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๓. ธชคฺคสุตฺต  1

[๒๔๙]   เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส        
อาราเม. ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. 
ภควา เอตทโวจ:-  

ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว เทวาสุรสงฺคาโม สมุปพฺยูโฬฺห อโหสิ. อถ โข ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท 
เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ:-  

สเจ มาริสา เทวานํ สงฺคามคตานํ อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, มเมว 
ตสฺมึ สมเย ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ, มมํ หิ โว ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา 
โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. 

โน เจ เม ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ, อถ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ,          
ปชาปติสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส 
ปหียิสฺสติ. 

โน เจ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ, อถ วรุณสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ      
อุลฺโลเกยฺยาถ, วรุณสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา       
โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. 

โน เจ วรุณสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ, อถ อีสานสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ       
อุลฺโลเกยฺยาถ, อีสานสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา      
โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสตีติ. 

ตํ โข ปน ภิกฺขเว สกฺกสฺส วา เทวานมินฺทสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ปชาปติสฺส วา             
เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, วรุณสฺส วา เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, อีสานสฺส วา เทวราชสฺส 
ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหีเยถาปิ โนปิ ปหีเยถ.  2

ตํ กิสฺส เหตุ? สกฺโก หิ ภิกฺขเว เทวานมินฺโท อวีตราโค อวีตโทโส อวีตโมโห ภีรุ ฉมฺภี      
อุตฺราสี ปลายีติ. 

อหญฺจ โข ภิกฺขเว เอวํ วทามิ: สเจ ตุมฺหากํ ภิกฺขเว อรญฺญคตานํ วา รุกฺขมูลคตานํ วา 
สุญฺญาคารคตานํ วา อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, มเมว ตสฺมึ สมเย              
อนุสฺสเรยฺยาถ:-  

“อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร          
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา”ติ. มมํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ ยมฺภวิสฺสติ       
ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. 

  พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๑๕1
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โน เจ มํ อนุสฺสเรยฺยาถ, อถ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก 
อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหี”ติ. ธมฺมํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ       
ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. 

โน เจ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ, อถ สํฆํ อนุสฺสเรยฺยาถ “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ,        
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ, ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต       
สาวกสํโฆ, ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสํโฆ, อาหุเนยฺโย         
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสา”ติ. สํฆํ หิ โว ภิกฺขเว       
อนุสฺสรตํ ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. 

ตํ กิสฺส เหตุ? ตถาคโต หิ ภิกฺขเว อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วีตราโค วีตโทโส วีตโมโห อภีรุ 
อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายีติ. อิทมโวจ ภควา, อิทํ วตฺวาน สุคโต อถาปรํ เอตทโวจ สตฺถา  

  “อรญฺเญ รุกฺขมูเล วา   สุญฺญาคาเรว ภิกฺขโว 
  อนุสฺสเรถ สมฺพุทฺธํ   ภยํ ตุมฺหาก โน สิยา. 
  โน เจ พุทฺธํ สเรยฺยาถ   โลกเชฏฺฐํ นราสภํ 
  อถ ธมฺมํ สเรยฺยาถ   นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ. 
  โน เจ ธมฺมํ สเรยฺยาถ   นิยฺยานิกํ สุเทสิต ํ
  อถ สํฆํ สเรยฺยาถ   ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ. 
  เอวํ พุทฺธํ สรนฺตานํ   ธมฺมํ สํฆญฺจ ภิกฺขโว 
  ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา   โลมหํโส น เหสฺสตี”ติ. 

๗.  อหิราชสุตฺต 
[๖๗]  เอกํ  สมยํ  ภควา  สาวตฺถิยํ  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  อาราเม. เตน  โข  

ปน  สมเยน  สาวตฺถิยํ  อญฺญตโร  ภิกฺขุ  อหินา  ทฏฺโฐ  กาลกโต  โหติ.  อถ โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ,  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทึสุ,  เอกมนฺตํ     
นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺตํ  เอตทโวจุํ  “อิธ  ภนฺเต  สาวตฺถิยํ  อญฺญตโร  ภิกฺขุ  อหินา  ทฏฺโฐ  
กาลกโตติ. 

น  หิ  นูน   โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาริ  อหิราชกุลานิ  เมตฺเตน  จิตฺเตน  ผริ.  สเจ  หิ  โส   3

ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาริ  อหิราชกุลานิ  เมตฺเตน  จิตฺเตน  ผเรยฺย,  น  หิ  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อหินา  
ทฏฺโฐ  กาลํ  กเรยฺย. 

กตมานิ  จตฺตาริ ?  วิรูปกฺขํ  อหิราชกุลํ  เอราปถํ  อหิราชกุลํ  ฉพฺยาปุตฺตํ  อหิราชกุลํ          
กณฺหาโคตมกํ  อหิราชกุลํ.  น  หิ  นูน  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อิมานิ  จตฺตาริ  อหิราชกุลานิ  เมตฺเตน    
จิตฺเตน  ผริ.  สเจ  หิ  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อิมานิ  จตฺตาริ  อหิราชกุลานิ  เมตฺเตน  จิตฺเตน  ผเรยฺย,  
น  หิ  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อหินา  ทฏฺโฐ  กาลํ  กเรยฺย. 
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อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อิมานิ  จตฺตาริ  อหิราชกุลานิ  เมตฺเตน  จิตฺเตน  ผริตุํ  อตฺตคุตฺติยา  
อตฺตรกฺขาย  อตฺตปริตฺตายาติ. 

วิรูปกฺเขหิ  เม  เมตฺตํ    เมตฺตํ  เอราปเถหิ  เม 
ฉพฺยาปุตฺเตหิ  เม  เมตฺตํ    เมตฺตํ  กณฺหาโคตมเกหิ  จ. 
อปาทเกหิ  เม  เมตฺตํ    เมตฺตํ  ทิปาทเกหิ   เม. 4

จตุปฺปเทหิ  เม  เมตฺตํ    เมตฺตํ  พหุปฺปเทหิ  เม. 
มา  มํ  อปาทโก  หึสิ    มา  มํ  หึสิ  ทิปาทโก  5

มา  มํ  จตุปฺปโท  หึสิ    มา  มํ  หึสิ  พหุปฺปโท. 
สพฺเพ  สตฺตา  สพฺเพ  ปาณา   สพฺเพ  ภูตา  จ  เกวลา 
สพฺเพ  ภทฺรานิ  ปสฺสนฺตุ    มา  กิญฺจิ   ปาปมาคมา. 6

อปฺปมาโณ  พุทฺโธ    อปฺปมาโณ  ธมฺโม 
อปฺปมาโณ  สํโฆ   ปมาณวนฺตานิ  สิรึสปานิ  7

อหิ  วิจฺฉิกา  สตปที  อุณฺณานาภี   สรพูมูสิกา. 8

กตา  เม  รกฺขา  กตา  เม             ปริตฺตา ปฏิกฺกมนฺตุ  ภูตานิ 
โสหํ  นโม  ภควโต  นโม สตฺตนฺนํ สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ . สตฺตมํ. 9

______________________ 

 ฉ. ทฺวิปาทเกหิ4

 ฉ. ทฺวิปาทโก5

 ฉ. กญฺจิ6

 ฉ. สรีสปานิ7

 ฉ. อุณฺณนาภี8

 วิ.จู.  ๗/๒๕๑/๘-๙.9
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๓. ธชัคคสูตร 

ว่าด้วยเรื่องยอดธง 

[๒๔๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่

นั้น  พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ เหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว 

พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว สงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกัน ครั้งนั้น ท้าวสักกะจอมเทพรับสั่ง

กับเทพชั้นดาวดึงส์ว่า 

“ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย  ถ้าความกลัว  ความหวาดสะดุ้ง  หรือความขนพอง สยองเกล้า จะพึงเกิดขึ้นแก่

พวกเทพผู้ไปในสงคราม สมัยนั้น พวกท่านพึงแลดูยอดธงของเรา เพราะว่า เมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ 

ความกลัว ความหวาด สะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นก็จักหายไป 

ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเรา ทีนั้น พวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชเถิด เพราะว่า 

เมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชอยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้าที่

จักเกิดขึ้นก็จักหายไป 

ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราช ทีนั้น พวกท่านก็พึงแลดูยอดธงของท้าววรุณเทวราช

เถิด เพราะว่า เมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าววรุณ-เทวราชอยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพอง

สยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นก็จักหายไป 

ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าววรุณเทวราช ทีนั้น พวกท่านพึงแลดู ยอดธงของท้าวอีสานเทวราชเถิด 

เพราะว่า เมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าวอีสานเทวราชอยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพองสยอง

เกล้า ที่จักเกิดขึ้นก็จักหายไป 

เมื่อพวกเทพแลดูยอดธงของท้าวสักกะจอมเทพก็ดี แลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชก็ดี แลดูยอดธง

ของท้าววรุณเทวราชก็ดี แลดูยอดธงของท้าวอีสานเทวราชก็ดี ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพอง

สยองเกล้า ที่จักเกิดขึ้น พึงหายไปบ้าง ไม่หายไปบ้าง 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  

เพราะว่า ท้าวสักกะจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะ ไม่ปราศจากโทสะ ไม่ปราศจากโมหะ เป็นผู้มีความกลัว 

มีความหวาดสะดุ้ง หนีไปอยู่ 

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนเรากล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย หากว่าความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขน

พองสยองเกล้า พึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้อยู่ในป่า อยู่ที่โคนไม้ หรืออยู่ในเรือนว่าง ทีนั้น พวกเธอพึงระลึกถึงเรา

เนืองๆ เท่านั้นว่า 

“แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อม

ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและ
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มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค  ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่า เมื่อพวกเธอระลึกถึงเราเนือง ๆ 10

อยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้า ที่จักเกิดขึ้นก็จักหายไป 

ถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงเราเนือง ๆ ทีนั้น พวกเธอพึงระลึกถึงพระธรรมเนือง ๆ ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระ

ภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อัน

วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน  

ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่า เมื่อพวกเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่เนือง ๆ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความ

ขนพองสยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นก็จักหายไป 

ถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมเนือง ๆ ทีนั้น พวกเธอพึงระลึกถึงพระสงฆ์เนือง ๆ ว่า พระสงฆ์สาวกของ

พระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติ ถูกทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล พระ

สงฆ์สาวกของ พระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่

การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก เพราะว่า เมื่อพวก เธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่เนือง ๆ ความกลัว 

ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพอง สยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นก็จักหายไป  

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  

 พระพุทธคุณ ๙ บทน้ี แต่ละบทมีอรรถอเนกประการ คือ 10

๑. ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ เพราะห่างไกลจากกิเลส, เพราะกำจัดข้าศึกคือกิเลส, เพราะหักซี่กำแห่งสังสาระ คือการเวียน
ว่ายตายเกิด, เพราะเป็นผู้ควรรับไทยธรรม, เพราะไม่ทำบาปในที่ลับ 

๒. ชื่อว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เอง 
๓. ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ วิชชา ได้แก่ วิชชา ๓ และวิชชา ๘ วิชชา ๓ คือ 
(๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่ระลึกชาติได้ (๒) จุตูปปาตญาณ ความรู้จุ ติและอุบัติ (๓) อาสวักขยญาณ 

ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ วิชชา ๘ คือ (๑) วิปัสสนาญาณ ญาณที่เป็นวิปัสสนา (๒) มโนมยิทธิ มีฤทธ์ิทางใจ (๓) อิทธิวิธิ แสดงฤทธ์ิ
ได้ต่าง ๆ (๔) ทิพพโสต หูทิพย์ (๕) เจโตปริยญาณ กำหนดรู้จิตผู้อื่น ได้ (๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่ระลึกชาติได้ (๗) 
ทิพพจักขุ ตาทิพย์ หรือเรียกจุตูปปาตญาณ (๘) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ 

จรณะ ๑๕ คือ (๑) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล (๒) อินทรียสังวร ความสำรวมอินทรีย์ (๓) โภชเนมัตตัญญุตา 
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค (๔) ชาคริยานุโยค การหมั่นประกอบ ความเพียรเป็นเครื่องตื่น (๕) มีศรัทธา (๖) มีหิริ (๗) 
มีโอตตัปปะ (๘) เป็นพหูสูต (๙) วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร (๑๐) มีสติมั่นคง (๑๑) มีปัญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทุติยฌาน 
(๑๔) ตติยฌาน (๑๕) จตุตถฌาน 

๔. ชื่อว่าผู้เสด็จไปดี เพราะทรงดำเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมาหากิเลสที่ทรงละได้แล้ว 
๕. ชื่อว่าผู้รู้แจ้งโลก เพราะทรงรู้แจ้งโลก เหตุเกิดแห่งโลก ความดับโลก วิธีปฏิบัติให้ลุถึงความดับโลก (ทุกข์ สมุทัย 

นิโรธ และมรรค) และทรงรู้แจ้งโลกทั้ง ๓ คือ สังขารโลก สัตว์โลก และโอกาสโลก 
๖. ชื่อว่าสารถีฝึกผู้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เพราะทรงฝึกผู้ที่ควรฝึกฝน ทั้งเทวดา มนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน 

ด้วยอุบายต่าง ๆ 
๗. ชื่อว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เพราะทรงสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ ด้วยประโยชน์ ในโลกนี้

และประโยชน์ในโลกหน้า ผู้ปฏิบัติตามแล้วสำเร็จมรรคผลในโลกนี้บ้าง จุติไปเกิดในสวรรค์กลับมา ฟังธรรมแล้วสำเร็จมรรคผลบ้าง 
ทรงช่วยเหลือหมู่สัตว์ให้พ้นความกันดารคือความเกิด 

๘. ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า เพราะทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมด ด้วยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม 
๙. ชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาค เพราะ (๑) ทรงมีโชค (๒) ทรงทำลายข้าศึกคื อกิเลส (๓) ทรงประกอบด้วยราคธรรม ๖ 

ประการ (คือ ความเป็นใหญ่เหนือจิตของตน โลกุตตรธรรม ยศ สิริ ความสำเร็จประโยชน์ตามต้องการ และความเพียร) (๔) ทรง
จำแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอริยธรรม (๖) ทรงคายตัณหาในภพทั้ง ๓ (๗) ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรม
พระองค์ดีแล้ว (๙) ทรงมีส่วนแห่งปัจจัย ๔ เป็นต้น (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๑๕-๑๑๘,สารตฺถ. ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๒๗๐-๔๐๐) 

อนึ่ง พระพุทธคุณนี้ ท่านแบ่งเป็น ๑๐ ประการ โดยแยกข้อ ๖ เป็น ๒ ประการ คือ (๑) เป็นผู้ยอดเย่ียม (๒) เป็นสารถีฝึกผู้
ควรฝึกได้ (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๑๒-๑๑๓, วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๑๓๘-๑๓๙/๒๒๖)
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เพราะว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ปราศจากราคะ ปราศจาก โทสะ ปราศจากโมหะ 

เป็นผู้ไม่มีความกลัว ไม่หวาดเสียว ไม่สะดุ้ง ไม่หนีไป 

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถา ประพันธ์ต่อไปอีกว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดี  

อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี  

พึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด  

ความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลาย  

ถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า  

ผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้องอาจกว่านรชน  

ทีนั้น เธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรม  

ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกข์  

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว  

ถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรม 

ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกข์  

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว  

ทีนั้น เธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ 

ผู้เป็นนาบุญ ไม่มีนาบุญอื่นย่ิงกว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึง 

พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อยู่  

ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ดี  

ความขนพองสยองเกล้าก็ดี จักไม่มีเลย 

ธชัคคสูตรท่ี ๓ จบ 

๗. อหิราชสูตร 

ว่าด้วยตระกูลพญางู 

[๖๗] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี 

สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งในเขตกรุงสาวัตถีถูกงูกัด ถึงแก่มรณภาพ ลำดับนั้น ภิกษุหลายรูปพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มี

พระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

ภิกษุรูปหนึ่งในเขตกรุงสาวัตถีถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพ” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูล เพราะ

ถ้าเธอแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูล เธอก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพ 

ตระกูลพญางู ๔ ตระกูล อะไรบ้าง คือ  

๑.  ตระกูลพญางูชื่อวิรูปักษ์ 

๒.  ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ  

๓.  ตระกูลพญางูชื่อฉัพยาบุตร 

๔.  ตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ  

ภิกษุนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูลนี้ เพราะถ้าเธอแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู 

เธอก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพ 
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ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูลนี้ เพ่ือคุ้มครองตน เพ่ือรักษา

ตน  เพ่ือป้องกันตน” 

เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูวิรูปักษ์ 

เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูเอราปถะ  

เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูฉัพยาบุตร  

เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ  

เราขอมีเมตตาต่อสัตว์ไม่มีเท้า  

เราขอมีเมตตาต่อสัตว์สองเท้า  

เราขอมีเมตตาต่อสัตว์สี่เท้า  

เราขอมีเมตตาต่อสัตว์หลายเท้า  

สัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา 

สัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา 

สัตว์สี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา  

สัตว์หลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา  

ขอสรรพสัตว์ที่มีลมหายใจ  

ขอสรรพสัตว์ที่ยังมีชีวิตทั้งมวล 

จงประสพกับความเจริญ  

ความเลวร้ายอย่าได้มาแผ้วพานสัตว์ใด ๆ เลย 

พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได้ พระสงฆ์มีพระคุณหา

ประมาณมิได้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนูมีคุณพอประมาณ 

เราทำการรักษา ทำการป้องกันไว้แล้ว ขอหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายจงหลีกไป เรานั้นขอนอบน้อมพระผู้มี

พระภาค ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์  11

อหิราชสูตรท่ี ๗ จบ 

____________________ 

 ดูเทียบ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๕-๑๐๖/๕๖11


