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สารบัญ 
 
 
 
 
 

 
 คำนำ ๘ 
 ชาวอังกฤษกับการสวดมนต มหาสมัยสูตร ๙ 
 อานิสงสแหงการสวดมนต ๑๓ 
 บทสวดมนตมหาสมัยสูตร ๑๕  
 เนื้อหาสาระโดยยอตำนานมหาสมัยสูตร ๒๔ 
 บทสวดมนตอาการวัตตาสูตร ๒๙ 
 อานิสงสแหงอาการวัตตาสูตร ๔๑ 
 บทสวดมนตธารณปริตรและคำแปล ๔๕  
 ตำนานพระคาถาธารณปริตร ๕๐ 
 ชื่อบทสวดมนตประจำวัน ๕๓ 
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คำนำ 
 
 
 
 

 วัตรปฏิบัติสำคัญของพระสงฆ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ภายใตวัดกิตติ
สังฆาราม(วัดกะตะ) คือการเจริญพระพุทธมนต(ภาคบาย)ประจำวัน ณ โถงสวดมนต
ฐานองคพระใหญ  โดยมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผูดำเนินโครงการสราง
พระใหญเมืองภูเก็ตไดเคยรวมจัดพิมพหนังสือบทสวดมนตบางบทขึ้นใชประกอบ
ตามวาระโอกาส ไดแก บทสวดมนตมหาสมัยสูตร(รวบรวมโดย พระปญญาพุทธิ
วิเทศ-ดร.พระมหาเหลา ปญญาสิริ,โรงพิมพบริษัท สหธรรมิก จำกัด,๒๕๕๗) ซึ่งสวด
ทุกวันเสาร  และรวมจัดพิมพ บทเจริญพระพุทธมนตพระอาการวัตตสูตรฯ(รวบรวม
โดย พระครูภาวนาสุมณฑ-พระอธิการเดช สุมโน,๒๕๔๘) ซึ่งสวดทุกวันอังคาร   
 ในปมหามงคลพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของพสกนิกรไทยนี้  มูลนิธิฯเห็นสมควรนำ
หนังสือทั้งสองเลมดังกลาวมาปรับปรุงพิมพเปนเลมเดียวกัน  รวมทั้งใหนำพระคาถา
ธารณปริตรจาก หนังสือสวดมนตพระอาการวัตตาสูตร พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
พระคาถาธารณปริตร(ชัยสิริการพิมพ) มารวมไวดวยกันอีกบทหนึ่ง  เนื่องจากเห็นวา
เปนบทบูชาพุทธคุณมีอานิสงสในทางคุมครองปองกันภยันตรายดุจเดียวกับพระสูตร
สองบทขางตน  เพื่อเปนคูมือสวดมนตประจำวัน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
และแจกเปนธรรมบรรณาการแกผูที่ใฝรู  โดยใชชื่อ บทสวดมนตมหาสมัยสูตร  
อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรถาคา : สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม  โดยนอกจาก 
บทสวดแลว ยังมีเรื่องยอและอานิสงสของพระสูตรทั้งสอง  รวมถึงคำแปลและ
ตำนานหนึ่งพระคาถาดังกลาวนั้นมาแสดง  พรอมทั้งชื่อและความหมายโดยยอของ
บทสวดมนตประจำวัน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดอีกดวย  ทั้งนี้ เพื่อใหสาธุชน
ไดเขาใจบริบทและเนื้อหาสาระตามพุทธประสงค  สามารถนำไปพิจารณาเพื่อปฏิบัติ
และรับอานิสงสแหงการสวดไดอยางสมบูรณ  ดังที่ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ 
กลาววา เปนการศึกษาธรรมะ โดยความหมายของธรรมะ  
            
  นายสุพร วนิชกุล 
  ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ 
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ชาวอังกฤษกับการสวดมนตมหาสมัยสูตร ชาวอังกฤษกับการสวดมนตมหาสมัยสูตร 

 

 พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผเขาสูประเทศอังกฤษเมื่อประมาณพ.ศ.๒๓๙๓  

โดยนายสเปนเซอร อารคี ไดพิมพหนังสือ ศาสนจักรแหงบูรพาทิศ ออกเผยแพร   

ตอมา เซอรเอ็ดวิน อารโนลด เขียนหนังสือ ประทีปแหงเอเชีย ขึ้นเผยแพรในป ๒๔๒๒  

ไดรับความสนใจจากชาวอังกฤษอยางกวางขวาง  ป ๒๔๒๔ ศาสตราจารย ดร. ที. 

ดับเบิลยู. ริส เดวิดส ไดจัดตั้ง‘สมาคมบาลีปกรณ’ขึ้น และจัดพิมพ พระไตรปฎก  

เปนภาษาอังกฤษออกเผยแพร  ป ๒๔๕๐ มีการจัดตั้ง‘พุทธสมาคมแหงเกรตบริเตน

และไอรแลนด’ขึ้น ณ กรุงลอนดอน  พรอมกับพิมพวารสารพุทธศาสตรปริทัศน  

ออกเผยแพร  นอกจากนี้ไดมีการจัดตั้งวัดและวิหารทางพระพุทธศาสนาขึ้น 

หลายแหงในประเทศอังกฤษ  รวมถึงการแลกเปลี่ยนสัมพันธกันทางวัฒนธรรมและ

ศาสนธรรมระหวางชาวพุทธไทยและอังกฤษอยางตอเนื่อง ทั้งภาคราชการและองคกร

เอกชนตราบจนปจจุบัน 

 ในป ๒๕๔๘ คณะสวดมนตกลุมสมถะชาวพุทธอังกฤษ ซึ่งลวนเปน 

ผูทรงคุณวุฒิทั้งดานการศึกษาและหนาที่การงาน มีความซาบซึ้งในพระธรรม 

คำสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทำใหหันมานับถือศาสนาพุทธ  

เคยฝกสวดพระพุทธมนตบทตางๆ กับพระเถระไทย คือ พระปญญาพุทธิวิเทศ 

(ดร.พระมหาเหลา ปญญาสิริ  เลขาธิการคณะพระธรรมทูตไทยในประเทศอังกฤษ) 

และปฏิบัติกรรมฐานมากวา ๓๐ ป  เกิดความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระพุทธ

องค ไดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีตอพระพุทธศาสนา

และผืนแผนดินไทยในฐานะแผนดินธรรม ดวยการจัดสวดมนตมหาสมัยสูตรและ

เจริญภาวนา พรอมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเจริญงอกงามของวัดไทยใน 

อังกฤษและยุโรป  โดยจัดขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  พุทธมณฑล นครปฐม  

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  วัดทรงเมตตาวนาราม ชลบุรี  วัดศาลาลอย สุรินทร  

วัดหนองรัง ศรีสะเกษ  วัดพระสิงห เชียงใหม  พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  

ภูเก็ต เปนตน 
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 ลวงป ๒๕๕๗ คณะสวดมนตกลุมสมถะชาวพุทธอังกฤษกลุมนี้ประสงคจะ 

มีสวนรวมสรางความรมเย็นเปนสุขแกประเทศไทยในโครงการสวดมนตมหาสมัยสูตร

อีกครั้ง  จึงไดกราบปวารณาตัวไปยังองคกรพระธรรมทูตไทยในประเทศอังกฤษ  

ขอเดินทางมาทำการสวดพระสูตรบทดังกลาว ณ วัดหลายแหงในกรุงเทพฯ ไดแก  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแกว)   

วัดอรุณราชวราราม(วัดแจง)  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  สำนักสงฆแทน- 

วันดีเจริญสุข  วัดราชโอรสาราม  วัดสระเกศ  และวัดยานนาวา  ในชวงเดือน

กันยายน ๒๕๕๗  อันนับเปนโอกาสที่ชาวพุทธในประเทศตะวันตกและชาวพุทธ 

ในประเทศไทยจะไดเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกันยิ่งๆขึ้น ดวยการสวดมนต 

เพื่อความรมเย็นเปนสุขของประชาชนและประเทศชาติบานเมือง 
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อานิสงสแหงการสวดมนต* 

 
 การสวดมนตเปนหนึ่งในวิธีการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนำ
วาเปนหนทางแหงการหลุดพน  น้ำเสียงที่ไพเราะและทวงทำนองที่มีลมหายใจแหง
สติจะนำมาซึ่งความสงบเย็น  ในขณะที่คำแปลของบทสวดที่สละสลวยจะบงบอกถึง
พระธรรมคำสอนที่ชัดเจน 
 ตั้งแตครั้งพุทธกาล เหตุแหงการหลุดพนนั้นมี ๕ ประการ  คือ การสอนธรรม 
การฟงธรรม การศึกษาธรรม การสาธยายธรรม และการปฏิบัติธรรม  ซึ่งจะเห็นได
วาการสวดมนตนั้นเปนหนึ่งเหตุแหงการหลุดพน 
 ทานพุทธทาสภิกขุแหงสวนโมกขพลารามไดเคยกลาวถึงอานิสงส ๖ ประการ
ของการสวดมนตไววา 
 ๑.การสวดมนตนั้นเปรียบกับการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจาที่มาทำใหเกิด
ความแจมแจงแกจิตใจเรา  เทากับวาเราเขาเฝาพระพุทธเจาทุกเชาเย็น 
 ๒.เปนการทำสมาธิหมู  หากทำวัตรสวดมนตอยูคนเดียวก็เปนการทำสมาธิ
เดี่ยว เสียงและการกำหนดที่เสียงนั้นเปนอารมณของการทำสมาธิ 
 ๓.เปนการศึกษาธรรมะ โดยความหมายของธรรมะ 
 ๔.เปนการเตือนตนเองโดยทางธรรม 
 ๕.เปนการทองจำรักษาสิ่งที่ควรทองจำใหแมน   จนกลายเปนการฝกสติแหง
ความจำ 
 ๖.เปนการบริหารสุขภาพ  โดยเฉพาะสุขภาพของสมอง 
 การสวดมนตอยางถูกวิธี โดยการนอมจิตเขามาพิจารณาในใจอยางแยบคาย 
เปนการปฏิบัติทั้งศีล สมาธิ และปญญาอยางครบครัน  จิตที่จดจอนอมในบทสวด
มนตหรือการสาธยายธรรม จึงเปนจิตที่ปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมองครอบงำ  มี
พระรัตนตรัยเปนเครื่องคุมครอง  อีกทั้งเปนการเปรียบเสมือนหนึ่งการเขาเฝาพระผูมี
พระภาคเจา  ดังตรัสไววา 

“ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเราตถาคต” 
 
  แมชีศันสนีย เสถียรสุต 
  ผูกอตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย 

    
*จาก บทสวดมนตมหาสมัยสูตร, โดย พระปญญาพุทธิวิเทศ(ดร.พระมหาเหลา ปญญาสิริ), หนา ๘, โรงพิมพ
บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ไมระบุปที่พิมพ. 



๑๔  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

ศาสนิกชนรวมสวดมนตในเทศกาลประจำป ณ โถงสวดมนตฐานองคพระใหญ 
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บทสวดมนต 

มหาสมัยสูตร* มหาสมัยสูตร

 
 

บทขัดมะหาสะมะยะสุตตะ  

 

 ทุลละภัง ทัสสะนัง ยัสสะ  สัมพุทธัสสะ อะภิณหะโส  

โลกัมหิ อันธะภูตัสมิง  ทุลละภุปปาทะสัตถุโน. 

สักเกสุ กะปละวัตถุสมิง  วิหะรันตัง มะหาวะเน  

ตันทัสสะนายะ สัมพุทธัง  ภิกขุสังฆัญจะ นิมมะลัง  

ทะสะธา สังคะเณยยาสุ  โลกะธาตูสุ เทวะตา 

 อะเนกา อัปปะเมยยา วะ โลกะธาตูสุ เทวะตา  

อะเนกา อัปปะเมยยา วะ โมทะมานา สะมาคะตา.  

ตาสัง ปยัง มะนาปญจะ  จิตตัสโสทัคคิยาวะหัง  

ยังโส เทเสสิ สัมพุทโธ  หาสะยันโตติ เม สุตัง.  

เทวะกายัปปะหาสัตถัง ตัง  สุตตันตัง ภะณามะ เส. 
 

 

มะหาสะมะยะสุตตะ 

 

 เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปละวัตถุ 

สมิง  มะหาวะเน มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ 

สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ. ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิ

ปะติตา โหนติ ภะคะวันตัง  
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 ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ.  อะถะโข จะตุนนัง สุทธาวาสะกายิกานัง 

เทวานัง เอตะทะโหสิ.  อะยัง โข ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปละวัตถุสมิง 

มะหาวะเน มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ  

สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา  เยภุยเยนะ  

สันนิปะติตา โหนติ ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ ยันนูนะ  

มะยัมป  เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวะโต 

สันติเก ปจเจกะคาถา ภาเสยยามาติ.  

 อะถะโข ตา เทวะตา เสยยะถาป นามะ พะละวา ปุริโส สัมมิญชิตัง  

วา พาหัง ปะสาเรยยะ ปะสาริตัง วา พาหัง สัมมิญเชยยะ เอวะเมวะ  

สุทธาวาเสสุ เทเวสุ อันตะระหิตา ภะคะวะโต ปุระโต ปาตุระหังสุ.   

อะถะโข ตา เทวะตา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐังสุ.   

เอกะมันตัง ฐิตา โข เอกา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.  

มะหาสะมะโย ปะวะนัสมิง  

เทวะกายา สะมาคะตา  

อาคะตัมหะ อิมัง ธัมมะสะมะยัง  

ทักขิตาเยวะ อะปะราชิตะสังฆันติ.  

อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.  

ตัตระ ภิกขะโว สะมาทะหังสุง  

จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ    

สาระถีวะ เนตตานิ คะเหตวา 

อินทริยานิ รักขันติ ปณฑิตาติ. 

อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ. 

เฉตวา ขีลัง เฉตวา ปะลีฆัง  

อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชา  

เต จะรันติ สุทธา วิมะลา    
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จักขุมะตา สุทันตา สุสู นาคาติ.  

อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.  

เย เกจิ พุทธัง สะระณัง คะตา เส 

นะ เต คะมิสสันติ อะปายะภูมิง  

ปะหายะ มานุสัง เทหัง  

เทวะกายัง ปะริปูเรสสันตีติ.  

 อะถะโข ภะคะวา ภิกขู  อามันเตสิ เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะสุ  

โลกะธาตูสุ  เทวะตา สันนิปะติตา โหนติ ตะถาคะตัง ทัสสะนายะ  

ภิกขุสังฆัญจะ เยป เต ภิกขะเว อะเหสุง อะตีตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมา 

สัมพุทธา เตสัมป ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา 

อะเหสุง.  เสยยะถาป มัยหัง เอตะระหิ เยป เต ภิกขะเว ภะวิสสันติ.  อะนาคะ

ตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา,  เตสัมป ภะคะวันตานัง เอตะปะ

ระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา ภะวิสสันติ.  เสยยะถาป มัยหัง   เอตะระหิ   

อาจิกขิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ. กิตตะยิสสามิ ภิกขะเว  

เทวะกายานัง นามานิ เทสิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ.  ตังสุณาถะ 

สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติ. เอวัม ภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต 

ปจจัสโสสุง,  ภะคะวา เอตะทะโวจะ. 

 สิโลกะมะนุสกัสสามิ ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา  

เย สิตา คิริคัพภะรัง   ปะหิตัตตา  สะมาหิตา  

ปุถู สีหาวะ สัลลีนา   โลมะหังสาภิสัมภุโน 

 โอทาตะมะนะสา สุทธา   วิปปะสันนะมะนาวิลา  

ภิยโย ปญจะสะเต ญัตวา   วะเน กาปละวัตถะเว  

ตะโต อามันตะยิ สัตถา     สาวะเก สาสะเน ระเต  

เทวะกายา อะภิกกันตา   เต วิชานาถะ ภิกขะโว    

เต จะ อาตัปปะมะกะรุง   สุตวา พุทธัสสะ สาสะนัง  
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เต สัมปาตุระหุ ญานัง   อะมะนุสสานะ ทัสสะนัง  

อัปเปเก สะตะมัททักขุง   สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง    

สะตัง เอเก สะหัสสานัง   อะมะนุสสานะ มัททะสุง  

อัปเปเก นันตะมัททักขุง     ทิสา สัพพา ผุฏา อะหุง  

ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ  วะวักขิตวานะ จักขุมา  

ตะโต อามันตะยิ สัตถา     สาวะเก สาสะเน ระเต  

เทวะกายา อะภิกกันตา   เต วิชานาถะ ภิกขะโว  

เย โวหัง กิตตะยิสสามิ   คิราหิ อะนุปุพพะโส.  

 สัตตะสะหัสสาวะ ยักขา  ภุมมา กาปละวัตถะวา  

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 ฉะสะหัสสา เหมะวะตา  ยักขา นานัตตะวัณณิโน  

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 สาตาคิรา ติสะหัสสา ยักขา นานัตตะวัณณิโน 

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 อิจเจเต โสฬะสะสะหัสสา   ยักขา นานัตตะวัณณิโน  

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

เวส สามิตตา ปญจะสะตา    ยักขา นานัตตะวัณณิโน    

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 กุมภิโร ราชะคะหิโก    เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง    

ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง   ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ. 
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กุมภิโร ราชะคะหิโก   โสปาคะ สะมิติง วะนัง.  

 ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา    ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ  

คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส.  

ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา  

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา  วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ  

กุมภัณฑานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส.  

ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา  

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะมันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 ปจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา  วิรูปกโข ปะสาสะติ  

นาคานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส.    

ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา  

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 อุตตะรัญจะ   ทิสัง ราชา  กุเวโร ตัปปะสาสะติ  

ยักขานัง อาธิปะติ  มะหาราชา ยะสัสสิ โส.  

ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา  

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ  ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก  

ปจฉิเมนะ วิรูปกโข   กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง.  

จัตตาโร เต มะหาราชา   สะมันตา จะตุโร ทิสา  

ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ     วะเน กาปละวัตถะเว.  



๒๐  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

เตสัง มายาวิโน ทาสา   อาคู วัญจะนิกา สะฐา  

มายา กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ   วิฏ จะ วิฏโต สะหะ  

จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ   กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ  

ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ   เทวะสูโต จะ มาตะลิ.  

จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ     นะโฬราชา ชะโนสะโภ  

อาคู ปญจะสิโข เจวะ   ติมพะรู สุริยะวัจฉะสา  

เอเต จัญเญ จะรา ชาโน   คันธัพพา สะหะ ราชุภิ 

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 อะถาคู นาภะสา นาคา    เวสาลา สะหะตัจฉะกา  

กัมพะลัสสะตะรา อาคู   ปายาคา สะหะ ญาติภิ.  

ยะมุนา ธะตะรัฏฐา จะ   อาคู นาคา ยะสัสสิโน  

เอราวัณโณ มะหานาโค โสปาคา สะมิติง วะนัง. 

 เย นาคะราเช สะหะสา หะรันติ   

ทิพพา ทิชาปกขิ วิสุทธะจักขู  

เวหายะสา เต วะนะมัชฌะปตตา   

จิตะรา สุปณณา อิติ เตสะนามัง  

อะภะยันตะทา นาคะราชานะมาสิ     

สุปณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ  

สัณหาหิ วาจาหิ อุปะวะหะยันตา   

นาคา สุปณณา สะระณะมะกังสุ พุทธัง. 

 ชิตา วะชิระหัตเถนะ    สะมุททัง อะสุรา สิตา  

ภาตะโร วาสะวัสเสเต   อิทธิมันโต ยะสัสสิโน  

กาละกัญชา มะหาภิสมา   อะสุรา ทานะเวฆะสา  

เวปะจิตติ สุจิตติ จะ   ปะหาราโท นะมุจี สะหะ  

สะตัญจะ พะลิปุตตานัง   สัพเพ เวโรจะนามะกา  
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สันนัยหิตวา พะลิง เสนัง  ราหุภัททะมุปาคะมุง  

สะมะโยะทานิ ภัททันเต  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 

 อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ  เตโช วาโย ตะทาคะมุง  

วะรุณา วารุณา เทวา  โสโม จะ ยะสะสา สะหะ  

เมตตากะรุณากายิกา  อาคู เทวา ยะสัสสิโน  

ทะเสเต ทะสะธา กายา  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน  

อิทธิมันโต ชุติมันโต  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ  อะสะมา จะ ทุเว ยะมา  

จันทัสสูปะนิสา เทวา จันทะมาคู ปุรักขิตา  

สุริยัสสูปะนิสา เทวา  สุริยะมาคู ปุรักขิตา 

นักขัตตานิ ปุรักขิตวา  อาคู มันทะพะลาหะกา  

วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ  สักโก ปาคะ ปุรินทะโท  

ทะเสเต ทะสะธา กายา  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน  

อิทธิมันโต ชุติมันโต  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 อะถาคู สะหะภู เทวา  ชะละมัคคิสิขาริวะ  

อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ  อุมมา ปุปผะนิภาสิโน  

วะรุณา สะหะธัมมา จะ  อัจจุตา จะ อะเนชะกา  

สุเลยยะรุจิรา อาคู    อาคู วาสะวะเนสิโน  

ทะเสเต ทะสะธา กายา  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 

อิทธิมันโต ชุติมันโต  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 สะมานา มะหาสะมานา  มานุสา มานุสุตตะมา  

ขิฑฑาปะทูสิกา อาคู  อาคู มะโนปะทูสิกา    
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อะถาคู หะระโย เทวา   เย จะ โลหิตะวาสิโน  

ปาระคา มะหาปาระคา     อาคู เทวา ยะสัสสิโน  

ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ มานัตตะวัณณิโน  

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 สุกกา กะรุมหา อะรุณา  อาคู เวฆะนะสา สะหะ  

โอทาตะคัยหา ปาโมกขา   อาคู เทวา วิจักขะณา  

สะทามัตตา หาระคะชา   มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน  

ถะนะยัง อาคา ปะชุนโน     โย ทิสา อะภิวัสสะติ  

ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน    

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

เขมิยา ตุสิตา ยามา  กัฏฐะกา จะ ยะสัสสิโน  

ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา   โชตินามา จะ อาสะวา  

นิมมานะระติโน อาคู   อะถาคู ปะระนิมมิตา  

ทะเสเต ทะสะธา กายา     สัพเพ นานัตตะวัณณิโน    

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  

 สัฏเฐเต เทวะนิกายา  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน  

นามันวะเยนะ อาคัญฉุง   เยจัญเญ สะทิสา สะหะ  

ปะวุตถะชาติมักขีลัง   โอฆะติณณะมะนาสะวัง  

ทักเข โมฆะตะรัง นาคัง   จันทังวะ อะสิตาติตัง  

สุพรัหมา ปะระมัตโต จะ   ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ  

สันนังกุมาโร ติสโส จะ  โสปาคะ สะมิติง วะนัง.  
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 สะหัสสะพรัหมะโลกานัง    มะหาพรัหมาภิติฏฐะติ    

อุปะปนโน ชุติมันโต   ภิสมากาโย ยะสัสสิ โส.  

ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู   ปจเจกะวะสะวัตติโน  

เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา   หาริโต ปะริวาริโต.  

เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต   สินเท เทเว สะพรัหมะเก  

มาระเสนา อะภิกกามิ   ปสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง  

เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ   ราเคนะ พันธะมัตถุ โว 

สะมันตา ปะริวาเรถะ   มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง.  

อิติ ตัตถะ มะหาเสโน   กัณหะเสนัง อะเปสะยิ  

ปาณินา ตะละมาหัจจะ   สะรัง กัตวานะ เภระวัง. 

ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ   ถะนะยันโต สะวิชชุโก  

ตะทา โส ปจจุทาวัตติ   สังกุทโธ อะสะยังวะเส.  

ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ  วะวักขิตวานะ จักขุมา.  

ตะโต อามันตะยิ สัตถา   สาวะเก สาสะเน ระเต  

มาระเสนา อะภิกกันตา   เต วิชานาถะ ภิกขะโว.  

 เต จะ อาตัปปะมะกะรุง    สุตวา พุทธัสสะ สาสะนัง  

วีตะราเคหิ ปกกามุง   เนสัง โลมัมป   อิญชะยุง.  

สัพเพ วิชิตะสังคามา   ภะยาตีตา ยะสัสสิโน  

โมทันติ สะหะ ภูเตหิ   สาวะกา เต ชะเนสุตาติ. 

  มะหาสะมะยะสุตตัง นิฏฐิตัง.  
 

 

 

     
*จาก บทสวดมนตมหาสมัยสูตร, โดย พระปญญาพุทธิวิเทศ(ดร.พระมหาเหลา ปญญาสิริ), หนา ๑๑-๑๘,  
โรงพิมพบริษัท สหธรรมิก จำกัด, ไมระบุปที่พิมพ. 
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เนื้อหาสาระโดยยอ 

ตำนานมหาสมัยสูตร* ตำนานมหาสมัยสูตร

 

 
 มหาสมัยสูตรปรากฏความในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ภายหลัง 

การบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดา  พระองคไดเสด็จจาริกไปใน

สถานที่ตางๆเพื่ออนุเคราะหชาวโลก  และเมื่อทรงทราบวาพระเจาสุทโธทนะ 

พระพุทธบิดาประชวรหนัก จึงเสด็จกลับสูกรุงกบิลพัสดุอีกครั้งเพื่อเยี่ยมอาการ

พระพุทธบิดา  พรอมดวยพระสงฆสาวกเปนจำนวนมาก  ทรงถวายพยาบาลพระพุทธ

บิดาตามพุทธวิสัย และโปรดใหพระพุทธบิดาไดบรรลุพระอรหันตพรอมปฏิสัมภิทา 

ทั้งหลาย  ในกาลตอมาพระพุทธบิดาก็ปรินิพพานบนพระแทนบรรทมภายใต

เศวตฉัตรนั้นเอง  ภายหลังถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดา พระพุทธองคตรัสวา   

 “บุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณ จงอุตสาหะภิบาลบำรุงบิดามารดา  

 ประพฤติกุศลสุจริตธรรม จักสมปรารถนาทุกประการ” 

 รุงขึ้นอีกวัน ขณะที่พระองคประทับอยูที่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ  เหลา 

พระญาติขางฝายศากยะและโกลิยะที่ตั้งหลักแหลงอยูสองฝงแมน้ำโรหิณีไดวิวาทกัน

เรื่องแยงน้ำทำนา  กษัตริยทั้งสองจึงยกกองทัพออกไปจะทำสงครามกัน เพราะ 

ไมสามารถตกลงกันได  พระพุทธองคทรงทราบเหตุการณนั้นดวยพระญาณ   

ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง ไมทรงแจงใหใครๆทราบ  เสด็จพุทธดำเนินแต

เพียงพระองคเดียวไปประทับนั่งขัดบัลลังกระหวางกองทัพกษัตริยทั้งสองนคร 

 ครั้นกองทัพชาวเมืองกบิลพัสดุและชาวเมืองโกลิยะเห็นพระองคเทานั้น ตางก็

คิดวาพระศาสดาผูเปนพระญาติผูประเสริฐของพวกเราเสด็จมา จึงทิ้งอาวุธเขาไปเฝา

พระพุทธองค  ทั้งที่พระองคทรงทราบสถานการณขณะนั้นดีแตก็ตรัสถามเรื่องราวที่

เกิดขึ้น  แลวตรัสสอนวา มหาบพิตร พวกพระองคอาศัยน้ำที่มีคานอยแลวทำให

กษัตริยซึ่งหาคามิไดใหฉิบหายทำไมกัน 



มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ๒๕

 ครั้นแลว พระพุทธองคไดตรัส ผันทนชาดก ทุททุภายชาดก และลฏกิกชาดก 

เพื่อระงับการวิวาทของพระญาติทั้งสองฝาย  และตรัสรุกขธรรมชาดกและวัฏฏชาดก  

เพื่อใหเกิดความสามัคคีพรอมเพรียงกันวา  หมูญาติยิ่งมากยิ่งดี ตนไมที่เกิดในปา 

แมจะโตเปนเจาปา ถาตั้งอยูโดดเดี่ยวยอมถูกแรงลมพัดโคนลงได  และวานก 

ทั้งหลายมีความสามัคคีพรอมเพรียงกัน ยอมพาตาขายไปได  และในที่สุดก็ตรัสอัตต

ทัณฑสูตร 

 กษัตริยเหลานั้นไดสดับพระธรรมเทศนาแลวเกิดความสังเวช พากันทิ้งอาวุธ

กลาววา  หากพระบรมศาสดาไมเสด็จมา พวกเราก็จะฆาฟนซึ่งกันและกันเลือดไหล

นองเปนสายน้ำ ไมมีโอกาสไดกลับบานเห็นหนาลูกเมียญาติพี่นอง  กษัตริยทั้ง

สองพระนครจึงถวายพระราชกุมาร ๕๐๐ องค คือฝายละ ๒๕๐ องค ใหบรรพชา

อุปสมบทกับพระผูมีพระภาคเจาดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

 อรรถกถามหาสมัยสูตรเลาถึงเหตุการณที่ภิกษุราชกุมารเหลานั้นบรรลุธรรม 

ไววา  เมื่อพระพุทธองคนำภิกษุราชกุมารเหลานั้นมาสูปามหาวัน ประทับนั่งบน 

พุทธอาสนที่ภิกษุปูถวาย ในโอกาสที่สงัด ตรัสบอกกัมมัฏฐานแกภิกษุทั้งหลาย   

ภิกษุเหลานั้นรับกัมมัฏฐานแลวตางแยกยายกันไปเจริญวิปสสนาตามเงื้อมผาและ

โคนไมในโอกาสที่เงียบสงัด  และก็ทยอยบรรลุพระอรหัตแลว ก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเขาไป

เฝาพระพุทธเจาจนครบทั้ง ๕๐๐ รูป 

 อรรถกถาไดอธิบายความคิดของพระที่ไดบรรลุพระอรหัตไววา  พระผูบรรลุ 

พระอรหัตสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายแลวยอมมีความคิดอยู ๒ อยาง คือ  

 ๑.มีความคิดวาคนทุกคนตลอดจนเทวดาทั้งหลาย ก็สามารถที่จะบรรลุธรรม

ตามที่เราบรรลุไดเชนเดียวกัน  

 ๒.พระที่บรรลุธรรมไมประสงคจะบอกคุณธรรมที่ตนไดบรรลุแกผูอื่น เหมือนคน

ที่ฝงขุมทรัพยไวไมตองการใหใครรูที่ฝงขุมทรัพยของตน 

 เมื่อเทวดาทั้งหลายทราบวาพระบรมศาสดาประทับอยูที่ปามหาวันใกล 

กรุงกบิลพัสดุพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูปลวนเปนพระอรหันตบวชจากราชตระกูล  

ตางก็กลาววา  นี้เปนสมัยแหงการประชุมใหญในปามหาวัน  พวกเราจักไปชม 

ความงดงามของพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกผูหมดจด  ตางก็แตงคาถากลาว

สรรเสริญพระพุทธเจาและเหลาสาวก  เทวดาที่มาประชุมกันในวันนั้นมีจำนวน
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มากมาย  ภิกษุบางรูปก็เห็นเทวดารอยหนึ่ง บางรูปก็เห็นพันหนึ่ง บางรูปก็เห็น 

หมื่นหนึ่ง บางรูปก็เห็นแสนหนึ่ง บางรูปก็เห็นไมมีที่สิ้นสุด  แตกตางกันไปตามกำลัง

ญาณของแตละองค 

 ในยุคของพระพุทธเจาแตละพระองคจะมีการประชุมเทวดาจำนวนมากเชนนี้ก็

เพียงครั้งเดียว  พระพุทธองคไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา  เทวดาในแสนจักรวาลมา

ประชุมกันเพื่อชมตถาคตและหมูภิกษุสงฆ  เทวดาประมาณเทานี้แหละไดเคยประชุม

กันเพื่อชมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตกาลมาแลว  และพวก

เทวดาประมาณเทานั้นแหละจักประชุมกันเพื่อชมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาใน

อนาคตกาล  แลวพระองคก็ทรงแนะนำเทวดาแตละจำพวกใหภิกษุทั้งหลายฟง 

ตามลำดับตั้งแตภุมมเทวดาไปจนถึงพรหมโลก 

 ขณะที่เทวดาจากหมื่นจักรวาลมาประชุมกันจนครบนั้น ทองฟาโปรงใสไมมี 

เมฆหมอกก็กลับเกิดเมฆฝนคำรนคำรามกึกกองฟาแลบแปลบพราย  พระพุทธองค

ทรงพิจารณาทราบวา หมูมารก็ไดมาดวย  จึงทรงแนะนำใหภิกษุรูจักพญามารเอาไว  

พญามารกำลังสั่งบังคับเสนามารใหผูกเหลาเทวดาไวในอำนาจแหงกามราคะ  แต

พระพุทธองคทรงอธิษฐานไมใหเหลาเทวดาเห็น  พญามารไมไดดั่งใจจึงทำให 

เกิดฟารองกึกกองกัมปนาทไปทั่ว 

 โดยปกติในที่จะไมมีการบรรลุมรรคผล พระพุทธองคจะไมทรงหามมารแสดงสิ่ง

อันนากลัวของมาร  แตในที่จะมีการบรรลุมรรคผล พระองคจะทรงอธิษฐานไมใหใคร

รูเห็นสิ่งที่พญามารกำลังทำ  เนื่องจากการประชุมใหญของเทวดาครั้งนั้น จะมี 

เทพบรรลุมรรคผลเปนจำนวนมาก  พระพุทธองคจึงทรงอธิษฐานไมใหพวกเทวดารับรู

สิ่งอันนากลัวของหมูมารนั้น  พญามารนั้นจึงกลับไปดวยความเดือดดาลฯ 

 

 

 

 

 
    
*จาก บทสวดมนตมหาสมัยสูตร, โดย พระปญญาพุทธิวิเทศ(ดร.พระมหาเหลา ปญญาสิริ), หนา ๙-๑๐,  
โรงพิมพบริษัท สหธรรมิก จำกัด, ไมระบุปที่พิมพ. 
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๒๘  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

คณะสงฆ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดนำสวดมนตประจำวัน(ภาคบาย) 
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บทสวดมนต 

อาการวัตตาสูตร* อาการวัตตาสูตร

 
 

 
 

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ  

คิชฌะกูเฏ ปพพะเต เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สัพพะสัตตานัง  

พุทธะคุโณ ธัมมะคุโณ สังฆะคุโณ อายัสมา อานันโท อะนุรุทโธ  

สารีปุตโต โมคคัลลาโน มะหิทธิโก มะหานุภาเวนะ สัตตานัง เอตะทะโวจะฯ.  

 

อิติป โส ภะคะวา อะสุภะรัภภะ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ยะมะโลกา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อาโปธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา เตโชธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา วาโยธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อากาสะธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา วิญญาณะธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา โลกะธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา จาตุมหาราชิกา เทวา สัมมาวิชาจะระนะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ตาวะ ติงสา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ยามา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ตุสิตา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  



๓๐  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

อิติป โส ภะคะวา นิมมานะระตี เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา พรัหมะปะริสัชชา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา พรัหมะปะโรหิตา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา มหาพรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ปะริตตาภา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อัปปะมาณาภา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อาภัสสะรา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ปะริตตะสุภา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อัปปะมาณะสุภา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สุภะกิณหะกา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อะสัญญิสัตตา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา เวหัปผะลา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อะวิหา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อะตัปปา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา สุทัสสา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา สุทัสสี พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อะกะนิฏฐะกา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะ พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะ

ระณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะ พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะ

ระณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะ พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะ

ระณะสัมปนโน 
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อิติป โส ภะคะวา เนวะสัญญานา สัญญายะตะนะ พรัหมา เทวา สัมมาวิชชา

จะระณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา โสตาปตติมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา โสตาปตติผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อะนาคามิมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อะนาคามิผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อะระหัตตะผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน   

อิติป โส ภะคะวา นิพพานัง ปะระมัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา นะโม เม สัพพะพุทธานัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน   

อิติป โส ภะคะวา นะโม โพธิมุตตะมัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ตัณหังกะโร นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน   

อิติป โส ภะคะวา เมธังกะโร นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สะระณังกะโร นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ทีปงกะโร นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา โกญฑัญโญ นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา มังคะโล นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา สุมะโน นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา เรวะโต นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา โสภิโต นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อะโนมะทัสสี นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ปะทุโม นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา นาระโท นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  



๓๒  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

อิติป โส ภะคะวา ปะทุมุตตะโร นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา สุเมโธ นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา สุชาโต นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา ปยะทัสสี นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา อัตถะทัสสี นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา ธัมมะทัสสี นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา สิทธัตโถ นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา ติสโส นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา ปุสโส นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา วิปสสี นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา สิขี นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา เวสสะภู นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา กะกุสันโธ นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา โกนาคะมะโน นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา กัสสะโป นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
อิติป โส ภะคะวา โคตะโม นามะ ภะคะวา สมาธิปญญาคุณะสัมปนโน  
 
 ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพพุคคะโต อิติ
ปโส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะ
วิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 
โส อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะพรัหมะณิง 
ปะชัง สะเทวะ มะนุสสัง สะยัง อภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสี โส ภะคะวา 
จักขุภูโต ญาณะภูโต ธัมมะภูโต ตัสสะทา ปะวัตตา อัสสะ ชะเนนตา อะมะ
ตัสสะ ทาตา ธัมมะสามิ ธัมมะราชา ธัมมังเทเสสิ อาทิกัลยาณัง มัช
เฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง สาตถัง สะ พยัญชะนัง เกวะละปะริปุณ 
ณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยังปะกาเสสิ สาธุ โขปะนะ ตะถารูปาฯ. 
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อิติป โส ภะคะวา อะระหัง  

อิติป โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ 

อิติป โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สุคะโต 

อิติป โส ภะคะวา โลกะวิทู 

อิติป โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ 

อิติป โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง 

อิติป โส ภะคะวา พุทโธ 

อิติป โส ภะคะวา ภะคะวาติ 

 พุทธะคุณะวัคโค ปะฐะโมฯ  

 

อิติป โส ภะคะวา อะภินิหาระ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อุฬารัชฌาสะยะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปะณิธานะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา มหากรุณา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปะโยคะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ยุติ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ชุติ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา คัพภะโอกกันติ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา คัพภะฐิติ ปาระมิสัมปนโน 

 อะภินิหาระวัคโค ทุติโยฯ  

 



๓๔  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

อิติป โส ภะคะวา คัพภะวุฏฐานะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา คัพภะมะละวิระหิตะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อุตตะมะชาติ ปาระมิสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา คติ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อภิรูปะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สุวัณณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา มหาสิริ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อาโรหะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปณีตะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปริณามะ ปาระมิสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา สุนิฏฐะ ปาระมิสัมปนโน 

 คัพภะวุฏฐานะวัคโค ตะติโยฯ 

 

อิติป โส ภะคะวา อะภิสัมโพธิ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สีละขันธะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สมาธิขันธะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปญญาขันธะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ทะวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณะ ปาระมิสัมปนโน 

 อะภิสัมโพธิวัคโค จะตุตโถฯ 

 

อิติป โส ภะคะวา มหาปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปุถุปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา หาสะปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ชะวะนะปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ติกขะปญญา ปาระมิสัมปนโน 



มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ๓๕

อิติป โส ภะคะวา นิพเพธิกะปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปญจะจักขุ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อัฏฐาระสะพุทธะกะระ ปาระมิสัมปนโน 

 มะหาปญญาวัคโค ปญจะโมฯ  

 

อิติป โส ภะคะวา ทานะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สีละ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา เนกขัมมะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา วิริยะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ขันติ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สัจจะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อะธิฏฐานะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา เมตตา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อุเปกขา ปาระมิสัมปนโน 

 ปาระมิวัคโค ฉัฏโฐฯ  

 

อิติป โส ภะคะวา ทะสะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ทะสะอุปะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สะมะติงสะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ตัง ตัง ฌานะฌานังคะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อะภิญญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สะติ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สะมาธิ ปาระมิสัมปนโน 



๓๖  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

อิติป โส ภะคะวา วิมุตติ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา วิมุตติญาณะทัสสะนะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา วิมุตติญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

 ทะสะปาระมิวัคโค สัตตะโมฯ  

 

อิติป โส ภะคะวา วิชชาจะระณะวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา วิชชาจะระณะวิปสสะนาญาณะวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา มะโนมะยิทธิวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อิทธิวิธีวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ทิพพะโสติวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปะระจิตตะปริญญาณะวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ทิพพะจักขุวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา จะระณะวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา วิชชาจะระณะธัมมะวิชชา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อะนุปุพพะวิหาระ ปาระมิสัมปนโน 

 วิชชาวัคโค อัฏฐะโมฯ 

 

อิติป โส ภะคะวา ปะริญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปะหานะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ภาวะนา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปะริญญา ปะหานะ สัจฉิกิริยา ภาวนา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา จะตุธัมมะสัจจะ ปาระมิสัมปนโน 



มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ๓๗

อิติป โส ภะคะวา ปฏิสัมภิทาญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

 ปริญญาวัคโค นะวะโมฯ  

 

อิติป โส ภะคะวา โพธิปกขิยะธัมมะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สติปฏฐานะปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สัมมัปปะธานะปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อิทธิปาทะปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อินทรียะปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา พะละปญญา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา โพชฌังคะธัมมะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อัฏฐังคิกะมัคคะธัมมะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา มะหาปุริสะสัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อะนาวะระณะวิโมกขะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละวิมุตติ ปาระมิสัมปนโน 

 โพธิปกขิยะวัคโค ทะสะโมฯ  

 

อิติป โส ภะคะวา ทะสะพะละญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ฐานาฐานะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา กัมมะวิปากะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทาญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา นานาธาตุญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สัตตานัง นานาธิมุตติกะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อินทรียะปะโรปะริยัตติญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา นิโรธะวุฏฐานะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณะ ปาระมิสัมปนโน 



๓๘  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

อิติป โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา จุตูปะปาตะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

 ทะสะพะละญาณะวัคโค เอกาทะสะโมฯ  

 

อิติป โส ภะคะวา โกฏิสะหัสสานังปฏิสะหัสสานังหัตถีนัง พะละธะระ 

ปาระมิสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ปุริสะโกฏิทะสะสะหัสสานัง พะละธะระ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปญจะจักขุญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ยะมะกะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สีละคุณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อัฏฐะสะมาปตติคุณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปญญาคุณะ ปาระมิสัมปนโน 

 กายะพะละวัคโค ทะวาทะสะโมฯ 

 

อิติป โส ภะคะวา ถามะพะละ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ถามะพะละญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา พะละ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา พะละญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปุริสะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปุริสะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อะตุละยะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อุสสาหะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา คะเวสิญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

 ถามะพะละวัคโค เตระสะโมฯ  



มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ๓๙

อิติป โส ภะคะวา จะริยา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา จะริยาญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา พุทธะจะริยา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา พุทธะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ติวิธะจะริยา ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปาระมิ อุปะปาระมิ ปะระมัตถะ ปาระมิสัมปนโน 

 จะริยาวัคโค จะตุตทะสะโมฯ 

 

อิติป โส ภะคะวา ปญจุปาทานักขันเธสุ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมิสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา ปญจุปาทานักขันเธสุ ทุกขะลักขะณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปญจุปาทานักขันเธสุ อะนัตตะลักขะณะ ปาระมิสัมปนโน  

อิติป โส ภะคะวา อายะตะเนสุติลักขะณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อัฏฐาระสะธาตูสุติลักขะณะ ปาระมิสัมปนโน   

อิติป โส ภะคะวา วิปะริณามะลักขะณะ ปาระมิสัมปนโน 

 ลักขะณะวัคโค ปณณะระสะโมฯ 

 

อิติป โส ภะคะวา คะตัฏฐานะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา คะตัฏฐานะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา วุสิตะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา วุสิตะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สิกขา ปาระมิสัมปนโน 



๔๐  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

อิติป โส ภะคะวา สิกขาญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สังวะระ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สังวะระญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

 คะตัฏฐานะวัคโค โสฬะสะโมฯ 

 

อิติป โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา จะตุพรัหมะวิหาระ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา จะตุพรัหมะวิหาระญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อะนาวะระณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา อะนาวะระณะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปะริยันตะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา ปะริยันตะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สัพพัญุตะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา สัพพัญุตะญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระ ปาระมิสัมปนโน 

อิติป โส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระญาณะ ปาระมิสัมปนโน 

 พุทธะปะเวณิวัคโค สัตตะระสะโมฯ. 

 

 

 

    
*จากเอกสารเขาเลม บทเจริญพระพุทธมนตพระอาการวัตตสูตร สวดภาวนาพุทธธรรมเขาขามคุณาราม(หอ
ชมวิวเขาขาด),๒๕๔๘. 
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อานิสงสแหงอาการวัตตาสูตร* อานิสงสแหงอาการวัตตาสูตร

 
 
 

 

 ในสมัยหนึ่งสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏบรรพต

คีรี ใกลราชธานีราชคฤหมหานคร  ในสมัยครั้งนั้น พระสารีบุตรพุทธสาวกเขาไปสูที่

เฝา ถวายอภิวาทโดยเคารพแลวนั่งในที่ควรสวนขางหนึ่ง  เล็งแลดูสหธรรมิกสัตว 

ทั้งหลายก็เกิดปริวิตกในใจคิดถึงกาลตอไปภายหนาวา “อิเม โข สตฺตา ฉินฺนมูลา  

อตีตสิกฺขา” สัตวทั้งหลายเหลานี้ที่หนาไปดวยกิเลสมีอวิชชาหุมหอไว มีสันดาน 

อันรกชัฏดวยอกุศล คือ โลภะ โทสะ โมหะ  ชื่อวากุศลมูลขาดแลว มีสิกขาอันละเสีย

แลว เที่ยวที่จะไปสูอบายทั้ง ๔ คือ นรก เปรตวิสัย อสุรกายและสัตวดิรัจฉาน  เมื่อ

สัตวหนาไปดวยอกุศล จะนำตนใหไปไหมอยูในอบายภูมิตลอดกาลยืดยาวนาน  

ธรรมเครื่องกระทำใหเปนพระพุทธเจา คือบารมี ๓๐ ทัศ มีอยู จะหามกันเสียไดซึ่ง 

จตุราบายทุกขทั้งมวล  และธรรมที่พระองคตรัสไวในพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ 

ลวนเปนธรรมที่จะนำใหสัตวพนจากสังสารทุกขทั้งนั้น   

 เมื่อปริวิตกเชนนี้เกิดมีแกพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรแลว  ดวยความเมตตา

กรุณาแกประชาชนทั้งหลายที่เกิดมา ในสุดทายภายหลังจะไดปฏิบัติเปนเครื่องปอง

ภัยในอบาย  พระพุทธสาวกจึงยกอัญชลีกรถวายอภิวาทพระบรมโลกนาถเจาแลว 

ทูลถามวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ “เย เกจิ ทุปฺปฺญา ปถคฺคลา” บุคคลทั้ง

หลายเหลาใดเหลาหนึ่ง มีปญญายังหนาดวยโมหะหารูจักพุทธกรณธรรม คือบารมี

แหงพระพุทธเจานั้นไม เพราะเปนคนอันธพาล กระทำซึ่งกรรมอันเปนบาปทั้งปวง

ดวยอำนาจราคะ โทสะ โมหะ  เขาครอบงำกระทำกรรมตั้งแตเบาคือลหุกรรม  

จนกระทั่งกรรมหนักคือครุกรรม โดยไมมีความกระดากอาย  เบื้องหนาแตแตก 

กายทำลายขันธจากชีวิตินทรีย แลวจะไปเกิดในอเวจีนิรยาบาย  ขาแตพระผูมี 

พระภาคเจา ผูประเสริฐธรรมอันสุขุมคัมภีรภาพ สามารถปราบปรามหามเสียซึ่งสัตว

ทั้งหลายมิใหตกไปสูนรกใหญจะมีอยูหรือพระพุทธเจาขา  



๔๒  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

 ในลำดับนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงอาการวัตตาสูตร กำหนด

ดวยวรรค ๕ วรรค มีนวราทิคุณวรรค เปนตน จนถึงปารมีทัตตะวรรคเปนคำรบ   

๕ คาถาอาการวัตตาสูตรนี้มีอานุภาพยิ่งกวาสูตรอื่นๆในการปองกันภัยอันตรายแกผู

มาตามระลึกอยูเนืองนิตย  บาปกรรมทั้งปวงจะไมไดชองหยั่งลงสูสันดานไดดวย

อำนาจอาการวัตตาสูตรนี้  และบุคคลผูใดไดฟงก็ดี ไดเขียนเองก็ดี หรือไดจางทาน 

ผูอื่นเขียนใหก็ดี ไดทองทรงจำไวก็ดี ไดกลาวสอนผูอื่นก็ดี ไดสักการบูชาเคารพนับถือ

ก็ดี ไดสวดมนตภาวนาอยูเนืองๆก็ดี ก็จะไดพนจากภัย ๓๐ ประการ  คือ ภัยอันเกิด

แตงูพิษ สุนัขปา สุนัขบาน โคบานและโคปา กระบือบานและกระบือเถื่อน พยัคฆะ 

หมู เสือ สิงห และภัยอันเกิดแตคชสารอัสดรพาชี จตุรงคชาติของพระราชา ผูเปนจอม

ของนรชน  ภัยอันเกิดแตน้ำและเพลิง เกิดแตมนุษยและอมนุษยภูตผีปศาจ เกิดแต

อาชญาของแผนดิน เกิดแตยักษกุมภัณฑและคนธรรพอารักขเทวตา เกิดแตมาร  

๕ ประการที่ผลาญใหวิการตางๆ  เกิดแตวิชาธรผูทรงคุณวิทยากร และภัยที่จะเกิดแต

มเหศวรเทวราชผูเปนใหญในเทวโลก  รวมเปนภัย ๓๐ ประการอันตรธานพินาศไป  

ทั้งโรคภัยที่เสียดแทงอวัยวะนอยใหญก็จะวินาศเสื่อมคลายหายไปดวยอำนาจเคารพ

นับถือในพระอาการวัตตาสูตรนี้แล   

 ดูกรสารีบุตร บุคคลผูนั้นเมื่อยังทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ จะเปนผูมีปญญา

ละเอียดสุขุม มีชนมายุยืนยงคงทนนานจนเทาถึงอายุไขยเปนกำหนดจึงตาย จะตาย

ดวยอุปทวันตราย นั้นหามิได  ครั้นเมื่อสิ้นชีพแลวจะไดไปอุบัติขึ้นบนสวรรค  รางกาย

ก็จะมีฉวีวรรณอันผองใสดุจทองคำธรรมชาติ  จักษุประสาทก็จะรุงเรืองงามมองดูได

ไกลมิไดวิปริต  จะไดเปนพระอินทร ๓๖ กัลปเปนประมาณ  จะไดสมบัติ 

พระยาจักรพรรดิราชาธิราช ๑๖ กัลป  คับคั่งไปดวยรัตนะ ๗ ประการ  ก็ดวยอานิสงส

ที่ไดสวดสาธยายอยูเนืองนิตย “ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ” แมแตสดับฟงทานอื่นเทศนา 

ดวยจิตประสันนาการเลื่อมใส ก็ไมไปสูทุคติตลอดยืดยาวนานถึง ๙๐ แสนกัลป 
 

 

 

 

    
*จาก www.84000.org/pray/arekanwattasood.shtml 
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๔๔  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

พระปรีชา ปยธมฺโม(ที่ ๒ จากซาย) หัวหนาพระสงฆพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดนำสวดมนตประจำวัน   
โดยมีพระอธิการทรงชัย ตปสีโล(ซายสุด) เจาอาวาสวัดเกาะลันตา กระบี่  

หัวหนาฝกอบรมพระนวกะรวมเจริญพระพุทธมนต 
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บทสวดมนต 

ธารณปริตรและคำแปล* 

 
 
 

 

 ๑.พุทธานัง ชีวิตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ อันตะราโย กาตุง ตะถา เม 

โหตุ อะตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปะฏิหะตะญาณัง อะนาคะตัง 

เสพุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตังญาณัง ปจจุปนนัง เส พุทธัสสะ 

ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะ ตัสสะ 

พุทธัสสะ ภะคะวะโต 

 อันพระชนมชีพของพระพุทธเจาทั้งหลาย  บุคคลใดไมอาจกระทํา

อันตรายไดฉันใด  ขออันตรายทั้งปวงจงอยามีแกขาพเจาเชนเดียวกัน  

ทรงมีพระญาณ ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบันที่ไมมีเครื่องกระทบ ไมมี 

การปดกั้น ไมมีถดถอย  ทรงเปนผูมีพระคุณสมบูรณ ดวยพระญาณทั้ง  

๓ ดังกลาวแลวนี้ 

 ๒.สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปะริวัตตัง  

สัพพัง วจีกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง สัพพัง  

มโนกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปะริวัตตัง อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ 

สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต 

 กายกรรมทั้งปวง วจีกรรมทั้งปวง มโนกรรมทั้งปวงของพระองคทรง 

มีพระญาณเปนเครื่องนําเปนไปตามลําดับพระญาณ ทรงเปนผูมีพระคุณ

สมบูรณดวยพระญาณทั้ง ๖ ดังกลาวแลวนี้  



๔๖  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

 ๓.นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ นัตถิ ธัมมะเทสะนายะ หานิ นัตถิ  

วิริยัสสะ หานิ นัตถิ วิปสสะนายะ หานิ นัตถิ สมาธิธัสสะ หานิ  

นัตถิ วิมุตติยา หานิ อิเมหิ ทวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ 

พุทธัสสะ ภะคะวะโต 

 อันวาความเสื่อมถอยลงของคุณธรรมยอมไมมีแกพระพุทธเจา ไดแก 

ความเสื่อมถอยลงของพระพุทธประสงคยอมไมมี  ความเสื่อมถอยลงของ 

การแสดงธรรมยอมไมมี  ความเสื่อมถอยลงแหงความเพียรยอมไมมี   

ความเสื่อมถอยลงของวิปสสนาญาณยอมไมมี  ความเสื่อมถอยลงของ 

สมาธิยอมไมมี ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอรหัตผลยอมไมมี  

พระพุทธองคทรงเปนผูมีพระคุณ  สมบูรณดวยคุณธรรมทั้ง ๑๒ ประการ  

ดังกลาวแลวนี้ 

 ๔.นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา นัตถิ อัปผุฏตัง นัตถิ เวคายิตัตตัง นัตถิ 

อัพยาวะฏะมะโน นัตถิ อัปปฏิสังขารุ เปกขา อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ 

ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง 

สัมมาสัมพุทธานัง 

 ชื่อวาการหัวเราะสรวลเสเฮฮายอมไมมี  การพูดพลั้งเผลอโดยขาดสติ

ยอมไมมี  พระธรรมที่มิไดสัมผัสดวยพระญาณยอมไมมี  การหุนหัน 

พลันแลนขาดวิจารณญาณยอมไมมี  การปลอยใจเหมอลอยขาดสติยอม

ไมมี  การเพงเฉยโดยปราศจากการพิจารณา(การปรุงแตง)ยอมไมมีแก

พระพุทธองค  พระพุทธองคทรงเปนผูสมบูรณดวยคุณธรรมทั้ง ๑๘ ประการ

ดังกลาวแลวนี้  ขาพเจาขอนอมไหวพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง  

๗ พระองค 
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 ๕.นัตถิ ตถาคะตัสสะ กายะทุจริตตัง นัตถิ ตถาคะตัสสะ  

วจีทุจริตตัง นัตถิ ตถาคะตัสสะ มโนทุจริตตัง 

 การประพฤติไมดีที่เรียกวา กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต  ยอม

ไมมีแกพระพุทธเจาซึ่งเปนผูเสด็จมาดีแลว  เหมือนดังพระพุทธเจาองคกอนๆ 

 ๖.นัตถิ อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปฏิหะ ตะญานัง  

นัตถิ อนาคะตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปฏิหะตะญานัง นัตถิ  

ปจจุปนนังเส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปฏิหะตะญานัง 

 พระญาณที่เปนไปในสวนอดีต อนาคต และปจจุบัน  ซึ่งมีการปกปด

กีดกั้นถดถอย ไมมีแกพระพุทธเจา 

 ๗.นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญานัง  

นานุปริวัตตัง นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญานัง นานุ

ปริวัตตัง นัตถิ สัพพัง มโนกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญานังนานุ 

ปริวัตตัง 

 กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่ไมมีพระญาณเปนประธาน  ไมเปน

ไปตามพระญาณ  ยอมไมมีแกพระพุทธองค 

 ๘.อิมัง ธาระนัง อะมิตัง อะสะมัง สัพพะ สัตตานัง ตาณัง  

เลณัง สังสาระ ภะยะภีตานัง อัคคัง มหาเตชัง อิมัง อานันทะ  

ธาระณะปริตตัง ธาเรหิ วาเรหิ ปริปุจฉาหิ  

 พระธารณปริตรที่ไดสาธยายเปนประจำนี้ ไมมีอะไรเสมอเหมือน  

เปนที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพสัตวทั้งหลายผูกลัวภัยในวัฏสงสาร ดูกอนอานนท 

เธอจงทองสาธยายพระธารณปริตรนี้ จงสอนและใหสอบถามพระคาถา 

อันประเสริฐมีเดชมากยิ่งนี้เถิด 



๔๘  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

 ๙.ตัสสะ กาเย วิสัง นะ กะเมยยะ อุทะเก นะ ลัคเคยยะ อัคคิ  

นะ ทะเหยยะ นานาภะยะวิโก นะ เอกาหา ระโก นะ ทะวิหาระโก นะ  

ติหาระโก นะ จะตุหาระโก นะ อุมมัตตะกัง นะ มูฬะหะกัง มนุสเสหิ 

อะมนุสเสหิ นะ หิงสะกา 

 อันวากายของผูทองบทสวดธารณปริตรนี้เปนประจำ ไมตายดวยพิษงู 

พิษนาค ไมตายในน้ำ ในไฟ เปนผูพนภัยนานา  ใครคิดทำรายวันเดียวไม

สำเร็จ สองวัน สามวัน สี่วันก็ไมสำเร็จ  ไมเปนโรคบาฟุงซาน ไมหลงสติ  

มนุษยอมนุษยทั้งหลายไมสามารถทำรายหรือเบียดเบียนได 

 ๑๐.ตัง ธาระณัง ปริตตัง ยะถา กะตะเม ชาโล มหาชาโล ชาลิตเต 

มหาชาลิตเต ปุคเค มหาปุคเค สัมปตเต มหาสัมปตเต ภูตัง คะมะหิ 

ตะมังคะลัง 

 อันวาพระธารณปริตรนี้ศักดิ์สิทธิ์อยางไร  มีอานุภาพเหมือนพระอาทิตย 

๗ ดวงขึ้นพรอมกันในเวลาโลกาวินาศ  มีฤทธิ์เดชเหมือนตาขายเหล็กกางกั้น

ภัยจากเทวดา นาคา ครุฑ ยักษ รากษส เปนตน  สามารถปองกันอันตรายที่

เกิดจากน้ำ ไฟ พระราชา โจร ศัตรูทั้งหลาย  มีอานุภาพใหพนจากกัปทั้ง ๓ 

คือ โรคันตรกัป สัตถันตรกัป และทุพภิกขันตรกัป  มีอานุภาพใหพนจาก 

โรคตางๆในขณะปฏิสนธิ คือ เปนใบ บอด หนวก เปนบา ฟุงซาน และ 

ไมตกตนไม ตกเขา ตกเหวตาย  สามารถไดสมบัติที่ยังไมได ทรัพยสมบัติ 

ที่ไดแลวก็เจริญเพิ่มพูนขึ้น  สามารถกำจัดความมืดใหเขาถึงความสวางได 

 ๑๑.อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง สัตตะ สะเตหิ สัมมา 

สัมพุทธะโกฏีหิ ภาสิตัง วัตเต อะวัตเต คันธะเว อะคันธะเว โนเม อะ

โนเม เสเว อะเสเว กาเย อะกาเย ธาระเณ อะธาระเณ อิลลิ มิลลิ ติลลิ 

มิลลิ โยรุกเข มหาโยรุกเข ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง 



มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ๔๙

 ดูกอนอานนท พระธารณปริตร อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  

๗๗ โกฏิ ตรัสไววา : พึงทำแตประโยชนที่ดี ไมพึงทำประโยชนที่ไมดี ไมพึงทำ

สิ่งที่ไมดี พึงนำมาซึ่งกลิ่นรสแหงธรรมะที่ดี ไมนำมาซึ่งเรื่องที่ไมดี  พึง

นอมนำมาซึ่งกุศลจิต ไมนอมนำมาซึ่งอกุศลจิต  พึงสมาคมกับคนดี ไมพบ

กับคนชั่ว  พึงทำกายใหเปนกายดี ไมทำใหเปนกายราย  พึงนำมาแตกุศล

กรรม ไมนำมาซึ่งอกุศลกรรม  พึงหลับฝนเห็นแตสิ่งดี ไมหลับฝนราย  พึงเห็น

แตอดีตนิมิตที่ดี ไมพึงเห็นอดีตนิมิตที่ไมดี ยังใหตนไมที่ตายแลวสามารถฟน

คืนมาได  ยังใหตนไมที่ยังเปนอยูเจริญงอกงาม สามารถกำจัดความมืดให

เขาถึงความสวางได 

๑๒.อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง นะวะนะ วุติยา สัมมา 

สัมพุทธะโกฏีหิ ภาสิตัง ทิฏฐิลา ทัณฑิลา มันติลา โรคิลา ขะระลา  

ทุพภิลา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา 

 ดูกอนอานนท พระสัมมาสัมพุทธเจา ๙๙ โกฏิ ไดตรัสแสดงไววา   

พระธารณปริตรนี้ชวยให : รูความคิดรายของผูอื่น แคลวคลาดจาก 

ศาสตราวุธทุกชนิด  สามารถทำใหเวทมนตคาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น  ขจัดปดเปา

อันตรายจากโรคตางๆได  รอดปลอดภัยจากโรครายแรง  หลุดพนจาก 

เครื่องจองจำพันธนาการได  ดวยอำนาจแหงการกลาวคำสัจจะวาจานี้   

ขอความสุขสวัสดีจงมีแกขาพเจาทุกเมื่อเทอญ 
 
 
 
 
 
 
     
*จาก หนังสือสวดมนตพระอาการะวัตตาสูตร พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระคาถาธารณปริตร,หนา ๑๕๒-
๑๕๘, ชัยสิริการพิมพ chaisiri_printing@hotmail.com, ไมระบุปที่พิมพ. 



๕๐  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

ตำนานพระคาถาธารณปริตร* 

 
 
 

 
 เมื่อครั้งออกพรรษาป ๒๕๒๖ พระปากรรมฐานรูปหนึ่งไดมีโอกาสออกวิเวก
เจริญรุกขมูล ธุดงคทางภาคเหนือและชายแดนฝงพมา เขตติดตอพรมแดนในแวดวง
หมูบานชาวเขาเผาตางๆ นานเกือบ ๓ เดือน  ขณะปกกลดพักที่ดอยพระพุทธบาท
หวยตม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไดพบและปรึกษาธรรมปฏิบัติและอื่นๆกับ 
พระอาจารยรังสรรค โชติปาโล ซึ่งเพิ่งจะธุดงคเดินปามาจากประเทศพมาและ 
ไดจดจำเอา”พระคาถาธารณปริตร” จากวัดอรัญตะยา ในมัณฑะเลย ประเทศพมา 
มาดวย  เนื่องจากเห็นวาเปนบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณที่ในประเทศไทยเรายัง 
ไมคุนเคยหรือมีปรากฏมากอน 
 จะดวยสาเหตุใดก็ตามที  เมื่อพระปามาพบกันหลายองคที่จังหวัดลำพูน ก็ได
นำพระคาถาธารณปริตรบทนี้ทำวัตรเย็นรวมกัน ติดตอกันอยู ๕ วัน  กอนทำเพียร
ภาวนาทุกค่ำคืน ไดปรากฏเห็นหมูเทวาอารักษในนิมิตมาชุมนุมและรองชมเชย
สรรเสริญชื่นบานราเริงมาก ที่ไดยินพระปากรรมฐานเจริญพระคาถาธารณปริตร 
อันทรงคุณเปนเลิศนี้ 
 พระภิกษุกรรมฐานทั้ง ๕-๖ รูป ครั้นเจริญพระปริตรนี้ที่หวยตม ตางไดเห็น 
นิมิตเทวาอารักษชื่นชมตรงกันทั้งสิ้น  แมจะนอมนำทำน้ำพระพุทธมนตโปรด 
หมูญาติโยมในที่ตางๆ ก็ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณ  จึงไดพิจารณาเห็นประโยชน 
แกผู เลื่อมใสศรัทธาจริง  และเปนบทสรรเสริญพระพุทธคุณอันแปลกใหมใน 
ประเทศไทย  จึงไดนำมาเผยแพรใหไดรูจักโดยทั่วกัน  และหวังประโยชนสูงสุดดวย
พุทธานุภาพของพระปริตรนี้ จงไดแกผูเลื่อมใสทุกทานเทอญ 
 
 
 
     
*จาก หนังสือสวดมนตพระอาการะวัตตาสูตร พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระคาถาธารณปริตร,หนา ๑๕๙, 
ชัยสิริการพิมพchaisiri_printing@hotmail.com, ไมระบุปที่พิมพ 
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๕๒  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

พระสงฆสามเณรที่บวช ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และที่จาริกมาจากตางจังหวัดรวมสวดมนต  
ณ ลานพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(พระใหญเมืองภูเก็ต) 



มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ๕๓

ชื่อบทสวดมนตประจำวัน 
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

พรอมความหมายโดยยอ 

 
 
 

บทสวดนำ 

 

 

 
 ในการสวดมนต(ภาคบาย)ประจำวัน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
พระสงฆจะสวดนำ ๓ บท ดังนี้ 
 
 ๑.คำนมัสการพระรัตนตรัย 
อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ  
(ขออภิวาทพระผูมีพระภาคเจาผูทรงดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง) 
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ  
(ขอนมัสการพระธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว)  
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ  
(ขอนอบนอมพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาผูปฏิบัติดีแลว)  
 
 ๒.คำนมัสการพระพุทธเจา 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) 
(ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ) 



๕๔  บทสวดมนตมหาสมัยสูตร อาการวัตตาสูตร ธารณปริตรคาถา 

 ๓.ไตรสรณคมน 
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ    ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ   สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ   ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ   ทุติยัมป 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ   ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ   ตะติ
ยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
(การปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง) 

 
 

ชื่อและความหมายบทสวดมนตประจำวัน 

 

 
 

วันอาทิตย 

 

อุปปาตะสันติ 
-บทสวดสงบเหตุราย รวมศรัทธา สรางสมาธิยามมีภัย- 

       รอยกรองภาษาบาลีของลานนาไทย(เรียกวา มหาสันติงหลวง)  
อายุประมาณ ๖๐๐ ป  เชื่อวาแตงโดยพระมหามังคละสีละวังสะแหงเชียงใหม 
สมัยพระเจาติโลกราช  กลาวพระนามพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  เปนบทสวดมนตปองกันภัยในสมัยที่บานเมือง 

มีความไมสงบ เพิ่มบารมีธรรม ขจัดสิ่งไมนาปรารถนา  
สรางกำลังใจยามเผชิญสงคราม 
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วันจันทร 

 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
-คำสอนที่เปนจุดเริ่มตนของพระรัตนตรัย  
เพื่อใหเกิดญาณ ความรู ดวงตาเห็นธรรม-       

ปฐมเทศนา พระสูตรเพื่อการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา  
มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธสวนที่สุดสองอยาง  

และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลางอันเปนแนวทางใหมใหมนุษย
ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจทั้งสี่ คืออริยมรรคมีองค ๘  ขับไลความเห็นผิด 

จนเปนสัมมาทิฏฐิ เพื่อความดับทุกขสิ้น อันไดแกนิพพาน  
ซึ่งเปนจุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

 

วันอังคาร 

 

อาการวัตตาสูตร 
-คำสอนเพื่อใหเวไนยสัตวผูไมรูจักพระพุทธคุณไดหลุดพนจากนรก- 

     กลาวถึงพระพุทธคุณอยางครบถวน  เพื่อการปฏิบัติเปนเครื่องปองภัย 
๓๐ ประการ ใหพนจากสังสารทุกข และหามเสียซึ่งสัตวมิใหตกไปสูนรก   

ซึ่งพระพุทธเจาชี้แสดงแกพระสารีบุตรเมื่อทูลถามดวยความวิตก 
ถึงธรรมที่ควรแสดงแกผูมีกิเลสหนา 
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วันพุธ 

 

สิบสองตำนาน 
-บทเทศนาธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนภิกษุใหภาวนา- 

     เปนบทที่พระพุทธเจาทรงสอนในวาระตางๆเพื่อคุมครองจิตใจและ
ปองกันภัยแกภิกษุเมื่อเจอภัยในการบำเพ็ญสมณธรรมในปา  
และแสดงถึงพระชาติตางๆของพุทธองคสมัยเปนพระโพธิสัตว 

 

วันพฤหัสบดี 

 
สามภาณ 

-บทสวดใหพิจารณาเพื่อรักษาบรรเทาอาการเจ็บไข- 
     คือมหาโพชฌังคปริตร ซึ่งพระพุทธองคตรัสเปนรอยแกวที่ทรงใหแสดงแก
พระมหากัสสปะและพระโมคคัลลานะ ซึ่งอาพาธใหเกิดปติอิ่มเอิบใจจนหาย
เปนปกติ รวมทั้งตรัสแกพระจุนทะใหแสดงแกพระองคครั้งทรงอาพาธดวย 

 

วันศุกร 

 
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร 

-ธรรมเพื่อการเห็นแจงจุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนา- 
     คือธรรมะขั้นสูง(ปรมัตถ) กลาวถึงเรื่องของจิต เจตสิก รูป และนิพพาน  

ที่พระพุทธเจาแสดงโปรดพุทธมารดาไดบรรลุธรรม   
เปนประเพณีสวดในงานศพ 

เพื่อใหผูมารวมไดพิจารณาสัจธรรมของชีวิตมาจนวันนี้ 
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วันเสาร 

  
มหาสมัยสูตร 

-บทสวดเรียกพลังความดีมาขับไลสิ่งชั่วราย- 
     เปนพระสูตรวาดวยสมัยประชุมใหญของเหลาเทวดา   

พระพุทธเจาแตละพระองคจะมีเพียงครั้งเดียว   
ยังเปนพระสูตรที่พระพุทธองคแสดงเพื่อยุติความขัดแยงระหวางศากยะ 

และโกลิยะเรื่องแยงน้ำในแมน้ำโรหิณี   
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การแปลบทสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น เริ่มกระทำกันอยางจริงจัง 

ในสมัยทานพุทธทาสภิกขุ (๒๔๔๙-๒๕๓๖)  

โดยทานเห็นประโยชนจากความหมายอันลึกซึ้ง 

ที่ควรใหประชาชนเขาใจไดงาย   

เพื่อเขาถึงแกนพระพุทธศาสนาไดดวยตนเอง   

นำไปสูการปฏิบัติขัดเกลากิเลสไดถูกตรง เพื่อการพนทุกขสิ้น 

อันเปนอุดมคติ เปนพุทธประสงค และเปนหนาที่ของชาวพุทธเรา 
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