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ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก  
 เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก มีคํากล่าวในหนังสือนําวา่  ผู้ใดมีไว้ประตูบ้าน มีอานิสงส์ยิ่งได้สร้างพระ
เจดีย์ทองคําสูงเทียมเทวโลก  และป้องกันภยันตรายต่าง ๆ  ทํามาหากินเจริญฯ 
 ผู้ใดสร้างไว้สวดพุทธมนต์  สักการะบูชาเป็นกุศลอันย่ิงใหญ่  และจะมีความสุขสิริสวัสด์ิเจริญต่อไปทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต และภายภาคหน้า ด้วยอํานาจของความเคารพในพระคาถานี ้  สรา้งครบ ๗ วัน ครบอายุ 
หมดเคราะห์โศกทุกประการ 
 ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ มีคํากล่าวไว้ในหนังสือนําว่า ศักด์ิสิทธ์ิ  ถ้าผู้ใดได้สวดมนต์ภาวนาทุกคํ่าเชา้
แล้ว  ผู้นั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิ  แม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือนก็อาจป้องกันอันตรายต่าง ๆ จะภาวนาพระคาถาอ่ืน 
ๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไม่เท่าภาวนาพระคาถานี้คร้ังหนึ่ง  ถ้าแม้ว่า  อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธ์ิจะ
เนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคําก่อเป็นพระเจดีย ์ต้ังแต่มนุษย์โลกสูงข้ึนไปจนถึงพรหมโลก อานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนา
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ และมีคําอธิบายคุณความดีไว้ในต้นฉบับเดิมนั้นอีกหลายประการฯ 
 ต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ท่ีเมืองสวรรคโลก เป็นอักษรขอมจารึกไว้ในใบลาน จึงแปลเป็นอักษรไทย 
(พระภิกษุแสง)  หลวงธรรมาธิกรณ์ได้มาแต่พระแท่นศิลาอาสน์มณฑลพษิณุโลก 
 อนึ่ง ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้างถวาย พระภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือ ญาติมิตร
สหาย จบครบ ๗ วัน หรือครบอายุปัจจุบันของตน จะบังเกิดโชคลาภทํามาค้าขายเจริญ  พ้นเคราะห์และภัย
พิบัติท้ังปวง 
 พิธีก่อนสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก  ต้องสํารวมกายวาจาใจ  น่ังในท่ีควร  นุ่งห่มเรียบร้อย   ทําจิตให้
เป็นสมาธิ มีเมตตาจิตเป็นเบื้องต้น  แล้วน้อมระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัย จากนั้น จึงเริ่มสวดยอดพระกัณฑ์
ไตรปิฎกดังนี้ :- 
 ๑.อิติปิ โส ภะคะวา  อะระหงั  วัจจะโส  ภะคะวา ฯ  อิติป ิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ  วัจจะโส 
ภะคะวา ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา  วิชชาจะระณะสัมปันโน  วัจจะโส ภะคะวา ฯ  อิติปิ โส     ภะคะวา  สุคะ
โต  วัจจะโส ภะคะวา ฯ  อิติป ิโส ภะคะวา โลกะวิท ู วัจจะโส ภะคะวา  
 ๒.อะระหันตัง  สะระณงั  คัจฉามิ  อะระหันตัง  สิระสา  นะมามิ ฯ  สัมมาสัมพุทธัง         สะ
ระณัง  คัจฉามิ  สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิ ฯ วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สะระณัง  คัจฉามิ วิชชาจะ
ระณะสัมปันนัง  สิระสา นะมามิ ฯ  สุคะตัง  สะระณัง  คัจฉามิ  สุคะตัง  สิระสา นะมามิฯ  โลกะวิทัง สะ
ระณัง  คัจฉามิ โลกะวิทัง  สิระสา  นะมามิ ฯ 
 ๓. อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วัจจะโส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา  ปุริสะทัมมะสาระถิ  
วัจจะโส ภะคะวา ฯ  อิติป ิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง  วัจจะโส ภะคะวา ฯ  อิติป ิโส ภะคะวา  
พุทโธ  วัจจะโส ภะคะวา  
 ๔. อะนุตตะรัง  สะระณงั  คัจฉามิ  อะนุตตะรัง  สิระสา  นะมามิ ฯ  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สะระณัง  
คัจฉามิ  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สิระสา  นะมามิ ฯ สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  สะระณัง  คัจฉามิ สัตถา  เทวะ
มะนุสสานัง  สิระสา  นะมามิ ฯ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  พุทธัง  สิระสา  นะมามิ ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา 
ฯ 
 ๕.อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ 
โส ภะคะวา  เวทะนาขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ โส ภะคะวา ฯ    อิติปิ โส ภะ
คะวา สัญญาขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติป ิโส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา  สัง
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ขาระขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะสัมปันโน  อิติป ิ โส ภะคะวา ฯ อิติปิ โส ภะคะวา  วิญญาณะ
ขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ โส ภะคะวา ฯ 
 ๖. อิติปิ โส ภะคะวา  ปะถะวีจักกะวาฬะจาตุมะหาราชิกา  ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน 
ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา  เตโชจักกะวาฬะจาตุมะหาราชิกา  ตาวะติงสา  ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ 
โส ภะคะวา  วาโยจักกะวาฬะจาตุมะหาราชิกา  ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะ
วา  อาโปจักกะวาฬะจาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุสมัมาทิยานะสัมปันโน ฯ    อิติป ิโส ภะคะวา  อา
กาสะจักกะวาฬะจาตุมะหาราชิกา  ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ 
 ๗. อิติปิ โส ภะคะวา  ยามาธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสัมมาทิยา
นะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา  นิมมานะระติธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา  กามาวะ
จะระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ  โส ภะคะวา  รูปาวะจะระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ 
 ๘. อิติป ิโส ภะคะวา  ปะถะมะฌานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา  ทุติยะฌา
นะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา  ตะติยะฌานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส 
ภะคะวา  จะตุตถะฌานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา  ปัญจะมะฌานะธาตุสัมมาทิยา
นะสัมปันโน ฯ 
 ๙. อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะ   เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะ อะรูปาวะจะระธาตุ
สัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติป ิโส ภะคะวา  วิญญาณญัจายะตะนะ  เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะ  อะรู
ปาวะจะระ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะ     เนวะสัญญานา
สัญญายะตะนะ  อะรูปาวะจะระ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ   
 ๑๐. อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปะฏิมัคคะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติป ิโส ภะคะวา     สะกิทา
คาปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา  อะนาคามิปะฏิมัคคะธาตุสัมมาทิยานะสัม
ปันโนฯ อิติปิ โส ภะคะวา  อะระหัตตะปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  
 ๑๑. อิติป ิโส ภะคะวา  โสตาอะระหัตตะปะฏิผละ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ  อิติปิ โส ภะคะวา 
สะกิทาคาอะระหัตตะปะฏิผะละธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ  อิติปิ โส ภะคะวา  อะนาคาอะระหัตตะปะฏิ
ผะละ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ  
 ๑๒. กุสะลา  ธัมมา  อิติปิ โส ภะคะวา  อะอายาวะชีวัง พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ ชมภูทิปัญจะ
อิสสะโร กุสะลา  ธัมมา  นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะฯ ปัญจะพุทธา  นะมามิหัง  อาปามะ
จุปะ ทิมะสังอังขุ สังวิธาปุกะยะปะฯ อุปะสะชะสุเห ปาสายะโส โสสะสะอะอะอะอะนิ เตชะสุเนมะภูจะนา
วิเว อะสังวิสุโล ปุสะภุพะอิสะวาสุสุสะวาอิ กุสะลาธัมมาจิตติวิอัตถิ ฯ 
 ๑๓. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหงั อะอายาวะชีวัง พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ  สาโพธ ิปญัจะ
อิสสะโรธัมมา ฯ 
 ๑๔. กุสะลาธัมมา  นันทะวิวังโก อิติสัมมาสัมพุทโธ  สุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง        สะ
ระณัง  คัจฉามิ ฯ  จาตุมะหาราชิกาอิสสะโร  กุสะลาธัมมา  อิติวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ  อุอุ ยาวะ  ตา
วะติงสาอิสสะโร กุสะลา ธัมมา ฯ นันทะปัญจะสุคะโตโลกะวิท ู   มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง  สะระณงั  
คัจฉามิ ฯ  ยามาอิสสะโร  กุสะลา ธัมมา พรหมาสัททาปญัจะ สัตตะสัตตาปาระมี อะนุตตะโร ฯ ยะมะ
กะขะ ยาวะชีวังพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ 
 ๑๕. ตุสิตาอิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะปุริสะทัมมะสาระถิ  ยาวะชีวัง  พุทธัง     สะ
ระณัง  คัจฉามิ  ฯ   
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 ๑๖. นิมมานะระติอิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  เหตุโปวะสัตถาเทวะมะนุสสานังฯ ตะถา  ยาวะชี
วัง  พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ ฯ 
 ๑๗. ปะระนิมมิตะอิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  สังขาระขันโธ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา รูปะ
ขันโธ  พุทธะปะผะ ยาวะชีวัง   พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ 
 ๑๘. พ๎รัห๎มา อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา นัจจิปัจจะยา  วินะปัญจะ  ภะคะวะตา ยาวะชีวัง       นิ
พพานัง  สะระณงั  คัจฉามิ ฯ นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ ฯ พุทธลิาโภ กะลากะระกะนา  
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ 
 ๑๙. นะโมพุทธัสสะ  นะโมธัมมัสสะ  นะโมสังฆัสสะ ฯ วิตติ  วิตติ วิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ  จิตติ  
อัตติ   อัตติ ฯ  มะยะสุ  สุวัตถิ   โหนต ุ หุล ู หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ 
 ๒๐. อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง  พ๎รัห๎มะสาวัง  มะหาพ๎รัหม๎ะสาวังฯ จักกะวัตติสาวัง มะหา
จักกะวัตติสาวัง  เทวาสาวัง  มะหาเทวาสาวัง ฯ  อิสิสาวัง  มะหาอิสิสาวัง  มุนีสาวัง  มะหามุนีสาวัง  สัป
ปุริสาวัง มหาสัปปุริสาวัง  พุทธะสาวัง  ปัจเจกะพุทธะสาวัง ฯ  อะระหัตตะสาวัง  สัพพะสิทธิวิชชาธะ
รานังสาวังฯ สัพพะโลกาอิริยานังสาวัง เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ โหนตุฯ 
 ๒๑. สาวัง คุณณัง  วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง ฯ  นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง สีลัง 
ฯ  ปัญญานิกขัง ปญุญงั  ภาคะยัง  ตัปปัง สุขัง สิริรูปัง ฯ  จะตุวิสะติเสนัง  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ โหน
ตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ 
 ๒๒. นะโม  พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตาฯ  รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ  สัญญาขันโธ   สังขา
ระขันโธ  วิญญาณะขันโธ นะโม  อิติปิ โส ภะคะวา ฯ 
 ๒๓. นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง  อะนัตตาฯ  รูปะขันโธ   เวทะนาขันโธ  สัญญาขันโธ   
สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ นะโม  ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโมฯ 
 ๒๔. นะโม  ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง  อะนัตตาฯ รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ  สัญญาขันโธ  สังขา
ระขันโธ  วิญญาณะขันโธ นะโม  ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโมฯ 
 ๒๕. นะโม  ธัมมัสสะ  ทุกขัง อะนิจจัง  อะนัตตา ฯ รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระ
ขันโธ วิญ ญาณะขันโธ  นะโม สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆฯ 
 ๒๖. นะโม   สังฆัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา ฯ  รูปะขันโธ   เวทะนาขันโธ  สัญญาขันโธ   
สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  วาหะปะริตตัง ฯ 
 ๒๗. นะโม  พุทธายะ  มะอะอุ  ทุกขัง อะนิจจัง  อะนัตตา ฯ ยาวะ ตัสสะ หาโย นะโม อุอะมะ ทุก
ขัง อะนิจจัง  อะนัตตา ฯ  อุอะมะอาวันทา  นะโมพุทธายะ  นะอะ กะต ิ นิสะระนะฯ    อาระปะขุธงัมะอะ
อุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ   

(ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก จบ) 
(ภาคที่ ๙  บทสวดทําวัตรพระ  บทสวดพระคาถา คาถาอาคม  และยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก จบ) 
 


