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อนุโมทนา 

คุณกฤตย รัตนรักษ มีบุญเจตนาจะพิมพหนังสือ สวดมนต์ 
ฉบับชาวบ้าน  แจกเปนธรรมทาน  เ พ่ือ อํานวยบทธรรมให
พุทธศาสนิกชนไดใชสาธยาย ระลึก ศึกษา และนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน อันจะเปนการเผยแผธรรมเพ่ือประโยชนสุขท่ีแทจริง
และย่ังยืนแกประชาชน   

ธรรมทานน้ัน พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญวาเปนยอดแหงทาน 
และเปนการบําเพ็ญอัตถจริยาท่ีจะนําประชาชนใหเจริญงอกงาม
ในกุศลธรรม 

ขออนุโมทนากุศลจริยาของ คุณกฤตย รัตนรักษ ในการ
บําเพ็ญธรรมทานคร้ังน้ี ขอบุญกิริยาท่ีไดบําเพ็ญ จงอํานวยจตุรพิธพร
แกทานผูบําเพ็ญธรรมทาน พรอมท้ังครอบครัว ญาติมิตร และมวล
ปยชน ดลใหเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมและความสุขเกษม
ศานต ตลอดกาลยืนนานสืบไป 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
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บันทึกความเปนมา 
(ในการพิมพ์คร้ังแรก, ธ.ค. ๒๕๖๔) 

หนังสือ สวดมนต์ ฉบับชาวบ้าน นี้ เหมือนวาเกิดมีขึ้นมาโดย
บังเอิญ กอนนี้ไมเคยคิดวาจะทํา และงานหนังสือหลายเรื่องที่ทําอยู ก็ทํา
ไมทัน คั่งคางรออยูมากมาย ไมมีเวลาที่จะนึกถึงเรื่องนี้  

คร้ันมาในเดือนกอนนี้เอง ไดรับแจงทางอาผา (คุณบุบผา คณิตกุล) วา
คุณพรพิมล อารยางกูร และคุณพี่หมอเอนก อารยางกูร จะพิมพหนังสือ
สวดมนตแจกเปนธรรมทาน เพื่ออุทิศกุศลแก คุณแมนิภา จันทนสมิต 
อายุ ๑๐๖ ป ที่เพิ่งลวงลับจากไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา และพ่ีชาย 
คือ พ.ต.อ.พัฒนา จันทนสมิต ที่ลวงลับจากไปกอนนั้น หนังสือสวดมนต
นั้น ก็อยากจะไดเลมที่งายๆ มิใหมีบทสวดมากมาย อยางเลมท่ีมีที่พบเห็น
กันอยู ซ่ึงคนที่ไมคุน จับไมคอยไดวาจะสวดจะใชบทไหนๆ จึงจะถูกจะดี 

ในการนี้ ก็มีเพ่ือนรวมรุนแตคร้ังเรียนหนังสือ มากหลายทาน รวมใจจะ
พิมพหนังสือสวดมนตเลมท่ีงายๆ นั้น แตบางทานก็จะพิมพฉบับเต็มตามปกติ 
และบางทานก็จะพิมพหนังสือเกี่ยวกับความเจ็บไข ท้ังนี้เพ่ือนําไปแจกกัน ดวย
ปรารถนาดีอยากใหญาติมิตรและคนท่ัวไป อยูสบายดีมีความสุข เมื่อมีโรคภัย 
ก็รูจักใชกุศลวิธีท่ีจะปดเปาบรรเทาทุกข ใหมีชีวิตอยูเปนสุขอยางยั่งยืน   

เมื่อไดทราบความนั้น เริ่มแรกยังไมชัดวามีอะไรที่จะตองเกี่ยวของ
แคไหน ตามปกติเมื่อไดรับทราบเรื่องอยางนี้ ก็ทําตัวเพียงเหมือนเปน
ทางผานไปยังวัดญาณเวศกวัน ที่มีตนฉบับหนังสือสวดมนตเปนตนพรอม
อยูแลว เพียงเขียนคําอนุโมทนาและจัดสวนหนาของหนังสือเรื่องนั้นๆ ที่
เปล่ียนใหมใหแลว ก็เปนอันสําเร็จเสร็จส้ิน  

แตหลังทราบเร่ืองไมกี่วัน อาผาแจงวา หลานวาวชอบสวดมนต อยาก
พิมพหนังสือสวดมนต จะใชช่ือวาฉบับฆราวาส ดีไหม จึงฝากบอกไปวา 
ฆราวาสเปนคําท่ีไมตรงไมพอดี เรียกวาฉบับชาวบาน จะตรงความหมายและ
งายกวา ไปๆ มาๆ กลายเปนเร่ืองท่ีจะตองจัดตองทําข้ึนมาจริงจัง 



ค 
พอจะเร่ิม จากวัดญาณเวศกวัน พระมงคลธีรคุณก็สงขอมูลหนังสือ

สวดมนตของวัดมาให ที่นี่ ก็มีทั้งสวดมนตฉบับหลวง สวดมนตแปลของพระ  
ศาสนโศภณ จนถึงหนังสือสวดมนตของวัดปาสุคะโต ท่ีพระครูสังฆวิจารณ 
(พงศธรณ์ เกตุญาโณ) หามา และอาผาก็นําฉบับท่ีสหปฏิบัติใชมาใหอีกดวย 

บัดนี้ หลังใชเวลาราว ๒๐ วัน ตนฉบับ สวดมนต ฉบับชาวบาน จึง
เสร็จออกมา เปนหนังสือเลมไมหนา แตก็ไมเล็กนัก รวม ๙๙ หนา  

คําวา “ชาวบาน” หมายถึงคนอยูบาน คือคฤหัสถ คูกับชาววัด คือ
บรรพชิตหรือพระสงฆ ชาวบานจึงหมายถึงประชาชนหรือคนทั่วๆ ไป แต
บางทีใชคูกับ “ชาวเมือง” ซ่ึงทําใหชาวบานกลายเปนชาวชนบท แตในที่นี้ 
ใชในความหมายแรก คือหมายถึงคฤหัสถ คนอยูบานทั่วๆ ไป โดยให
ความรูสึกวาเปนคนที่มีชีวิตอยูอาศัยในบาน ไมวาทานผูใด โดยไมตองนึก
ถึงยศศักดิ์อัครฐานที่มีที่เปน เปนถอยคําแบบสบายๆ 

การสวดมนตนั้น ถาจะใหไดผลเต็มความหมายจริง ก็เปนการ
สาธยาย โดยมีมนสิการ คือมีสตินึกทันตามทันอยูกับถอยคําตามวาจาที่
สาธยาย ในใจก็มนสิการคือใสใจพิจารณามองเห็นความหมาย ใหได
ปญญารูเขาใจธรรม แลวซาบซ้ึงใจไดปติไปดวย 

ถาไมไดมนสิการ แตสาธยายไป โดยมีสติกํากับใจอยูกับการสวด
คําสวดที่รูอยูวาเปนเรื่องพระรัตนตรัย วาดวยส่ิงที่ดีงามประเสริฐ แถมมี
บรรยากาศที่เปนบุญเปนกุศล ในขณะที่ปากสวดไป ใจก็สงบปลาบปล้ืม
เอิบอิ่มยินดีมีปติปราโมทยตลอดเวลาที่สวดอยูนั้น แมจะขาดผลทาง
ปญญา แตก็ไดผลดีงามทางจิตใจ ชวยเตรียมจิตใหพรอมที่จะเปนสมาธิ 

ทีนี้ ถามีเรื่องไมสบายใจรอนรนวุนวาย หรือขุนมัวเศราหมอง พอ
สวดมนต คําสาธยายและความสงบความปลาบปล้ืมยินดี ก็เขาไปอยูในใจ 
เรียกวาเขาไปครองใจ แทนที่ความเรารอนขุนมัวเศราหมองนั้นๆ ซ่ึงจะ
หายไปหมด แลวคําพระคําสวดที่เปนทํานองนําใจพาใหเกิดความปลาบ
ปล้ืมยินดี ก็ครองใจนั้นอยู ทําใหไมมีความวุนวายหรือขุนมัวใจที่จะเขาไป
รบกวนจิตได ใจจะสุขสงบอยูกับปติปราโมทยไปเรื่อยตลอดเวลาที่สวด
มนตนั้น หรืออาจจะสืบเนื่องตอไปอีกนาน 
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หลายคน เวลานอน คิดโนนคิดนี่ มีเรื่องไมสบายใจ เวลานอนก็เอา
มาคิดอยางโนนอยางนี้ หรือจะอดใจไมคิด ก็หามใจไมได กลายเปนนอน
ไมหลับ ก็เอาสวดมนตมาชวยแกไข คือ กอนจะนอน ก็สวดมนตเอาใจ
ออกมาใหพนจากเรื่องไมสบายใจ ชวยใหสงบแลวหลับได ถายังไมยอม
หลับ ก็นอนไปดวย สวดมนตในใจเรื่อยไปดวย ใหคําสวดมนตครองใจไว 
ไมยอมใหความคิดฟุงซานวุนวายเขามารบกวนได สวดไปเรื่อย จนหลับไป
เอง แถมวา ถามักฝนราย ก็สามารถกลายเปนฝนดี 

ในบาน ในครอบครัว หรือหมูชน ถาจัดเวลาได การรวมหมูหรือชุมนุม
กันสวดมนต จะเปนการประสานและเสริมสุขแหงสามัคคี ดวยการไดมา
พบปะพรอมหนากัน รวมสุขรูทุกขกัน และรวมกันทํากิจกรรมที่ดีงาม 
รวมทั้งการสนทนาศึกษาธรรม ตลอดจนปรึกษาพิจารณาเรื่องราวตางๆ ที่
จะเปนการสงเสริมกุศลและสรางสรรคประโยชนสุข 

บทสวดในหนังสือนี้ ไดนําบทที่ใชกันสามัญทั่วไป เริ่มแตทําวัตร 
เชา-ค่ํา มาตั้งเปนฐานไวกอน จากนั้นเลือกบทสวดงายๆ ซ่ึงแสดงธรรมที่
ควรรูเขาใจ นานําไปใชไปปฏิบัติ แลวปดทายดวยคาถาพุทธศาสนสุภาษิต 
ใหการสวดเปนการสาธยายและไดมีมนสิการดังที่วา เปนการศึกษาเจริญ
ปญญารูเขาใจไดธรรมไปใช ใหเปนประโยชน เอาไปปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิต ทําอาชีพการงาน และอยูรวมกันในบานในถิ่นในสังคม และใหบท
สวดมนตเปนบุพภาค คือเปนเบื้องตนที่จะนําไปสูการศึกษาธรรมยิ่งขึ้น
ตอไป ซ่ึงจะเปนการไดเต็มประโยชนของการสวดมนต ที่เปนการสาธยาย 
โดยมีมนสิการ ดังไดวาแลวขางตน  

การจัดทําหนังสือสวดมนตนี้ เปนการคัดเลือกรวบรวมบทสวด 
คาถา ปาฐะ และพุทธศาสนสุภาษิตตางๆ มาจัดหมวด จัดลําดับ ทําคําแปล 
เปนตน ใหเขารูปลักษณท่ีจะใชไดผลสมประโยชนท่ีประสงคดังท่ีวาแลว 
มิใชเปนการเขียนเรียบเรียงแตงข้ึนใหมเอง ดังนั้น หนังสือนี้จึงไมตองมี
นามผูประพันธ มีเพียงผูรวบรวมเลือกคัดจัดสรรดังไดบอกเลาไวในท่ีนี ้

สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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๕. คาถาสุภาษิต ๙๔ 



๑ 
 

๑. บททาํวตัรเช้า-คํา่ 
~  ~ 

ทําวัตรเชา 
 คําบูชาพระรัตนตรัย 

(ประธานกลาวนํา พึงวาตามไปเปนตอนๆ ดังนี้) 
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา     

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ตรัสรู้
ชอบด้วยพระองค์เอง 

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ.    
 ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้า 
  (กราบ) 
สฺวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  
 พระธรรม,  อันพระผูมีพระภาคเจา,  ตรัสไวดีแลว 
ธัมมัง  นะมัสสามิ.      
 ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม   
  (กราบ) 



๒ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

สุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ           
พระสงฆ์, สาวกของพระผู้มีพระภาคเจา้, 
ปฏิบัติดีแล้ว 

สังฆัง  นะมามิ.  
 ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์   
  (กราบ) 

 บุพภาคนมัสการ 

(นํา)  หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต 
   ปุพพะภาคะนะมะการงั  กะโรมะ  เส. 

(ขอเชิญ เราท้ังหลาย ทําความนอบนอมอันเปนสวนเบ้ืองตน แดพระผู
มีพระภาคเจาเถิด.) 

(รับ)  นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต         
 ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์น้ัน 

 อะระหะโต   
 ซ่ึงเป็นผู้ไกลจากกิเลส 

 สัมมาสัมพุทธัสสะ  
 ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง   (๓ จบ) 



ทําวัตรเช้า  ๓ 

๑. พทุธาภิถติุ 
(คําสรรเสริญพระพุทธเจา) 

(นํา)  หันทะ  มะยัง  พุทธาภิถุติง  กะโรมะ  เส. 
(ขอเชิญ เราท้ังหลาย ทําความสรรเสริญพระพุทธเจาเถิด.) 

โย โส ตะถาคะโต,    
พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด; 

อะระหัง,       
 เป็นผู้ไกลจากกิเลส; 
สัมมาสัมพุทโธ,    
 เป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง; 
วิชชาจะระณะสัมปนโน,  
 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ; 
สุคะโต,      
 เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี; 
โลกะวิทู,     
 เป็นผู้รู้แจ้งโลก; 
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ, 
 เป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งกว่า; 



๔ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง,   
เป็นศาสดาผู้สั่งสอน   ของเทวะและมนุษย์
ทั้งหลาย; 

พุทโธ,     
 เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน; 
ภะคะวา,     
 เป็นผู้จําแนกแจกธรรม;  

โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมาระกัง 
สะพฺรัหฺมะกัง, สัสสะมะณะพฺราหฺมะณิง ปะชัง 
สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา   สัจฉิกัตฺวา 
ปะเวเทสิ, 

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงประจักษ์
แจ้งธรรม ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว, ทรง
ประกาศให้โลกนี้ พร้อมทั้งเทวดา, มาร พรหม, 
และเหล่าประชา พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, 
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ได้รู้กันทั่ว; 

โย ธมัมงั  เทเสสิ,    
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดง
ธรรมแล้ว; 



ทําวัตรเช้า  ๕ 

อาทิกลัฺยาณัง,    
 ไพเราะในเบ้ืองต้น; 
มชัเฌกลัยฺาณัง,    
 ไพเราะในท่ามกลาง; 
ปะริโยสานะกลัฺยาณัง,   
 ไพเราะในที่สุด; 
สาตถงั   สะพฺยญัชะนัง  เกวะละปะริปุณณัง    
ปะริสทุธงั  พรฺหัฺมะจะริยงั  ปะกาเสสิ,          

ทรงประกาศพรหมจรรย์  คื อจ ริยะ อัน
ประเสริฐ พร้อมทั้งอัตถะ (เน้ือความ)  พร้อมทั้ง
พยัญชนะ (ถ้อยคํา) บริสุทธ์ิ บริบูรณ์สิ้นเชิง;  

ตะมะหงั ภะคะวนัตงั  อะภิปชูะยามิ,   
ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง ซ่ึงพระผู้มีพระภาค
เจ้าพระองค์นั้น 

ตะมะหงั ภะคะวนัตงั สิระสา นะมามิ.  
ข้ าพ เจ้ านอบน้ อมพระ ผู้ มีพระภาค เ จ้ า
พระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า. 

(กราบ-ระลึกพระพุทธคุณ) 



๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

๒. ธมัมาภิถติุ 
(คําสรรเสริญพระธรรม) 

 (นํา)  หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิถุติง  กะโรมะ  เส. 
(ขอเชิญ เราท้ังหลาย ทําความสรรเสริญพระธรรมเถิด.) 

โย  โส สวฺากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, 
พระธรรมนั้นใด, อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัส
ไว้ดีแล้ว; 

สนัทิฏฐิโก,  
เป็นสิ่งที่ผู้นั้น พึงเห็นได้ด้วยตนเอง; 

อะกาลิโก, 
เป็นจริง มีผลจริงอย่างนั้น ไม่ขึ้นต่อกาลเวลา; 

เอหิปัสสิโก, 
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่า ท่านจงมาดูเถิด; 

โอปะนะยิโก,  
 เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาไว้ในตัว; 

ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญหิู,  
 เป็นสิ่งที่ผูรู้้ ก็รู้ได้เฉพาะตน; 



ทําวัตรเช้า  ๗ 

ตะมะหงั ธมัมงั อะภิปชูะยามิ,       
 ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง ซ่ึงพระธรรมนั้น; 
ตะมะหงั ธมัมงั สิระสา นะมามิ.    

ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศยีร
เกล้า. 

(กราบ-ระลึกพระธรรมคุณ) 

๓. สงัฆาภิถติุ 
(คําสรรเสริญพระสงฆ) 

(นํา)  หันทะ  มะยัง  สังฆาภิถุติง  กะโรมะ  เส. 
(ขอเชิญ เราท้ังหลาย ทําความสรรเสริญพระสงฆเถิด.) 

โย โส สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หมู่ใด, 
ปฏิบัติดีแล้ว; 

อชุปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้ มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, 
ปฏิบัติตรงแล้ว; 



๘ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้ มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, 
ปฏิบัติถูกทางแล้ว; 

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆ์สาวกของพระผู้ มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด, 
ปฏิบัติสมควรแล้ว; 

ยะทิทงั:        
ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ: 

จตัตาริ  ปริุสะยคุานิ  อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลา, 
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่,  นับเรียงตัวได้ ๘ บุคคล∗; 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,    
นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า; 

อาหเุนยโย,    
เป็นสงฆ์ควรแก่ของถวายที่เขานํามาบูชา; 

ปาหเุนยโย,     
 เป็นสงฆ์ควรแก่ของถวายที่เขาจัดไว้ต้อนรับ; 
                                         
∗ ๔ คู, ๘ บุคคล: ผูดํารงในมรรค ๔ และผูดํารงในผล ๔ (โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล, 
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล, อนาคามิมรรค อนาคามิผล, อรหัตตมรรค อรหัตตผล) 



ทําวัตรเช้า  ๙ 

ทกัขิเณยโย,      
เป็นผู้ควรแก่ของทําบุญที่เขาจัดถวายเป็น
ทักษิณา; 

อญัชะลีกะระณีโย,    
เป็นผู้ที่คนทั้งหลายควรทําอัญชลี; 

อะนุตตะรงั ปญุญกัเขตตงั  โลกสัสะ,   
เป็นนาบุญของโลก ที่ไม่มีนาบุญอ่ืนยิ่งกว่า; 

ตะมะหงั  สงัฆงั  อะภิปชูะยามิ,  
ขา้พเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง ซ่ึงพระสงฆ์นั้น; 

ตะมะหงั  สงัฆงั  สิระสา  นะมามิ.  
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นั้น ด้วยเศียรเกล้า. 

(กราบ-ระลึกพระสังฆคุณ) 
 

 
 
 
 



๑๐ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

บทสวดตอทายทําวัตรเชา 
(ถาสวด จะสวดเฉพาะ ๔. หรือสวดทั้ง ๔. และ ๕. ก็ได) 

๔. รตนัตตยปัปณามคาถา 
(คาถานอบนอมพระรัตนตรัย) 

ถาสวดเฉพาะ ๔. พึงกลาวนําดังน้ี: 
(นํา) หันทะ มะยงั ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส. 

(ขอเชิญ เราท้ังหลาย กลาวคํานอบนอมพระรัตนตรัยเถิด.) 
ถาสวดท้ัง ๔. และตอ ๕. ไปตลอด พึงกลาวนําดังน้ี: 

(นํา) หันทะ มะยงั ระตะนตัตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ 
สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส. 
(ขอเชิญ เราท้ังหลาย กลาวคํานอบนอมพระรัตนตรัย และบทสวดท่ี
ระบุบอกสังเวคะเครื่องเตือนสํานึกเถิด.) 

 

พทุโธ  สสุทุโธ  กะรณุามะหณัณะโว, 
พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธ์ิ  มีพระกรุณาดุจห้วง

มหรรณพ; 
โยจจนัตะสทุธพัพะระญาณะโลจะโน, 
พระองค์ใด มีพระเนตรคือญาณอันประเสริฐ

หมดจดถึงที่สุด; 
โลกสัสะ  ปาปปูะกิเลสะฆาตะโก, 

 เป็นผู้ฆ่าเสียซ่ึงบาป และอุปกิเลสของโลก; 



ทําวัตรเช้า  ๑๑ 

วนัทามิ พทุธงั อะหะมาทะเรนะ ตงั, 
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น   โดยใจ

เคารพ; 

ธมัโม ปะทีโป วิยะ ตสัสะ สตัถโุน, 
พระธรรมของพระศาสดาน้ัน ดุจดังดวง

ประทีป;   

โย มคัคะปากามะตะเภทะภินนะโก, 
ธรรมใด  ที่แยกประเภทเป็น   มรรค  ผล  

นิพพาน;  

โลกตุตะโร โย จะ ตะทตัถะทีปะโน, 
อัน เป็น โลกุตตระ ,  และธรรมใด  ที่ ส่ อง

ความหมายของโลกุตตรธรรมนั้น;  

วนัทามิ ธมัมงั อะหะมาทะเรนะ ตงั, 
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพ;  

สงัโฆ  สเุขตตาภยฺะติเขตตะสญัญิโต, 
พระสงฆ์หมู่ใด ที่หมายรู้กันว่าเป็นนาบุญ อัน

ยิ่งล้ํากว่านาที่ดีทั้งหลาย;  



๑๒ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

โย  ทิฏฐะสนัโต   สคุะตานุโพธะโก, 
ได้ประจักษ์สันติแล้ว, ตรัสรู้ตามพระสุคต,  

โลลปัปะหีโน  อะริโย  สเุมธะโส, 
หมดกิเลสที่จะให้ใจพะวงโลภ เป็นอริยชน มี

ปัญญาอย่างดี; 

วนัทามิ สงัฆงั อะหะมาทะเรนะ ตงั,   
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น  โดยใจเคารพ; 

อิจเจวะเมกนัตะภิปชูะเนยยะกงั, 
วตัถตุตะยงั  วนัทะยะตาภิสงัขะตงั, 

ปญุญงั   มะยา  ยงั  มะมะ  สพัพปัุททะวา, 
มา โหนต ุเว ตสัสะ ปะภาวะสิทธิยา. 
บุญใด ที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซ่ึงวัตถุ ๓,  

คือพระรัตนตรัย อันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว,  
ได้สร้างไว้แล้วอย่างนี้,  
ดว้ยสัมฤทธ์ิแห่งอํานาจของบุญนั้น, 
ขอปวงอุปัทวะ เหตุเลวร้ายทั้งหลาย,  
จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย.  
  



ทําวัตรเช้า  ๑๓ 

๕. สงัเวคปริกิตตนปาฐะ 
(บทสวดที่ระบุสังเวคะเคร่ืองเตือนสํานกึ) 

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อปุปันโน,  
 พระตถาคตเจ้าเกิดขึน้แล้ว ในโลกนี้; 

อะระหงั สมัมาสมัพทุโฺธ,   
เป็นผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์
เอง; 

ธมัโม จะ เทสิโต นิยยานิโก,  
และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเคร่ือง
ออกจากทุกข์; 

อปุะสะมิโก  ปะรินิพพานิโก,    
เป็นเคร่ืองสงบกิเลส, เป็นไปเพ่ือปรินิพพาน; 

สมัโพธะคามี   สคุะตปัปะเวทิโต,  
ให้ถึ งความตรัส รู้ ,  เป็นธรรมที่พระสุคต
ประกาศ; 

มะยนัตงั  ธมัมงั  สตุวฺา  เอวงั  ชานามะ, 
พวกเราได้ฟังธรรมนั้นแล้ว, ย่อมรู้อย่างนี้ว่า:- 



๑๔ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ชาติปิ ทุกขา,      
แม้ความเกิด ก็เป็นทุกข์; 

ชะราปิ ทกุขา,      
 แม้ความแก่ ก็เป็นทกุข์;  

มะระณัมปิ ทกุขงั,      
 แม้ความตาย ก็เป็นทุกข์; 
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ  
ทกุขา,  

แม้ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกข์กาย 
ความทุกข์ใจ ความคบัแค้นใจ ก็เป็นทุกข์; 

อปัปิเยหิ สมัปะโยโค ทกุโข,   
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็น
ทุกข์; 

ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทกุโข,    
ความพลัดพรากจากส่ิงเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็น
ทุกข์; 

ยมัปิจฉัง  นะ ละภะติ  ตมัปิ ทกุขงั,    
ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์; 



ทําวัตรเช้า  ๑๕ 

สงัขิตเตนะ  ปัญจปุาทานักขนัธา  ทกฺุขา, 
ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์; 

เสยยะถีทงั,      
 ได้แก่อุปาทานขันธ์เหล่านี้ คือ:- 

รปูปูาทานักขนัโธ,     
 ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดม่ัน คือรูป; 

เวทะนูปาทานักขนัโธ,    
ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดม่ัน คือเวทนา; 

สญัญปูาทานักขนัโธ,       
 ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดม่ัน คือสัญญา; 

สงัขารปูาทานักขนัโธ,    
ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดม่ัน คือสังขาร; 

วิญญาณูปาทานักขนัโธ,     
ขันธ์ อันเป็นที่ต้ังแห่งความยึดมั่น คือวิญญาณ; 

 เยสงั ปะริญญายะ,    
เพ่ือให้สาวกทั้งหลายกําหนดรอบรู้อุปาทาน
ขันธ์ เหล่านี้เอง; 



๑๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ธะระมาโน  โส  ภะคะวา,       
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่;  

เอวงั พะหลุงั สาวะเก วิเนติ,   
ย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลาย เป็นอันมาก 
อย่างนี้; 

เอวงัภาคา  จะ  ปะนัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะเกสุ 
อะนุสาสะนี พะหลุา ปะวตัตะติ,   

ก็แล คําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, 
อันเป็นไปมากในสาวกทั้งหลาย∗ คือส่วนที่มี
ความว่าอย่างนี้:   

รปัูง  อะนิจจงั,    
 รูป ไม่เที่ยง;  

เวทะนา  อะนิจจา,      
 เวทนา ไม่เที่ยง;  

สญัญา  อะนิจจา,    
 สัญญา ไม่เที่ยง; 

                                         
∗ เรียกวา “พหุลานุสาสนี” 



ทําวัตรเช้า  ๑๗ 

สงัขารา  อะนิจจา,    
 สังขาร ไม่เที่ยง;  
วิญญาณัง  อะนิจจงั,   
 วิญญาณ ไม่เที่ยง;   
รปัูง  อะนัตตา,    
 รูป ไม่ใช่ตัวตน;   
เวทะนา  อะนัตตา,   
 เวทนา ไม่ใช่ตัวตน;  
สญัญา  อะนัตตา,      
 สัญญา ไม่ใช่ตัวตน;  
สงัขารา  อะนัตตา,   
 สังขาร ไม่ใช่ตัวตน;  
วิญญาณัง  อะนัตตา,     
 วิญญาณ ไม่ใช่ตัวตน;   
สพัเพ  สงัขารา  อะนิจจา,     
 สังขารทั้งหลายทั้งปวง  ไม่เที่ยง; 

สพัเพ  ธมัมา อะนัตตาติ,     
 ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้;   



๑๘ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

เต (หญิงว่า ตา)  มะยงั โอติณณามหฺะ,   
 พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบงําแล้ว; 
ชาติยา,     
 โดยความเกิด; 
ชะรามะระเณนะ,   
 โดยความแก่และความตาย; 
โสเกหิ   ปะริเทเวหิ   ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ            
อปุายาเสหิ,       

โดยความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกข์
กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ ทั้งหลาย; 

ทกุโขติณณา,  
 เป็นผู้ถูกความทุกข์ครอบงําแล้ว; 
ทกุขะปะเรตา,    
 เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว,  
อปัเปวะนามิมสัสะ เกวะลสัสะ  ทุกขกัขนัธสัสะ 
อนัตะกิริยา ปัญญาเยถาติ. 

ทําไฉน การทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้,  
จะพึงปรากฏ. 



ทําวัตรเช้า  ๑๙ 

หน้านี้  สําหรับพระภิกษุสามเณรสวด 
จิระปะรินิพพตุมัปิ  ตงั  ภะคะวนัตงั อทุทิสสะ 
อะระหนัตงั สมัมาสมัพทุธงั,      

เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า, 
ผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง, 
แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้น;  

สทัธา อะคารสัมฺา อะนะคาริยงั ปัพพะชิตา, 
เป็นผู้มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชแล้ว เป็น
อนาคาริก;   

ตสัมิฺง ภะคะวะติ พรฺหัมฺะจะริยงั จะรามะ,    
ประพฤติอยู่ ซ่ึงพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า พระองค์นั้น;    

* ภิกขนัูง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา,      
*  ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเคร่ือง

เลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย; 
ตงั   โน   พฺรหัฺมะจะริยงั อิมสัสะ  เกวะลสัสะ 
ทกุขกัขนัธสัสะ อนัตะกิริยายะ สงัวตัตะต.ุ 

ขอใหพรหมจรรยของเราทั้งหลายน้ัน, จงเปนไป
เพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกข ทั้งสิ้นน้ี เทอญ. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
* ความในวรรคน้ี สามเณรพึงเว้น ไม่ต้องสวด 



๒๐ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

หน้านี้  สําหรับคฤหัสถ์สวด 
จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา๑, 

เราทั้งหลาย ผูถึงแลวซ่ึงพระผูมีพระภาคเจา, 
แมปรินิพพานนานแลว พระองคน้ัน เปนสรณะ;   

ธัมมัญจะ ภิกขุ สังฆัญจะ,   
 ซ่ึงพระธรรมดวย ซ่ึงภิกษุสงฆดวย;   
ตัสสะ  ภะคะวะโต  สาสะนัง ยะถาสัตติ  ยะถาพะลัง 
มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปชชามะ๒,  

มนสิการอยู ปฏิบัติตามอยู ซึ่งคําสั่งสอนของพระ
ผูมีพระภาคเจาน้ัน ตามสามารถ ตามกําลัง;   

สา  สา  โน  ปะฏิปตติ,    
 ขอใหความปฏิบัติน้ันๆ ของเราทั้งหลาย; 
อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ 
สังวัตตะตุ.  

จงเปนไปเพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกข ทั้งสิ้นน้ี 
เทอญ. 

 (จบบททาํวตัรเช้า) 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ๑ ชาย: คนเดียววา คะโต หลายคนวา คะตา; หญิง: ก่ีคนก็ตาม วา คะตา  ๒ คนเดียววา มะนะสิกะโรมิ อะนุปะฏิปชชามิ (มนสิการ คือ ใสใจพิจารณา)   



ทําวัตรเช้า  ๒๑ 

คําแผ่เมตตา 
 

สัพเพ สัตตา  
 
 
อะเวรา โหนตุ.  
 
อัพฺยาปชฌา,  
 
อะนีฆา,  
 
สุขี อัตตานัง  
ปะริหะรันตุ.  
 
 
 

ขอสัตวท้ังหลายท้ังปวง, ท่ี
เปนเพ่ือนทุกข เกิด แก เจ็บ 
ตาย ดวยกันหมดท้ังส้ิน  

จง เป น สุ ข เป น สุ ข เ ถิ ด , 
อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย,  

อยาไดเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกันเลย,  

อยาไดมีทุกขกายทุกขใจ
เลย,  

จงมีแตความสุขกาย สุขใจ, 
รักษาตนใหพนจากทุกขภัย
ดวยกันหมดท้ังส้ินเถิด.  



๒๒ 
 

ทําวัตรคํ่า 
 คําบูชาพระรัตนตรัย 

(ประธานกลาวนํา พึงวาตามไปเปนตอนๆ ดังนี้) 
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา     

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ตรัสรู้ชอบ
ด้วยพระองค์เอง 

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ.    
 ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้า 
  (กราบ) 
สฺวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  
 พระธรรม,  อันพระผูมีพระภาคเจา,  ตรัสไวดีแลว 
ธัมมัง  นะมัสสามิ.      
 ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม   
  (กราบ) 
สุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ           

พระสงฆ์, สาวกของพระผู้มีพระภาคเจา้, 
ปฏิบัติดีแล้ว 



ทําวัตรคํ่า  ๒๓ 

สังฆัง  นะมามิ.  
 ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์   
  (กราบ) 

 บุพภาคนมัสการ 

(นํา)  หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต 
   ปุพพะภาคะนะมะการญัเจวะ 
   พุทธานุสสะตินะยัญจะ  กะโรมะ  เส. 

(รับ)  นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต         
 ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์น้ัน 

 อะระหะโต   
 ซ่ึงเป็นผู้ไกลจากกิเลส 

 สัมมาสัมพุทธัสสะ  
 ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง   (ว่า ๓ จบ) 
  



๒๔ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

๑.๑ พทุธานุสติ 
(คํารําลึกพระพุทธคุณ) 

(ไดกลาวนําแลว พรอมกับบุพภาคนมัสการ จึงวาตอไปไดเลย)  

ตัง  โข  ปะนะ  ภะคะวันตัง  เอวัง  กัลฺยาโณ  
กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต    

ก็กิตติศัพทอันงามของพระผูมีพระภาคเจา
น้ัน, ไดฟุงไปแลวอยางน้ีวา:  

อิติป  โส  ภะคะวา,     
แมเพราะเหตุน้ีๆ, พระผูมีพระภาคเจาน้ัน, 

อะระหัง,  
เปนผูไกลจากกิเลส, 

สัมมาสัมพุทโธ,      
เปนผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง, 

วิชชาจะระณะสัมปนโน,  
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ, 

สุคะโต,   
เปนผูเสด็จไปแลวดวยดี, 



ทําวัตรคํ่า  ๒๕ 

โลกะวิทู,  
เปนผูรูแจงโลก, 

อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ,     
เปนผูฝกคนที่ควรฝกได ไมมีใครยิ่งกวา, 

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง,      
เปนศาสดาผูส่ังสอน ของเทวะและมนุษย
ท้ังหลาย, 

พุทโธ,   
เปนผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน, 

ภะคะวาติ.  
เปนผูจําแนกแจกธรรม  ดังน้ี.  

๑.๒ พทุธาภิคีติ 
(คําสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ) 

(นํา)  หันทะ  มะยัง  พุทธาภิคีติง  กะโรมะ เส. 

พุทธฺวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต 
พระพุทธเจาประกอบดวยพระคุณ, มีความ

ประเสริฐแหงอรหันตคุณ  เปนตน, 



๒๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

สุทธาภิญาณะกรุณาหิ สะมาคะตัตโต, 
มีพระองคอันพรอมดวยพระวิ สุทธิ  พระ

ปญญา และพระกรุณา, 
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร, 
พระองคใด ทรงปลุกเหลาชนท่ีดีใหตื่นข้ึนมา, 

ดุจดวงสุริยาทําบัวใหบาน, 
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง. 
ขาพเจาไหวองคพระจอมชินะ, ผูไมมีกิเลส  

พระองคน้ัน  ดวยเศียรเกลา. 
พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง 
สะระณัง  เขมะมุตตะมัง, 

พระพุทธเจาพระองคใด, เปนสรณะอันเกษม
สูงสุดของสรรพสัตว,  

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง 
วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง. 

ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคน้ัน, อัน
เปนท่ีตั้งแหงอนุสติ องคท่ีหน่ึง  ดวยเศียรเกลา. 



ทําวัตรคํ่า  ๒๗ 

พุทธัสสาหัสฺมิ ทาโส (หญิงวา ทาสี) วะ 
พุทโธ  เม  สามิกิสสะโร, 

ขาฯ ขอเปนผูรับใชของพระพุทธเจา,   
พระพุทธเจาเปนนายใหญของขาพเจา, 

พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ 
วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม 

พระพุทธเจาเปนผูกําจัดทุกข, และเปนผู
สรรคสรางประโยชนสุขแกขาพเจา, 

พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ 
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง. 

ขาพเจามอบกายถวายชีวิตน้ี  แด
พระพุทธเจา. 

วันทันโตหัง (หญิงวา ตีหัง) จะริสสามิ 
พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง 

ขาพเจาผูไหวอยู จักประพฤติตาม ซ่ึงความ
ตรัสรูดีของพระพุทธเจา 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง 
พุทโธ เม  สะระณัง  วะรัง 



๒๘ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

สรณะอื่นของขาพเจาไมมี พระพุทธเจาเปน
สรณะอันประเสริฐของขาพเจา 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ 
วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน 

ดวยคําสัตยน้ี ขาพเจาพึงเจริญในพระ
ศาสนา  ของพระศาสดา 

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (หญิงวา มานายะ)   
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 

      ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระพุทธเจา ได
ขวนขวายบุญใดในที่น้ี 

สัพเพป  อันตะรายา  เม 
มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา 

      อันตรายท้ังปวง อยาไดมีแกขาพเจา ดวยเดช
แหงบุญน้ัน. 

 (หมอบกราบลงว่า) 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา 

ดวยกายก็ดี  ดวยวาจาก็ดี  ดวยใจก็ดี 



ทําวัตรคํ่า  ๒๙ 

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง 
กรรมเสื่อมเสียอันใด ท่ีขาพเจากระทําแลว  

ในพระพุทธเจา 
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง 
ขอพระพุทธเจา ทรงงดซ่ึงโทษลวงเกินอันน้ัน 

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ 
เพ่ือการสํารวมระวัง ในพระพุทธเจา ในกาล

ตอไป    

๒.๑ ธมัมานุสติ 
(คํารําลึกพระธรรมคุณ) 

 (นํา) หันทะ มะยัง ธมัมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส. 

สวฺากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, 
พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว; 

สนัทิฏฐิโก,  
เป็นสิ่งที่ผู้นั้น พึงเห็นได้ด้วยตนเอง; 

อะกาลิโก, 
เป็นจริง มีผลจริงอย่างนั้น ไม่ขึ้นต่อกาลเวลา; 



๓๐ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

เอหิปัสสิโก, 
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่า ท่านจงมาดูเถิด; 

โอปะนะยิโก,  
 เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาไว้ในตัว; 
ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญหีูติ.∗  
 เป็นสิ่งที่ผูรู้้ ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้. 

๒.๒ ธมัมาภิคีติ 
(คําสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ) 

(นํา)  หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิคีติง  กะโรมะ เส. 

สฺวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย 
พระธรรม, เปนธรรมท่ีประเสริฐ, เพราะ

ประกอบดวยคุณ, คือ ความท่ีพระผูมีพระภาค
เจาตรัสไวดีแลว เปนตน 

โย  มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท 
เปนธรรมอันแยกประเภทเปน มรรค ผล 

ปริยัติ  และนิพพาน 
                                         
∗ วิญูหีติ ใหอานวา วิน – ยู – ฮี – ติ 



ทําวัตรคํ่า  ๓๑ 

ธัมโม  กโุลกะปะตะนา  ตะทะธาริธารี 
เปนธรรมอันทรงไวซ่ึงผูทรงธรรมน้ัน จากการ

ตกไปสูโลกท่ีช่ัว 
วันทามะหัง  ตะมะหะรัง  วะระธัมมะเมตัง 
ขาพเจาไหวพระธรรม อันประเสริฐน้ัน, อัน

ขจัดเสียซ่ึงความมืด 
ธัมโม  โย  สัพพะปาณีนัง 
สะระณัง  เขมะมุตตะมัง 

พระธรรมใด, เปนสรณะอันเกษมสูงสุด ของ
สัตวท้ังหลาย 

ทุติยานุสสะติฏฐานัง 
วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง 

ขาพเจาไหว พระธรรมน้ัน, อันเปนท่ีตั้งแหง
อนุสติ องคท่ีสอง, ดวยเศียรเกลา 

ธัมมัสสาหัสฺมิ ทาโส (หญิงวา ทาสี) วะ 
ธัมโม  เม  สามิกิสสะโร 

ขาฯ ขอเปนผูรับใชของพระธรรม,  พระธรรม
เปนนายใหญของขาพเจา 



๓๒ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ 
วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม 

พระธรรมเปนผูกําจัดทุกข, และเปนผูสรรค
สรางประโยชนสุขแกขาพเจา, 

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ 
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง 

ขาพเจามอบกายถวายชีวิตน้ี, แดพระธรรม 
วันทันโตหัง (หญิงวา ตีหัง) จะริสสามิ 

ธัมมัสเสวะ  สุธัมมะตัง 
ขาพเจาผูไหวอยู จักประพฤติตาม, ซ่ึงความ

เปนธรรมดีของพระธรรม 
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญงั 
ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง 

สรณะอื่นของขาพเจาไมมี, พระธรรมเปน
สรณะอันประเสริฐของขาพเจา 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ 
วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน 

ดวยคําสัตยน้ี, ขาพเจาพึงเจริญในพระ
ศาสนา ของพระศาสดา 



ทําวัตรคํ่า  ๓๓ 

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (หญิงวา มานายะ) 
ยัง  ปุญญัง  ปะสุตตัง  อิธะ 

ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระธรรม, ไดขวนขวาย
บุญใดในที่น้ี 

สัพเพป  อันตะรายา  เม 
มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา 

อันตรายท้ังปวง  อยาไดมีแกขาพเจา,  ดวย
เดชแหงบุญน้ัน. 

(หมอบกราบลงว่า) 
กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา 
ดวยกายก็ดี  ดวยวาจาก็ดี  ดวยใจก็ดี  
ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง 
กรรมเสื่อมเสียอันใด ท่ีขาพเจากระทําแลว  

ในพระธรรม 
ธัมโม  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง 

ขอพระธรรม จงงดซ่ึงโทษลวงเกินอันน้ัน 
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม 

เพ่ือการสํารวมระวัง ในพระธรรมในกาลตอไป    



๓๔ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

๓.๑ สงัฆานุสติ 
(คํารําลึกพระสังฆคุณ) 

(นํา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตนิะยัง กะโรมะ เส. 

สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆ์สาวกของพระผู้ มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, 
ปฏิบัติดีแล้ว; 

อชุปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้ มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, 
ปฏิบัติตรงแล้ว; 

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้ มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, 
ปฏิบัติถูกทางแล้ว; 

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆ์สาวกของพระผู้ มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด, 
ปฏิบัติสมควรแล้ว; 

ยะทิทงั:        
ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ: 



ทําวัตรคํ่า  ๓๕ 

จตัตาริ  ปริุสะยคุานิ  อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลา, 
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่,  นับเรียงตัวได้ ๘ บุคคล∗; 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,    
นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า; 

อาหเุนยโย,    
เป็นสงฆ์ควรแก่ของถวายที่เขานํามาบูชา; 

ปาหเุนยโย,     
 เป็นสงฆ์ควรแก่ของถวายที่เขาจัดไว้ต้อนรับ; 

ทกัขิเณยโย,      
เป็นผู้ควรแก่ของทําบุญที่ เขาจัดถวายเป็น
ทักษิณา; 

อญัชะลีกะระณีโย,    
เป็นผู้ที่คนทั้งหลายควรทําอัญชลี; 

อะนุตตะรงั ปญุญกัเขตตงั  โลกสัสาติ. 
 เป็นนาบุญของโลก ที่ไม่มีนาบุญอื่นย่ิงกว่า ดังนี้. 

                                         
∗ ๔ คู, ๘ บุคคล: ผูดํารงในมรรค ๔ และผูดํารงในผล ๔ (โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล, 
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล, อนาคามิมรรค อนาคามิผล, อรหัตตมรรค อรหัตตผล) 



๓๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

๓.๒ สงัฆาภิคีติ 
(คําสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ) 

(นํา)  หันทะ  มะยัง  สังฆาภิคีติง  กะโรมะ เส. 

สัทธัมมะโช สุปะฏิปตติคุณาทิยุตโต     
พระสงฆท่ีเกิดจากพระสัทธรรม, 

ประกอบดวยคุณ มีความปฏิบัติดี เปนตน 
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ     
เปนหมูแหงพระอริยบุคคลอันประเสริฐ  

แปดจําพวก, 
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต    

มีกายและใจ อันมีธรรมดังเชนศีล, เปนท่ีอาศัย
อันประเสริฐ 

วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง 
ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยะน้ัน, อันบริสุทธ์ิ

ดวยดี 
  



ทําวัตรคํ่า  ๓๗ 

สังโฆ  โย  สัพพะปาณีนัง 
สะระณัง  เขมะมุตตะมัง 

พระสงฆหมูใด, เปนสรณะอันเกษมสูงสุด  
ของสรรพสัตว 

ตะติยานุสสะติฏฐานัง 
วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง 

ขาพเจาไหวพระสงฆหมูน้ัน, อันเปนท่ีตั้ง
แหงอนุสติ องคท่ีสาม ดวยเศียรเกลา 

สังฆัสสาหัสสะมิ ทาโส (หญิงวา ทาสี) วะ 
สังโฆ เม สามิกิสสะโร 

ขาฯ ขอเปนผูรับใชของพระสงฆ, พระสงฆ
เปนนายใหญของขาพเจา 

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ 
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม 

พระสงฆเปนผูกําจัดทุกข, และเปนผูสรรค
สรางประโยชนสุขแกขาพเจา, 

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ 
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง 

ขาพเจามอบกายถวายชีวิตน้ี แดพระสงฆ 



๓๘ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

วันทันโตหัง (หญิงวา ตีฮัง) จะริสสามิ 
สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง 

ขาพเจาผูไหวอยู จักประพฤติตาม ซ่ึงความ
ปฏิบัติดีของพระสงฆ  

นัตถิ เม  สะระณัง  อัญญงั 
สังโฆ เม  สะระณัง วะรัง 

สรณะอื่นของขาพเจาไมมี, พระสงฆเปน
สรณะอันประเสริฐของขาพเจา 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ 
วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน 

ดวยคําสัตยน้ี ขาพเจาพึงเจริญในพระ
ศาสนา ของพระศาสดา 

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (หญิงวา มานายะ) 
ยัง ปุญญัง ปะสุตตัง อิธะ 

ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระสงฆ, ไดขวนขวาย
บุญใด ในท่ีน้ี 

สัพเพป อันตะรายา เม 
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา 

อันตรายท้ังปวงอยาไดมีแกขาพเจา, ดวย
เดชแหงบุญน้ัน. 



ทําวัตรคํ่า  ๓๙ 

(หมอบกราบลงว่า) 

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา 
ดวยกายก็ดี  ดวยวาจาก็ดี  ดวยใจก็ดี  
สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง 
กรรมเสื่อมเสียอันใด ท่ีขาพเจากระทําแลว  

ในพระสงฆ 
สังโฆ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง 
ขอพระสงฆ จงงดซ่ึงโทษลวงเกินอันน้ัน 

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ 
เพ่ือการสํารวมระวังในพระสงฆ ในกาล

ตอไป   
(จบบททาํวตัรคํา่) 

 
 
 



๔๐ 
 

คาถาตอทายทําวตัรคํ่า 
~ ~ 

คาถามงคล ๓๘ 
(ถาสวดคาถาไดคลอง ก็ไมตองดูคําอาน) 

 มงคล ๓๘ เปนการปฏิบัติธรรม  
ที่ตลอดครบจบจุดหมาย ทั้งทิฏฐธมัม และสัมปราย 

คาถาที่ ๑ 
        อเสวนา จ พาลานํ  ปณฺฑิตานญ ฺจ เสวนา 
        ปูชา จ ปูชนียานํ    เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

อะเสวะนา จะ พาลานัง 
ปณดิตานัญจะ เสวะนา 
ปูชา จะ ปูชะนียานัง 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง  
๑. เวนคนพาลไมคบหา 
๒. เลือกเสวนาบัณฑิตชน 
๓. เชิดชคูนดีที่ควรบูชา 
นี้เปนมงคลอันสูงสุด 



คาถาต่อท้ายทําวัตรคํ่า  ๔๑ 

คาถาที่ ๒ 
     ปฏิรูปเทสวาโส จ   ปุพฺเพ จ กตปุญ ฺญตา 
       อตฺตสมฺมาปณิธิ จ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ 
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง  

๔. อยูในถิ่นดีที่เอือ้ใหงอกงาม 
๕. ทําความดีเปนทุนไวแตตน 
๖. ตั้งตนไวถูกทางอยางมั่นคง 

นี้เปนมงคลอันสูงสุด 
คาถาที่ ๓ 
 พาหุสจฺจญ ฺจ สิปฺปญ ฺจ  วินโย จ สุสิกฺขิโต 
 สุภาสิตา จ ยา วาจา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

พาหุสัจจัญจะ สิปปญจะ 
วินะโย จะ สุสิกขิโต 
สุภาสิตา จะ ยา วาจา 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง  

  



๔๒ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

๗. เลาเรียนใหรอบรูแตกฉาน 
๘. มีวิชาชีพวิชาชางที่ชํานาญพรอมไว 

๙. มีวินัยที่ไดฝกแลวเปนอยางดี 
๑๐. มีถอยวาทีที่พูดไดงดงาม 

นี้เปนมงคลอันสูงสุด 
คาถาที่ ๔ 
 มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ      ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห 
      อนากุลา จ กมฺมนฺตา   เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

มาตาปตุอุปฏฐานัง 
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห 
อะนากุลา จะ กัมมันตา 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง  
๑๑. บํารุงมารดาบิดา 
๑๒. เล้ียงดูบุตรธิดา 
๑๓. ดูแลภรรยาคูชีวิต 

๑๔. ทํากิจการงานไมคั่งคาง 
นี้เปนมงคลอันสูงสุด 

  



คาถาต่อท้ายทําวัตรคํ่า  ๔๓ 

คาถาที่ ๕ 
       ทานญ ฺจ ธมฺมจริยา จ  ญาตกานญ ฺจ สงฺคโห 
 อนวชฺชานิ กมฺมานิ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จ 
ญาตะกานัญจะ สังคะโห 
อะนะวัชชานิ กัมมานิ 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง  
๑๕. แบงปนชวยเหลือกัน 
๑๖. มั่นในธรรมจรรยา 

๑๗. มีใจนําพาสงเคราะหญาติ 
๑๘. ไมขาดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

นี้เปนมงคลอันสูงสุด 
คาถาที่ ๖ 
 อารตี วิรตี ปาปา     มชฺชปานา จ สญ ฺญโม 
   อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

อาระตี วิระตี ปาปา 
มัชชะปานา จะ สัญญะโม 
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง  



๔๔ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

๑๙. งดเวนความชั่ว 
๒๐. คุมตวัหางของมึนเมา 
๒๑. เรงเราตัวใหไมประมาท 

นี้เปนมงคลอันสูงสุด 
คาถาที่ ๗ 
 คารโว จ นิวาโต จ    สนฺตุฏฺฐ ี จ กตญ ฺญ ุตา 
      กาเลน ธมฺมสฺสวนํ      เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

คาระโว จะ นิวาโต จะ 
สันตุฏฐี จะ กะตัญ ุตา 
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง  

๒๒. มีคารวะรูจักใหความสําคัญ 
๒๓. ออนโยนตอกันสุภาพ 

๒๔. พอใจลาภที่ไดจากแรงของตน 
๒๕. กตัญูรูคุณคนที่ทาํความด ี
๒๖. มีเวลาฟงธรรมหาความรู 

นี้เปนมงคลอันสูงสุด 
  



คาถาต่อท้ายทําวัตรคํ่า  ๔๕ 

คาถาที่ ๘ 
 ขนฺตี จ โสวจสฺสตา    สมณานญ ฺจ ทสฺสนํ 
   กาเลน ธมฺมสากจฺฉา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา 
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง  
๒๗. เขมแข็งอดทน 

๒๘. เปนคนที่พูดกนังาย 
๒๙. ไปพบไปหาพระ  

๓๐. จัดวาระถกปญหาถกธรรม 
นี้เปนมงคลอันสูงสุด 

คาถาที่ ๙ 
 ตโป จ พฺรหฺมจริยญ ฺจ  อริยสจฺจานทสฺสนํ 
  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

ตะโป จะ พรัมมะจะริยัญจะ 
อะริยะสัจจานะทัสสะนัง 
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง  



๔๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

๓๑. ไมมัวเมาเผากิเลสได 
๓๒. เดินหนาไปในอริยมรรค 
๓๓. เห็นประจักษอริยสัจ  

 ๓๔. ชัดแจงนิพพาน 
นี้เปนมงคลอันสูงสุด  

คาถาที่ ๑๐  
ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ    จิตตํฺ ยสฺส น กมฺปต ิ
อโสก ํ วิรชํ  เขมํ      เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํฯ 

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ 
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ 
อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง  

ถึงแมถูกโลกธรรมกระทบ ก็มีใจสงบ 
๓๕. ไมหวั่นไหว 
๓๖. ไรโศกศัลย 

๓๗. ผองใส ไรธุลีละอองควัน 
๓๘. เกษมศานต มั่นคง 
นี้เปนมงคลอันสูงสุด   

 



คาถาต่อท้ายทําวัตรคํ่า  ๔๗ 

คาถาสรุป  
เอตาทิสานิ กตวฺาน     สพฺพตฺถมปราชิตา 
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฉฺนติฺ  ตนเฺตสํ มงคฺลมตฺุตมนตฺิ.  

เอตาทิสานิ กัตฺวานะ 
สัพพัตถะมะปะราชิตา 
สัพพัตถะ โสตถิง คจัฉนัติ 

ตันเตสัง มังคะละมุตตะมนัติ.∗ 
ชนทั้งหลาย คร้ันไดสรางมงคลไวเชนนี้ 

ยอมเปนผูที่ไมพายแพไมอับจน ในทุกถ่ินทุกที่ 
ยอมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน 

น้ีเปนอุดมมงคล ของมวลเทวะมนุษยชนเหลาน้ัน 
ดังนี้แล 

 
 
 

                                         
∗  คาถามงคล ๓๘ นี้ คือคําตรัสสอนของพระพุทธเจา ในมงคลสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๑๕/๓)
คัดมาแสดงในที่นี้เฉพาะท่ีเปนพุทธพจน 



๔๘ 
 

คาถาโพชฌงค ๗ 
(โพชฌังคปริตร)∗ 

โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต  ธมฺมานํ  วิจโย  ตถา 
วิริยมฺปีติปสฺสทฺธิ-    โพชฺฌงฺคา จ ตถาปเร 

โพชฌังโค สะติสังขาโต 
ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา 

วิริยัมปติปสสัทธิ- 
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 

โพชฌงคขอวาสติ ขอธัมมวิจัย กับท้ังขอ
วิริยะ ขอปีติ ขอปัสสัทธิ และยังมีอีก  

สมาธุเปกฺขโพชฺฌงคฺา สตฺเตเต  สพฺพทสสฺนิา 
มุนินา  สมฺมทกฺขาตา ... ... ... ... ... ...  ... ... ... 

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา 
สัตเตเต  สัพพะทัสสินา 
มุนินา  สัมมะทักขาตา 

                                         
∗  โพชฌงค ๗ นี้ ถาปฏิบัติไดตามหลัก จะทําใหมีชีวิตเปนอยูอยางดี ตั้งแตมีความสุขในการ
ทํางาน และงานก็สําเร็จผลอยางดี; นิยมสวดใหคนเจ็บไขฟง ชวยฟนฟูชีวิตจิตใจ ฟนฟูสุขภาพ 



คาถาต่อท้ายทําวัตรคํ่า  ๔๙ 

คือโพชฌงคขอสมา ธิ  และขออุ เบกขา 
โพชฌงค ๗ ขอเหลาน้ี อันพระมุนีเจาผูเห็นธรรม
ท้ังส้ิน ตรัสไวชอบแลว   

... ... ... ... ... ... ... ... ภาวิตา  พหุลีกตา 
สงฺวตฺตนฺติ อภิญฺญาย นิพฺพานาย จ โพธิยา 

ภาวิตา  พะหุลีกะตา 
สังวัตตันติ  อะภิญญายะ 
นิพพานายะ จะ โพธิยา 

โพชฌงค ๗ น้ี ท่ีไดเจริญแลว ทําใหมากแลว 
จะเปนไปเพ่ือปญญาท่ีรูย่ิง เพ่ือนิพพาน และเพ่ือ
การตรัสรู  

เอเตน  สจฺจวชฺเชน    โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทาฯ 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ 
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา 

ดวยคําสัตยน้ี ขอความสวัสดี จงมีแกทาน 
ในกาลทุกเม่ือ 
  



๕๐ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

เอกสฺมึ  สมเย  นาโถ    โมคฺคลฺลานญฺจ กสฺสปํ 
คิลาเน ทุกฺขิเต ทิสฺวา    โพชฺฌงฺเค สตฺต เทสยิ 

เอกัสฺมิง  สะมะเย  นาโถ 
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปง 
คิลาเน ทุกขิเต ทิสฺวา 

โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 
สมัยหน่ึง พระโลกนาถเจา ทอดพระเนตรพระ

มหาโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะ อาพาธ 
มีทุกขเวทนา ไดทรงแสดงโพชฌงค ๗ ประการ  

เต จ ตํ อภินนฺทิตฺวา    โรคา  มุจฺจึสุ  ตํขเณ 
เต จะ ตัง อะภินันทิตฺวา 
โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ 

ทานท้ัง ๒ ช่ืนชมพระภาษิตน้ันแลว หายโรค
ในขณะนั้น  

เอเตน  สจฺจวชฺเชน    โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทาฯ 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ 
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา 

ดวยคําสัตยน้ี ขอความสวัสดี จงมีแกทาน 
ในกาลทุกเม่ือ 



คาถาต่อท้ายทําวัตรคํ่า  ๕๑ 

เอกทา  ธมฺมราชาปิ    เคลญฺเญนาภิปีฬิโต 
จุนฺทตฺเถเรน ตญฺเญว    ภณาเปตฺวาน  สาทรํ 

เอกะทา  ธัมมะราชาป 
เคลัญเญนาภิปฬิโต 

จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ 
ภะณาเปตฺวานะ  สาทะรัง 

ค ร้ังห น่ึง  แมพระธรรมราชา  อันความ
ประชวรเบียดเบียนแลว รับส่ังใหพระจุนทเถระ 
กลาวโพชฌงคน้ันโดยเอื้อเฟอ  
สมฺโมทิตฺวา จ อาพาธา   ตมฺหา วุฏฺฐาสิ ฐานโส 

สัมโมทิตฺวา จะ อาพาธา 
ตัมฺหา วุฏาสิ ฐานะโส 

และทรงบันเทิงพระหฤทัย หายประชวรโดยพลัน  
เอเตน สจฺจวชฺเชน    โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทาฯ 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ 
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา 

ดวยคําสัตยน้ี ขอความสวัสดี จงมีแกทาน 
ในกาลทุกเม่ือ 



๕๒ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ปหีนา เต จ อาพาธา    ติณฺณนฺนมฺปิ มเหสินํ 
มคฺคาหตกิเลสาว ปตฺตานุปฺปตฺติธมฺมตํ 

ปะหี(อาน ฮ)ี นา  เต  จะ  อาพาธา 
ติณณันนัมป  มะเหสินัง 
มัคคาหะตะกิเลสาวะ 
ปตตานุปปตติธมัมะตัง 

ก็และอาพาธท้ังหลายนั้น อันพระมหาฤษีท้ัง 
๓ องค ละไดแลว ถึงความไมบังเกิดเปนธรรมดา 
ดุจกิเลสอันมรรคกําจัดแลว  

เอเตน  สจฺจวชฺเชน   โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทาฯ 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ 
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา 

ดวยคําสัตยน้ี ขอความสวัสดี จงมีแกทาน 
ในกาลทุกเม่ือ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
โพชฌงค ๗ (ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู องครวมท่ีปญญาสําเร็จผล):  
๑. สติ ระลึกนึกหยิบยกธรรมยกขอมูลข้ึนมา ลําดับจับเรียงไดครบ 
๒. ธัมมวิจัย ปญญาเฟนใหรูแจงชัด ถึงความจริง จับจุดจับสาระได เห็นท่ีมา

ทางไป แงดีแงเสีย รูท่ีจะแกไขจะใชจะทําใหสําเร็จไดอยางไร 
๓. วิริยะ พยายามเดินหนาใหปญญาทํางานกาวไปใหถึงความสําเร็จ 
๔. ปีติ เมื่องานกาวไปๆ สมใจหมาย ก็อิ่มใจปล้ืมเปรมใจ   
๕. ปัสสัทธิ พอมีปติอิ่มใจปล้ืมใจ กายใจก็ผอนคลายร่ืนคลองสบาย   
๖. สมาธิ เมื่อผอนคลาย ใจไมมีอะไรกวนบีบกด ก็ม่ันแนวเปนสมาธ ิ
๗. อุเบกขา มีสมาธิแลว ใจก็ไดโอกาสลงตัวสมดุลเปนกลาง ใหปญญา

รูเห็นชัดตรงและเต็ม – ท้ังกายใจท้ังชีวิตอยูในภาวะดีเยี่ยม  



๕๓ 
 

๒. บทเลือกสวดเพิ่ม 

~ ~ 
บทสวดตอไปนี้ นํามาแสดงไว เพื่ อ เลือกสวด

เพิ่มเติม ตามท่ีมีฉันทะหรือมีเวลา โดยมุงเอาบทท่ีแสดง
ธรรมแสดงหลักอันควรรู เขาใจ หรือควรปฏิบัติเปน
พื้นฐาน  

แตละบทสวดนั้น ไมตองวานํา เมื่อหัวหนาสวด
ข้ึนตนแลว ก็วาพรอมกันตอไปเลย 



๕๔ 
 

 
 
 

 

หนาวาง 



๕๕ 
 

กรณียเมตตสูตร∗ 
กรณียมตถฺกุสเลน    ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ 

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ 
ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 
ผูฉลาดในประโยชน# มุงหวังจะลุถึงนิพพาน 

อันเปนสันตบท พึงบําเพ็ญกรณีย  
สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ    สุวโจ จสสฺ มุทุ อนติมานี 

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ 
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี 

พึงเปนผูอาจหาญ เปนผูตรง ซ่ือตรง เปนผูท่ี
พูดกันงาย ออนโยน ไมเยอหย่ิง  
สนฺตุสสฺโก จ สุภโร จ   อปฺปกิจโฺจ จ สลฺลหุกวุตตฺ ิ

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ 
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ 

พึงเปนผูสันโดษ เล้ียงงาย มีกิจนอย 
คลองตัว  
                                         
∗  พระสูตรนี้ (ขุ.ขุ.๒๕/๑๐/๑๓)  พระพุทธเจาตรัสสอนพระกลุมใหญ ที่ออกมาจากปาเพราะทนอยู
ไมได พระองคตรัสใหกลับไปอยูในปานั้นโดยปฏิบัติตามคาถาที่ทรงสอนนี้  

#  อัตถะ คือประโยชน ซ่ึงเปนกรณียอันพึงบําเพ็ญ ไดแกปฏิปทา (การปฏิบัติที่เปนทางใหถึง
มรรคผล) พูดสั้นๆ ก็คือไตรสิกขาน่ันเอง 



๕๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

สนฺตนิทฺฺริโย จ นปิโก จ   อปปฺคพฺโภ กุเลส ุอนนุคทิโฺธ 
สันตินทฺริโย จะ นิปะโก จะ 

อัปปะคพัโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ 
พึงมีอินทรียสงบ  มีปญญาครองตน  ไม

คะนอง ไมติดในตระกูลท้ังหลาย 
น จ ขุทฺทํ สมาจเร กญิ ฺจิ   เยน วิญ ฺญ ู ปเร อุปวเทยฺยุํํ 

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ 
เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง 

ไมพึงประพฤติการเสียหายอะไรๆ แมเล็กนอย 
อยางท่ีเปนเหตุใหวิญูชนตําหนิคนอื่นๆ  
สขุิโน วา เขมิโน โหนตฺุ  สพฺเพ สตตฺา ภวนฺตุ สขุติตฺตา 

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ 
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 

(พึงมีใจเมตตาแผไปวา) ขอสัตวท้ังปวง จงมีความ  
สุข มีความเกษม จงมีความสุขท้ังกายและใจ  
เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ   ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา 

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ 
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 
สัตวท้ังหลายท่ีมีอยู ไมวาจําพวกใด จะเปนพวก

ท่ียังหวาดสะดุงก็ตาม ท่ีม่ันคงก็ตาม หมดท้ังส้ิน 



บทเลือกสวดเพิ่ม  ๕๗ 

ทีฆา วา เย มหนฺตา วา   มชฺฌมิา รสฺสกา อณุกถูลา 
ทีฆา วา เย มะหันตา วา 

มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา 
จะเปนสัตวตัวยาว หรือตัวใหญ ตัวขนาด

กลาง หรือตัวส้ัน ตัวเล็ก หรือตัวโต ก็ตาม  
ทิฏฺฐา วา เย จ อทิฏฺฐา   เย จ ทูเร วสนฺติ อวทิูเร 

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา 
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร, 

เปนสัตวท่ีเราเคยเห็นก็ตาม ไมเคยเห็นก็
ตาม อยูไกลก็ตาม อยูใกลก็ตาม  
ภูตา วา สมฺภเวสี วา   สพฺเพ สตฺตา ภวนตฺุ สุขิตตตฺา 

ภูตา วา สัมภะเวสี วา 
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 

ท่ีเกิดแลว ก็ตาม ท่ีจะเปนตัวเกิดออกมา ก็
ตาม ขอสัตวท้ังปวง จงเปนผูมีความสุขเถิด  
น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ     นาติมญ ฺเญถ กตถฺจิ นํ กิญ ฺจิ 

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ 
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ 

ไมควรขมเหงกัน ไมควรเหยียดหยามกันเลย  



๕๘ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

พฺยาโรสนา ปฏีฆสญ ฺญา  นาญ ฺญมญ ฺญสสฺ ทุกฺขมิจฺเฉยฺย 
พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา  

นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ 
ถึ ง จ ะ มี เ ร่ื อ ง ร า ว ทํ า อ ะ ไ ร พู ด อ ะ ไ ร

กระทบกระท่ังกันบาง หรือหมายใจเคืองแคนไว 
ก็ไมควรปรารถนาความทุกขแกกัน 
มาตา ยถา นิยํ ปุตตํฺ    อายุสา เอกปตฺุตมนุรกฺเข 

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง 
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข, 

มารดาถนอมบุตรคนเดียว ดวยชีวิต ฉันใด 
เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ     มานสมฺภาวเย อปริมาณํ 

เอวัมป สัพพะภูเตสุ 
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง, 

พึงเจริญเมตตาจิต อยางไมมีประมาณ แผ
ไปในสัตวท้ังปวง ฉันน้ัน  
เมตฺตญ ฺจ สพฺพโลกสมึฺ   มานสมฺภาวเย อปริมาณํ 

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสฺมิง 
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 



บทเลือกสวดเพิ่ม  ๕๙ 

พึงเจริญจิตใจเมตตา อยางไมมีประมาณ 
แผไปในโลกท้ังหมด 

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญ ฺจ    อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺต ํ
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ 

อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง 
ท้ังขางบน ขางลาง ตามขวาง ไมมีเวร ไม

เปนศัตรู ไมวาท่ีไหนๆ  

ติฏฺฐญ ฺจรํ นิสินฺโน วา สยาโน วา ยาว ตสฺส วิคตมิทฺโธ 
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา 

สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ, 
ไมวาจะยืนอยู เดินอยู น่ัง หรือนอน เม่ือยัง

ไมงวง  

เอตํ สตึ อธิฏฺเฐยฺย   พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุฯ 
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ 

พฺรัหฺมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ 



๖๐ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

พึงตั้งสติท่ีพรอมดวยเมตตาไวตลอดเวลา
น้ัน ในพระธรรมวินัยน้ี ทานเรียกการอยูดวย
เมตตาน้ัน วาเปนพรหมวิหาร  
ทิฏฺฐ ิญ ฺจ อนุปคมฺม สีลวา    ทสฺสเนน สมฺปนฺโน 

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา 
ทัสสะเนนะ สัมปนโน 

ผูเจริญเมตตา เม่ือไมเขาไปติดคางทิฏฐิท่ีผิด 
เปนผูมีศีล ถึงพรอมดวยปญญาเห็นธรรม 
กาเมสุ วิเนยยฺ เคธํ  น หิ ชาตุ คพฺภเสยยํฺ ปุนเรตีติฯ 

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง 
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. 
กําจัดความติดใครในกามท้ังหลายไดแลว ก็

จะไมมานอนในครรภอีก เปนแนแท ดังน้ีแล 
 
 
  
  



บทเลือกสวดเพิ่ม  ๖๑ 

 เขมาเขมสรณทีปิกคาถา 
พหํุ เว สรณํ ยนฺติ       ปพฺพตานิ วนานิ จ 
อารามรุกฺขเจตฺยานิ     มนุสฺสา ภยตชฺชิตา 

พะหุง เว สะระณัง ยันติ  ปพพะตานิ วะนานิ จะ  
อารามะรุกขะเจตฺยานิ  มะนุสสา ภะยะตัชชติา  
มนุษยเปนอันมาก ถูกภัยคุกคามแลว ยึดเอา

ภูเขาบาง ปาบาง อาราม และตนไมศักด์ิสิทธิ์บาง 
เปนสรณะ  

เนตํ โข สรณํ เขมํ       เนตํ สรณมุตฺตมํ 
เนตํ สรณมาคมฺม      สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติฯ 

เนตัง โข สะระณัง เขมัง  เนตัง สะระณะมุตตะมัง  
เนตัง สะระณะมาคัมมะ  สัพพะทุกขา ปะมุจจะต.ิ  
น่ันมิใชสรณะอันเกษม น่ันมิใชสรณะอันสูงสุด 

เขาอาศัยสรณะน่ันแลว ยอมไมพนไปไดจากทุกข
ท้ังปวง  

โย จ พุทฺธญ ฺจ ธมฺมญ ฺจ  สงฺฆญ ฺจ สรณํ คโต 
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ      สมฺมปฺปญ ฺญาย ปสฺสติ 

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ สะระณัง คะโต  
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ  สัมมัปปญญายะ ปสสะติ  
สวนผูใด ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปน

สรณะแลว มาเห็นดวยปญญาอันชอบ ซ่ึงอริยสัจ ๔ 



๖๒ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ทุกฺขํ ทุกฺขสมุปฺปาทํ      ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ 
อริยญ ฺจฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ    ทุกฺขูปสมคามินํ 

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง  ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง  
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง  ทุกขูปะสะมะคามินัง  
คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความกาวลวงทุกขได

และมรรคมีองค ๘ อันประเสริฐ ท่ีจะใหถึงความ
ระงับดับทุกข  

เอตํ โข สรณํ เขมํ      เอตํ สรณมุตฺตมํ 
เอตํ สรณมาคมฺม      สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติฯ 

เอตัง โข สะระณัง เขมัง  เอตัง สะระณะมุตตะมัง  
เอตัง สะระณะมาคัมมะ  สัพพะทุกขา ปะมุจจตีติ.  
น่ันแหละ เปนสรณะอันเกษม น่ันเปนสรณะ

อันสูงสุด เขาอาศัยสรณะน่ันแลว ยอมพนจากทุกข
ท้ังปวงได  
(เขมาเขมสรณทีปิกคาถา นี้ คือ ธรรมบทคาถาท่ี ๑๘๘ – ๑๙๒, ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๔๐)  



บทเลือกสวดเพิ่ม  ๖๓ 

โอวาทปาติโมกขคาถา 
สพฺพปาปสฺส อกรณํ     กุสลสสฺูปสมฺปทา  
สจติฺตปริโยทปนํ      เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ 

สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา  
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง  เอตัง พุทธานะสาสะนัง  
การไมทําบาปท้ังปวง  
การทํากุศลใหถึงพรอม  
การชําระจิตของตนใหผองใส  
น้ีเปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย.  

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตตีิกขฺา 
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺต ิพุทฺธา 
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาต ี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ 
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา  
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา  
นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี  
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.  

ขันติ คือความอดกลั้นได เปนตบะอยางย่ิง  
ผูรูท้ังหลาย กลาวนิพพานวาเปนธรรมอันย่ิง  
ผูทํารายสัตวอื่น ไมช่ือวาเปนบรรพชิต  
ผูเบียดเบียนสัตวอื่น ไมช่ือวาเปนสมณะ.  



๖๔ สวดมนต ฉบับชาวบาน 
อนปูวาโท อนปูฆาโต  ปาตโิมกฺเข จ สํวโร 
มตฺตญ ฺญ ุตา จ ภตฺตสฺมึ  ปนฺตญ ฺจ สยนาสนํ 
อธิจติฺเต จ อาโยโค   เอตํ พุทฺธาน สาสนนฺติฯ 

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาติโมกเข จะ สังวะโร 
มัตตัญุตา จะ ภัตตัสฺมิง  ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง 
อะธิจิตเต จะ อาโยโค  เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ. 
การไมวาราย  
การไมทําราย  
ความสํารวมในปาติโมกข  
ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค  
การมีท่ีนอนท่ีน่ังอันสงัด  
การประกอบความเพียรในอธิจิต  
น้ีเปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 

(โอวาทปาติโมกขคาถา  นี้ คือ ธรรมบทคาถาท่ี ๑๘๓ – ๑๘๕, ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๓๙) 
  



บทเลือกสวดเพิ่ม  ๖๕ 

สังคหวัตถุคาถา 

ทานญ ฺจ ปยิวชฺชญ ฺจ   อตฺถจริยา จ ยา อิธ 
สมานตา จ ธมฺเมสุ  ตตฺถ ตตฺถ ยถารหํฯ 
ทานัญจ ปยะวัชชัญจะ   อัตถะจะริยา จะ ยา อิธะ 
สะมานะตา จ ธัมเมสุ  ตัตถะ ตัตถะ ยะถาระหัง  
ทาน การเผ่ือแผ่ให้ปัน ๑ ปิยวาจา* การบอก

กล่าวพูดจาอย่างมีใจรักกัน ๑ อัตถจริยา การทํา
ประโยชน์ให้แก่เขา ๑ สมานัตตตา ความเสมอสมาน
เข้ากันให้เหมาะควรแก่บุคคลน้ันๆ ในธรรมท้ังหลาย ๑  

เอเต โข สงฺคหา โลเก  รถสฺสาณีว ยายโต 
เอเต จ สงฺคหา นาสฺสุ  น มาตา ปตฺุตการณา 
ลเภถ มานํ ปูชํ วา   ปิตา วา ปตฺุตการณาฯ 
เอเต โข สังคะหา โลเก  รถัสสาณีวะ ยายะโต 
เอเต จะ สังคะหา นาสสุ  นะ มาตา ปุตตะการะณา 
ลเภถ มาน ปูช วา   ปตา วา ปุตฺตการณาฯ 

ธรรม ๔ อย่างนี้ เป็นสังคหะเคร่ืองยึดเหนี่ยว
รวมคนในโลกนี้ เหมือนลิ่มสลักเพลารถท่ีกําลัง
แล่นไป ถ้าสังคหะเหล่านี้ไม่มี ถึงเป็นมารดาบิดา ก็
จะไม่ได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเขาเป็นบุตร  



๖๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ยสฺมา จ สงฺคหา เอเต   สมเวกฺขนฺติ ปณฺฑติา 
ตสฺมา มหตฺตํ ปปโฺปนฺต ิ ปาสสํา จ ภวนฺติ เตติฯ 
ยัสฺมา จะ สังคะหา เอเต   สะมะเวกขันติ ปณดิตา 
ตัสฺมา มะหัตตัง ปปโปนติ ปาสังสา จะ ภะวันติ เตติ. 

แต่เพราะเหล่าบัณฑิตชนหมายใจมองสังคห
ธรรมเหล่านี้ ไ ว้ จึงถึงความเป็นผู้ มีคุณความดี
ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายจะพึงสรรเสริญ 
(คาถาสังคหวัตถุ ๔ นี้ มาในสังคหสูตร, องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๒/๔๒ และเปนคาถา
สรุปทายสิงคาลกสูตร, ที.ปา.๑๑/๒๐๕/๒๐๖) 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
* ปิยวาจา เปนธรรมท่ีสําคัญมาก เพราะวาจาเปนทางสื่อปญญา อยาง
ที่พระพุทธเจาตรัสวา ปญญาพึงรูดวยการสนทนา (เช่น องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๑๙๒/๒๙๔) ปยวาจารวมไปถึงการแนะนํา สั่งสอน การบอกงาน การ
ใหคําปรึกษา และความเปนปยวาจาน้ัน มิใชอยูแคถอยคํา แตอยูที่
เจตนาในใจที่พูดออกมาดวยความรัก มีใจหวังดี ปรารถนาดี  

ขอใหดูอยางคนที่ตั้งใจหลอกลวงเขา ไปพูดจาถอยคําไพเราะ 
ออนหวาน นาซึ้งใจนัก คําพูดออนหวาน แตใจไมออนหวาน เจตนา
ไมไพเราะดวย อยางน้ีทานไมถือวาเปนปยวาจา  

แตทานยกตัวอยางใหดูวา คุณแมคนหน่ึง ลูกนอยด้ือนัก ชอบเขา
ไปเลนในปารก แมหามอยางไรๆ ก็ไมฟง วันหน่ึงเหลืออด แมหลุด
ปากออกมาทํานองวา “ไอลูกเวร ทําไมดื้อนัก ยังจะไปปาคนเดียวอีก 
ใหควายปาขวิดมันใหตายไปเสียเลย” คําของแมที่ดุดารุนแรงน้ี ทาน
บอกวาไมเปนผรุสวาจา เพราะในใจไมมีผรุสเจตนาเลย มีแตความรัก 
อยากใหลูกอยูดีมีสุข ปลอดภัย จึงไมเสียปยวาจา (แตถาคุณแมอด
ใจได ไมตองดา ก็จะย่ิงดี)  



บทเลือกสวดเพิ่ม  ๖๗ 

โภชเนมัตตัญญุตาปาฐะ 
(ความรูจักประมาณในการบริโภค, การกินพอดี) 
กถญ ฺจ มหานาม อริยสาวโก โภชเน มตฺตญ ฺญ ู โหติฯ 
กถัญจะ มะหานามะ อริยะสาวะโก โภชเน มัตตัญ ู โหติ. 

ดูกรเจามหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะช่ือ
วาเปนผูรูประมาณในโภชนะ?  

อิธ  มหานาม  อริยสาวโก  
อิธะ  มะหานามะ  อะริยะสาวะโก  

ดูกรเจามหานาม อริยสาวก ในธรรมวินัยน้ี  
ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหารํ อาหาเรติ 
ปะฏิสังขา โยนิโส อาหารัง อาหาเรติ 

พิจารณาโดยแยบคายแลว กลืนกินอาหาร  
เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย   
เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ นะ มัณดะนายะ นะ     
วิภูสะนายะ   

มิใชเพ่ือจะสนุกสนาน เพ่ือจะหลงมัวเมา 
เพ่ือจะโออาโกเก 



๖๘ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ฐ ิติยา ยาปนาย      
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ     

แตเพ่ือใหรางกายน้ีดํารงอยู ใหชีวิตดําเนินไป 
วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย 
วิหิงสุปะระติยา พฺรัหฺมะจะริยานุคคะหายะ 

เพ่ือระงับความโหยหิว  เพ่ือเก้ือหนุนชีวิตท่ี
ดําเนินในมรรคพรหมจริยา   

อิติ   ปุราณญ ฺจ   เวทนํ   ปฏิหงฺขามิ   
อิติ   ปุราณัญจะ   เวทะนัง   ปะฏิหังขามิ   

ดวยการบริโภคโดยรูเขาใจดังน้ี เราจะกําจัด
เวทนาเกาไดดวย 

นวญ ฺจ  เวทนํ  น  อุปฺปาเทสฺสามิ 
นะวัญจะ  เวทะนัง  นะ  อุปปาเทสสามิ 

จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึนดวย  
ยาตฺรา   จ   เม   ภวิสฺสติ    
ยาตฺรา   จะ   เม   ภะวิสสะติ    

และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได   



บทเลือกสวดเพิ่ม  ๖๙ 

อนวชฺชตา  จ  ผาสุวิหาโร  จาติ   
อะนะวัชชะตา  จะ  ผาสุวิหาโร  จาติ   

โดยมีการบริโภคท่ีปลอดขอเสียหายไรโทษ 
และเปนอยูผาสุก  

เอวํ โข มหานาม อริยสาวโก โภชเน มตฺตญ ฺญ ู โหติฯ 
เอวัง โข มะหานามะ  อะริยะสาวะโก โภชะเน           
มัตตัญ ู โหติ. 

ดูกรเจามหานาม อยางน้ีแล อริยสาวกช่ือวา
เปนผูรูประมาณในโภชนะ. 

(คําพิจารณาในการรับประทานอาหารนี้ มาในเสขปฏิปทาสูตร ที่พระพุทธเจา
ตรัสแกพระมหานาม เจาศากยะ ที่เมืองกบิลพัสดุ, ม.ม.๑๓/๒๙/๒๗) 

หมายเหตุ: บทพิจารณาในการบริโภคปจจัย ๔ ที่จัดเปน ชุดตังขณิก
ปจจเวกขณ และชุดอตีตปจจเวกขณน้ัน โบราณาจารยทานจัดขึ้น
เพื่อใหภิกษุสามเณรสะดวกในการปฏิบัติเพื่อรักษาปจจัยสันนิสิตศีล 
โดยจัดปรับถอยคําตามหลักภาษา ดวยอาศัยบาลีในพระสูตรเปน
แบบ (พบ ๓ แหง คือใน สัพพาสวสังวรสูตร, ม.ม.๑๒/๑๔/๑๗; องฺ.ฉกฺก.
๒๒/๓๒๙/๔๓๔; ขุ.ม.๒๙/๙๖๔/๖๑๑) เชน ในพระสูตร เปนคําสอน
กลาวถึงบุรุษที่ ๓ วา จีวรํ ปฏิเสวติ, ปิณฺฑปาตํ...เสนาสนํ...คิลาน- 
ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ ปฏิเสวติ ก็ปรับเปนบุรุษที่ ๑ วา จีวรํ ปฏิเสวามิ, 
ปิณฺฑปาตํ...เสนาสนํ...คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ ปฏิเสวามิ. 

บทพิจารณาสําหรับพระภิกษุที่ครบปจจัยทั้ง ๔ พบ ๓ แหงน้ี
เทาน้ัน ที่อื่นมีแตการพิจารณาอาหารอยางเดียว ซึ่งใชไดทั้งสําหรับ
พระภิกษุและคฤหัสถ และไมใช “ปิณฺฑปาตํ ปฏิเสวต”ิ แตใช “อาหารํ 
อาหาเรติ” (มีทั้งในพระสูตรและพระอภิธรรม ราว ๒๐ แหง) โดยมัก
เปนความหมายของโภชเนมัตตัญุตา อยางท่ีนํามาเปนแบบในท่ีน้ี.



๗๐ 
 

 
 
 
 

หนาวาง 
 
 
 



๗๑ 
 

๓. บทสวดเพื่อรูไว 
(บทสวดของพระสงฆ) 

~ ~ 
บทสวดตอไปนี้ ถือเปนหลัก เปนบทสามัญท่ี

พระสงฆสวดในงานทําบุญท่ัวไป และไดพวงคาถา
กรวดน้ําที่ชาวบานใชสวดได ตอทายไวดวย  

บทสวดเหลานี้ ยังไมจัดรวมไวในหนังสือสวดมนตท่ี
เปนเบื้องตนฉบับนี้ แตนํามาแสดงเพื่อใหรูจักไว และจะ
ไดฟงดวยความรูเขาใจ หรือจะสวดเพ่ิมเติมในชุมนุมของ
ตนก็ได ตามฉันทะหรือตามโอกาส  

เพ่ือไมเปนเหตุใหขนาดเลมหนังสือขยายออกไป บท
สวดในหมวดนี้ จะไมบอกคําแปลไว (เวนแตบางบทซึ่งมี
โอกาสมากท่ีจะไดเขาไปใกลชิด) และจะไมแสดงคําบาลีตาม
แบบ บอกไวแตคําอาน 



๗๒ 
 

 
 
 

หนาวาง 
 
 



๗๓ 
 

รตนสูตร 
(แบบตัดสั้นที่นิยมสวดทัว่ไป)  

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา 
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ 
อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. 

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง 
ยะทัชฌะคา สักฺยะมุนี สะมาหิโต 
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ 
อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. 

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง 
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ 

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 
อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. 



๗๔ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา 
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ 

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ 
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. 

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ 
เต ปตติปตตา อะมะตัง วิคัยหะ 
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 

อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. 

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง 
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสฺมิง 
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป 
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ  



บทสวดในงานทําบุญ  ๗๕ 

ถวายพรพระ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุทธัสสะ.  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุทธัสสะ.  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุทธัสสะ.  

อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
วิชชาจะระณะสัมปนโน   สุคะโต   โลกะวิทู     
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา               
เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ.  

สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก    
อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก ปจจัตตัง 
เวทิตัพโพ วิญูหีติ.  

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ      
อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ          
ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    
สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ     
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย     
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย        
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. 



๗๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ชยมังคลัฏฐกคาถา 
(คาถาพาหุง, พาหุง ๘ บท)  

พาหุง สะหัสสะมะภนิิมมิตะสาวุธันตัง 
คฺรีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ  

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ 

นาฬาคิริง คะชะวะรงั อะติมัตตะภูตัง 
ทาวัคคิจักกะมะสะนวีะ สุทารุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ  

อุกขิตตะขัคคะมะติหตัถะสุทารณัุนตัง 
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ  



บทสวดในงานทําบุญ  ๗๗ 

กัตฺวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ  

สัจจัง วิหายะ มะตสัิจจะกะวาทะเกตุง 
วาทาภิโรปิตะมะนงั อะติอันธะภูตัง 
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ  

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ  

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหตัถัง 
พฺรัหฺมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน.ิ  

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอฏัฐะคาถา 
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันท ี
หิตฺวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ. 



๗๘ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ชยปริตร 
มะหาการุณิโก นาโถ  หิตายะ สัพพะปาณินัง  
ปูเรตฺวา ปาระมี สัพพา  ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.  
พระพุทธเจา องคนาถะ ผูทรงพระมหากรุณา 

ทรงบําเพ็ญพระบารมีจบส้ินบริบูรณ เพ่ือ
ประโยชนแกสรรพสัตว ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ
อันสูงสุด ดวยคําสัตยน้ี ขอชัยมงคลจงมีแกทาน 

ชะยันโต โพธิยา มูเล  สักฺยานัง นันทิวัฑฒะโน  
เอวัง ตฺวัง วิชะโย โหหิ  ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล  
อะปะราชิตะปลลังเก  สีเส ปะฐะวิโปกขะเร  
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปตโต ปะโมทะติ.  
พระองคผูทรงจําเริญความเปรมปรีดิ์แก   

ศากยวงศ ทรงมีชัยชนะหมูมาร ในรมพระศรีมหา
โพธ์ิ ถึงความเปนอัครบุคคล ทรงปราโมทยอยูบน
อปราชิตบัลลังก ชัยมงคลสถาน อันเปนจอม บน
โบกขรบัตรคื อ ผืนปฐพี  เป น ท่ีอ ภิ เษกของ
พระพุทธเจาทุกพระองค ขอทานจงเปนผูมีชัย จง
ชํานะ ดุจฉะน้ัน  



บทสวดในงานทําบุญ  ๗๙ 

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง  สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง  
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ  สุยิฏฐัง พฺรัหฺมะจาริสุ  
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง  
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา  
ปะทักขิณานิ กัตฺวานะ  ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.  
บุคคลประพฤติชอบเวลาใด เวลาน้ัน ไดชื่อวา 

เปนฤกษดี มงคลดี เปนเชาดี อรุณดี เปนขณะดี 
ยามดี และเปนอันไดทําบูชาดีแลว ในทานผู
บําเพ็ญพรหมจริยะท้ังหลาย แมกายกรรมของเขา 
ก็เปนสิทธิโชค วจีกรรม ก็เปนสิทธิโชค มโนกรรม
ก็เปนสิทธิโชค ปณิธานของเขา ก็เปนสิทธิโชค 
คร้ันกระทํากรรมท้ังหลายท่ีเปนสิทธิโชคแลว  เขา
ยอมไดประสบแตผลท่ีมุงหมายอันเปนสิทธิโชค 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.  
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. 



๘๐ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

ขอสรรพมงคลจงมีแกทาน ขอเหลาเทพยดา
ท้ังปวงจงปกปกรักษาทาน ดวยอานุภาพแหง
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ขอความ
สวัสดี จงมีแกทานทุกเม่ือ  

อนุโมทนารัมภคาถา 
ยะถา วาริวะหา ปูรา  ปะริปูเรนติ สาคะรัง  
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง  เปตานัง อุปะกัปปะติ  
อิจฉิตัง ปตถิตัง ตุมฺหัง  ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ 
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปณณะระโส ยะถา 
 มะณิ โชติระโส ยะถา. 
หวงนํ้าท่ีเต็ม ยอมยังสาครใหบริบูรณ ฉันใด 

ทานท่ีทานอุทิศใหแลวแตโลกน้ี ยอมสําเร็จ
ประโยชนแกผูท่ีละโลกน้ีไปแลว ฉันน้ัน.  

ขออิฏฐผลท่ีทานปรารถนาแลว ตั้งใจแลว จง
สําเร็จฉับพลัน ขอความดําริท้ังปวงจงบริบูรณ 
ดุจดังดวงจันทรในวันเพ็ญ เหมือนแกวมณี อัน
โชติรส ฉะน้ัน.  



บทสวดในงานทําบุญ  ๘๑ 

สามัญญานุโมทนาคาถา 
สัพพีติโย วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค วินัสสะตุ 
มา เต ภะวัตฺวันตะราโย  สุขี ทีฆายุโก ภะวะ 
ความจัญไรทั้งปวงจงบําราศไป โรคทั้งปวง

ของทานจงหาย อันตรายจงอยามีแกทาน ทานจง
เปนผูมีความสุข มีอายุยืนยาว.  
อะภิวาทะนะสีลิสสะ  นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน  
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง  
พรสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอม

เจริญแกบุคคลผูมีปรกติไหวกราบ มีปรกติออน
นอมตอวุฒบุคคลเปนนิตย.  
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันต ุสัพพะเทวะตา 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.  
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. 
ขอสรรพมงคลจงมีแกทาน ขอเหลาเทพยดา

ทั้งปวงจงปกปกรักษาทาน ดวยอานุภาพแหง
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ขอความ
สวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ  



๘๒ สวดมนต ฉบับชาวบาน 
สัพพโรควินิมุตโตติอาทิคาถา 

(ท้ายอาฏานาฏิยปริตร) 

สัพพะโรคะวินิมุตโต    สัพพะสันตาปะวัชชิโต 
สัพพะเวระมะติกกันโต   นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ 
ทานจงพนจากโรคท้ังปวง  จงปราศจาก

ความเดือดรอนท้ังปวง จงลวงเสียซ่ึงเวรท้ังปวง 
และจงเปนผูหายทุกขรอนเย็นใจ.  

สัพพีติโย วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค วินัสสะตุ 
มา เต ภะวัตวันตะราโย   สุขี ทีฆายุโก ภะวะ 
ความจัญไรท้ังปวงจงบําราศไป โรคท้ังปวง

จงหาย อันตรายอยาไดมีแกทาน ทานจงเปนผูมี
ความสุข มีอายุยืนยาว.  

อะภิวาทะนะสีลิสสะ  นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง. 
พรส่ีประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ยอมเจริญแกบุคคล ผูมีปรกติไหวกราบ มีปรกติ
ออนนอมตอวุฒบุคคลเปนนิตย.  



บทสวดในงานทําบุญ  ๘๓ 

ติโรกุฑฑกัณฑปจฉิมภาค 
(อนุโมทนาในงานทําบุญอุทิศผู้ตาย) 

อะทาสิ เม อะกาสิ เม    ญาติมิตตา สะขา จะ เม 
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา   ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง 
บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันทานไดทําแก

ตนในกาลกอนวา ผูนี้ไดใหส่ิงนี้แกเรา ผูนี้ไดทํากิจ
นี้เพ่ือเรา ผูนี้เปนญาติ เปนมิตร เปนเพ่ือนของเรา 
ดังนี้ ก็ควรใหทักษิณาทาน เพ่ือผูที่ละโลกนี้ไปแลว.  

นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา  ยาวัญญา ปะริเทะวะนา 
นะ ตัง เปตานะมัตถายะ  เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย. 
การรองไหก็ดี การเศราโศก ก็ดี หรือการรํ่าไร

รําพันอยางอื่น ก็ดี ไมควรทําเลยทีเดียว เพราะวา
การรองไหเปนตนน้ัน ไมเปนไปเพ่ือประโยชนแก
ญาติท้ังหลายผูละโลกน้ีไปแลว ญาติท้ังหลาย
ยอมคงอยูอยางน้ัน.  
  



๘๔ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา  สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา 
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ     ฐานะโส อุปะกัปปะติ. 
ก็ทักษิณาทานน้ีแล อันทานใหแลว 

ประดิษฐานไวดีแลวในสงฆ ยอมสําเร็จผลโดย
พลัน แกผูละโลกน้ีไปแลวน้ัน ตลอดกาลนาน  

โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต 
เปตานะปูชา จะ กะตา อุฬารา 
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง 
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ. 

ญาติธรรมน้ีน้ัน ทานก็ไดแสดงใหปรากฏ
แลว บูชาอันย่ิง ทานก็ไดทําแลวแกญาติท้ังหลาย
ผูละโลกน้ีไปแลว และทานก็ไดเพ่ิมถวายกําลังแก
ภิกษุท้ังหลายแลวดวย บุญไมนอย เปนอันทาน
ไดขวนขวายแลว ดังน้ีแล. 

บทกรวดน้ําอยางส้ัน 
(เช่น ขุ.เปต.๒๖/๑๑๒/๒๐๘) 

 “อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ” 
“ขอบุญนี้ จงมีผล แกญาติท้ังหลาย ของขาพเจา” 



บทสวดในงานทําบุญ  ๘๕ 

ปตติทานคาถา 
(นิยมสวดท้ายทําวัตรเช้า จบแล้วน่ังเจริญจิตตภาวนา) 

ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี 
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง 
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา 
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล 
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว 
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา 
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา 
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต 
ชะลาพุชา เยป จะ อัณฑะสัมภะวา 
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา 
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต 
สัพเพป ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง. 

ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม  ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา 
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ  อัตถายะ จะ หิตายะ จะ 
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม  สัพเพป ธัมมะจาริโน 
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต.  



๘๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

คาถากรวดน้ํา 
(นิยมสวดท้ายทําวัตรค่ํา) 

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อุปชฌายา คุณุตตะรา  
อาจะริยูปะการา จะ  มาตาปตา จะ ญาตะกา  
สุริโย จันทิมา ราชา  คุณะวันตา นะราป จะ  
พฺรัหฺมะมารา จะ อินทา จะ  โลกะปาลา จะ เทวะตา  
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ  มัชฌัตตา เวริกาป จะ  
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ  ปุญญานิ ปะกะตานิ เม  
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ  ขิปปง ปาเปถะ โว มะตัง.  
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททิเสนะ จะ  

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ  ตัณหุปาทานะเฉทะนัง  
เย สันตาเน หินา ธัมมา  ยาวะ นิพพานะโต มะมัง  
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ  ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว  
อุชุจิตตัง สะติปญญา  สัลเลโข วิริยัมหินา  
มารา ละภันตุ โนกาสัง  กาตุญจะ วิริเยสุ เม  
พุทธาธิปะวะโร นาโถ  ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม  
นาโถ ปจเจพุทโธ จะ  สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง 
เตโสตตะมานุภาเวนะ  มาโรกาสัง ละภันตุ มา.  



๘๗ 
 

๔. คําแบบสําหรับพิธี 
~ ~ 

คําอาราธนาศีล ๕ (หรือ ศีล ๘) 
มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,)  
ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิ ยาจามะ. 

ทุติยัมป มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,)  
ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิ ยาจามะ. 

ตะติยัมป มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,)  
ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิ ยาจามะ. 

คําแปล: (ไมตองกลาว เวนแตประสงค) 
ขาแตทานผูเจริญ, ขาพเจา (ท้ังหลาย), ขอสมาทานศีล ๕ 

(ศีล ๘) พรอมทั้งไตรสรณคมน, (เพ่ือจะรักษาแยกแตละขอ)  
แมครั้งที่ ๒ ...ฯลฯ...  
แมครั้งที่ ๓ ...ฯลฯ...  
ถ้าว่าคนเดียว เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, ยาจามะ เป็น ยาจามิ  
ถ้าขอศีล ๘ เปลี่ยน ปัญจะ เป็น อัฏฐะ, คําแปล: ศีล ๕ เป็น ศีล ๘ 
ถ้าจะรักษาศีล ๕ รวมเป็นชุด หรือขอศีล ๘ ไม่ต้องกล่าวคําใน

วงเล็บ คือ (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,)  



๘๘ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

คําสมาทานศีล ๕  
(ว่าตามพระอาจารย์ผู้ให้ศีล) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 
(๓ จบ) 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  

ทุติยัมป  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  
ทุติยัมป  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  
ทุติยัมป  สังฆัง สะระณัง คัจฉาม ิ 
ตะติยัมป  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  
ตะติยัมป  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  
ตะติยัมป  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.  
เม่ือพระกล่าวว่า  ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง.  
พึงรับพร้อมกันว่า อามะ ภันเต.  

๑. ปาณาติปาตา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.  
๒. อะทินนาทานา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.  
๔. มุสาวาทา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.  
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง 

สะมาทิยามิ. 



คําแบบสําหรับพิธี  ๘๙ 

จบแล้ว พระอาจารย์กล่าวว่า:  
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ,  

สีเลนะ สุคะติง ยันติ  สีเลนะ โภคะสัมปะทา  
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ  ตัสฺมา สีลัง วิโสธะเย.  

กราบพร้อมกัน ๓ คร้ัง  

คําสมาทานศีล ๘  
ปฏิบัติเหมือนอย่างสมาทานศีล ๕ มาจนถึงตอนรับ

สิกขาบท เปล่ียนเฉพาะข้อ ๓ และเพ่ิมข้อ ๖-๗-๘ ดังนี้ 

๓. อะพฺรัหฺมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.  
๖. วิกาละโภชะนา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.  
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะมาลาคันธะวิเลปะนะ- 

ธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง 
สะมาทิยามิ.  

๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง 
สะมาทิยามิ. 
จบแล้ว พระอาจารย์กล่าวว่า:  
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ,  

สีเลนะ สุคะติง ยันติ  สีเลนะ โภคะสัมปะทา  
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ  ตัสฺมา สีลัง วิโสธะเย.  

กราบพร้อมกัน ๓ คร้ัง  



๙๐ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

คําสมาทานอุโบสถศีล  
ถ้าประสงค์จะสมาทานศีล ๘ นั้น ให้เป็นการรักษา

อุโบสถศีล ในแบบรวบรัด พึงปฏิบัติทํานองเดียวกับการ
สมาทานศีล ๘ นั่นเอง แต่เริ่มต้นกล่าวคําอาราธนา
อุโบสถศีลพร้อมกัน โดยว่าดังต่อไปน้ี ๓ จบ คือ 

มะยัง ภันเต,   ติสะระเณนะ สะหะ, 
อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,  อุโปสะถัง ยาจามะ. 

จากนี้ รับสรณคมน์ และศีลไปจนจบ เหมือนในการ
สมาทานศีล ๘ แต่เพิ่มว่า เมื่อรับสิกขาบทข้อที่ ๘ (อุจจา
สะยะนะ...) จบแล้ว กล่าวต่อไปอีกว่า 

อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปญญัตตัง   
อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ 
อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ. 

จบแล้ว พระอาจารย์กล่าวว่า:   
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะวะเสนะ 

มะนะสิกะริตฺวา สาธุกัง อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ.  
รับพร้อมกันว่า: อามะ ภันเต.  
แล้วพระอาจารย์กล่าวสรุป:   

สีเลนะ สุคะติง ยันติ  สีเลนะ โภคะสัมปะทา  
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ  ตัสฺมา สีลัง วิโสธะเย.  

กราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง (จากน้ัน ฟังธรรม)  



คําแบบสําหรับพิธี  ๙๑ 

คําอาราธนาพระปริตร  
วิปตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปตติสิทธิยา 
สัพพะทุกขะวินาสายะ  ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง 
วิปตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปตติสิทธิยา 
สัพพะภะยะวินาสายะ  ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง 
วิปตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปตติสิทธิยา 
สัพพะโรคะวินาสายะ  ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง. 

(ขอพระคุณเจาโปรดสวดพระปริตร อันเปน
มงคล เพื่อปองกันวิบัติ เพื่อสําเร็จสมบัติทุกประการ 
เพื่อใหสรรพทุกขโรคภัยพินาศสูญไป.) 

คําอาราธนาธรรม  
พฺรหฺมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ  
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ  
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา  
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปมัง ปะชัง.  

(ทาวสหัมบดีพรหม ผูเปนอธิบดีแหงโลก ได
ประนมอัญชลี ทูลวิงวอนพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
วา สัตวผูมีธุลีในดวงตานอย มีอยูในโลก ขอพระองค
ไดโปรดแสดงธรรมอนุเคราะหหมูสัตวน้ีเถิด.)  



๙๒ สวดมนต ฉบับชาวบาน 

คําถวายสังฆทาน 

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, 
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, 
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, 
ปะฏิคคัณหาตุ, พุทธะสาสะนัสสะ, จิรัฏฐิติยา,   
เจวะ, อัมฺหากัญจะ, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.  

คําแปล 
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย ขอ

นอมถวายภัตตาหาร กับท้ังบริวารเหลาน้ี แก
พระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับภัตตาหาร 
กับท้ังบริวารเหลาน้ี ของขาพเจาท้ังหลาย เพ่ือ
ความดํารงย่ังยืนนาน แหงพระบวรพุทธศาสนา 
พรอมท้ังเพ่ือประโยชนและความสุข แกขาพเจา
ท้ังหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ. 
  



คําแบบสําหรับพิธี  ๙๓ 

คําถวายสังฆทานอุทิศใหผูตาย 
อิมานิ, มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ,       

สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, 
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, 
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณฺหาตุ, อัมหากัญเจวะ, 
มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, 
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.  

คําแปล 
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย ขอ

นอมถวาย มตกภัตตาหาร กับท้ังบริวารเหลาน้ี แด
พระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ มตก
ภัตตาหาร กับท้ังบริวารเหลาน้ี ของขาพเจาท้ังหลาย 
เพ่ือประโยชนและความสุข แกขาพเจาท้ังหลาย 
และแกญาติของขาพเจาท้ังหลาย มีมารดาบิดา
เปนตน ผูลวงลับไปแลว ส้ินกาลนาน เทอญ.  

 



๙๔ 
 

๕. คาถาสุภาษิต 

อสชฺฌายมลา มนฺตา. 
อะสัชฌายะมะลา มันตา. 

มนตท้ังหลาย มีการไมสาธยาย เปนมลทิน 
 (องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๐๕/๑๙๘) 

สหสฺสมปิ เจ คาถา  อนตฺถปทสญ ฺหิตา 
เอกํ คาถาปทํ เสยฺโย    ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ. 
สหัสสะมะป เจ คาถา  อนัตถะปะทะสัญหิตา 
เอกัง คาถาปะทัง ไสโย  ยัง สุตฺวา อุปะสัมมะติ. 
คาถามากมายแมตั้งพัน ถามีแตถอยคําท่ีไร

ความหมาย คาถาบทเดียวท่ีฟงแลวระงับกิเลสได 
พาใจใหสงบ ประเสริฐกวา  (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๔) 

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา. 
อะโมฆัง ทิวะสัง กะยิรา อัปเปนะ พะหุเกนะ วา. 
เวลาแตละวัน อยาใหผานไปเปลา ไมมากก็

นอย ตองใหไดอะไรบาง  
 (ขุ.เถร.๒๖/๒๕๙/๓๓๕) 



คาถาสุภาษิต  ๙๕ 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. 
อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ. 

แทจริงน้ัน ตนเปนท่ีพ่ึงของตน 
 (ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖) 

อตฺตนา หิ สุทนฺเตน    นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ. 
อัตตะนา หิ สุทันเตนะ  นาถัง ละภะติ ทุลละภัง 
มีตนท่ีฝกดีแลวน่ันแหละ คือไดท่ีพ่ึงซ่ึงหาได

แสนยาก (ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖) 

สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานํ อณุํ อคฺคึว สนฺธมํ. 
สมุฏฐาเปติ อัตฺตานัง อณุง อัคคิงวะ สันธะมัง. 
ตั้งตัวข้ึนมาใหได เหมือนกอกองไฟจากขี้ฝอย 
 (ขุ.ชา.๒๗/๔/๒) 

อนาคตํ  ปฏิกยิราถ  กิจฺจํ 
มา มํ กิจฺจํ กิจฺจกาเล พฺยเธสิ.  
อะนาคะตัง ปะฏิกะยิราถะ กิจจัง 
มา มัง กิจจัง กิจจะกาเล พฺยะเธสิ.  

ทํากิจสําหรับอนาคตใหพรอมไว อยาใหกิจ
น้ันบีบคั้นตัวเม่ือถึงเวลาตองทําเฉพาะหนา 

 (ขุ.ชา.๒๗/๑๖๓๖/๓๒๘) 



๙๖ สวดมนต ฉบับชาวบาน 
กยิรา เจ กยิราเถนํ      ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม. 
กะยิรา เจ กะยิราเถนัง   ทัฬฺหะเมนัง ปรักกะเม. 
ถาจะทําการดีอันใด  ก็ลงมือทําเ ถิด  พึง

พากเพียรทําการน้ันใหม่ันแนว (สํ.ส.๑๕/๒๔๐/๖๘) 

อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ     สุตฺเตสุ พหุชาคโร 
อพลสฺสํว สีฆสฺโส       หิตฺวา ยาติ สุเมธโส. 
อัปปะมัตโต ปะมัตเตสุ    สุตเตสุ พะหุชาคะโร 
อะพะลัสสังวะ สีฆัสโส    หิตฺวา ยาติ สุเมธะโส. 
คนมีปญญาชาญฉลาด  เมื่อคนท้ังหลายมัว

ประมาทกันอยู ก็ไมประมาท เม่ือคนท้ังหลายมัว
หลับใหล ก็ต่ืนไวมาก เขาจะท้ิงหางคนเหลาน้ันไว 
เหมือนมาฝเทาเร็ว ท้ิงหางมาท่ีออนแอไป (ขุ.ธ.๒๕/๑๒/๑๘) 

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา  ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ 
โส อิมํ โลกํ ปภาเสติ      อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา. 
โย จะ ปุพเพ ปะมัชชิตฺวา  ปจฉา โส นัปปะมัชชะติ 
โส อิมัง โลกัง ปะภาเสติ   อัพภา มุตโตวะ จันทิมา. 
ผูใด กอนน้ันปลอยตัวมัวประมาท แลวภายหลัง 

(กลับตัวได) ไมประมาท เขาจะทําโลกน้ีใหสดใสแจม
จา เหมือนจันทรเพ็ญพนออกมาจากเมฆหมอก   

 (ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๘) 



คาถาสุภาษิต  ๙๗ 

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร      ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร 
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ  ปชาย อนุกมฺปกา. 
พฺรัหฺมาติ มาตาปตะโร      ปุพพาจะริยาติ วุจจะเร 
อาหุไนยา จะ ปุตตานัง  ปะชายะ อะนุกัมปะกา. 
มารดาบิดา อุมชูลูกมา เรียกวาเปนพระพรหม 

เปนบูรพาจารยคือคุณครูตน และเปนอาหุไนยบุคคล
นับเปนพระอรหันตของลูก  (ขุ.ธ.๒๕/๒๘๖/๓๑๔) 

สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก   อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา. 
สุขา มัตไตยะตา โลเก  อะโถ เปตไตยะตา สุขา. 
ความเคารพรักดูแลคุณแม และทั้งคุณพอ 

เปนความสุขในโลก (ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๙) 

ปุตตฺา วตถฺุ มนุสฺสานํ. 
ปุตตา วัตถุ มะนุสสานัง. 

ลูกเปนท่ีตั้งอาศัยดํารงเหลามนุษยไว (สํ.ส.๑๕/๑๖๕/๕๑) 

ภริยา ปรมา สขา. 
ภะริยา ปะระมา สะขา. 
ภรรยาเปนยอดสหาย (สํ.ส.๑๕/๑๖๕/๕๑) 
มาตา มิตตฺํ สเก ฆเร. 

มาตา มิตตัง สะเก ฆะเร. 
คุณแม คือมิตรแทประจําบาน (สํ.ส.๑๕/๑๖๓/๕๐) 



๙๘ สวดมนต ฉบับชาวบาน 
อาปทาสุ น ชหาติ    ขีเณน นาติมญ ฺญติ. 
อาปะทาสุ นะ ชะหาติ    ขีเณนะ นาติมัญญะติ. 
ถึงมีภัยรายแรง ก็ไมท้ิงไป เม่ือเพ่ือนส้ินไร ก็

ไมดูหม่ิน เขาผูน้ันคือมิตรแท  (องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๓๓/๓๓) 

วิสฺสาสปรมา ญาต.ิ 
วิสสาสะปะระมา ญาติ.   

คนคุนเคยไวใจไดสนิท คือญาติแทใกลชิดท่ีสุด  
 (ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒) 

สพฺเพสํ โส หิโต โหต.ิ 
สัพเพสัง โส หิโต โหติ. 

คนดี ทําประโยชนแกปวงชน (องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๒๘/๒๔๘) 
สุขา สงฺฆสสฺ สามคคฺ.ี 
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี. 
สามัคคีของหมู ใหเกิดสุข (ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๔๑) 

ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา กยิรา มาลาคุเฬ พหู 
เอวํ ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพํ กุสลํ พหํุ. 
ยะถาป ปุปผะราสิมฺหา กะยิรา มาลาคุเฬ พะหู 
เอวัง ชาเตนะ มัจเจนะ กัตตัพพัง กุสะลัง พะหุง. 
จากดอกไม้ที่กองสุมกันอยู่ ช่างดอกไม้ ร้อยพวงมาลัย

ได้มากมาย ฉันใด คนเราเกิดมาแล้ว ก็ควร (ใช้ชีวิต
ชาติหนึ่งนี้) สร้างความดีให้มาก ฉันนั้น  (ขุ.ธ.๒๕/๑๔/๒๒) 



คาถาสุภาษิต  ๙๙ 

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ. 
สะยัง กะตานิ ปุญญานิ ตัง มิตตัง สัมปะรายิกัง. 
บุญคือทุนความดี ท่ีตนเองทําไว เปนมิตร

ติดตามตัวไปขางหนา (สํ.ส.๑๕/๑๖๓/๕๐) 

อารามโรปา วนโรปา     เย ชนา เสตุการกา 
ปปญ ฺจ อุทปานญ ฺจ       เย ททนฺติ อุปสฺสยํ, 
อารามะโรปา วะนะโรปา  เย ชะนา เสตุการะกา 
ปะปญจะ อุทะปานัญจะ   เย ทะทันติ อุปสสะยัง, 
ชนเหลาใด ปลูกสวน ปลูกปา สรางสะพาน 

(ทําทางขามทางผาน รวมท้ังจัดเรือขามฟาก) 
จัดบริการนํ้าดื่ม ขุดบึงบอสระนํ้า ใหท่ีพักอาศัย  

เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ     สทา ปุญ ฺญํ ปวฑฺฒติ 
ธมฺมฏฺฐา สีลสมฺปนฺนา  เต ชนา สคฺคคามิโน.  
เตสัง ทิวา จะ รัตโต จะ  สะทา ปุญญัง ปะวัฑฒะติ 
ธัมมัฏฐา สีละสัมปนนา  เต ชะนา สัคคะคามิโน.  
บุญของชนเหลาน้ัน จะเจริญงอกงาม ท้ังคืน

ท้ังวัน ทุกเวลา ชนเหลาน้ัน ผูตั้งอยูในธรรม ถึง
พรอมดวยศีล เปนผูเดินทางสวรรค. (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) 


