นประจ าวนัแลว้จะเป็นมงคลแก่ตวัท่านเอง  
และสามารถขบัพิษและถอนพิษสตัวร้์ายต่าง ๆ  ดงัท่ีบอกมาแลว้ทั้งหมด  และจะปราศจากสตัวร้์ายต่าง ๆ  
ทั้งปวงท่ีจะมาท าร้ายดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น  ท่ีจะมาท าอนัตรายไดฯ้   
 เร่ืองพระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  ท่ีจะใชส้วดหรือวา่เจริญสาธยายอยา่งใดอยา่งหน่ึงกต็าม  จะไดรั้บ
ผลแต่ไหนนั้นมยัข้ึนอยูท่ี่วา่เราผูใ้ช ้  จะมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยแค่ไหนและมีความเช่ือมัน่และมีสมาธิ
จิตแค่ไหน  เพราะฉะนั้น  ก่อนท่ีพวกเราชาวพทุธทั้งหลายจะน าเอาพระพทุธมนตทุ์ก ๆ  บท  จะเป็นบทไหน
กดี็เอาไปใชน้ั้นเรากต็อ้งท าตนใหถู้กตอ้งเสียก่อนคือ  จะตอ้งเป็นผูมี้ความกตญัญูต่อบิดาและมารดาและครู
บาอาจารยแ์ละประเทศชาติและแผน่ดินของเรา  ซ่ึงเป็นปิตุภูมิและมาตุภูมิของเราดว้ย  และโดยเฉพาะเรา
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสจัจธรรมอีกดว้ย  โดยเฉพาะสจัจธรรมน้ีตอ้งประพฤติปฏิบติัใหเ้คร่งครัดตลอดไป  เพราะวา่  
สจัจธรรมนั้นจะน ามาซ่ึงความศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติัธรรมต่าง ๆ  หรือใชเ้วทมนตค์าถาอาคม
ต่าง ๆ  นั้น  โบราณอาจารยต่์าง ๆ  เขาถือเอาสจัจธรรมน้ีเป็นหลกัส าคญัมาก  ถา้ใครผูใ้ดผูห้น่ึงกต็าม  ถา้จะ
เล่าเรียนศึกษาเวทมนตค์าถาหรือต ารับต ารามหาเวทยท์ั้ง  ๓  แลว้จะตอ้งรับค าสาบานจากครูอาจารยข์องตน
เสียก่อน  สุดแทแ้ต่วา่ครูอาจารยน์ั้นจะใหป้ระพฤติปฏิบติัอยา่งไรอนัน้ีจะไม่เหมือนกนัเสมอไป  เพราะวา่สุด
แทแ้ต่วา่แต่ละคนแต่ละครูอาจารยเ์ท่าท่ีตน ๆ  เล่าเรียนศึกษาถ่ายทอดกนัมา  จากอาจารยแ์ต่ละองคห์รือแต่
ละคนเป็นหลกัตายตวัฯ   

 

พระพทุธมนต์โมระปะริตรยูงทองโพธิสัตว์ 
 
 ในสมยัเม่ือสมเดจ็พระบรมศาสดา  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราน้ียงับ าเพญ็เพียรบารมีต่าง 
ๆ  อยู ่  ก่อนท่ีจะไดม้าตรัสรู้เป็นหวัหนา้สงัฆรัตนในนามองคพ์ทุธนั้น  พระองคไ์ดเ้กิดเป็นสตัวต่์างๆ  หลาย
ชนิดดว้ยกนั  แต่มีอยูส่มยัหน่ึงท่ีพระองคท์รงถือก าเนิดเกิดเป็นพญายงูทอง  ซ่ึงเป็นนกท่ีมีความงามมากเป็น
ท่ีตอ้งตาตอ้งใจของผูท่ี้ไดป้ระสบพบเห็น  อยากไดน้กพญายงูทองตวัน้ีเอามาเป็นเจา้ของ  ในต านานไดก้ล่าว
เอาไวใ้นสมยันั้นสตัวท์ั้งหลายสามารถพดูภาษามนุษยไ์ดทุ้ก ๆ  ชนิด  ไม่เหมือนในสมยัน้ี  พดูถึงสตัวท่ี์พดู
ภาษามนุษยไ์ดน้ั้นไม่อศัจรรยอ์ะไร  เพราะวา่ถึงแมเ้ด๋ียวน้ีกย็งัท้ิงสตัวบ์างชนิดเอาไวย้นืยนัเป็นตวัอยา่งให้
พวกเราดูอยู่แลว้  เช่น  นกแกว้  และนกขุนทอง  ก็ยงัพูดภาษามนุษยไ์ดอ้ยู่ถึงทุก ๆ  วนัน้ีเป็นตน้  
เพราะฉะนั้นในต านานท่ีไดบ่้งบอกเอาไวว้า่  สตัวท์ั้งหลายในอดีตเท่าท่ีผา่นมาพดูภาษามนุษยไ์ดน้ั้น  กห็มด
ปัญหาไปในเร่ืองท่ีพวกเราทั้งหลายจะมีความสงสยัในขอ้ท่ีวา่เม่ือก่อนนั้นสตัวท์ั้งหลายนั้นพดูไดจ้ริงหรือไม่  
มาวา่เก่ียวแก่เร่ืองพระโพธิสตัวข์องพวกเราชาวพทุธทั้งหลายกนัต่อไปดีกวา่  ในต านานไดบ่้งบอกเอาไวว้่า
เม่ือพระโพธิสตัว ์  นกพญายงูทองตวันั้นเม่ือเกิดมาแลว้  พระองคร์ะลึกพระลึกชาติต่าง ๆ  ได ้ เพราะฉะนั้น



พญายงูทองพระโพธิสัตว ์  ไดส้วดมนตร์ะลึกถึงพระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นประจ าทุก ๆ  วนั  ก่อนท่ีจะนอน
หรือวา่ออกจากท่ีอยูอ่าศยั  คือรังไปทุก ๆ  คร้ัง  พญายงูทองพระโพธิสตัวจ์ะตอ้งสาธยายมนตน์มสัการร าลึก
ถึงพระพทุธเจา้เป็นประจ าไม่เคยขาดแมแ้ต่วนัและเวลาเดียวเป็นกิจวตัรประจ าวนัโดยตลอดมา  ในชีวิตท่ีได้
เกิดมาเป็นนกพญายงูทองนั้นก่อนท่ีจะนอน  หรือวา่ออกจากรังไปแสวงหาอาหาร  หรือวา่ในเวลาหลงัจาก
กลบัมาจากไปแสวงหาอาหารกลบัมาถึงรังแลว้  ทุก ๆ  คร้ังในเวลาก่อนออกไปและไดก้ลบัมา  นกพญายงู
ทองพระโพธิสัตวจ์ะตอ้งสาธยายมนตเ์พื่อเป็นการร าลึกนึกถึงคุณพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทั้งหลาย  ทุก ๆ  คร้ัง  
ทุก ๆ  วนั  เป็นเน่ืองนิจ  อยูม่าวนัหน่ึงนกพญายงูทองพระโพธิสตัวน์ั้นไดพ้บกบันายพรานป่าท่ีเท่ียวไปท า
การล่าสตัวเ์ขา้โดยบงัเอิญ  ส่วนนายพรานนั้นกพ็ยายามจะจบัมาเพื่อจะไดน้ าเอามาถวายแก่พระราชาของตน  
เพื่อมุ่งหวงัวา่จะไดรั้บรางวลัหรือความชอบอยา่งใดอยา่งหน่ึง  แต่แลว้กจ็บัไม่ไดด้งัใจนึกท่ีไดต้ั้งเอาไว ้  เม่ือ
จบัไม่ไดจึ้งไปกราบทูลพระราชขิงตนใหท้รงทราบถึงคุณลกัษณะของนกพญายงูทองพระโพธิสัตวท่ี์ตนได้
พบเห็นมานั้นเม่ือพระราชาทรงทราบดงันั้นแลว้จึงไดรั้บสัง่ใหน้ายพรานไพรนั้นไปจบัเอาพญายงูตวันั้นเอา
มาถวายแก่พระองคใ์ห้ได ้  จะดว้ยวิธีใด ๆ  ก็ตาม  เม่ือนายพรานไพรไดรั้บสั่งเช่นนั้นแลว้ก็ออกจาก
พระราชฐานมา  เพื่อหวงัวา่จะไปจบันกพญายงูทองพระโพธิสตัวม์าถวายพระราชาของตน  ในต านานกล่าว
เอาไวว้า่  ในสมยัหน่ึงมีเมืองหน่ึงช่ือวา่พาราณสี  ในยคุนั้นซ่ึงมีอยูใ่นชมพทูวีปของเราน้ีเอง  เก่ียวแก่เร่ือง
ชมพทูวีปน้ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนเล่าประวติัเอาไวใ้นหนงัสือสจัจธรรมเล่มน้ีเอาไวข้า้งตน้นั้นแลว้  ไดมี้พระราชา
และพระราชธิดาของพระเจา้พาราณสีผูค้รองแควน้นั้นอยูใ่นสมยันั้น  เม่ือมีนายพรานไดพ้บพญายงูทองพระ
โพธิสตัว ์  ไดน้ ามาเล่าถึงสรรพคุณของพญายงูทองพระโพธิสตัวพ์ร้อมกระทัง่ไดม้าบรรยายถึงความสวยสด
งดงามใหฟั้งเช่นนั้น  พระราชาและพระราชธิดานั้นมีความอยากไดน้กพญายงูทองตวันั้นถึงกบัวา่ไดล้ม้เจบ็ป่วย
ดว้ยอ านาจของความอยากท่ีจะไดพ้ญายงูทองพระโพธิสตัวน์ั้น  ส่วนนายพรานท่ีไปพบกบัพญายงุทองตวั
นั้นไม่มีความสามารถท่ีจะจบัเอานกพญายงูทองพระโพธิสตัวเ์อามาถวายพระราชาไดเ้ช่นนั้น  พระราชาเจา้
เมืองพาราณสีจึงไดติ้ดประกาศเป่าร้องหานายพรานท่ีมีความสามารถท่ีจะมาอาสาจบันกยงูตวันั้นมาถวายให้
จงได ้  ไดใ้ชค้วามพยายามทุก ๆ  วิถีทางท่ีจะจบันกพญายงูทองตวัสวยงามนั้นเอามาถวายพระราชาใหไ้ด ้ 
นายพรานไพรต่าง ๆ  ท่ีไดม้าอาสานั้นไดห้มดความสามารถท่ีจะท าการจบันกพญายงูทองตวันั้นไดผ้า่นไป
แลว้ถึงหกคนดว้ยกนั  กย็งัไม่สามารถท่ีจะจบันกพระโพธิสตัวไ์ด ้  จนมาถึงนายพานคนท่ีเจด็ท่ีมาอาสาจบั
นกพระโพธิสตัวไ์ดเ้ขา้มาอาสาพระราชาของตนเกิดความคิดดว้ยปัญญาของตนข้ึนวา่  พวกเราจะจบันกพญา
ยงูทองตวัน้ีใหไ้ดน้ั้น  พวกเราจะตอ้งจบันกยงูตวัเมียท่ีมีความสวยงามเอามาใหไ้ดเ้สียก่อน  แลว้ค่อยเอามา
ฝึกใหท้ าตามลีลาล าแพนท่าต่าง ๆ  และเอามาสอนสัง่การเจรจาดว้ยวาจาอนัอ่อนหวานทุก ๆ  ชนิดเสียก่อน  
เพื่อท่ีจะหลอกล่อใหน้กพญายงูทองตวัน้ีใหห้ลงกบิลลงมาติดบ่วงของพวกเราใหจ้งได ้  เม่ือนายพรานไพร
คนท่ีเจด็ท่ีไดม้าอาสาพระราชาพระเจา้พาราณสีในสมยันั้น  จึงไดก้ระท าตามนโยบายของตนท่ีตนไดคิ้ดได้
เช่นนั้น  ดว้ยปัญญาท่ีแยบยลเช่นนั้นจึงไดไ้ปพยายามจบัเอานางยงูตวัหน่ึงท่ีมีความสวยงามมากตวัหน่ึงเอา
มาท าการฝึกฝนลีลาล าแพนต่าง ๆ  และฝึกหดัการเจรจาดว้ยถอ้ยค าอนัไพเราะและอ่อนหวานดว้ยมารยาของ
สตรีเพศทุก ๆ  ชนิด  จนแคล่วคล่องทุก ๆ  ชนิดแลว้  นายพรานคนท่ีเจด็นั้นจึงไดน้ าเอานางยงูตวันั้นเอาไป



ผกูไวท่ี้ใกลบ่้วงท่ีตนไดท้ าการดดันกยทูองพระโพธิสตัวเ์อาไว ้  แลว้จึงไดต้บมือข้ึน  ๓  คร้ัง  เพือ่ใหส้ญัญาณ
แก่นกนางยงูตวัเมียตวัท่ีตนไดจ้บัเอามาสอนสัง่เอาไวทุ้ก ๆ  ชนิดอยา่งแคล่วคล่องทุก ๆ  อยา่งแลว้นั้น  ท า
การล าแพนและส่งเสียงร้องข้ึนอยา่งไพเราะจบัใจไปตามค าสอนของพรานนั้น  ส่วนนกยงูทองพระโพธิสตัว์
ในคร้ังนั้นเม่ือไดย้นิเสียงนกยงูตวัเมียตวันั้น    ซ่ึงมีนายพรานคอยก ากบัการอยูด่ว้ยเช่นนั้น  กก็ระท าใหน้กยงู
ทองพระโพธิสตัวถึ์งกบัลืมสาธยายมนต ์  ซ่ึงตนเองเคยสาธยายทุก ๆ  วนัและเวลาก่อนท่ีจะออกจากท่ีอยู่
อาศยั  คือรังของตนในคร้ังนั้น  จึงไดโ้ผผนิบินลงมาติดบ่วงนายพรานไพรคนท่ีเจด็นั้น  เม่ือนายพรานไดจ้บั
นกยงูทองพระโพธิสัตวไ์ดแ้ลว้เช่นนั้นจึงไดน้ าเอาไปถวายแก่พระราชาของตน  ซ่ึงมีความเศร้าพระทยัพร้อม
ดว้ยพระราชธิดาของพระองคด์ว้ยความอยากไดท่ี้จะเป็นเจา้ของนกพระโพธิสตัว ์ ในคร้ังนั้น  เม่ือนกยงูทอง
พระโพธิสตัวไ์ดเ้ขา้ไปอยูใ่นพระราชวงัแลว้ไดเ้ทศน์โปรดพระราชาและพระราชธิดาของพระเจา้เมือง
พาราณสีถึงเร่ืองความยิง่ใหญ่ของเจา้เมืองพาราณสีนั้นใหพ้ระราชาและพระราชธิดาฟังดว้ยอ านาจท่ีนกพญา
ยงูทองพระโพธิสตัวน์ั้นระลึกภพระลึกชาติไดต่้าง ๆ  จนกระท าใหพ้ระราชาและพระราชธิดาของพระองค์
หายจากความโศกเศร้าในการท่ีอยากจะไดย้กพญายงูทองพระโพธิสตัวต์วันั้นเอามาเป็นของตนจนหมดส้ิน  
ผลสุดทา้ยพระราชาและพระราชธิดา  เม่ือมีจิตส านึกไดแ้ลว้  และหายจากความโศกเศร้าแลว้จึงปล่อยนก
พญายงูทองพระโพธิสตัวใ์หเ้ป็นอิสระกลบัไปรังท่ีอยูข่องตนดว้ยความปลอดภยัทุก ๆ  ประการ  พระมนตท่ี์
นกพญายงูทองพระโพธิสตัวไ์ดก้ระท าการสวดหรือวา่ไดส้าธยายอยูป่ระจ านั้นคือ   
 โมระปะริตดังต่อไปนี ้  
 อุเทตะยญัจกัขมุา  เอกะราชา,  หะริสสะวณัโณ  ปะฐะวิปปะภาโส,  ตงั  ตงั  นะมสัสามิ  หะริสสะ  
วณัณงั  ปะฐะวิปปะภาสัง,  ตะยชัชะ  คุตตา  วิหะเรมุ,  ทิวาสงั  เย  พรหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธมัเม,  เต  เม  
นะโน  เต  จะ  มงั  ปาละยนัตุ  นะมตัถุ  พทุธานงั  นะมตัถุ  โพธิยา,  นะโม  วิมุตตานงั,  นะโม  วิมุตตายา,  
อิมงั  โส  ปะริตตงั  กตัวา  โมโร  จะระติ  เอสะนา,   
 อะเปตะยญัจกัขมุา  เอกะราชา,  หะริสสะวณัโณ  ปะบิวิปปะภาโส,  ตงั  ตงั  นะมสัสามิ  หะริสสะ
วณัณงั  ปะฐิวิปปะภาสัง,  ตะยชัชะ  คุตตา  วิหะเรมุ,  รัตติง  เย  พรหมะณา  เวทะคุ  สัพพะ  ธมัเม  นะโม  เต  
จะ  มงั  ปาละยนัตุ,  นะมตัถุ  พทุธานงั  นะมตัถุ  โพธิยา,  นะโม  วิมุตตานงั  นะโม  วิมุตติยา,  อิมงั  โส  ปะ
ริตตงั  กตัวา  โมโร  วาสะมะกิปปะยติีฯ  (บุคคลท่ีเกิดในวนัอาทิตยน์ั้น  ควรสวดมนตบ์ทน้ีเอาไวเ้ป็นประจ า
พระอาทิตยน์ั้นมีก าลงั  ๖)   
 ถา้จะแปลเป็นไทยแลว้ไดใ้จความดงัต่อไปน้ี  พระอาทิตย ์  เป็นดวงตาของโลกเป็นเอกราช  มีสี
เพียงดงัสีแห่งทอง  ยงัพื้นปฐพีใหส้วา่งอุทยัข้ึนมา  เพราะเหตุนั้น  ขา้ขอนอบนอ้มพระอาทิตยเ์อกราช  ซ่ึงมีสี
เพียงดงัสีแห่งทอง  ยงัพื้นปฐพีใหส้วา่ง  ขา้ทั้งหลาย  อนัท่านปกครองแลว้ในวนัน้ีพึงอยูเ่ป็นสุขตลอดวนั  
พราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใด  ผูถึ้งซ่ึงเวทยใ์นธรรมทั้งปวง  พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น  จงรับความนอบนอ้ม
ของขา้  อน่ึง  พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น  จงรักษาซ่ึงขา้นอบนอ้มของขา้  จงมีแด่ท่านผูพ้น้แลว้ทั้งหลาย  
ความนอบนอ้มของขา้  จงมีแด่พระโพธิญาณ  ความนอบนอ้มของขา้  จงมีแด่  ท่านผูพ้น้แลว้ทั้งหลาย  ความ
นอบนอ้มของขา้  จงมีแด่  วิมุตติธรรม  นกยงูนั้นไดก้ระท าปริตรอนัน้ีแลว้จึงเท่ียวไปเพื่อแสวงหาอาหาร  



พระอาทิตยน้ี์  เป็นดวงตาของโลก  เป็นเอกราช  มีสีเพยีงดงัสีแห่งทองยงัพื้นปฐพีใหส้วา่ง  ยอ่มอสัดงคตไป  
เพราะเหตุนั้น  ขอ้ขอนอบนอ้ม  พระอาทิตยน์ั้น  ซ่ึงมีสีเพียงดงัสีแห่งทอง  ยงัพื้นปฐพีใหส้วา่ง  ขา้ทั้งหลาย  
อนัท่านปกครองแลว้ในวนัน้ี  พึงอยูเ่ป็นสุขตลอดคืนพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใด  ผูถึ้งซ่ึงเวทยใ์นธรรมทั้งปวง  
พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น  จงรับความนอบนอ้มของขา้  อน่ึง  พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจงรับ  ความนอบ
นอ้มของขา้  อน่ึง  พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น  จงรักษาซ่ึงขา้  ความนอบนอ้มของขา้  จงมีแด่  พระโพธิญาณ  
ความนอบนอ้มของขา้  จงมีแด่  ท่านผูพ้น้แลว้ทั้งหลาย  ความนอบนอ้มของขา้  จงมีแด่วิมุตติธรรม  นกยงู
นั้น  ไดก้ระท าปริตรอนัน้ีแลว้จึงส าเร็จความอยูแ่ลฯ   
 พระพทุธมนตน้ี์  เป็นพรหมมนตไ์ดร้วมเอาอ านาจทั้งหลายของพระอาทิตยแ์ละพระดาบส
พระพทุธเจา้  พระปัจเจกพทุธเจา้พร้อมดว้ยพระอรหนัตท์ั้งหมดเขา้เอาไวใ้นตวัของเราทั้งหมด  พระพทุธ
มนตบ์ทน้ี  ถา้ใครไดน้ าเอามาสวดหรือวา่สาธยายเอาไวเ้ป็นประจ าวนัแลว้จะเป็นศิริมงคลแก่ตวัเอง  และจะ
แคลว้คลาดจากศตัรูทั้งหลายถึงแมว้า่จะถูกจบัถูกกมุกต็อ้งปลดปล่อยใหอ้อกมาดว้ยความปลอดภยัเสมอ ๆ ฯ  
(ถือไดว้า่เป็นพระพทุธมนตท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิมากบทหน่ึงดว้ยในพระพทุธศาสนาน้ี) ฯ   
 ในเร่ืองนกพญายงูทองพระโพธิสตัวน้ี์กเ็ป็นอุทาหรณ์อยา่งดีแก่พทุธบริษทัทั้งหลายผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัธรรม  และแก่เหล่าสรรพสตัวทุ์กหมู่เหล่าวา่  ถา้เราตกอยูใ่นความประมาทขาดสติสมัปชญัญะแลว้  
สามารถกระท าให้เราไดรั้บความเดือดร้อนไดต้ลอดเวลา  ถึงแมว้่าจะเป็นพระโพธิสัตวก์็ตามก็จะไดรั้บภยั
อนัตรายต่าง ๆ  ไดเ้ช่นเดียวกนั  ไม่ผดิเพี้ยนจากประชาชนคนทั้งหลายไปไดเ้ลย  และเป็นเคร่ืองเตือนสติอีก
อยา่งหน่ึง  ในดา้นเพศตรงกนัขา้ม  ถา้เป็นชายหมายถึงหญิง  แต่ถา้เราเป็นหญิงหมายถึงชาย  ดว้ยอ านาจ
โมหะจิตท่ีติดอยูใ่นจิตของสรรพสตัวทุ์ก ๆ  ชนิดไม่วา่ผูน้ั้นจะเป็นใครกต็าม  ถา้ถูกมารยาของเพศตรงกนั
ขา้มเขา้หวา่นลอ้มเกล้ียกล่อมใหห้ลงใหล  ดว้ยค าพดูอนัอ่อนหวานและไพเราะ  จนหลงใหลเคลิบเคล้ิมไป
แลว้  กก็ระท าใหข้าดสติและสมัปชญัญะหลงลืมทุก ๆ  ส่ิงทุก ๆ  อยา่งแมท่ี้สุดคุณธรรม  และศีลธรรมต่าง ๆ  
ท่ีเราพึงจะประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งไปได ้ กระท าใหต้อ้งเป็นบุคคลท่ีตอ้งกระท ากศุลกรรมต่าง ๆ  ไปโดยท่ี
ไม่ไดเ้จตนาจะกระท ามาก่อนเลยในชีวิตกเ็ป็นได ้ ดงัเร่ืองพระโพธิสตัวท่ี์ไดเ้กิดเป็นนกพญายงูทองน้ีเป็นตน้  
เพราะฉะนั้น  ท่านพทุธบริษทัทั้งหลายพงึจดจ าเอาเร่ืองพญานกยงูทองพระโพธสตัวน้ี์เอาไวเ้ป็นตวัอยา่งเพื่อ
เตือนสติของพวกท่านทั้งหลายเอาไวใ้หจ้งดี  เก่ียวแก่ชีวติของพวกท่านเองในวนัขา้งหนา้เพือ่วา่จะไปประสบ
พบเหตุการณ์แบบอยา่งน้ีเขา้กบัท่านเอง   

 

พระพทุธมนต์อำฏำนำฏิยะปริตร 
เกีย่วแก่ท้ำวเวสสุวณัพญำยกัษ์ 

 
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีตามต านานโบราณาจารยท์ั้งหลาย  มีความเช่ือถือกนัวา่เป็นพทุธมนตท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิ
ในดา้นสวดหรือสาธยาย  ขบัจ าพวกภูตผปีีศาจทั้งหลายท่ีมารบกวนผูค้นต่าง ๆ  ทุกกรณี  เพราะวา่ไดอ้  านาจ



มาจากทา้วเวสสุวณั  เพราะฉะนั้น  พวกเราจึงไดใ้ชใ้นเวลาท่ีเขากระท าพิธีสวดภาณยกัษ ์  เขาจะท ารูปทา้ว
เวสสุวณัเอาไวด้ว้ยเป็นประจ าทุก ๆ  คร้ังไป  เพราะในต านานไดบ่้งบอกเอาไวว้า่ทา้วเวสสุวณัหวัหนา้เทพ
ในชั้นจาตุมองคน้ี์ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีโดยตรงท่ีคอยก ากบัการดูแลสตัวจ์  าพวกท่ีเป็นภูตผปีีศาจต่าง ๆ  โดยไดมี้
ค าสัง่ออกประกาศเอาไวว้า่ไม่ใหพ้วกลูกนอ้งซ่ึงอยูใ่นความปกครองดูแลของตนมากระท าอนัตรายใด ๆ  
ทั้งส้ินกบัพวกมนุษยท์ั้งหลายท่ีสวดหรือหรือสาธยายพระพทุธมนตบ์ทน้ีอยา่งเดด็ขาด  ถา้ผูใ้ดผูห้น่ึงฝ่าฝืนจะ
ไดรั้บโทษอยา่งหนกัจากทา้วเวสสุวณั  ซ่ึงเป็นเทพชั้นจาตุมเป็นผูดู้แลหรือวา่เจา้หนา้ท่ีปกครองเหล่าสรรพสตัว์
จ  าพวกภูตผปีีศาจโดยตรงอยา่งหนกั  จึงเป็นค าประกาศิตของทา้วเวสสุวณัตลอดเวลามาในสมยัพทุธนัดรน้ี  
เพราะวา่องคท์า้วเวสสุวณัซ่ึงเป็นหวัหนา้ฝ่ายพวกกมุภณัฑท์ั้งหลายเหล่าน้ี  มีอาวธุร้ายแรงเป็นคฑาหรือตะบ
องศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอาวธุประจ าองคอ์ยูซ่ึ่งไดรั้บพระราชทานมาจากผูป้กครองดูแลเหล่าสรรพสตัว ์  ในจกัรวาล
น้ีเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงไม่มีผูใ้ดในหมู่กมุภณัฑท์ั้งหลายในเขตแดนการดูแลของตนทั้งหมดไม่สามารถท่ีจะ
มาสูไ้ดเ้ลยทีเดียว  พระพทุธมนตอ์าฏานาฏิยะปะริตรมีใความดงัต่อไปน้ีคือ   
 วิปัสสิสสะ  นะมตัถุ  จกัขมุนัตสัสะ  สิรีมะโต  สิขิสสะปิ  นะมตัถุ  สพัพะภูตานุกมัปิโน,  เวสสะ
ภุสสะ  นะมตัถุ  นะหาตะกสัสะ  ตะปัสสิโน  นะมตัถุ  กะกสุนัธสัสะ  มาระเสนปัปะมทัทิโน  โกนาคะ
มะนสัสะ  นะมตัถุ  พรหมะณสัสะ  วสีุมะโต  กสัสะปัสสะ  นะมตัถุ  วิปปะมุตตสัสะ  สพัพะธิ  องัคีระ
สัสสะ  นะมตัถุ  สักกะยะปุตตสัสะ  สิรีมะโต  โย  อิมงั  ธมัมะมะเทเสสิ  สัพพะทุกขาปะนูทะนงั  เย  จาปิ  
นิพพตุา  โลเก  ยะถาภูตงั  วปัิสสิสุง  เต  ชะนา  อปิสุณา  มะหนัตา  วีตะสาระทา  หิตงั  เทวะมะนุสสานงั  ยงั  
นะมสัสนัติ  โคตะมงั  วิชชาจะระณะสมัปันนงั  มะหนัตงั  วีตะสาระทงั  วิชชาจะระณะสัมปันนงั  พทุธงั  
วนัทามะ  โคตะมนัติ,   
 เอต  จญัเญ  จะ  สัมพุทธา  อะเนกะสะตะโกฏะโย  สัพเพ  พทุธา  อะสะมะสะมา  สัพเพ  พทุธา  
มะหิทธิกา  สพัเพ  ทะสะพะลูเปตา  เวสารัชเชหุปาคะตา  สัพเพ  เต  ปะฏิชานนัติ  อาสะภณัฐานมุตตะมงั  
สีหะนาทงั  นะทนัเตเต  ปะริสาสุ  วิสาระทา  พรหมะจกักงั  ปะวตัเตนติ  โลเก  อปัปะฏิวตัติยงั  อุเปตา  
พทุธะธมัเมหิ  อฏัฐาระสะหิ  นายะกา  ทะวตัติง  สะลกัขะณูเปตา  สีตยานุพยญัชะนาธะรา  พะนามปัปะภาย  
สุปปะภาสพัเพ  เต  มุนิกญุชะรา  พทุธา  สัพพญัญุโน  เอเต  ขีณาสะวา  ชินา  มะหปัปะภา  มหาเตชามะหา
ปัญญา  มะหพัพะลา  มะหาการุณิกา  ธีรา  สัพเพสานงั  สุขาวะหา  ทีปา  นาถา  ปะติฏฐา  จะ  ตาณา  เลณา  
จะ  ปาณินงั  คะตี  พนัธู  มะหสัสาสา  สะระณา  จะ  หิเตสิโน  สะเทวะกสัสะ  โลกสัสะสพัเพ  เอเต  ปะรา
ยะนา  เตสาหงั  สิระสา  ปาเท  วนัทามิ  ปุริสุตตะเม  วะจะสา  มะนะสา  เจวะ  วนัทาเมเต  ตะถาคะเต  สะ
ยะเน  อาสะเน  ฐาเน  คะมะเน  จาปิ  สัพพะทา  สะทา  สุเขนะ  รักขนัตุ  พทุธา  สันติกะรา  ตุวงั  เตหิ  ตะวงั  
รักขิโต  สันโต  มุตโต  สัพพะภะเยนะ  จะ  สัพพะโรคะวินิมุตโต  สพัพะสนัตาปวชัชิโด  สัพพเวระมะติกกนั
โต  นิพพโุต  จะ  ตุวงั  ภะวะ  สัพพีติโย  วิวชชนัตุ  สัพพะโรโค  วินสัสะตุ  มาเต  ภะวตัวนัตะราโย  สุขี  
ทีฆายโุก  ภะวะ  อะภิวาทะนะ  สีลิสสะนิจจงั  วฑุฒาปะจายโิน  จตัตาโร  ธมัมา  วฑัฒนัติ  อาย ุ วณัโณ  สุขงั  
พลงัฯ   



 พทุธมนตอ์าฏานาฏิยปริตรรน้ี  ถา้จะแปลเป็นภาษาไทยแลว้  ไดใ้จความวา่นอบนอ้มแห่งขา้พเจา้
จงมี  แด่พระวิปัสสีพทุธเจา้  ผูมี้จกัษุ  ผูมี้สิริ  ความนอบนอ้มแห่งขา้พเจา้  จงมีแมแ้ด่พระสิขีพทุธเจา้  ผูมี้
ปกติอนุเคราะห์แก่สตัวท์ั้งปวง  ความนอบนอ้มแห่งขา้พเจา้  จงมีแต่พระเวสสภูพทุธเจา้  ผูมี้กิเลสอน้ลา้ง
แลว้  ผูมี้ตบะความนอบนอ้มแห่งขา้พเจา้  จงมีแด่พระกกสุนัธพทุธเจา้  ผูย้  า่ยเีสียซ่ึงมารและเสนา  ความนอบ
นอ้มแห่งขา้พเจา้  จงมีแด่พระโกนาคมนพทุธเจา้  ผูมี้บาปอนัลอยเสียแลว้  ผูมี้พรหมจรรยอ์นัอยูจ่บแลว้  
ความนอบนอ้มแห่งขา้พเจา้  จงมีแด่กสัสปพทุธเจา้  ผูพ้น้แลว้จากกิเลศทั้งปวง  ความนอบนอ้มแห่งขา้พเจา้  
จงมีแด่พระองัคีรสพทุธเจา้ผูเ้ป็นโอรสแห่งศากยราช  ผูมี้สิริ  พระพทุธเจา้พระองคใ์ด  ไดท้รงแสดงแลว้ซ่ึง
ธรรมน้ี  เป็นเคร่ืองบรรเทาเสีย  ซ่ึงทุกขท์ั้งปวง  อน่ึง  พระพทุธเจา้ทั้งหลายเหล่าใดกดี็  ท่ีดบักิเลสแลว้ใน
โลก  เห็นแจง้ธรรมตามความเป็นจริง  พระพทุธเจา้ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนไม่มีความส่อเสียด  ผูใ้หญ่  ผูมี้
ความคร่ันคร้ามไปปราศแลว้  เทพยดาและมนุษยท์ั้งหลาย  นอบนอ้มอยู ่  ซ่ึงพระพทุธเจา้พระองคใ์ด  ผูเ้ป็น
โคตรมโคตร  ผูเ้ป็นประโยชน์เก้ือกลูแก่เทพยดา  และมนุษยท์ั้งหลาย  ถึงพร้อมแลว้ดว้ยวิชชาและจรณะ
ผูใ้หญ่  ผูมี้ความคร่ันคร้ามไปปราศแลว้  ขา้พเจา้ทั้งหลายขอนมสัการพระพทุธเจา้พระองคน์ั้น  ผูโ้คตรม
โคตร  ผูถึ้งพร้อมแลว้ดว้ยวชิชาและจรณะ  พระพทุธเจา้เหล่าน้ีกดี็  เหล่าอ่ืนกดี็หลายร้อยโกฏิ  พระพทุธเจา้
เหล่านั้นทั้งหมดเสมอกนั  ไม่มีใครเหมือนพระพทุธเจา้เหล่านั้น  ลว้นแลว้มีฤทธ์ิมาก  ลว้นประกอบแลว้ดว้ย  
ทศพลญาณ  ประกอบไปดว้ยเวสารัชชญาณ  พระพทุธเจา้เหล่านั้น  ลว้นตรัสรู้อยู ่  ซ่ึงอาสภฐานอนัอุดม  
พระพทุธเจา้เหล่านั้นเป็นผูอ้งอาจไม่คร่ันคร้ามบนัลือสีหนาทในบริษทัทั้งหลาย  ยงัพรหมจกัรใหเ้ป็นไป  
อนัใคร ๆ  ยงัไม่ใหเ้ป็นไปแลว้ในโลก  พระพทุธเจา้ทั้งหลายเหล่านั้นประกอบแลว้ดว้ยพทุธธรรมทั้งหลาย  
๑๘  เป็นนายก  ผูป้ระกอบดว้ยพระลกัษณ  ๓๒  ประการ  และทรงซ่ึงอนุพยญัชนะ  ๘๐  มีพระรัศมีอนังาม  
ดว้ยพระรัศมีมณฑลขา้งละวา  พระพทุธเจา้เหล่านั้นลว้นเป็นมุนีอนัประเสริฐ  พระพทุธเจา้เหล่านั้น  ลว้น
เป็นพระสพัพญัญู  ลว้นเป็นพระขีณาสพผูช้นะ  มีพระรัศมีมาก  มีพระเดชมาก  มีพระปัญญามาก  เป็น
นกัปราชญน์ าสุขมาเพื่อสตัวท์ั้งหลายทั้งปวงเป็นเกราะ  เป็นท่ีพึ่ง  และเป็นท่ีอาศยั  เป็นท่ีตา้นทานและเป็นท่ี
เร้นของสตัว ์ เป็นคติ  เป็นเผา่พนัธ์ุ  เป็นท่ียนิดีมาก  เป็นท่ีระลึก  และทรงแสวงหาประโยชน ์ เพือ่สตัวโ์ลก
กบัเทวโลก  พระพทุธเจา้เหล่านั้น  ลว้นเป็นเบ้ืองหนา้ของสตัว ์  ขา้พเจา้ขอวนัทาพระบาทของพระพทุธเจา้
ทั้งหลายเหล่านั้นดว้ยเศียรเกลา้  และขอวนัทาพระพทุธเจา้ทั้งหลายเหล่านั้น  ผูเ้ป็นบุรุษอนัอุดมผูเ้ป็นตถาคต
ดว้ยวาจาและใจทีเดียวในท่ีนอนดว้ย  ในท่ีนัง่ดว้ย  ในท่ียนืดว้ย  แมใ้นท่ีเดินดว้ย  ในกาลทุกเม่ือพระพทุธเจา้
ผูก้ระท าความระงบัจงรักษาท่านดว้ยสุขในกาลทุกเม่ือ  ท่านผูอ้นัพระพทุธเจา้เหล่านั้นทรงรักษาแลว้  จงเป็น
ผูร้ะงบั  พน้แลว้จากภยัทั้งปวง  และพน้แลว้จากโรคทั้งปวง  เวน้แลว้จากความเดือดร้อนทั้งปวง  ล่วงเสียซ่ึง
เวรทั้งปวง  ท่านจงเป็นผูด้บัทุกขท์ั้งปวงดว้ย  ความจญัไรทั้งปวงจงเวน้ไปโรคทั้งปวงจงฉิบหายไป  อนัตราย
อยา่ไดมี้แก่ท่าน  ขอท่านจงเป็นผูมี้สุข  มีอายยุนื  ธรรมทั้งหลาย  ๔  คือ  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  ยอ่มเจริญ
แก่บุคคลมีความไหวต่้อบุคคล  ผูค้วรไหวเ้ป็นปกติ  ผูอ่้อนนอ้มต่อบุคคลผูเ้จริญเป็นนิตย ์  (เป็นพทุธมนต์
ศกัด์ิสิทธ์ิบทหน่ึงเหมือนกนั)  เพราะไดรั้บพรมาจากทา้วเวสสุวณั  จึงท าใหพ้ระพทุธมนตบ์ทน้ีศกัด์ิสิทธ์ิอีก
ข้ึนมาอีกฯ   



พระพทุธมนต์องัคุลมิำละปริตรองคุลมีำล 
 
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีตามพระโบราณาจารยท์ั้งหลาย  นิยมใชส้วดหรือสาธยายกนัเพราะถือวา่เป็น
พระพทุธมนต ์  ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิบทหน่ึงใชใ้นทางมหาเสดาะกระท าน ้ ามนตค์ลอดลูกง่ายหรือนิยม  เอามาเสก
กลว้ยใหค้นมีทอ้งทานเพื่อจะไดค้ลอดลูกง่าย ๆ  จะไดป้ลอดภยัต่าง ๆ  ในคราวคลอดลูกและเสกยาเป็น
ครรภรั์กษาเดก็ในทอ้ง  และพระพทุธมนตใ์ชใ้นทางมหาสะเดาะทุก ๆ  ชนิด  (โดยเฉพาะบุคคลท่ีเกิดวนั
เสาร์  ควรสวดบทน้ีเป็นประจ าพระเสาร์นั้นมีก าลงั  ๑๐)  ค  าวา่องคุลีมาลนั้นแปลเป็นไทยวา่พวงมาลยัน้ิวมือ  
เป็นช่ือใหม่ขององคุลีมาลท่ีประชาชนทั้งหลายตั้งไดใ้หม่หลงัจากไดเ้ป็นจอมโจรผูย้ิง่ใหญ่ดว้ยอ านาจท่ีหลง
ผดิกระท ากรรมลงไปเพราะค าสัง่ของอาจารยแ์ละเพื่อน ๆ  ท่ีกลัน่แกลง้เพื่อจะใหต้ายดว้ยน ้ามือของชาวบา้น  
หรือน ้ามือของทางราชการบา้นเมือง  ช่ือดั้งเดิมขององคุลีมาลนั้นช่ือวา่อหิงสกะ ๆ  เป็นคนท่ีมีความสามารถ
และเก่งกลา้ทุก ๆ  อยา่งดว้ยเหตุท่ีมีปัญญามาก  และมีรูปโฉมโนมพรรณสดสวยงดงามมากคนหน่ึงในยคุนั้น  
อหิงสกะเป็นลูกของราชปุโรหิต  ของพระเจา้ปัสเสนทิโกศลมหาราช  ในวนัท่ีเกิดมานั้นเป็นวนัท่ีดาวโจร
เกิดเสวยฤกษใ์นวนันั้นและในเวลานั้น  เพราะฉะนั้น  ราชปุโรหิตผูเ้ป็นบิดาจึงคิดจะฆ่าเสีย  เพราะรู้อยูแ่ก่ใจ
ตนเองแลว้า่ลูกของตนท่ีไดเ้กิดมาในวนัน้ีนั้นต่อไปในอนาคตจะกลายเป็นขนุโจรใหญ่ในแผน่ดิน  จะกระท า
ใหป้ระชาชนในแผน่ดินไดรั้บความเดือดร้อนไปทัว่จะเป็นผูท่ี้หวาดเกรงของประชาชนทัว่ไปทั้งแผน่ดินจึง
เขา้ไปเฝ้ากราบทูลพระราชาใหท้รงทราบ  เม่ือเจา้ปัสเสนทิโกศลไดท้รงทราบอยา่งนั้นแลว้  พระองคไ์ดท้รง
ขอร้องราชปุโรหิตของพระองคเ์อาไว ้  ไม่ใหท้ าการฆ่าทารกนั้น  พระองคท์รงตั้งช่ือทารกนั้นวา่อหิงสกะ  
ซ่ึงแปลเป็นไทยวา่ผูไ้ม่เบียดเบียน  ตดัไมข่้มนามเอาเป็นเคลด็เอาไวที้หน่ึงก่อน  และพระองคไ์ดต้รัสสัง่ราช
ปุโรหิตใหเ้ล้ียงทารกนั้นเอาไวใ้หดี้อีกดว้ย  เพราะฉะนั้นในตอนปฐมวยัอหิงสกะจึงไดถู้กเล้ียงดูมาอยา่งดี
และอบรมสัง่สอนมาในทางศีลธรรมจนเป็นเดก็ผูมี้เมตตาจิตแก่คนทัว่ไปจนเป็นท่ีรักใคร่ของคนทั้งหลายใน
ละแวกนั้น  ดว้ยอ านาจท่ีอหิงสกะเป็นเดก็ท่ีดีวา่นอนสอนง่าย  และมีน ้าใจงามและอ่อนนอ้มแก่คนทั้งหลายผู ้
ท่ีไดม้ารู้จกัมกัคุน้ดว้ย  จนเติบโตใหญ่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งส่งไปเล่าเรียนศึกษาท่ีเมืองตกัศิลา  ซ่ึงเป็นสถานท่ีเล่า
เรียนศึกษาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในยคุนั้น  เพราะอหิงสกะเป็นเดก็ท่ีมีความอ่อนนอ้มและกตญัญู  จึงเป็นท่ีโปรด
ปรานของภรรยาของอาจารย ์ และเป็นเดก็ท่ีมีปัญญามากเฉลียวฉลาดกวา่เดก็นกัเรียนในรุ่นราวคราวเดียวกนั  
ในสมยันั้นจึงเป็นท่ีอิจฉาของเพื่อน ๆ  ท่ีไดเ้ล่าเรียนศึกษาอยูด่ว้ยกนั  จึงเป็นสาเหตุท่ีกระท าใหอ้หิงสกะเดก็
ท่ีฉลาดและมีความประพฤติดี  เป็นท่ีรักของคนทัว่ ๆ  ไป  จะตอ้งมาเป็นขนุโจรผูย้ิง่ใหญ่อยูใ่นป่า  จน
ชาวบา้นไดข้นานนามใหใ้หม่  ช่ือวา่องคุลีมาล  เพื่อท าตามอาจารยไ์ดส้ัง่เสียมา  โดยหลอกใหไ้ปเท่ียวฆ่าคน
จนถึงหน่ึงพนัคนแลว้  จะท าการสัง่สอนวิชาวิเศษใหคื้อไม่ตอ้งกลบัมาเวียนวา่ยเกิดตายกนัอีกในสงัสารวฏั  
ถา้พดูกนั ๆ  ธรรมดา ๆ  เรียกวา่  วิชาท่ีท าใหเ้ป็นอมตะ  ดว้ยอ านาจท่ีเพื่อน ๆ  อิจฉาจึงไดใ้ส่ร้ายต่าง ๆ  
นานา  จนอาจารยห์ลงช่ือกระท าตามพวกลูกศิษยด์งักล่าวนั้น  อนัน้ีเป็นปฐมเหตุท่ีอาจารยจ์  าเป็นจะตอ้ง
หลอกลูกศิษยข์องตน  ซ่ึงในอดีตเป็นลูกศิษยห์วัโปรดมาแลว้  เพราะหลงเช่ือลูกศิษยอี์กกลุ่มหน่ึงท่ีมีความ
อิจฉาต่ออหิสกะทั้งทางรูปร่างหนา้ตาและปัญญาท่ีเล่าเรียนศึกษาทุก ๆ  ชนิดเก่งกวา่เพื่อน ๆ  ปรากฏวา่อยู่



ต่อมาอหิงสกะกลบักลายเป็นโจรเท่ียวฆ่าคนแลว้เอาหวัแม่มือมาร้อยเป็นพวงมาลยั  เพื่อจะไดรู้้วา่ถึงหน่ึงพนั
คนตามท่ีอาจารยไ์ดส้ัง่มาแลว้หรือยงั  จะไดก้ลบัไปรับการถ่ายทอดวิชาอมตะจากอาจารยข์องตนดงักล่าว
มาแลว้นั้น  เร่ืองน้ีเป็นประวติัอยา่งยอ่ ๆ  ของอหิงสกะหรือวา่โจรองคุลีมาล  และกลบักลายมาเป็นพระ
องคุลีมาลอรหนัตส์าวกของพระดสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคห์น่ึง  และจนมาเป็นเจา้ของพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ
ท่ีช่ือวา่องัคุลิมาละปะริตรดงัต่อไปน้ีฯ   
 ยะโตหงั  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ  สัญจิจจะ  ปาฌงั  ชีวิตา  โวโรเปตา  เตนะ  
สัจเจนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  โสตถิ  คพัภสัสะฯ   
 ในต านานไดก้ล่าวเอาไวห้ลงัจากขนุโจรองคุลีมาล  เม่ือพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ได้
ช่วยโปรดใหไ้ดเ้ห็นแสงธรรม  จนฝากตวัเขา้มาบวชอยูใ่นพระพทุธศาสนาอยูแ่ลว้กต็าม  ประชาชนทั้งหลาย
กย็งัมีความเกรงกลวัอยูเ่หมือนเดิมไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่เก่า  เพราะวา่ในอดีตเป็นขนุโจรท่ีช่ือกอ้งไปทั้งแผน่ดิน  
ในดา้นความดุร้ายและโหดเห้ียม  ไดฆ่้าคนมาเป็นจ านวนมากมายนัน่เอง  ถึงแมว้า่ตนเองไดเ้ลิกและละการ
กระท ามาแลว้กต็าม  ดว้ยผลกรรมชัว่ท่ีตนไดเ้คยกระท าเอาไวก่้อนนั้น  ยงัใหผ้ลอยูจ่ะเดินไปบิณฑบาต
ในทางไหนมีแต่คนคอยวิ่งหนีกนัจา้ระวัน่กนัไปหมด  อยู่มาในวนัหน่ึง  พระองคุลีมาลไดอ้อกเดินไป
บิณฑบาตเช่นเคย  ไปพบคนกลุ่มหน่ึงท่ีเคยรู้จกัมาก่อน  พวกคนทั้งหลายกไ็ดว้ิง่หนีพระองคุลีมาลกนัไป
หมดแลว้  ยงัเหลือแต่คนมีทอ้งแก่อยูอี่กคนหน่ึงซ่ึงวิง่หนีไม่ไหว  ไปจนมุมอยูท่ี่นัง่ในท่ีใกล ้ ๆ  นั้นมีความ
กลวัตวัสัน่งนังกอยูด่ว้ยความกลวัพระองคุลีมาล  แต่ในเวลานั้นพระองคุลีมาลเป็นพระอรหนัตผ์ูถึ้งพร้อง
ดว้ยญาณฌานสมาบติั  และไดอ้ภิญญาอยา่งแก่กลา้แลว้จึงไดก้ล่าวเป็นพระคาถาซ่ึงเป็นพระพทุธมนตด์งัท่ี
ไดเ้ขียนเอาไวข้า้งหนา้นั้นแลว้ผลปรากฏวา่กระท าใหห้ญิงนั้นไดค้ลอดลูกออกมาในท่ีนั้นดว้ยความปลอดภยั  
พระพทุธมนตอ์งคุลีมาลน้ี  ถา้จะแปลเป็นภาษาไทยแลว้ไดใ้จความวา่  ดูก่อนนอ้งหญิง  ตั้งแต่เราเกิดแลว้
โดยชาติอริยะ  ไม่รู้จกัแกลง้  ปลงสตัวมี์ชีพจากชีวิต  ดว้ยค าสตัยน้ี์  ขอความสวสัดีจงมีแก่ท่าน  ขอความ
สวสัดี  จงมีแก่ครรภข์องท่าน  ในต านานไดก้ล่าวเอาไวว้า่  แมน้ ้ าลา้งท่ีนัง่ของพระองคุลีมาลเถระ  ผูก้ล่าวซ่ึง
พระปริตรรอนัใด  ใหอ้นัตรายทั้งปวงพนิาศไป  อน่ึง  พระปริตรรอนัใดยงัความคลอดจากครรภใ์หส้ าเร็จ  
โดยสวสัดีในขณะนั้น  ท่ีพระโลกนาถทรงภาษิตแก่พระองคุลีมาลเถระเราทั้งหลาย  จงสวดปริตรอนันั้นซ่ึง
เป็นของตั้งอยูต่ลอดกลัป์  และมีเดชอนัใหญ่เทอญ  กแ็สดงใหเ้ห็นวา่พระพทุธมนตบ์ทน้ีเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ
มาก  เพราะวา่พระองคุลีมาลเถระท่านส าเร็จเป็นพระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยสมัภิทาญาณทั้ง  ๔  และอภิญญา  ๖  
อยา่งสมบูรณ์แลว้  ท่านตั้งสตัยข้ึ์นแลว้กล่าววาจาตามท่ีไดเ้ขียนบอกมาทั้งหมดน้ีเท่านั้น  กก็ระท าใหพ้ระ
คาถาท่ีท่านกล่าวมานั้นมีความศกัด์ิสิทธ์ิ  ตามค าสตัยข์องท่านทนัที  จนเป็นนิยมน าเอามาสวดถึงทุกวนัน้ีฯ   
 

 
 



พระพทุธมนต์โพชฌงัคปริตร 
เป็นพทุธมนตร์ตรัสรู้ 

 
 พระพทุธมนตบ์ทน้ี  ส่วนมากแลว้เขานิยมน าเอาไปสวดต่อนามหรือต่ออายขุองคนเจบ็ป่วย  เพราะมี
ประวติัไดก้ล่าวเอาไวว้า่  ถา้ไดน้ าเอาพทุธมนตบ์ทน้ีไปสวดใหค้นไขฟั้งแลว้คนเจบ็ไขจ้ะหายจากความเจบ็
ไขป่้วยนั้นได ้  มีอยูค่ราวหน่ึง  พระโมคคลัลานะเถระ  ซ่ึงเป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยขององคพ์ระบรม
ศาสดาของเราน้ีแหละ  ไดล้ม้เจบ็ป่วยลงมีเวทนาอยา่งแรงกลา้  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราน้ี  พระองค์
ท่านใชพ้ระพทุธมนตบ์ทน้ีสาธยายหรือวา่สวดใหพ้ระโมคคลัลานเถระฟัง  พอพระพทุธองคส์วดจบหรือวา่
สาธยายพระพทุธมนตจ์บแลว้ปรากฏผลออกมาวา่พระโมคคลัลานเถระนั้นไดห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็นั้นคือ
ทุกขเ์วทนาต่าง ๆ  ไดห้ายไปจนหมดส้ิน  และอยูม่าอีกคราวหน่ึง  พระมหากสัสปะเถระท่านไดล้ม้เจบ็ป่วย
เช่นเดียวกนัเหมือนกนั  เหมือนพระโมคคลัลานเถระนั้น  พระพทุธองคก์ท็รงน าเอาพระพทุธมนตบ์ทน้ีเอา
มาสวดหรือวา่สาธยายใหพ้ระกสัสะปะเถระฟังเช่นเดียวกนั  ผลปรากฏออกมาวา่  พระกสัสปะกไ็ดห้ายจาก
ความเจบ็ป่วยเช่นเดียวกนั  และอยูต่่อมาในวนัหน่ึง  พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระบรมศาสดาพระสมณโคดม
ของพวกเราชาวพทุธทั้งหมดน้ี  พระองคไ์ดล้ม้เจบ็ป่วยลงเช่นเดียวกนั  พระจุนเถระกไ็ดน้ าเอาพระพทุธมนต์
บทน้ี  อีกเหมือนกนัไดน้ าเอามาสวดหรือสาธยายใหอ้งคส์มเดจ็พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของ
พวกเราฟังเช่นเดียวกนั  เหมือนกบัท่ีพระพุทธเจา้ท่ีพระพุทธองคไ์ดท้รงแสดงหรือสาธยายพระพุทธมนต์
ใหก้บัพระโคคลลัลานเถระและพระกสัสปะฟังมาแลว้เช่นเดียวกนั  ผลปรากฏออกมาวา่พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้พระองคไ์ดท้รงหายจากโรคภยัไขเ้จ็บและเวทนาต่าง ๆ  ท่ีไดท้รงบงัเกิดข้ึนแก่พระองคเ์ช่นเดียวกนั  
เหมือนกบัพระเถระทั้งสองพระองคน์ั้น  เพราะฉะนั้น  พระพทุธมนตบ์ทน้ีพวกเราชาวพทุธบริษทัทั้งหลาย  
จึงไดนิ้ยมน าเอามาสวดต่อนามหรือวา่ต่ออายใุหก้บัคนป่วยหรือวา่เอามาท าน ้ าพระพทุธมนตร์ดใหก้บับุคคล
ท่ีเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ  จนมาถึงทุก ๆ  วนัน้ี  พระพทุธมนตโ์พชฌงัคปริตรนั้นคือ  โพชฌงัโค  สะติสงัขา
โต  ธมัมานงั  วิจะโย  ตะถา  วิริยมัปิติปัสสทัธิ  โพชฌงัคา  จะ  ตะถาปะเร  สะมาธุเปกขะโพชฌงัคา  สัตเต  
เต  สัพพะทสัสินา  มุนินา  สัมมะทกัขาตา  ภาวิตา  พะหุลีกะตา  สังวตัตนัติ  อะภิญญายะ  นิพพานายะ  จะ  
โพะธิยา  เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สพัพะทา  เอกสัมิง  สะมะเย  นาโถ  โมคคลัลานญัจะ  กสั
สะปัง  คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสวา  โพชฌงั  เค  สัตตะ  เทสะย ิ เต  จะ  ตงั  อภินนัทิตวา  โรคา  มุจจิงสุ  ตงัขะเณ  
เอเตนะ  สัจจะวชัเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สพัพะทา  เอกะทา  ธมัมะราชาปิ  เคลญัเญ  นาภิปิฬิโต  จุนทตัเถเร
นะ  ตญัเญวะ  ภะนาเปตวานะ  สาทะรัง  สมัโมทิตวา  จะ  อาพาธา  ตมัหา  วฏุฐาสิ  ฐานะโส  เอเตนะ  สัจจะ
วชัเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สพัพะทา  ปะหีนา  เต  จะ  อาพาธา  ตณัณนันมัปิ  มะเหสินงั  มคัคาหะตะกิเลสา
วะ  ปัตตานุปปัตติธมัมะตงั  เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ   
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีน่ีแหละท่ีพระพทุธเจา้ไดน้ าเอามาสวดหรือวา่สาธยายใหก้บัพระเถระทั้งสอง
ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น  พร้อมกระนั้นพระพทุธมนตบ์ทเดียวกนัน้ีแหละท่ีพระจุนเถระไดน้ าเอามาสวด



หรือวา่สาธยายใหก้บัพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดท้รงรับฟังเช่นเดียวกนัในสมยัหน่ึงท่ีพระองค์
ไดท้รงพระประชวรคือโรคภยัไขเ้จบ็เช่นเดียวกนั  ผลปรากฏวา่ทั้ง  ๓  พระองคด์งักล่าวพร้อมทั้งพระบรม
ศาสดาดว้ยกไ็ดห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ทั้งหมดทุก ๆ  พระองคด์ว้ยอ านาจพระพทุธมนตบ์ทน้ีนัน่เอง  จึงได้
เป็นท่ีนิยมกนัในหมู่พุทธบริษทัทั้งหลาย  จนมาถึงทุก ๆ  วนัน้ีว่าถา้ใครก็ตามเจบ็ไขเ้ป็นโรคอะไรก็ตาม  
ส่วนมากแลว้จะนิมนตพ์ระสงฆท์ าการสวดพระพทุธมนตน้ี์เสมอ ๆ  พระพทุธมนตบ์ทโพชฌงัคปริตรน้ีถา้
แปลเป็นภาษไทยแลว้ไดใ้จความดงัต่อไปน้ีคือ  โพชฌงค ์  ๗  ประการ  คือ  สติสัมโพชฌงค ์  ธรรม
วิจยสมัโพชฌงค ์ อุเบิกขาสมัโพชฌงคเ์หล่าน้ี  อนัพระมุนีเจา้ผูเ้ห็นธรรมทั้งส้ิน  ตรัสไวช้อบแลว้  อนับุคคล
มาเจริญท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่  เพื่อนิพพานและเพื่อความตรัสรู้  ดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์  ขอ
ความสวสัดี  จงมีแก่ท่านทุกเม่ือ  ในสมยัหน่ึงพระโลกนาถเจา้   ทอดพระเนตรพระโมคคลัลานะและ
พระกสัสปะ  เป็นไขถึ้งทุกขเ์วทนาแลว้ทรงแสดโพชฌงค ์ ๗  ประการ  ท่านทั้ง  ๒  กเ็พลิดเพลินภาษิตนั้น
หายโรคในขณะนั้น  ดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์  ขอความสวสัดี  จงมีแก่ท่านทุกเม่ือ  คร้ังหน่ึงแมพ้ระธรรมราชา
อนัความประชวรเบียดเบียนแลว้  รับสัง่ใหพ้ระจุนทเถระ  แสดงโพชฌงคน์ั้นโดยยนิดีทรงบนัเทิงพระหฤทยั  
หายความประชวรไปโดยฐานะ  ดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์  ขอความสวสัดี  จงมีแก่ท่านทุกเม่ือ  กอ็าพาธ
ทั้งหลายนั้น  อนัพระมหาฤาษีทั้ง  ๓  องคล์ะไดแ้ลว้  ถึงความไม่บงัเกิดเป็นธรรมดุจกิเลสอนัมรรคก าจดัแลว้  
ดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์  ขอความสวสัดี  จงมีแก่ท่านทุกเม่ือ  ทั้งหมดไดด้งัไดเ้ขียนบอกมาน้ีซ่ึงเป็นค าแปล
เป็นภาษาไทยของเรา  เพราะฉะนั้น  พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะน าเอมพระพทุธมนตบ์ทน้ีเอามาสวด
หรือสาธยายเป็นประจ าวนัหลงัจากบูชาพระเรียบร้อยแลว้  กถื็อไดว้า่จะเป็นมหามงคลเกิดแก่ตวัพวกท่านเอง  
และเป็นการร าลึกนึกถึงพระพทุธมนตต์รัสรู้ของบรมศาสดาไปในตวัอีกดว้ยหรือวา่จะตั้งบาตรหรือตุ่มน ้า
เลก็ ๆ  ข้ึนสกัใบหน่ึงแลว้เอาดา้ยสายสิญจน์จน์พนัตุ่มเอาไวแ้ลว้น าเอาพระพทุธมนตต่์าง ๆ  ทุก ๆ  บทพร้อม
ดว้ยบทน้ีดว้ย  สวดหรือสาธยายทุก ๆ  วนั  แลว้เวลาใครเจบ็ไขไ้ดป่้วยดว้ยโรคภยัต่าง ๆ  แลว้อาราธนา
น าเอาน ้าพทุธมนตท่ี์เราไดน้ าเอาพทุธมนตทุ์ก ๆ  บทท่ีเขียนมาในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีน าเอามาสวด
หรือสาธยายทุก ๆ  วนัยิง่ท าการนัง่สมาธิแลว้บริกรรมดว้ยพระพทุธมนตร์ต่าง ๆ  ดงัท่ีไดเ้ขียนเอาไวใ้น
หนงัสือเล่มน้ีทั้งหมดกย็ิง่เป็นการดี  แลว้อาราธนาน าเอามาใชไ้ดทุ้ก ๆ  ชนิดในส่ิงท่ีเราตอ้งการ  แต่ก่อนอ่ืน
เราตอ้งปลูกศรัทธาใหมี้ความเช่ือมัน่และเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาและในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและในอ านาจคุณ
พระรัตนตรัยทั้ง  ๓  เสียก่อน  แลว้ตั้งสจัอธิษฐานจุดธูปบุชาบอกเล่าใหดี้เสียก่อนทุก ๆ  คร้ัง  ไปก่อนท่ีจะ
น าเอาน ้าพระพทุธมนตท่ี์เราไดส้วดพระปริตรบทต่าง ๆ  เอามาใชน้ั้นเรากจ็ะไดส้ าเร็จสมความปรารถนาของ
เราท่ีตอ้งการแน่นอน  ดว้ยอ านาจของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและคุณพระรัตนตรัยซ่ึงเป็นของสูงสุดในจกัรวาลน้ี  
เพราะฉะนั้น  พวกพทุธบริษทัท่ีมีความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาจึงเป็นต่อกวา่พวกท่ีนบัถือศาสนาต่าง ๆ  
ในโลกน้ีมากมายนกั  เพราะวา่ในหลกัพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธนั้น  มีส่ิงดี ๆ  ต่าง ๆ  ซ่อนเร้น
อยูม่ากมายเลยทีเดียว  ถา้พวกเราจะเป็นผูท่ี้ฉลากสกัหน่อย  รู้จกัหยบิฉวยเอาของดี ๆ  ในพระพทุธศาสนา
ของเราชาวพทุธน าเอามาใชเ้ป็นประโยชน ์  ต่อตวัเราและครอบครัวของเราหรือวา่จะน าเอามาใชต่้อการงาน
ในอาชีพต่าง ๆ  หรือการบริหารราชการแผน่ดิน  หรือจะน าเอาธรรมในหวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีพระพทุธองคไ์ดท้รง



เทศนาสัง่สอนเอาไวทุ้ก ๆ  ชนิดถึงแปดหม่ืนส่ีพนัพระธรรมขนัธ์  อนัน้ีข้ึนอยูท่ี่วา่พวกเราจะเลือกเอาของดี
อะไรท่ีมีอยูใ่นพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายน้ีเอาไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่ตวัเราเองหรือ
วา่ผูอ่ื้น ๆ  เพราะวา่ของดี ๆ  ในพระพทุธศาสนาของพวกเราน้ีมีมากมายฯ   
 

พระพทุธมนต์อะภะยะปริตร 
เป็นพระพทุธมนต์ห้ำมเภทภยัต่ำง ๆ 

 
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีกถื็อไดว้า่เป็นพระพทุธมนตท่ี์มีความศกัด์ิสิทธ์อีกบทหน่ึง  เช่นเดียวเหมือนกบั
บทต่าง ๆ  ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น ๆ  มีต านานไดก้ล่าวเอาไวว้า่พระพทุธมนตบ์ทน้ีเกิดจากพระญาติ
ของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัสมัพทุธเจา้พระองคเ์องไดเ้กิดทะเลาะกนั  สาเหตุมาจากน ้า  มีเร่ืองอยูว่า่
ในสมยัหน่ึงพวกศากยวงศแ์ห่งเมืองกบิลพสัดุ ์  กบัพวกโกลิยวงศแ์ห่งเทวทหะนคร  ซ่ึงทั้งสองพวกหรือสอง
เมืองน้ีต่างกเ็ป็นพระญาติของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้  ดว้ยกนัทั้งนั้นเกิดจะท าศึกสงครามกนั
โดยไดย้กเอากองทพัทั้งสองเมือง  เอามาตั้งประจนัหนา้กนัโดยสาเหตุเพียงแยง่ชิงน ้ากินน ้าใช ้ และไขน ้าเอา
เขา้ท านาเท่านั้นท่ีเป็นตน้เหตุและปัจจยัท่ีจะกระท าใหพ้ระญาติของพระองคท์ั้งสองวงศห์รือสองเมืองน้ี
ถึงกบัจะตอ้งยกทพัเอามาเพือ่หมายจะรบฆ่าฟันกนัทั้ง ๆ  ท่ีเป็นพระญาติอนัใกลชิ้ดกนัอีกดว้ย  ดว้ยอ านาจ
ของกิเลสคือโมหะเป็นส าคญั  แต่เดิมนั้นแม่น ้าสายน้ีเป็นแม่น ้าท่ีทั้งสองเมืองน้ีไดใ้ชร่้วมกนัตลอดมา  แต่โบ
ร ่ าโบราณนานมาแลว้ในอดีต  แต่ในตอนนั้นสายน ้าเกิดไหลผดิเสน้ทาง  จากท่ีไดเ้คยเป็นมาแต่เก่าก่อนได้
ไหลเขา้ไปอยูใ่นเขตของเมืองพวกโกลิยะ  ส่วนพวกชาวเมืองพวกโกลิยะเม่ือมีสายน ้าท่ีไหลผา่นเขา้ไปใน
เขตบา้นเมืองของตนเช่นนั้น  เกิดมีโมหะจิตข้ึนอยา่งแรงกลา้ในใจถึงกบัไม่ยอมแบ่งน ้าซ่ึงเคยไดใ้ชร่้วมกนั
มาตลอดในสายน ้าน้ี  ไม่ยอมแบ่งปันใหก้บัพวกศากยวงศซ่ึ์งเป็นพระญาติกนัดว้ย  เม่ือทั้งสองเมืองสอง
ตระกลูทั้งศากยวงศแ์ละโกลิยวงศ ์  เม่ือเจรจากนัดว้ยวาจากนัไม่รู้เร่ืองเช่นนั้น  ถึงกบัว่าสองพระนครไดย้ก
เอากองทพัของตน ๆ  มาตั้งประจนัหนา้กนั  เพือ่จะตดัสินกนัดว้ยก าลงัทหาร ๆ  ของตนเม่ือพระองคพ์ระ
บรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคไ์ดท้รงทราบเหตุ  ท่ีพระญาติของพระองคท์ั้งสองเมืองนั้นก าลงัจะ
รบฆ่าฟันกนันั้นดว้ยพทุธญาณของพระพทุธองคเ์องจึงไดเ้ขา้อภิญญาแลว้เหาะไปในสถานท่ี ๆ  พระญาติ
ของพระองคท์ั้งสองเมืองหรือสองตระกลูท่ีก าลงัจะลงมือรบกนันั้น  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงมายนือยูต่รง
ระหวา่งกลางกองทพัทั้งสองเมืองนั้นแลว้  ทรงยกพระหตัถข้ึ์นหา้มแลว้ตรัสวา่  “ระหวา่งน ้ากบัความเป็นพี่
นอ้งกนั  อะไรส าคญัยอ่งกวา่กนั”  กษตัริยท์ั้งสองหวัเมืองนั้นพร้อมดว้ยกองทพัอนัเกรียงไกรของตนท่ีมี
จิตส านึกได ้  จึงไดย้ติุศึกในคร้ังนั้น  และไดก้ระท าการขออภยัโทษต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระบรมศาสดาพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้  และไดก้ลบัคืนดีกนัเช่นเดิม  แบ่งปันน ้าท่าเหมือนแต่ก่อนในเหตุการณ์ในคร้ังนั้นเสมือน
วา่ไดต่ื้นข้ึนจากความฝันร้าย  เพราะวา่ถา้องคส์มเดจ็พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดเ้สดจ็ไป
หา้มพระญาติสองเมืองนั้นกจ็ะตอ้งรบพุง่ฆ่าฟันกนัลม้หายตายจากกนัไปดว้ยกนัทั้งสองฝ่ายแน่นอน  แต่ดว้ย



ความท่ีพระพุทธองคเ์สมือนหน่ึงว่าต่ืนจากความฝันร้ายอนันั้น  พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงไดต้รัสพุทธมนต์
บทน้ีข้ึนมามีใจความวา่  อะภะยะปะริต  ยนัทุนนิมิตตงั  อะวะมงัคะลญัจะ  โยจามะนาโป  สะกณุศัสะ  สทั
โท  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินงั  อะกนัตงั  พทุธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ  ยนัทุนนิมิตตงั  อะวะมงัคะลญัจะ  โย  
จามะนาโป  สะกณุสัสะ  สัทโท  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินงั  อะกนัตงั  ธมัมานุภาเวนะ  วินาทะเมนตุ  ยนั
ทุนนิมิตตงั  อะวะมงัคะลญัจะโย  จามะนาโป  สะกรัุสสะ  สทัโท  ปาปัคคะโท  ทุสสุปินงั  อะกนัตงั  สงัฆา
นุภาวเนะ  วินาสะเมนตุฯ  (บุคคลท่ีเกิดในวนัจนัทร์  ควรสวดพุทธมนตบ์ทน้ีเป็นประจ าวนัพระจนัทร์มี
ก าลงั  ๑๕ )   
 พระพุทธมนตบ์ทน้ีเป็นตน้ก าเนิดของพระปางห้ามญาติ  ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดมีพระปางห้ามญาติแลว้
เจริญพระพทุธมนตบ์ทน้ีเป็นประจ ากจ็ะเป็นมงคลแก่ตวัของท่านเอง  แมท่้านไม่มีพระปางหา้มญาติกส็ามารถ
เจริญพระพทุธมนตบ์ทน้ีเป็นประจ าไดเ้หมือนกนั  สามารถป้องกนัเภทภยัต่าง ๆ  ไดแ้ละเม่ือเรานอนหลบัก็
จะไม่ฝันร้าย  ถา้ฝันไม่ดีต่ืนข้ึนมาแลว้เจริญพระพทุธมนตบ์ทน้ีเสียหน่ึงจบ  ความฝันท่ีร้ายนั้นกก็ลบัเป็นดี
แก่ตวัท่านทุก ๆ  เร่ืองท่ีเราไดน้อนหลบัแลว้ฝันร้ายไป  งานมงคลทุก ๆ  ชนิด  พระสงคท่์านกจ็ะน าเอาพระ
พทุธมนตน้ี์มาสวดหรือสาธยายในการพระพิธีในงานนั้น  เพื่อปัดเป่าในส่ิงท่ีไม่ดีทั้งหลายไปหมดไป  และ
เอาส่ิงท่ีดีท่ีเป็นมงคลทั้งหลายใหม้าบงัเกิดข้ึนในงานนั้น ๆ  พทุธมนตอ์ะภะยะปะริตรน้ี  ถา้แปลเป็นไทยได้
ใจความวา่  ลางชัว่ร้ายอนัใดเสียงนกเป็นท่ีไม่ชอบใจอนัใด  และบาปเคราะห์อนัใดสุบินชัว่อนัไม่พอใจอนั
ใด  มีอยู ่  ขอส่ิงเหล่านั้นจนถึงความพินาศไป  ดว้ยอานุภาพพระพทุธเจา้  ลางชัว่ร้ายอนัใดและอวมงคลอนั
ใด  เสียงนกเป็นท่ีไม่ชอบใจอนัใด  และบาปเคราะห์อนัใด  สุบินชัว่อนัไม่พอใจอนัใด  มีอยู ่ ขอส่ิงเหล่านั้น
จงถึงความพินาศไป  ดว้ยอานุภาพพระธรรมเจา้  ลางชัว่ร้ายอนัใดและอวมงคลอนัใด  เสียงนกเป็นท่ีไม่ชอบ
ใจอนัใด  และบาปเคราะห์อนัใด  สุบินชัว่  อนัไม่พอใจอนัใด  มีอยู ่ ขอส่ิงเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป  ดว้ย
อานุภาพพระสงฆเ์จา้          
 

พระพทุธมนต์ฉัททนัตปริตร 
 
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีกเ็ป็นพระพทุธมนตท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิอีกบทหน่ึงเหมือนกนั  เพราะวา่พระโบราณา
จารยท์ั้งหลาย  ในอดีตเท่าท่ีผา่นมานั้นท่านเรียกวา่เป็นพทุธมนตห์รือคาถาก าบงัไพร  เหมาะแก่ผูท่ี้นิยม
ท่องเท่ียวตามป่าเขาล าเนาไพร  และพวกพระนกัธุดงคต่์าง ๆ  เม่ือใชพ้ทุธมนตห์รือพระคาถาน้ีจะปราศจาก
ภยัอนัตรายจากสัตวป่์านานาชนิด  และมีอ านาจเหนือวา่สตัวทุ์ก ๆ  ชนิดในป่าต่าง ๆ  นั้นท่ีเราเดินทางไป
ท่องเท่ียวหรืออยูพ่กัแรมในป่าต่าง ๆ  ทัว่โลกเป็นพระคาถาของพระโพธิสตัวเ์ม่ือในสมยัท่ีพทุธองคย์งัตอ้ง
ไปเกิดเป็นสตัวอ์ยูใ่นป่าเรียกวา่ในสมยัท่ีพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้  ของพวกเราชาวพทุธ  พระองค์
น้ีเองในคร้ังเม่ือยงัท่องเท่ียวอยูใ่นสงัวารวฏันั้น  พระบรมศาสดาพระองคไ์ดไ้ปถือก าเนิดเป็นพระยาชา้งเผอืก
ช่ือวา่ฉทัทนัต ์ หรือเรียกวา่เร่ืองพระยาฉทัทนัตช์า้งเผอืกพระโพธิสตัวน์ัน่เอง  และพระเทวทตัเถระในสมยัน้ี
ซ่ึงเป็นศตัรูคู่อาฆาตพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราไดก้ าเนิดเป็นนายพราน  (โสณุดร)  ซ่ึงเป็น



นายพรานล่าสตัวป่์า  ไดไ้ปพบพระยาฉทัทนัตช์า้งเผอืกพระโพธิสตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าลึกนั้น  เม่ือพบแลว้จึง
ไดม้ากราบทูลใหพ้ระราชาทรงทราบพระราชาจึงรับสัง่ใหไ้ปจบัเอามาถา้จบัเอาตวัมาไม่ได ้  กใ็หน้ าเอางามา
ทูลถวายเม่ือนายพรานโสณุดรไดใ้ชค้วามพยายามทุก ๆ  ชนิด  ของพรานป่าซ่ึงมีความช านาญเก่ียวแก่เร่ือง
ล่าสตัวทุ์ก ๆ  ชนิดอยูแ่ลว้ไม่สามารถท่ีจะจบัชา้งเผอืก  พระยาฉทัทนัตพ์ระโพธิสตัวเ์อามาทูลถวายพระราชา
ไดต้ามรับสัง่  เม่ือไม่สามารถจะจบัตวัเอามาไดก้จ็ะตอ้งหาวิธีตดัเอางามาทูลถวาย  นายพรานโสณุดรเจา้เล่ห์
ซ่ึงเป็นศตัรูเก่ากบัพระโพธิสตัวม์าแทบทุกชาติกคิ็ดหาวิธีหน่ึงคือ  จะใชลู้กศรหรือลูกธนูท่ีอาบยาพิษยงิพระ
โพธิสัตว ์  พระยาชา้งเผอืกฉทัทนัตน์ั้น  เราจึงจะท าการตดัเอางาไดด้ว้ยความเจา้เล่ห์ของนายพรานโสณุดร
นั้นกคิ็ดไดด้ว้ยปัญญาของตน  ดว้ยอ านาจกรรมบนัดาลท่ีเป็นศตัรูเก่าผกูอาฆาตจองเวรกนัตลอดมาวา่พระยา
ชา้งเผือกฉทัทนัตเ์ป็นชา้งพระโพธิสัตวจึ์งไดใ้ชผ้า้โพกหวัของตนดว้ยสีเหลืองอนัยอ้มดว้ยน ้าฝาด  อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของธงชยัของพระพทุธศาสนา  เพื่อป้องกนัพระยาชา้งฉทัทนัตพ์ระโพธิสตัวจ์ะท าร้ายตน  ในต านาน
ไดก้ล่าวเอาไวว้า่เม่ือนายพรานโสณุดรนั้น  เม่ือเขา้ไปในป่าลึกอนัเป็นสถานท่ีท่ีพระโพธิสตัวพ์ระยาชา้งเผอืก
ฉทัทนัตน์ั้นอยูอ่าศยัแลว้ไดท้  าการยงิ  พระโพธิสตัวพ์ระยาชา้งเผอืกฉทัทนัตน์ั้นดว้ยลูกศรหรือลูกธนูอาบยา
พิษอนัร้ายแรง  เม่ือพระยาชา้งเผอืกฉทัทนัตพ์ระโพธิสตัวถู์กยงิดว้ยลูกธนูอาบยาพิษอนัร้ายแรงเช่นนั้น  แต่
วา่พระยาชา้งเผอืกฉทัทนัตพ์ระโพธิสตัวด์ว้ยความเฉลียวฉลาดของพระองคเ์อง  ไดท้  าการจบันายพรานโสณุ
ดรนั้นเอาไวด้ว้ยงวงของพระองห์มายท่ีฟาดเสียใหต้ายคางวงนั้น  ในขณะนั้นท่ีพนายพรานโสณุดรท่ีก าลงัจะ
เขา้ไปตดัเอางาของพระยาชา้งเผอืกฉทัทนัตพ์ระโพธิสตัวน์ั้น  แต่แลว้พระโพธิสตัวซ่ึ์งอยูใ่นร่างของพระยา
ชา้งเผอืกนั้น  กมี็จิตส านึกข้ึนมรไดว้า่ผา้กาสาวพสัตร์  ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของพระพทุธศาสนาซ่ึงนายพราน
โสณุดรไดใ้ชน้ าเอามาโพกหวันั้น  เป็นสญัลกัษณ์ของธงชยัของพระอรหรหนัตท์ั้งหลายทั้ง ๆ  ท่ีก าลงัเจบ็ปวด
อยูด่ว้ยความทารุณ  แสนหาหสัท่ีเกิดจากลูกธนูอาบนาพษิของนายพรานโสณุดร  เม่ือพระโพธิสตัวซ่ึ์งอยูใ่น
ร่างของพระยาชา้งเผอืกท่ีช่ือวา่ฉทัทนัต ์  เม่ือพระองคร์ะลึกนึกไดด้งันั้นแลว้  พระองคก์ร็ะงบัโทสจริตซ่ึง
เกิดข้ึนมาในพระทยัของพระองคเ์สียไดโ้ดยไม่กระท าร้ายสญัลกัษณ์  ผา้กาสาวพสัตร์เป็นสญัลกัษณ์ของ
ธงชยัของพระอรหนัตเ์ลยจึงไดป้ล่อยใหน้ายพรานโสณุดรนั้นพน้จากความตายไป  ในคร้ังนั้นพร้อมกระนั้น
พระองคย์งัทรงพระกรุณาอธิษฐานใหง้าของพระองค ์  หลุดออกมาใหก้บันายพรานโสณุดรน าเอามาถวาย
พระราชา  พร้อมดว้ยบอกพระมนตใ์หอี้กบทหน่ึงดว้ยพระมนตบ์ทน้ี  เขาเรียกวา่มนตม์หาก าลงั  เม่ือยกของ
หนกัทางไกลหรือแบกของหนกั ๆ  เดินทางไกล ๆ  แลว้ไม่เหน่ือยและเดินเร็วอีกดว้ย  และมีความปลอดภยั
มนตบ์ทน้ีมีใจความวา่คือ   
 วะสิสิสะเมนนัติ  ปะรามะสันโต  กาสาวะมทัทกัขิ  ธะชงั  อิสีนงั  ทุกเขนะ  ผฏุฐสัสุทะปาทิ
สัญญา  อะระหทัธโช  สัพภิ  อะวชัฌะรูโป  สัลเลนะ  วิทโธพยะถิโตปิ  สันโต  กาสาวะวตัถมัหิมะนงั  นะ
ทุสสะย ิ สะเจ  อิมงั  นาคะวะเรนะ  สัจจงั  มา  มงั  วะเน  พาละมิคา  อะคญัฉุนติฯ   
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีถา้แปลเป็นไทยไดใ้จความวา่  พระยาชา้งเผอืกพระโพธิสัตว ์ ไดจ้บัพรานไพร
ดว้ยหมายวา่เราจกัฆ่ามนั  คร้ันไดเ้ห็นผา้กาสาวพสัตร์  อนัเป็นธงของพวกฤาษี  สญัญาไดเ้กิดข้ึนแก่พระ
โพธิสตัว ์ ผูอ้นัทุกขถู์กตอ้งแลว้  วา่ธงชยัของพระอรหนัตมี์รูปอนัสตับุรุษหาควรฆ่าไม่  แมพ้ระโพธิสตัวถู์ก



ศร  ควรจะหวัน่ไหว  แต่เป็นผูส้งบระงบัได ้  ไม่ท าใจประทุษร้ายในผา้กาสาวพสัตร์  ถา้ค  าน้ีอนัพระยาชา้ง
กล่าวจริงแลว้  ขอเหล่าพาลมฤคในไพร  อยา่ไดก้ล ้ากรายตวัเราดงัน้ีฯ   
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีนั้นแสดงถึงธรรมท่ีพระโพธิสตัวมี์อยูคื่อ  ขนัธิธรรม  สติ  สมัปชญัญะ  และ  
สัจจธรรม  ท่ีพระโพธิสัตวท์รงใชใ้นการท่ีเกิดเป็นพระยาชา้งเผอืกช่ือวา่ฉทัทนัตน้ี์  เพราะฉะนั้นผูท่ี้จะน าเอา
พระพทุธมนตเ์อาใชใ้หเ้กิดมีความศกัด์ิสิทธ์ิตอ้งตั้งอยูต่ามหลกัทุก ๆ  อยา่งตามท่ีขา้พเจา้ไดช้ี้แนะเอาไวแ้ลว้
ขา้งตน้ ๆ  นั้น  และเนน้หนกัถึงสจัจธรรมส าคญัท่ีสุด  เพราะวา่ผูท่ี้จะกระท าของหรือวา่ใหค้าถาอาคมต่าง ๆ  
มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นไปตามท่ีตนปรารถนาไดน้ั้น  ก่อนอ่ืนใดเราตอ้งมีสจัจธรรมเป็นหวัใจเสียก่อนฯ   
 แลว้จึงบ าเพญ็ศีล  เม่ือมีศีลแลว้กต็อ้งฝึกสมาธิจนบรรลุฌานญาณและสมาบติัจนถึงขั้นอภิญญา
ต่าง ๆ  ตามล าดบัไปและเม่ือฝึกไดแ้ลว้กต็อ้งฝึกความช านาญอีกทีหน่ึง  เพราะฉะนั้น  พระพทุธมนตทุ์ก ๆ  
บทนั้นมีความศกัด์ิสิทธ์ิทั้งนั้น  ถา้เราข้ึนตน้ใหถู้กตอ้ง  ตามหลกัการประพฤติปฏิบติัของพระพทุธศาสนา
ของพวกเราชาวพทุธ  เท่าท่ีมีหลกัฐานอยูใ่นพระไตรปิฎกดงัเช่นเร่ืองอภิญญากมี็หลกัฐานในพระไตรปิฎก
ฉบบัหลวงเล่มท่ี  ๙  มากมายอยา่งน้ีเป็นตน้  ขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะตอ้งมีความ
เช่ือมัน่ในคุณพระรัตนตรัย  และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกอยา่งมัน่คงไม่หวัน่ไหว  และจะตอ้งมี
ความกตญัญูกตเวทีต่อบิดาและมารดาและประเทศชาติ  ซ่ึงเป็นภูมิและมาตุภูมิของตนอีกดว้ยทุกอยา่งเท่าท่ี
ช้ีแนะมาน้ีส าคญัท่ีสุด  และตอ้งใชค้วามพยายามไปเร่ือย ๆ  อยา่ทอ้ถอย  ถา้ทุก ๆ  อยา่งยงัไม่ส าเร็จตามท่ีเรา
ไดต้ั้งใจเอาไว ้ หมายถึงผลลพัธ์ท่ีเราพึงจะไดรั้บจากพระคาถานั้นนั้น  หรือจากพระพทุธมนตบ์ทนั้น ๆ  ตาม
ค าบอกอุปเท่ห์ต่าง ๆ  ถึงสรรพคุณของพระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  และพระคาถาต่าง ๆ  ตามในหนงัสือน้ีฯ   
 

พระพทุธมนต์วฏัฎกปริตร  (คำถำนกคุ่ม) 
 
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีต านานไดก้ล่าวเอาไวว้า่  เม่ือพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวก
เราไดม้าเกิดเป็นก าเนิดเป็นนกคุ่มไฟ  เป็นสตัวท่ี์มีตวัเลก็ท่ีสุด  เม่ือมาเกิดเป็นสตัวท่ี์มีตวัใหญ่ท่ีสุด  คือไดม้า
เกิดเป็นพระยาชา้งเผอืกท่ีมีช่ือวา่ฉทัทนัตท่ี์ไดก้ล่าวมาแลว้นั้น  แต่คราวน้ีกลบัตรงกนัขา้ม  มาเกิดเป็นสตัวท่ี์
มีตวัเลก็ท่ีสุด  คือนกคุ่มไฟ  ถึงแมว้า่เป็นพระโพธิสตัวแ์ลว้กต็าม  ยงัจะตอ้งท่องเท่ียวเกิดในสงัสารวฏัต่าง ๆ  
กต็อ้งเป็นไปตามกฎแห่งกรรมของสตัวโ์ลกท่ีไดก้ระท าเอาไวแ้ต่ละภพแต่ละชาติ  เหมือนกบัเหล่าสรรพสตัว์
ทั้งหลายโดยทัว่ไป  หาอะไรแตกต่างกนัไม่  ส่ิงท่ีจะแตกต่างกบัสตัวโ์ดยทัว่ไปกคื็อ  การกระท าต่าง ๆ  
เท่านั้น  เพราะวา่บรรดาเหล่าสรรพสตัวจ์  าพวกท่ีบ าเพญ็บารมีต่าง ๆ  เพื่อพระโพธิญาณนั้นอาจจะเป็นผูท่ี้มี
สติ  ขนัติ  และสมัปชญัญะและกรรมต่าง ๆ  ซ่ึงเกิดข้ึนมีในใจของพระโพธิสตัวเ์หล่านั้น ๆ  เป็นการเป็น
เคร่ืองกระตุน้เตือนสติใหพ้ระโพธิสตัวท่ี์บ าเพญ็บารมีเพือ่พระโพธิญาณต่าง ๆ  เหล่านั้นระงบัในการท่ีจะ
กระท าอกศุลกรรมต่าง ๆ  ต่อไป  แต่ถา้ไดก้ระท าอกศุลกรรมต่าง ๆ  ไปแลว้กจ็ะตอ้งไปชดใชผ้ลกของอกสุล
กรรมทุกชนิด  เท่าท่ีไดก้ระท าลงไปดว้ยเจตนาเช่นเดียวกนัเหมือนกบัเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายเช่นเดียวกนั  
จะไม่มีอะไรท่ีแตกต่าง ๆ  กบัเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายท่ีไดก้ระท าอกศุลกรรมทั้งหลายลงไป  ดว้ยเจตนาต่าง ๆ  



เช่นเดียวกนั  อนัน้ีเป็นสจัจธรรมท่ีมีอยูต่ามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา  เช่นในสมยัท่ีพระบรมศาสดา
พระสมณโคดมไดม้าเกิดเป็นมนุษยใ์นสมยัหน่ึงท่ีเมืองพาราณสี  พระองคไ์ดฆ่้ามนุษยก์ระท าใหต้อ้งไปตก
นรกอยูถึ่งแปดหม่ืนปีมนุษย ์  ทั้งท่ีพระองคใ์ชเ้วลาครองราชยอ์ยูเ่พยีงยีสิ่บปีมนุษยเ์ท่านั้น  ดว้ยหนา้ท่ีของ
พระองคจ์  าเป็นจะตอ้งฆ่ามนุษยเ์พื่อกาอยูร่อด  และต าแหน่งหนา้ท่ีของพระองคเ์องในสมยันั้นจึงตอ้งไปตก
นรก  หลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงส้ินพระชนมชี์พจากโลกมนุษยไ์ปแลว้ตอ้งไปชดใชเ้สวยทนทุกขเ์วทนาต่าง ๆ  
อยูใ่นมหานครกนั้นเสียแปดหม่ืนปีมนุษย ์  พอมาเกิดอีกคร้ังหน่ึง  พระองคร์ะลึกชาติได ้  ตั้งแต่ยงัทรงพระ
เยาวอ์ยูจึ่งไม่ยอมพดูในคราวท่ีพระองคบ์ าเพญ็บารมีช่ือวา่ขนัติบารมีเป็นตน้  เร่ืองอนัน้ีกเ็ป็นอุทาหรณ์อยา่ง
ดีอยูแ่ลว้เก่ียวแก่พระโพธิสตัวถ์า้ไดก้ระท าอกศุลกรรมลงไปแลว้  กจ็ะตอ้งไปรับผลกรรมของตนเองท่ีได้
กระท าลงไปอยา่งแน่นอน  ท่ีไดย้กอุทาหรณ์เอามากล่าวเอาไวน้ี้กเ็พื่อจะช้ีแนะใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายได้
รับทราบกนัเอาไวว้า่พระโพธิสตัวทุ์กพระองคถ์า้ไดก้ระท าอกศุลกรรมดว้ยเจตนาลงไปแลว้  เม่ือไดต้ายไป
จากมนุษยแ์ลว้กจ็ะตอ้งไปชดใชอ้กศุลกรรมท่ีตนไดก้ระท าเอาไวเ้หมือนกบัเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายโดยทัว่ 
ๆ  ไปเหมือนกนั  เพราะฉะนั้น  ในการท่ีพระโพธิสตัวจ์ะมาเกิดเป็นพระยาชา้งเผอืกท่ีช่ือวา่ฉทัทนัตห์รือท่ี
พระองคจ์ะมาเกิดเป็นพญานกยงูทอง  และท่ีมาเกิดเป็นนกคุ่มไฟน้ีกไ้ม่อศัจรรยอ์ะไร  ขอใหพ้ทุธบริษทั
ทั้งหลายพึงเขา้ใจตามน้ีดว้ยอนัน้ีเป็นหลกักฎแห่งกรรมในพระพทุธศาสนาน้ีท่ีเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลาย  เม่ือ
ไดก้ระท าอกศุลกรรมลงไปแลว้ดว้ยเจตนาพึงจะไดรั้บผลกรรมของอกศุลกรรมต่าง ๆ  ตามฐานาทุโทษนั้น ๆ  
ตามหลกัของสจัจธรรมในพระพทุธศาสนาน้ีในต านานไดก้ล่าวเอาไวว้า่  พระโพธิสตัวใ์นสมยัเม่ือเกิดเป็น
นกคุ่มไฟนั้นนกคุ่มไฟพระโพธิสตัวน์ั้นมาเกิดยงัไม่ทนัไดโ้ต  ถึงกบัท่ีจะช่วยตวัเองไดโ้ดยท่ียงัไม่มีปีกและ
ขนพอท่ีจะบินไปไหน ๆ  ไดด้ว้ยตวัเอง  ก าลงันอนอยูใ่นรังของตน  อยูม่าในวนัหน่ึงไดเ้กิดมีไฟไหมป่้าข้ึน
นกคุ่มไฟพระโพธิสตัวพ์ระบรมศาสดาพระสมณโคดมในสมยันั้นก าลงัลุกลามโชติช่วงและก าลงัจะลุกลาม
มาถึงท่ีรังพระโพธิสตัวน์กคุ่มไฟนอนอยูน่ั้น  เม่ือนกคุ่มไฟซ่ึงอยูใ่นสภาพของลูกนกนอ้ยท่ีไม่สามารถจะ
ช่วยตวัเองไดเ้ช่นนั้นคือไม่สามารถท่ีจะหนีใหพ้น้ไฟป่าซ่ึงลุกลามใกลเ้ขา้มาจะถึงรังของตนท่ีอยูเ่ช่นนั้นจึง
ไดต้ั้งสจัจะกิริยาข้ึน  จนกลายเป็นพทุธต านานหรือพทุธมนตอ์นัศกัด์ิสิทธ์ิจนมาถึงทุก ๆ  วนัน้ี  ซ่ึงค  าท่ีกล่าว
ตั้งสจัจะนั้นคือ       
 อตัถิ  โลเก  สีละคุโณ  สจัจงั  โสเจยยะนุททะยา  เตนะ  สจัเจนะ  กาหามิ  สจัจะกิริยะมะนุตตะรัง  
อาวชัชิตวา  ธมัมะพะลงั  สะริตวา  ปุพพะเก  ชิเน  สัจจะพะละมะวสัสายะ  สจัจะกิริยะมากาสะหงั  สนัติ  
ปักขา  อะปัตตะนา  สันติ  ปาทา  อะวญัจะนา  มาตา  ปิตา  จะ  นิกขนัตา  ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ  สะหะสจั
เจ  กะเต  มยัหงั  มะหาปัชชะสิโต  สิขี  วชัเชสิโสฬะสะ  กรีสานิ  อุทะกงั  ปัตตะวา  ยะถาสิขี  สจัเจนะ  เม  
สะโม  นตัถิ  เอสา  เม  ส้จจะปาระมีติฯ   
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีซ่ึงพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองค ์  ไดท้รงเทศนาใหพ้ทุธสาวกของพระองค์
ฟัง  ในสมยัพทุธกาลซ่ึงมีพระสาวกทั้งหลายเป็นจ านวนมากฟังอยู ่  ในขณะนั้นมีพระสารีบุตรซ่ึงเป็นพระ
อคัรสาวกฝ่ายขวารับฟังอยูแ่ลว้ดว้ย  ในตอนนั้น  พระพทุธองคไ์ดท้รงตรัสบอกกบัพระสาวกทั้งหลายมีพระ
สารีบุตรเป็นตน้นั้นวา่  ดว้ยอ านาจสจัจธรรมท่ีนกคุ่มไฟนั้นไดต้ั้งสจักล่าวข้ึนแลว้ในคร้ังนั้น  กระท าใหไ้ฟ



ป่าซ่ึงก าลงัลุกลามใกลเ้ขา้มาจะถึงรังท่ีพระองคอ์ยูท่ี่นั้น  ไดห้ลีกไปเสมือนหน่ึงวา่เปลวไฟไดต้กถึงน ้าฉะนั้น  
ซ่ึงพทุธมนตว์ฏัฎกปริตรน้ี  ถา้จะแปลเป็นภาษาไทยแลว้ไดใ้จความวา่  คุณแห่งศีลมีอยูใ่นโลก  ความสตัย ์ 
ความสะอาดกาย  และความเอน็ดู  มีอยูใ่นโลกดว้ยค าสตัยน์ั้น  ขา้พเจา้จกัท าสจัจกิริยาอนัเยีย่ม  ขา้พเจา้
พิจารณาซ่ึงก าลงัแห่งธรรมและระลึกถึงพระชินเจา้ทั้งหลายในปางก่อนอาศยัก าลงัสจัจะ  ขอท าสจัจกิริยา  
ปีกทั้งหลายของขา้มีอยู ่ แต่บินไม่ได ้ เทา้ทั้งหลายของขา้มีอยู ่ แต่เดินไม่ได  มารดาและบิดาของขา้  ออกไป
หาอาหาร  ดูก่อนไฟป่า  ขอท่านจงหลีกไป  คร้ันเม่ือสจัจะ  อนัเราท าแลว้เปลวไฟอนัรุ่งเรืองใหญ่หลีกไป  
๑๖  กรีส  พร้อมกบัค าสตัย ์ ประหน่ึงเปลวไฟอนัตกถึงน ้า  ส่ิงไรเสมอดว้ยสจัจะของเราไม่มีน้ีเป็นสจัจบารมี
ของเรา  ดงัน้ีฯ   
 เร่ืองพระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  นั้นพวกเราจะสงัเกตเห็นไดว้า่ความส าเร็จหรือความศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย
นั้นเกิดจากสจัจธรรมหรือท่ีเรียกวา่เกิดจากสจัจะทั้งนั้นกว็า่ได ้  ส่วนมากแลว้พวกพทุธบริษทัทั้งหลายท่าน
จะสงัเกตเห็นวา่  พระพทุธเจา้ของพวกเราในสมยัท่ีพระพทุธองคย์งัตอ้งเวียนวา่ยเกิดตายอยูใ่นสงัสารวฏัต่าง 
ๆ  นั้นพระองคจ์ะกระท าอะไรใหไ้ดส้ าเร็จผลตามท่ีพระองคต์อ้งการแลว้  ส่วนมากแลว้พระองคจ์ะตอ้งตั้ง
สจัจะอธิษฐานถึงบุญกศุลและบารมีต่าง ๆ  และส่ิงท่ีพระพทุธองคใ์นสมยัเป็นพระโพธิสตัวจ์ะขาดกล่าวเสีย
ไม่ไดทุ้ก ๆ  คร้ังไป  คือสจัจธรรมหรือสจัจะบารมีต่าง ๆ  ของพทุธองคบ์า้งของในโลกหรือในจกัรวาลต่าง ๆ  
บา้งเป็นส่วนใหญ่  หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงเอาวา่สจัจะเป็นหวัใจของความศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหมดนัน่เอง  เพราะฉะนั้น
ขอใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายจงถือเอาหลกัอนัน้ีเอาไวใ้ชต่้อไปในวนัหนา้  ถา้เราจะกระท าอะไรลงไปหรือว่า
สวดพระพทุธมนตน์ัง่สมาธิหรือเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงกต็าม  พวกเราชาวพทุธ
ทั้งหลายสมควรเดินรอยตามเยีย่งเบ้ืองยคุลพระพทุธบาท  พระบรมศาสดาพระสมัมาสัมพุทธเจา้ซ่ึงเป็นพระ
บรมครูของพระพุทธศาสนา  ในสมยัพทุธนัดรน้ีเป็นหลกัจะไดไ้ม่ผดิพลาดในการงาน  และในการท่ีเราจะ
สวดพทุธมนตห์รือใชค้าถาอาคม  และมนตบ์ทในบทใดหน่ึงในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  หรือวา่ไดเ้ล่า
เรียนศึกษาเอามาท่ีไหน ๆ  กต็าม  สมควรจะระลึกถึงความเป็นจริงอนัน้ีไวท่ี้พระโพธิสตัวคื์อพระพทุธเจา้
ของพวกเราเอาไวเ้ป็นตวัอยา่งใหดี้  จะไดไ้ม่ผดิหวงัและจะไดรั้บผลตามท่ีพวกท่านตอ้งการใหเ้ป็นไปฯ   
 
 

พระพทุธมนต์สัมพทุเธและมงคลจกัรวำลน้อยและ 
มงคลจักรวำลใหญ่  เป็นพทุธมนต์ศักดิ์สิทธ์ิ 

 
 ในบรรดาพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายทั้งหมดนั้น  พระพทุธมนตท์ั้ง  ๓  บทมีสัมพุทเธและมงคล
จกัรวาลนอ้ยและมงคลจกัรวาลใหญ่   ทั้ง  ๓  บทน้ีกจ็ดัไดว้า่เป็นพระพทุธมนตท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิมากเช่นเดียวกนั  
พระโบราณาจารยท์ั้งหลายนิยมเอามาใชท้  าน ้ าพระพุทธมนตเ์ป็นมหาสะเดาะต่าง ๆ  และท่ีเขาเรียกว่าน ้ า
พทุธมนต ์ ๗  วดั  กคื็อมงคลจกัรวาลนอ้ย  เราจะไดย้นิผูใ้หญ่พดูกนัอยูเ่สมอวา่ใหไ้ปอาบน ้าพทุธมนตเ์จด็วดั



เสียจะไดห้ายโศกโรคภยั  และเคราะห์กรรมต่าง ๆ  ถา้พดูแบบชาวบา้นพดูกนักคื็อจะไดห้ายซวยกนัเสียที
อยา่งน้ีเป็นตน้  เพราะฉะนั้น  พระพทุธมนตท์ั้ง  ๓  บทน้ี  พระโบราณาจารยท์ั้งหลายจึงถือวา่ส าคญัมาก
ทีเดียว  ถา้พวกท่านพทุธบริษทัไดน้ าเอาพระพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิทั้ง  ๓  เอามาสวดหรือวา่สาธยายเป็นประจ า
แลว้กจ็ะเป็นมงคลแก่ตวัของท่านเอง  แต่ถา้วา่จะสวดหรือสาธยายเพื่อตวัของท่านเองนั้นพระพทุธมนตบ์ท
ต่าง ๆ  ตรงไหนเป็น  เต  กใ็หเ้ปล่ียนเป็น  เม  เสียเท่านั้นเอง  ถา้จะใชเ้พื่อผูอ่ื้นทั้งหลายกค่็อยวา่เป็น  เต  
เหมือนเดอมมีเคลด็ลบัอยูเ่ท่าน้ีเอง  ในบรรดาพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายทุก ๆ  บท  พระพทุธ
มนตส์มัพทุธ  นั้นคือ  อฏัฐะวีสญัจะปาฐะน้ี   
 สัมพุทเธ  อฆัฐะวีสัญจะ  ทะวาทะสัญจะ  สะหสัสะเก  ปัญจะสะตะสะหสัสานิ  นะมามิ  สิระสา  
อะหงั  เตสัง  ธมัมญัจะ  สังฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหงั  นะมะการานุภาเวนะ  หนัตะวา  สัพเพ  อุปัททะเว  
อนัตะรายาปี  วินสัสนัตุ  อะเสสะโตฯ   
 สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ  จะตุวีสะติสะหสัสะเก  ทะสะสะตะสะหสัสานิ  นะมามิ  สิระสา  
อะหงั  เตสัง  ธมัมญัจะ  สังฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามิ  นะมะการานุภาเวนะ  หนัตะวา  สัพเพ  อุปัททะเว  
อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วิปัสสนัตุ  อะเสสะโตฯ   
 สัมพุทเธ  นะวตุตะระสะเต  อฆัฐะจตัตาฬีสะสะหสัสะเก  วีสะติสะตะสะหสัสานิ  นะมามิ  สิระ
สา  อะหงั  เตสัง  ธมัมญัจะ  สังฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหงั  นะมะการานุภาเวนะ  หนัตะวา  สพัเพ  อุปัท
ทะเว  อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วินสัสนัตุ  อะเสสะโตฯ   
 พระพทุธมนตบ์ทน้ี  ถา้จะแปลเป็นภาษาไทยแลว้ไดใ้จความวา่  ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มพระสมัมาสมั
พทุธเจา้ทั้งหลาย  ๕  แสน  ๑  หม่ืน  ๒  พนั  ๒๘  พระองคด์ว้ยเศียรเกลา้  ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มพระธรรม
ดว้ยพระสงฆด์ว้ยของพระสมัมาสมัพทุธเจา้เหล่านั้น  โดยเคารพดว้ยอานุภาพแห่งการกระท าความนอบนอ้ม  
จงขจดัเสียอุปัทวะทั้งปวง  แมอ้นัตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปโดยไม่เหลือ  ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหลาย  ๑  ลา้น  ๒  หม่ืน  ๔  พนั  ๕๕  พระองคด์ว้ยเศียรเกลา้  ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มพระ
ธรรมดว้ยพระสงฆด์ว้ย  ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้เหล่านั้น  โดยเคารพดว้ยอานุภาพแห่งการกระท าความ
นอบนอ้ม  จงขจดัเสียซ่ึงอุปัทวะทั้งปวง  แมอ้นัตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไป  โดยไม่เหลือ  ขา้พเจา้ขอ
นอบนอ้มพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทั้งหลาย  ๒  ลา้น  ๔  หม่ืน  ๘  พนั  ๑๐๙  พระองคด์ว้ยเศียรเกลา้  ขา้พเจา้
ของนอบนอ้มพระธรรมดว้ยพระสงฆด์ว้ย  ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้เหล่านั้นโดยเคารพดว้ยอานุภาพแห่ง
การกระท าความนอบนอ้ม  จึงขจดัเสียซ่ึงอุปัทวะทั้งปวง  แมอ้นัตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไป  โดยไม่
เหลือฯ   
 ส่วนพระพทุธมนตบ์ทจกัรวาลนอ้ยนั้นไดเ้ขียนเอาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีขา้งตน้แลว้  แต่เพื่อใหเ้ร่ือง
ทั้งหมดน้ีต่อเน่ืองกนัจะน าเอามาเขียนเอาไวต้รงน้ีอีกคร้ังหน่ึงเม่ือ   
 สัพพะพทุธานุภาเวนะ  สัพพะธมัมานุภาเวน  สัพพะสงัฆานุภาเวนะ  พทุธระตะนงั  ธมัมะระ
ตะนงั  สงัฆะระตะนงั  ติณณงั  ระตะนานงั  อานุภาเวนะ  จะตุราสีติสะหสัสะธมัมกัขนัธานุภาเวนะ  ปิฏะกตั
ตะยานุภาวเนะ  ชินะสาวะกานุภาเวนะ  สัพเพ  เต  อะวะมงัคะลา  วินสัสนัตุ  อายวุฑัฒะโก  ธนะวฑัฒะโก  



สิริวฑัฒะโก  ยะสะวฑัฒะโก  พะละวฑัฒะโก  วณัณะวฑัฒะโก  สุขะวฑัฒะโก  โหตุ  สัพพะทา  ทุกขะโร
คะภะยา  เวรา  โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา  อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วินสัสนัตุ  จะ  เตชะสา  ชะยะสิทธิ  ธะนงั  
ลาภงั  โสตถิภาคยงั  สุขงั  พลงั  สิริ  อาย ุ จะ  วณัโณ  จะ  โภคงั  วฒุฒี  จะ  ยะสะวา  สะตะวสัสา  จะ  อาย ู 
จะ  ชีวะสิทธี  ภะวนัตุ  เต  ภะวะตุ  สัพพะมงัคะลงั  รักขนัตุ  สัพพะเทวะตา  สัพพะพทุธานุภาเวนะ  สะทา  
โสตถี  ภะวนัตุ  เต  ภะวะตุ  สัพพะมงัคะลงั  รักขนัตุ  สัพพะเทวะตา  สัพพะธมัมานุภาวเนะ  สะทา  โสตถี  
ภะวนัตุ  เต  ภะวะตุ  สัพพะมงัคะลงั  รักขนัตุ  สัพพะเทวะตา  สัพพะสังฆานุภาเวนะ  สะทา  โสตถี  ภะวนัตุ  เตฯ   
 พระพทุธมนตม์งคลจกัรวาลนอ้ยน้ี  ถา้จะแปลเป็นภาษไทยแลว้ไดใ้จความวา่  คือดว้ยอานุภาพ
แห่งพระพทุธเจา้ทั้งปวง  ดว้ยอานุภาพแห่งพระธรรมเจา้ทั้งปวง  ดว้ยอานุภาพแห่งพระสงฆเ์จา้ทั้งปวง  ดว้ย
อานุภาพแห่งรัตนะตรัยทั้ง  ๓  คือ  พทุธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  สงัฆรัตนะ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระธรรมขนัธ์  ๘  
หม่ืน  ๔  พนั  ดว้ยอานุภาพแห่งพระไตรปิฎก  ดว้ยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจา้สรรพโรคทั้งหลาย
ของท่าน  สรรพภยัทั้งหลายของท่าน  สรรพอนัตรายทั้งหลายของท่าน  สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน  
สรรพนิมิตา้ยทั้งหลายของท่าน  สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน  จงพินาศไป  ความเจริญอาย ุ  ความเจริญ
ทรัพย ์  ความเจริญสิริ  ความเจริญยศ  ความเจริญก าลงั  ความเจริญวรรณะ  ความเจริญสุข  จงมี  (แก่ท่าน)  
ในกาลทั้งปวงทุกขโ์รคภยั  และเวรทั้งปวง  ความโศก  ศตัรูและอุปัทวะทั้งหลาย  ทั้งอนัตรายทั้งหลายเป็น
เอนก  จงพนิาศไปดว้ยเดช  ความชนะ  ความส าเร็จ  ทรัพย ์ ลาภ  ความสวสัดี  ความีโชค  ความสุข  ก าลงั  
สิริ  อาย ุ และวรรณะ  โภคะ  ความเจริญ  และความเป็นผูมี้ยศและมีอายยุืน่  ๑๐๐  ปี  และความส าเร็จกิจใน
ความเป็นอยูจ่งมีแก่ท่าน  ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน  ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวง  จงรักษาท่าน  ดว้ยอานุภาพ
แห่งพระสงฆท์ั้งปวง  ขอความสวสัดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเม่ือทั้งหมดดงักล่าวมาน้ีเป็นภาษาไทยของพวก
เรา  ถึงแมว้า่จะไม่ตอ้งอธิบายอะไรใด ๆ  พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายกค็งจะทราบกนัเป็นอยา่งดีแลว้  ส่วน
พระพทุธมนตม์งคลจกัรวาลใหญ่นั้นคือ   
 สิริธิติมะติเตโช  ชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตตะปุญญาธิการัสสะ  สัพพนัตะรายา  นิ
วาระณะสะมตัถสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธธสัสะทะวตัติงสะมะหาปุริสะลกัขะณานุภาว
เนะ  อะสีตะยานุพยญัชะนานุภาเวนะ  อฏัฐุตตะระสะตะมงัคะลานุภาเวนะ  ฉพัพณัณะรัง  สิยานุภาเวนะ  
เกตุมาลานุภาเวนะ  ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ  ทะสะอุประปาริมิตานุภาเวนะ  ทะสะปะระมตัถะปาริมิตานุ
ภาเวนะ  สีละสะมาธิปัญญนุภาเวนะ  พทุธานุภาเวนะ  ธมัมานุภาเวนะ  สังฆานุภาเวนะ  เตชานุภาเวนะ  
อิทธานุภาเวนะ  พะลานุภาเวนะ  เญยยะธมัมานุภาเวนะ  จตุราสีติสะหสัสะธมัมกัขนัธานุภาเวนะ  นะวะโล
กตุตะระธมัมานุภาเวนะ  อฏัฐงัคิกะมคัคานุภาเวนะ  อฏัฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ  ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ  
จะตุสจัจะญาณานุภาเวนะ  ทะสะพะละยาณานุภาเวนะ  สัพพญัญุตะญาณานุภาเวนะ  เมตตากะรุณามุทิตาอุ
เปกขานุภาเวนะ  สัพพะปะริตตานุภาเวนะ  ระตะนตัตะยะสะระณานุภาเวนะ  ตุยหงั  สัพพะโรคโสกุปัททะ
วะทุกขะโทมะนสัสุปายาสาปิ  วินสัสนัตุ  สพัพะอนัตะรายาปิ  วนิสัสนัตุ  สพัพะสงักปัปา  ตุยหงั  สะมิชฌนั
ตุ  ทีฆายตุา  ตุยหงั  โหตุ  สะตะวสัสะชีเวนะสสะมงัคิโก  โหตุ  สัพพะทาอากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคงคา  
มะหาสะมุททา  อารักขะกา  เทวะตา  สะทา  ตุมเห  อะนุรักขนัตุ  ภะวะตุ  สัพพะมงัคะลงั  รักขนัตุ  สัพพะเท



วะตา  สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทาโสตถี  ภวตัตะ  เต  ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั  รักขนัตุ  สัพพะเทวะตา  
สัพพะธมัมานุภาเวนะ  สะทา  โสตถี  ภะวนัตุ  เต  ภะวะตุ  สัพพะมงัคะลงั  รักขนัตุ  สัพพะเทวะตา  สัพพะ
สังฆานุภาเวนะ  สะทา  โสตถี  ภะวนัตะ  เตฯ   
 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั  ปาปัคคะหะนิวาระณา  ปะริตตสัสานุภาเวนะ  หนัตะวา  เตสงั  อุปัททะเว  
นกัขตัตะยกัขะภูตานงั  ปาปัคคะหะนิวาระณา  ปะริตตสัสานุภาเวนะ  หนัตะวา  เตสงั  อุปัททะเว  นกัขตัตะ
ยกัขะภูตานงั  ปาปัคคะหะนิวาระณา  ปะริตตสัสานุภาเวนะ  หนัตะวา  เตสัง  อุปัททะเวฯ   
 พระพทุธมนตบ์ทมงคลจกัรวาลใหญ่น้ีถา้แปลเป็นไทยแลว้ไดใ้จความวา่  ดว้ยอานุภาพแห่งพระ
มหาปุริสลกัษณะ  ๓๒  ประการ  แห่งพระผูมี้พระภาคเจา้ผูอ้รหันต ์  ผูต้รัสรู้แลว้เองโดยชอบ  ผูมี้บุญญาธิ
การอนัก าหนดมิได ้  ดว้ยพระฤทธ์ิอนัใหญ่และพระคุณอนัใหญ่  อนัส าเร็จดว้ยพระสิริพระปัญญา  เคร่ืองตั้ง
มัน่  พระปัญญาเคร่ืองรู้  พระเดชและพระชยั  ผูส้ามารถในอนัหา้มเสียซ่ึงสรรพอนัตรายดว้ยอานุภาพแห่ง
พระอนุพยญัชนะ  ๘๐  ดว้ยอานุภาพแห่งมงคล  ๑๐๘  ประการ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระรัศมีพรรณ  ๖  
ประการ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา  ดว้ยอานุภาพแห่งพระบารมี  ๑๐  ประการ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระ
อุปบารมี  ๑๐  ประการ  ดว้ยอานุภาพแห่งปรมตัถบารมี  ๑๐  ประการ  ดว้ยอานุภาพแห่ง  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  
ดว้ยอานุภาพแห่งพระพทุธรัตนะ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระสงัฆรัตนะ  ดว้ย
อานุภาพแห่งพระเดช    ดว้ยอานุภาพแห่งพระฤทธ์  ดว้ยอานุภาพแห่งพระก าลงั  ดว้ยอานุภาพแห่งพระ
เญยยธรรม  ดว้ยอานุภาพแห่งพระอริยมรรคมีองค ์  ๘  หม่ืน  ๔  พนั  ดว้ยอานุภาพแห่งโลกตุรธรรม  ๙  
ประการ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระอริยมรรคมีมีองค ์  ๘  ประการ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระสมาบติั  ๘  ประการ  
ดว้ยอานุภาพแห่งพระอภิญญา  ๖  ประการ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระญาณในสจัจะ  ๔  ดว้ยอานุภาพแห่งพระ
ญาณมีก าลงั  ๑๐  ประการ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระสพัพญัญุตญาณ  ดว้ยอานุภาพแห่งอนัระลึกถึงพระ
รัตนตรัย  (ท่ีกล่าวมาน้ี)  แมเ้หล่าโรค  โสกะ  อุปัทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาส  ทั้งปวง  ของท่าน  จงส้ินสูญ
ไป  แมเ้หล่าอนัตรายทั้งปวง  จนส้ินสูญไป  สรรพความด าริทั้งหลายของท่านจงส าเร็จดว้ยดี  ความเป็นผูมี้
อายยุนื  จงมีแก่ท่าน  ท่านจงเป็นผูมี้ความพร้อมเพรียงดว้ยความเป็นอยูส้ิ่น  ๑๐๐  ปีทุกเม่ือ  เทพเจา้ทั้งหลาย
ผูคุ้ม้ครองสถิตอยูใ่นอากาศ  และบรรพตไพรสณฑ ์  ภูมิสถานแม่น ้าคงคามหาสมุทรจงตามรักษาท่าน
ทั้งหลายทุกเม่ือเทอญ  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน  ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน  ดว้ยอานุภาพแห่ง
พระพทุธเจา้  ขอความสวสัดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเม่ือ  ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน  ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวง  
จงรักษาท่านดว้ยอานุภาพแห่งพระธรรม  ขอความสวสัด์ิดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเม่ือ  ขอสรรพมงคล  จง
มีแก่ท่าน  ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวง  จงรักษาท่าน  ดว้ยอานุภาพแห่งพระสงฆ ์ ขอความสวสัดีทั้งหลาย  จงมี
แก่ท่านทุกเม่ือ  ความป้องกนับาปเคราะห์ทั้งหลาย  แต่ส านกัแห่งเหล่านกัษตัรและยกัษแ์ละภูตไดมี้แลว้  ดว้ย
อานุภาพแห่งพระปริตรจงก าจดัเสียซ่ึงอุปัทวะทั้งหลายแต่ส านกัแห่งนกัษตัร  และยกัษแ์ละภูตเหล่านั้น   
 พระพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิทุกบท  ๆ จะมีความศกัด์ิสิทธ์ิไดก้ต็อ้งอาศยัผูท่ี้จะใชพ้ทุธมนตท์ั้งหลายเหล่านั้น
เป็นปฐมเหตุ  คือผูท่ี้จะใชพ้ระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  ใหมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิไดส้มความปรารถนาของตน ๆ  นั้น
กจ็ะตอ้งอาศยัตวัของท่านเองเป็นหลกัใหพ้ระพทุธมนต ์  เกิดมีความศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนตามค าแปลของพระพทุธ



มนตบ์ทต่าง ๆ  นั้น  ท่านพทุธบริษทัจะตอ้งด ารงตนตามท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน ามาแลว้ขา้งตน้ ๆ  นั้น  และจะตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัใหเ้คร่งครัดตามหลกัดงักล่าวมาแลว้ทั้งหมดนั้นดว้ย  พระพทุธมนตท์ั้งหลายเหล่าน้ีจึงจะ
บงัเกิดความศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนทุก ๆ  ชนิด  สมความปรารถนาของพวกท่านพทุธบริษทัท่ีน าเอาพระพทุธมนตบ์ท
ต่าง ๆ  ไปใช ้ เพราะฉะนั้น  ขอใหพ้วกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายพึงก าหนดจดจ าหลกัการประพฤติปฏิบติัตน
ในการท่ีจะน าอาพระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  ทั้งหลายดงัไดน้ าเอามาบริจาคใหเ้ป็นวิทยาทาน  ซ่ึงอยูใ่นหนงัสือ  
“สัจจธรรม”  เล่มน้ีทั้งหมด  แต่ถา้วา่พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายไดป้ระพฤติปฏิบติัไปตามหลกัท่ีไดช้ี้แนะ
เอาไวใ้นหนงัสือแลว้อยา่งเคร่งครัด  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่พระพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายเหล่าน้ีจะมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ทุก ๆ  อยา่ง   ทุก ๆ  ประการตามดงัท่ีไดช้ี้แนะน าเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  ทุก ๆ  
อยา่งทุก ๆ  ประการทีเดียว  ขออยา่ใหพ้วกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายผูท่ี้มีความเช่ือในคุณพระรัตนตรัยทั้ง  ๓  
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกเกิดกงัขาเลย  เพราะวา่ส่ิงดงักล่าวน้ีเป็นสจัจธรรมท่ีแทจ้ริง  ไม่ใช่เป็น
ของหลอกลวงอะไรทั้งนั้น  มนัเป็นธรรมดาอยูแ่ลว้อยา่งหน่ึงท่ีสตัวท์ั้งหลายจะไดม้าซ่ึงของศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  
นั้น  กจ็  าเป็นเราจะตอ้งลงทุน  กล่าวคือ  ศรัทธาในพระพทุธศาสนาและในคุณพระรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลาย  ซ่ึงมีอยูป่ระจ าในจกัรวาลน้ี  เพราะฉะนั้น  เราจะตอ้งประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  ตามกฎเกณฑต่์าง ๆ  
อีกดว้ยฯ   
 

พระพทุธมนต์ชะยะปะริตตงั 
พระพทุธมนต์บทนีใ้ช้ส ำหรับตดัฤกษ์ 

 
 ในบรรดาพระพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  เท่าท่ีไดเ้ขียนมาทั้งหมดทุก ๆ  บทนั้น  พระพทุธมนต์
บทชะยะปะริตรน้ีกถื็อไดว้า่เป็นพระพทุธมนตท่ี์ส าคญัมากและศกัด์ิสิทธ์ิอีกดว้ย  พระโบราณาจารยท์ั้งหลาย
นั้นยกเอาพทุธมนตช์ะยะปะริตรน้ีเป็นเอกเพราะวา่พทุธมนตน้ี์เป็นพระพทุธมนตใ์ชส้ าหรับตดัฤกษย์ามผา
นาทีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเป็นมหาศิริมงคลต่าง ๆ  และชยัชนะแก่ศตัรูหมู่มารทั้งหลายทุก ๆ  ชนิด  ท่ีจะมา
บงัเกิดข้ึนในทางใดทางหน่ึงกต็ามหรือวา่ถา้เรามีความประสงคท่ี์จะใหพ้ิธีทุก ๆ  ชนิด  ท่ีเราจะกระท าข้ึนทุก 
ๆ  อยา่ง  และทุก ๆ  สถานท่ีและทุก ๆ  เวลาตอ้งการใหเ้ป็นมหามงคลทุกชนิด  และก าจดัศตัรูหมู่มารหรือ
ป้องกนัภยัต่าง ๆ  แลว้  เราจ าเป็นจะตอ้งใชพ้ระพทุธมนตบ์ทน้ีสวดหรือวา่สาธยายเสียก่อนเพื่อท่ีจะไดเ้ป็น
มหามงคลแก่พิธีต่าง ๆ  นั้น  เพราะฉะนั้น  พระสงฆท์ั้งหลายจึงไดนิ้ยมน าเอามาใชใ้นเวลาประพรมน ้าพทุธ
มนตใ์หแ้ก่พทุธบริษทัเน่ืองดว้ยในงานต่าง ๆ  ทุก ๆ  ชนิดอยูเ่สมอมา  เพราะถือวา่เป็นพระพทุธมนตท่ี์
ศกัด์ิสิทธ์ิมากบทหน่ึงซ่ึงจะขาดเสียไม่ไดเ้ลย  พระพทุธมนตบ์ทอ่ืนนั้นตดัออกได ้ แต่ถา้วา่พระพทุธมนตบ์ท
น้ีไม่สามารถตดัออกจากพิธีต่าง ๆ  ไดเ้ลย  ยิง่สวดหรือสาธยายมากเท่ียว  หรือมากจบเท่าไรกย็ิง่ดีเท่านั้น  จะ
เป็นผลลพัธ์ในความดีหรือเป็นมหามงคลแก่งาน  หรือพิธีต่าง ๆ  มากข้ึน  โดยล าดบัพระพทุธมนตช์ะยะปะ
ริตตงัน้ีคือ   



 มะหาการุณิโก  นาโถ  หิตายะ  สัพพะปาณินงั  ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพาปัตโต  สัมโพธิมุตตะมงั  
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  โหตุ  เต  ชะยะมงัคะมงั   
 ชะยนัโต  โพธิยา  มูเล  สักยานงั  นนัทิวฑัฒะโน  เอวงั  ตะวงั  วิชะโย  โหหิ  ชะยสัสุ  ชะยะมงั
คะเล  อะปะราชิตะปัลลงัเก  สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร  อะภิเสเก  สัพพะ  พทุธานงั  อคัคปัปัตโต  ปะโมทะติ   
 สุนกัขตัตงั  สุมงัคะลงั  สุปะภาตงั  สุหุฏฐิตงั  สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ  สุยฏิฐงั  พรหมะจารีสุ  ปะ
ทกัขิรัง  กายะกมัมงั  วาจากมัมงั  ปะทกัขิณงั  ปะทกัขิณงั  มะโนกมัมงั  ปะณิธี  เต  ปะทกัขิณา  ปะทกัขิณานิ  
กตัวานะ  ละภนัตตัเถ  ปะทกัขิเณ   
 พระพทุธมนตช์ะยะปะริตตงั  บทน้ีถา้แปลเป็นไทยไดใ้จความวา่  ผูเ้ป็นท่ีพึ่งของสตัว ์  ประกอบ
แลว้ดว้ยพระมหากรุณา  ยงับารมีทั้งหลายทั้งปวงใหเ้ตม็  เพื่อประโยชน์แก่สรรพสตัวท์ั้งหลาย  ถึงแลว้ซ่ึง
ความตรัสรู้อนัอุดมดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์  ขอชยัมงคลจงมีแก่ท่าน  ขอท่านจงมีชยัชนะ  ในมงคลพิธีเหมือน
พระจอมมุนีทรงชนะมาร  ท่ีโคนโพธิพฤกษถึ์งความเป็นผูเ้ลิศในสรรพพทุธาภิเษก  ทรงปราโมทยอ์ยูบ่น
อปราชิตบลัลงักอ์นัสูง  เป็นจอมมหาปฐพีทรงเพิ่มพนูความยนิดีแก่เหล่าประยรูญาติศากยวงศ ์ ฉะนั้น  เทอญ  
เวลาท่ีสตัวป์ระพฤติชอบ  ช่ือวา่ฤกษดี์  มงคลดี  สวา่งดี  รุ่งดี  บุชาดีแลว้  ในพรหมจารี  บุคคลทั้งหลาย  
กายกรรมเป็นประทกัษิณส่วนเบ้ืองขวา  ขวีกรรมเป็นประทกัษิณส่วนเบ้ืองขวา  มโนกรรมเป็นประทกัษิณ
ส่วนเบ้ืองขวา  ความปรารถนาของท่านเป็นประทกัษิณส่วนเบ้ืองขา  สตัวท์ั้งหลายท ากรรมอนัเป็นประทกัษิณ
ส่วนเบ้ืองขวาแลว้ยอ่มไดป้ระโยชน์ทั้งหลาย  อนัเป็นประทกัษิณส่วนเบ้ืองขวาฯ   
 เพราะฉะนั้น  ขอใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลาย  ท่ีจะน าเอาพระพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิบทต่าง ๆ  และ
พระคาถาบทต่าง ๆ  น าเอาไปใชใ้หมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิ  เป็นสจัจธรรมท่ีแทจ้ริงไดแ้ลว้ใหส้มกบัค าอุปเท่ห์ต่าง ๆ  
ของพระพทุธมนต ์  และของพระคาถาบทต่าง ๆ  ในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  ซ่ึงไดบ้รรยายสรรพคุณ
ทุก ๆ  ชนิดเอาไวม้ากมายนั้น  ขอให้พุทธบริษทัทั้งหลายนึกถึงสัจจธรรมท่ีว่าเอาไวใ้นพระไตรปิฎกของ
พระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธทั้งหลาย  ท่ีพระพทุธองคท์รงเทศนาสัง่สอนแก่เหล่าสรรพสตัวใ์นเร่ือง
ไตรสิกขาทั้ง  ๓  นั้นคือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ก่อนอ่ืนใดพวกพทุธบริษทัทั้งหลายจะตอ้งปลูกศรัทธาใหมี้
ความเช่ือมัน่ทุก ๆ  ชนิดในค าสัง่สอนของพระบรมศาสดาพระสมณโคดมพระสมัมาสมัพทุธเจา้ซ่ึงเป็นพระ
บรมครูของพวกเราชาวพทุะทั้งหลายเสียก่อน  และมีความเช่ือมัน่ในพระคุณของพระรัตนตรัยทั้ง  ๓  มีพระ
พทุธรันะ  พระธรรมรัตนะ  พระสงฆรั์ตนะ  และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ในสากลโลกซ่ึงเป็นอมตธรรมมีอยูใ่นจกัรวาล
ต่าง ๆ  น้ี  และจะตอ้งมีสจัจธรรมอยูใ่นตวัขงท่าน  และจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความกตญัญูต่อบิดามารดาและครูบา
อาจารย ์  พร้อมดว้ยประเทศชาติและแผน่ดินซ่ึงเป็นปิตุภูมิของตนเป็นหลกัเป็นท่ีตั้งเอาไวใ้นใจของตน ๆ  
เสียก่อน  อ่ืนใดเม่ือคุณธรรมทุก ๆ  ชนิดไดอ้ยูใ่นตวัของพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายแลว้ทุก ๆ  ประการ
ตามท่ีไดเ้ขียนบอกมาในท่ีน้ีทั้งหมด  แลว้ด าเนินไปตามหลกัของไตรสิกขาทั้ง  ๓  ประการนั้น  ขอรับรองว่า
พระพทุธมนตแ์ละพระคาถาทุก ๆ  บท  ทุก ๆ  ชนิดน้ีจะเกิดมีความศกัด์ิสิทธิมีประสิทธิภาพทุก ๆ  อยา่ง  ทุก 
ๆ  ประการ  เป็นไปตามค าอุปเท่ห์ทั้งหลายท่ีไดเ้ขียนบอกเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีแน่นอน  
และจะเป็นผลลพัธ์ของพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะไดรั้บผลส าเร็จสมดงัความปรารถนาของพวกท่าน



ทุกส่ิงทุกประการแน่นอน  อนัน้ีถือวา่เป็นสจัจธรรมในพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธท่ีไดก้ล่าวเอาไว้
เก่ียวแก่เร่ืองไตรสิกขาทั้ง  ๓  ประการ  คือ  ศีล  สมาธิ  และปัญญา  เม่ือพวกท่านมีศีลแลว้ไดบ้  าเพญ็สมาธิ
จนส าเร็จญาณฌานและสมาบติัและอภิญญา๕  คือตวัปัญญานัน่เอง  ถึงแมพ้วกท่านจะยงัไม่ไดถึ้งขั้นญาณ
ฌานและสมาบติัและอภิญญาใด ๆ  อยา่งหน่ึงกต็าม  พระพทุธมนตแ์ละพระคาถาต่าง ๆ  นั้นยงัมีผลส าเร็จได้
ดว้ยอ านาจสมาธิและดว้ยอ านาจท่ีพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีศรัทธามีความเล่ือมใสในพทุธศาสนา
และยดึมัน่เอาพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งเป็นสรณะและในการท่ีเช่ือมัน่และเล่ือมใสในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีมี
อยูใ่นจกัรวาลน้ี  และดว้ยอ านาจท่ีพวกท่านมีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดาและมารดาพร้อมดว้ยประเทศชาติ
และแผน่ดินซ่ึงเป็นปิตุภูมิและมาตุภูมิของตน  ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของคนดีเป็นคุณธรรมอนัสูงส่ง  ผลกรรมดี
ทั้งหลายเหล่าน้ีจะส่งผลใหท่้านไดรั้บความปรารถนาในพระพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิและพระคาถาต่าง ๆ  อยา่ง
แน่นอน  เพราะเป็นค าสัง่สอนในหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธอยูแ่ลว้วา่ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ด
กต็ามถา้ไดก้ระท ากรรมดีกจ็ะไดรั้บผลดีตอบแทน  ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดกระท ากรรมชัว่ท่ีเป็นอกศุลกรรม  เขาผูน้ั้น
กจ็ะไดรั้บผลชัว่ตอบแทนเช่นเดียวกนั  เพราะฉะนั้นถา้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายไดป้ระพฤติปฏิบติัไป
ตามท่ีขา้พเจา้ไดช้ี้แนะเอาไวข้า้งตน้นั้นพวกท่านทั้งหลายกย็อ่มจะเป็นผูไ้ดรั้บผลดีตอบแทน  กล่าวคือผลของ
การท่ีพวกท่านทั้งหลายท่ีจะน าเอาพระพทุธมนตบ์ทใดบทหน่ึงหรือวา่พระคาถาบทใดบทหน่ึง  น าเอาไปใช้
หรือวา่สวดหรือสาธยายอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะตอ้งไดรั้บผลดงัความปรารถนาของพวกท่านทั้งหลายทุกส่ิงทุก
ประการอยา่งแน่นอนทีเดียวฯ   
 

พระคำถำพธีิต่ำง ๆ  คำถำจุดเทยีนชัย 
 
 พระคาถาจุดเทียนชยัน้ีถือวา่ส าคญัมากเช่นเดียวกนั  พระโบราณาจารยท์ั้งหลายท่านไดก้ล่าวเอาไว้
ในต ารามหาเวทยท์ั้ง  ๓  เอาไวว้า่  ถา้จะกระท าพิธีต่าง ๆ  ในดา้นไสยเวทย ์  และมหาเวทย ์  และพิธีพทุธา
ภิเษก  ท าการปลุกเสกเคร่ืองรางของขลงัต่าง ๆ  หรือกระท าพิธีเททองหล่อพระพทุธรูปปางต่าง ๆ  และกรท า
พิธีมงคลใหญ่ ๆ  ต่าง ๆ  ทุก ๆ  ชนิด  ตอ้งการใหมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิ  และมีความส าเร็จไดส้มความปรารถนา
แลว้กต็อ้งตั้งพธีิตามต ารับมหาเวทยแ์ละมีเทียนชยัข้ึน  ๑  เล่ม  หรือ  ๒  เล่ม  หรือวา่  ๙  เล่ม  หรือ  ๑๒  เล่ม  
สุดแทแ้ต่วา่พธีิต่าง ๆ  นั้นเราจะกระท าอะไรเป็นปฐมเหตุ  และเทียนชยันั้นจะตอ้งใชไ้ส ้ ๑๐๙  เสน้  น ้ าหนกั  
๘๐  บาท  เป็นอยา่งต ่า  อนัเป็นน ้าหนกัของเทียนท่ีจะใช ้ เป็นเทียนชยัและส่วนสูงนั้นเท่ากบัผูเ้ป็นเจา้ของพิธี
นั้น ๆ  อนัน้ีเป็นต ารับของมหาเวทยท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิของพระโบราณาจารยท์ั้งหลาย  แต่เก่าก่อนของคนไทยเราได้
ประพฤติปฏิบติักนัสืบต่อกนัมาจนถึงทุก ๆ  วนัน้ี  เป็นต ารับต าราของพวกเราชาวพทุธทั้งหลาย  พระคาถา
จุดเทียนชยันั้นคือ   
 พทุโธ  สัพพญัญุตาญาโณ  ธมัโม  โลกุตตะโร  วะดร  สังโฆ  มคัคะผะลฏัโฐ  จะ  อิจเจตงั  ระ
ตะนตัตะยงั  เอตสัสะ  อานุภาเวนะ  สัพพะทุกขา  อุปัททะวา  อนัตะรายาจะ  นสัสันตุ  สพัพโสตถ ั ภะวนัตุ  เต   



 พระคาถาน้ีใชส้ าหรับจุดเทียนชยัในพิธีต่าง ๆ  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  ขา้งตน้นั้นพระคาถาจุดเทียน
ชยัน้ี  ถา้จะแปลเป็นภาษาไทยแลว้ไดใ้จความวา่  พระพทุธเจา้มีพระสพัพญัญุตญาณ  พระธรรมอนัประเสริฐ
เป็นโลกตุระ  พระสงฆเ์ป็นผูต้ ั้งอยูใ่นมรรคและผลน่ีรวมเป็น  ๓  รัตนะดงัน้ี  ดว้ยอานุภาพแห่งรัตนตรัยน้ี  
ทุกขท์ั้งปวง  อุปัทวะทั้งหลายและอนัตรายทั้งหลาย  จงเส่ือมสูญไป  ขอความสวสัดีทั้งปวงจงมีแก่พิธีน้ี  (แก่
ท่าน)ฯ  
 

พระคำถำดบัเทยีนชัย 
 
 เม่ือไดก้ระท าพิธีต่าง ๆ  เสร็จเรียบร้อยแลว้  เช่นมีพิธีสวดพทุธาภิเษก  และมีพระเกจิอาจารยต่์าง ๆ  
มานัง่ปรกปลุกเสกเคร่ืองรางของขลงัต่าง ๆ  ซ่ึงถือกนัวา่เป็นวตัถุมงคลต่าง ๆ  ในพธีินั้น  เม่ือพิธีต่าง ๆ  ได้
เร่ิมตน้มาโดยล าดบัในงานพธีินั้น ๆ  จนมาถึงขั้นจะตอ้งดบัเทียนชยัในพิธีนั้นแลว้  พระโบราณาจารยท์ั้งหลาย
แต่เก่าก่อนท่ีพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นไดป้ระพฤติปฏิบติัสืบ ๆ  ต่อเน่ืองกนัจนถึงทุก ๆ  วนัน้ีนั้นคือ  ท่าน
ใชพ้ระคาถาส าหรับดบัเทียนชยัคือ   
 นตัถิ  เม  สะระณงั  พทุโธ  เม  สะระณงั  วะรัง  เอเตนะ สัจจะวชัเชนะ  โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั  
นตัถิ  เม  สะระณงั  อญัญงั  ธมัโม  เม  สะระณงั  วะรัง  เอเตนะ  สัจจะวชัเชนะ  โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั  
นตัถิ  เม  สะระณงั  สังโฆ  เม  สะระณงั  วะรัง  เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  โฆตุ  เต  ชะยะมงัคะลงัฯ   
 อนัน้ีบทหน่ึงซ่ึงส่วนมากแลว้พระพิธีท่ีเป็นองคด์บัเทียนชยั  จะกล่าวภาวนาหรือสวดหรือสาธยาย
เท่าน้ีแลว้ท าการดบัเทียนชยัในพิธีนั้น ๆ  ส่วนพระสวดดบัเทียนชยัในพิธีต่าง ๆ  นั้นยงัจะตอ้งสวดหรือ
สาธยายต่อไปอีกบทหน่ึงคือ   
 ยงักิญจิ  วติตงั  อิธะ  วา  หุรัง  วา  สัคเคสุ  วา  ยงั  ระตะนงั  ปะณีตงั  นะ  โน  สะมงั  อตัถิ  ตะถา
คะเตนะ  อิทมัปิ  พทุเธ  ระตะนงั  ปะณีตงั  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ  ขะยงั  วิราคงั  อะมะตงั  ปะณีตงั  
ยะทชัฌะคา  สกัยะมุนี  สะมาหิโต  นะ  เตนะ  ธมัเมนะ  สมตัถิ  กิญจิ  อิทมัปิ  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณีตงั  เอเต
นะ  สจัเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ  ยมัพทุธเสฏโฐ  ปะริวณัณะย ี สุจิง  สะมาธิมานนัตะริกญัญะมาหุ  สะมาธินา  เต
นะ  สะโม  นะ  วิชชะติ  อิทมัปิ  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณีตงั  เอเตนะ  สัจเจนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ  เย  ปุ
คคะลา  อฏัฐะสะตงั  ปะสัฏฐา  จตัตาริ  เอตานิ  ยคุานิ  โหนติ  เต  ทกัขิเณยยา  สุคะตสัสะ  สาวะกา  เอเตสุ  
ทินนานิ  มหปัผะลานิ  อิทมัปิ  สังเฆ  ระตะนงั  ปะณีตงั  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ  เย  สุปปะยตุตามะ
นะสา  ทฬัเหนะ  นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนมัปิ  เต  ปัตติปัตตา  อะมะตงั  วิคยัหะ  ลทัธา  มา  นิพพติุง  ภุญ
ชะมานา  อิทมัปิ  สังเฆ  ระตะนงั  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ  ขีณงั  ปุราณงั  นะวงั  นตัถิ  สัมภะวงั  วิรัต
ตะ  จิตตายะติเก  ภะวสัมิง  เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉนัทา  นิพพนัติ  ธีรา  ยะถายมัปะทีโป  อิทมัปิ  สังเฆ  ระ
ตะนงั  ปะณีตงั  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ  สัพพะโรคะวินิมิตโต  สัพพะสันตา  ปะวชัชิโต  สพัพะเวระ
มะติกกนัโต  ยะถา  ทีโป  จะ  นิพพโุต   



 พระคาถาตอน  ๒  น้ีเขาเรียกวา่พระคาถาสวดดบัเทียนชยัในพิธี  พระคาถาน้ีพระพิธีซ่ึงไดรั้บ
นิมนตม์าสวดในพิธีนั้น ๆ  จะตอ้งเป็นผูส้วดหรือวา่สาธยายดว้ยพระคาถาน้ี  ส่วนพระคาถาตอนท่ีหน่ึงนั้น
เป็นพระคาถาท่ีพระพิธีท่ีจะกระท าการดบัเทียนชยัดว้ยใบพลูทั้ง  ๙  ใบ  ซ่ึงไดต้ระเตรียมเอาไวใ้นพิธีนั้นแลว้  
พระคาถาบทตน้นั้นซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยไดใ้จความวา่  ท่ีพึ่งอ่ืนของขา้พเจา้ไม่มี  พระพทุธเจา้เป็นท่ีพึ่งอนั
ประเสริฐของขา้พเจา้ดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์  ขอชยัมงคลจงมีแก่ท่านท่ีพึ่งอ่ืนของขา้พเจา้ไม่มี  พระธรรมเป็น
ท่ีพึ่งอนัประเสริฐของขา้พเจา้  ดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์  ขอชยัมงคล  จงมีแก่ท่านท่ีพึ่งอ่ืนของขา้พเจา้ไม่มี  
พระสงฆ ์ เป็นท่ีพึ่งอนัประเสริฐของขา้พเจา้  ดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์  ขอชยัมงคล  จงมีแก่งานพิธีน้ี  ส่วนพระ
คาถาดบัเทียนในตอนท่ีสองซ่ึงพระพิธีจะตอ้งสวดพระคาถาดบัเทียนชยัน้ี  ถา้แปลเป็นภาษไทยไดใ้จความวา่  
ทรัพยเ์คร่ืองปล้ืมใจอนัใดอนัหน่ึงในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืนกดี็  หรือรัตนะอนัใดอนัประณีตในสวรรค ์  วตัถุ
อนันั้นจะเสมอดว้ยพระตถาคตเจา้  ยอ่มไม่มี  แมอ้นัน้ี  เป็นรัตนะอนัประณีตในพระพทุธเจา้  ดว้ยค าสตัยน้ี์  
ขอความสวสัดี  จงมี  พระศากยมุนีเจา้มีพระหฤทยัด ารงมัน่  ไดบ้รรลุธรรมอนัใดเป็นท่ีส้ินไปแห่งกิเลศ  เป็น
ท่ีส ารอกกิเลส  เป็นธรรมอนัไม่ทว้ยมรณ์  เป็นธรรมอนัประณีตส่ิงใดส่ิงหน่ึงเสมอดว้ยพระธรรมนั้น  ยอ่ม
ไม่มี  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนัประณีตในพระธรรมดว้ยค าสตัยน้ี์  ขอความสวสัดีจงมี  พระพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐ
ทรงสรรเสริญแลว้  ซ่ึงสมาธิอนัใดวา่เป็นธรรมอนัสะอาด  บณัฑิตทั้งหลายกล่าวแลว้ซ่ึงสมาธิอนัใดวา่เป็น
อนนัตริกะใหผ้ลโดยล าดบั  สมาธิอ่ืนเสมอดว้ยสมาธินั้น  ยอ่มไม่มี  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนัประณีตในพระ
ธรรมดว้ยค าสตัยน้ี์  ขอความสวสัดีจงมี  บุคคลทั้งหลายเหล่าใด  ๘  จ าพวก  ๔  คู่  อนัสตับุรุษทั้งหลาย
สรรเสริญแลว้  บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคตควรแก่ทกัษิณาทาน  ทานทั้งหลายอนับุคคล
ถวายแลว้ในทานเหล่านั้นยอ่มเป็นของมีผลมาก  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ ์  ดว้ยค าสตัยข์อ
ความสวสัดี  จงมีอริยบุคคลทั้งหลายเหล่าใด  ในพระศาสนาพระโคดมเจา้  ประกอบดว้ยดีแลว้  มีใจมัน่คงมี
ความใคร่ออกไอแลว้  อริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นถึงแลว้  ซ่ึงพรอรหตัผลท่ีควรถึงหยัง่เขา้สู่พระนิพพาน  
ไดซ่ึ้งความดบักิเลสโดยเปล่า ๆ  ไม่ตอ้งซ้ือแลว้เสวยผลอยู ่  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ ์ ดว้ย
ค าสตัยน้ี์  ขอความสวสัดีจงมี  กรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดส้ินไปแลว้  กรรมใหม่เป็นเหตุเกิดยอ่มไม่
มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอนัหน่ายแลว้ในภพต่อไป  พระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชอนัส้ินแลว้  มีความ
พอใจงอกไม่ไดแ้ลว้เป็นผูมี้ปัญญา  ยอ่มปรินิพพานเหมือนประทีปน้ีดบัไปฉะนั้น  แมอ้นัน้ีเป็นรัตนะอนั
ประณีตในพระสงฆ ์  ดว้ยค าสตัยน้ี์ขอความสวสัดีจงพน้จากโรคทั้งปวง  จงพน้จากความเดือดร้อนทั้งปวง
ดว้ย  จงล่วงเสียซ่ึงเวรทั้งปวงดว้ยเหมือนดวงประทีปดบัไปฉะนั้น  (ทั้งหมดน้ีเป็นค าแปลเป็นภาษไทยของ
พระคาถาน้ี)   

 

พระคำถำจุดเทยีนชัยส ำหรับพธีิพรุิณศำสตร์ 
 
 พทุโธ  สัพพญัญุตาญาโณ  ธมัโมโลกตุตะโร  วะโร  สังโฆ  มคัคะผะลฏัโฐ  จะ  อิจเจตงั  ระ
ตะนตัตะยงั  เอตสัสะ  อานุภาเวนะ  เทโว  วสัสตุ  กาลโต  วสัสันตะรายา  มาเหสุง  สัพพะโสตถี  ภวนัตุ  โนฯ   



 พระคาถาจุดเทียนชยัส าหรับในพิธีพิรุณศาสตร์น้ี  ถา้แปลเป็นภาษาไทยแลว้ไดใ้จความวา่ดงัน้ี  
คือ  พระพทุธเจา้มีพระสัพพญัญุตญาณ  พระธรรมอนัประเสริฐเป็นโลกตุระ  พระสงฆเ์ป็นผูต้ ั้งอยูใ่นมรรค
และผล  ส่ีรวมเป็น  ๓  รัตนะ  ดงัน้ี  ดว้ยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยน้ี  ขอฝนจงตกตามฤดูกาล  อนัตรายแห่ง
ฝนทั้งหลายอยา่ไดมี้แลว้  ขอความสวสัดีทั้งปวง  จงมีแก่เราทั้งหลายฯ   
 ทั้งหมดน้ีเป็นค าแปลเป็นภาษาไทย  ไดใ้จความดงักล่าวมาทั้งหมดนั้นแต่กต็อ้งอาศยัผูท่ี้มีสมาธิจิต  
หรือถา้ไดผู้มี้ญาณฌานสมาบติั  และอภิญญาทั้ง  ๕  กย็ิง่มีความศกัด์ิสิทธ์ิมากยิง่ข้ึนเป็นเงาตามตวัข้ึนมา
ทีเดียว  กจ็ะกระท าใหพ้ิธีต่าง ๆ  ท่ีเราจะกระท าข้ึนทุก ๆ  ชนิดไดรั้บผลมหาศาล  จะไดต้ามค าอุปเท่ห์ทุก ๆ  
ประการ  โดยไม่ตอ้งสงสยัเลยทีเดียว   

 

พระคำถำสวดพระรำชพธีิพรุิณศำสตร์ 
 
 พระคาน้ีส าหรับพระสงฆท่ี์จะไปท าการสวด  หรือสาธยายในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์นั้น  พิธีอนั
น้ีถา้ประชาชนทั้งหลายจะกระท าขอฟ้าขอฝนให้ตกมาในแผ่นดินตรงไหนก็ได ้  ถา้พวกท่านพุทธบริษทั
ทั้งหลายมีความประสงค ์  เพราะเป็นหลกัวิชาของพิรุณศาสตร์โดยตรงทัว่ไป  แต่ส่วนมากแลว้ประชาชน
ทั้งหลายไม่ค่อยจะทราบกนัโดยทัว่ ๆ  ไป  เท่านั้นเองกเ็ลยกระท าใหไ้ม่มีโอกาสจะไดใ้ชพ้ระคาถาน้ี  หรือว่า
พิธีอนัน้ีประชาชนทั้งหลายไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้ในเร่ืองพิธีพิรุณศาสตร์น้ี  และไดช่้วยกนัน าเอาไปใชท้ัว่
แผน่ดินไทยของพวกเราแลว้  กจ็ะท าใหแ้ผน่ดินไทยของพวกเรามีแต่ความร่มเยน็เป็นสุขกนัทัว่หนา้ทุก ๆ  
ภาคทัว่ประเทศ  จะไดไ้ม่แหง้แลง้กนัต่อไปอีก  เป็นประโยชน์อนัมหาศาลต่อประเทศชาติและประชาชนใน
ดา้นการเพราะปลูกและในดา้นน ้ากินน ้าใชต่้าง ๆ  ทัว่ประเทศชาติและแผน่ดินของไทย  ซ่ึงเป็นท่ีรักและหวง
แหนของพวกพี่นอ้งชาวไทยของพวกเราชาวไทยทั้งหลาย  ทุก ๆ  หมู่เหล่า  อนัน้ีเป็นสจัจธรรมอีกอยา่งหน่ึง  
พระคาถาสวดพระราชพิธีพรุิณศาสตร์นั้นคือ   
  
 ภะคะวา  อะระหงั  สัมมาสัมพุทโธ  ฌายนิงั  วะโร  อุตตะโม  อิทธิมนัตานงั  สัตเตสวาภิทยาลุโก  
สาวตัถิยะเมกะทา  เจสะ  พทุโธ  เชตะวะนงัวะสัง  อะนาถะปิณฑิการาเม  วสัสะมุปคะโต  อะหุ  ตะทา  ทุพ
พฏุฐิยา  สุกขา  สัพพา  โกสะละภูมิโย  มะหนัตะมาสิ  ทุพภิกขงั  ทุกขงั  มะหาชนสัสะ  จะ  ปิณฑายะ  จะ  
ปะวิสนัตงั  ภะคะวนัตงั  ตะหิง  ตะหิง  วสัสงั  วสัสาปะนตัถายะ  อะภิยาจิ  มหาชะโน  ตสัมิง  ปะฏิจจะ  กา
รุณณงั  พทุโธ  เชตะวะนงั  คะโต  สุกขายะ  โปกขะรัญยาปิ  ตีเร  ฐิโต  นะหายติงั  นิวาเสตวา  ตตัเถเกนะ  
อนัเตโนทะกะสาฏะกงั  เอเกนะ  จะ  ปารุปปิตวา  โสปาเณ  ภะคะวา  ฐิโต  อะถะ  ปัจฉิมายะ  ทิสายะ  มะหา
เมโฆ  สมุฏฐะหิ  ตะโต  ตาวะ  วสัสิ  วสัสงั  ยาวตัโถ  อาสิ  ปูริโต  ตสัสะ  เตนานุภาเวนะ  วิสสุเตเนวิทานิปิ  
เทโว  วสัสะตุ  กาเลนะ  สะมิทธงั  เนตุ  เมทะนิง  มะหาการุณิโก  นาโถ  อตัถายะ  สัพพะปาณินงั  ปูเรเตวา  
ปาระมี  สพพา  ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมงั  เอเตนะ  สัจจะวชัเชนะ  เทโว  วสัสะตุ  ธมัมะโต  มะหารารุณิโก  



นาโถ  หิตายะ  สัพพะปาณินงั  ปูเรตวา  ปาระม ั สพพา  ปัตโต  สัมโพธิ  มุตตะมงั  เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  
เทโว  วสัสะตุ  กาละโต มหาการุณิโก  นาโถ  สุขายะ  สัพพะปาณินงั  ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา  ปัตโต  
สัมโพธิ  มุตตะมงั  เอเตนะ  สัจจะวชัเชนะ  เทโว  วสัสตุ  ฐานะโส  สุภูโต  จะ  มะหาเถโร  มะหากาโย  
มะโหทะโร  นีละวณัโณ  มะหาเตโช  ปะวสัสนัตุ  วะลาหะกา  ฉนันา  เม  กฏิุกา  สุขา  นิวาตา  วสัสะ  เทวะ  
ยะถาสุขงั  จิตตงั  เม  สุสะมาหิตงั  วิมุตตงั  อาตาปิ  วิหะรามิ  วสัสะ  เทวาติ  อะนุสสะริตวา  สะตงั  ธมัมงั  
ปะระมตัถงั  วจิินตะยงั  อะกาสิง  สจัจะกิริยงั  ยงั  โลเก  ธุวะวสัสะตงั  ยะโต  สะรามิ  อตัตานงั  ยะโต  ปัต
โตสมิ  วิญญุตงั  นาภิชานามิ  สัญจิจจะ  เอกะปาณมัปิ  หิงสิตา  เอเตนะ  สัจจะวชัเชนะ  ปะชุนโน  อะภิ
วสัสะตุ  อะภิตถะนะยงั  ปะชุนนะ  นิธิง  กากสัสะ  นาสะยะ  กากงั  กายะ  รันเธหิ  มจัเฉ  โสกา  ปะโมจะยะ  
สะหะ  กะเต  สัจจะวะเร  ปะชุนโน  อภิวสัสิยะ  ถะลงั  นินนญัจะ  ปูเรนโต  ขะเณนะ  อะภิวสัสิยะ  เอวะรูปัง  
สจัจะกิริยงั  กตัวา  วิริยะมุตตะมงั  วสัสาเปสิง  มะหาเมฆงั  สจัจะเตชะพะลสัสิโต  สจัเจนะ  เม  สะโม  นตัถิ  
เอสา  เม  สัจจะปาระมีติฯ   
 พระคาถาพิธีพิรุณศาสตร์  ถา้แปลเป็นไทยไดค้วามว่าดงัน้ี  สมเด็จพระผูมี้พระภาคอรหันต์
สัมมาสัมพุทธเจา้  เลิศแห่งบุคคลผูมี้ฌานทั้งหลายเป็นยอดของผูมี้ฤทธ์ิทั้งหลาย  มีพระหฤทยัเตม็ไปดว้ย
ความเอน็ดูยิง่ในสตัวท์ั้งหลาย  กแ็ลคราวหน่ึงพระพทุธองคเ์สดจ็จ าพรรษาอยูใ่นเชตวนาราม  ของอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี  ใกลก้รุงสาวตัถี  คร้ังนั้นภูมิภาคทั้งหลายในโกศลชนบทเกิดฝนแหง้แลง้ผากทุกต าบล  และ
ทุพภิกขภยัอนัเป็นทุกขอ์ยา่งใหญ่ไดแ้ก่มหาชน  มหาชนจึงกราบทูลวิงวอนพระผูมี้พระภาคเจา้ผูเ้สดจ็เขา้ไป
บิณฑบาตเพื่อตอ้งการใหฝ้นตกในท่ีนั้น ๆ  พระพทุธองคท์รงอาศยัความกรุณาในมหาชนนั้นเสดจ็ไปสู่เช
ตวนัแลว้  ประทบัยนืท่ีขอบสระโบกขรณีแหง้เพื่อจะสรงสนานทรงนุ่งผา้ส าหรับทรงดว้ยชายขา้งหน่ึง  และ
ทรงห่มดว้ยชายขา้งหน่ึงประทบัยนืท่ีบนัไดท่ีสระโบกขรณีนั้น  ท่ีนั้นมหาเมฆไดต้ั้งเคา้ข้ึนทางทิศประจิม
แลว้ยงัฝนใหต้กจนเตม็ท่ีตามความตอ้งการ  ดว้ยพระอานุภาพนั้นของพระพทุธองคท่ี์ปรากฏแลว้จนถึงทุก
วนัน้ี  ขอฝนจงตกตอ้งตามฤดูกาลจงน าพื้นแผน่ดินใหส้ าเร็จประโยชน์  พระบรมโลกนาถมีพระกรุณาใหญ่
ยงับารมีทั้งส้ินใหเ้ตม็แลว้  เพื่อประโยชน์แก่สตัวท์ั้งปวงไดบ้รรลุสมัโพธญาณอนัอุดมแลว้ดว้ยความกล่าว
สตัยน้ี์  ขอฝนจงตกตามธรรมดา  พระบรมโลกนาถมีพระกรุณาใหญ่  ยงับารมีทั้งส้ินใหเ้ตม็แลว้เพื่อความ
เก้ือกลูแก่สตัวท์ั้งปวง  ไดบ้รรลุสมัโพธิญาณอนัอุดมแลว้ดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์  ขอฝนจงตกตามฤดูกาลพระ
บรมโลกนาถ  มีพระกรุณาใหญ่ยงับารมีทั้งส้ินใหเ้ตม็แลว้เพื่อความทุกขแ์ก่สตัวท์ั้งปวงไดบ้รรลุสมัโพธิญาณ
อนัอุดมดว้ยแลว้  ดว้ยความกล่าวสตัยน้ี์ขอฝนจงตกตามฐานะ  อน่ึง  พระมหาเถระช่ือสุภูต  มีกายล ่าสนัมี
ทอ้งพลุย้มีผวิดงันิลมีเดชมากดว้ยเดชแห่งพระมหาเถระนั้น  พลาหกเทพบุตรทั้งหลาย  จงใหฝ้นตกลงมาเถิด  
กฎีุทั้งหลายของเรามุงบงัแลว้อยูส่บายกนัลมได ้ ดูก่อนเทพบุตรท่านจงใหฝ้นตกตามสบายเถิด  จิตของเราตั้ง
มัน่ดีแลว้พน้แลว้  เรามีความพากเพยีรอยู ่  ขอท่านจงใหฝ้นตกเถิดเทพบุตรดงัน้ี  เราตามระลึกถึงธรรมของ
สตับุรุษแลว้คิดคน้อยูซ่ึ่งอรรถอนัยิง่  ไดท้  าสจัจะกิริยาใดเป็นธรรมมัน่คงย ัง่ยนืในโลก  เม่ือใดเราระลึกถึงตน
ไดเ้ม่ือใด  เราถึงความเป็นผูรู้้เดียงสา  เม่ือนั้นเรารู้ตวัอยูไ่ม่ไดแ้กลง้เบียนเบียนสตัวแ์มแ้ต่ตวัเดียว  ดว้ยความ
กล่าวสตัยน้ี์  ขอมหาเมฆจงใหฝ้นตกเถิด  ดูก่อนปุถุชนเทพบุตรท่านจงค ารามใหฝ้นตก  ยงัขมุทรัพยข์องกา



ใหฉิ้บหาย  ท่านจงรุกรานกาเสียดว้ยความโศก  จงปลดเปล้ืองปลมั้งหลายจากความโศก  เม่ือความสัตยอ์นั
ประเสริฐ  เราไดท้  าแลว้ฝนไดต้กลงพร้อมกบัสจัจะกิริยานั้น  ตกพกัเดียวท าท่ีดอนและท่ีลุ่มใหเ้ตม็    เรา
อาศยัเดชและก าลงัแห่งสจัจะ  แลว้ท าสจัจะกิริยาเห็นปานน้ีและความเพยีรอนัอุดมไดย้งัมหาเมฆใหห้ลัง่
น ้ าฝนลงแลว้  ส่ิงท่ีเสมอดว้ยสจัจะของเราไม่มี  น้ีเป็นสจัจะบารมีของเรา  ดงัน้ีแลฯ   
 พระคาถาสวดพิธีพิรุณศาสตร์น้ี  ถา้พวกท่านพทุธบริษทัั้งหลายทัว่ประเทศไทยของเพวกเราไดมี้
ความสามคัคีพร้อมใจกนัน าเอาพระคาถาพิธีพิรุณศาสตร์น้ีไปสวดกนัเอาไวทุ้ก ๆ  คนแลว้  หรือวา่น าเอา
พระคาถาพิธีพิรุณศาสตร์น้ีเอาไปสาธยายและบริกรรมกนัเอาไวทุ้ก ๆ  คนแลว้  ประเทศไทยของพวกเรา
ทั้งหลายกจ็ะพน้ภยัจากฝนแหง้แลง้ไปไดอ้ยา่งแน่นอน  จะมีแต่ความชุ่มฉ ่าจากฝนฟ้าทั้งหลายกจ็ะตกลงมา
ตามฤดูกาลต่าง ๆ  อย่างไม่ขาดระยะเลยทีเดียว  ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเก่ียวแก่ในดา้นการ
เพาะปลูกพืชพนัธ์ุธญัญาหารทั้งหลายกจ็ะมีความอุดมสมบูรณ์ไปทั้งหมดทัว่แผน่ดินพร้อมกระนั้นน ้าท่า
ทั้งหลายและผกัปลาทั้งหลายก็จะอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยกนัทั้งหมด  ถา้ยิ่งพระสงฆอ์งคเ์จา้ทัว่ประเทศไดมี้
ความสามคัคีเอามาสวดหรือสาธยายดว้ยยิง่ดีมากข้ึน  ถา้พวกเราชาวพทุธบริษทัทั้งหลายมีความสามคัคีกนั
จริง ๆ  แลว้ทัว่ประเทศไทย  ขา้พเจา้มีความเช่ือมัน่เหลือเกินวา่  ความแหง้แลง้ต่าง ๆ  จะไม่บงัเกิดข้ึนแก่
ประเทศชาติไทยของพวกเราอยา่งแน่นอน  ขอใหพ้วกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจงมีความเช่ือมัน่ในความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของพระพทุธศาสนา  และคุณของพระรัตนตรัยทั้ง  ๓  และในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นสากล
โลกน้ีดว้ยจิตท่ีเป็นสมาธิอยา่งมัน่คงเถิดฯ   
 

พระคำถำขอฝน 
 
 พระคาถาน้ีกเ็ป็นพระคาถาขอฝนอีกบทหน่ึงและอีกแบบหน่ึง  สุดแทแ้ต่วา่พวกท่านพทุธบริษทั
จะตอ้งการบทไหนน าเอามาสวดกระท าพธีิสวดหรือวา่สาธยายกไ็ดท้ั้งนั้น  พระคาถาอาคมต่าง ๆ  นั้นจะ
ศกัด์ิสิทธ์ิแค่ไนนั้นมนัข้ึนอยูผู่ท่ี้จะใชน้ั้น ๆ  ตามท่ีขา้พเจา้ไดช้ี้แนะเอาไวแ้ลว้ขา้งตน้นั้นแลว้  พระคาถาขอ
ฝนบทน้ีคือ   
 สัมพุทธมุตตะมะมุฬาระมะนนัตะญาณงัสตัตุตตะมงั   ทะสะพะลงั  กรุณาธิวาสังสกัการะภาชะ
นะ  มะภาชะนะมงัคะณานงั  สัทธาณะ  เตนะ  สะตะตงั  สิริสานะมามิวีรัง  วิสาระทะมะปาระคุณมัพรุา  
สิงธีรันธะโร  ปะมะธิติง  ถิระธมัมะกายงัปารังคะตงั  ภะวะภะยากะระสาคะรัสสะสารัญชะเนสุสุคะตงั  สิระ
สา  นะมามิ  โลเกกะจกัขมุะตุลามะละปัญจะจกัขงุโลเกกะพนัธุมะระวนิทุสะหายะพนัธุง  โลเกกะจาตุติละ
กงั  สิระสา  นะมามิ  วีโตปะมานะมะปะมาณะมะนาถะนาถงั  สุทธงัสุสุทธะนะยะนงั  นะยะนาภิรามงั  สัง
สาระจกักะมะถะนงั  วะระธมัมะจกักงั  จกักงักิโตรุจะระณงั  สิระสา  นะมามิ  เนกขมัมะมนัตะ  พะละวาริ
ตะราคะยกัขงั  เมตตมัพสุาสะมิตะโกธมะหาหุตาสงัปัญญาปะทีปะหะตะโมหะมะหนัธะการัง  โลกตัถะจารุ
ปะฏะรัง  สิระสา  นิมามิ  สัทธมัมะราชะมะปะราชิตะธมัมะเสนงั  สัทธมัมะเตชะหะตะมาระสุโฆระเสนงั  
สัทธมัมมะสาระมะกฏุงั  สิระสา  นะมามิ  ยตุตงั  คุเณหิสะกะเลหิ  สุนิมมะเลหิ  พยามปัปะภาขะจิตะภา  สุ



ระลกัขะณาภามาโลปะโสภิตตะนุง  สิระสา  นะมามิ  ปัญญาทิวากะระวินิคคะตะเทสะนาภา  นิทธุตตะ
สัพพะปะระวาทะฆะนนัธะการัง  การุญญะวารินะนิวาริตะโลกะตาปัง  ทุกขคัคิชาละวิสะรัง  สิระสา  นะมา
มิ  เญยยญัชะนงั  สะกะละเมวะ  ปะริคคะหีตงั  ชาตาหิ  ญาณะกะรุณาหิ  มะหาชะวาหิ  โลกสัสะ  ทุกขะมะ
วะธุยยะ  สุขปัปะทายงิ  โลกคัคะนาถะมะตุลงั  สิระสา  นะมามิ  พะยามปัปะภาวะละยะจารุสุรินทะจาปัง  
อุณณารุรังสิวิสะรุชชะละวิชชุชาลงั  ธมัมงัพวุฏุฐิชินิตงั  มิตะสา  ธุสัสสัง  สัพพญัญุเมฆะมะนะฆงั  สิระสา  
นะมามิ  ปาโปปะตาปะนะปะรันตะปันตงั  อจัจนัตะสนัตะชะนะนงั  ชะนะนงั  ขะนคัคงั  สัมภคัคะสัพพะ
ปะปะกงั  สะระณญัชะนานงั  สพัพาภิภุง  ทะสะพะลงั  สิริสา  นะมามิ  สุคะตะมะมิตะพทุธิง  โลกะนาถงั  
นะมิตวา  กสุะละมุปะจิตงั  ยนัเตนะ  เตชุสสะเทนะ  วิละยะมุปะนะยนัตะโรคะทุพภิกขะทุกขา  วิปุละสะลิ
ละธารา  วสัสิโน  โหนตุ  เมฆาฯ   
 พระคาถาขอฝนน้ี  ถา้จะแปลเป็นภาษาไทยแลว้ไดใ้จความดงัต่อไปน้ี  ขา้พเจา้ขอนมสัการเน่ือง ๆ  
ดว้ยเศียรเกลา้อนันอ้มไปดว้ยความเช่ือซ่ึงพระทศพลสัมพทุธเจา้  ผูอุ้ดมเลิศมีพระญาณหาท่ีสุดมิไดเ้ป็นผูสู้งสุด
ในหมู่สตัว ์  ทนทานไดด้ว้ยพระกรุณาเป็นท่ีรองรับสกัการะไม่เป็นภาชนะแห่งกิเลสเคร่ืองย ัว่ยวน  ขา้พเจา้
ขอนมสัการดว้ยเศียรเกลา้ซ่ึงพระสุคตเจา้ผูแ้กลว้กลา้  ผูมี้พระคุณไม่มีขอบเขตคัน่  ดงัน่านน ้าเป็นนกัปราชญ์
ผูป้รีชาเปรียบเสมือนดว้ยแผน่ดิน  มีพระธรรมกายมัน่คงถึงฝ่ังแห่งสาคร  อนัเป็นบ่อเกิดแห่งภยัคือภพเป็นผู ้
ประเสริฐในหมู่ชน  ขา้พเจา้ขอนมสัการดว้ยเศียรเกลา้ซ่ึงพระโลกนาถเจา้ผูมี้พระจกัษุ  ๕  ดวง  กระจ่างหาท่ี
เปรียบมิได ้  ซ่ึงเป็นดวงตาอนัเอกในโลก  มีธรรมอนัไม่มีแก่ไม่ตายเป็นแก่นสารซ่ึงเป็นแก่นอนัเอกในโลก  
เป็นเผา่พนัธ์ุแห่งพระอาทิตยซ่ึ์งเป็นเผา่พนัธ์ุอนัเอกในโลก  ผูสู้งเด่นเป็นเอกในโลก  ขา้พเจา้ขอนมสัการดว้ย
เศียรเกลา้ซ่ึงพระโลกนาถเจา้  ผูป้ราศจากเหตุท่ีควรดูหม่ินเป็นท่ีพึ่งของผูอ้นาถาไม่มีประมาณ  ผูห้มดจดมี
พระเนตรอนัหมดจดดีเป็นท่ีอภิรมยแ์ห่งนยัน์ตาพระธรรมจกัร  เป็นเคร่ืองย  า่ยสีงสารจกัรเป็นพระอุรุส าหรับ
เท่ียวไปก าหนดว้ยจกัร  ขา้พเจา้ขอนมสัการดว้ยเศียรเกลา้ซ่ึงพระโลกนาถเจา้  ผูมี้ยกัษคื์อ  ความก าหนดัอนั
พระองคท์รงหา้มเสียแลว้  ดว้ยก าลงัแห่งมนตคื์อเนกขมัมะผูมี้ไฟกองใหญ่คือ  ความโกรธอนัดบัแลว้ดว้ยน ้า
คือพระเมตตา  มีความมืดมนใหญ่หลวงคือ  โมหะอนัขจดัแลว้ดว้ยประทีปคือพระปัญญาผูเ้ป็นอุจดงัทอง  
อนัเป็นประโยชน์แก่โลก  ขา้พเจา้ขอนมสัการดว้ยเศียรเกลา้ซ่ึงพระโลกนาถเจา้  ผูเ้ป็นสทัธรรมราชามีธรรม
เสนาอนัไม่พา่ยแพ ้ ทรงผจญมารและเสนามารผูเ้ห้ียมหาญ  ดว้ยเดชแห่งพระสทัธรรมมีพระสทัธรรมเทศนา
อนักึกกอ้งดุจเภรีท่ีจูงใจ  มีพระสัทธรรมอนัอุดมเป็นมงกุฎ  ขา้พเจา้ขอนมสัการดว้ยเศียรเกลา้ซ่ึงพระ
โลกนาถเจา้  ผูป้ระกอบดว้ยพระคุณทั้งส้ินปราศจากมลทินพน้โทษทั้งมวล  กบัทั้งวาสนามีพระกายงดงาม
ดว้ยระเบียบรัศมี  มีลกัษณะอนัรุ่งเรืองซ่ึงประดบัไปดว้ยรัศมีขา้งละวา  ขา้พเจา้ขอนมสัการดว้ยเศียรเกลา้ซ่ึง
พระโลกนาถเจา้  ผูท้รงก าจดัปรวาทอนัท าความมืดคลุม้ทั้งปวงดว้ยแสง  คือเทศนาท่ีพร่าออกจากดวงอาทิตย์
คือปัญญา  มีกลุ่มแห่งเปลวไฟคือทุกข ์  ซ่ึงแผดเผาโลกอนัพระองคป้์องกนัไวด้ว้ยน ้าคือพระการุญ  ขา้พเจา้
ขอนมสัการดว้ยเศียรเกลา้ซ่ึงพระโลกนาถเจา้ผูท้รงก าหนดชนท่ีควรตรัสรู้ทั้งส้ิน  ดว้ยพระญาณและพระ
กรุณาท่ีเกิดข้ึนอยา่งวอ่งไว  ผูท้รงบ าบดัทุกขแ์ลว้ประทานสุขแก่สตัวโ์ลก  เป็นอคัรนาถะขอโลกหาผูเ้ปรียบ
ปานมิได ้  ขา้พเจา้ขอนมสัการดว้ยเศียรเกลา้ซ่ึงพระโลกนาถเจา้  ผูท้รงวลยัคือพระรัศมีขา้งละวาอนังามดุจ



แล่งศรของจอมสุรโยธิน  มีช่อแห่งพระรัศมีท่ีพระอุณาโลมดนัรุ่งเรืองดุจประกายฟ้าแลบ  ทรงยงัน ้ าฝนคือ
ธรรมใหเ้กิดมีขา้วกลา้คือความดีอนัทรงนบัแลว้มีเมฆ  คือพระสพัพญัญูอนัหาค่ามิได ้  ขา้พเจา้ขอนมสัการ
ดว้ยเศียรเกลา้ซ่ึงพระทศพลเจา้  ผูมี้อนัยบับาปใหเ้ร่าร้อนเป็นเบ้ืองหนา้ไม่ท าผูอ่ื้นใหเ้ดือดร้อน  มีความเกิด
อนัระงบัโดยส่วนเดียว  ผูเ้ป็นชนกแห่งสงัฆรัตนะเป็นยอดของชนทรงขจดัโทษเศร้าหมองทั้งปวงเสียเป็น
สรณะของชนทั้งหลายเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวง  กศุลอนัทดท่ีขา้พเจา้นมสัการพระสุคตโลกนาถเจา้ผูมี้พระ
ปัญญานบัไม่ได ้  สร้างสมไวแ้ลว้ดว้ยเดชอนักลา้แขง็แห่งกศุลนั้นขอโรค  ทุพภิกขภยัและทุกขท์ั้งหลาย  จง
ถึงความพินาศไป  ขอเมฆอนัมีสลิลธาราอนัไพบูลย ์ จงยงัฝนใหต้กลงเถิดฯ 
 พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะพิจารณาเห็นวา่พระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  กดี็  หรือวา่พระคาถาบท
ต่าง ๆ  กดี็  เม่ือเราน ามาแปลเป็นภาษาไทยของพวกเราแลว้เราจะเห็นไดว้า่  พระพทุธมนตบ์ทต่าง ๆ  กดี็
หรือวา่พระคาถาบทต่าง ๆ  กดี็  ลว้นแลว้แต่อา้งเอาสจัจะหรือวา่สจัจะบารมี  เอามาเป็นหลกัใหพ้ระพทุธ
มนตบ์ทต่าง ๆ  และพระคาถาบทต่าง ๆ  ใหมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิตามความปรารถนาของผูท่ี้ใชพ้ระพทุธมนต์
และพระคาถาทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น  ขา้พเจา้จึงไดเ้ขียนช้ีแนะเอาไวข้า้งตน้นั้นแลว้วา่สจัจธรรมน้ีเป็นหวัใจ
ของผูท่ี้จะน าเอาพระพทุธมนต ์ และพระคาถาเอาไปใช ้ ถา้พวกพทุธบริษทัทั้งหลายไดด้ ารงอยูต่ามท่ีขา้พเจา้
ไดช้ี้แนะเอาไวใ้หพ้วกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบติัตวัอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง  และเม่ือพวกท่านพทุธบริษทั
ทั้งหลายพระพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งไปตามท่ีขา้พเจา้ไดช้ี้แนะเอาไวอ้ยา่งเคร่งครัดแลว้  รับรองวา่พระพทุธ
มนตแ์ละพระคาถาต่าง ๆ  ท่ีพวกท่านทั้งหลายจะน าเอาไปสวดหรือสาธยายอยา่งใดอยา่งหน่ึงกต็าม  จะ
ไดผ้ลอยา่งประเสริฐอยา่งแน่นอนไม่ตอ้งสงสยัฯ   
 

 

พระคำถำพืชมงคล 
 
 พระคาพืชมงคลน้ี ถา้พวกพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีประกอบอาชีพโดยเป็นชาวนาหรือชาวไร่และ
กระท าสวนผลไมต่้าง ๆ  ก็ดี  ถา้ไดน้ าเอาพระคาบทน้ีไปสวดหรือวา่สาธยายเอาไวเ้ป็นประจ าทุก ๆ  วนัแลว้  
พวกท่านท่ีประกอบอาชีพดงักล่าวกจ็ะไดรั้บผลมากมายมหาศาลเลยทีเดียว  ขา้ปลาธญัญาหารหรือวา่พืชไร่
ต่าง ๆ  หรือวา่ตน้ไมต่้าง ๆ  ท่ีพวกท่านทั้งหลายไดล้งทุนลงรอนปลูกหรือวา่หวา่นเอาไวใ้นนาหรือในท่ีต่าง 
ๆ  ท่ีไดก้ระท าหรือปลูกเอาไวน้ั้นจะไม่มีการเสียหายดว้ยภยัใด ๆ  ทั้งนั้น  ดว้ยอานุภาพของคุณพระรัตนตรัย
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายจะใหค้วามคุม้ครองดูแลรักษาพชืไร่  และเรือกสวนไร่นาจองพวกท่านใหพ้น้ภยั
จากส่ิงต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนไดแ้ก่พืชไร่เรือกสวนไร่นาของพวกท่าน  ขอใหมี้ความเช่ือมัน่ในคุณพระรัตนตรัย
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายใหม้ัน่คงกแ็ลว้กนั  อยา่ไดมี้จิตวิตกกงัวลและหวัน่ไหวเลย  พระคาถาพชืมงคลนั้น
มีดงัต่อต่อไป   
 นะโม  ตสัสะ  ภะคะโต  สุนิพพตุสัสะ  ตาทิโน  สัมมาวิรุฬหะธมัมสัสะ  สาวะกานงั  ปะรัมปะรา  
ตสัสะปาระมิเตเชนะ  สัทธมัโม  อะมะตปัผะโล  เกละสะสนัตาปัจจุณเหปิ  โลเก  รูหะติ  ฐานะโส  ตงั  โข  



พทุธงั  ภะคะวนัตงั  สะสทัธมัมงั  สาะสาวะกงั  อภิวนัทิยะ  ปูเชตวา  สุเขตเต  ระตะนตัตะเย  โรเปมะปุญญะ
พีชานิญาณสัสะ  สาธะกานิ  โน  โลเก  ทุกขสัสะ  โลกมัหา  สมัมา  นิสสะระณสัสะ  จะ  นานปัปะกาโรปะ
การะผะลานงั  ยตุตะกาละโต  ทิฏฐะธมัเม  สัมปะราเย  อะปะราปะริเยปิจะ  ยญัเจตถะ  ทิฏฐะธมัมสัสมิง  ผะ
ลานงั  สมัปะทายะกงั  ปะวตุตงั  ปุญญะวชีงั  เหตุ  ตงั  อิจฉิตปัผะลงั  กาเลสัมมา  วิรูหนัตุ  มา  วินสัสนัตุ  
สัพพโส  ปุพพณัณาปะรัณณะวีชานิ  อิมานิ  อีทิสานิ  จะ  ยานิ  อิมสัสมิง  ปะวตุตานิ  สะยามารัฏเฐ  ตะหิง  
ตะหิง  ภาสิตงั  พทุธเสฏเฐนะ  สจัจงั  โลกคัคะวาทินา  สทัธา  พีชงั  ตะโป  วฏุฐิ  ปัญญา  เม  ยคุะนงัคะลงั  
หิริ อีสา  มะโน  โยตตงั  สะติ  เม  ผาละปาจะนงั  กายะคุตโต  วะจีคุตโต  อาหาเร  อุทะเร  ยะโต  สัจจงั  กะ
โรมิ  นิททานงั  โสรัจจงั  เม  ปะโมจะนงั  วิริยงั  เม  ธุระโธรัยหงั  โยคกัเขมาธิวาหะนงั  คจัฉะติ  อะนิวตัตนั
ตงั  ยตัถะ  คนัตะวา  นะ  โสจะติ  เอวะเมสา  กาสี  กฏัฐา  สา  โหติ  อะมะตปัผะลา  เอตงั  กะสิง  กะสิตวา
นะ  สัพพะทุกขา  ปะมุจจะตีติ  เอเตนะ  สัจจะวชัเชนะ  ปะวิตตา  พีชะชาติโย  ปุพพณัณา  จาปะรัณณาจะ  วิ
รูหนัตุ  ตะหิง  ตะหิง  ราชาณกัเขตตะภูตสัมิง  สัพพตัถะ  ภูริมณัฑะเล  ปุปผะภาระผะละปิณฑิ  ธรา  โหนเต
วะวะ  สัพพะโส  ภาสิตา  จะยมิา  คาถา  มูคะผกัเกนะ  สัตถุนา  คาโว  ตสัสะ  ปะชายนัติ  เขตเต  วตุตงั  วิ
รูหะติ  วตุตานงั  ผะละมสันาติ  โย  มิตตา  นงั  นะ  ทุพภิติ  วิรุฬหะมูละสนัตานงั  นิโครธะมิวะ  มาลุโต  อะ
มิตตา  นปัปะสะหนัติ  โย  มิตตานงั  ตะ  ทุพภะติ  เอเตนะ  จาปิ  สัจเจนะ  ปะวตุตา  พีชะชาติโย  ปุพพณันา  
จาปะรัณณา  จะ  วิรูหะรันตุ  ตะหิง  ตะหิง  ราชาณักเขตตะภูตสัมิง  สัพพตัถะ  ภูริมณัฑะเล  สัมปุณณา  ผะ
ละปุปเผหิ  ปะชายนัเตวะวะ  สพัพะโส  อมัหากญัจะ  มะหาราชา  สะยามินโท  มะหิปปะติ  รัฏฐงั  สมัมาภิ
ปาเลนโต  สัมพทุธสัสาปิ  สาสะนงั  ราชาณักเขตตะภูตสัมิง  สะกะเล  มะหิมณัฑะเล  สัพเพสัมปิ  นิวาสีนงั  
ปาณีนงั  สุขะกามินงั  สุขงั  วฑุฒิง  จะ  ปัตเถติ  เวปุลลญัจานุปุพพะโส  เอเตนะ  จาปิ  สัจเจนะ  ปะวตุตา  พี
ชะชาติโย  ปุพพณัณา  จาปะรัณณา  จะ  วิรูหนัตุ  ตะหิง  ตะหิง  ราชาณักเขตตะภูตสัมิง  สัพพตัถะ  ภู
ริมณัฑะเล  สมัปุณณา  วิปุลา  โหนตุ  สัมปัชชนัเตวะวะ  สัพพะโสติฯ   
 พระคาถาพืชมงคลบทน้ี  ถา้จะแปลเป็นภาษาไทยแลว้จะไดใ้จความดงัต่อไปน้ีคือ  ขอนอบนอ้ม
แก่พระผูมี้พระภาคเจา้พระองคน์ั้นผูเ้สดจ็นิพพานดีแลว้ยงัมีพระคุณคงท่ี  มีพระธรรมงอกงามโดยชอบแลว้  
เพราะอนัน าสืบ ๆ  มาแห่งพระสาวกทั้งหลาย  ดว้ยเดชแห่งบารมีของพระผูมี้พระภาคเจา้นั้น  พระสทัธรรมมี
อมตะเป็นผล  ยอ่มเจริญข้ึนในโลก  แมร้้อนระงมดว้ยแผดเผาแห่งกิเลสตามฐานะเราทั้งหลายอภิวาทบุชา
แลว้ซ่ึงพระผูมี้พระภาคเจา้นั้นทั้งพระสทัธรรม  ทั้งพระสาวกซ่ึงวา่หวา่นพืชคือบุญทั้งหลายในพระรัตนตรัย
อนัเป็นเขตดี  พืชคือบุญนั้นเป็นเคร่ืองยงัญาณของเราทั้งหลายใหส้ าเร็จดว้ยพืชคือบุญมอบใหซ่ึ้งผล  เป็น
อุปการะมีประการต่าง ๆ  ตามกาลอนัเหมาะในทิฏฐิธรรมดว้ย  ในสมัปรายภพดว้ยทั้งในภพต่อ ๆ  ไปดว้ย  
ส่วนพืชคือบุญชนิดใด ๆ  มอบใหซ่ึ้งผลทั้งหลาย  ในทิฏฐธรรมน้ีท่ีเราไดห้วา่นไวแ้ลว้  ขอพืชคือบุญนั้นจง
ใหผ้ลท่ีเราปรารถนาแลว้  บุพพณัณะพืชและปปรัณณพชืทั้งหลายเช่นน้ีเหล่าน้ี  จงงอกงามดี  ตามฤดูกาลเถิด
อยา่เสียไปโดยประการทั้งปวงเลย  ค  าสตัยอ์นัพระพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐท่ีสุดเป็นอคัรวาทีในโลกไดต้รัสไว้
แลว้วา่  ศรัทธาเป็นพืชตบะ  เป็นฝนปัญญาของเราเป็นเอกและไถหิริเป็นงอนไถ  ใจเป็นเชือกสติของเราเป็น
ผาลและปฏกัเราคุม้ทางกายแลว้คุม้ทางวาจาแลว้  ประหยดัทอ้งในเร่ืองอาหารแลว้เราท าสัจจะใหเ้ป็นเหตุการณ์



เผดจ็ความพอใจของเรา  คือความพน้หนา้ท่ีวิริยะของเราเป็นตวัการงานซ่ึงน าถึงท่ีอนัเกษมจากโยคะไปสู่ท่ี
ไม่กลบั  ท่ีไปถึงแลว้ไม่เศร้าโศก  การท านาน้ีใครท าไดอ้ยา่งน้ียอ่มเป็นท่ีมีอมตะเป็นผลบุคคลท านาน้ีแลว้  
ยอ่มพน้จากทุกขท์ั้งปวงไดด้ว้ยความกล่าวสัตยน้ี์บุพพณัณพืชและอปรัณณพืชทั้งหลาย  ท่ีหว่านไวแ้ลว้จง
งอกข้ึนในท่ีนั้น ๆ  ตน้ไมท้ั้งหลายในภูริมณฑลทั้งปวง  ซ่ึงเป็นพระราชอาณาเขตจงทรงไวซ่ึ้งดอกและผล
เป็นกลุ่มช่อโดยประการทั้งปวงเทอญฯ   
 อน่ึง  คาถาเหล่าน้ีอนัพระศาสดาผูห้กัรานเสียซ่ึงความใบไ้ดท้รงภาษิตไวว้า่  ผูใ้ดไม่ประทุษร้ายมิต  
โคทั้งหลายของผูน้ั้นยอ่มตกลูกพืชท่ีหวา่นไวใ้นนา  ยอ่มงอกงาม  ผูน้ั้นยอ่มบริโภคผลแห่งพืชทั้งหลายท่ี
หวา่นไวแ้ลว้  ผูใ้ดไม่ประทุษร้ายมิตร  ศตัรูทั้งหลาย  ยอ่มข่มเหงผูน้ั้นไม่ไดเ้หมือนลมรังควานตน้ไทร  อนัมี
รากและตน้งอกงามแลว้ไม่ไดฉ้ะนั้น  แมด้ว้ยค าสตัยน้ี์ดว้ย  บุพพณัณพชืและอปรัณรพืชทั้งหลายท่ีหวา่นไว้
แลว้จงงอกข้ึนในท่ีนั้น ๆ  ตน้ไมผ้ลทั้งหลายในแดนดินทั้งปวงซ่ึงเป็นพระราชอาณาเขต  จงสมบูรณ์ดว้ยผล
และดอกเผลด็ออกโดยประการทั้งปวง  ท่ีเดียวกส็มเดจ็พระมหาราชาของพวกเราผูเ้ป็นพระเจา้แผน่ดินจอม
สยาม  ทรงอภิบาลแวน่แควน้โดยชอบทั้งพระศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ย  ทรงปรารถนาความสุข
ความเจริญและความไพบูลยโ์ดยล าดบัแก่ประชาชนแมท้ั้งปวงผูอ้ยากไดค้วามสุขอาศยัอยูใ่นแดนดินทั้งส้ิน
อนัเป็นพระราชอาณาเขต  แมด้ว้ยค าสตัยน้ี์บุพพณัณพืชและอปรัณรพชืทั้งหลายท่ีไดห้วา่นไวแ้ลว้  จงงอก
ข้ึนในท่ีนั้น ๆ  ตน้ไมผ้ลทั้งหลายในแดนดินทั้งปวงซ่ึงเป็นพระราอาณาเขตจงเป็นพฤกษชาติสมบูรณ์ไพบูลย ์ 
จงถึงพร้อมโดยประการทั้งปวงดว้ยเทอญฯ  (ในพระคาถาทั้งสองบทคือพระคาถาสวดพิธีพิรุณศาสตร์  และ
พระคาถาพืชมงคล  ทั้งสองบทน้ีในทศันะของขา้พเจา้มีความคิดเห็นวา่  ถา้ทางกรมศาสนาและมหาเถระ
สมาคมไดร่้วมกนัเอาบรรจุเอาไวใ้นบทสวดมนต ์ ท าวตัรเชา้และท าวตัรเยน็ของพระสงฆท์ัว่ประเทศทั้งสองบท  
ทั้งการสวดท าวตัรเชา้และท าวตัรเยน็  ของพระสงฆท์ัว่ประเทศไทยภาคบงัคบัแลว้  กจ็ะเป็นมหากศุลของ
ประชาชาคนไทยทัว่ประเทศและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยของพวกเราชาวไทยอยา่งมหาศาลอีกดว้ย  
ประเทศไทยของพวกเราทุก ๆ  ภาคจะไดอ้ยูร่่มเยน็เป็นสุขกนัทุกถว้นหนา้  ฝนฟ้าต่าง ๆ  จะไดต้กถูกตอ้ง
ตามฤดูกาลทุก ๆ  ภาคของประเทศไทย  จะไดมี้มีภาคไหน ๆ  แหง้แลง้ขดัสนน ้ากินน ้าใช ้ และพร้อมกนันั้น
พืชพนัธ์ุธญัญาหารต่าง ๆ  จะไดอุ้ดมสมบูรณ์ทุก ๆ  ภาคของประเทศไทยของเรา  ดว้ยอ านาจของคุณพระ
รัตนตรัยทั้ง  ๓  และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในจกัรวาลน้ี  จะเป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของนานาชาติทัว่โลกเลยทีเดียว  
เขาจะไดเ้ห็นความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธศาสนา  ท่ีเป็นศาสนาประจ าชาติไทยของพวกเราชาวพุทธว่ามี
ความส าคญัอยา่งไร  สามารถช่วยสตัวโ์ลกทั้งหลายทุก ๆ  ระดบัชั้น  และทุก ๆ  ชนิด  และทุก ๆ  ประเภทอีก
ดว้ย  เม่ือพวกท่านอ่านหนงัสือน้ีมาถึงตอนน้ี  อยา่เพิ่งหวัเราะเยาะขา้พเจา้วา่โง่เขลา  เพราะพระคาถาทั้งสอง
นั้นเขาใชใ้นพระราชพิธีเท่านั้น  ท่ีแทจ้ริงแลว้เราสามารถน าเอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
แผน่ดินไทยของพวกเราชาวพทุธทั้งหลาย  เพราะวา่พระราชพิธีนั้นใชปี้ละหน่ึงคร้ังเท่านั้น  ไม่เหมือนกบัวา่
เราไดม้อบใหพ้ระสงฆท่์านเป็นผูท่ี้มีศีลและตบะเดชะต่าง ๆ  ท่านสวดหรือสาธยายทุก ๆ  วนัไม่ดีกวา่หรือ  
ถา้พวกเราชาวพทุธมีความเช่ือมัน่ในพทุธศาสนา  และมีความเช่ือมัน่ในคุณพระรัตนตรัย  ท่ีแทจ้ริง ๆ  แลว้
เพราะไดช่้วยกนัหลายคน ๆ  และหลายจิตหลาย ๆ  ดวงรวมพลงัเป็นความสามคัคีธรรม  กระท าใหพ้ระคาถา



ทั้งสองเกิดมีความศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ ๆ  ข้ึนไป  ผลลพัธ์ท่ีไดม้าคือ  ประเทศชาติและแผน่ดินและประชาชนทัว่
ประเทศไทยของพวกเรา  ซ่ึงเป็นท่ีรักและหวงแหนของพี่นอ้งชาวไทยของพวกเราทุกหมู่เหล่าทัว่แผน่ดิน  
อนัน้ีเป็นความคิดเห็นของขา้พเจา้ส่วนตวั  เพราะวา่อยากจะเห็นพี่นอ้งชาวไทยของเราทุก ๆ  ภาค  ทัว่ประเทศ
อยูดี่กินดีไม่เดือดร้อนทุก  ๆ  ดา้น  ไม่วา่เร่ืองอะไรทั้งนั้น)  และเร่ืองน้ีกมี็ตวัอยา่งอยูแ่ลว้เร่ืองพระเวสสนัดร
ชาดก  เก่ียวแก่ชา้งปัจจะยาเคนเป็นพระยาชา้งคู่บารมีของพระเวสสนัดร  พระโพธิสัตวใ์นสมยันั้นกพ็วกเรา
พทุธบริษทัของพระองคท่์าน  ใชพ้ระสงฆเ์ป็นแสน ๆ  องคท์ัว่ประเทศไทยของเราทุก ๆ  ภาค  สวดหรือวา่
สาธยายพระมนตห์รือพระคาถาบทดงักล่าวทั้งสองบทเชา้เยน็  เพราะเป็นหนา้ท่ีของพระสงฆท์ั้งหลายท่าน
อยูแ่ลว้  พระสงฆส์ามเณรทั้งหลายทัว่ประเทศ  ท่านท าวตัรเชา้และสวดพระพทุธมนตเ์ยน็อยูแ่ลว้ทุก ๆ  วนั  
ทัว่ประเทศไทยของเรา  เพยีงเพิ่มบทสวดไปอีกสองบททั้งสวดท าวตัรเชา้และสวดท าวตัรเยน็เท่านั้น  ขา้พเจา้วา่
คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากนกั และถา้ยิง่ไดพ้ทุธบริษทัทัว่ประเทศไทยช่วยกนัสวดหรือสาธยายพระคาถาทั้ง
สองบท  กย็ิง่ดีมากข้ึนไปอีกแน่นอน  เพราะวา่เท่ากบัวา่เราเพิ่มพลงัจิตและกศุลใหม้ากยิง่ข้ึนไปในตวัอยูแ่ลว้  
เพราะฉะนั้น  ความเดือดร้อนเก่ียวแก่เร่ืองความแหง้แลง้และความอดอยากทัว่แผน่ดิน  กจ็ะไม่ปรากฏข้ึนมา
แน่นอน  ดว้ยอ านาจของพระพทุธศาสนาและคุณของพระรัตนตรัย  และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกน้ี  
ซ่ึงเป็นของอมตธรรมท่ีแทจ้ริงมีอยูแ่ลว้ในจกัรวาลน้ีไม่สูญหายไปไหน  ถา้ใครเขา้ถึงกย็อ่มประสบพบแน่นอน
อยูแ่ลว้  อนัน้ีกเ็ป็นสจัจธรรมอีกชนิดหน่ึงเหมือนกนั  และตามต ารับมหาเวทยน์ั้นเขาใชค้าถาพิรุณศาสตร์น้ี
เศกลูกศรยงิข้ึนไปขา้งบนทอ้งฟ้านั้น  ยงักระท าใหฝ้นตกลงมาไดต้ามท่ีตอ้งการ  แต่อนัน้ีเราใชพ้ทุธเวทยเ์ลย
ทีเดียวไหนเลยฝนฟ้าจะไม่ตกมาถูกตอ้งตามฤดูกาล  หรือว่าตามท่ีพวกเราชาวพุทธบริษทัทั้งหลายมีความ
ประสงคไ์ม่ตอ้งมานัง่ด่าวา่กนัในเร่ืองท่ีจะปลูกป่าปลูกไมใ้หเ้สียเวลาเปล่า ๆ  กพ็วกเราชาวพทุธมีของดีอยู่
แลว้  แต่ไม่รู้จกัคุณค่าของ ๆ  นั้น  จะเขา้ต าราวา่ไก่ไดพ้ลอยไม่รู้คุณค่าของพลอยนั้น  เพราะวา่ต ารับพทุธ
เวทยน้ี์มีความศกัด์ิสิทธ์ิเหนือกวา่ต ารับมหาเวทยม์ากมายนกั  เอาเปรียบเทียบกนัไม่ไดเ้ลยทีเดียว  ในเร่ือง
ความศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ไม่มีพระคาถาใดในโลกน้ีท่ีเหนือกวา่พระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธไปได้
แน่นอน  ถา้เป็นเวทยม์นตค์าถาแลว้กไ็ม่มีต านานอะไรท่ีเหนือกวา่พทุธเวทยไ์ปไดแ้น่นอน  อนัน้ีถือไดว้า่
เป็นสจัจธรรมอีกอยา่งหน่ึงเช่นเดียวกนั  เพราะฉะนั้นขอใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายพึงภูมิใจไดเ้ลยไม่ตอ้งสงสยั
อะไรทั้งนั้นในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิของพทุธเวทยต่์าง ๆ  ในพระพทุธศาสนาฯ   
 

พระคำถำอติปิิโสหูช้ำง 
 
 พระคาถาบทน้ีพระโบราณาจารยท์ั้งหลายไดตี้ราคาพระคาถาบทน้ีเอาไวว้า่มีค่าควรเมืองทีเดียว  
เพราะเป็นพระคาถาท่ีแกค้วามขดัสนยากจนได ้ และกระท าใหค้นจนเป็นเศรษฐีได ้ และกระท าใหผู้ท่ี้ภาวนา
ไม่ตกนรกไดอี้กดว้ย  ถา้เราเอาพระคาถาบทน้ีเอามาเป็นองคถ์าวนาเอาไวต้ลอดเวลาทุก ๆ  ในอิริยาบถทั้งส่ี
คือ  ยนื  เดิน  นอน  นัง่  เพราะวา่เป็นการระลึกนึกถึงพระสมัมาสมัพทุธเจา้  ซ่ึงเป็นพระบรมครูท่ีแทจ้ริงใน
พระพทุธศาสนานัน่เอง  เรียกวา่เป็นพทุธานุสติเป็นพระกรรมฐานอีกดว้ยพระคาถาวา่คือ   



 พทุโธอิติปิโส  ภะคะวา  พทุโธ  ภควาติ  อิติปิโสภควาอรหงั  อิติปิโสภควาสัมมาสทัพทุโธฯ   
 พระอิติปิโสบทน้ี  ถา้หาทรัพยมิ์ไดใ้หเ้ขียนเอาไวก้นัถุง  ทรัพยมิ์ขาดเลย  เสกดว้ยคาถาน้ี  ๑๐๘  
พระคาถาน้ี  กินมิรู้ส้ินเลย  ใหภ้าวนาไว ้ ๑๐๘  คาบ  ประสงคส่ิ์งใดไดด้งัปรารถนาแล  ถา้ถูกจองจ าภาวนา  
๙  คาบหลุดแล  ถา้จะใหเ้ป็นจงังงั  เอาล้ินดุจเพดานวา่  ๑๑  คาบแล  ทั้งหมดน้ีเป็นค าอุปเท่ห์ของพระคาถาอิ
ติปิโสหูชา้งตามค าภียข์องพทุธเวทย ์  ในพระต าราไดบ่้งบอกเอาไว ้  ขา้พเจา้ไดเ้คยช้ีแนะเอาไวว้า่พระโบ
ราณาจารยท์ั้งหลายท่านมีวิธีท่ีจะให้พุทธบริษทัฝึกพระกรรมฐาน  โดยชนิดท่ีไม่ตอ้งบงัคบั  และก็ยนิดี
ประพฤติและปฏิบติัตามท่ีท่านช้ีแนะอีกดว้ย  ดว้ยความเตม็ใจ  เพราะฉะนั้น  พระคาถาทุก ๆ  บทนั้นจะมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิแค่ไหนนั้น  มนัอยูท่ี่ผูใ้ชจ้ะมีความสามารถบ าเพญ็ญาณฌานสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  ได้
ขนาดไหน  หรือวา่มีศรัทธาในพระพทุธศาสนาแค่ไหน  และด ารงตนถูกตอ้งตามท่ีขา้พเจา้ไดเ้คยช้ีแนะ
เอาไวข้า้งตน้ ๆ  นั้นแลว้ขนาดไหน  อน้ีัสุดแทแ้ต่วา่ผูท่ี้จะน าพระคาถาบทต่าง ๆ  เอาไปใชไ้ดผ้ลแค่ไหน  ถา้
ท่านตอ้งการใหพ้ระคาถาบทต่าง ๆ  ท่ีท่านจะน าเอาไปใชใ้หมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิจริง ๆ  สมดงัค าอุปเท่ห์ท่ีไดบ่้ง
บอกเอาไวแ้ลว้  กต็อ้งประพฤติปฏิบติัตวัของท่านใหถู้กตอ้งตามค าท่ีขา้พเจา้ไดช้ี้แนะมาทั้งหมดใหเ้คร่งครัด
ทุก ๆ  ชนิด  และประพฤติปฏิบติัตามขั้นตอนใหไ้ดต้ามนั้นทุก ๆ  ประการ  ถา้พวกท่านประพฤติปฏิบติัได้
จริง  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่พระคาถาทุก ๆ  บทน้ีจะมีความศกัด์ิสิทธ์ิชนิดท่ีท่านเองกค็าดไม่ถึงเลยทีเดียว  
ขอใหพ้วกพทุธบริษทัทดลองดูกแ็ลว้กนัฯ   
 

พระคำถำพระเจ้ำ  ๑๖  พระองค์ 
 
 พระคาถาพระเจา้  ๑๖  พระองคน้ี์     พระโบราณาจารยท์ั้งหลายนิยมใชก้นัเป็นส่วนมาก  เพราะ
ถือกน้วา่เป็นพระคาถาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมากบทหน่ึงเหมือนกบัพระคาถาบทต่าง ๆ  เหมือนกนั  เพราะวา่เป็นพระ
คาถาท่ีจะน าเอามาใชไ้ดส้ารพดั  สุดแทแ้ต่วา่เราจะน าเอามาใชใ้หส้ าเร็จประโยชน์ในทางไหน ๆ  หรืออะไร
เท่านั้น  เพราะฉะนั้นจึงเป็นท่ีนิยมของพระโบราณาจารยต่์าง ๆ  ในอดีตท่ีเท่าท่ีไดผ้า่นมาในประเทศไทยของ
พวกเราชาวพทุธบริษทัทั้งหลายกน็บัไดว้า่เป็นพระคาถายอดนิยมบทหน่ึงคือ   
  

 นะ  มะ  นะ  อะ  นอ  กอ  นะ  กะ  กอ  ออ  นอ  อะ  นะ  อะ  กะ  องั   
 อุ  มิ  อะ  มิ  มะ  หิ  สุ  ตงั  สุ  นะ  พธุ  ธงั  อะ  สุ  นะ  อะ  ฯ   
 พระคาถาบทน้ีมีค าอุปเท่ห์  บอกถึงสรรพคุณทั้งหลายของพระคาถาบทน้ีเอาไวม้ากมายเลยทีเดียว  
เช่น  ในค าอุปเท่ห์นั้นต านานเก่าแก่ของพระคมัภีร์พทุธเวทยม์หามนตศ์กัด์ิสิทธ์ิของโบราณ  ท่านไดบ้รรยาย
เอาไวว้า่คือ  สิทธิการิยะ  พระอาจารยเ์จา้ทั้งปวง  แต่งอุปเท่ห์พระคาถาน้ีไวใ้หเ้ป็นทานแก่สมณ  ชี  พราหมณ์  
กลุบุตรทั้งปวง  พระคาถาน้ีท่านเรียกวา่ธมัมะราชา  จดัเป็นใหญ่กวา่คาถาทั้งปวง  ถา้ผูใ้ดภาวนาเม่ือค ่า  ๓  ท่ี
ไดอ้านิสงส์มากแล  กนัสารพดัภยนัตรายทั้งปวง  คุม้เสนียดจญัไร  มีตบะเดชะเป็นสวสัดิมงคล  จ าเริญอายุ
ยนืยาวปราศจากโรคภยัเบียดเลียน  เสกหมอนหนุนหวันอน  ๓  ทีทุก ๆ  วนั  ศตัรูจะท าร้ายเผอิญใหรู้้สึกตวั



ก่อน  ถา้เสกน ้าลา้งหนา้ทุก ๆ  วนักนัสารพดัคุณผแีละคุณคนท่ีกระท ามาทั้ง  ๑๒  ภาษา  ถา้ตอ้งคุณภูตพราย
ผโีป่ง  ผป่ีา  ใหเ้สกน ้าใหกิ้นบา้ง  รดหวับา้ง  ผนีั้นมิอาจจะอยูไ่ดเ้ลย  ถา้เจบ็ไขส้ารพดัตาลทรางส้ินทั้งปวง  
เสกน ้ามนตใ์หกิ้นกห็ายไปส้ิน  หรือจะใชพ้า่นเป่ากไ็ด ้  เสกขา้วใหลู้กอ่อนกินบ าบดัโรคตาลทราง  จะมี
ปัญญาดว้ยหาโรคภยัมิได ้ ใหเ้อาพระคาถาน้ีลงใบลานท าเป็นพิสมร  เสกดว้ยตวัเอง  ๑๐๘  ที  ผกูขอ้มือเด็ก
กนัสารพดัแม่ซ้ือ  ถา้เจบ็คอใหเ้สกปูนทา  และถา้เจบ็ตาใหเ้สกน ้าพา่น  ๓  วนัหายส้ินแล  พน่ตะพั้นกไ็ดเ้สก
ไพลพน่  ใชเ้สกยากินและยาทาแกโ้รคทั้งปวงมีฤทธ์ิข้ึนอีก  และถา้สูญฝีร้ายอนัข้ึนมา  ใหเ้สกปูน  ๔  ทีสูญท่ี
ฝี  แลว้ใหว้นเป็นกน้หอยออกไปเม่ือวนออก  ใหว้า่พระคาถาบทน้ีถอยหลงัแลว้เป่าไปใหท้ัว่ ๆ  ทั้ง  ๘  ทิศ  
ฝีร้ายมิสามารถจะข้ึนมาไดเ้ลย  ถา้จะพ่านฝีร้ายอนัมีพิษให้เขียนพระคาถาบทน้ีลงท่ีกระดานชนวนจึงเอา
พริกไทย  ๗  เมด็วางลงท่ีพระคาถา  แลว้เสกใหไ้ด ้ ๗  ที  โดยวา่พระคาถาถอยหลงัแลว้เป่าลงท่ีพริกไทยนั้น
ใหแ้ตกกระจายออกจากกนั  เสร็จแลว้จึงลบเอาผงผสมกบัพริกไทยอมใส่ปากไว ้ บริกรรมคาถาในใจตามแต่
ปรารถนาแลว้จึงเค้ียวพริกไทยใหแ้หลก  พน่ออกไปท่ีฝีนั้น  พน่ใหท้ัว่ทั้ง  ๘  ทิศ  ฝีร้ายท่ีมีพิษนั้นจะข้ึนมา
มิไดอี้ก  สารพดัฝีทุกอยา่งแล  ถา้กา้งติดคออยูใ่หเ้สกน ้า  ๗  ที  กินบา้งรดบา้ง  กา้งนั้นหลุดออกมาแล  เสก
น ้ามนตเ์สดาะลูกในทอ้งกไ้ดอ้อกมาโดยง่าย ๆ  เสกขา้วกินเสกน ้ากิน  ๗  เท่ียวคงกระพนัชาตรี  ทนต่ออาวธุ
ทั้ง  ๑๒  ภาษา  ถา้ท าได ้ ๓  ปี  คงทนทั้งกายอยูจ่นกระดูกแล  ถา้จะใหอ้ยูค่งทั้งครัวเรือน  ใหเ้ขียนพระคาถา
น้ีลงในกระดานชนวน  เสกใหไ้ด ้ ๑๐๘  ที  ลบเอาผงดินสอนั้นใส่ลงในโอ่งกินน ้าหรือใส่ลงในตุ่มขา้วสารก็
ได ้ คนเสียใหท้ัว่แลว้เสกส าทบัอีก  ๗  ที  หุงกินคงทั้งเรือน  ใหเ้สกไคลพระเจดียอ์มไวค้งนกั  เสกปูนทาคอ  
๓  แห่ง  เขา้ประจญดว้ยขา้ศึกอยูค่งทนดีแล  ถา้ไปป่าหลงทางใหร้ าลึกถึงพระคาถาภาวนาไปเถิด  พบ
หนทาง  เสกใบหมากเม่ากินต่างขา้ว  อดขา้วได ้ ๗  วนั  เสกยอดข้ีเหลก็กิน  ๗  ยอดคงทนแก่อาวธุ  ถา้ขา้ศึก
ไล่เรามากดี็ใหเ้สกก่ิงไมห้รือเสกทรายขวางทางไว ้  มนัตามมาถึงท่ีนั้นกลายเป็นขวากหนามกั้นตามมามิได้
เลย  ถา้เป็นการจวนตวัใหเ้สกน ้าลายทาเทา้ทาตวั  แลว้วิ่งไปเถิดถึงจะมีกองไฟร้ัวตะรางขวากหนามขวาง
หนา้อยู ่  กมิ็ไดเ้ป็นอนัตราย  ถึงหากมีช่องทางอยูเ่ท่าหวัแม่มือกอ็าจสามารถจะรอดไปไดแ้ล  ถา้จะท าใหต้วั
ใหญ่โตข้ึนมีอ านาจเดชะเป็นท่ีเกรงขามแก่คนทั้งหลาย  ใหเ้อาคาถาน้ีเขียนลงท่ีกระดานชนวนแลว้เสก  ๓  ที  
หรือ  ๗  ที  จึงลบผงดินสอนั้นมาเสกอีกทาตวัเราเขา้  ภาวนาอึดใจเดินไป  ศตัรูมนัเห็นตวัเราใหญ่โตนกัเกิด
ความคร้ันคร้ามมิอาจ  ท่ีท าร้ายเราไดเ้ลย  และถา้จะใหต้วัเลก็ลงใหย้นืข้ึนภาวนาอยูเ่ร่ือย  เม่ือศตัรูมนัแลเห็น
ใหห้มอบลงภาวนา  มนัแลมามิเห็นตวัเราเลย  เป็นความข้ึนศาลใหเ้สกน ้าอาบหรือลา้งหนา้  แลว้เสกแป้ง
หอมน ้ามนัหอมทาตวั  เม่ือเวลาไปใหบ้ริกรรมคาถาบทน้ีไปเป็นอารมณ์เม่ือไปถึงประตูศาลใหก้ระทืบเสียก่อน  
๓  ที  จึงเขา้ไปภาวนานัง่เหนือลมอยา่ยอ่ทอ้เลยวิเศษนกั  ถา้มีศตัรูมนัไล่เราจวนตวั  ใหฉ้วยตน้ไมห้รือ
ตน้หญา้ยดึใหแ้น่นร าลึกถึงคุรพระพทุธเจา้ภาวนาอยา่ใหข้าดปากเลย  ศตัรูมนัมาถึงตรงนั้นมิอาจเห็นตวัเราเลย  
มนัไดแ้ต่เวยีนวนหาอยูเ่ปล่า ๆ  และถา้จะเขา้หาทา้วพระยามนตรีทั้งปวงใหเ้สกเคร่ืองแต่งตวันุ่งห่ม  เสกแป้ง
น ้ามนัหอมทาตวัไปเห็นเมตตากรุณาต่อเรานกั  ถา้หากว่าไฟไหมม้ารอบเรือนเราก็ดี  ให้เสกน ้าก็ไดเ้สก
ขา้วสารกไ็ดป้รายไปบนหลงัคาเรือนไฟ  มิอาจจะไหมม้าถึงเรือนเราแล  เอาคาถาน้ีเสกน ้ามนัเดือดได ้  ถา้
เดินทางไปในท่ีเปล่ียว  บริกรรมคาถาน้ีหาผูท่ี้จะท าร้ายมิไดเ้ลย  มาตรแมน้ตกอยูใ่นท่ีลอ้มของขา้ศึก  บริกรรม



คาถาน้ีแลว้แหกออกมาแล  ขา้ศึกตกตะลึง  ถา้มิใหข้โมยหนีไปได ้ ใหเ้อาพระคาถาน้ีลงไมก้าหลงหรือใบไม้
ทั้งปวงกไ็ดล้งพระคาถาน้ีเสกแลว้ใหข้ดุหลุมฝังไวต้รงท่ี ๆ  มนัเอาของไป  ขโมยนั้นไปมิไดเ้ลยวนเวียนอยูท่ี่
นั้นเอง  ถา้จะประจญดว้ยศตัรูหรือมนัจบัตวัเราไปไดก้ดี็  ใหภ้าวนาสูดลมเขา้ทางปากทางจมูกแลว้กลืนเขา้
ไปในทอ้งเราเถิด  เคร่ืองรางประเจียดมงคลมนตค์าถาทั้งหลายของขา้ศึกเขา้มาอยูก่บัเราส้ิน  มนัจะท าอนัตราย
แก่เรามิไดเ้ลย  ถา้เกิดไฟป่าไหมล้อ้มตวัเรามาทุกทิศมิรู้จะไปแห่งใดไดแ้ลว้  ใหเ้สกกรวดเสกทรายเสกดิน  
ปรายไปรอบตวัเรา  ไฟไม่มาถึงตรงท่ีปรายไวน้ั้นดบัส้ินแล  ถา้จะท าเป็นพระภควมัใหเ้อาไคลเสมา  ไคล
เจดีย ์  ใบพระศรีมหาโพธ์ิ  ๕  ตน้  ใบพทุรา  ใบอกพดุ  ใบหิงหาย  น าเอามาเผาเป็นขมุกแลว้จึงเขียนพระ
คาถาลงในกระดานชนวน  ลบเอาผงใหไ้ด ้ ๑๐๘  ที  จึงเอาผงดินสอคลุกกนัเขา้ผสมกบัรักเขา้ดว้ยกนั  จึงเอา
กระดาษมาเขียนลงดว้ย  นโมพทุธายะ  เอาห่อปรอทหนกั  ๑  เฟ้ือง  ท าเป็นไสใ้น  เอาขมุกท่ีผสมผงไวน้ั้น
พอกขา้งนอก  ป้ันเป็นองคพ์ระภควมั  เสกดว้ยพระเจา้  ๑๖  พระองค ์ เสกดว้ยอาการ  ๓๒,๑๐๘  คาบ  เอา
ติดตวัไวแ้มน้จะเขา้การณรงคส์งคราม  อาวธุมาเป็นห่าฝนมิถูกตวัเราเลย  ถา้จะนอนกลางป่าใหเ้สกกอ้นดิน
ปาไปทั้ง  ๘  ทิศ  สารพดัศตัรูท าอนัตรายมิไดเ้ลย  ถา้ตอ้งจองจ าถึงใส่กรงเหลก็ไวก้ดี็  ใหอุ้ตส่าห์บริกรรมไป
เถิดลุ่ยหลุดส้ินแล  พระคาถาพระพทุธเจา้  ๑๖  พระองคน้ี์วิเศษนกัแล  ถา้ผุใ้ดไดพ้บ  ใหเ้ล่าเรียนเอาไวเ้ถิด  
ส าหรับลูกผูช้ายและ  จะไดเ้อาเกบ็ไวใ้ชเ้ม่ือยามคบัขนัของชีวิตของลูกผูช้ายทั้งหลายไดท้นัที  ถา้จะมีอะไร
เกิดข้ึนมาในสถานท่ีต่าง ๆ  เม่ือพวกท่านไดท่้องเท่ียวไปในสถานท่ีต่าง ๆ  นั้น ฯ  
 

พระคำถำบำรมี  ๓๐  ทัศ 
 

อิติปาระมิตตาติงสา    อิตสัมพญัญุมาคะตา 
อิติโพธิมะนุปปัตโต    อิติปิโสจะเตนะโมฯ 

 
 พระคาถาบารมีพระพทุธเจา้ทั้ง  ๓๐  ทศัน้ี  มีอุปเท่ห์มากมายนกั  ใชไ้ดทุ้กประการแล  เสกแป้ง
เสกน ้ามนัหอมทาตวัเป็นเสน่ห์เมตตา  เสกหมากกินเสกขา้วกินกไ็ด ้  อยูค่งแก่อาวธุทุกประการ  แมศ้ตัรูมนั
ไล่เรามาใหภ้าวนาเอาไวเ้ถิด  ตามเรามามิทนัเลย  ถา้จะออกจากบา้นไปสถานท่ีใดกดี็  ใหภ้าวนาพระคาถาน้ี  
๗  คาบ  แลว้จึงค่อยไปเถิด  ศตัรูเห็นหนา้เราบงัเกิดความคร่ันคร้าม  และสรรพสตัวท์ั้งหลายกก็ลวัเรานกั  
มนัเห็นเราเขา้บงัเอิญเกิดความสะดุง้  ตกใจกลวัอยูมิ่ไดห้ลบหนีไปส้ิน  พระคาถาบารมี  ๓๐  ทศัน้ีตามาพระ
ต ารับบ่งบอกเอาไวว้า่  ค  าอุปเท่ห์  ท่วมหลงัชา้งเลยทีเดียวสุดแทแ้ต่วา่เราจะน าเอาไปใชใ้นทางไหน ๆ  ก็
ยอ่มใชไ้ดท้ั้งนั้น ๆ ฯ 
 ในการท่ีขา้พเจา้ไดช้ี้แนะพระคาถาและพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิทั้งหมดมาน้ี  เพื่อใหเ้ป็นวิทยาทานแก่
ท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย  เพื่อเป็นแนวทางจะไดน้ าเอาไปฝึกสมาธิและญาณฌานสมาบติั  และอภิญญาต่าง ๆ  
เอาเอง  ขา้พเจา้ไม่ไดถ่้ายทอดวิชาอาคมต่าง ๆ  หรือวา่พระต ารับต าราทั้ง  ๓  ใหคื้อ  พระพทุธเวทยศ์กัด์ิสิทธ์ิ  
๑  พระมหาเวทยศ์กัด์ิสิทธ์ิ  ๑  และมหามนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ  ๑   ทั้ง  ๓  พระต ารับน้ี  ถา้ถ่ายทอดวิชาท่ีขา้พเจา้ได้



เล่าเรียนมาจากหลวงพอ่อาจารยท์ั้งสองของขา้พเจา้แลว้  จะตอ้งสอนบอกวิธีตั้งแต่วิธีเรียกสูตรและวิธีเรียก
นาม  และเรียกเลขยนัตอ์กัขระอกัษรทั้งหลายเสียก่อน  และจะตอ้งฝึกฝนใหส้ าเร็จเสียก่อนอีกดว้ย  จึงจะถึง
คาถาและอาคมต่าง ๆ  และชกัมหาชาตรีและปะถะมงัและอิตถิเจและมหาราชไปโดยล าดบั  จนในท่ีสุดจนถึง
มหามนตต่์าง ๆ  อนัศกัด์ิสิทธ์ิ  และโดยเฉพาะจะตอ้งมีพธีิต่าง ๆ  อีกดว้ย  ขา้พเจา้พจิารณาเห็นไม่วา่สมควร
เหมือนกบัท่ีหลวงพอ่ยิม้อาจารยข์องขา้พเจา้ไดม้าหา้มเอาไว ้  เพราะวา่ประเด๋ียวจะถูกพวกมิจฉาทิฏฐจ าพวก
เดียรถียท์ั้งหลายจะกล่าวหาวา่เป็นเดียรฉานวิชาส าคญัผดิคิดวา่เอาเดียรฉานวิชามาสัง่สอนพทุธบริษทั  ความ
จริงแลว้ถา้การสอนพระต ารับทั้ง  ๓  นั้นเป็นเดียรฉานวิชาละก ็  การสอนสมาธิและญาณฌานสมาบติัและ
อภิญญาต่าง ๆ  กต็อ้งเป็นเดียรฉานวิชาเหมือนกนั  เพราะวา่เหมือนกนั  แตกต่างกท่ี็วิธีด าเนินการเท่านั้น  
เพราะวิชาพระต ารับทั้ง  ๓  นั้นกคื็อ  วิชาท่ีแนะแนวการฝึกสมาธิและญาณฌานสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  
เช่นเดียวกนั  ไม่ไดแ้ตกต่างอะไรกนัเลย  แตกต่างท่ีอยูท่ี่ผลลพัธ์บางประการ  แต่ในดา้นส่วนตวัขา้พเจา้แลว้
เห็นวา่  วิธีสอนแบบพระต ารับทั้ง  ๓  ชนิดนั้นมีประโยชน์มากกวา่  และไดผ้ลมากกวา่ไดท้ั้งปัจจุบนัชาติ  
และอนาคตชาติอีกดว้ย  เพราะวา่ตามต ารับมหาเวทยท์ั้ง  ๓  ชนิดนั้น  จะเป็นพทุธเวทยศ์กัด์ิสิทธ์ิกดี็และมหา
เวทยศ์กัด์ิสิทธ์ิกดี็  และมหามนตศ์กัด์ิสิทธ์ิกดี็  ถึง 
แมว้า่จะฝึกไดย้ากกวา่กจ็ริง  แต่วา่ไดผ้ลมากกวา่กคุ็ม้ค่ากนัอยู ่  เพราะต ารับศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง  ๓  นั้น  จะไดรั้บ
การช่วยเหลือจากเทพมีศกัด์ิต่าง ๆ  และจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นนามธรรมต่าง ๆ  และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นรัศมี
นามธรรมต่าง ๆ  และยอดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีเป็นอมตธรรมต่าง ๆ  อีกดว้ย  ส่ิงทั้งหลายดงักล่าวจะให้
ความช่วยเหลือและช้ีแนะทางท่ีถูกตอ้งใหต้ลอดเวลาพร้อมกระนั้นแลว้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายดงักล่าวนั้นยงั
จะใหค้วามช่วยเหลือในส่ิงต่าง ๆ  และความส าเร็จต่าง ๆ  ในปัจจุบนัชาติไดอี้กดว้ย  พดูกนัแบบอยา่งง่าย ๆ  
กคื็อสามารถช่วยเหลือไดทุ้ก ๆ  รูปแบบอีกดว้ย  ถึงแมว้า่จะมีขอ้แมบ้างอยา่งและฝึกฝนไดย้ากกวา่กต็าม  
เพราะการสอนทั้งสองชนิดจะเป็นสอนแบบสมถะและวิปัสสนาหรือวา่สอนแบบโบราณาจารยท์ั้งหลายท่ีได้
สัง่สอนโดยใหเ้ล่าเรียนวิชาต่าง ๆ  นั้น  อานิสงส์การภาวนามยับุญส าเร็จดว้ยการภาวนานั้นไดเ้ท่ากนัอยูแ่ลว้  
ส่วนการพิสูจน์นั้นสอนแบบโบราณาจารยต่์าง ๆ  แบบสอนวิชานั้นสามารถพิสูจน์ไดแ้น่นอนอีกดว้ย  ส่วน
สอนแบบสมถะและวิปัสสนานั้นนอกจากพิสูจน์ไม่ไดแ้ลว้  มีแต่มาคุยอวดอา้งสรรพคุณ  ยกตนเองข้ึนวา่ได้
มรรคไดผ้ลต่าง ๆ  และไดญ้าณฌานและสมาบติัต่าง ๆ  แต่แทท่ี้จริงแลว้ไม่ไดอ้ะไรเลย  เป็นเร่ืองโกหกและ
หลอกลวงทั้งนั้น  ลว้นแลว้แต่พอกพนูกิเลสใหม้ากข้ึน  เพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่มีใครพิสูจน์ได ้  กเ็ลย
กระท าใหพ้วกมนุษยท์ั้งหลายท่ีไดมี้โอกาสเกิดมาในสมยักลียคุน้ีกระท ากรรมชัว่มากข้ึนอีกขั้นตอนหน่ึง  
ส่วนมากแลว้คนจ าพวกน้ีจะกระท าตนเป็นบุคคลเคร่งครัดในดา้นเร่ืองพระธรรมและพระวินยัหรือวา่
ศีลธรรมต่าง ๆ  และสตัวจ์  าพวกน้ีไม่ใช่แต่วา่หลอกลวงคนอ่ืนแมต้วัเองกย็งัหลอกลวงอีกดว้ย  เพราะเป็นคน
หลงตนเอง  มวัเมา  ตกอยูใ่นความประมาท  นึกวา่หลอกมนุษยไ์ดแ้ลว้  เขาจะหลอกส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  และ
เจา้กรรมนายเวรของเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายไดอ้ยา่งไร  ถา้พวกเขาส าคญัผดิคิดวา่หลอกไดล้ะกเ็ขาพวกนั้น
คิดผดิถนดัเลยทีเดียว  มนุษยพ์วกน้ีจะตอ้งไปรับโทษทณัฑอ์ยา่งหนกัมาก  ในอนาคตชาติหลงัจากเม่ือพวก
เยาเหล่านั้นไดต้ายไปแลว้จากโลกน้ีอยา่งแน่นอนเลยทีเดียวไม่ตอ้งสงสยัฯ   



 ส่วนวา่สอนแบบโบราณาจารยท์ั้งหลายนั้นสามารถพิสูจน์ไดเ้ลย  ถา้ตราบใดยงักระท าของต่าง ๆ  
ยงัไม่ส าเร็จแลว้จะมาคุยอวดอา้งวา่ไดญ้าณไดฌ้านไดส้มาบติัหรือวา่ไดอ้ภิญญาต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งไร  เพราะฉะนั้น  
พวกน้ีกห็มดโอกาสท่ีจะมาคุยอวดอา้งและโกหกกบัครูอาจารยข์องตน  และคนอ่ืน ๆ  โดยทัว่ ๆ  ไปไม่ได้
เลย  เพราะวา่สามารถเป็นเคร่ืองช้ีบ่งบอกถึงภายในและภายนอกอยูแ่ลว้อยา่งชดัแจง้  เพราะเขาเหล่านั้นจะ
ไม่สามารถท่ีจะโกหกครูบาอาจารยซ่ึ์งเป็นเทพในชั้นต่าง ๆ  ตั้งแต่ชั้นจาตุมจนถึงชั้นพรหมต่าง ๆ  ได ้  และ
พวกเขาเหล่านั้นกไ็ม่สามารถท่ีจะหลอกพวกส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  ได ้  ตั้งแต่พวกนามธรรมและรูปธรรมได้
อยา่งแน่นอน  และพวกเขาเหล่านั้นกจ็ะไม่สามารถหลอกส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นพวกรัศมีนามธรรมต่าง ๆ  ไดอี้ก
ดว้ย  และพวกเขาเหล่านั้นกจ็ะไม่สามารถท่ีจะหลอกยอดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีเป็นอมตธรรมต่าง ๆ  ได้
เลยอยง่แน่นอนอยา่งน้ีเป็นตน้  เพราะส่ิงดงักล่าวน้ีลว้นแลว้แต่มีหูทิพยต์าทิพยแ์ละมีอภิญญาแก่กลา้ทั้งนั้น  
ยิง่ยอดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นอมตธรรมดว้ยแลว้ยิง่หมดโอกาสพนัเปอร์เซ็นต ์  เพราะฉะนั้น  ขา้พเจา้จึงไดช้ี้แนะ
พระคาถาและพระพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิบทต่าง ๆ  มาส่ิงละอนัพนัละนอ้ย  เพื่อเป็นวทิยาทานเอามาลงเอาไว้
ในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  เอาไวใ้หพ้วกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีความเล่ือมใสและเช่ือมัน่ในคุณ
พระรัตนตรัย  และในพระพทุธศาสนาใหเ้อาไวเ้ป็นเคร่ืองฝึกฝนและพสูิจน์ตวัเองดูวา่ไดส้ าเร็จไปถึงขั้นไหน ๆ  
แลว้  ส่วนในดา้นพดูวา่จะเป็นเคร่ืองพาไปใหเ้ป็นบาปกรรมต่าง ๆ  นั้น  มนัข้ึนอยูผู่ท่ี้จะใชน้ั้นจะใชไ้ป
ในทางไหน  กจ็ะเป็นบาปและบุญเหมือนกนัทั้งนั้นทั้งสองชนิดทั้งทางแบบโบราณาจารยห์รือแบบสมถะ
และวิปัสสนาท่ีกระท าใหไ้ดญ้าณฌานสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  กเ็ช่นเดียวกนั  ถา้เราน าเอาไปใชใ้นทางท่ี
เป็นอกศุลกรรมแลว้กจ็ะเป็นบาปกรรมดว้นกนัทั้งนั้น  ไม่เห็นมีอะไรท่ีจะกระท าใหแ้ตกต่างกนัไปได ้  ส่ิงท่ี
จะแตกต่าง ๆ  กนันั้นคือวญิญาณของผูท่ี้จะน าไปใชเ้ท่านั้นเอง  แต่ถา้วา่มีขอ้ส าคญัอยูผู่ท่ี้จะฝึกจิตหรือฝึก
สมาธิ  และโดยเฉพาะสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทั้ง  ๒  อยา่งน้ีหรือวา่ทั้งสองชนิดน้ี  ขอ้ส าคญัวา่พวก
ท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะตอ้งตดัปลิโพธทั้ง  ๑๐  ประการใหไ้ดแ้น่นอนเสียก่อนเท่านั้น  เพราะวา่เป็น
เคร่ืองท่ีจะมาขดัขวางในการปฏิบติัธรรม  กล่าวคือ  กรรมฐานทั้งสองอยา่งใดอยา่งหน่ึงของพวกท่านพทุธ
บริษทันั้นเองฯ 
 

ปลโิพธทั้ง  ๑๐  ประกำร 
 
 ผูท่ี้มีความปรารถนาท่ีจะเจริญกรรมฐานจะเป็นสมถะกมัมฏัฐานหรือวิปัสสนากมัมฏัฐานกต็าม  
เบ้ืองตน้นั้นท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะตอ้งตดัปลิโพธทั้ง  ๑๐  เสียก่อน  กล่าวคือ  เคร่ืองกงัวลใจต่าง ๆ  อนั
เป็นส่ิงท่ีกระท าใหเ้ป็นเคร่ืองห่วงใจ  เป็นกงัวล่อนัเป็นสาเหตุท่ีจะกระท าใหพ้วกท่านพทุธบริษทัท่ีมีจิตใจ
อยากใคร่ปฏิบติัธรรม  ไม่ใหจิ้ตสงบระงงัท่ีไม่สามารถท่ีจะตั้งมัน่อยูใ่นอารมณ์กรรมฐานนั้น ๆ  ได ้ ปลิโพธ
ทั้งหมดม่ี  ๑๐  ประการคือ   
 (๑) อาวาสปลิโพธ  เป็นห่วงท่ีอยูอ่าศยั  เช่น  เป็นภิกกุเ็ป็นห่วงไปส่าถา้ไปเจริญกมัมฏัฐานเสีย  
กจ็ะมีภิกษุอ่ืนมาอยูก่ฏิุแทน  เม่ือกลบัมาแลว้กจ็ะไม่มีท่ีอยู ่ มิฉะนั้นกเ็กรงไปวา่ฝนจะร่ัว  ปลวกจะข้ึน  อยา่ง



น้ีเป็นตน้ฯ   
 (๒) กลุปลิโพธ  ห่วงบริวารวา่นเครือตลอดจนถึงผูอุ้ปถมัภ ์ ผูอุ้ปัฏฐากเกรงไปวา่จะห่างเหินขาด
ตอนกนัไปเสีย  อยา่น้ีเป็นตน้ฯ  
 (๓) ลากปลิโพธ  ห่วงเก่ียวกบัรายไดข้องตน  เกรงไปวา่ลาภผลท่ีตนเคยไดอ้ยูจ่ะลดนอ้ยถอยลง
ไปหรือวา่เล่ือนลอยไปเลย  อยา่งน้ีเป็นตน้ฯ  
 (๔) คณปลิโพธ  เป็นห่วงพวกพอ้งหรือวา่ลูกศิษยแ์ละพวกมิตรสหายท่ีตนเคยสัง่สอนและ
ช่วยเหลือใหพ้ึ่งพาอาศยักนัอยู ่ อยา่งน้ีเป็นตน้ฯ   
 (๕) กมัมปลิโพธ  เป็นห่วงเก่ียวแก่การงานท่ีตนก าลงักระท าคา้งอยู ่  หรือการงานท่ีจะลงมือ
กระท าในเร็ววนัน้ี  เช่น  ปลูกบา้นปลูกเรือน  ขดุบ่อ  การสร้างศาลา  สร้างโบสถ ์ สร้างวิหาร  สร้างศาลการ
เปรียญ  อยา่งน้ีเป็นตน้ฯ  
 (๖) อทัธานปลิโพธ  เป็นห่วงหารเดินทางไกล  กะเอาไวว้า่จะไปโน่นจะไปท่ีน่ี  จะตอ้งมีเวลา
เตรียมตวั  จดัเตรียมขา้วของทรัพยสิ์นเงินทองต่าง ๆ  อยา่งน้ีเป็นตน้ฯ   
 (๗) ญาติปลิโพธ  เป็นห่วงพอ่แม่และลูกเมียยาติพีน่อ้งหรือวา่ครูบาอาจารยจ์ะขาดผูป้รนนิบติั  
หรือผูป้กครองดูแลอุม้ชู  อยา่งน้ีเป็นตน้ฯ   
 (๘) อาพาธปลิโพธ  เป็นห่วงวา่ก าลงัไม่สบายอยูห่รือวา่ฤดูน้ีตนเองเคยไม่สบายเกรงไปวา่จะเกิด
เจบ็ป่วยข้ึน  กลวัจะเป็นลมเป็นไขต่้าง ๆ  นานา  อยา่งน้ีเป็นตน้ฯ   
 (๙) คนัถปลิโพธ  เป็นห่วงเก่ียวแก่การศึกษาเล่าเรียน  ถา้ไปเจริญพระกมัมฏัฐานเสียเกรงไปวา่
จะเรียนไม่ทนัเขา  สูค้นอ่ืน ๆ  เขาไม่ได ้ อยา่งน้ีเป็นตน้ฯ   
 (๑๐) อิทธิปลิโพธ  เป็นห่วงการแสดงอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ  อนัการแสดงฤทธ์ิหรืออภิหารต่าง ๆ  นั้น
จ าเป็นจะตอ้งบริหารอยูเ่นือง ๆ  ตอ้งหมัน่อบรมสมาธิใหม้ัน่คงอยูเ่สมอ ๆ  ถา้จะละท้ิงไปนานนกั  อาจจะ
เส่ือมไปจนตนเองไม่สามารถจะแสดงฤทธ์ิเหมือนอยา่งเดิมไดอี้ก  อยา่งน้ีเป็นตน้ฯ    
 เฉพาะอิทธิปลิโพธน้ีเป็นเคร่ืองกงัวลแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  หาได้
เป็นเคร่ืองกีดขวางทางสมถะกรรมฐานกห็าไม่  เพราะวา่การกระท าสมาธิยิง่มากเท่าใดกย็ิง่เป็นประโยชนแ์ก่
สมถะกมัมฏัฐานมากกวา่เท่านั้น  ส่วนการเจริญวิปัสสนาพระกมัมฏัฐานนั้น  ถา้สมาธิแก่กลา้เกินไปกก็ระท า
ใหอิ้นทรียไ์ม่เสมอกนั  องคว์ิปัสสนาไม่สามารถจะเกิดข้ึนไดฯ้   
 เม่ือมีความตั้งใจเจริญภาวนาคือ  เจริญกรรมฐานจนถึงกบัตดัเคร่ืองกงัวลใจดงักล่าวน้ีไดแ้ลว้ยงั
จะตอ้งพจิารณาธรรมอีก  ๗  ประการท่ีเรียกวา่  สปายะ  เสียก่อนดงัจะกล่าวต่อไปน้ีฯ   
 

 
 



สัปปำยะ 
 
 สปัปายะน้ีแผลงมาเป็นสปายะคือ  ความสบายนัน่เอง  หมายถึงธรรมอนัเป็นท่ีสบายท่ีเหมาะสม
แก่การเจริญกมัมฏัฐานอนัเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงอุปการะใหมี้ความสงบระงบั  ท าใหเ้กิดสมาธิไดง่้าย  สปายธรรม
มี  ๗  ประการคือ   
 (๑) ท่ีอยูอ่นัเป็นท่ีสบาย  ไม่ใกลท้างสญัจรไปมา  ไม่ใกลบ่้อน ้า  อนัจะกระท าใหเ้กิดความ
ร าคาญจากผูค้นไปมาจอแจ  และพดูจากนัจอ้กแจก้  ไม่ขาดสายแต่จะควรเป็นสถานท่ีวิเวก  สงดัจากส่ิงท่ี
รบกวนความสงบและมีร้ัวรอบขอบชิต  ไม่ตอ้งเป็นห่วงเร่ืองโจรผูร้้ายฯ   
 (๒) ทางเดินอนัเป็นท่ีสบาย  หมายถึงทางท่ีจะเดินจงกรมกส็ะดวกสบาย  ไม่ถูกแดดมากนกั  ทาง
ไปบิณฑบาตทั้งเท่ียวไปและเท่ียวกลบั  กไ็ม่ตอ้งเดินทวนตะวนัใหแ้ดดส่องหนา้  แสงเขา้นยัน์ตา  เพราะการ
ถูกแดดมากจ็ะท าใหเ้กิดทุกขเวทนา  อนัเป็นปฏิปักษก์บัสมาธิฯ   
 (๓) การฟังการพดูอนัเป็นท่ีสบาย  หมายความวา่ควรฟังหรือควรพดูในท่ีจะโนม้นา้วจิตใจใหเ้กิด
ศรัทธา  วิริยะ  และความสงบระงบัอนัจะเป็นคุณแก่การเจริญกรรมฐานใหเ้วน้การฟังการพดูท่ีไม่เป็นสปายะ
อนันั้นเสียฯ 
 (๔) บุคคลผูเ้ป็นท่ีสบาย  หมายถึงวา่บุคคลท่ีจะติดต่อหรือวา่คบหาควรเป็นผูท่ี้มัน่ในศีลธรรม  
ชกัจูงและแนะน าไปในทางท่ีเกิดความมกันอ้ย  ความเพียร  ความสงบระงบั  ยิง่เป็นผูท่ี้เคยเจริญกมัมฏัฐาน
มาแลว้  กย็ิง่จะเป็นคุณมาก  ใหเ้วน้จากบุคคลท่ีฟุ้งซ่านและมากไปในทางกามารมณ์ในทางโลกียสุขฯ   
 (๕) ฤดูอนัเป็นท่ีสบาย  หมายถึงความร้อนความเยน็ของอากาศตามฤดูกาล  เช่น  บางฤดูกร้็อน
จดัมาก  บางฤดูกห็นาวเสียเหลือเกิน  หรือกลางวนักร้็อนจดั  แต่ในเวลากลางคืนกลบัมาเยน็มากจนถึงกบั
หนาว  ถา้เป็นอยา่งน้ีคงจะไม่สบายแน่  อาจจะเกิดเจบ็ป่วยไขไ้ดง่้าย  จ  าเป็นจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมแก่
ความเคยชินของตนท่ีพอจะทนไดฯ้ 
 (๖) อาหารอนัเป็นท่ีสบาย  หมายความวา่ควรบริโภคแต่อาหารท่ีจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่
ร่างกายเป็นประมาณ  โดยไม่ตอ้งค านึงถึงรสของอาหารแมร้สจะดีแต่วา่เสาะทอ้งหรือท าใหท้อ้งข้ึนทอ้งเฟ้อ  
กค็วรงดเสียเฉพาะภิกษุควรพิจารณาดว้ยวา่ต าบลนั้นอตัคดัขาดแคลนจนถึงกบับิณฑบาตไดไ้ม่พอขบฉนั
หรือไม่ดว้ย  ส่วนผูท่ี้มีผูส่้งเสียอาหารกใ็หท้  าความเขา้ใจวา่อาหารท่ีเป็นช้ินใหญ่ ๆ  กใ็หห้ัน่เสียใหเ้ลก็ ๆ  
พอสมควร  ท่ีเป็นผกักต็ดัหรือวา่มว้นใหพ้อดีค า  ส่วนท่ีมีกระดูกหรือวา่มีกา้งกใ็หจ้ดัการเทออกเสียใหห้มด
ดว้ย   
 (๗) อิริยาบถอนัเป็นท่ีสบาย  หมายถึงอิริยาบถ  ๔  เดิน  ยนื  นัง่  นอน  ในอิริยาบถทใดท่ีกระท า
ใหจิ้ตคิดพล่านไป  ไม่สงบ  กแ็สดงวา่ในอิริยาบถนั้นไม่เป็นท่ีสบายจึงไม่สมควรใชใ้นอิริยาบถนั้น  แต่เม่ือมี
ความจ าเป็นกใ็หใ้ชแ้ต่นอ้ย  มีขอ้ท่ีควรระวงัในอิริยาบถอยูว่า่นอนเพื่อก าหนดหรือเพราะร่างกายตอ้งการ
พกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง  ไม่ใช่นอนดว้ยอ านาจแห่งโกสชัชะ  เพราะวา่หน่ายจากความเพียรฯ   
 



กลัยำณมิตร 
 
 กลัยามิตร  ในท่ีน้ีหมายถึง  อาจาริยบุคคลผูเ้จริญกมัมฏัฐาน  ไม่วา่จะเป็นทางสมถะหรือวา่
วิปัสสนาพระกมัมฏัฐานทั้ง  ๒  สมควรจะมีอาจารยเ์ป็นผูช้ี้แนะน าช้ีทางผดิและช้ีทางถูกให ้ เพราะอาจารยก์็
นบัเป็นจ านวน  ๑  ใน  ๓  ท่ีโยคีบุคคลจะละเสียมิไดคื้อ   

(๑) อุปนิสฺสย  อยูใ่นส านกัอาจารยผ์ูส้ามารถ   
(๒) อารกฺข  รักษาอินทรียใ์หส้มบูรณ์   
(๓) อุปนิพทฺธ  ผกูจิตไวใ้นอารมณ์กมัมฏัฐาน   

 

 เพราะเหตุดงักล่าวน้ีจึงนบัวา่อาจารยเ์ป็นบุคคลท่ีส าคญัยิง่  ผูท่ี้จะเขา้เป็นศิษยจ์ะตอ้งพินิจพจิารณา
ใหจ้งหนกั  แต่ไม่ควรวพิากษว์ิจารณ์ไปในทางท่ีเป็นโทษ  เพราะวา่อาจารยทุ์กองคห์รือวา่ทุกคนยอ่ม
พากเพียรเก้ือกลูใหเ้ป็นคุณแก่ลูกศิษยข์องตนดว้ยความเมตตาและกรุณาในวิสุทธิมคัคแสดงองคคุ์ณของ
อาจารยเ์อาไวว้า่คือ   

(๑) ปิโย  เป็นผูมี้ศีลเป็นท่ีรักและน่าเล่ือมใส  เป็นท่ีรักใคร่ของสรรพสตัวเ์พราะความสมบูรณ์
แห่งศีลฯ   

(๒) ครุ  เป็นผูมี้ใจคอหนกัแน่นและน่าเคารพย  าเกรง   
(๓) ภาวนีโย  เป็นผูท่ี้ไดฝึ้กฝนอบรมตนมาแลว้ดว้ยดี  ทั้งการเรียนและการปฏิบติั  มีสีลาจารวตัร

อนัดีงาม  ควรแก่การยกยอ่งสรรเสริญ   
(๔) วตฺตา  เป็นผูท่ี้สามารถแนะน าช้ีแจงแสดงแนวทางแห่งการปฏิบติัไดดี้และถูกตอ้งอีกดว้ย 
(๕) วจนกฺขโม  เป็นผูท่ี้มีขนัติอดทนพร ่าสอน  ถา้ศายไ์ม่เขา้ใจกพ็ยายามช้ีแจงใหเ้ขา้ใจตาม

แนวทางแห่งการปฏิบติัและมีความอดต่อการกล่าวล่วงเกินของศิษยแ์ละผูอ่ื้น ๆ  ไม 
  หวัน่ไหวต่ออิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์เหล่านั้น ๆ   

(๖) คมฺภีรญจ  กถ   กตฺตา  มีความสามารถแสดงวิปัสสนาภูมิใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ใจไดด้ว้ยวิธีการท่ี
สอนแต่นอ้ยแต่ใหท้ ามาก   

(๗) น  ฐฏฐาเน  นิโยชเย  แนะบอกทางท่ีถูกให ้  นอกจากน้ีแลว้ในมหาฏีกายงัแสดงคุณสมบติั
ของผูท่ี้ควรเป็นอาจารยเ์อาไวอี้กดงัน้ีคือ   

  (๑) สทฺธาสมฺปนฺโน  โหติ  เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยศรัทธา  เช่ือต่อพระปัญญาตรัสรู้ของสมเดจ็ 
   พระสมัมาสมัพทุธเจา้  เช่ือกรรมเช่ือผลของกรรม  ตั้งใจบ าเพญ็เพื่อประโยชน์ต่อสรรพสัตว ์
  (๒) สีลสมฺปนฺโน  ถึงพร้อมดว้ยศีล  คือมีมารยาทอนัดีงาม 
  (๓) สุตสมฺปนฺโน  ถึงพร้อมดว้ยการศึกษา  สามารถแสดงแนวทางแห่งการปฏิบติัไดเ้ป็น 
   อยา่งดีอีกดว้ย 
  (๔) จาคสมฺปนฺโน  ถึงพร้อมดว้ยการบริจาค  ยอมเสียสละ  มกันอ้ย  สันโดษ  ชอบสงดั   



   ไม่คลุกคลีดว้ยหมู่คณะ 
  (๕) วิริยสมฺปนฺโน  ถึงพร้อมดว้ยความขยนัหมัน่เพียร  ไดเ้คยเจริญกมัมฏัฐานมาแลว้  
  (๖) สติสมฺปนฺโน  ถึงพร้อมแลว้ดว้ยสติ  ไม่เผลอ  ไม่ประมาท   
  (๗) สมาธิสมฺปนฺโน  ถึงพร้อมดว้ยสมาธิ  มีจิตตั้งมัน่  ไม่ฟุ้งซ่าน  ไม่กระสบักระส่าย 
  (๘) ปญญาสมฺปนฺโน  ถึงพร้อมดว้ยปัญญา 

 

ข้อที่ควรเว้นในกำรเจริญกรรมฐำน 
 
 (๑) กมฺมารามตา  หยดุประกอบกิจอ่ืนเสีย  เช่น  เขียนหนงัสือ  อ่านหนงัสือสวดมนต ์  เป็นตน้  
อนัไม่ใช่กิจในการเจริญกมัมฏัฐาน      

(๒) ภสฺสรามตา  มวัแต่คุยกนัเสีย  ไม่ตั้งใจก าหนด    
 (๓) นิทฺทารามตา  มวัแต่เห็นแก่นอน  นอนมากกระท าความเพียรนอ้ยโยคีบุคคลนอนแต่นอ้ย
เพียงคืนละ ๔  ชัว่โมง  ตั้งแต่  ๒  นาฬิกา  ถึง  ๖  นาฬิกากพ็อส่วน  กลางวนัหา้มนอน  จงนึกถึงค าเก่าท่ีกล่าว
เอาไวว้า่  คชาพี  ฤาษีผอม  อนันั้นเป็นเคร่ืองเตือนใจเราเอาไวเ้สมอ ๆ   
 (๔) สงฺคาณิการามตา  พอใจคลุกคลีอยูก่บัหมู่คณะไม่ชอบอยูล่  าพบัโดยเฉพาะ 
 (๕) อคุตฺตทฺวารตา  ไม่ส ารวมทวารทั้ง  ๖  ดว้ยดี   
 (๖) โภชเน  อมตฺตญฺญุตา  ไม่รู้จกัประมาณในการบริโภคคือ  กินอ่ิมจนเกินไป  ใหค้ะเนวา่อีก  ๕  
ค  าจะอ่ิม  ใหห้ยดุเสีย  เป็นพอดี   
 (๗) ยถาวิมุตฺต   จิตฺต    น  ปจฺจเวกฺขติ  จิตจ าอารมณ์อนัใดไม่ก าหนดอารมณ์อนันั้น  หรือจิตตกไป
โดยอาการใด  ไม่ก าหนดรู้โดยอาการอนันั้น   
 

ข้อที่ควรปฏบิัติในกำรเจริญพระกรรมฐำน 
 
 นอกจากตอ้งปฏิบติัตามนยัท่ีตรงกนัขา้มกบัขอ้ท่ีควรเวน้  เช่น  ประกอบแต่กิจท่ีเพง่กรรมฐานโดย
ไม่ประประกอบอ่ืน ๆ  ตั้งใจก าหนดโดยไม่คุยกบัผูอ่ื้น  เป็นตน้  ทั้ง  ๗  ขอ้นั้นแลว้ยงัมีขอ้ท่ีควรปฏิบติัอยู่
อีกมากมายหลายประการท่ีส าคญัอนัสมควรยกเอาข้ึนมากล่าวเอาไวใ้นท่ีน้ีนั้นไดแ้ก่คือ   
 (๑) ตอ้งมีขนัติ  มีความอดทนพร้อมทั้ง  ๓  ประการ  คือ   
  ก. อดทนต่อความยากล าบาก   
  ข. อดทนต่อทุกขเวทนาต่าง ๆ   
  ค. อดทนต่อความเยา้ยวนของกิเลสต่าง ๆ   



 (๒) เพื่อท่ีจะใหข้นัติธรรมนั้นสมบูรณ์  จะตอ้งตั้งใจอยา่งแน่แน่ในการเจริญพระกรรมฐานวา่
ถึงแมเ้น้ือน้ีจะเหือดเลือดจะแหง้คงเหลือแต่หนงั  เอน็  กระดูก  กจ็ะไม่ขอทอ้ถอยละเลิกไป  จนกวา่จะบรรลุ
ถึงธรรมท่ีก าลงับ าเพญ็เพียรอยูน้ี่   
 (๓) เพื่อจะใหส้มประสงคต์ามขอ้  ๒  นั้น  จะตอ้งกระท าอินทรียใ์หเ้สมอกนัคือศรัทธากบั
ปัญญา  จะตอ้งเสมอกนัคู่หน่ึงวิริยะกบัสมาธิอีกคู่หน่ึง  อนัน้ีกจ็ะตอ้งใหเ้สมอกนัดว้ย  ทั้งน้ีเพราะวา่   
 ถา้ศรัทธา กลา้ กท็ าใหเ้ช่ืออยา่งงมงาย  ไม่ค านึงถึงเหตุผล 
 ถา้ศรัทธา อ่อน กท็ าใหมี้ความเล่ือมใสนอ้ยเกินควร  ชวนจะใหเ้ลิกปฏิบติั   
 ถา้ปัญญา กลา้ กท็ าใหคิ้ดออกนอกลู่นอกทางไป   
 ถา้ปัญญา อ่อน กท็ าใหไ้ม่เขา้ถึงเหตุและผลตามความเป็นจริง   
 ถา้วิริยะ  กลา้ กท็ าใหคิ้ดพล่าน  ฟุ้งซ่านไป   
 ถา้วิริยะ  อ่อน กท็ าใหเ้กียจคร้าน   
 ถา้สมาธิ  กลา้ กท็ าใหติ้ดในความสุขนั้นเสีย   
 ถา้สมาธิ  อ่อน กท็ าใหไ้ม่ถึงอุปจารภาวนา  อปัปนาภาวนา  ส่วนสตินั้นไม่มีเกิน  มีแต่จะ
ขาดอยูร่ ่ าไปเสมอ ๆ   
 

 หลกัการต่าง ๆ  ท่ีไดน้ าเอามากล่าวบอกเอาไวใ้นตอนทา้ยน้ี  เพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่มนัไม่เก่ียวแก่การ
สอนแบบไหน ๆ  จะเป็นแบบโบราณาจารยห์รือวา่แบบไหน ๆ  กต็าม  มนักมี็จุดยนืของการฝึกจิตและพระ
กมัมฏัฐานอยูแ่ลว้  เป็นหลกัตายตวัเช่นน้ีฯ   
 ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงการเจริญปฐวีกสิณพอเป็นตวัอยา่งโดยยอ่ ๆ  แต่อยา่งเดียวเอาไวใ้นท่ีน้ีเสีย
เลก็นอ้ย  เพราะวา่กสิณทั้งหมดและหลกัการประพฤติปฏิบติัต่าง ๆ  กไ็ดช้ี้แนะเอาไวท้ั้งหมดทุก ๆ  หมวด
มาแลว้ขา้งตน้นั้นฯ   
 (๑) เม่ือท าดวงปฐวีกสิณเสร็จเรียบร้อยแลว้  ใหน้ าเอามาตั้งเฉพาะหนา้ใหห่้างสกั  ๒  ศอก  พอ
มองเห็นไดถ้นดั  แลง้จงนัง่ขดัสมาธิเอาเทา้ขวาทบัเทา้ซา้ย  เอามือขวาทบัมือซา้ย  ตั้งตวัใหต้รงจึงจะนัง่ใหไ้ดท้น  
จะนัง่ไดน้าน  แลว้ลืมตาดูวงกสิณใหต้ั้งใจจดจ่อจบัอยูท่ี่อารมณ์คือท่ีดวงกสิณท่ีเพง่นั้น  อาการเช่นน้ีเรียกว่า  
วิตก  คือยกจิตข้ึนสู่อารมณ์และจงประคองจิตเอาไวไ้ม่ใหแ้ส่คิดไปทางอยา่งอ่ืน  ใหค้งจิตคิดอยูแ่ต่อารมณื
คือดวงกสิณนั้นแต่อยา่งเดียวเท่านั้น  อาการเช่นน้ีเขาเรียกวา่  วิจาร  ดวงกสิณท่ีเพง่นั้นเขาเรียกวา่  บริกรรม
นิมิต  จิตท่ีเพง่บริกรรมนิมิตน้ีเขาเรียกวา่  บริกรรมภาวนา  บริกรรมภาวนาน้ีเป็นไปดว้ยอ านาจบริกรรม
สมาธิ  ขอ้น้ีเป็นการเห็นดว้ยนยัน์ตา  เป็นการเห็นทางจกัขทุวาร   
 (๒) ลืมตาเพ่งดวงกสิณให้ทัว่ทั้งดวงกสิณให้เห็นชดัเจนแจ่มแจง้ทุกกระเบียดน้ิว  ว่าตรงไหน
เป็นอยา่งไร  เช่นวา่มีเศษผงนิดหน่ึงติดอยูต่รงน้ี  มีรอยบุ๋มตรง  เป็นรอยขีดตรงโนน้  จิตใหแ้น่วแน่ในดวง
กสิณนั้น  ในอารมณ์นั้น  ประคองจิตเอาไวใ้หจิ้ตตกไปจากอารมณ์นั้น ๆ   
 (๓) เม่ือลืมตาเพง่จนเห็นวา่จ าไดท้ัว่ทุก ๆ  ส่วนในดวงกสิณนั้นแลว้กใ็หล้องหลบัตาดูจะติดตา
คือเห็นดวงกสิณเหมือนดงัท่ีลืมตาเห็นนั้นหรือไม่  ถา้ยงัเห็นไม่ชดักใ็หลื้มตาดูใหม่  ใหพ้ยายามท าอยูอ่ยา่งน้ี



จนกวา่เม่ือหลบัตากเ็ห็นดวงกสิณนั้นชดัเจนทุกส่วนทัว่ทั้งดวงกสิณ  แมจ้นกระทัง่เศษผงรอยบุ๋ม  รอยขีดอยู่
ตรงไหน ๆ  บา้งกเ็ห็นชดัหมดทุกส่ิงทุกอยา่ง  นิมิตท่ีเห็นติดตาเช่นน้ีเขาเรียกวา่อุคคหนิมิต  จิตท่ีนึกเห็น
อุคคหนิมิตน้ียงัคงเรียกวา่  บริกรรมภาวนา  บริกรรมภาวนาน้ีเป็นไปดว้ยอ านาจแห่งบริกรรมสมาธิ  ตอนน้ี
เป็นการเห็นโดยทางมโนทวารคือเห็นทางใจ   
 (๔) เม่ือหลบัตาเพง่เช่นนั้น  หรือวา่ลืมตาโดยไม่ไดม้องดวงกสิณกติ็ดตาเห็นดวงกสิณชดัเจนอยู่
อยา่งนั้น  นิมิตไม่คลาดคลายหายไป  เพง่หนกัเขา้อุคคนิมิตนั้นจะชดัเจนกระทัว่ใสสะอาด  ประดุจดวงแกว้
มณี  เศษผง  รอยบุ๋ม  รอยขีดท่ีเคยเห็นกค่็อย ๆ  จางหายไป  ดวงกสิณจึงใสบริสุทธ์ิยิง่นกั  นิมิตท่ีเห็นเช่นน้ี
เรียกวา่  ปฏิภาคนิมิต  และปฏิภาคนิมิตน้ีอาจขยายใหใ้หญ่หรือวา่ใหเ้ลก็ลงไดต้ามความปรารถนาดว้ย  จิตท่ี
นึกเห็นปฏิภาคนิมิตน้ีเรียกวา่อุปจารภาวนา  เป็นไปดว้ยอ านาจแห่งอุปจารสมาธิ  คือใกลจ้ะไดฌ้านอยูแ่ลว้  
และเป็นการเห็นทางใจ  ทางมโนทวาร  เช่นเดียวขอ้ท่ี  ๓  นั้น 
 ถึงแมว้า่ถึงขั้นน้ีกส็ามารถประหารนิวรณ์ทั้ง  ๕  ท่ีเป็นปฏิปักษก์บัสมาธินั้นไดแ้ลว้  แต่ยงัเป็นแค่
กามาวจรสมาธิ  มีก าลงัยงัไม่มาก  ยงัไม่แน่นอน  ยงัไม่แนบแน่นมัน่คง  ถึงอปัปนาสมาธิ   
 (๕) เพง่ปฏิภาคนิมิตดว้ยอุปจารภาวนาเช่นนั้น  ใหเ้ป็นไปโดยสมบูรณ์จนอารมณ์คือ  ปฏิภาค
นิมิตนั้นไม่หายไป  แต่แนบแน่นในจิตประทบัติดอยูใ่นใจยิง่นกั  รูปาวจรปฐมฌานกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีรูปาวจร
ปฐมฌานกเ็กิดข้ึนน้ี  โดยอาศยัปฏิภาคนิมิตดว้ยอ านาจแห่งอปัปนาภาวนา  อนัเรียกตามอ านาจแห่งสมาธิวา่
เป็นอปัปนาสมาธิ   
 ฌานจิตน้ีสามารถข่มนิวรณ์ทั้ง  ๕  เอาไวไ้ดน้านตราบเท่าท่ีฌานยงัไม่เส่ือม   
 (๖) ปฐมฌานมีองค ์ ๕  และองคฌ์านทั้ง  ๕  น้ีท าหนา้ท่ีข่มนิวรณ์ทั้ง  ๕  องคใ์ดข่มนิวรณ์อะไร
อยา่งไรนั้นไดก้ล่าวเอาไวแ้ลว้ในหนงัสือเล่มน้ีขา้งตน้แลว้  เพราะฉะนั้นจะไม่ตอ้งเอาเร่ืองของฌานน าเอามา
กล่าวเอาไวอี้กเท่าท่ีไดย้กเอากสิณท่ีช่ือวา่ปฐวีกสิณเอามากล่าวเอาไวต้รงน้ีนั้น  เพื่อเป็นอุทาหรณ์เท่านั้น  
เร่ืองของการเล่าเรียนการปฏิบติัพระกมัมฏัฐานทั้งสองน้ี  เราจะรีบร้อนอะไรไม่ไดท้ั้งนั้น  ทุกส่ิงทุกอยา่ง
จะตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนตามหลกั  ซ่ึงมีอยูใ่นพระไตรปิฎกฉบบัหลวงใน  ๔๕  เล่มเ  เล่มทั้งนั้น  หนงัสือ
เล่มน้ีขา้พเจา้กไ็ดค้น้ควา้เอามาจากพระไตรปิฎก  ใน  ๔๕  เล่มทั้งนั้น  ไม่วา่เก่ียวแก่เร่ืองการปฏิบติัธรรม
ตอนไหนๆ  ทั้งนั้น  และเร่ืองของฌานญาณสมาบติัและส่วนเร่ืองและเล่ม  ๑๓  อภิญญาทั้ง  ๖  กไ็ดน้ าเอามา
จากพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๙  นั้นเอง  เพราะฉะนั้นขอใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายก่อนท่ีพวกท่านจะ
เร่ิมปฏิบติัธรรม  พระกมัมฏัฐานทั้งสองอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ควรจะอ่านหนงัสือและท าความเขา้ใจใหดี้
เสียก่อน  เพราะฉะนั้นควรใชดุ้ลยพินิจใคร่ครวญและท าความเขา้ใจใหดี้เสียก่อนฯ   
   
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
   
 
 
 
        
 
 
 


