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บทสวดมนต ์

ท ำวัตรเช้ำ – เย็น และสวดมนตแ์ปล 

     ส ำหรับรำยกำร สำมเณร ปลกูปัญญำธรรม 
 

สารบัญ 
 
ค ำบชูำพระรัตนตรัย      
ค ำท ำวตัรเช้ำ       
ค ำท ำวตัรเย็น       
บทสวดท ำนองสรภญัญะ      
บทสวดมนต์พเิศษ 
บำรมี ๓๐ ทศั       
คำถำโพธิบำท       
บทมงคล ๓๘ ประกำร    
บทสรภญัญะ..พระคณุครู    
บทสรภญัญะ..กรำบไหว้พระคณุบิดำมำรดำ   
ปณิธำนของลกูพทุธบตุร 
บทแผ่เมตตำให้แก่ตนเอง 
บทแผ่เมตตำให้สรรพชีวิตทัง้หลำย 
บทกรวดน ำ้อทุิศบญุ (โดยย่อ) 
บทอทุิศบญุกศุล (แบบเต็ม)   
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บทกรวดน ำ้อทุิศบญุตอนเย็น (บทใหญ่) 
บทอนโุมทนำ อ ำนวยพร (แปล) 
บทอ ำนวยพร  ท ำนองสรภญัญะ 
บทพจิำรณำอำหำร 
ค ำถวำยสงัฆทำนสำมญั     
ค ำถวำยทำน (แบบย่อ)  
ค ำอธิฐำนก่อนตกับำตร 
ค ำกรวดน ำ้อทุิศบญุ (โดยย่อ)     
ค ำอำรำธนำศีล ๕      
ค ำแสดงตนเป็นพทุธมำมกะ 
ค ำอำรำธนำพระปริตร      
ค ำอำรำธนำธรรม      
ข้อคิดคติธรรม ค ำกลอนสอนใจ      
คณุธรรมน ำเด็กไทยสู่ควำมเป็นเลิศ 
อดุมกำรณ์ของลกูพทุธบตุร 
สำมเณร คือ เหล่ำกอของสมณะ 
วิธีเรียนท่ีดี       
หวัใจนกัปรำชญ์      
อยู่ท่ีใจของเรำ       
ส ำคญัท่ีใจใฝ่ดี       
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จงมี..จงเป็น..จงเจริญ      
อำนิสงส์ของกำรไหว้พระสวดมนต์    
อำนิสงส์ของกำรฝึกเจริญสติ นัง่สมำธิ   
บรรณำนกุรม       
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ค าบูชาพระรัตนตรัย 
 

อะระหงั (รับพร้อมกนั) สมัมำสมัพทุโธ ภะคะวำ,  
 พระผู้ มีพระภำคเจ้ำ,  เป็นพระอรหนัต์,  ดบัเพลิงกิเลส 
 เพลิงทกุข์สิน้เชิง,  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภิวำเทมิ.  
 ข้ำพเจ้ำอภิวำทพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ, ผู้ รู้  ผู้ ต่ืน ผู้ เบิก บำน. (กรำบ) 
สวำกขำโต (รับพร้อมกนั)  ภะคะวะตำ ธมัโม,         
 พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ  ตรัสไว้ดีแล้ว, 
ธมัมงั นะมสัสำมิ.  
 ข้ำพเจ้ำนมสักำรพระธรรม. (กรำบ) 
สปุะฏิปันโน (รับพร้อมกนั) ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ,      
 พระสงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ  ปฏิบตัิดีแล้ว, 
สงัฆงั นะมำมิ.      
 ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระสงฆ์.  (กรำบ) 

 

บทนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้า 
(หนัทะ มะยงั พทุธสัสะ ภะคะวะโต  
ปพุพะภำคะนะมะกำรัง กะโรมะ เส. ) 

 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต,  
ขอนอบน้อมแด่พระผู้ มีพระภำคเจ้ำ, พระองค์นัน้, 
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อะระหะโต,  ซึง่เป็นผู้ไกลจำกกิเลส,  
สมัมำสมัพทุธสัสะ. 

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. 
 (๓ จบ)  

 
 

ค าท าวัตรเช้า 
(บทพุทธาภถิุต)ิ 

(หนัทะ มะยงั พทุธำภิถตุิง กะโรมะ เส)  

 

โย โส ตะถำคะโต,   พระตถำคตเจ้ำนัน้ พระองค์ใด  
อะระหงั,    เป็นผู้ไกลจำกกิเลส  

สมัมำสมัพทุโธ,   เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง  
วิชชำจะระณะสมัปันโน,   เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ  

สคุะโต,    เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี  
โลกะวิท,ู    เป็นผู้ รู้โลกอย่ำงแจ่มแจ้ง  

อะนตุตะโร ปริุสะทมัมะสำระถิ,  
      เป็นผู้สำมำรถฝึกบรุุษท่ีสมควรฝึกได้ 

      อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ  
สตัถำ เทวะมะนสุสำนงั,   เป็นครูผู้สอน ของเทวดำ 
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                 และมนษุย์ทัง้หลำย  
พทุโธ,    เป็นผู้ รู้ ผู้ ต่ืน ผู้ เบิกบำนด้วยธรรม  
ภะคะวำ,    เป็นผู้ มีควำมจ ำเริญ จ ำแนกธรรม 

   สัง่สอนสตัว์  
โย อิมงั โลกงั สะเทวะกงั  สะมำระกงั สะพรัหมะกงั,  
สสัสะมะณะ พรำหมะณิง ปะชงั  สะเทวะมะนสุสงั สะยงั  
อะภิญญำู สจัฉิกตัวำ ปะเวเทสิ,  

 พระผู้ มีพระภำคเจ้ำพระองค์ใด,  ได้ทรง
  ท ำควำมดบัทกุข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญำ 

อนัยิ่งเองแล้ว, ทรงสอนโลกนีพ้ร้อมทัง้
  เทวดำ, มำร, พรหม, และหมู่สตัว์พร้อม
  ทัง้สมณะพรำหมณ์, พร้อมทัง้เทวดำและ
  มนษุย์ให้รู้ตำม 

โย ธมัมงั เทเสสิ,   พระผู้ มีพระภำคเจ้ำพระองค์ใด,  
      ทรงแสดงธรรมแล้ว  
อำทิกลัยำณงั,   ไพเรำะในเบือ้งต้น  
มชัเฌกลัยำณงั,   ไพเรำะในท่ำมกลำง  
ปะริโยสำนะกลัยำณงั,  ไพเรำะในท่ีสดุ  
สำตถงั สะพยญัชะนงั  เกวะละปะริปณุณงั  
ปะริสทุธงั พรัหมะจะริยงั ปะกำเสสิ,  
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    ทรงประกำศพรหมจรรย์ คือ แบบแห่ง 
   กำรปฏิบตัิอนัประเสริฐ บริสทุธ์ิ บริบรูณ์ 
   สิน้เชิง,พร้อมทัง้อรรถะ (ค ำอธิบำย)                 
    พร้อมทัง้พยญัชนะ (หวัข้อ) 
ตะมะหงั ภะคะวนัตงั อะภิปชูะยำม,ิ  
       ข้ำพเจ้ำบชูำอย่ำงยิ่ง เฉพำะพระผู้ มี 
    พระภำคเจ้ำพระองค์นัน้  
ตะมะหงั ภะคะวนัตงั สิระสำ นะมำมิ,  
      ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ 
    พระองค์นัน้ ด้วยเศียรเกล้ำ  

 

(กรำบระลกึคณุพระพทุธเจ้ำ)  
 
 
 
 
 

                            
(บทธัมมาภถิุต)ิ  

(หนัทะ มะยงั ธมัมำภิถตุิง กะโรมะ เส)  
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โยโส สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม,  
    พระธรรมนัน้ใด, เป็นสิ่งท่ีพระผู้ มีพระภำคเจ้ำได้ตรัสไว้ดีแล้ว  
สนัทิฏฐิโก,  
    เป็นสิ่งท่ีผู้ศกึษำและปฏิบตัิ พงึเห็นได้ด้วยตนเอง  
อะกำลิโก,  
    เป็นสิ่งท่ีปฏิบตัิได้ และให้ผลได้ ไม่จ ำกดักำล  
เอหิปัสสิโก,  
    เป็นสิ่งท่ีควรกล่ำวกบัผู้ อ่ืนว่ำ ท่ำนจงมำดเูถิด  
โอปะนะยิโก,  
     เป็นสิ่งท่ีควรน้อมเข้ำมำใส่ตวั  
ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญหูิ,  
     เป็นสิ่งท่ีผู้ รู้ก็รู้ได้เฉพำะตน  
ตะมะหงั ธมัมงั อะภิปชูะยำม,ิ  
   ข้ำพเจ้ำบชูำอย่ำงยิ่ง, เฉพำะพระธรรมนัน้  
ตะมะหงั ธมัมงั สิระสำ นะมำมิ,  
    ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระธรรมนัน้ ด้วยเศียรเกล้ำ  
                   

(กรำบระลกึคณุพระธรรม) 
 
 

บทสังฆาภถิุต ิ 
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(หนัทะ มะยงั สงัฆำภิถตุิง กะโรมะ เส)  
 

โย โส สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,  
     สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำนัน้ หมู่ใด ปฏิบตัิดีแล้ว  
อชุปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,   
     สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด, ปฏิบตัิตรงแล้ว  
ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,  
     สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด  
     ปฏิบตัิเพื่อรู้ธรรมเป็นเคร่ืองออกจำกทกุข์แล้ว  
สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,  
     สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด ปฏิบตัิสมควรแล้ว  
ยะทิทงั, ได้แก่บคุคลเหลำ่นีคื้อ  
จตัตำริ ปริุสะยคุำนิ อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลำ,  
    คู่แห่งบรุุษ ๔ คู่ นบัเรียงตวับรุุษ ได้ ๘ บรุุษ  
เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,  
   นัน่แหละ สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ  
อำหเุนยโย,  เป็นสงฆ์ควรแก่สกักำระท่ีเขำน ำมำบชูำ  
ปำหเุนยโย,  เป็นสงฆ์ควรแก่สกักำระท่ีเขำจดัไว้ต้อนรับ  
ทกัขิเณยโย,  
     เป็นผู้ควรรับทกัษิณำทำน  
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อญัชะลีกะระณีโย,  
     เป็นผู้ ท่ีบคุคลทัว่ไปควรท ำอญัชลี  
 
อะนตุตะรัง ปญุญกัเขตตงั โลกสัสะ,  
      เป็นเนือ้นำบญุของโลก, ไม่มีนำบญุอ่ืนยิ่งกว่ำ  
ตะมะหงั สงัฆงั อะภิปชูะยำมิ,  
    ข้ำพเจ้ำบชูำอย่ำงยิ่ง, เฉพำะพระสงฆ์หมู่นัน้  
ตะมะหงั สงัฆงั สิระสำ นะมำมิ,  
  ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นัน้ ด้วยเศียรเกล้ำ  

 
(กรำบระลกึคณุพระสงฆ์)  

 
                
                    
 
 
 

ค าท าวัตรเยน็ 
 

(พุทธานุสสต)ิ   
(หนัทะ มะยงั พทุธำนสุสะตินะยงั กะโรมะ เส) 
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(เชิญเถิด เรำทัง้หลำย ท ำซึง่ควำมระลกึ ถึงพระพทุธเจ้ำเถิด) 
    

  ตงั โข ปะนะ ภะคะวนัตงั เอวงั กลฺัยำโณ กิตติสทัโท อพัภคุคะโต, 
 ก็กิตติศพัท์อนังำมของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำนัน้   
 ได้ฟุ้ งไปแล้วอย่ำงนีว้่ำ 
 อิติปิ โส ภะคะวำ,  
   เพรำะเหตอุย่ำงนี ้ๆ  พระผู้ มีพระภำคเจ้ำนัน้ 
 อะระหงั,    เป็นผู้ไกลจำกกิเลส 
 สมัมำสมัพทุโธ,  
 เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
วิชชำจะระณะสมัปันโน,  
   เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ 
สคุะโต,  เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี 
 โลกะวิท,ู  เป็นผู้ รู้โลกอย่ำงแจ่มแจ้ง 
อะนตุตะโร ปริุสะทมัมะสำระถิ,  
     เป็นผู้สำมำรถฝึกบรุุษท่ีสมควรฝึกได้อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ 
สตัถำ เทวะมะนสุสำนงั,  
     เป็นครูผู้สอนของเทวดำและมนษุย์ทัง้หลำย 
พทุโธ,  เป็นผู้ รู้ ผู้ ต่ืน ผู้ เบิกบำนด้วยธรรม 
ภะคะวำ ต.ิ   เป็นผู้ มีควำมจ ำเริญ จ ำแนกธรรมสัง่สอนสตัว์  ดงันี ้
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  (กรำบลง แล้วกล่ำวพร้อมกนัว่ำ..) 

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ, 
      ด้วยกำยก็ดี ด้วยวำจำก็ดี ด้วยใจก็ดี 
พทุเธ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยำ ยงั, 
    กรรมน่ำติเตียนอนัใด ท่ีข้ำพเจ้ำกระท ำแล้ว ในพระพทุธเจ้ำ 
พทุโธ ปะฏิคคณฺัหะต ุอจัจะยนัตงั, 
    ขอพระพทุธเจ้ำ จงงดซึง่โทษล่วงเกินอนันัน้ 
กำลนัตะเร สงัวะริตงุ วะ พทุเธ . 
     เพ่ือกำรส ำรวมระวงั ในพระพทุธเจ้ำ ในกำลต่อไปฯ 

                            
 
 
 
 
 
 

(บทธัมมานุสต)ิ 
(หนัทะ มะยงั ธมัมำนสุสะตินะยงั กะโรมะ เส.) 

      (เชิญเถิด เรำทัง้หลำย ท ำซึง่ควำมตำมระลกึถึงพระธรรมเถิด) 
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สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม, 
 พระธรรม เป็นสิ่งท่ีพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 

สนัทิฏฐิโก,  เป็นสิ่งท่ีผู้ศกึษำและปฏิบตัิ พงึเห็นได้ด้วยตนเอง 
อะกำลิโก,   เป็นสิ่งท่ีปฏิบตัิได้ และให้ผลได้ ไม่จ ำกดักำล 
เอหิปัสสิโก,  เป็นสิ่งท่ีควรกล่ำวกบัผู้ อ่ืนว่ำ ท่ำนจงมำดเูถิด 
โอปะนะยิโก,  เป็นสิ่งท่ีควรน้อมเข้ำมำใส่ตวั 
ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญหีู(ฮี) ต.ิ 

 เป็นสิ่งท่ีผู้ รู้ก็รู้ได้เฉพำะตน  ดงันี ้
   

  (กรำบลง  กล่ำวค ำพร้อมกนัว่ำ..) 

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ, 
   ด้วยกำยก็ดี ด้วยวำจำก็ดี ด้วยใจก็ดี 
ธมัเม กกุมัมงั ปะกะตงั มะยำ ยงั, 
  กรรมน่ำติเตียนอนัใด ท่ีข้ำพเจ้ำกระท ำแล้ว ในพระธรรม 
ธมัโม ปะฏิคคณฺัหะต ุอจัจะยนัตงั, 
   ขอพระธรรม จงงดซึง่โทษล่วงเกินอนันัน้ 
 กำลนัตะเร สงัวะริตงุ วะ ธมัเม. 
    เพ่ือกำรส ำรวมระวงั ในพระธรรม ในกำลต่อไปฯ 
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บทสังฆานุสสต ิ  
(หนัทะ มะยงั สงัฆำนสุสะตินะยงั กะโรมะ เส.) 

(เชิญเถิด เรำทัง้หลำย ท ำซึง่ควำมตำมระลกึถึงพระสงฆ์เถิด) 
 
สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, 
     สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด, ปฏิบตัิดีแล้ว 
 อชุปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, 
    สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด, ปฏิบตัิตรงแล้ว 
 ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, 
  สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด, ปฏิบตัิเพ่ือรู้ธรรม 
   เป็นเคร่ืองออกจำกทกุข์แล้ว 
 สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, 
     สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด, ปฏิบตัิสมควรแล้ว 
 ยะทิทงั,   ได้แก่บคุคลเหล่ำนี ้คือ 
  
 
จตัตำริ ปริุสะยคุำนิ อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลำ, 
   คู่แห่งบรุุษ ๔ คู่, นบัเรียงตวับรุุษ ได้ ๘ บรุุษ 
เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,  
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   นัน่แหละ สงฆ์สำวกของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ 
อำหเุนยโย,  เป็นสงฆ์ควรแก่สกักำระท่ีเขำน ำมำบชูำ 
ปำหเุนยโย,  เป็นสงฆ์ควรแก่สกักำระท่ีเขำจดัไว้ต้อนรับ 

ทกัขิเณยโย,  เป็นผู้ควรรับทกัษิณำทำน 
อญัชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ ท่ีบคุคลทัว่ไปควรท ำอญัชลี 
อะนตุตะรัง ปญุญกัเขตตงั โลกสัสำ ติ. 
    เป็นเนือ้นำบญุของโลก, ไม่มีนำบญุอ่ืนยิ่งกว่ำ  ดงันี ้
 

(กรำบลง แล้วกล่ำวค ำพร้อมกนัว่ำ..) 

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ, 
    ด้วยกำยก็ดี ด้วยวำจำก็ดี ด้วยใจก็ดี 
สงัเฆ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยำ ยงั, 
   กรรมน่ำติเตียนอนัใด ท่ีข้ำพเจ้ำกระท ำแล้วในพระสงฆ์ 

สงัโฆ ปะฏิคคณัหะต ุอจัจะยนัตงั, 
    ขอพระสงฆ์ จงงดซึง่โทษล่วงเกินอนันัน้ 
กำลนัตะเร สงัวะริตงุ วะ สงัเฆ. 
    เพ่ือกำรส ำรวมระวงั ในพระสงฆ์ ในกำลต่อไปฯ 

 

บทสวดพระพุทธคุณ 
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อิติปิ  โส   (รับพร้อมกนั)  ภะคะวำ  อะระหงั  สมัมำสมัพทุโธ, วิชชำ
จะระณะสมัปันโน, สคุะโต โลกะวิท,ู อะนตุตะโร ปริุสะทมัมะสำระถิ, 
สตัถำ  เทวะมะนสุสำนงั  พทุโธ  ภะคะวำติ ฯ 

 
 

บทสวดท านองสรภัญญะ 
 
           องค์ใดพระสมัพทุธ์  (รับพร้อมกนั) สวุิสทุธสนัดำน 
           ตดัมลูเกลสมำร    บ  มิหม่นมิหมองมวั 
   หนึง่ในพระทยัท่ำน   ก็เบิกบำนคือดอกบวั 
   รำคี  บ  พนัพวั   สวุคนธก ำจร 
   องค์ใดประกอบด้วย  พระกรุณำดงัสำคร 

  โปรดหมู่ประชำกร   มละ โอฆกนัดำร 
   ชีท้ำงบรรเทำทกุข์      และชีส้ขุเกษมศำนต์ 

  ชีท้ำงพระนฤพำน   อนัพ้นโศกวิโยคภยั 
   พร้อมเบญจพธิจกั-   ษุจรัสวิมลใส 

  เห็นเหตท่ีุใกล้ไกล   ก็เจนจบประจกัษ์จริง 
  ก ำจดัน ำ้ใจหยำบ   สนัดำนบำปแห่งชำยหญิง 
  สตัว์โลกได้พึง่พงิ   มละบำปบ ำเพญ็บญุ 
  ข้ำขอประณตน้อม   ศิระเกล้ำบงัคมคณุ 
  สมัพทุธกำรุญ-   ญภำพนัน้  นิรันดร ฯ 
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(กรำบ) 
บทสวดพระธรรมคุณ 

 สวำกขำโต  (รับพร้อมกนั)  ภะคะวะตำ  ธมัโม,  สนัทิฏฐิโก,   
อะกำลิโก,  เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก,  ปัจจตัตงั,  เวทิตพัโพ   
วิญญหีู (ฮี) ติ ฯ 

บทสวดท านองสรภัญญะ 
 

ธรรมะคือคณุำกร (รับพร้อมกนั)    ส่วนชอบสำธร 
ดจุดวงประทีปชชัวำล  แห่งองค์พระศำสดำจำรย์ 
ส่องสตัว์สนัดำน       สว่ำงกระจ่ำงใจมนท์ 
ธรรมใดนบัโดยมรรคผล  เป็นแปดพงึยลและเก้ำกบัทัง้นฤพำน 
สมญำโลกอดุรพสิดำร  อนัลกึโอฬำร พสิทุธ์ิพเิศษสกุใส 
อีกธรรมต้นทำงครรไล  นำมขนำนขำนไข 
ปฏิบตัิปริยตัิเป็นสอง  คือทำงด ำเนินดจุคลอง  
ให้ล่วงลปุอง   ยงัโลกอดุรโดยตรง 
ข้ำ ขอโอนอ่อนอตุมงค์  นบธรรมจ ำนง  
ด้วยจิต และกำย วำจำ ฯ  

(กรำบ) 
 
บทสวดพระสังฆคุณ 
 

 สปุะฏิปันโน (รับพร้อมกนั)   ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ,  
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อชุปุะฏิปันโน ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ,  ญำยะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต 
สำวะกะสงัโฆ, สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ,  ยะทิทงั จตั
ตำริ ปริุสะยคุำนิ อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลำ,  เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, 
อำหเุนยโย, ปำหเุนยโย, ทกัขิเณยโย, อญัชลีกะระณีโย, อะนตุตะรัง 
ปญุญกัเขตตงั โลกสัสำติ ฯ 
   บทสวดสวดท านองสรภัญญะ 
สงฆ์ใดสำวกศำสดำ (รับพร้อมกนั)  รับปฏิบตัิมำแต่องค์สมเด็จภควนัต์ 
เห็นแจ้งจตสุจัเสร็จบรร- ลทุำงท่ีอนัระงบัและดบัทกุข์ภยั 
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญำผ่องใสสะอำดและปรำศมวัหมอง 
เหินห่ำงทำงข้ำศกึปอง บ  มิล ำพองด้วยกำย และวำจำ ใจ 
เป็นเนือ้นำบญุอนัไพ-  ศำลแด่โลกยั และเกิดพบิลูย์พนูผล 
สมญำเอำรสทศพล  มีคณุอนนต์อเนกจะนบัเหลือตรำ  
ข้ำ ขอนบหมู่พระศรำ- พกทรงคณุำ-นคุณุประดจุร ำพนั 
ด้วยเดชบญุข้ำอภิวนัท์ พระไตรรัตน์อนัอดุมดิเรกนิรัติศยั 
จงช่วยขจดัโพยภยั  อนัตรำยใดใดจงดบัและกลบัเส่ือมสญู ฯ
    

(กรำบ) 
    

 
บทสวดชยสิทธิคาถา 
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 พำหงุ  (รับพร้อมกนั)  สะหสัสะมะภินิมมิตะสำวธุนัตงั,  ครีเมขะลงั 
อทุิตะโฆระสะเสนะมำรัง,  ทำนำทิธมัมะวิธินำ  ชิตะวำมนุินโท,  ตนัเตชะ
สำ  ภะวะต ุ เต  ชะยะสิทธิ  นิจจงั ฯ 
 
    

บทสวดท านองสรภัญญะ 
 ปำงเม่ือพระองค์ปะระมะพทุ-  (รับพร้อมกนั) ธะวิสทุธะศำสดำ 
ตรัสรู้อนตุตะระสะมำ-  ธิ ณ โพธิบลัลงัก์ 
 ขนุมำรสหสัสะพหพุำ- หวุิชำวิชิตขลงั 
ข่ีคีริเมขละประทงั   คชะเหีย้มกระเหิมหำญ 
 แสร้งเสกสะรำวธุะประดษิฐ์ กละคิดจะรอนรำญ 
รุมพลพหลพยหุะปำน  พระสมทุทะนองมำ 
 หวงัเพ่ือผจญวะระมนุิน- ทะสชุินะรำชำ 
พระปรำบพหลพยหุะมำ-  ระมเลืองมลำยสญู 
 ด้วยเดชะองค์พระทศพล สวุิมลไพบลูย์ 
ทำนำทิธรรมะวิธิกลู   ชนะน้อมมะโนตำม 
 ด้วยเดชะสจัจะวะจะนำ และนะมำมิองค์สำม 
ขอจงนิกรพละสยำม   ชยะสิทธิทกุวำร 
           ถึงแม้จะมีอริวิเศษ  พละเดชะเทียมมำร 
ขอไทยผจญพชิิตะผลำญ  อริแม้นมนุินทร ฯ  
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(กรำบ) 

  
บทสวดมนต์ พเิศษ 

 
บทบารมี ๓๐ ทศั 

 

ทำนะ ปำระมี สมัปันโน , ทำนะ อปุะปำรมี สมัปันโน ,  
ทำนะ ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน, เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ  
อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 

สีละ ปำระมี สมัปันโน , สีละ อปุะปำรมี สมัปันโน ,  
สีละ ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน,  เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ  
อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 

เนกขมัมะ ปำระมี สมัปันโน , เนกขมัมะ อปุะปำรมี สมัปันโน , 
เนกขมัมะ ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน,  เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ   
อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 

ปัญญำ ปำระมี สมัปันโน , ปัญญำ อปุะปำรมี สมัปันโน , ปัญญำ 
ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน, เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ  
อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 

วิริยะ ปำระมี สมัปันโน , วิริยะ อปุะปำรมี สมัปันโน ,  
วิริยะ ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน,  เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ  
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อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 
ขนัตี ปำระมี สมัปันโน , ขนัตี อปุะปำรมี สมัปันโน ,  

ขนัตี ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน,  เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ  
อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ,   

สจัจะ ปำระมี สมัปันโน , สจัจะ อปุะปำรมี สมัปันโน ,  
สจัจะ ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน,  เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ  
อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 

อะธิฏฐำนะ ปำระมี สมัปันโน , อะธิฏฐำนะ อปุะปำรมี  
สมัปันโน , อะธิฏฐำนะ ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน,  เมตตำ ไมตรี  
กะรุณำ มทุิตำ อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 

เมตตำ ปำระมี สมัปันโน , เมตตำ อปุะปำรมี สมัปันโน , เมตตำ 
ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน,  เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ  
อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 

อเุปกขำ ปำระมี สมัปันโน , อเุปกขำ อปุะปำรมี สมัปันโน ,  
อเุปกขำ ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน,  เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ  
อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 

ทะสะ ปำระมี สมัปันโน , ทะสะ อปุะปำรมี สมัปันโน ,  
ทะสะ ปะระมตัถะปำรมี สมัปันโน,  เมตตำ ไมตรี กะรุณำ มทุิตำ  
อเุปกขำ ปำระมีสมัปันโน , อิติปิ โส ภะคะวำ 

พทุธงั สะระณงั คจัฉำม ินะมำมิหงั ฯ 
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คาถาโพธิบาท 

 

 (๑) บูระพารัสมิง  พระพทุธะคณุงั  บูรพารัสมิง  พระธมัเมตงั  
บูรพารัสมิง  พระสงัฆำนงั    ทกุขะโรคะภะยงั  วิวญัชยัเย  
สพัพะทกุข์  สพัพะโศก  สพัพะโรค  สพัพะภยั   สพัพะเครำะห์  
เสนียดจญัไร  วิวญัชยัเย   สพัพะธะนงั  สพัพะลำภงั  ภะวนัต ุเม  
รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
 
 

รอบต่อไปให้เปล่ียนจำก (๑) บูรพารัสมิง  เป็น  
(๒)  อาคเนย์รัสมิง   (๓) ทกัษิณรัสมิง (๔)  หระดีรัสมิง 
(๕)  ปัจจิมรัสมิง (๖)  พายพัรัสมิง (๗)  อดุรรัสมิง 
(๘)  อิสานรัสมิง (๙)  ปะฐวีรัสมิง (๑๐)  อากาศรัสมิง ฯ   

ตำมล ำดบั.      
         
 
 
 
 
 
 

ค าแปล (คาถาโพธิบาท) 
 

ขอพระคณุของพระพทุธเจ้ำ  พระธรรม  พระสงฆ์  
จงมำปกป้องคุ้มครองในทิศบรูพำ จนถึง ทิศอำกำศ,  
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ขอให้ทกุข์  โรค  ภยั  จงสญูหำยไป  ขอให้ทกุข์ทัง้ปวง   
โศกทัง้ปวง  โรคทัง้ปวง  ภยัทัง้ปวง  เครำะห์หำมยำมร้ำย  
เสนียดจญัไรทัง้ปวง  จงสญูหำยไป,  ขอให้ทรัพย์ทัง้ปวง   
ลำภทัง้ปวง  จงเกิดแก่ข้ำพเจ้ำ ขออำนภุำพแห่งพระพทุธ  
พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศกัดิ์ทัง้ปวง จงมำปกปักรักษำด้วยเถิดฯ  

บทมงคลสตูร (ทำงแห่งควำมเจริญ ๓๘ ประกำร) 
 

 

พะห ู เทวำ  มนสุสำ  จะ  มงัคะลำนิ  อะจินตะยงุ,    
เทวดำองค์หนึง่ได้กรำบทลูถำมพระผู้ มีพระภำคเจ้ำว่ำ,  หมู่เทวดำและ
มนษุย์ทัง้หลำย,  มุ่งหมำยควำมเจริญก้ำวหน้ำ,  ได้คิดถึงเร่ืองงคลแล้ว, 
อำกงัขะมำนำ  โสตถำนงั  พรูห ิ มงัคะละมตุตะมงั, 
ขอพระองค์ทรงบอกทำงมงคลอนัสงูสดุเถิด,  พระผู้ มีพระภำคเจ้ำทรงตรัส
ตอบดงันีว้่ำ,  
 

อะเสวะนำ  จะ  พำลำนงั, กำรไม่คบคนพำล 
ปัณฑิตำนญัจะ  เสวะนำ, กำรคบกบับณัฑิต 
ปชูำ  จะ  ปชูะนียำนงั, กำรบชูำต่อบคุคลผู้ควรบชูำ 
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, กิจสำมอย่ำงนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

ปะฏิรูปะเทสะวำโส  จะ, กำรอยู่ในประเทศอนัสมควร 
ปพุเพ จะ กะตะปญุญะตำ,  กำรเป็นผู้ มีบญุได้ท ำไว้ก่อนแล้ว 
อตัตะสมัมำปะณิธิ  จะ, กำรตัง้ตนไว้ชอบ (ท ำพดูคิดสภุำพ) 
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เอตมัมงัคละมตุตะมงั, กิจสำมอย่ำงนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ       
 

พำหสุจัจญั  จะ,  กำรเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมำก 
สิปปัญ  จะ,   กำรมีศีลปวิทยำ 
วินะโย  จะ  สสุิกขิโต, วินยัท่ีศกึษำดีแล้ว 
สภุำสิตำ  จะ  ยำ  วำจำ, วำจำท่ีเป็นสภุำษิต 
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, กิจส่ีอย่ำงนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

มำตำปิตอุปัุฎฐำนงั,  กำรบ ำรุงเลีย้งมำรดำบิดำ 
ปตุตะทำรัสสะ  สงัคะโห, กำรสงเครำะห์บตุรและภรรยำ  
อะนำกลุำ  จะ  กมัมนัตำ, กำรงำนท่ีไม่ยุ่งเหยิงสบัสน   
เอตมัมงัคะลมตุตะมงั, กิจสำมอย่ำงนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ  
 

ทำนญั  จะ,   กำรบ ำเพญ็ทำน 
ธมัมะจะริยำ  จะ,  กำรด ำรงตนอยู่ในธรรม 
ญำตะกำนญัจะ  สงัคะโห, กำรสงเครำะห์หมู่ญำติ 
อะนะวชัชำนิ  กมัมำนิ, กำรงำนอนัปรำศจำกโทษ 
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, กิจส่ีอย่ำงนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

อำระตี  วิระตี  ปำปำ, กำรงดเว้นจำกบำปกรรม  
มชัชะปำนำ จะ สญัญะโม, กำรยบัยัง้ใจไว้ได้จำกกำรด่ืมน ำ้เมำ 
อปัปะมำโท จะ ธมัเมส,ุ กำรไม่ประมำทในธรรมทัง้หลำย 
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, กิจสำมนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ   
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คำระโว  จะ,   ควำมเคำรพ 
นิวำโต  จะ,   ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน 
สนัตฏุฐี  จะ,   ควำมพอใจในสิ่งท่ีมี  ยินดีในสิ่งท่ีได้ 
กะตญัญตุำ,   ควำมกตญัญ ู
กำเลนะ  ธมัมสัสะวะนงั, กำรได้ฟังธรรมตำมกำล  
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, กิจห้ำอย่ำงนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

ขนัตี  จะ,   ควำมอดทน 
โสวะจสัสะตำ ,  ควำมเป็นคนว่ำง่ำยสอนง่ำย 
สะมะนำนญั จะ ทสัสะนงั, กำรพบเห็นสมณะผู้สงบจำกกิเลส 
กำเลนะ  ธมัมะสำกจัฉำ, กำรสนทนำธรรมตำมกำล 
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, กิจส่ีอย่ำงนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

ตะโป  จะ,   มีควำมเพียรเผำกิเลส 
พรัหมะจะริยญัจะ,  กำรประพฤติพรหมจรรย์ 
อะริยะสจัจำนะทสัสะนงั, กำรเห็นควำมจริงของพระอริยเจ้ำ 
นิพพำนะสจัฉิกิริยำ จะ, กำรท ำพระนิพพำนให้แจ้ง 
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, กิจส่ีอย่ำงนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

ผฏุฐัสสะ  โลกะธมัเมหิ,     จิตของผู้ใดสงบ  มัน่คง ย่อมไม่หวัน่ไหว- 
จิตตงั ยสัสะ  นะ  กมัปะติ,  ไปตำมกระแสของโลกธรรมทัง้หลำย,  
อะโสกงั,        เป็นจิตไม่เศร้ำโศก,  
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วิระชงั,     เป็นจิตไร้ธุลีกิเลส, 
เขมงั,       เป็นจิตเกษมศำนต์ 
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, กิจส่ีอย่ำงนี ้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ 
 

เอตำทิสำนิ  กตัวำนะ  สพัพตัถะมะปะรำชิตำ  สพัพตัถะโสตถิง   
คจัฉนัติ  ตนัเตสงั  มงั  คะละมตุตะมนัติ. 
เทวดำและมนษุย์ทัง้หลำยได้กระท ำมงคลเหล่ำนี ้ ให้มีในตนได้แล้ว     จงึ
เป็นผู้ไม่พำ่ยแพ้ในท่ีทัง้ปวง  ย่อมถึงซึง่ควำมสวสัดีในทกุสถำน  ข้อนัน้
เป็นมงคลอนัสงูสดุ  ของเทวดำและมนษุย์ทัง้หลำย  เหล่ำนัน้โดยแท้ อิติ  
ด้วยประกำรฉะนีแ้ล ฯ 
   
 
 
 
 
 
 

บทสรภัญญะพระคุณครู 
 
ข้ำขอเคำรพคณุ     ต่อคณุครูผู้อำรี 
ผู้ มีใจอำทร      ได้สัง่สอนศิษย์เร่ือยมำ 
ศิษย์นีมี้ควำมรู้      เพรำะคณุครูให้วิชำ 
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อบรมด้วยเมตตำ    ศิษย์นีห้นำส ำนกึคณุ 
ศิษย์นีจ้ะตัง้ใจ    สมท่ีครูได้เกือ้หนนุ 
ท ำดีตอบแทนคณุ     ต่อคณุครูทกุๆคน 
ให้คณุครูมีควำมสขุ   อย่ำได้ทกุข์ห่วงกงัวล 
ลกูศิษย์ทกุ ๆ คน    ให้กศุลคุ้มครองครู 
สขุภำพพลำนำมยั    จิตผ่องใสไม่อดส ู
ก้มกรำบไหว้คณุครู    ผู้ มีคณุของศิษย์เอย (ซ ำ้) 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
บทสรภัญญะ..กราบไหว้พระคุณบดิามารดา 

  ข้ำขอกรำบไหว้คณุ    พระบิดำและมำรดำ 
 เลีย้งลกูเฝ้ำรักษำ  แต่ก่อนมำจงึเป็นคน  (ซ ำ้) 
 แสนยำกล ำบำกกำย  ไม่คิดยำกล ำบำกตน 
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 ในใจให้กงัวล   อยู่ด้วยลกูทกุเวลำ (ซ ำ้) 
 ยำมกินถ้ำลกูร้อง  ก็ต้องวำงวิ่งมำหำ 
 ยำมนอนไม่เต็มตำ  พอลกูร้องก็ต้องด ู(ซ ำ้) 
 ตวัเรือดยงุไรมด  จะกวนกดัรีบอุ้มชู 
 อดกินอดนอนสู้  ทนล ำบำกหนกัไม่เบำ (ซ ำ้) 
 คณุพอ่แม่มำกนกั  เปรียบน ำ้หนกัยิ่งภเูขำ 
 แผ่นดินทัง้หมดเอำ  เปรียบคณุท่ำนไม่เท่ำทนั (ซ ำ้) 
 เหลือท่ีจะแทนคณุ  ของท่ำนนัน้ใหญ่อนนัต์ 
 เว้นไว้แต่เรียนธรรม  เอำมำสอนพอผ่อนบญุ (ซ ำ้) 
 สอนธรรมท่ีจริงใจ  รูปไม่เท่ียงไว้เป็นทนุ 
 แล้วจงึแสดงคณุ  ให้เห็นจริงตำมท ำนอง (ซ ำ้) 
 นัน่แหละจงึนบัได้  ว่ำสนองซึง่คณุนำ 
 แทนข้ำวท่ีป้อนมำ  และน ำ้นมท่ีด่ืมกิน (ซ ำ้) 
 แทนคณุประกำรอ่ืน  ร้อยพนัหม่ืนเป็นอำจิณ 
 อย่ำงใดก็ไม่สิน้  พระคณุนัน้อนนัต์เอย (ซ ำ้) 

 
 
 

ปณิธานของลูกพุทธบุตร 
 

ขอตัง้จิต ปณิธำน อย่ำงหำญกล้ำ ดวงจิตข้ำ จะคงมัน่ ไม่หวัน่ไหว 
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จะนบัถือ สกักำระ พระรัตนตรัย ทัง้กำยใจ แน่วแน ่ไม่แปรปรวน 
จะปฏิบตัิ ตำมหลกัธรรม ค ำสอนสัง่    เพ่ือเหน่ียวรัง้ ดวงใจ ไมผ่นัผวน 
แม้จะมี ผู้ ใด มุ่งใฝ่ชวน  จะไม่ดว่น เปลี่ยนใจ ไปศรัทธำ 
จะแน่วแน่ ซื่อตรง องค์พทุธะ     ด้วยสจัจะ ยดึมัน่ พระศำสนำ 
จะท ำทำน รักษำศีล ภำวนำ          ขอสญัญำ ถือตรัยรัตน์ เป็นฉตัรชยั 
จะศกึษำ คณุธรรม น้อมน ำจิต  สิ่งใดผิด พร้อมปรับปรุง และแก้ไข 
เพ่ือเลื่อนชัน้ ตวัเอง สงูขึน้ไป          ยกตนให้ สงูคำ่ กวำ่ค ำคน 
ตอ่ไปนี ้มีช่ือวำ่ “พทุธบตุร”          ไม่ยัง้หยดุ ตัง้ใจ ใฝ่ฝึกฝน 
จะรักเกียรติ และศกัด์ิศรี ควำมดีตน เพ่ือทกุคน เอำอย่ำง ในทำงด ี
จกัเดินตำม รอยบำท องค์พระพทุธ พทุธบตุร ยอ่มตระหนกั ในศกัด์ิศรี 
ไม่กระท ำ สิ่งต ่ำทรำม ควำมอปัรีย์ จกัท ำดี ด้วยกำย วำจำใจ 
จกัช่วยเหลือ ผู้อื่น ให้พ้นทกุข์          เป็นควำมสขุ ของชีวิต จิตแจ่มใส 
ท ำควำมดี  โดยไม่หวงั ผลจำกใคร    แตท่ ำเพ่ือ ยกจิตใจ ให้ถงึธรรม 
สดุท้ำยนี ้ลกูขอย ำ้ ในค ำมัน่          ตำมปณิธำน อย่ำงมัน่ใจ ไม่ถล ำ 
แม้มีทกุข์ ปำงตำย ไม่ทิง้ธรรม  รักษำควำมเป็นพทุธบตุรสดุชีพเอย. 

 
บทแผ่เมตตา 

 
ค าแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง 

 
 

อะหงั  สขุิโต  โหมิ,  ขอให้ข้ำพเจ้ำจงมีควำมสขุ 
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นิททกุโข  โหมิ,  จงปรำศจำกควำมทกุข์ 
อเวโร  โหมิ,   จงปรำศจำกเวร 
อพัยำปัชโฌ  โหมิ,    จงปรำศจำกอปุสรรคอนัตรำย  

และกำรเบียดเบียนทัง้ปวง 
อะนีโฆ  โหมิ,   จงปรำศจำกควำมทกุข์กำยทกุข์ใจ 
สขีุ อตัตำนงั ปะริหะรำมิ.    จงมีควำมสขุกำย สขุใจ  

         รักษำตนให้พ้นจำกทกุข์ภยัทัง้สิน้เทอญฯ 
 

ค าแผ่เมตตาให้สรรพชีวิตทัง้หลาย 
 

สพัเพ สตัตำ,           สตัว์ทัง้หลำย  ท่ีเป็นเพ่ือนทกุข์ 
                                   เกิด แก่ เจ็บ ตำย,ด้วยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ 
อะเวรำ โหนต,ุ      จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด, อย่ำได้มีเวรต่อกนั 

และกนัเลย, 
อพัยำปัชฌำ โหนต ุ          จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด 
     อย่ำได้พยำบำท  เบียดเบียน   

ซึง่กนัและกนัเลย, 
อะนีฆำ โหนต,ุ         จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด, 

อย่ำได้มีควำมทกุข์กำย ทกุข์ใจเลย, 
สขีุ อตัตำนงั  ปะริหะรันต.ุ  จงมีควำมสขุกำย สขุใจ  
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รักษำตนให้พ้น จำกทกุข์ภยั, 
ทัง้สิน้เทอญ ฯ 
 

ค ากรวดน า้อุทศิบุญ (โดยย่อ) 
อิทงั เม (โน) ญำตีนงั โหต ุสขุิตำ โหนต ุญำตะโย. 

 

ค ำแปล 
 ขอส่วนบญุนี,้  จงส ำเร็จแก่ญำติทัง้หลำย  ของข้ำพเจ้ำ,    
ขอให้ญำติทัง้หลำย  ของข้ำพเจ้ำ, จงมีควำมสขุเถิดฯ 
 
ข้ำพเจ้ำ ขอตัง้จิต อทุิศผล  บญุกศุล  นีแ้ผ่ไป  ให้ไพศำล 
ถึงมำรดำ  บิดำ  ครูอำจำรย์      ทัง้ลกูหลำน  ญำติมิตร  สนิทกนั 
ประชำชน ทัว่ไป ทัง้ไกลใกล้       ขอให้ได้  ในกศุล  ผลของฉนั 
ทัง้เจ้ำกรรม นำยเวร และเทวญั    ขอทกุท่ำน  ได้กศุล  ผลนีเ้ทอญ. 
 
 

ค าอุทศิบุญกุศล (แบบเตม็) 
 

อิทงั  เม  มำตำปิตนูงั  โหต,ุ 
ขอส่วนบญุนี ้ จงส ำเร็จแก่มำรดำบิดำของข้ำพเจ้ำ 

สขุิตำ  โหนต ุ มำตำปิตะโร 
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ขอให้มำรดำบิดำของข้ำพเจ้ำ  จงมีควำมสขุ  
อิทงั  เม  ญำตีนงั  โหต ุ

ขอส่วนบญุนีจ้งส ำเร็จแก่ญำติทัง้หลำยของข้ำพเจ้ำ 
สขุิตำ  โหนต ุ ญำตะโย 

ขอให้ญำติทัง้หลำยของข้ำพเจ้ำ  จงมีควำมสขุ 
อิทงั  เม  คะรูปัชฌำยำจะริยำนงั  โหต ุ

ขอส่วนบญุนี ้ จงส ำเร็จแก่ครูอปัุชฌำย์ อำจำรย์ ของข้ำพเจ้ำ 
สขุิตำ  โหนต ุ คะรูปัชฌำยำจะริยำ 
 ขอให้ครูอปัุชฌำย์ อำจำรย์  ของข้ำพเจ้ำจงมีควำมสขุ 
อิทงั  สพัพะเทวะตำนงั  โหต ุ  

ขอส่วนบญุนี ้ จงส ำเร็จแก่เทวดำทัง้หลำย 
สขุิตำ  โหนต ุ สพัเพ  เทวำ 

ขอให้เทวดำทัง้หลำยจงมีควำมสขุ  
อิทงั  สพัพะเปตำนงั  โหต ุ
 ขอส่วนบญุนี ้ จงส ำเร็จแก่เปรตทัง้หลำย 
สขุิตำ  โหนต ุ สพัเพ  เปตำ 
 ขอให้เปรตทัง้หลำย  จงมีควำมสขุ 
อิทงั  สพัพะเวรีนงั  โหต ุ
 ขอส่วนบญุนี ้ จงส ำเร็จแก่เจ้ำกรรมนำยเวรทัง้หลำย 
สขุิตำ  โหนต ุ สพัเพ  เวรี 
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 ขอให้เจ้ำกรรมนำยเวรทัง้หลำย  จงมีควำมสขุ 
อิทงั  สพัพะสตัตำนงั  โหต ุ

ขอส่วนบญุนี ้ จงส ำเร็จแก่สตัว์ทัง้หลำย 
สขุิตำ  โหนต ุ สพัเพ  สตัตำ 
 ขอให้สตัว์ทัง้หลำย  จงมีควำมสขุทัว่หน้ำกนั เทอญ ฯ 
 

อุททสิสนาธิฏฐานคาถา (แปล) 

บทกรวดน า้อุทศิบุญ บทใหญ่ 

    

   (หนัทะ มะยงั อทุทิสสะนำธิฏฐำนะคำถำโย ภะณำมะ เส) 
   (เชิญเถิด เรำทัง้หลำย จงสวดบทอทุิศบญุและอธิษฐำนเถิด) 

 

 อิมินำ ปญุญะกมัเมนะ ด้วยบญุนี ้ อทุิศให้ 
 อปัุชฌำยำ คณุตุตะรำ อปัุชฌำย์ผู้ เลิศคณุ 

 อำจะริยปูะกำรำ จะ  และอำจำรย์ผู้ เกือ้หนนุ 
 มำตำ ปิตำ จะ ญำตะกำ ทัง้พอ่แม่  และปวงญำติ 
 สริุโย จนัทิมำ รำชำ  สรูย์จนัทร์  และรำชำ 
 คณุะวนัตำ นะรำปิ จะ ผู้ทรงคณุ  หรือสงูชำติ 
 พรัหมะมำรำ จะ อินทำ จะ พรหมมำร  และอินทรำช 
 โลกะปำลำ จะ เทวะตำ  ทัง้ทวยเทพ  และโลกบำล 
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 ยะโม มิตตำ มะนสุสำ จะ ยมรำช  มนษุย์มิตร 
 มชัฌตัตำ เวริกำปิ จะ ผู้ เป็นกลำง  ผู้จองผลำญ 

 สพัเพ สตัตำ สขีุ โหนต ุขอให้เป็นสขุศำนติ์                                                        
     ทกุทัว่หน้ำ  อย่ำทกุข์ทน 
 ปญุญำนิ ปะกะตำน ิเม     บญุผองท่ีข้ำท ำจงช่วย 

     อ ำนวยศภุผล 
 สขุงั จะ ติวิธงั เทนต ุ ให้สขุ  สำมอย่ำงล้น 
 ขิปปัง ปำเปถะ โว มะตงั ให้ลถุึงนิพพำนพลนั 
 อิมินำ ปญุญะกมัเมนะ ด้วยบญุนี ้ ท่ีเรำท ำ 
 อิมินำ อทุทิเสนะ จะ  และอทุิศ  ให้ปวงสตัว์ 
 ขิปปำหงั สลุะเภ เจวะ เรำพลนัได้  ซึง่กำรตดั 
 ตณัหปุำทำนะเฉทะนงั ตวัตณัหำ  อปุำทำน 
 เย สนัตำเน หินำ ธมัมำ สิ่งชัว่  ในดวงใจ 
 ยำวะ นิพพำนะโต มะมงั กว่ำเรำจะถึงนิพพำน 
 นสัสนัต ุสพัพะทำ เยวะ มลำยสิน้จำกสนัดำน 
 ยตัถะ ชำโต ภะเว ภะเว ทกุๆ ภพท่ีเรำเกิด 
 อชุจุิตตงั สะติปัญญำ มีจิตตรงและสติ  
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ทัง้ปัญญำอนัประเสริฐ 
สลัเลโข วิริยมัหินำ   พร้อมทัง้ควำมเพียรเลิศ 

         เป็นเคร่ืองขดูกิเลสหำย 
มำรำ ละภนัต ุโนกำสงั โอกำสอย่ำพงึมี   

         แก่หมู่มำรสิน้ทัง้หลำย 
กำตญุจะ วิริเยส ุเม  เป็นช่องประทษุร้ำย  

    ท ำลำยล้ำงควำมเพียรจม 
พทุธำธิปะวะโร นำโถ พระพทุธผู้บวรนำถ 
ธมัโม นำโถ วะรุตตะโม พระธรรมท่ีพึง่อดุม 
นำโถ ปัจเจกะพทุโธ จะ พระปัจเจกะพทุธสม 
สงัโฆ นำโถตตะโร มะมงั ทบพระสงฆ์ท่ีพึง่ผยอง 
เตโสตตะมำนภุำเวนะ ด้วยอำนภุำพนัน้ 
มำโรกำสงั ละภนัต ุมำ ขอหมู่มำร อย่ำได้ช่อง 
ทะสะปญุญำนภุำเวนะ ด้วยเดชบญุทัง้สิบป้อง 
มำโรกำสงั ละภนัต ุมำ อย่ำเปิดโอกำสแก่มำร เทอญฯ 

 
 

 
บทอนุโมทนา อ านวยพร (แปล) 

 
ยะถำ วำริวะหำ ปรูำ ปะริปเูรนติ สำคะรัง,  
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 ห้วงน ำ้ท่ีเต็มย่อมยงัสมทุรสำครให้บริบรูณ์ได้ ฉนัใด,  
เอวะเมวะ อิโต ทินนงั เปตำนงั อปุะกปัปะต,ิ  
 ทำนท่ีท่ำนอทุิศให้แล้วในโลกนี,้ ย่อมส ำเร็จประโยชน์ 
 แก่ผู้ ท่ีละโลกนีไ้ปแล้วได้  ฉนันัน้,  
อิจฉิตงั ปัตถิตงั ตมุหงั,  
 ขออิฏฐะผลท่ีท่ำนปรำรถนำแล้ว ตัง้ใจแล้ว,  
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะต,ุ  
 จงส ำเร็จโดยฉบัพลนั,                                 
สพัเพ ปเูรนต ุสงักปัปำ,   
 ขอควำมด ำริทัง้ปวงจงเต็มท่ี,  
จนัโทปัณณะระโส ยะถำ,   
 เหมือนพระจนัทร์ในวนัเพ็ญ,  
มะณี โชติระโส ยะถำ,   
 เหมือนแก้วมณีอนัสว่ำงไสว ควรยินดี. 
สพัพีติโย วิวชัชนัต,ุ   ควำมจญัไรทัง้ปวงจงบ ำรำศไป,  
สพัพะโรโค วินสัสะต,ุ  โรคทัง้ปวงของท่ำนจงหำย,  
มำเตภะวตัวนัตะรำโย,  อนัตรำยอย่ำมีแก่ท่ำน, 
สขีุ ฑีฆำยโุก ภะวะ,   ท่ำนจงเป็นผู้ มีควำมสขุมีอำยยืุน,  
อะภิวำทะนะสี ลิสสะ นิจจงั วฑุฒำปะจำยิโน,  
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จตัตำโร ธมัมำ วฑัฒนัติอำยวุณัโณ สขุงั พะลงั,  
 ธรรมส่ีประกำรคืออำยวุรรณะ  
 สขุะ พละ ย่อมเจริญแก่บคุคล 
 ผู้ มีปกติไหว้กรำบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ. 
 
ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั,  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่ำน,  
รักขนัต ุสพัพะเทวะตำ,  ขอเหล่ำเทวดำทัง้ปวง จงรักษำท่ำน,  
สพัพะ พทุธำ นภุำเวนะ,  ด้วยอำนภุำพแห่งพระพทุธเจ้ำ ทัง้ปวง, 
สพัพะ ธมัมำ นภุำเวนะ,  ด้วยอำนภุำพแห่งพระธรรม  ทัง้ปวง, 
สพัพะ สงัฆำ นภุำเวนะ,  ด้วยอำนภุำพแห่งพระสงฆ์  ทัง้ปวง, 
สะทำโสตถี ภะวนัตเุต,  ขอควำมสวสัดีทัง้หลำย  
 จงมีแก่ท่ำน ทกุเม่ือเทอญ.  

 
 

 

 

บทอ านวยพร  ท านองสรภัญญะ 
 

สำมเณรอ ำนวยผล  แด่หมู่ชนท่ำนผู้ ฟัง 
จงสมอำรมณ์หวงั  ดจุดงัอ ำนวยพร  (ซ ำ้) 
ขอให้อำยนุัน้    อยู่ยืนมัน่สถำพร 
ร้อยปีอย่ำยิ่งหย่อน  ได้เหมือนกลอนพรรณนำ  (ซ ำ้) 
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ขอให้มีผิวกำย   พรรณรำยงำมรจนำ 
ผ่องใสวิไลตำ   พศิโสภำน่ำชมเชย  (ซ ำ้) 
ขอให้มีควำมสขุ  นิรำศทกุข์แสนเสบย 
ธรรมใดท่ีได้เคย  อย่ำละเลยเลวเส่ือมทรำม  (ซ ำ้) 
ขอให้มีก ำลงั   อนนัตัง้มำกเหลือหลำม 
เดชำสง่ำงำม   เสร็จสมตำมดงัพรเทอญ  (ซ ำ้) 
บรรดำสำมเณร  ขอกล่ำวกลอนเป็นท ำนอง 
ขอบคณุญำติโยมทัง้ผอง ทีมำมองเอำใจใส่  (ซ ำ้) 
ท ำทำนด้วยใจรัก  ไม่ว่ำหนกัแต่อย่ำงใด 
ขอบคณุในน ำ้ใจ  เป็นผู้ให้เณรพึง่พำ  (ซ ำ้) 
ปรำรถนำสิ่งสิ่งใด  ขอให้ได้สิ่งนัน้หนำ 
เจริญในธรรมสมัมำ  ทกุเวลำตลอดกำล  (ซ ำ้) 
ทกุข์โศกทัง้โรคภยั  อนัตรำยอย่ำพ้องพำน 
สขุสนัต์ทกุคืนวนั  อำยจุิรังดงัพรเทอญ  (ซ ำ้) 

 
บทพจิารณาอาหาร  

                          

ปะฏิสงัขำ โยนิโส ปิณฑะปำตงั ปะฏิเสวำมิ, 
เรำย่อมพจิำรณำโดยแยบคำยแล้วฉนับิณฑบำต,  
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เนวะ ทะวำยะ,  ไม่ให้เป็นไปเพ่ือควำมเพลิดเพลินสนกุสนำน,      
นะมะทำยะ,   ไม่ให้เป็นเพ่ือควำมเมำมนัเกิดก ำลงัพลงัทำงกำย, 
นะ มณัฑะนำยะ,  ไม่ให้เป็นไปเพ่ือประดบั,                                  
นะ วิภสูะนำยะ,  ไม่ให้เป็นไปเพ่ือตกแต่ง,                                      
ยำวะเทวะ อิมสัสะ กำยสัสะ ฐิติยำ,  

แต่ให้เป็นไปเพียงเพ่ือควำมตัง้อยู่ได้แห่งกำยนี,้ ยำปะนำยะ, 
 เพ่ือควำมเป็นไปได้ของอตัภำพ,                             
วิหิงสปุะระติยำ,  เพ่ือควำมสิน้ไปแห่งควำมล ำบำกทำงกำย,     
พรัหมะจะริยำนคุคะหำยะ,    

เพ่ืออนเุครำะห์แก่กำรประพฤติพรหมจรรย์                                                                                      
อิติ ปรุำณญัจะ เวทะนงั ปะฏิหงัขำมิ,    

ด้วยกำรท ำอย่ำงนี ้เรำย่อมระงบัเสียได้  
ซึง่ทกุขเวทนำเก่ำ คือควำมหิว,                                                                        

นะวญัจะ เวทะนงั นะ อปุปำเทสสำมิ,    
และไม่ท ำทกุขเวทนำใหม่ให้เกิดขึน้,  

ยำตะรำ จะ เม ภะวิสสะติ  อะนะวชัชะตำ จะ ผำสวุิหำโร จำติ.  
อนึง่ เพ่ือควำมเป็นไปโดยสะดวกแห่งอตัตภำพนีด้้วย,  
ควำมเป็นผู้หำโทษมิได้ด้วย, และควำมเป็นอยู่โดยผำสกุด้วย,  
จกัมีแก่เรำ ดงันี ้ฯ 
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บทศาสนพธีิต่าง ๆ 
 

ค าถวายสังฆทานสามัญ 
 

       อิมำนิ มะยงั ภนัเต, ภตัตำน,ิ สะปะริวำรำนิ, ภิกขสุงัฆสัสะ,  โอโณ
ชะยำมะ,  สำธุ โน ภนัเต, ภิกขสุงัโฆ,  อิมำนิ ภตัตำน,ิ  สะปะริวำรำนิ,  
ปะฏิคคณัหำต ุอมัหำกงั, ทีฆะรัตตงั,  หิตำยะ,  สขุำยะ. 

 
ค ำแปล 

 ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ, ข้ำพเจ้ำทัง้หลำย, ขอน้อมถวำย,ภตัตำหำร,  
กบัทัง้บริวำรทัง้หลำยเหล่ำนี,้  แด่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับ, ซึง่
ภตัตำหำร,  กบัทัง้บริวำรทัง้หลำยเหล่ำนี,้ ของข้ำพเจ้ำทัง้หลำย,  เพ่ือ
ประโยชน์และควำมสขุ,  แก่ข้ำพเจ้ำทัง้หลำย,  สิน้กำลนำนเทอญ ฯ 
 
 
 

ค าถวายทาน (แบบย่อ) 
 

สทุินนงั วะตะ เม ทำนงั, อำสะวกัขะยะวะหงั  โหต ุ
(วำ่ ๓ จบ) 

ทำนอนัเรำถวำยดีแล้วหนอ,  ขอผลทำนนี,้ 



41 

 

จงเป็นเหตนุ ำมำ  ซึง่ควำมสิน้อำสวะ  ด้วยเทอญ ฯ 
ค ำอธิฐำนก่อนตกับำตร 

(  ตัง้นะโม ๓ จบ แล้วกล่ำวพร้อมกนัว่ำ ) 
  ทำนของข้ำพเจ้ำ   บริสทุธ์ิดัง่ดอกบวั 
  ยกขึน้เหนือหวั   บชูำคณุพระพทุธ  
  บชูำคณุพระธรรม   น้อมน ำตกับำตรพระสงฆ์ 
  ด้วยเจตจ ำนง   มุ่งตรงพระนิพพำน 
  ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมำร 
  ขอให้ถึงพระนิพพำน ในเร็ววนัอนัใกล้นีเ้ทอญฯ 
 

ค ากรวดน า้อุทศิบุญ (โดยย่อ) 
 

อิทงั เม (โน) ญำตีนงั โหต ุสขุิตำ โหนต ุญำตะโย. 
(ค ำแปล)  ขอส่วนบญุนี,้  จงส ำเร็จแก่ญำติทัง้หลำย  ของข้ำพเจ้ำ,    
ขอให้ญำติทัง้หลำย  ของข้ำพเจ้ำ, จงมีควำมสขุเถิดฯ 
 
ข้ำพเจ้ำ ขอตัง้จิต อทุิศผล           บญุกศุล  นีแ้ผ่ไป  ให้ไพศำล 
ถึงมำรดำ  บิดำ  ครูอำจำรย์       ทัง้ลกูหลำน  ญำติมิตร  สนิทกนั 
ประชำชน ทัว่ไป ทัง้ไกลใกล้       ขอให้ได้  ในกศุล  ผลของฉนั 
ทัง้เจ้ำกรรม นำยเวร และเทวญั    ขอทกุท่ำน  ได้กศุล  ผลนีเ้ทอญ. 
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ค าอาราธนาศีล ๕ 
 

 มะยงั  ภนัเต  (วิสงุ วิสงุ รักขะณตัถำยะ)  ติสะระเณนะ  สะหะ  
ปัญจะ  สีลำน ิ ยำจำมะ, 
 ทตุิยมัปิ มะยงั ภนัเต (วิสงุ วิสงุ รักขะณตัถำยะ)  ตสิะระเณนะ   
สะหะ   ปัญจะสีลำนิ   ยำจำมะ, 
 ตะติยมัปิ มะยงั ภนัเต (วิสงุ วิสงุ รักขะณตัถำยะ) ติสะระเณนะ   
สะหะ   ปัญจะ สีลำนิ ยำจำมะ, 

 
ค ำแปล 

 ข้ำแต่ท่ำนผู้ เจริญ, ข้ำพเจ้ำทัง้หลำย, ขอศีล ๕ พร้อมทัง้ไตรสรณ
คมน์เพ่ือจะรักษำ    (ต่ำงๆ กนั หรือแยกรักษำแต่ละข้อ)   แม้ครัง้ท่ี ๒ .....
แม้ครัง้ท่ี ๓..... 
 

หมำยเหต ุ:- ถ้ำคนเดียวพงึเปลี่ยนค ำวำ่ “มะยงั ”เป็น “อะหงั”, “ยำ
จำมะ” เป็น “ยำจำมิ” ถ้ำศีล ๘ ให้เปลี่ยน “ปัญจะ” เป็น “อฏัฐะ” 

 
 

ค าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 

 เอเต มะยงั ภนัเต, สจุิระปะรินิพพตุมัปิ, ตงั ภะคะวนัตงั, สะระณงั 
คจัฉำมิ, ธมัมญัจะ, สงัฆญัจะ, พทุธมำมะโกติ, มงั สงัโฆ ธำเรต.ุ 
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 ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ, ข้ำพเจ้ำทัง้หลำย, ขอถึงพระผู้ มีพระภำค
เจ้ำพระองค์นัน้, แม้ปรินิพพำนไปนำนแล้ว,  ทัง้พระธรรมและพระสงฆ์, 
เป็นสรณะท่ีนบัถือ, ขอพระสงฆ์จงจ ำข้ำพเจ้ำไว้ว่ำ, เป็นพทุธมำมกะ, ผู้ รับ
เอำพระพทุธเจ้ำเป็นของตน, คือ ผู้นบัถือพระพทุธเจ้ำ ฯ 
 

ค าอาราธนาพระปริตร 
 

 วิปัตติปะฏิพำหำยะ      สพัพะสมัปัตติสิทธิยำ 
 สพัพะทกุขะวินำสำยะ ปะริตตงั พรูถะ มงัคะลงั, 
 วิปัตติปะฏิพำหำยะ  สพัพะสมัปัตติสิทธิยำ 
 สพัพะภะยะวินำสำยะ ปะริตตงั พรูถะ มงัคะคงั 
 วิปัตติปะฏิพำหำยะ      สพัพะสมัปัตติสิทธิยำ, 
 สพัพะโรคะวินำสำยะ ปะริตตงั พรูถะ มงัคะลงั 
 

 
 
 
 
 

ค ำแปล 
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ขอพระคณุเจ้ำโปรดสวดพระปริตรอนัมงคล, เพ่ือป้องกนัควำมวิบตัิ เพ่ือ
ส ำเร็จสมบตัิทกุประกำร, เพ่ือให้ทกุข์  ภยั  โรค  อนัตรำยใดๆ ทกุชนิด, จง
พนิำศสญูไป ฯ 
 
หมำยเหต.ุ..ใช้อำรำธนำเวลำพระเจริญพระพทุธมนต์ในงำนมงคลตำ่งๆ. 

 
ค าอาราธนาธรรม 

 

 พรัหมำ  จะ โลกำธิปะติ, สะหมัปะต,ิ กตัอญัชะลี   
อนัธิวะรัง  อะยำจะถะ,  สนัตีธะ  สตัตำปปะระชกัขะชำติกำ,    

เทเสต ุธมัมงั อะนกุมัปิมงั ปะชงั. 
ค ำแปล 
 

 ท้ำวสหมับดี ผู้ เป็นอธิบดีแห่งโลก, ได้ประคองอญัชลี,         ทลู
วิงวอน พระพทุธเจ้ำผู้ประเสริฐว่ำ,สตัว์ผู้ มีธลีุในดวงตำน้อยมีอยู่ในโลก,ขอ
พระคณุเจ้ำโปรดแสดงธรรมอนเุครำะห์ด้วยเถิด. 
 
หมำยเหต.ุ..ใช้อำรำธนำเวลำพระแสดงธรรมและสวดงำนอวมงคล 

 
 

ข้อคดิ คตธิรรม ค ากลอนสอนใจ   
บทที่  ๑ 
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 ๑.  เศษแก้วบำดคม   เศษคำรมบำดใจ 
 คนรูปงำม    แตถ้่ำวำจำทรำมจะงำมสกัแคไ่หน 

 ๒.  ควำมสวยสะดดุตำ   แตค่วำมดีสะดดุใจ 
       ควำมสวยไม่คงท่ี   แตค่วำมดีนีค้งทน 
 ๓.   แขง็แรงนัน้ดี    แตอ่ย่ำแขง็กระด้ำง   

 ออ่นน้อมนัน้ดี   แตอ่ย่ำออ่นแอ 
 ๔.   ควำมออ่นน้อมถ่อมตน  ไมเ่คยท ำให้คนเสียหำย 
          วิชำสร้ำงอ ำนำจ มำรยำทสร้ำงเสน่ห์ 
 ๕.  วำจำสภุำพเป็นเสน่ห์   กริยำสภุำพน่ำเลื่อมใส 
      วำจำหยำบโลนเป็นพิษ  กริยำหยำบคำยน่ำรังเกียจ      
 ๖. วำจำออ่นหวำน   ลกูหลำนใกล้ชิด   

 วำจำเป็นพิษ    ญำติมิตรห่ำงไกล 
 ๗.   ผู้ชอบทะเลำะวิวำท   ย่อมมีมิตรน้อย 

 มีมิตร ๕๐๐ คน  นบัวำ่น้อยไป   
 มีศตัรูเพียง ๑ คน  นบัวำ่มำกเกินพอ 

 ๘.  โกรธให้เขำ   เท่ำกบัจดุไฟเผำใจตนเอง 
 โกรธคือโง ่   โมโหคือบ้ำ ไม่โกรธดีกวำ่ ไม่บ้ำไม่โง่

 ๙.  จงท ำในสิ่งท่ีถกูต้อง   มำกกวำ่สิ่งท่ีถกูใจ 
 เพรำะสิ่งท่ีถกูใจ    สว่นใหญ่มกัจะไม่ถกูต้อง 
 ฝืนไว้..ได้ก ำไร    ตำมใจ..ขำดทนุ 
๑๐. ท ำดี..ย่อมได้ด ี  ท ำชัว่..ย่อมได้ชัว่ 
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 ดีชัว่..อยู่ท่ีตวัท ำ   สงูต ่ำ..อยู่ท่ีท ำตวั 
 

บทที่  ๒ 
 

๑.  ไม่มีอะไรยำก     ถ้ำหำกตัง้ใจจริง 
ร้อยปีฝัน     ไม่เท่ำหนึง่วนัท่ีท ำจริง  

๒.  กำรเรียนแม้เหน่ือยยำก   ทนล ำบำกอย่ำท้อถอย  
     สดุทำงท่ีรอคอย    คืออนำคตอนังดงำม 
๓.  อดีตไม่ขยนั     ปัจจบุนัไม่ขวนขวำย   

อนำคตไม่ต้องท ำนำย   ล ำบำกแน่นอน 
๔.  ควำมสะดวกสบำยท ำลำยคน  ควำมล ำบำกสร้ำงคน 
๕. ควำมอดทนเป็นรำกฐำน   ของกำรสร้ำงควำมดีทกุๆอย่ำง 

ควำมอดทนท ำให้คนต้องขมขื่น  แตห่วำนช่ืนเม่ือภำยหลงั 
๖.  ควำมอดทนท ำให้คนเป็นคนดี อดทนถงึท่ีได้ดีทกุคน 
๗.  ท้อแท้ท ำให้หงอยเหงำ ท้อถอยท ำให้พ่ำยแพ้ 

ทะเลสวยก็เพรำะมีคลื่น ชีวิตจะรำบร่ืนก็ต้องมีอปุสรรค 

๘. โอกำสดีๆไม่มีบอ่ย    อย่ำปลอ่ยให้เลยไป  
ทะเลไม่กลวัฝน    คนกล้ำไม่กลวัอปุสรรค 

๙. อย่ำท้อแท้เม่ือถกูหยำม   จงพยำยำมให้ถงึท่ีสดุ 
ชีวิตมนัมีขึน้..ก็มีลง        ยำมขึน้..อย่ำหลง ยำมลง..อย่ำยอมแพ้ 

๑๐. เดินเรือต้องมีเขม็ทิศ    ด ำเนินชีวิต ก็ต้องมีจดุหมำย 
 ระยะทำงพิสจูน์ม้ำ    กำลเวลำพิสจูน์คน 
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บทที่  ๓ 

 

๑.  ควำมกตญัญกูตเวที    เป็นเคร่ืองหมำยของคนดี 
       ร้อยควำมดี     ควำมกตญัญกูตเวทีมำเป็นท่ีหนึง่ 
๒.  นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่   อยู่ท่ีกำรกระท ำของลกู ๆ 
        เพียงไม่ดือ้อย่ำงเดียว   ทกุอย่ำงก็ดีหมด 
๓. ชีวิตมีดีจงึมีคำ่    ท่ีชีวิตไร้คำ่เพรำะไร้ด ี
 ควำมดีไม่มีขำย    อยำกได้ต้องท ำเอง 
๔. เจริญทำงวตัถ ุ   จะคเุป็นไฟ    

เจริญทำงใจ     แจ่มใสใจสงบ 
๕.  เมำเพศหมดรำคำ    เมำสรุำหมดควำมส ำคญั   
        เมำกำรพนนัหมดตวั    เมำเพ่ือนชัว่หมดด ี
๖. กำรปลอ่ยตวั ปลอ่ยใจ  และปลอ่ยเวลำให้เสียไป 

อย่ำงไร้ประโยชน์          ถือเป็นกำรสญูเสียควำมมีคำ่ของชีวิต 

๗. ท ำอะไรตำมอำรมณ์    ทกุข์ระทมจะตำมมำ   
ท ำควำมดีแล้วตำย    ดีกวำ่อยู่สบำย  แล้วไมท่ ำประโยชน์ 

๘.  ควำมส ำรำญ    ท่ีไม่มีธรรมเป็นรำกฐำน   
ก็คือ ควำมทกุข์ทรมำนท่ีก ำลงัรอเวลำอยู่ 

๙. สติคือเพื่อนแท้    กนัแก้ทกุข์ภยันำนำ  
สติมำปัญญำเกิด    สติเตลิดจะเกิดปัญหำ 

๑๐. คิดด ีพดูดี  ท ำดี   คบคนด ี ไปสูส่ถำนท่ีดี  ดีแน่นอน 
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  คิดไม่ด ี พดูไม่ดี   ท ำไม่ดี  ไปสูส่ถำนท่ี ท่ีไม่ด ี อปัปรีย์แน่นอน 
 
 

บทที่  ๔ 
 

๑.  คนท่ีใช้ชีวิตอย่ำงคนรวย  จะจน    
       คนท่ีใช้ชีวิตอย่ำงคนเจียมตน  จะรวย 
๒.  อยำกมัง่มี  อย่ำดีแตจ่่ำย   

ถ้ำขำดควำมพอดี  จะมีแตเ่ดือดร้อน 
๓. ถ้ำกินเพ่ืออิ่ม  จะมีปัญหำน้อย  

ถ้ำกินเพ่ืออร่อย  จะมีปัญหำมำก 
๔. กินเกินพอดี  ไม่ก่ีปีก็ไมมี่กิน   

พดูดีมีก ำไร พดูร้ำยขำดทนุ   
๕. อยำกรวย..ต้องขยนั  อยำกไปสวรรค์..ต้องท ำทำน   

อยำกไปนิพพำน..ต้องมีสต ิ
๖. แบง่กนัดี  ได้ดีทกุคน แย่งกนัดี  ไม่ได้ดสีกัคน 
 แบง่กนักิน  ได้กินทกุคน  แย่งกนักิน  ไม่ได้กินสกัคน 
๗. ไม่อยำกผิดหวงั  ให้ระวงัควำมโลภ  

ไม่มีเศร้ำโศก  ถ้ำมองโลกเป็นอนิจจงั 
๘. คิดให้จงึให้  มีแตไ่ด้กบัได้   คิดเอำจงึให้  จงึมีได้มีเสีย 
๙.  ยินดีในสิ่งท่ีตนได้  พอใจในสิ่งท่ีตนมี  คือคนท่ีโชคดีท่ีสดุในโลก 
๑๐. เศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอใจ พอใช้ พอมี พออยู ่พอกิน พอดี   
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๑๑. กระบวนกำรของเงินตรำ คอื  ต้องรู้จกัหำ  รู้จกัห่วง  รู้จกัให้ 
   รู้จกัใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

บทที่  ๕ 
 

๑. ผู้ให้สิ่งท่ีชอบใจ  ย่อมได้รับสิ่งท่ีชอบ 
๒. ผู้ให้ย่อมเป็นท่ีรัก  ผู้ ให้ย่อมผกูไมตรีไว้ได้ 
๓. จิตท่ีคิดจะให้ เบิกบำน และย่ิงใหญ่ กวำ่ใจท่ีคิดจะรับ 
๔. จงเป็นอยู่ให้เขำรัก  จำกไปให้เขำคิดถงึ 
๕. ถ้ำต้องกำรสำมคัคีกลมเกลยีว  ต้องรู้จกัให้อภยัซึง่กนัและกนั 
๖. คนด ี คือ  จิตใจดี  วำ่นอนสอนงำ่ยดี   

เลีย้งงำ่ยดี   กระท ำแตค่วำมดี 
๗.  ถ้ำอยำกมีควำมสขุในชีวิต   

ของมีพิษอย่ำกิน  ของผิดกฎหมำยอย่ำท ำ 
๘.  คนชอบโกหก   ยอ่มไม่มีควำมสขุ 

โกหกเพียงครัง้เดียว  ถกูสงสยัตลอดกำล      
๙.   ทกุข์มีเพรำะยดึ  ทกุข์ยืดเพรำะอยำก  ทกุข์มำกเพรำะพลอย 
 ทกุข์น้อยเพรำะหยดุ..ทกุข์หลดุเพรำะปลอ่ย 
๑๐. เหน่ือยกำยหลบัสนิท   เหน่ือยจิตหลบัไม่ลง  

เหน่ือยก็พกั  หนกัก็วำง  วุน่แล้วท ำให้วำ่ง 
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คุณธรรมน าเดก็ไทยสู่ความเป็นเลิศ 
 

ยดึมัน่กตญัญ ู
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

มีควำมเพียรเสม ่ำเสมอ 
ไม่เผลอใจใฝ่ต ่ำ 

เช่ือฟังค ำผู้หลกัผู้ใหญ่ 
รักไทยธ ำรงไทย 
ใส่ใจในโลกกว้ำง 
ยดึแบบอย่ำงท่ีดี 

รู้รักสำมคัคีตลอดเวลำ 
ใช้ศำสนำด ำเนินชีวิต คือสตูรพชิิตควำมส ำเร็จ 

 
 
 
 
 

อุดมการณ์ของลูกพุทธบุตร 
 

น  อนริย   กริสฺสำมิ 
 ลกูพทุธบตุร      จกัไม่กระท ำสิ่งท่ีต ่ำทรำม 
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 ลกูพทุธบตุร      จกักระท ำแต่สิ่งท่ีดีงำม 
 ลกูพทุธบตุร      จกัช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นทกุข์ 
 นีคื้อควำมสขุของพวกเรำชำว “พทุธบตุร” 

             
สำมเณร คือ เหล่ำกอของสมณะ 
เรำบวชเณร ฝึกนิสยั ใฝ่ควำมดี 

เป็นศกัดิ์ศรี เป็นทำยำท พระศำสนำ 
มีโอกำส สนองคณุ บิดำมำรดำ 
เป็นทำงพำ ให้พ้นทกุข์ เรำสขุใจ 

สำมเณร คือเหล่ำกอ ของสมณะ พระจอมไตร 
เรำจะได้ มีวิชำ ผำสกุเอย 

 
 
 
 
 
 
วิธีเรียนที่ดี 

 
  จ ำขึน้ใจ ในวิชำ  ดีกว่ำจด 
  จ ำไม่หมด จดไว้ด ู เป็นครูสอน 
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  ทัง้จดจ ำ ท ำวิชำ  ให้ถำวร 
  อย่ำน่ิงนอน รีบจดจ ำ  หมัน่ท ำเอย. 

 
 
หวัใจนักปราชญ์ 

    ผู้ฉลำด  ผู้ มีควำมรอบรู้ 
   

ส.ุ  ตัง้ใจฟังให้ดี   อย่ำขีเ้กียจ 
   จิ.   คิดให้ละเอียด  ข้อสงสยั 
   ป.ุ  หมัน่ถำมตำมเนือ้หำ  ท่ีข้องใจ 
   ล.ิ  เขียนไว้เม่ือสงสยั ได้เปิดด ู
   ส.ุ  นัน่หรือคือฟัง   ตัง้สติ 
   จิ.   ด ำริตริตรอง  ต้องเหตผุล 
   ป.ุ   หมัน่ถำมควำมกงัขำ  อย่ำน่ิงทน 
   ล.ิ   ลิขิตจนจ ำมัน่  ไม่ฟ่ันเฟือน 
 

 
อยู่ที่ใจของเรา 
 

สขุหรือทกุข์  อยู่ท่ีใจ    มิใช่หรือ 
ถ้ำใจถือ    ก็เป็นทกุข์  ไม่สขุสม 
ถ้ำไม่ถือ    ก็เป็นสขุ   ไม่ทกุข์ตรม 
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เรำอยำกได้  ควำมสขุ   หรือทกุข์เอย 
 

ใครชอบ   ใครชงั  ช่ำงเถิด   
ใครเชิด   ใครช ู   ช่ำงเขำ 

    ใครเบ่ือ   ใครบ่น  ทนเอำ   
ใจเรำ    ร่มเย็น   เป็นพอ 
 

 

ฉนัว่ำแล้ว    ในโลกนี ้   มีปัญหำ 
เขำไม่ด่ำ ก็ช่ืนชม หรือเฉยๆ 
สำมประกำร ท่ีว่ำนี ้  ไม่ผิดเลย 
โปรดวำงเฉย ใครถือสำ จะบ้ำตำย 

 

ก่อนจะท ำ สิ่งใด     ใจต้องคิด 
ถกูหรือผิด ท ำสิ่งนี ้ดีหรือไม่ 
ถ้ำเห็นว่ำ ไม่ดี  มีโทษภยั 
ต้องหำทำง ท ำใหม่  ท ำให้ดี 
 
 

คนจะงำม งำมน ำ้ใจ ใช่ใบหน้ำ 
คนจะสวย สวยจรรยำ ใช่ตำหวำน 
คนจะแก่ แก่ควำมรู้ ใช่อยู่นำน 
คนจะรวย รวยศีลทำน ใช่บ้ำนโต 
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ควำมอดทน เป็นสมบตัิ ของนกัสู้ 
ควำมรู้  เป็นสมบตัิ ของนกัปรำชญ์ 
ควำมฉลำด เป็นสมบตัิ ของนกัคิด 
ควำมเป็นระเบียบทกุชนิด  เป็นสมบตัิ  ของคนดี 
 

อ่อนน้อมถ่อมกำย   จิตใจสภุำพ 
ซมึซำบใจชน  ผู้คนสรรเสริญ 
กระด้ำงถือดี  ไม่มีเจริญ 
น่ำรักเหลือเกิน อ่อนน้อมถ่อมกำย 

 
                        

    ส าคัญที่ใจใฝ่ดี 
 

ตัง้อก  ตัง้ใจ       ตัง้ไว้  ให้ดี 
ตัง้แต ่     บดันี ้      ขอจง       ตัง้ใจ 
ตัง้ตวั   ตัง้ต้น     ตัง้ตน       ตัง้มัน่ 
ฝึกฝน       ใฝ่ฝัน      ฝ่ำฟัน      ฝันใฝ่ 
อบรม       บ่มเพำะ  เจำะจิต    เจำะใจ 
ส่งเสริม     สอดไส้    สวมใส่     ศีลธรรม 
ท ำแต่..ควำมดี  ทกุท่ี..ทกุเวลำ  สำธุ..สำธุ  

 



55 

 

 
จงมี..จงเป็น..จงเจริญ 
 

จง...ยิม้แย้มแจ่มใส 
จง...ให้อภยัทกุผู้ 
จง...ท ำดีแม้ศตัรู           
จง...เป็นอยู่ด้วยเมตตำ 
จง...มอบควำมรักแก่ทกุคน   
จง...อย่ำดิน้รนด้วยตณัหำ 
จง...ท ำ พดู คิดด้วยเมตตำ 
จง...สร้ำงปัญญำให้กล้ำคม 

   

                      
 
 
 
 

อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์ 

 
๑.  ช่วยเสริมสร้ำงสติปัญญำ ให้รู้แจ้งอรรถ  แจ้งธรรมท่ีก ำลงัสำธยำย 
๒.  เป็นกำรฝึกอบรมจิตใจ ให้สะอำด สว่ำง สงบ เกิดสมำธิ ไม่ฟุ้ งซำ่น 
๓.  เท่ำกบัได้เข้ำเฝ้ำพระพทุธเจ้ำด้วยกำย วำจำ ใจ ของตนเอง 
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๔.  จิตใจเกิดปีติ ประณีต เอิบอิ่ม  กำยสงบระงบั ผ่อนคลำย เป็นสขุ 
๕.  เป็นบญุกิริยำ  เป็นวำสนำบำรมี และเป็นสขุทำงใจ 
๖.  เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเอง ครอบครัว และบริวำร 
๗.  เป็นตวัอย่ำงท่ีดีงำมแก่อนชุนคนรุ่นหลงั 
๘.  ช่วยเสริมสร้ำงควำมพร้อมเพียง สำมคัคีให้เกิดขึน้ในหมู่คณะ 
๙.  เป็นกำรรักษำวฒันธรรมประเพณีท่ีดีของชำวพทุธให้คงอยู่ 
๑๐.  เป็นกำรต่อยอดอำยพุระพทุธศำสนำให้ยัง่ยืนสถำพรสืบไป 
 

อานิสงส์ของการฝึกเจริญสติ น่ังสมาธิ 
 
๑.  ท ำให้จิตใจควำมสะอำด  สว่ำง  สงบ  บริสทุธ์ิ  ผ่องใส  แช่มช่ืน   
     เบิกบำน  โปร่ง  โล่ง  เบำสบำย  คลำยเครียด  (เป็นจิตแห่ง 
     ควำมสขุ) 
๒.  ท ำให้มีจิตใจดีงำม  มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน  รู้จกัละอำยชัว่  
     กลวับำป  มีควำมเมตตำกรุณำ  รู้จกัเสียสละเอือ้เฟือ้แก่ผู้ อ่ืน  
    (เป็นจิตแห่งควำมดี) 
๓.  ท ำให้มีจิตใจหนกัแน่น แน่วแนว เช่ือมัน่ในตวัเอง  มีควำมอดทน 
     มุ่งมัน่  พยำยำม  ไม่วอกแวก  ช่วยให้กำรเรียน  และกำรท ำงำน 
     มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ (เป็นจิตแห่งควำมส ำเร็จ) 
๔.  ส่งเสริมให้มีสขุภำพร่ำงกำยให้แข็งแรง  มีบคุลิกลกัษณะ 
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     สง่ำงำม  นุ่มนวล  กระฉบักระเฉง  กระปรีก้ระเปร่ำ  หนกัแน่น   
     มัน่คง  อดทนต่อกำรท ำงำน  และกำรบ ำเพญ็ภำวนำ 
๕.  ช่วยท ำให้ร่ำงกำยสงบ  ระงบั  ผ่อนคลำย  สมองโปร่งโล่ง   
      ผิวพรรณผ่องใส  แก่ช้ำ  มีอำยยืุน  ไม่ค่อยมีโรคภยัเบียดเบียน   
      ช่วยท ำให้บรรเทำ และหำยจำกโรคภยัไข้เจ็บต่ำงๆ ได้  
๖.  ช่วยท ำให้กำรกระท ำ หรือกำรแสดงออกทำงกำย ทำงวำจำ   
      เป็นไปอย่ำงสจุริต  ถกูต้อง  เรียบร้อย  นุ่มนวล  อีกทัง้ยงั     
      สำมำรถตดักิเลสอยำ่งหยำบ คือ ลด ละ เลิก อบำยมขุและสิ่ง   
      เสพติดได้ 
๗.  ท ำให้ครอบครัวมีควำมสงบสขุ  ทกุคนตัง้มัน่อยู่ในศีลปรองดองกนั 
      ด้วยธรรม  เด็กเคำรพผู้ใหญ่  ผู้ให้เมตตำเด็ก  ทกุคนรักใคร่   
      สำมคัคีเป็นน ำ้หนึง่ใจเดียวกนั   
๘.  ท ำให้ครอบครัวมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ  เพรำะสมำชิกต่ำงตัง้ใจท ำ 
     หน้ำท่ีของตนโดยไม่บกพร่อง  เป็นผู้ มีใจคอหนกัแน่น  เม่ือมี 
     ปัญหำหรือมีอปุสรรคอนัใด ย่อมร่วมใจกนัแก้ไขปัญหำนัน้ให้ลลุ่วง 
     ไปได้ 
๙.  ท ำให้เข้ำใจถึงค ำสอนของพระพทุธศำสนำได้อย่ำงถกูต้อง   
     และรู้ซึง้ถึงคณุค่ำของพระพทุธศำสนำ  ร่วมทัง้ได้รู้เห็นด้วย 
     ตนเองว่ำ  กำรฝึกสมำธิไม่ใช่เร่ืองเหลวงไหล  หำกแต่เป็นหนทำง 
     เดียวท่ีจะท ำให้พ้นทกุข์  ตดักรรม ดบักิเลส  จนเข้ำถึงพระนิพพำน 
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     ได้อย่ำงแท้จริง 
๑๐. ช่วยสืบทอดอำยพุระพทุธศำสนำให้ด ำรงอยู่ได้อย่ำงแท้จริง 
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