
 
พระพุทธมหาธรรมราชา วัดไตรภูมิ จ.เพชรบูรณ์    

 
พระพุทธรปูศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน 

คู่บ้านคู่เมืองประเทืองศาสนา 
องค์พระพุทธมหาธรรมราชา 
อยู่นานมาที่จังหวัดเพชรบูรณ ์

 

เคียงคู่กับหลวงพ่อเพชรมีชัย 
วัดมหาธาตุกว้างใหญค่ล้ายไอศูรย ์

เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่เจิดจำรูญ 
บุญเพิ่มพูนเป็นกุศลมงคลนาม 

 

สถาปัตยกรรมลพบุรีที่ลือร่ำ 
สวยเลิศล้ำคุณค่าเมืองสยาม 

ปางสมาธิพระพกัต์กว้างทรงเครื่องงาม 
พระเนตรเบิกน่าเกรงขามตามศรทัธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
พระเศียรมกีระบังหน้าชฎาเทริด 

งามบรรเจิดพระกรรณยาวจรดอังสา 
สร้อยพระศอพาหุรดัสวยจับตา 
ใส่สบงนูนขึ้นมาถึงบ้ันพระองค์ 

 

พระนามพระพุทธมหาธรรมราชา 
มีที่มางดงามตามประสงค ์

สรวมใส่พระวรกายด้วยเครื่องทรง 
เลิศดำรงนักรบกษัตรยิา 

 

สร้างสมัยชัยวรมันที่หกชนชาติขอม 
องค์ต่อมาหวังรอมชอมเสน่หา 

มอบพระให้ขุนผาเมืองพร้อมธิดา 
ปรารถนาสร้างสัมพันธไมตรี 

 

ครั้นต่อมาพ่อขุนบางกลางหาว 
รบชนะชาวขอมสบาตสมศักดิ์ศร ี
ขุนผาเมืองให้ครองสุโขทัยธาน ี

นางสุขรมหาเทวีมีโกรธา 
 

 



  
 
 

ความโมโหจึงโยนพระลงน้ำ 
ด้วยชอกช้ำโดดตายตามด้วยทุกขา 

ในแม่น้ำป่าสักสายธารา 
นานจวบจนคนหาปลามาพบพาน 

 

จึงอัญเชิญองค์พระขึน้จากน้ำ 
และน้อมนำพาไปประดิษฐาน 
ยังที่วัดไตรภูมิงามตระการ 

จนเวลาพน้ผ่านถึงสารทไทย 
 

ถึงเดือนสิบวันขึ้นสิบห้าค่ำ 
จันทร์งามล้ำส่องสว่างกลางฟ้าใส 

พระพุทธรปูทรงค่ามาหายไป 
ค้นหาได้กลางแม่น้ำร่าเริงชล 

 

เหล่าชาวบ้านต่างศรัทธาว่าศักดิ์สิทธิ ์
อิทธิฤทธิ์คุม้ครองสำเร็จผล 

ถึงวันเพ็ญเดือนสิบเวยีนมาดล 
เป็นมงคลอุ้มพระลงธารา 

 



 
 

ผู้อัญเชิญคือพอ่เมืองเรืองศักดิ์ศรี 
เป็นผู้มีใจบำรุงพระศาสนา 

ทั้งมีความห่วงใยชาวประชา 
ผลิตผลข้าวกล้างอกงามดี 

 

ประเพณีอุ้มพระลงดำน้ำ 
มีประจำตามศรัทธาสร้างสุข ี
ถูกโฉลกโชคชัยให้โชคด ี
เฉลิมฉลองทุกปีมีมานาน 

 

พระพุทธมหาธรรมราชา 
หากได้มากราบไหว้อธิษฐาน 
จะสำเร็จสมหวังดังต้องการ 
ทำบุญทานสร้างกุศลดลสุขใจ 

 
อัญชลี ณ เชียงใหม ่

 
 
 
 
 



 
พระพุทธมหาธรรมราชา วัดไตรภูมิ จ.เพชรบูรณ์ 

 
     ย้อนยคุไป ก่อนเป็นไทย ในวันนี ้
ชาติเรามี ประวัตกิาล ผ่านหลากหลาย 
อาณาจักร ขอมโบราณ อันเกรียงไกร 

ยังคงความ เป็นใหญ่ ในภาคพื้น 
     

กลุ่มชาวไทย ในพืน้ที่ มีน้อยใหญ่ 
ต่างอยู่ใน อำนาจขอม ย่อมข่มขื่น 

พระเจ้าชัย วรมัน ท่านมั่นยืน 
ใครแข็งขืน ฝืนอำนาจ อาจมลาย 

     

 ท่านตั้งใจ ให้นิมนต์ เกจิอาจารย ์
ทั่วเขตขันธ์ เสมา จากเหนือใต ้
ร่วมพิธี ปลุกเสก เอกพรชัย 

หล่อพระได้ หนึ่งองค์ ทรงเครื่องกษตัริย์ 
      

พระพุทธลักษณ์ พระพักตร์กว้าง คางสี่เหลี่ยม 
พระเนตรเปี่ยม เมตตา กรุณาทัศน์ 

พระโอษฐ์แบะ พระกรรณยอ้ย ห้อยยาวจัด 
เกือบสัมผัส พระอังสะ ศิลปะลพบุร ี

 

พระเศียรทรง ชฎาเทรดิ กระบังหน้า 
สร้อยพระศอ รัตนา พุทธาศร ี
ทรงประคด ลายคราม ล้ำบารมี 

ไม่มีฐาน ชุกชี มณีบัลลังก์ 
      

พระวรกาย สวมใส่ เครื่องประดับ 
ชุดสำหรับ กษัตรา กล้าศึกกว้าง 
ยามศัตรู หมู่มิจฉา มาเบียดบัง 
จักปกป้อง ทุกขัง ยั้งยืนยง 

      



 
 

จึงได้นาม ตามเครื่องทรง องค์กษัตริย์ 
เพื่อยืนหยัด พัฒนา อานิสงค์ 

สร้างด้วยเนื้อ ทองสมัฤทธิ์ พิสิฐทรง 
เรียกว่าองค์ พระมหา ธรรมราชา 

      

สันนิษฐาน พระเจ้า ชัยวรมัน 
ทรงคงมั่น ศรัทธา พระศาสนา 
หล่อพระพุทธ มหา ธรรมราชา 
เพื่อปกปัก รักษ์ห้อม ขอมธานี 

      

ครั้นเมือ่พระ ชัยวรมนั ท่านที7่ 
ทรงสำเร็จ ราชบัลลังก์ สั่งสมศรี 

ทรงเจริญ สัมพันธ ์ไมตร ี
สร้างสามัคคี พ่อขุนผาเมือง เรื่องยุทธิไกร 

      

พระราชทาน พระพุทธมหา ธรรมราชา 
และราชธิดา สุขรเทวี พลีเทิดไท ้
หวังสัมพันธ์ อันดี จากศรีไทย 
อัญเชิญพระ มาไว้ ที่เพชรปุระ 

 

พ่อขุนผาเมือง กับพ่อขุน บางกลางหาว 
หวังให้เหล่า ชาวไทย ได้อิสระ 
ร่วมกอบกู้ สุโขทัย ได้ชัยชำนะ 

ถึงคราวจะ สร้างชาตไิทย ให้มั่นคง 
    



 

   

เหล่าผู้นำ กรำศึก ผนึกชาต ิ
อภิวาท ขนุผาเมือง เรื่องสูงส่ง 
เป็นกษัตริย ์ชาติไทย ให้ยืนยง 

แต่พระองค์ ปฏิเสธ ด้วยเหตุเทวี 
      

พ่อขุนผาเมือง แจงว่า ภรรยาเป็นขอม 
จึงไม่ยอม รับตำแหน่ง ในครั้งนี ้
กาลต่อไป เลือดไทย ไม่คงที ่
จะเสียศรี เสียชาต ิขาดศรัทธา 

      

สมควรให้ พ่อขุน บางกลางหาว 
ขึ้นเป็นจ้าว ครองเมือง รุ่งเรืองกว่า 

อาณาจักร สุโขทยั จึงได้ราชา 
พระนามวา่ พ่อขุนศรี อินทราทิตย ์

    

นี่หนาคือ น้ำพระทัย ไทยโบราณ 
ผู้กล้าหาญ ชาญชัย ใจพิสิฐ 
ไม่มักใหญ่ ใฝ่สูง มุ่งเนรมิต 

พิสุทธิ์สิทธิ์ จิตเกือ้ เชื้อชาติไทย 
      

เหตุการณ์นี ้มเหสี สุขรเทว ี
ไม่เห็นชอบ พระสวามี ฤดีสลาย 
โยนองค์พระ ธรรมราชา ลงน้ำไป 
โดดน้ำตาย ในสายคงคา ป่าสักชล 

     

กาลผ่านไป หลายป ีมีชาวประมง 
เหวี่ยงแหลง แม่น้ำ ซ้ำฉงน 

เห็นพระพุทธ องค์ใหญ่ ว่ายนำ้วน 
ชาวบ้านลน้ ฉงนฉงาย ในอัศจรรย ์

   
 
 
 



 

 

เชื่อกันว่า พระพุทธองค์ ทรงศักดิ์สิทธิ ์
ร่วมน้อมจิต อัญเชิญ ประดิษฐาน 

ไว้ที่วัด ไตรภูมิ มุมลำธาร 
จวบถึงวัน สารทไทย พระหายไป 

      

เจ้าอาวาส พระลูกวดั จัดชาวบา้น 
ร่วมใจกัน ควานหา พระให้ได ้
ปรากฏว่า พบพระ ดำผุดดำว่าย 
ณ ที่ได้ พบครั้งแรก แปลกใจจัง 

      

จึงซึ้งว่า พระมหา ธรรมราชา 
ทรงสมใจ สายคงคา ธาราหลั่ง 

พระศักดิ์สิทธิ์ พิชิตแล้ง แห้งเหือดกรัง 
จึงทุกครั้ง สารทไทย ให้สรงน้ำ 

      

เป็นที่มา ประเพณ ีอุ้มพระดำน้ำ 
เพื่อนำความ ร่มเย็น เป็นสุขฉ่ำ 

เสริมข้าวปลา ธัญญา กล้างอกงาม 
ฝนตกตาม ฤดูกาล สราญภิรมย ์

     
 
 



 
 

ขึ้น15ค่ำ เดือน10 วันสารทไทย 
เชิญชาวไทย ไปร่วมงาน สานสุขสม 

ไปไหว้พระ ศักดิ์สิทธิ์ พิชิตตรม 
ตะลอนชม แดนดง พญาเย็น 

 
สถิตย์พันธ ์ธรรมสถิตย ์

 
 

หลวงพ่อพระเพชรมชีัย วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ 
 

ขอก้มกราบบูชาพระศักดิ์สิทธิ ์
ดังนิมิตรเลิศล้ำสัมฤทธิ์ผล 

พระคู่บ้านคู่เมืองเลือ่งลือชน 
ช่วยปกป้องมารผจญพ้นไพร ี

 

องค์หลวงพ่อเพชรมีชัยให้ทรงฤทธิ ์
ยามศัตรูเข้าประชิดไม่ถอยหน ี
กำลังใจให้ทหารหาญเข้าราว ี

เจ้าพระยาจักรีนำทัพรับมือพาล 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ครั้งสงครามลามเมืองพิษณุโลก 
นับเป็นโชคคุ้มครองปอ้งทหาร 

เข้าขับไล่เหล่าพม่าพวกเหล่ามาร 
ด้วยกราบกรานพระเพชรมีชัยใจสู้ตาย 

 

ความศักดิ์สิทธิ์ลือไกลไปทั่วทิศ 
ด้วยดวงจิตเข้มแข็งแกร่งดังหมาย 
สายเลือดไทยสู้จริงไม่ทิ้งลาย 
ได้ดังหมายชัยชนะศึกสงคราม 

 

 

องค์หลวงพ่อเพชรมีชัยที่ศักดิ์สทิธิ์ 
พระทรงฤทธิ์พิชิตมารแห่งสยาม 
ประดิษฐานวัดมหาธาตุสีมาคาม 

พระอารามแต่นานโบราณมา 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ที่วัดนี้มีแหล่งน้ำอมฤต 
ใช้ประสิทธิ์ปราสาทการด้านศาสนา 

พระราชพีธอีภิเษกองค์ราชา 
ทรงคุณค่ามงคลให้พ้นภัย 

 

ไปเพชรบูรณพ์ูนเพิ่มเติมกุศล 
วัดมหาธาตุสุขกมลจติสดใส 

กราบองค์พระหลวงพ่อเพชรมีชัย 
จะปลอดภัยพระคุ้มครองปกปอ้งมาร 

 
อัญชลี ณ เชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลวงพ่อเพชรมีชัย วัดมหาธาต ุจ.เพชรบูรณ์ 
 

     พระคู่บ้าน คู่เมือง เฟื่องฟูหล้า 
เสริมบุญญา เพชรปุระ สุริยะฉาย 
พระศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์ นิมิตชัย 

คือหลวงพ่อ เพชรมีชัย ไล่มารผจญ 
     

 พระสำคญั ด้านอารักษ์ ชาติสยาม 
ยามสงคราม กล้ำไทย ไฟลนกน้ 

พม่าบุก รุกพิษณุโลก โศกท่วมท้น 
ไทยหมองหม่น ผลสงคราม ขยำ้ใจ 

      

กาลครั้งนั้น ท่านผู้กล้า เจ้าพระยาจักร ี
แหกวงล้อม ไพรี ลีภ้ัยได ้

ข้ามเทือกเขา เข้าเพชรปุระ กะเกณฑ์ชาย 
เพื่อกลับไป ไล่ต่อต ีขยี้ศัตร ู

 
 
 



 

 

 

 ก่อนนำทพั กลับไป ไล่อัปรีย ์
เจ้าพระยา จักรี  ชี้ทางสู้ 

กำลังใจ ให้ทหาร ขวัญพรั่งพร ู
นำทุกหมู่ เหล่าทหาร กราบกรานพระพุทธ 

      

วัดมหาธาตุ มีพระ รุ่นโบราณ 
ชี้หลักฐาน ใบลานทองคำ นำพิสูจน ์
สร้าง พ.ศ.หนึ่งเก้าสองหก โฉลกรุจน ์

ลือว่าสุด ศักดิ์สิทธิ์ พิชิตภัย 
      
 
 



 
 

หลวงพ่อเพชร มีชัย ใช้ทองสำริด 
วรกายปิด แผ่นทองคำ ล้ำสดใส 

หน้าตักกว้าง สามสิบหกนิ้ว ริ้วรอยไทย 
สร้างมาได้ หกรอ้ย สามสิบหกป ี

 

หลังทหาร วันทา พระครบแล้ว 
ให้ทะแกล้ว ทหาร ลัน่เสียงถี ่

"มีชัย มีชัย มีชัย" ต่อไพร ี
แล้วเคลื่อนพล กระโจนตี พิษณุโลก 

     

ศึกดังกล่าว เหล่าทหาร ฮึกหาญนัก 
ไล่ปรปักษ์ หนักแผ่นดิน สิ้นโฉลก 

พม่ากระเด็น เผ่นพล่าน สะท้านสะทก 
พิษณุโลก เป็นอิสระ ณ ครานั้น 

      

ชนลำ่ลือ นับถือว่า พระศักดิ์สิทธิ ์
เนรมิต พระพรชัย ให้ทหาร 
มีพลัง จิตกล้า ท้าภัยพาน 

ต่างเรียกขาน กนัทั้งปวง "หลวงพ่อเพชรมีชัย" 



 

 

      

ต่อมาปี พ.ศ.สองสี่สี่เจ็ด 
กรมสมเด็จ พระยาดำรง ทรงสั่งให ้
พระยาเพชรรัตน์ พัฒนาครั้งใหญ่ 
เพื่อแก้ไข ไม่ให้ร้าง กระจ่างชัด 

  
ประมาณปี พุทธศักราช สองสี่ห้าสาม 

ได้นำน้ำ จากวัด มหาธาต ุ
เข้าพิธี ราชาภิเษก เอกกษัตริย ์
ขึ้นครองราช วงศ์จักร ีองค์ที่ 6 

      

วัดมหาธาตุ ปัจจุบัน ตระหง่านหล้า 
ศูนย์กลางศรัทธา พฒันาใจ ไรว้ิปโยค 
ใครผ่านไป เพชรบูรณ ์พอกพูนโชค  
พิชิตโศก ทางใจ ไหวพ้ระเทอญ 

 
สถิตย์พันธ ์ธรรมสถิตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 


