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๖. รตนสุตตฺ1 
[๑]  ยานีธ ภตูานิ สมาคตานิ  

 ภมฺุมานิ2 วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
 สพฺเพว ภตูา สมุนา ภวนฺต ุ 
 อโถปิ สกฺกจฺจ สณุนฺต ุภาสิตํ. 

[๒]  ตสฺมา หิ ภตูา นิสาเมถ สพฺเพ  
เมตฺตํ กโรถ มานสุิยา ปชาย 

 ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พล ึ 
 ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปปฺมตฺตา. 

[๓]  ยํกิ)ฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หรํุ วา  
 สคฺเคส ุวา ยํ รตนํ ปณีตํ 
 น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน  
 อิทมฺปิ พทฺุเธ รตนํ ปณีตํ. 
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๔]  ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ  
 ยทชฺฌคา สกฺยมนีุ สมาหิโต 
 น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิ)ฺจิ  
 อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ 
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๕]  ยมฺพทฺุธเสฏโฐ ปริวณฺณยี สจุ ึ 
 สมาธิมานนฺตริก)ฺญมาห ุ
 สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ  
 อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ. 
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

 
                                                                 

1  ขทุทกนิกาย  ขทุทกปาฐะ   พระไตรปิฎกเลม่ที5 ๒๕  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
2 ม. ภมูานิ 
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[๖]  เย ปคฺุคลา อฏฐสตํ ปสฏฺฐา  
 จตฺตาริ เอตานิ ยคุานิ โหนฺติ 
 เต ทกฺขิเณยฺยา สคุตสฺส สาวกา  
 เอเตส ุทินฺนานิ มหปผฺลานิ 
 อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ  
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๗]  เย สปุปฺยตฺุตา มนสา ทเฬฺหน  
 นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ 
 เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห  
 ลทฺธา มธุา นิพฺพตุ ึภ)ฺุชมานา 
 อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ  
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๘]  ยถินฺทขีโล ปฐว ึสิโต3 สิยา  
 จตพฺุภิ วาเตภิ อสมฺปกมฺปิโย 
 ตถปูมํ สปปฺริุสํ วทามิ  
 โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสต ิ
 อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ  
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๙]  เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ  
 คมฺภีรป)ฺเญน สเุทสิตานิ 
 กิ)ฺจาปิ เต โหนฺติ ภสุปปฺมตฺตา4  
 น เต ภวํ อฏฐมมาทิยนฺติ 
 อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ  
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

 
                                                                 

3 ฉ.ม. ปถวิสสฺโิต 
4 ฉ.ม. ภสุํ ปมตฺตา 
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[๑๐]  สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย  
 ตยสฺส ุธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ 
 สกฺกายทิฏฺฐี วิจิกิจฺฉิต)ฺจ  
 สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิ)ฺจิ. 

[๑๑]  จตหูปาเยหิ จ วิปปฺมตฺุโต  
 ฉจฺจาภิฐานานิ อภพฺพ5 กาตุํ 
 อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ  
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๑๒]  กิ)ฺจาปิ โส กมฺม6 กโรติ ปาปกํ  
 กาเยน วาจายทุ7 เจตสา วา 
 อภพฺพ8 โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย9  
 อภพฺพตา ทิฏฐปทสฺส วตฺุตา 
 อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ  
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๑๓]  วนปปฺคมฺุเพ ยถา10 ผสฺุสิตคฺเค  
 คิมฺหานมาเส ปฐมสฺม ึคิเมฺห. 
 ตถปูมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ  
 นิพฺพานคาม ึปรมํ หิตาย 
 อิทมฺปิ พทฺุเธ รตนํ ปณีตํ  
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

 

                                                                 

5 ก. อภพฺโพ 
6 ก. กมฺม ํ
7 ฉ.ม. วาจา อทุ 
8 ก. อภพฺโพ 
9 ส.ี ปฏิจฺฉาทาย 
10 ฉ.ม. ยถ 
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[๑๔]  วโร วร)ฺ) ูวรโท วราหโร  
 อนตฺุตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ 
 อิทมฺปิ พทฺุเธ รตนํ ปณีตํ  
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๑๕]  ขีณํ ปรุาณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ  
 วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺม ึ
 เต ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา  
 นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป. 
 อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ  
 เอเตน สจฺเจน สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๑๖]  ยานีธ ภตูานิ สมาคตานิ  
 ภมฺุมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
 ตถาคตํ เทวมนสฺุสปชิูตํ  
 พทฺุธํ นมสฺสาม สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๑๗]  ยานีธ ภตูานิ สมาคตานิ  
 ภมฺุมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
 ตถาคตํ เทวมนสฺุสปชิูตํ  
 ธมฺมํ นมสฺสาม สวุตฺถิ โหต.ุ 

[๑๘]  ยานีธ ภตูานิ สมาคตานิ  
 ภมฺุมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข. 
 ตถาคตํ เทวมนสฺุสปชิูตํ  
 สํฆํ นมสฺสาม สวุตฺถิ โหตตูิ. 
 (มตฺตาสขุปริจฺจาคา  ปสฺเส เจ วิปลํุ สขํุ 
 จเช มตฺตาสขุ ธีโร  สมฺปสฺสํ วิปลํุ สขํุ.)11 

รตนสตฺุตํ นิฏฐิตํ. 

                                                                 

11 ฉ.ม. ( ) เอตฺถนฺตเร ปาโฐ นตฺถิ. ตพฺพณฺณนา จ โอโลเกตพฺพา. 
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๖. รตนสูตร12 
ว่าด้วยรตนะอันประณีต 

(พระผู้ มีพระภาคตรัสรตนสตูรดงันี N) 
[๑]  ภตูทั Nงหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื Nน13  

หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ14  ที5มาประชมุกนัอยู่ ณ ที5นี N  
ขอให้ภตูทั Nงปวงจงเป็นผู้ มีใจดี  และจงฟังภาษิตโดยเคารพเถิด 

[๒]  เพราะฉะนั Nนแล  ภตูทั Nงปวง  ท่านจงใคร่ครวญ  
จงแผ่เมตตาต่อหมู่มนษุย์ด้วยเถิด  
มนษุย์เหล่าใดนําเครื5องเซ่นสรวงมาให้  
ทั Nงกลางวนัและกลางคืน  
เพราะเหตนุั Nน  ขอท่านทั Nงหลายอย่าประมาท  
จงรักษามนษุย์เหล่านั Nน 

[๓]  ทรัพย์เครื5องปลื Nมใจ หรือรัตนชาติที5ประณีต15ใด ๆ 
ที5มีในโลกนี N ในโลกอื5น หรือในสวรรค์  
ทรัพย์หรือรัตนชาตินั Nน ๆ ที5เสมอด้วยตถาคต ไม่มี 
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระพทุธเจ้า  
ด้วยสจัจะนี N  ขอให้มีความสวสัดี 

[๔]  พระศากยมนีุผู้ มีพระทยัตั Nงมั5น  

                                                                 

12 ด ูสตุตนิบาตข้อ ๒๒๔-๒๔๑ หน้า ๕๕๓-๕๕๗ ในเลม่นี N 
13 คําวา่ ภตู มคีวามหมายหลายนยั คือ นัยที� ๑ มีความหมายเชิงกริยาวา่ “มีแล้ว” (หรือ “เกิดแล้ว” นัยที� ๒ หมายถงึ
ขนัธ์ ๕ (ด ูม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๐๑/๔๓๒) นัยที� ๓ หมายถึงธาต ุ๔ มีปฐวีธาต ุเป็นต้น (ด ูม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๘๖/๙๙) นัยที� 

๔ หมายถงึพระขีณาสพ (ด ูข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๑๙๐/๑๑๖) นัยที� ๕ หมายถึง สรรพสตัว์ (ด ูที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๒๐/๑๖๙) 
นัยที� ๖ หมายถงึรุกขชาตติา่ง ๆ (ด ูวิ.มหา. (ไทย) ๒/๙๑/๒๘๐) นัยที� ๗ หมายถงึหมูส่ตัว์นบัแตท้่าวมหาราชทั Nง ๔ ลง
มา (ด ูม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๓/๔-๕) ในที5นี Nหมายถึงอมนษุย์ที5มีศกัดิ]น้อย หรืออมนษุย์ที5มศีกัดิ]มาก และคําวา่ ผู้สิงสถติอยู่

บนภาคพื *น หมายถึง ภมุมเทวดาคือเทวดาที5บงัเกิดบนพื Nนดิน ต้นไม้ และภเูขา เป็นต้น (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๖/๑๔๕)  
14 ผู้สิงสถติอยู่ในอากาศ หมายถงึ เทวดาที5บงัเกิดในวิมานในอากาศตั Nงแตส่วรรค์ชั Nนยามาจนถึงพรหมโลก ชั Nน       
อกนิษฐา (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๖/๑๔๕)  
15 ประณีต ในที5นี Nหมายถึงสงูสดุ ประเสริฐสดุ (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๖/๑๔๙)  
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ทรงบรรลธุรรมใดอนัเป็นที5สิ Nนกิเลส  
ปราศจากราคะ เป็นอมตธรรมอนัประณีต  
ไม่มีธรรมใด ๆ ที5เสมอด้วยธรรมนั Nน   
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระธรรม  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

[๕]  พระพทุธเจ้าผู้ประเสริฐ  
ตรัสสรรเสริญสมาธิ16ใดว่าเป็นธรรมสะอาด 
ตรัสถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยลําดบั  
สมาธิอื5น17ที5เสมอด้วยสมาธินั Nน ไม่มี  
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระธรรม  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

[๖]  บคุคล ๑๐๘ จําพวก18ที5สตับรุุษสรรเสริญ 
ซึ5งจดัเป็นบคุคล ๔ คู่ เป็นสาวกของพระสคุต  
เป็นผู้ควรแก่ทกัษิณา  

                                                                 

16 สมาธิ ในที5นี Nหมายถงึอริยสมัมาสมาธิ (ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๖-๑๗๘) ที5เรียกวา่ อานนัตริกสมาธิ (สมาธิที5
ให้ผลโดยลาํดบั) เพราะเป็นสมาธิที5ให้ผลแนน่นอนตามลาํดบั สามารถถอนกิเลสได้สิ Nนเชิง (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๕/๑๕๘)  
17 สมาธิอื�น หมายถงึรูปาวจรสมาธิและอรูปาวจรสมาธิ (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๖/๑๕๙)  
18 บุคคล ๑๐๘ จาํพวก ได้แก่ พระโสดาบนั ๓ จําพวก คือ (๑) เอกพีชี (๒) โกลงัโกละ (๓) สตัตกัขตัตปุรมะ พระ
สกทาคามี ๓ จําพวก คือ (๑) ผู้บรรลผุลในกามภพ (๒) ผู้บรรลผุลในรูปภพ (๓) ผู้บรรลผุลในอรูป-ภพ รวมพระ
โสดาบนั ๓ จําพวก และพระสกทาคามี ๓ จําพวก นบัโดยปฏิปทา ๔ ประการ จึงได้บคุคล ๒๔ จําพวก (๖ x ๔ = ๒๔) 
รวมกบัพระอนาคามี ๔ ชั Nน คือ ชั Nนอวิหา ชั Nนอตปัปา ชั Nนสทุสัสา ชั Nนสทุสัส ีอีกชั Nนละ ๕ จําพวก (๔ x ๕ = ๒๐) และพระ
อนาคามีชั Nนอกนิษฐคามีอีก ๔ จําพวก (๒๐ + ๔ = ๒๔) เป็น บคุคล ๔๘ จําพวก (๒๔ + ๒๔ = ๔๘) รวมกบัพระ
อรหนัต์ ๒ จําพวก คือ (๑) สขุวิปัสสก (๒) สมถยานิก เป็นบคุคล ๕๐ จําพวก (๔๘ + ๒ = ๕๐) รวมกบัพระอริยบคุคล
ผู้ดํารงอยูใ่นมรรคอีก ๔ จําพวก เป็น บคุคล ๕๔ จําพวก (๕๐ + ๔ = ๕๔)  

บคุคลเหลา่นี Nมี ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายสทัธาธุระ ๕๔ จําพวก และฝ่ายปัญญาธุระ ๕๔ จําพวก จึงเป็นพระอริยบคุคล ๑๐๘ 
จําพวก (๕๔ + ๕๔ = ๑๐๘) (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๖/๑๕๙-๑๖๐) นี Nคือนยัโดยพิสดาร 

สว่นนยัโดยยอ่ ได้แก่ บคุคล ๘ จําพวก คือ (๑) พระโสดาบนั (๒) บคุคลผู้ปฏิบตัิเพื5อทําให้แจ้ง โสดาปัตติผล (๓) 
พระสกทาคามี (๔) บคุคลผู้ปฏิบตัิเพื5อทําให้แจ้งสกทาคามิผล (๕) พระอนาคามี (๖) บคุคลผู้ปฏิบตัิเพื5อทําให้แจ้ง
อนาคามิผล (๗) พระอรหนัต์ (๘) บคุคลผู้ปฏิบตัิเพื5อทําให้แจ้งอรหตัตผล (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๖/๑๖๐)  
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ทานที5เขาถวายในบคุคลเหล่านั Nน มีผลมาก  
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ์  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

[๗]  บคุคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมพทุธเจ้า 
เป็นผู้ประกอบตนไว้ดี  มีใจมั5นคง หมดความห่วงใย  
บคุคลเหล่านั Nนชื5อว่าบรรลอุรหตัตผล  
หยั5งถึงอมตนิพพาน รับรสความดบัสนิทแบบได้เปล่า19 
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ์  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

[๘]  สตับรุุษใดพจิารณาเห็นแจ้งอริยสจั  
เราเรียกสตับรุุษนั Nนว่า มีอปุมาเหมือนเสาเขื5อนที5ฝังลงดิน 
อนัไม่หวั5นไหวเพราะลมที5พดัมาจากทิศทั Nงสี5  
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ์  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

[๙]  พระโสดาบนัเหล่าใดรู้แจ้งอริยสจั 
ที5พระศาสดาผู้ มีปัญญาลกึซึ Nงแสดงแล้ว  
ถึงแม้ว่าพระโสดาบนัเหล่านั Nนจะประมาทไปบ้าง  
ท่านเหล่านั Nนก็จะไม่ถือกําเนิดในภพที5 ๘20  
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ์  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

[๑๐]  พระโสดาบนันั Nนละธรรม ๓ ประการ คือ  
สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลพัพตปรามาส  

                                                                 

19 แบบได้เปล่า หมายถึงได้โดยไมต้่องจ่ายแม้แตก่ากณึกเดียว (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๗/๑๖๑) กากณึก เป็นมาตราเงินอยา่ง
ตํ5าที5สดุ (พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)  
20 ไม่ถอืกาํเนิดในภพที� ๘ หมายถงึไมเ่กิดในภพที5 ๘ เพราะทา่นเหลา่นั Nนละสงัโยชน์ ๓ ประการ (สกักายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา สลีพัพตปรามาส) ได้แล้ว และจะเวียนเกิดเวยีนตายในเทวโลกและมนษุยโลกอยา่งมากไมเ่กิน ๗ ครั Nง แล้ว
บรรลอุรหตัตผล เพราะนามรูปดบัไปในภพที5 ๗ นั5นเอง (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๙/๑๖๓-๑๖๔)  



๘ 
 

พร้อมกบัการบรรลโุสดาปัตติมรรคได้แล้ว 
แม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่21 

[๑๑]  พระโสดาบนันั Nนพ้นแล้วจากอบายทั Nงสี522 
และจะไม่ทําอภิฐาน ๖23 
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ์  
ด้วยสจัจะนี N  ขอให้มีความสวสัดี 

[๑๒]  ถึงแม้ว่า  พระโสดาบนันั Nนจะทําบาปกรรม24 
ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจไปบ้าง  
ท่านก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั Nนไว้  
เรากล่าวว่าผู้ เห็นบท25แล้ว ไม่อาจทําอย่างนั Nนได้  
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ์  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

[๑๓]  พุม่ไม้งามในป่า ซึ5งมียอดออกดอกบานสะพรั5ง  
ในต้นเดือนห้าแห่งคิมหนัตฤด ูงามอย่างยิ5ง ฉนัใด  
พระผู้ มีพระภาคทรงแสดงธรรมอนัประเสริฐ 
ที5ให้ถึงนิพพาน เพื5อประโยชน์อย่างยิ5ง ฉนันั Nน  
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระพทุธเจ้า  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

[๑๔]  พระพทุธเจ้าผู้ประเสริฐ  ทรงรู้ธรรมอนัประเสริฐ  
ทรงประทานธรรมอนัประเสริฐ  ทรงนําทางอนัประเสริฐมาให้  

                                                                 

21 อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๗๘/๑๖๖ 
22 อบายทั *งสี� หมายถึงภมูิที5ปราศจากความเจริญ มี ๔ คือ นรก กําเนิดสตัว์ดิรัจฉาน เปรต และอสรุกาย (ข.ุข.ุอ. 
(บาล)ี ๑๑/๑๖๕)  
23 อภฐิาน ๖ หมายถึงฐานะอนัหนกั ๖ ประการ ได้แก่ (๑) ฆา่มารดา (๒) ฆา่บิดา (๓) ฆา่พระอรหนัต์ (๔) ทําโลหิต
ของพระพทุธเจ้าให้ห้อ (๕) ทําให้สงฆ์แตกกนั (๖) เข้ารีตศาสดาอื5น (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๑๑/๑๖๖)  
24 บาปกรรม ในที5นี Nหมายถึงการต้องอาบตัิเบา เช่น ต้องอาบตัิเพราะนอนร่วมกบัสามเณรเป็นต้น มิได้หมายถึงอาบตัิ
หนกั (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๑๒/๑๖๗)  
25 บท ในที5นี Nหมายถงึทางแหง่นิพพาน (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๑๒/๑๖๗)  



๙ 
 

ทรงเป็นผู้ยอดเยี5ยมกว่าใคร ๆ ได้ทรงแสดงธรรมอนัประเสริฐไว้ 
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระพทุธเจ้า  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

[๑๕]  พระขีณาสพเหล่าใดสิ Nนภพเก่าแล้ว ไม่มีการเกิดใหม่ 
ทั Nงมีจิตเบื5อหน่ายในภพที5จะเกิดต่อไป  
ท่านเหล่านั Nนชื5อว่า มีพืช26สิ Nนแล้ว ไม่มีฉนัทะงอกขึ Nน เป็นปราชญ์  
ย่อมดบัสนิทเหมือนประทีปดวงนี Nดบัไป  
นี Nเป็นรัตนะอนัประณีตในพระสงฆ์  
ด้วยสจัจะนี N ขอให้มีความสวสัดี 

(ท้าวสกักะจอมเทพกราบทลูเป็นคาถา ดงันี N ) 
[๑๖]  ภตูทั Nงหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื Nน 

หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที5มาประชมุกนัอยู่ ณ ที5นี N  
ข้าพระพทุธเจ้าทั Nงหลายขอนอบน้อมพระตถาคต27พทุธเจ้า 
ที5เทวดาและมนษุย์บชูาแล้ว ขอให้มีความสวสัดี 

[๑๗]  ภตูทั Nงหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื Nน 
หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที5มาประชมุกนัอยู่ ณ ที5นี N  
ข้าพระพทุธเจ้าทั Nงหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคต 
ที5เทวดาและมนษุย์บชูาแล้ว ขอให้มีความสวสัดี  

[๑๘]  ภตูทั Nงหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื Nน  
หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที5มาประชมุกนัอยู่ ณ ที5นี N  
ข้าพระพทุธเจ้าทั Nงหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของพระตถาคต 
ที5เทวดาและมนษุย์บชูาแล้ว ขอให้มีความสวสัดี 

                                                                 

26 พืช ในที5นี Nหมายถงึปฏิสนธิวิญญาณ (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๑๕/๑๗๑) และด ูองฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๗/๓๑๙ ประกอบ 
27 ตถาคต แปลวา่ ไปอยา่งนั Nนหรือมาอยา่งนั Nน มีความหมายหลายนยั เช่น ไปหรือมาอยา่งบคุคลผู้ขวนขวายเพื5อ
ประโยชน์เกื Nอกลูแก่ชาวโลก ไปหรือมาด้วยการเพิกถอนกิเสสได้ด้วยกําลงัแหง่สมถะและวิปัสสนา ไปหรือมาด้วยการ
กําจดัทกุข์ทั Nงปวงได้ ไปหรือมาด้วยการปฏิบตัิเพื5อประโยชน์เกื Nอกลูแก่ตน ในที5นี Nใช้เป็นคาํแสดงคณุลกัษณะของพระ
พทุธ พระธรรม และพระสงฆ์ วา่ไปอยา่งนั Nนหรือมาอยา่งนั Nน (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๑๖/๑๗๒)  



๑๐ 
 

(พระผู้ มีพระภาคตรัสพระคาถานี Nแก่ภิกษุทั Nงหลาย ดงันี N) 
ถ้าเห็นว่าจะได้สขุอนัยิ5งใหญ่  

ด้วยการเสียสละสขุอนัเล็กน้อย  
นกัปราชญ์พงึเสียสละสขุอนัเล็กน้อย  
เพื5อเห็นแก่สขุอนัยิ5งใหญ่28 

รตนสูตร จบ 
 

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

                                                                 

28 สุขอนัยิ�งใหญ่ ในที5นี Nหมายถึงความสขุอนัโอฬารคือพระนิพพาน (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๒/๒๙๐/๓๒๙) ด ู ธรรมบท ข้อ 
๒๙๐ หน้า ๑๒๓ ในเลม่นี N 


