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ความส าคัญของบทสวดมนต์ 

การไหว้พระสวดมนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยศึกษาเพื่อให้ประชาชนทีเ่ป็น
พุทธศาสนิกชน เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยามารยาทและฝึกอบรม ประชาชนใหม้ีจิตใจและนิสัยอันดีงาม 
ประพฤติตนในทางที่ดีที่ชอบ ฉะนั้น การสวดมนต์ไหว้พระทุกครั้ง  ขอให้ ทุกคนสวดมนต์ไหว้พระใน
เวลาที่เหมาะสมของแต่ละสถานการณ ์

คุณค่าและประโยชน์ของบทสวดมนต์ 
บทสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อให้ประชาชนได้ร าลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆ

คุณ ซึ่งจะท าให้เกิดความซาบซ้ึงในพระรัตนตรัย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีศีลธรรม
ประจ าใจ  

นอกจากนั้น บทสวดมนต์เป็นสิ่ง ที่จ าเป็นส าหรับพุทธศาสนิกชนที่ด ี ทั้งนี ้ก็เพื่อใหป้ระชาชน
ได้บ าเพ็ญคุณธรรม กล่าวคือความกตัญญูรู้คุณ ท าให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีตามหลัก
พุทธศาสนา คือผู้ที่แสดงพฤติกรรมออกมาว่า รู้จักและซาบซ้ึงในพระพุทธศาสนาท าไว้แต่ก่อนแล้ว
พยายามตอบแทนด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนด ีบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและ
ผู้อื่นเหมาะสมจะเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ การท าชั่วในสังคมจะหมดสิ้นไป 

ประโยชน์ของการสวดมนต์ 

   โลกเพิ่งจะได้ประจักษ์คุณประโยชน์ของการสวดมนต์ภาวนา เมื่อนักวิจัยของโรงพยาบาลในนครซาน 
ไดโกของอเมริกา พบในการศึกษาว่า การสวดมนต์ จะช่วยระบายความเครียดและท าให้จิตใจสงบได ้                           
นักวิจัยของโครงการรักษาสุขภาพ ทางกิจการทหารผ่านศึกซาน ไดโก กล่าวว่า ได้พบว่าการสวดมนต์
ภาวนา ไม่ว่าจะในศาสนาพุทธ ยิว คริสต์ และฮินดู ล้วนต่างให้คุณ ช่วยให้จิตใจสงบลงได้ทั้งสิ้น  
นายจูลล์ บอร์มานน ์ผู้ศึกษาวิจัยกล่าวในการเสนอรายงานทางเว็บไซต์ว่า ที่จริงมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ในเกือบทุกศาสนา แต่ความจริงแล้วมันไม่เพียงแต่เกี่ยวกับศาสนิกชนเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องที่ไม่ต้อง
เกี่ยวข้องกับศาสนาใดด้วย “ขอให้สวดมนต์กันไว้เถิด มันเป็นเทคนิคช่วยระบบความเครียดใน
ชีวิตประจ าวันของเรา” เขาแนะน า  
ดร.ซาเมอร์ ภาริกห์ นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงของอินเดีย ให้ความเห็นว่า “การสวดมนต์เป็นของมี
คุณประโยชน์ มันไหลเลื่อนอย่างเป็นจังหวะ เป็นเครื่องช่วยผ่อนลมหายใจ ช่วยให้จิตใจสงบจากเรื่อง
ฟุ้งซ่าน และยังได้บุญทางจิตวิญญาณด้วย” และเสริมว่า “มันเป็นสมบัติส่วนตัว นึกจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่
ต้องเสียเงินทองแต่อย่างใด ไม่ต้องใช้หยูกยาและไม่มีพิษมีภัยอันใดด้วย”. 



 

พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 

 อ า นิ ส ง ส์ ข อ ง ก า ร ส ว ด ม น ต์ 
บ าบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจ 

ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงม ี
ปัดเป่าอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคล 

 ป้องกันภัยต่างๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง 
ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ 

 ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสด ีมีชัยเจริญงอกงามในชีวิต 

 

 

 



 

ค าบูชาพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา  
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทม ิ(กราบ)  
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)  
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
สังฆัง นะมาม ิ(กราบ) 

(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง  
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว  
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม  
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว  
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ ์

ค าอาราธนาศีล ๕ 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ  
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ  
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อพร้อมทั้งพระรัตนตรัยเพื่อประโยชน์แก่การจะรักษา
ต่างๆกัน) 

ค าอารธนาพระปริตร 

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง  
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง  
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง  
(ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย จงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัต ิเพื่อความส าเร็จในสมบัติทั้ง
ปวง และเพื่อให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้ภัยทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้โรคทั้งปวงพินาศไป) 

 

 



ค าอาราธนาธรรม 

" พรหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะต ีกัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป  
ปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชัง ฯ "  
 
ท้าวสหัมบดี แห่งโลก ได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า สัตว์ผู้มีธุลี ในดวงตาน้อย มี
อยู่ในโลกนี้ ขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรม อนุเคราะห์ด้วยเถิด  

 

ค าถวายพระพุทธรูป 

อิมัง มะยัง ภันเต พุทธะรูปัง ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ  
อิมัง พุทธรูปัง ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย พระพุทธรูปแด่พระภิกษุสงฆ์  
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซ่ึงพระพุทธรูปนี ้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญ) 

ค าถวายข้าวพระพุทธ 

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ  
(ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาล ีพร้อมด้วยแกงกับและน้ าอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า 

ค าลาข้าวพระพุทธ 

เสสัง มังคะลัง ยาจามิฯ  
(ข้าพเจ้าขอคืนเศษอันเป็นมงคลนี ้ข้าพเจ้าขอภัตต์ที่เหลือที่เป็นมงคลด้วยเถิด)  

ค าถวายดอกไม ้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระ 

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะราน ิ 
ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ  
อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง  
หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา  
(ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระ
รัตนตรัย ขอจงเป็นผลน ามาซึ่งประโยชน์สุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานที่ซึ่งส้ิน
อาสวะกิเลสเทอญ)  



 

ค าจบทาน 

อิทัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหต ุ 
(ขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลส)  

อิทัง เม ทานัง นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหต ุ 
(ขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี ้ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ ขอให้ได้
สวรรค์สมบัติ ขอให้ได้นิพพานสมบัต ิจะนึกประสงค์ส่ิงใด ขอจงสมความปรารถนา ทุกประการ อันว่า
โรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนค่นแค้น และค าว่า "ไม่ม"ี ขออย่าให้ข้าพเจ้าประสบพบเลย)  

 

ค ากรวดน้ า 

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตาโหตุ ญาตโย  
(ขอส่วนบุญนี ้จงส าเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิด)  

การกรวดน้ าเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 
 

การกรวดน้ านั้น มีมาก่อนครั้งพุทธกาล เช่น พระเวสสันดรยกสองกุมาร คือ กัณหาและชาลีให้แก ่
ชูชก ก็ด้วยการหลั่งน้ าใส่มือชูชก ยกนางมัทรีให้แก่พระอินทร์ที่แปลงเป็นพราหมณ์ ก็ใช้วิธีหลั่งน้ า 
คือ กรวดน้ า แทนการยกให้ เพราะของบางอย่าง เราไม่สามารถให้ได้ด้วยมือ ก็ใช้วิธีหลั่งน้ าใส่มือ 
ผู้ขอ หรือกรวดน้ าลงบนแผ่นดิน เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการฝากแม่ธรณีให้ช่วยน า 
อานิสงส์ไปให้ อนึ่ง ก็เท่ากับให้แม่ธรณี เป็นสักขีพยานในการบ าเพ็ญกุศลของเราอีกด้วย ดังเช่น 

ในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบ าเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ในวันเพ็ญ 

เดือน 6 ทรงต้ังสัตยาธิษฐาน ณ รัตนบัลลังก์ใต้ต้นโพธ์ิว่า แม้จะเกิดอะไรข้ึนก็ตาม พระองค์ไม่ยอม 
ลุกจากที่นั่ง จนกว่าจะตรัสรู้ ถึงแม้จะอดตายในที่นี้ก็ยอม เหล่าเทพยดาได้ยินสัตยาธิษฐาน ก็พากันชื่น 

ชมโสมนัสยินดีปรีดาชวนกันเผ้ารอพระมหาบุรุษ เพื่อจะได้สักการบูชา หากพระองค์ได้ตรัสรู้ จนเต็ม 
ขอบฟ้าจักรวาล ฝ่ายพญามารได้ยินมหาบุรุษตั้งสัตยาธิษฐานก็สะดุ้ง คิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะพ้น 

จากอ านาจแห่งตน เพราะการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในวันนี้ จึงเกณฑ์หมู่เสนามารยกทัพมาเพื่อจะขัด 
ขวางในการบ าเพ็ญบารมี โดยมีพญามารขี่ข้างน าหน้ามา เหล่าเทพยดาทั้งหลายเห็นพญามารยกทัพมา 
ก็สะดุ้งตกใจกลัวอ านาจพญามาร พากันหนีไปก่อนที่พญามารจะมาถึง พญามารมาถึง ก็ส่ังให้เหล่า 
เสนามารห้อมล้อมเพื่อจะประกาศศักดานุภาพของตน ให้พระมหาบุรุษสะดุ้งตกใจกลัว ครั้นเมื่อไม่เห็น 



พระองค์ทรงหวั่นไหว จึงสั่งให้หมู่เสนามารรุกท าร้าย พุ่งอาวุธเข้าใส่ แต่อาวุธท้ังหลายไม่อาจท าอันตราย 
กลับกลายเป็นบุปผามาลัยบูชาพระมหาบุรุษ เมื่อพญามารไม่อาจท าร้ายได้ จึงกล่าวว่า "ดูก่อนสิทธัตถะ 
บัลลังก์นี้เกิดขึ้นด้วยบุญของเรา ท่านเป็นผู้ไม่มีบุญสมควรจะนั่ง จงลุกไปเสีย" พระมหาบุรุษตรัสตอบ 

ว่า "ดูก่อนพญามาร บัลลังก์นี้เกิดขึ้นด้วยบุญที่เราได้บ าเพ็ญมานับประมาณหามิได้ เราผู้เดียวเท่านั้นที ่
สมควรนั่ง" พญามารกล่าวคัดค้านว่า "ท่านกล่าวค าไม่เป็นจริง ท่านมีใครเป็นพยาน" พระมหาบุรุษทรง 
ด าริ "ในที่นี้มีแต่หมู่เสนามาร ไม่มีใครหาญกล้ามาเป็นพยานได"้ จึงทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า "ดูก่อน แม ่
นางธรณีเอ๋ย เธอจงมาเป็นพยานในการบ าเพ็ญกุศลของอาตมาในกาลบัดนี้เถิด" แม่นางธรณีไม่อาจ 
จะอยู่นิ่งได้ จึงแทรกปฐพีขึ้นมาปรากฏกาย ท าอัญชลีอภิวาทพระมหาบุรุษ แล้วก็ประกาศให้พญามาร 
ทราบว่า "พระมหาบุรุษเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ ได้บ าเพ็ญบุญมามากมายตลอดกาล เหลือที่จะประมาณ 

ได้ แม้แต่น้ าที่หลั่งลงบนมวยผมของข้าพเจ้าก็เหลือที่จะคณานับ" ครั้นกล่าวจบ ก็เอามือปล่อยมวยผม 
บีบน้ าที่กรวดสะสมไว้เป็นอเนกชาติให้หลั่งไหลออกมากลายเป็นทะเลหลวง กระแสน้ าจึงซัดพัดพาเอา
พญามารและหมู่เสนามาร ลอยไปจนสุดขอบฟ้าจักรวาล พญามารตกตะลึงด้วยความอัศจรรย์ใจ จนเกิด
ความกลัวภัยพนมมือนมัสการ เปล่งค าสรรเสริญในบุญบารมี ยอมรับความปราชัย แล้วรีบอันตรธานหนี
หายไปจากที่นั้นด้วยความกลัวโดยเร็ว ฉะนั้น การท าบุญเราจึงมักนิยมกรวดน้ า เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วน
กุศล ให้แก่ผู้ที่เราตั้งใจท าบุญอุทิศให ้อีกอย่างหนึ่ง ก็ใช้น้ านั้นเป็นสื่อความหมายของสิ่งของที่เราอุทิศ 
การที่เอาน้ าที่กรวดแล้วใส่ภาชนะไปรดต้นไม้ ก็เปรียบเสมือนหนึ่งเราเอาส่ิงของไปไว้ในที่อันควร เพื่อ
ไม่ให้ใครมาเหยียบย่ าสิ่งนั้นนั่นเอง และการกรวดน้ าก็นิยมที่จะกรวดในวันนั้น เพื่อกันลืม ทีนี้หากเราจะ
ไม่กรวดน้ า เราก็ใช้อธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็ได้เหมือนกัน ซึ่งเรามักเรียกกันว่า กรวดน้ าแห้ง อุทิศ
ด้วยใจไม่ต้องใช้น้ า แต่ส่วนมากไม่ค่อยจะนิยม เพราะถึงจะอธิษฐานอุทิศแล้วก็ตาม เมื่อกลับถึงบ้านก็ยัง
น าน้ ามากรวดอยู่ การน าเรื่องการสร้างบุญท ากุศลแล้วต้องกรวดน้ ามาอธิบายให้รู้ถึงมูลเหตุที่พระพุทธ
องค์ทรงชนะมาร ด้วยบารมีท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงบ าเพ็ญเป็นอเนกชาติโดยการหลั่งน้ า (กรวดน้ า) ลงบน
แผ่นดิน (ธรณ)ี ทุกครั้ง เหมือนหนึ่งให้แม่ธรณีรับรู้และเป็นสักขีพยานในการบ าเพ็ญมาทุกชาต ิเพื่อให้
ชาวพุทธเราเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการกรวดน้ า 
 

กรวดน้ าอิมินา 
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา 
อาจริยูปะการา จะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา ปิยา มะมัง 
สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ 
พรัหมะมารา จะ อินทา จะตุโลกะปาลา จะ เทวะตา 
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ 
สัพเพ สัตตา จะ สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม 
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตังฯ 
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ 



ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะ เฉทะนัง 
เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง 
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว 
อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโช วิริยัมหินา 
มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม 
พุทธาทิปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม 

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง 
เต โสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มาฯ  
 

  
 

กรวดน้ า ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ พร้อมไปกับหลั่งรินน้ าเป็นเครื่องหมาย และเป็นเครื่องรวม
กระแสจิตที่ ตั้งใจอุทิศนั้นให้แน่วแน่ ; เริ่มรินน้ าเมื่อพระองค์หัวหน้าเริ่มสวดยถา รินน้ าหมดพร้อมกับ
พระหัวหน้าสวดยถาจบ และพระทั้งหมดเริ่มสวดพร้อมกัน จากนั้นวางที่กรวดน้ าลงแล้วประนมมือรับพร
ต่อไป; ค ากรวดน้ าอย่างสั้นว่า “อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ ” ขอส่วนบุญนี้จงส าเร็จแก.่(ออกชื่อผู้ล่วงลับ) 

และญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด จะต่ออีก ก็ได้ว่า “สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย” ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด 
 

 

ค าจบเงินท าบุญ 

ทรัพย์ของข้าพเจ้านี้ได้มาโดยบริสุทธิ์ ขอบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ด้วยจิตจ านง ตรงต่อพระ
นิพพาน ขอให้ถึงเมืองแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้พบพระศรีอารย์ ในอนาคตกาลเทอญ  

 

ค าภาวนาก่อพระเจดีย์ทราย 

อิมัง วาลุกัง เจติยัง อะธิฏฐาม ิ 

 

 

 



 

ค าอธิษฐานเวลาปิดทองลูกนิมิต 

ขอเดชะ บุญทาน การกุศล ปิดนิมิต อุโบสถ ทศพล เริ่มลูกต้น กลางโบสถ์ โชติตระการ  
เป็นนิมิต ลูกเอก เสกประสาท งามโอภาส มาศเฉลิม เสริมสัณฐาน เป็นนิมิต เตือนตา สาธุการ ท่ามกลาง
งาน บุญพิธี ผูกสีมา  
เกิดชาติหน้า อย่ารู้เข็ญ ได้เป็นใหญ ่รูปวิไล เป็นเสน่ห์ ดังเลขา ปิดนิมิต ลูกทิศ บูรพา ให้ก้าวหน้า 
เกียรติยศ ปรากฏไกล  
ปิดนิมิต ลูกทิศ อาคเนย์ ขอให้เท- วาประสิทธิ์ พิสมัย ปิดนิมิต ทิศทัก- ษิณศักดิชัย ให้สมใจ สมบัติ วัฒนา  
ปิดนิมิต ลูกทิศ หรดี ขอให้ชี- วิตมั่น ชันษา ปิดนิมิต ทิศประจิม อิ่มอุรา ปรารถนา ใดได้ ดั่งใจปอง  
ปิดนิมิต ทิศพายัพ ดับทุกข์โศก นิราศโรค นิราศภัย ร้ายทั้งผอง ปิดนิมิต ทิศอุดร กรประคอง ได้เงินทอง 
สมหมาย ทุกรายการ  
ปิดนิมิต ทิศอีสาน ประการท้าย ให้สมหมาย ได้สุข ทุกสถาน รวมเก้าลูก สุกใส ใจเบิกบาน กว่าจะถึง ซึ่ง
นิพพาน เมื่อนั้น เทอญ  
-โดยธรรมสาธก-  

 

ค าถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที ่

นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง 
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันต ุปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา 
เตป ิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ  

 

ค าลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที ่

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะวิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว 
ทิสสาวินะติ อะเสสะโต  

 

ค าบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย 

ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันต ุอาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ  



 

ค าถวายของใส่บาตร 

อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิขูนัง นยาเทมิ สุทินัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจะ  
(ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานอันนี ้แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี ้จงเป็นปัจจัยให้ถึง
พระนิพพานด้วยเทอญ)  
หรืออาจกล่าวเป็นภาษาไทยเวลาจบขันข้าวใส่บาตรดังนี ้ 
ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ถวายแด่พระสงฆ์ จิตใจจ านง ตรงต่อพระนิพพาน  

 

ค าถวายสังฆทาน 

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ  
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่
พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)  

 

ค าถวายผ้ากฐิน 

อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวา
รัง กะฐินะ ทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหตะวา จะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะ
รัตตัง หิตายะ สุขายะ  
ทุติยัมป ิ...(อารธนาศีลห้า)  
ตะติยัมปิ ...  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ ์ขอพระสงฆ์
จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และเมื่อรับแล้ว ขอจงกรานใช้กฐินด้วยผ้านี้ เพื่อ
ประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า ทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)  
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ค าถวายผ้าป่า 

อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ  
อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวาราน ิปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆารัตตัง หิตายะ สุขายะ  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุล จีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิษุสงฆ ์
ขอพระภิษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุล จีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)  

 

ค าถวายผ้าอาบน้ าฝน 

อิมานิ มะยัง ภันเต  
วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวาราน ิ 
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ  
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ  
อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวาราน ิ 
ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ าฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุ
สงฆ์  
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ าฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  
เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)  

 

ค าถวายผ้าไตร 

อิมานิ มะยัง ภันเต  
ติจีวะรานิ สะปะริวาราน ิ 
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ  
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ  
อิมานิ ติจีวะรานิ สะปะริวาราน ิ 
ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  



(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์  
ขอพระภิกษุสงฆ ์จงรับผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  
เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)  

 

ค าถวายหนังสือธรรมะ 

อิมานิ มะยัง ภันเต ธัมมะโปตถะกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ
สังโฆ  
อิมานิ ธัมมะโปตถะกานิ สะปะริวาราน ิปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ  
(ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหนังสือธรรมะกับทั้งของบริวารเหล่านี้ แด่
พระภิกษุสงฆ ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับหนังสือธรรมะกับทั้งของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมรรคผล นิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นผู้มี
ปัญญาเฉลียวฉลาด เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สิ้นกาลนานเทอญ)  

 

ค าถวายข้าวสาร 

อิมานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ  
อิมานิ ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ ์ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงรับ ข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)  

 

ค าถวายยาพระสงฆ ์

อิมานิ มะยัง ภันเต คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ  
อิมานิ คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาต ุอัมหากัญจะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง ทีฆะ
รัตตัง หิตายะ สุขายะ  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายยาบ าบัดความป่วยไข ้กับทั้งเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ 
แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับยาบ าบัดความป่วยไข ้และเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ญาติทั้งหลาย มีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ)  



 

ค าถวายเสนาสนะ สร้างกุฏิ วิหารให้สงฆ ์

อิมานิ มะยัง ภันเต เสนาสะนานิ อาคะตานาคะตัสสะ จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน 
ภันเต ภิกขุสังโฆ  
อิมานิ เสนาสะนานิ ปะฏิคคัณหาต ุอัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเสนาสนะเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีในทิศทั้ง ๔ 
ที่มาแล้วก็ดี ยังไม่มาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเสนาสนะเหล่านี ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)  

 
   

ค าภาวนาเวลารดน้ าศพ 

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัมพะปาปัง วินัสสะต ุ 
(กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยเทอญ)  

 

ค าภาวนาเวลาเผาศพ 

อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต  
(กายของเรานี้ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มีอย่างนี้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้)  
(แบบที่ ๒) อะสุจิ อะสุภัง กัมมัฏฐานัง ภาเวต ิ 
(แบบที่ ๓) จุติ จุตัง อะระหัง จุต ิ 

 

ค าภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพให้พระบังสุกุล 

นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา  
(นามรูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน)  

 



ค าถวายผ้าไตรอุทิศให้ผู้ล่วงลับ 

อิมานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ อัยยัสสะ เทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง ติจีวะระปูชาวิปาโก อัมหากัง มาตาปิตุ
อาทีนัง ญาตีนัง กาละกะตานัง สังวัตตะต ุอัมหากัง มาตาปิตุอาทะโย ญาตะกา ทานะ ปัตติง ละภันตุ อัมหา
กัง เจตะสา  
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายไตรจีวรนี้แก่พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ อัน
ว่าผลวิบากของการบูชาด้วยไตรจีวรนี ้จงเป็นไปเพื่อญาติทั้งหลาย มีมารดาบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็น
ต้น จงได้ส่วนแห่งทานนี้ตามความประสงค์ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเทอญ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สู 

ตรการสวดธัมมจักกัปวัตนสูตร 

 

 



 

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระต ิอิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ  
ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่ป่า
อิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณส ีฯ  

ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ  
ในกาลครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนสติเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟัง และพิจารณาตาม
พระด ารัสของพระองค์อย่างนี้ว่า ฯ  

เทวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไม่ควรปฏิบัติให้หนักไปในส่วนที่สุด ๒ อย่าง คือ  

โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค *โน (ถ้ามีการตรวจค าหยาบ..ตรงนี้ให้ออกเสียงว่า ฮีโน..นะครับ) 
คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต  
การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อแสวงหาความสุขอยู่ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่ารักน่าปรารถนา ซึ่งเป็น
ธรรมอันเลว เป็นเหตุให้ต้องมีบ้านเรือน เป็นธรรมของคนผุ้ครองเรือนผู้หนาไปด้วยกิเลส ไม่ใธรรมอันจะ
น าจิตใจออกจากกิเลส ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลาย 
นี่อย่างหนึ่ง  

โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ  
และอีกอย่างหนึ่ง คือ การประพฤติปฏิบัติด้วยการทรมานร่างกายให้ได้รับความล าบาก ซึ่งมีแต่ท าให้ใจ
เป็นทุกข์ทรมานอย่างเดียว ไม่เป็นทางน าจิตใจออกจากกิเลส และไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อให้
จิตหลุดพ้นจากกิเลสเคร่ืองรัดรึงใจท้งหลาย ฯ (หรืออีกนัยหนึ่งคือ เร่งหักโหมปฏิบัติธรรมจนเกินก าลัง 
เพื่อหวังจะได้บรรลุมรรคผลเร็ว ๆ )  

เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนะปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตได้รู้ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง โดยไม่เข้าไปใกล้ส่วนที่สุด ๒ อย่างนั้น
แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง  

จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ  
ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้น สามารถท าดวงตาคือ ปัญญา ท าญาณเครื่องรู้ ให้เป็นไปเพื่อใจสงบ
ระงับจากกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี และเพื่อท าให้กิเลสดับไปจากจิตคือเข้าสู่พระนิพพาน ฯ  



กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะ
สะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ซึ่งสามารถท าดวงตาคือ ปัญญา ท าญาณเครื่องรู้ ให้
เป็นไปเพื่อใจสงบระงับจากกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี และเพื่อให้กิเลสดับไปจากจิตคือเข้าสู่พระ
นิพพาน ที่ตถาคตรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนั้น คือการปฏิบัติอย่างไร?  

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ  
ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนี้ คือ ทางน าไปสู่ความไกลจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลาย มี ๘ อย่าง ฯ  

เสยยะถีทัง  
ข้อปฏิบัติเหล่านี้คือ  

- สัมมาทิฏฐ ิ 
ปัญญาอันเห็นชอบ ( คือ เห็นอริยสัจ )  

- สัมมาสังกัปโป  
ความด าริชอบ ( คิดจะออกจากกาม ไม่คิดอาฆาตพยาบาท ไม่คิดเบียดเบียน )  

- สัมมาวาจา  
วาจาชอบ ( ไม่พูดโกหก ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดค าส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล )  

- สัมมากัมมันโต  
การงานชอบ ( เว้นจากการทุจริต เช่น โกงแรงงานเขาเป็นต้น และท าการงานที่ไม่มีโทษ )  

- สัมมาอาชีโว  
การเลี้ยงชีวิตชอบ ( หากินโดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม ไม่ผิดประเพณี )  

 
- สัมมาวายาโม  
ความเพียรชอบ ( เพียรละชั่ว ประพฤติดีเพื่อให้มีคุณธรรมประจ าใจ และเพื่อให้ได้คุณธรรมสูงยิ่ง  ๆขึ้นไป 
)  

- สัมมาสะต ิ 
การระลึกชอบ ( ระลึกนึกถึง อนุสสติ ๑๐ ประการ มีพระนิพพานเป็นที่สุด และระลึกในมหาสติปัฏฐาน ๔ 
)  



- สัมมาสะมาธิ ฯ  
การตั้งจิตไว้ชอบ ( การท าสมาธิให้อารมณ์ตั้งมั่นในอนุสสติ ๑๐ ประการนั้น ) ฯ  
( หรือกล่าวโดยย่อ มรรค ๘ ประการนี้ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา )  

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะ
สะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางเหล่านี้แล คือ ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ซึ่งสามารถท าดวงตาคือ ปัญญา ท า
ญาณเครื่องรู้ ให้เป็นไปเพื่อใจสงบระงับจากกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ด ีและเพื่อท าให้กิเลสดับไป
จากจิตคือเข้าสู่พระนิพพาน ที่ตถาคตรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ฯ  

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สภาวะเหล่านี้แลเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง คือ  

- ชาติปิ ทุกขา  
ความเกิดก็เป็นทุกข ์ 

- ชะราปิ ทุกขา  
เมื่อความแก่เข้ามาถึง ก็เป็นทุกข ์ 

- มะระณัมปิ ทุกขัง  
เมื่อความตายเข้ามาถึง ก็เป็นทุกข ์ 

- โสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุกปายาสาปิ ทุกขา  
เมื่อความเศร้าโศก ความร่ าไรร าพัน ความเสียใจ และความคับแค้นใจเกิดขึ้นมา ก็เป็นทุกข ์ 

- อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข  
เมื่อประสบพบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็เป็นทุกข ์ 

- ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข  
เมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข ์ 

- ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง  
และแม้คิดปรารถนาอยากได้สิ่งใด แต่ไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนา ก็เป็นทุกข ์ 



- สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ  
กล่าวโดยย่อแล้วก็คือ การหลงคิดว่าร่างกายเป็นของเราของเขานั่นแล เป็นตัวท าให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริง 
ฯ  

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ยายัง ตัณหา  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจนี้แลเป็นต้นเหตุท าให้ใจเกิดทุกข์อย่าง
แท้จริง  

โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภินันทิน ีเสยยะถีทัง กามะตัณหา  
คือ มีความอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ าไป และมีความก าหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่า
ปรารถนา ก็เป็นเหตุให้ใจเกิดทุกข ์ 

ภะวะตัณหา  
สิ่งใดที่ยังไม่ม ีก็คิดอยากจะให้มีขึ้นมา อย่างนี้ก็ท าให้ใจเกิดทุกข ์ 

วิภะวะตัณหา  
และเมื่อมีทุกอย่างสมปรารถนาแล้ว ก็อยากจะให้ทุกอย่างคงทนอยู่ตลอดไป เมื่อมันจะต้องสลายหายไป ก็
ร้อนใจไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น อย่างนี้ก็ยิ่งท าให้ใจเกิดทุกข์หนักขึ้นอีก ฯ  

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค 
ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การดับตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจด้วยการ ละ วาง ปล่อย และไม่คิดยินดี
พัวพันอยู่กับตัณหาความอยากนั้นอีกเด็ดขาด คือ การดับทุกข์ให้หมดไปจากใจได้อย่างแท้จริง ฯ  

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค 
เสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐ ิสัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะต ิ
สัมมาสะมาธิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติเพื่อน ากิเลสให้หมดไปจากใจนี้ มี ๘ อย่าง คือ ปัญญาเห็นชอบ ความด าริ
ชอบ วาจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ การระลึกชอบ และการตั้งจิตไว้ชอบ คือ 
ข้อปฏิบัติเพื่อน าใจให้หมดจากกิเลสและดับความทุกข์ได้อย่งแท้จริง ฯ  

อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ดวงตาคือ ปัญญาเห็นธรรม และการก าหนดรู้ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 



และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราอย่างนี้ว่า "ความเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย ความเศร้าโศก ความร่ าไรร าพัน ความเสียใจ และความคับแค้นใจ เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง" ฯ  

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะ
ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการก าหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วว่า "ความเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย เหล่านี้เป็นต้น อันเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงนั้นแล เป็นสิ่งที่ควรก าหนดรู้ตลอดเวลา" ฯ  

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะ
ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือ ปัญญาเห็นธรรม และการก าหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้
แจ้งและความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วว่า "ความเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย เหล่านี้เป็นต้น อันเป็นตัวทุกข์อย่งแท้จริงนี้นั้นแล เราได้หยั่งรู้ด้วยปัญญาโดยตลอดแล้ว" ฯ  

อิทัง ทุกขะสุมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ
ปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรม และการก าหนดรู้ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "ตัณหา
คือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจนี ้เป็นเหตุท าให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริง" ฯ  

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันต ิเม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ 
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการก าหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วว่า "ตัณหาคือความ
อยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจ อันเป็นเหตุท าให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เป็นส่ิงที่ต้องละให้ขาด" ฯ  

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะ*นันต ิ(ให้อ่านว่า ปะฮีนันติ..Amine) เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ อุทะปาท ิวิชชา อุทะปาทิ อาโล
โก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการก าหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วว่า "ตัณหาคือความ
อยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจ อันเป็นเหตุท าให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เราได้ละขาดไปจากใจ
แล้ว" ฯ  



อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ
ปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการก าหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "การดับ
ตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจ คือ การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง" ฯ  

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันต ิเม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง 
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการก าหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วว่า "การดับตัณหา
คือความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจ คือ การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เป็นส่ิงที่ต้องท าให้
แจ้งในใจตลอดเวลา" ฯ  

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุ
ทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการก าหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วว่า "การดับตัณหา
คือความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจ คือ การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เราได้ท าให้แจ้งใน
ใจอยู่ตลอดเวลาแล้ว" ฯ  

อิทัง ทุกขะนิโรธคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะ
ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการก าหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "มรรค
คือทาง ๘ ประการ เป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้อย่างแท้จริง" ฯ  

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเต
สุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการก าหนดรู ้ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่าง ในธรรมท้ังหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "มรรค
คือทาง ๘ ประการ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เป็นธรรมที่ต้องท าให้มี
ในใจไว้ตลอดเวลา" ฯ  



ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 
ธัมเมสุ จักขุง อุทะาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการก าหนดรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง 
และความมีใจสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึน้ในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า "มรรค
คือทาง ๘ ประการ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เราได้ท าให้มีในใจไว้
ตลอดเวลาแล้ว" ฯ  

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง 
ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริง ๔ อย่าง อันท าให้ใจ*งไกลจากกิเลสนี ้ถ้าหากเรายังไม่รู้เห็นตามความเป็น
จริง โดยอาการหมุนเวียนแห่งปัญญาญาณ ครบ ๓ รอบท้ัง ๔ อย่าง รวมเป็นอาการ ๑๒ รอบ  
 
( อาการ ๑๒ รอบนี้ เรียกว่า ญาณ ๓ คือ  
 
1. สัจจญาณ : การหยั่งรู้ให้ทราบชัดในความจริงแต่ละอย่างในความเกิด แก ่เจ็บ ตาย ว่าเป็นทุกข์แท้จริง , 
ตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์แท้จริง , การดับตัณหาคือการดับทุกข์ได้แท้จริง , มรรคคือ ทาง ๘ ประการเป็นข้อ
ปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้อย่างแท้จริง  
 
2. กิจจญาณ : การหยั่งรู้ให้ทราบชัดว่า จะต้องท าอย่งไรกับความจริงแต่ละอย่างนั้น ว่า ตัวทุกข์ควรต้อง
ก าหนดรู้ตลอดเวลา , ตัณหาต้องละให้ขาด , การดับตัณหาเป็นสิ่งที่ต้องท าให้แจ้งในใจตลอดเวลา , มรรค 
๘ เป็นธรรมที่ต้องท าให้มีในใจไว้ตลอดเวลา และ  
 
3. กตญาณ : การหยั่งรู้ว่าได้ท าหน้าที่ทุกอย่างในความจริงแต่ละอย่างนั้นได้โดยบริบูรณ์แล้ว คือ ทุกข์รู้
ด้วยปัญญาโดยตลอดแล้ว , ตัณหาได้ละขาดไปจากใจแล้ว , การดับตัณหาได้ท าให้แจ้งในใจตลอดเวลา
แล้ว , มรรค ๘ ได้ท าให้มีในใจไว้ตลอดเวลาแล้ว )  

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเท
วะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล้าประกาศยืนยันแก่มนุษยโลก ตลอดถึงเทวโลก มารโลก พรหมโลก รวมทั้ง
หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ให้ได้รู้เพียงนั้น ว่าเราได้ตรัสรู้พร้อมยิ่งซึ่ง
ปัญญาเครื่องตรัสรู้โดยชอบอันยอดเยี่ยม ซึ่งไม่มีความตรัสรู้อื่นในโลกใด ๆ หรือ ของใคร ๆ จะเทียบได้ ฯ  



ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัส
สะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล ความจริง ๔ อย่ง อันท าให้ใจ*งไกลจากกิเลสนี้ เราได้รู้เห็นตามความเป็น
จริง โดยอาการหมุนเวียนแห่งปัญญาญาณ ครบ ๓ รอบท้ัง ๔ อย่าง รวมเป็นอาการ ๑๒ รอบ ด้วยปัญญา
อันบริสุทธิ์หมดจดแล้ว ฯ  

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะ
มะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น เราจึงกล้าประกาศยืนยันแก่มนุษยโลก ตลอดถึงเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
รวมทั้งหมู่สัตว ์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ให้ได้รู้เฉพาะว่า เราได้ตรัสรู้พร้อมยิ่ง
ซึ่งปัญญาเคร่ืองตรัสรู้โดยชอบอันยอดเยี่ยม ซึ่งไม่มีความตรัสรู้อื่นในโลกใด ๆ หรือของใคร ๆ จะเทียบได้ 
ฯ  

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ  
ก็แล ปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วว่า "กิเลสเคร่ืองรัดรึงใจทั้งหลายไม่สามารถจะก าเริบขึ้นมาได้อีก
แล้ว จิตของเราได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยวิเศษแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว บัดนี้ไม่มีภพเป็นที่
เกิดส าหรับเราอีกแล้ว" ฯ  

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ  
ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงความจริง ๔ อย่างอันประเสริฐ อันท าให้ใจ*งไกลจากกิเลสอย่างนี้
แล้ว ฯ  

อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ  
พระภิกษุปัจจวัคคีย์เหล่านั้น ก็มีความเพลิดเพลินยินดีในธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วนั้น ฯ  

อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน  
ก็ในเมื่อขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกล่าวแสดงความละเอียดพิศดารแห่งความจริงอันประเสริฐ ๔ 
ประการอยู่นั่นแล  

อายัสมะโต โกณทัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ "ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง 
นิโรธะธัมมันติ" ฯ  
ดวงตาคือ ปัญญาอันเห็นธรรม ซ่ึงปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดแล้วแก่ท่านโกณทัญญะ ผู้มีอายุ
อย่างนี้ว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้ว สิ่งนั้น ๆ ทั้งปวง ก็ต้องดับสลายไปเป็นธรรมดา" 
ฯ  



ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก  
ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงประกาศวงล้อแห่งธรรมให้เป็นไปแล้วนั่นแล  

ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  
ภูมิเทวดาทั้งหลาย ก็ส่งเสียงให้บันลือล่ันขึ้นว่า  

"เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง 
สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ" ฯ  
"นั่นคือ วงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรเทียบได ้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นไป
แล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ซ่ึงวงล้อแห่งธรรมอย่างนี้ อันสมณพราหมณ์ ตลอดถึง
เทวดา มาร พรหม และใคร ๆ ในโลก ไม่สามารถให้เป็นไปได้"  

ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา จาตุมมะหาราชิกา เทวดา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
เทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราช ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น ฯ  

จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
เทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส ์ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือล่ันขึ้น ฯ  

ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
เทพเจ้าเหล่าชั้นยามา ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์แล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือล่ันขึ้น ฯ  

ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
เทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือล่ันขึ้น ฯ  

ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
เทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรด ีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นข้ึน ฯ  

นิมมานะระ*ง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตต ีเทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
เทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมมิตวสวัตต ีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น 
ฯ  

ปะระนิมมิตะวะสะวัต*ง เทวานัง สังททัง สุตวา พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  
เทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหม ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือ
ลั่นขึ้นว่า  



"เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติ
ยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ" ฯ  
"นั่นคือ วงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรเทียบได ้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นไป
แล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ซ่ึงวงล้อแห่งธรรมอย่างนี้ อันสมณพราหมณ์ ตลอดถึง 
เทวดา มาร พรหม และใคร ๆ ในโลก ไม่สามารถให้เป็นไปได้" ฯ  

อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ  
และโดยขณะเดียวเท่านั้น เสียงก็ดังขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยอาการอย่างนี้ ฯ  

อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ ฯ  
และเสียงนี้ได้สะท้านสะเทือนหวั่นไหว ดังสนั่นไปตลอดทิศทั้ง ๔ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ฯ  

อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ  
อีกทั้งแสงสว่างอันใหญ่ยิ่งไม่มีประมาณ ได้ปรากฏแล้วในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเสีย
หมด ฯ  

อะถะ โข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ "อัญญาสิ วะตะ โภ โกณทัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณทัญโญติ" ฯ  
ในล าดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่า "โกณทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอ 
โกณทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอ" ฯ (อัญญาสิ : ได้รู้แล้ว)  

อิติหิทัง อายัสมะโต โกณทัญญัสสะ "อัญญาโกณทัญโญ" เตววะ นามัง อะโหสีติ ฯ  
เพราะเหตุท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานขึ้นมาอย่างน้ีแล นามว่า "อัญญาโกณทัญญะ" นี้
นั่นแหละ ได้มีแล้วแก่พระโกณทัญญะผู้มีอายุ ด้วยประการฉะนี้ แลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(๑) พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 
ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมาะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน ิ 
 1 ชนะด้วยทานบารม ี
เรื่องที่ 1 เริ่มจาก "พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสา……..ชะยะมังคะลาน"ิ 
พระจอมมุนี ได้ทรงชนะพญามาร ผู้นิรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ข่ีคชสารชื่อครีเมขละ พร้อม
ด้วยเสนามาร โห่ร้องก้องกึก ด้วยธรรมวิธี คือทรงระลึกถึงพระบารมี 10 ประการ ท่ีทรงบ าเพญ็แล้วมีทาน
บารมีเป็นต้น ขอชัยมงคลท้ังหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า (ท่าน) ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 

(๒) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน ิ



2 ชนะด้วยขันติบารม ี
เรื่อง 2 เริ่มจาก "มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะ……...ชะยะมังคะลาน"ิ 
พระจอมมุนี ได้ทรงชนะอาฬวกยักษ ์ผู้เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่ง ด้วยวิธีที่ทรงฝึกฝนเป็นอันดี คือขันติ
บารมี ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า (ท่าน) ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคล นั้น 

(๓) นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลาน ิ

3 ชนะด้วยเมตตา 
เรื่องที่ 3 เริ่มจาก "นาฬาคิริง….ชะยะมังคะลานิ" 
พระจอมมุนี ได้ทรงชนะพญาช้างชื่อนาฬาคิร ิเป็นช้างเมามันยิ่งนัก ดุร้ายประดุจไฟป่า และร้ายแรงดังจัก
ราวุธ และสายฟ้า (ขององค์อินทร)์ ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ า คือพระเมตตา ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า 
(ท่าน) ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 
 

(๔) อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลาน ิ

4 ชนะด้วยอิทธิฤทธิ์ (อิทธิปาฎิหาริย)์ 
เรื่องที่ 4 เริ่มจาก "อุกขิตตะขัดคะมะติหัตถะ…..ชะยะมังคะลาน"ิ 
พระจอมมุณ ีทรงบันดาลอิทธิฤทธ์ิทางใจอันยอดเยี่ยมชนะโจรชื่อองคุลิมาล (ผู้มีพวงมาลัยคือนิ้วมือ
มนุษย์) แสนร้ายกาจ มีฝืมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปส้ินทาง 3 โยชน์ ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า 
(ท่าน) ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 
 

(๕) กัตวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน ิ



5 ชนะด้วยการระงับใจ 
เรื่องที่ 5 เริ่มจาก "กัตตวานะ……..ชะยะมังคะลานิ"  
พระจอมมุน ีได้ทรงชนะค ากล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ท าอาการประหนึ่งว่ามีครรภ ์เพราะท าให้มี
สัณฐานกลม (ผูกติดไว้) ให้เป็นประดุจมีท้อง ด้วยวิธีสมาธิอันงาม คือความสงบระงับพระหฤทัย ใน
ท่ามกลางหมู่ชน ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า (ท่าน) ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 
 

(๖) สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน ิ

6 ชนะด้วยปัญญาส่ังสอน 
เรื่องที ่6 เริ่มจาก "สัจจัง วิหายะ……. ชะยะมังคะลานิ"  
พระจอมมุน ีทรงรุ่งเรืองแล้วดว้ยประทีป คือปัญญา ไดช้นะสัจจกนิครนถ์ ผู้มีอัชฌาสัยในที่จะสละเสียซึ่ง
ความสัตย์ มุ่งยกถ้อยค าของตนให้สูงล้ าดุจยกธง เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนาญาณวิถี คือรู้อัชฌาสัย แล้ว
ตรัสเทศนาให้มองเห็นความจริง ขอชัยมงคลท้ังหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า (ท่าน) ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัย
มงคลนั้น 
 

(๗) นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน ิ

7 ชนะด้วยการมอบฤทธิ์ที่เหนือกว่าให้ศิษย์เอกไปจัดการ 
เรื่องที่ 7 เริ่มจาก "นันโทปะนันทะ…….ชะยะมังคะลาน"ิ 
พระจอมมุนี ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระ พุทธชิโนรส นิรมิตรกายเป็นนาคราช ไป 
ทรมานพญานาคราช ช่ือ นันโทปนันทะ ผู้มีความหลงผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีให้ฤทธ์ิที่เหนือกว่าแก่พระ
เถระ ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า (ท่าน) ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 
 

 



(๘) ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลาน 

8 ชนะด้วยเทศนาญาณ 
เรื่องที่ 8 เริ่มจาก "ทุคคาหะทิฏฐ…ิ….ชะยะมังคลานิ"  
พระจอมมุนี ได้ทรงชนะพรหม ผู้มีนามว่า พกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ ส าคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอัน
บริสุทธิ์ มีความเห็นผิดประดุจถูกงูรัดมือไว้อย่างแน่นแฟ้นแล้ว ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษ คือเทศนาญาณ ขอ
ชัยมงคลท้ังหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า (ท่าน) ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 
 

(๙) เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันท ี
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวาน ิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ 

9 บทส่งท้าย 
เริ่มจาก "เอตาป…ิสะปัญโญ" 
นรชนใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล 8 บทนี้ ทุก ๆ วัน นรชนนั้นจะ 
พึ่งละเสียได้ ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลาย มีประการต่าง ๆ เป็นเอนกและถึงซ่ึงวิโมกข์ อันเป็นบรมสุขแล

 

 



 

 

อานิสงส์พระคาถาชินบัญชร 

 

        พระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธ์ิยิ่งนัก ตกทอดมาจากลังกา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ค้นพบ
ในคัมภีร์โบราณ ได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ได้เนื้อถ้อยกระทงความ
สมบูรณ์ แปลออกมาแล้วแต่มีสิ่งสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ  
 
        พระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตรัสรู้ก่อนหน้านี ้จากนั้นเป็นอัญเชิญพระอรหันต์ขีณาสพ อันส าเร็จ
คุณธรรมวิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน นอกนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่าง ๆ อันโบราณาจารย์เจ้าถือว่า
เป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษ ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนา พระคาถาลงมาจนล้อมรอบตัว 
จนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได ้

อานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร 
        ผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจ าอยู่สม่ าเสมอ จะท าให้เกิดความสิริมงคล
สมบูรณ์พูนผล ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ากล้ ากลาย ไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม เกิดลาภผลทวี ขจัด
ภัยจากภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสยต่าง ๆ ท าน้ ามนต์รดแก้วิกลจริตแก้สรรพโรคภัยหายสิ้นเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนาดังค าโบราณว่า “ฝอยท่วมหลังช้าง” จะเดินทางไปที่ใด 
ๆ สวด 10 จบ แล้วอธิษฐานจะส าเร็จสมดังใจ  

 



สมเด็จฯ แปลคติธรรมในท่านัง่ 
         จากท่านั่งของสมเด็จฯ ที่ก ามือทั้งสองไว้ระหว่างอกนั้น เป็นการสร้างปริศนาให้ท่านที่มีความ
เคารพและศรัทธาในองค์ท่านได้ขบคิดปริศนาธรรม ท าไมท่านท าท่าเช่นนั้น เมื่อได้พิจารณาอย่างถี่
ถ้วนแล้ว ปริศนาธรรมนี้มีความหมายอยู่ 2 ประการ สองมือที่ก าซ้อนกันอยู่นั้น หมายถึงกรรม 2 อย่าง 
คือ กรรมดี และกรรมชั่ว การที่ท่านอยกขึ้นไว้ใกล้กับหัวใจนั้น หมายถึงใจเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดการ
กระท าต่าง ๆ ข้ึนมา ฉะนั้น การกระท าใด ๆ ท้ังทางกาย ทัง้ทางวาจา และใจ ต้องใคร่ครวญเสียกอ่น
ว่า ที่จะท า จะพูด จะคิดนั้น ถูกหรือผิด จะดีหรือจะชั่ว ต้องมีสติ อย่าปล่อยให้กิเลสครอบง าจิตใจ คิด
และใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงกระท าแต่สิ่งที่ถูกต้องและสมควร  
 
         คติธรรมที่สมเด็จฯ ประทานไว้ในท่าที่นั่งของท่านนี ้จะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่สาธุชนผู้น าไป
ปฏิบัติ ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและแก่สังคม  

หมายเหตุ: ค าแนะน าทั้งหมดส าหรับผู้ที่มีความศรัทธามั่นคงใน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม
รังสี) และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจ าใจประพฤติตัวอยู่ในศีล ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขและรอดพ้นจาก
ภัยพิบัติต่าง ๆ นอกจากว่าจะเกิดจากกรรมในอดีต ส่งผลมาถึงท่านก็ช่วยให้หนักเป็นเบาได้ ขอให้ท า
เป็นประจ า และช่วยกันเผยแพร่ต่อ ๆ ไปด้วยเป็นการเพิ่มกุศลให้กับตนเอง 
 
         ตอนก่อนจะออกจากบ้านทุกเวลา ให้พนมมือ สวดนะโม… 3 จบแล้วว่า “ชินะปัญชะระปะริต
ตังมัง รักขะต ุสัพพะทา” 3 จบ “ขอพระชินบัญชรปริตร จงรักษาข้าพเจ้า ตลอดเวลาทุกเม่ือ” 

คาถาบูชาสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังส)ี 

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง  ธะนะกาโมละเภธะนัง 
อัตถิกาเยกายะญายะ  เทวานังปิยะตัง  สุตตะวา 
อิติปิโสภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ 
มรณังสุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโมพุทธายะ 

...................  

พระคาถาชินบัญชร 
เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม  3  จบก่อน  แล้วระลึกถึง  

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังส)ี  

ชะยาสะนากะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง 
สะวาหะนัง  จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง  เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา 



ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฏฐาวีสะติ  นายะกา 
สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา 

สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโล 
จะเน  สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  อุเร  สัพพะคุณากะโร 

หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ 
โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะวามะเก 

ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง  อาสุง  อานันทะ 
ราหุโล  กัสสะโป  จะ  มะหานาโน  อุภาสุง  วามโสตะเก 

เกสะโต  ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย  วะ  ปะภังกะโร 
นิสินโน  สิริสัมปันโน  โสภีโต  มุนิ  ปุงคะโว 

กุมาระกัสสะโป  เถโร  มะเหสี  จิตตะวาทะโก 
โส มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง  ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร 

ปุณโณ  อังคุลิมาโลจะ  อุปาลี  นันทะสีวะล ี
เถรา  ปัญจะอิเมชาตา  นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ 

เสสาสีติ  มะหาเถรา  วิชิตา  ชินะสาวะกา 
เอเตสีต ิ มะหาเถรา  ชิตะวันโต  ชินโนระสา  
ชะลันตา  สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา 

ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ  ทักขิเณ  เมตตะสุต 
ตะกัง  ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ  วาเม  อังคุลิมาละกัง 

ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะ  สุตตะ  
กัง  อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ  เสสา  ปาการะสัณฐิตา 

ชินา  นานา  วะระสังยุตตา  สัตตัปปาการะลัง 
กาตา  วาตะปิตตาทิสัญชาตา  พาหิรัชฌัตตุปัททะวา 

อะเสสา  วินะยัง  ยันต ุ อะนันตะชินะเตชะสา 



วะเสโต  เม  สะกิจเจนะ  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร 

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ  วิหะรันตัง  มะหีตะเล 
สะทา  ปาเลนต ุ มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสา  สะภา 

อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข  ชินานุภาเวนะ 
ชิตูปัททะโว  ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ  
ชิตันตะวาโย  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิชินะปัญชะเรติ.  

  

 
 

ค าแปลชินบัญชร 

 

          พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก ์ทรงพิชิตพระยา
มาราธิราช ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมท้ังสี่ประการ เป็น
ผู้น าสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข ์

          มี 28 พระองค์ คือพระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น. 

          ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณ อยู่
ท่ีอก. 

          พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณ
ฑัญญะอยู่เบื้องหลัง 

          พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่หูซ้าย  

          มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิร ิดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน 
ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง 

          พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็น
ประจ า 

          พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง 5 นี้ จงปรากฏ
เกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก 



          ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรง
ชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ด ารงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ ๋

          พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย 
พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง 

          พระขันธปริตร พระโมรปริตรและพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บน
นภากาศ 

          อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกที่ได้กล่าวมาแล้วนี ้ผู้ประกอบพร้อมด้วยก าลังนานาชนิดมีศีลาทิ
คุณอันมั่นคง คือสัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นก าแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น  

          ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะท ากิจการใด  ๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่
ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและ
ภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงก าจัดให้พินาศไปอย่าได้
เหลือ 

          ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ าเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น
ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดี ฉะนี้แล  

          ข้าพระพุทธเจ้า ได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวะ
อันตรายใด ๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะ
อันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาด าเนินไปโดย
สวัสดีเป็นนิจนิรันดร เทอญ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าบูชาพระรัตนตรัย 
 

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,  
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์ส้ินแล้ว ตรัสรู้ชอบได้โดย



พระองค์เอง, 
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,  

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ตรัสไว้ดีแล้ว 
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด ปฏิบัติดีแล้ว 
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆงั  

อิเมหิ สักกาเรห ิยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ,  
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ ์ด้วย

เครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ อันยกขึ้นไว้ตามสมควรแล้วอย่างไร, 
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป,ิ  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้ว ทรงสร้างคุณอันส าเร็จประโยชน์ไว้แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,  
ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้า อันเป็นชนรุ่นหลัง 

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาต,ุ 
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเคร่ืองสักการะ อันเป็นบรรณาธิการของคนยากทั้งหลายเหล่านี ้

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ  
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งลาย ตลอดกาลนานเทอญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก 

ยอดพระกัณฑ์ฉบับนี ้ได้มาจากต้นฉบับเดิมที่จารไว้บนใบลานเป็นอักษรขอมซึ่ง เปิดกรุครั้ง
แรกที่เมืองสวรรคโลก มีบันทึกเอาไว้ว่าผู้ใดสวดมนต์เป็นประจ าทุกเช้าเย็น จะปูองกันภัย
อันตรายต่างๆได้รอบด้าน ภาวนาพระคาถาอื่นสัก ๑๐๐ปีก็ไม่เท่ากับอานิสงส์ของการสวดยอด
พระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้เพียงครั้งเดียว ผู้ใดที่สวดครบ ๗ วัน หรือครบอายุป๎จจุบันของตัวเอง 
จะมีโชคลาภ ท ามาค้าขายรุ่งเรือง ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง  

ก่อนสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฏก พึงคุกเข่าพนมมือตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระ
รัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจ้า นมัสการพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ขอให้ตั้งจิตมั่นในบท
สวดมนต์จะมีเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุการ อย่าได้ท าเล่นจะเกิดโทษแก่ตัว  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

ค าบูชาพระรัตนตรัย  
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมห ิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยาม ิ 
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมห ิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยาม ิ
โย โส สุปะฏิป๎นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยาม ิ 

 
นมัสการพระพุทธเจ้า  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ  

 
๑. พุทธคุณ  
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมป๎นโน สุคะโต โลกะวิท ู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาต ิ 

 
๒. ธรรมคุณ  
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิป๎สสิโก โอปะนะยิโก ป๎จจัตตังเวทิตัพ
โพ วิญํูหิต ิ 

 
๓. สังฆคุณ  
สุปะฏิป๎นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิป๎นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
ญายะปะฏิป๎นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิป๎นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาต ิ 

 

 

ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกมีดังนี ้

๑.  
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะโส ภะคะวา  
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะโส ภะคะวา  
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมป๎นโน วัจจะโส ภะคะวา  
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วัจจะโส ภะคะวา  
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะโส ภะคะวา  

๒.  



อะระหันตัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
อะระหันตัง สิระสา นะมาม ิ 
สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมาม ิ 
วิชชาจะระณะสัมป๎นนัง สะระนัง คัจฉาม ิ 
วิชชาจะระณะสัมป๎นนัง สิระสา นะมาม ิ
สุคะตัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
สุคะตัง สิระสา นะมาม ิ 
โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
โลกะวิทัง สิระสา นะมาม ิ 

๓.  
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วัจจะโส ภะคะวา  
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะธัมมะสาระถิ วัจจะโส ภะคะวา  
อิติป ิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วัจจะโส ภะคะวา  
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วัจจะโส ภะคะวา  

๔.  
อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
อะนุตตะรัง สิระสา นะมาม ิ 
ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉาม ิ 
ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมาม ิ 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมาม ิ 
พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
พุทธัง สิระสา นะมาม ิ 

๕.  
อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมป๎นโน  

๖.  
อิติปิ โส ภะคะวา ปะถะวีจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา  
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติป ิโส ภะคะวา เตโชจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา  
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา วาโยจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา  
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา อาโปจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา  
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา  
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  

๗.  
อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระติธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  

๘.  
อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาต ุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาต ุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  



อิติปิ โส ภะคะวา ป๎ญจะมาฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  

๙.  
อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะเนวะสัญญานา  
สัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณัญจายะตะนะ เนวะสัญญานา  
สัญญายะตะนะอะรูปาวะ จะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะ เนวะสัญญานา  
สัญญายะตะนะ อะรูปาวะ จะระธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  

๑๐.  
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปะฏิมัคคะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  

๑๑.  
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมป๎นโน  

๑๒.  
กุสะลา ธัมมา  
อิติปิ โส ภะคะวา  
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
ชมภูทีป๎ญจะอิสสะโร  
กุสะลา ธัมมา  
นะโม พุทธายะ  
นะโม ธัมมายะ  
นะโม สังฆายะ  
ป๎ญจะ พุทธา นะมามิหัง  
อา ปา มะ จุ ปะ  
ที มะ สัง อัง ข ุ 
สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ  
อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ  
โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ น ิ 
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว  
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ  
อิ สวา สุ สุ สวา อ ิ 
กุสะลา ธัมมา  
จิตติวิอัตถ ิ 

๑๓.  
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง  
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
สา โพธิ ป๎ญจะ อิสาะโร ธัมมา  

๑๔.  
กุสะลา ธัมมา  
นันทะวิวังโก  
อิติ สัมมาพุทโธ  
ส ุคะ ลา โน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
จาตุมะหาราชิกา อิสสะโร  
กุสะลา ธัมมา  
อิติ วิชชาจะระณะสัมป๎นโน  
อุ อุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
ตาวะติงสา อิสสะโร  
กุสะลา ธัมมา  



นันทะ ป๎ญจะ สุคะโต โลกะวิท ู 
มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
ยามา อิสสะโร  
กุสะลา ธัมมา  
พรหมมาสัททะ  
ป๎ญจะ สัตตะ  
สัตตาปาระม ี 
อะนุตตะโร  
ยะมะกะขะ  
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 

๑๕.  
ตุสิตา อิสสะโร  
กุสะลา ธัมมา  
ปุ ยะ ปะ กะ  
ปุริสะทัมมะสาระถ ิ 
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 

๑๖.  
นิมมานะระติ อิสสะโร  
กุสะลา ธัมมา  
เหตุโปวะ  
สัตถา เทวะมะนุสสานัง  
ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 

๑๗.  
ปะระนิมมิตะ อิสสะโร  
กุสะลา ธัมมา  
สังขาระขันโธ  
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา  
รูปะขันโธ พุทธะปะผะ  
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ 

๑๘.  
พรหมมา อิสสะโร  
กุสะลา ธัมมา  
นัจจิป๎จจะยา วินะป๎ญจะ ภะคะวะตา ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
นะโม พุทธัสสะ  
นะโม ธัมมัสสะ  
นะโม สังฆัสสะ  
พุทธิลา โลกะลา กะระกะนา  
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนต ุ 
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ  

๑๙.  
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ  
วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตต ิ 
อัตติ อัตต ิมะยะสุ สุวัตถิ โหนต ุ 
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ  

๒๐.  
อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง  
พรหมะสาวัง มะหาพรหมะสาวัง  
จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง  
เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง  
อิสิสาวัง มะหาอิสิสาวัง  
มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง  
สัปปุริสาวัง มะหาสัปปุริสาวัง  



พุทธะสาวัง ป๎จเจกะพุทธะสาวัง  
อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกา  
อิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหต ุ 

๒๑.  
สาวัง คุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง นิพพานัง  
โมกขัง คุยหะกัง  
ถานัง สีลัง ป๎ญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ตัปป๎ง สุขัง  
สิริรูป๎ง จะตุวีสะติเสนัง  
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนต ุ 
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ  

๒๒.  
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ  
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ  
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ  
นะโม อิติปิโส ภะคะวา  

๒๓.  
นะโม พุทธัสสะ  
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ  
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ  
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  

๒๔.  
นะโม ธัมมัสสะ  
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ  
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ  
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  

๒๕.  
นะโม ธัมมัสสะ  
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ  
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ  
นะโม สุปะฏิป๎นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

๒๖.  
นะโม สังฆัสสะ  
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ  
สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ  
นะโม สุปะฏิป๎นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง  

๒๗.  
นะโม พุทธายะ  
มะอะอ ุ 
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา  
ยาวะ ตัสสะ หาโย  
นะโม อุอะมะ  
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา  
อุ อะมะ อาวันทา  
นะโม พุทธายะ  
นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ  
อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อ ุ 
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา  

 



-------------------------------------------------------------------------------- 

 
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล) 

 
๑. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส  

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤต ิ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้รู้แจ้งโลก 

 
๒. ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่า เป็นที่พึ่งก าจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ ด้วยเศียรเกล้า 

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบว่า เป็นที่พึ่งก าจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบ
น้อมพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เอง ด้วยเศียรเกล้า 

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤต ิว่าเป็นที่พึ่งก าจัดภัยได้จริง 
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤต ิด้วยเศียรเกล้า 

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว ว่าเป็นที่พึ่งก าจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว ด้วยเศียรเกล้า 

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก ว่าเป็นที่พึ่งก าจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้รู้
แจ้งโลก ด้วยเศียรเกล้า 

 
๓. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นอนุตตะโร คือ ยอดเยี่ยม  

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตื่นจากกิเลส 

 
๔. ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ว่าเป็นที่พึ่งก าจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ด้วยเศียรเกล้า 

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ว่าเป็นที่พึ่งก าจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบ
น้อมพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ  

ด้วยเศียรเกล้า 

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ว่าเป็นที่พึ่งก าจัดภัยได้จริง 
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็น 

ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเศียรเกล้า 



ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส ว่าเป็นที่พึ่งก าจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส ด้วยเศียรเกล้า 

 
๕. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น รูปขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว  

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เวทนาขันธ ์เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สัญญาขันธ ์เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สังขารขันธ ์เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น วิญญาณขันธ ์เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว 

 
๖. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ดินจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุ
มหาราชิกาและชั้นดาวดึงส ์

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ไฟจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหา
ราชิกาและชั้นดาวดึงส ์

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ลมจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหา
ราชิกาและชั้นดาวดึงส ์

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ น้ าจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหา
ราชิกาและชั้นดาวดึงส ์

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ อากาศจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุ
มหาราชิกาและชั้นดาวดึงส ์

 
๗. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นยามา  

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นดุสิต 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นนิมมานรด ี

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในกามาวจรภูม ิ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในรูปาวจรภูม ิ

 
๘. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ปฐมญาน 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ทุติยญาน  

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ตติยญาน 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ จตุตถญาน 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ป๎ญจมญาน 

 
๙. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ อา



กาสานัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ 
วิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ อา
กิญจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

 
๑๐. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระโสดาป๎ตติมรรค 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระสกิทาคามิมรรค 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอนาคามิมรรค 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอรหัตตมรรค 

 
๑๑. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระโสดาป๎ตติผล และ พระ
อรหัตตผล 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระสกิทาคามิผล และ พระ
อรหัตตผล 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอนาคามิผล และ พระ
อรหัตตผล 

 
๑๒. ธรรมะฝุายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นอิสสระแห่งชมภูทวีป 

ธรรมะฝุายกุศล ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ขอนอบน้อมแด่
พระสังฆเจ้า 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ด้วยหัวใจพระวินัยปิฎก ด้วยหัวใจพระ
สุตตันตปิฎก ด้วยหัวใจพระอภิธรรมปิฎก 

ด้วยมนต์คาถา ด้วยหัวใจมรรคสี่ ผลสี ่และ นิพพานหนึ่ง ด้วยหัวใจพระเจ้าสิบชาติทรงแสดง
การบ าเพ็ญบารมีสิบ 

ด้วยหัวใจพระพุทธคุณเก้า ด้วยหัวใจพระไตรรัตนคุณ ธรรมะฝุายกุศล มีนัยอันวิจิตรพิสดาร 

 
๑๓. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอด
ชีวิต 

 
๑๔. ธรรมะฝุายกุศล ของผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า 
ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา 

ธรรมะฝุายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ข้าพเจ้าขอ
ถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส ์

ธรรมะฝุายกุศล พระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า 
ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นยามา 



ธรรมะฝุายกุศล ด้วยความศรัทธาต่อพระพรหม ด้วยพระบารมีอันยอดเยี่ยมของพระโพธิสัตว์
ทั้งห้า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต 

 
๑๕. ธรรมะฝุายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า 
ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นดุสิต 

 
๑๖. ธรรมะฝุายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นนิมมานรด ี

 
๑๗. ธรรมฝุายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้รู้แจ้ง สังขารขันธ์ รูปขันธ์ เป็นของไม่เที่ยง เป็น
ความทุกข์ มิใช่เป็นตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็น
อิสสระถึงสวรรค์ชั้นปรนิมมิตตวสวัสด ี

 
๑๘. ธรรมะฝุายกุศล ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์
ชั้นพรหมโลก ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ขอนอบน้อม
แด่พระสังฆเจ้า ด้วยค าสัตย์ปฏิญาณน้ี ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอ
ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตราบเข้าสู่พระนิพพาน 

 
๑๙. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ขอนอบน้อมแด่
พระสังฆเจ้า ด้วยการสวดมนต์พระคาถานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 

 
๒๐. ด้วยการสวดพระคาถามหาทิพมนต์นี ้และด้วยการกล่าวค าสัตย์ปฏิญาณน้ี ขอความสุข
สวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 

 
๒๑. ด้วยการสวดพระคาถามหาทิพมนต์นี ้และด้วยการกล่าวค าสัตย์ปฏิญาณน้ี ขอความสุข
สวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 

 
๒๒. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้เข้าถึงรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ ์สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค
เจ้าพระองค์นั้น 

 
๒๓. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้เข้าถึงรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ ์สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรม ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 

 
๒๔. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ ์
วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 

 
๒๕. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ ์
วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวก
ของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว 

 
๒๖. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ ์
วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวก



ของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว 

 
๒๗. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ด้วยค าสอนของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ด้วยพระธรรมค าสั่งสอน ความไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง 

- คาถาชุมนุมเทวดา - 

 

คาถาชุมนุมเทวดา 

 
ชุมนุมเทวดา 

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง 
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ 
เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา 
ปะริตตัง ภะณันตุ 
สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ 
จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ 
คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ 
วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา 
ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา 
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะ จะนัง 
สาธะโว เม สุณันต ุ
ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา 
ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา 
ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา 

โองการเทพชุมนุม 

สาธุ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระพุทธะคุณณัง 
พระธัมมะคุณณัง พระสังฆะคุณณัง พระศรีรัตนตรัย 
และสมณาจารย ์ครูอาจารย์ เดชะบรมโพธิสมภารมาอยู ่
เหนือเกศเกล้าแห่งข้าพเจ้า ผู้จะตั้งนมัสการ 
เชิญพระพุทธองค์ ทรงพระสูตร พระวินัย 
พระอภิธรรม พระกัมมัฏฐาน พระธัมมามูล 
ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ ์จนทั้งพระไตรปิฎก 
กัณฑ์ไตร พระเตมียน์ใบ้ พระมหาชนก 
พระมโหสถ พระโพธิสัตย ์พระพุทธสิหิง 
พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ 
พระจตุโลกบาล พระโมกคัลลาณญาณ 
พระสารีบุตร พระพุทธกุ กุกสันโธ 
พระโกนาคุมะโน พระพุทธกัสสโป พุทโธ 
พระศรีสากะยะมุนีโคดม พระพุทธบรรทม 
พระนารอด ยอดพระตัณหัง 
อัฏฐะอรหันตัง พระสุวรรณสามป๎ณฑิตา 
พระแท่นศิลาอาสน ์พระมุนีนาถ 
พระศาสดา พระยาธรรมิกราช 
พระศรีอารินไมตร ีพระฤาษีทั้งแปดหมื่นพระองค ์
อันนั่งจมกรมภาวนาอยู่ในถ้ าพระคูหาสวรรค ์
พระอาทิตย ์พระจันทร์ พระไตรสรรณคมน ์
พระบรรทม พระโกณทัญญาณาณสุวรรณเสน 
พระสุเมรุราช พระธาตุจุฬามณี 
พระศรีมหาโพธิ พระหัตถ์ พระโอษฐ 
พระหฤทัย พระไตรปิฎก พระป๎จเจกโพธิ ์
ท้าวสิริสุทโทธนะ พระนางสิริมหามายาอันเป็น 
พระพุทธมารดาแห่งพระพุทธองค ์



อันทรงพระนามกรชื่อพระสิทธารถชาต ิ
เป็นที่สุด พระพุธ พระพฤหัส พระสัชชน ู
พระเสาร์ พระราหู พระสมุทรทั้งห้า 
ทั้งแผ่นฟูา ทั้งพสุธาชล ทั้งปลาอานนท ์
นางเมขลา พระยาพาลีทรพี อินทรชิต 
สุครีพ ทศกัณฑ ์กุมภัณฑ์ พระลักษณ์ 
พระราม พระหนุมาณ พระรามสูร 
พระวิฑูรบูริกา สุนันทยักษา พระยานาค 
พระยาครุฑ พระราหู พิเภก ชมภูทีเปหิมะอันตัง 
พระพุทธเทวดาอยู่ในชั้นฟูา จตุมหาราชิกาสวรรค ์
เทพยดาอยู่ในชั้นฟูาดาวดึงสวรรค ์
เทพยดาอยู่ในชั้นฟูายามาสวรรค ์
เทพยดาอยู่ในชั้นฟูาดุสิตาสวรรค ์
เทพยดาอยู่ในชั้นฟูานิมมานรดีสวรรค ์
เทพยดาอยู่ในชั้นฟูาปรนิมมิตวสวัดดีสวรรค ์
เทพยดาอยู่ในชั้นฟูาอกนิฏฐโลกมหาสวรรค ์
พระตัณหัง พระพุทธวิป๎สสี ปิตุมารดา วาสุกร ี
มังกร ครุฑ กินนร กินรี การเวก ป๎กษา 
มหากุมภัณฑ์อนันทยักษา มหากะบิลราช 
พระโคอุสุภราช พระสารีริกธาต ุ
พระเพลิงอันรุ่งเรืองรัศม ี
พระศรีรัตนตรัยแก้วและสมณาจารย ์
ทั้งพระรัตนญาณ พระบารมีตาวติงสาตีสูน 
นะโมพุทธายะ ธัมโมพุทธายะ สังโฆพุทธายะ 
ธัมมะป๎ชชา จะวันทะนา เมตตาต ิ

คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง 

 
พระสยามมินโธ วะโรอิติ พุทธสังมิ อิติอรหัง สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ นะโม พุทธายะ  
(หรืออาจว่าคาถาแบบเต็มรูปแบบดังน้ี)  

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  
อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ  
อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอ ิ 
พระสยามมินโท วะโรอิต ิ 
พุทธะสังม ิอิติอะระหัง  
สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ  
นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง  

(หรือจะช่วยกันรวมจิตอธิษฐานภาวนาพระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง  
โดยขอพรจากพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้)  

ขอเดชะใต้ฝุาละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม  
ข้าพระพุทธเจ้า ...(ชื่อ) ขอถวายบังคมองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  
ขออัญเชิญพระบารมีแห่งพระองค์โปรดดลบันดาล ให้ข้าพระพุทธเจ้า  
มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งชีวิตครอบครัว และธุรกิจการงาน  
หวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ขออัญเชิญพระบารมีแห่งพระองค ์ 
โปรดดลบันดาลพิทักษ์รักษา ปกแผ่ให้ปวงชนชาวไทยทั้งชาต ิ 
ปราศจากภยันตราย อันก่อความแตกแยกสามัคคี ให้มีแต่สันติสุข  
ขอให้ชาติไทยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ธ ารงไว้ซึ่งประชาธิปไตย เพ่ือให้ปวงชนชาวไทยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข  
ภายใต้พระบารมีของล้นเกล้าล้นกระหม่อมแห่งองค ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากษัตราธิราชไทยทุกพระองค์ด้วย
เทอญ 

 



 

คาถาอาคมภูมิปัญญาโบราณของไทย 

คาถาเมตตามหานิยม  

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ  
  
ใช้ภาวนาคาถาก่อนออกจากบ้าน จะท าให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด  
หรือของอีกส านักหน่ึงว่าสั้นๆ ดังน้ี 
 

เมตตา คุณะณัง อะระหัง เมตตา  

 
คาถาการเจรจา  

นะโมพุทธายะ มะอะอุ ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ อิสวาสุ สัพพะทัสสะ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ  
  
ใช้ภาวนากับน้ าล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาเรื่องส าคัญ จะท าให้ส าเร็จในสิ่งที่หวังไว ้ 

 
คาถาขุนแผน  

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ  
  
ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะท าให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล  

 
คาถาคนนิยม  
เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ สาลิกาถิง กะระณัง ตาวังคาวา  

เอหิมะมะ สุวะโปตะโก อะยัง ราชา สุวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ  
  
ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องการติดต่อเจรจาในเรื่องส าคัญ ค้าขาย เพ่ือให้คนนิยมชมชอบ  

 
คาถาค้าขายดี  
โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันต ิ 
  
ให้เอาใบไม้แช่น้ าใส่ขันไว้แล้วสวดภาวนา เลร็จแล้วน าน้ าไปประพรมให้ทั่วร้าน จะท าให้ขายคล่อง หรืออีก
คาถาหนึ่งก็ว่ากันว่าท าให้ท ามาค้าขึ้นเหมือนกันคือ  
อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา  
และอีกคาถาหนึ่งส าหรับพ่อค้า แม่ค้าที่นิยมเสกเปุา ๓ จบ กับสินค้าเหมือนกันคือ  
พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา  

ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอห ิ 

 
คาถาเจ้านายเมตตา  

ป๎ญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาส ุ 
  
ให้สวดท่องภาวนา ๓ จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

คาถาใจอ่อน  
ป๎ญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว  

ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ป๎ญจะสัมภะวัง  
  
ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม จะท าให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกท ี 

 
คาถาผูกใจคน  

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอห ิ 
  
ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี ใช้เสกกับแปูงหรือน้ าหอมก็ได ้ 

 
คาถามนต์รัก  
โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ  
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา  
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา  

สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา  
  
ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ก็จะรักเราตอบ  

 
คาถามหาเสน่ห์  
จันโท อะภิกันตะโร  
ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง  
อิตถิโย ปุริโส  

มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิต ิ 
  
ให้ภาวนาคาถานี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน จะท าให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร ่ 

 
คาถามัดใจ  

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ  
  
ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ท าให้คนรักคิดถึง  

 
คาถาเมตตามหานิยม  
พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ โอมมะพะลัง วา 
ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ป๎พพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี 
วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม ชะนา พะหู 

ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม  
  
เป็นคาถาเมตตามหานิยม (คาถาพระสีวะลี)  

 

 



 

คาถารักแท้  
โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ  

จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอห ิ 
  
ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก จะท าให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา  

 
คาถาอัญเชิญพระเครื่อง  

พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง อารธนานัง รักษา สังฆัง อาราธนานัง รักษา  
  
ใช้สวดภาวนากับพระเครื่องก่อนออกจากบ้าน พระจะคุ้มครองเป็นสิริมงคลกับตัวเอง  

 
คาถากันปืน  
นะอุ เออัด อุทธังพะลังเสยยัด  
อะอัดนะ นัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ  
อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิ ภะคะวา  
อิติปิผิดนะอุทธัง อัทโธ โมโทอัดธังอุด  
พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธัง อัดยะมิให้ออก  

นะผิดกาโรโหติ สัมภะโว  
  
ใช้สวดภาวนาตอนที่สถานการณ์คับขัน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน  

 

คาถากันไฟและขโมย  

ป๎ญจะมาเล ชิเนนาโถ ป๎ตโตสัมโพ ธิมตตะมัง อรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา  
  
ใช้สวดภาวนากับทราย ๗ จบด้วยกัน แล้วน าไปโปรยรอบบ้าน จะปลอดจากอัคคีภัยและขโมยโจร  

 
คาถากันสุนัข  

นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ อิสวาสุ อุอะมะ  
  
ใช้ท่องแล้วเปุาเบาๆ เวลาเจอสุนัขด ุ 

 
คาถาก าบัง  
ปะถะมังพินธุกังชาตัง ตรีนิกัตวา นะนะ การังป๎ญจะสัมภะวัง  

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระ เทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปิเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง  
  
ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู หรือคนที่ก าลังคิดปองร้าย ท าให้ฝุายตรงข้ามมองไม่เห็นหรือคลาดสายตาไปได ้ 

 
คาถาแก้พิษ  

อะสัง วิสุโล ปุสะพุภะ สะทะวิปิ ปะสะอุ มะ อะ อุ อาปามะจุปะ ทีมะสัง อังขุ นะโมพุทธายะ  
  
ใช้ภาวนาคาถานี้กับเครื่องสมุนไพร <ขิง พลู ไพลต ารวมกัน> แล้วทาบริเวณที่เป็นผื่นแดงโดยไม่รู้สาเหตุจะท า

ให้บรรเทาได ้ 

 



คาถาแก้ศัตรู  
พุทธัง บังจักขุ ปะติลิยะติสูญญัง  
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง  
อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง  
ธัมมัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง  
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง  
อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง  
สังฆัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง  
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง  

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง  
  
ใช้ภาวนาเวลาที่ก าลังถูกคนปองร้าย ให้ท่องคาถากับมือแล้วเอามือนั้นมาแตะที่หน้าผาก ว่ากันว่าจะท าให้รอด

พ้นไปได้  

 
คาถาแก้อาคม  
นะโมพุทธายะ  
นะรา นะระ รัตตัง ญานัง  
นะรา นะระ รัตตัง หิตัง  

นะรา นะระ รัตตังเขมัง วิป๎สสิตัง นะมามิหัง  
  
ใช้สวดภาวนากับน้ าแล้วน ามาดื่มและอาบ ถ้าหากรู้สึกว่าร่างกายจิดใจไม่เป็นปรกติ กระวนกระวายวซึ่งอาจจะถูก

ของ  

 

 
คาถาข่มศัตรู  
ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก  
อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต  

ราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง  
  
ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะท าให้ศัตรูเกรงกลัว - ท่อง ๓ จบแล้วกระทืบเท้าดังๆ ก่อนออกจาก

บ้านเหมือนกับพิธีตัดไม้ข่มนาม  

 
คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย  
มะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิ ปิสาคะตาวาโหมิ  
มหายักขะ เทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติ เวสะวะนัน  
ภูตัง มหาลักชามะนง มะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศา  

สัพเพยักขา ปะลายัตตะน ิ 
  
ใช้ท่องกับน้ าบริสุทธิ์แล้วน ามาประพรมให้ทั่วสถานที่นั้นๆ จะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆ ณ ที่นั้นได ้ 

 

 
คาถาคงกระพัน  
อะสังวิสุ โลปุสะภุพะ  

สังวิทาปุกะยะปะ นะโมพุทธายะ มะอะอุ อะระหัง  
  
ใช้ท่องกับพระเครื่องและวัตถุมงคลและน าติดตัวไว้เพื่อปูองกันตัว คุ้มครอง  

 

 



คาถาคับข้น  
พุทโธเมสะระณัง เลนัง  
ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ  
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  
นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น  

ธาดลซ่อนไว้ ยะหายไป  
  
ใช้ท่องบริกรรมเมื่อตกอยู่ในยามคับขัน ศัตรูหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีจะมองไม่เห็น  

 
คาถาแคล้วคลาด  
พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย  
พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย  
พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก  

วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม  
  
ให้ท่องคาถานี้ ๓ จบเวลาต้องการให้แคล้วคลาดในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตราย หรือเสี่ยง เช่นก่อนเดินทางไกล

หรือขึ้นเครื่องบิน  

 
คาถาต่อสู้  
นะกาโรปะถะมังฌานัง  
โมกาโรทุติยาฌานัง  
พุทกาโร ตะติยฌานัง  
ธากาโร จะตุตถังฌานัง  
ยะกาโร ป๎ญจะมังฌานัง  

ป๎ญจะอักขระรานิ ชาตานิ นะโมพุทธายะ ลักขะนัง  
  
ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องเผชิญหน้าศัตรูหรือก าลังจะต้องต่อสู้ เพื่อให้พ้นจากอันตราย  

 
คาถาถอนของ  
นะโมเม สุขคะโต นะโมเม โสป๎ตติ นะโมสุคะโต โหติ อะสัญญัตตา จะ สัมภะวา ป๎จจุป๎นนา ป๎ญจะพุทธา เสติ 
นะโมสุคะโต จะ อะนาคะตา นะมามิหัง สัพเพ เทวา ยักขา เปตา ภูตา ปะริตา ปะโรคะตา อัคคะเน วา ชาเมตะ
ยะมัง มะนุสสานัง สัพเพ โกทะวิทา วินาสสันติ ทะสา ตันจะ ปิยัง มุกขัง มุกคะป๎ตโต เอหิ สะเนโท สะเนทา 
สะเนหา นะเนโห จะ สัพเพ ชะนะมาเร ปะระชายา ชายะ มะหาโภโค มะหาโทโส พายะสะเต กัมเมนะ วินา

สสันต ิ 
  
หากรู้ว่าของเข้าตัว จงใช้คาถาบทนี้ถอนออก และสามารถขับของให้ผู้อื่นได้ 

ตั้งนะโม 3จบ บูชาพระรัตนตรัย 3 จบก่อนภาวนาคาถานี ้ 

 
คาถาถอนโบสถ์ ถอนเสมา ถอนศาล ถอนของ ฯลฯ  
สมุหะเนยยะ สมุหะคะติ สมุหะคะตา พัทธะเสมายัง เอวัง เอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาถอน ยะหลุด 
ลอยเลื่อน เคลื่อนด้วย นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ พุทธัง ป๎จจกขามิ ธัมมัง ป๎จจักขามิ สังฆัง ป๎จจักขามิ 

เอกาเสติ ปะสิทธิ เม เอหิ คัจฉะมุมหิ เปหิ เปหิ นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ  
  
คาถาถอนโบสถ์ ถอนเสมา ถอนศาล ถอนของ ทั้งหลายได้ทั้งปวง  

 
 



คาถาปลุกผีลุก  
ตั้งนะโม 3 จบ ก่อน  
สะอะนิโส สะอะนิสัง ทุสะนิโส ทุสะนิสัง โอม นะโมนามะมัง สะมาโส ยุตตะโส ยุตถะ เอหิมานะ หิเนถาเน นามะ

วิกรึง คะเร เอหิจิตตัง มามะ ภูตา พันธานัง วิกรึงคะเร เอหิ มะมา อะอิเออุ ทุสะนะโส นะโมพุทธายะ  
  
กลางดึกสงัด ต้องมีกุ้งพร่าปลาย า เหล้ายามาด้วย เพื่อจะท าการปลุกให้ผีลุกขึ้นมา เพื่อจะได้ใช้งานในหน้าที่
ต่าง ๆ ตามความต้องการ (แต่อย่าให้ผิดศีล) มิใช่ข้อห้ามจะใช้ผีที่ปลุกข้ึนมานี้ได้ทุกอย่าง แต่ทางที่ต้องห้ามจะ

ท าให้ผีนั้นกลับเห็นเราเป็นศัตรู อาจจะท าร้ายเราให้ถึงตาย หรือเป็นไข้หัวโกร๋นได้ไม่ยากนัก  

 
คาถาป้องกันงู  
ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ  
ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง  

ป๎ญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโว  
  
ใช้ภาวนาเมื่อต้องเข้าปุา ที่รก หรือแม้แต่เมื่อขณะพบเจองู จะท าให้คุณปลอดภัย  

 
คาถาป้องกันตัว  
ป๎ญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว  

พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ  
  
ใช้ท่องภาวนาเปุาใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะท าให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว ์ 

 
คาถาป้องกันผี  
นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ  
สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ  
ขัคคัง ตาละป๎ตตัง ทิสวา สัพเพยักขา  
ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง  
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง  
อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง  
ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง  

อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันต ิ 
  
ใช้สวดภาวนาเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล ้ 

 
คาถาป้องกันผีพราย  

ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง  
  
ใช้สวดภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากการรบกวนของวิญญาณ ภูตผีต่างๆ หรือภาวนากับน้ าน าไปพรมกับคนที่คิดว่า

จะถูกวิญญาณสิงสู ่ 

 

 
คาถารอด  

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะป๎งเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง  
  
ใช้สวดภาวนาเมื่อสถานการณ์ไม่ค่อยดีเช่น รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย อันตรายก าลังเข้าใกล้ก็ให้

ท่องคาถานี้เพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝ๎น  

 



คาถารักษากระดูก  
นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ เจโรอัตตะ นะระถา ยิคะวา อัฐฐิรักขัง ภูมิยักขุมัง ปะระมานู ภะคะวะโตสุ
โข อิทธิยา อัตตะโน สีริโร มังสังอัตฐิมัง จักขะ อะวะสุสะเต อะวะสุสะเต สะริเว มังสัง อัตฐิ โลหัตตัง ปะสานะกา

ริยัง โอม อัคคี คงคานัง ระวังดับหาย  
  
หากเกิดอุบัติเหตุ แขน ขา หรือกระดูกส่วนต่าง ๆ หักเดาะ ให้ใช้คาถานี้เสกไพลออก หรือประคบ เสกเปุาแล้ว

นวด จับเส้นบ่อย ๆ ไม่ช้าก็จะเหมือนเดิม  

 
คาถาสกัดโจรผู้ร้าย  
เจโรอัตนะรถา ยิควา ภูมิยัง  
จักขุมัง ปรมานู ภัควโต อิทธิยา อัตตะโน  
สิริเร มังสัง จักขะ อวสุสตุ  

อวะสุสเต สริเว มังสัง โลหัตตัง  
  
ใช้ท่องเพ่ือให้ปลอดจากโจรผู้ร้าย  

 
คาถาหนังเหนียว  

สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต  
  
ใช้สวดภาวนาคาถานี้กับน้ ามันทาถูร่างกายจะท าให้อาการฟกช้ าหายเร็ว หรือก่อนออกศึกใดๆ จะท าให้หนัง

เหนียวไม่บาดเจ็บง่าย  

 

 
คาถาหัวใจโจร  

กันหะ เนหะ  
  
หัวใจโจรนี้ ใช้ได้สารพัดทางอยู่คง เศกเหล้ากินก็ได้ เศกว่านกินก็ดี อยู่คงนักแล  

 
คาถาแก้ฝ้นร้าย  
ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ  
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ  
ปาป๎คคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง  
พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ  
ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ  
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ  
ปาป๎คคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง  
ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ  
ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ  
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ  
ปาป๎คคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง  

สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนต ุ 
  
ใช้ภาวนาตอนเช้าตรู่กับน้ าลูบหน้าเพ่ือแก้ฝูนร้าย  

 
คาถาขับรถ  

เมตตัญ จะ สัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง  
  
ใช้ภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไม่หลับใน  



คาถาคลอดลูกง่าย  
ยโตหัง ภคินี อริยายะ  
ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ  
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา  
โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ  

โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ  
  
ใช้ภาวนาแล้วลูบที่ครรภ์มารดาเพื่อให้คลอดลูกง่าย  

 
 


