การอธิษฐานแตกต่างจากการขอพรเป็นเหมือนทั้งเข็มทิศชีวิตที่ให้เรามีจุดหมายพร้อมกับเป็น
หางเสือเรือที่คอยคัดท้ายไม่ให้เราหลงทางหลุดไปจากเส้นทางหรือเป้าหมายหลัก
การอธิษฐานมีความสาคัญมากๆในการสร้างบารมีเป็นหนึ่งในทศบารมีที่พระพุทธเจ้าได้บาเพ็ญ
มาจนเต็มแล้ว การอธิษฐานควรตั้งจิตอธิษฐานหลังการทาบุญใหญ่หรือนั่งสมาธิจะทาให้มีพลัง
หรือแรงอธิษฐานทีส่ ูง ทั้งหมดได้รวบรวมมาจากพระในหลายสานักจากหลายอาจารย์ประมวล
รวมมาเพือ่ ให้ได้เลือกใช้ตามความต้องการและสถานการณ์ของตน
โครงสร้างการอธิษฐาน คืออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและเทพยดาทั้งหลายเพื่อให้คาอธิษฐานมี
พลังพร้อมทั้งอ้างอิงบุญของเราที่เพิ่งทาไปจากนั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานทั้งทางโลกทางธรรม
เลือกใช้ตามอัธยาศัยดังนี้ครับ
ข้าพเจ้าขออัญเชิญอาราธนาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระอริย
สงฆ์ทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พระสยามเทวาธิราชทุกองค์
ตลอดจน บารมีแห่ง พระศรีอาริย์ พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ พระ
อรหันต์จี้กง เซียนทั้งแปด พระอิศวร องค์พอ่ พระศิวะอิศรามันตราเม พระวิษณุ พระนารายณ์
พระพรหม พระพิฆเนศ พระอินทร์ พระยม พระกาฬ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ
พระเพลิง พระพาย พระพิรณ
ุ เจ้ากรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์
ท้าวกุเวร และพญายมราช หลวงปู่เทพโลกอุดร สมเด็จโต หลวงปู่ทวด ครูบาศรีวิชัย หลวงปู่
มั่น หลวงปู่สด หลวงปู่แหวน หลวงปู่ศขุ หลวงปูด่ ู่ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดาและพระ
นิยตโพธิสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระสุปฏิปันโนทั้งหลายและผู้มี
พระคุณทุกท่านจงมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า และขอน้อมอาราธนา บุญบารมีของ
ข้าพเจ้า ทีเ่ คยสั่งสมไว้ในอดีตชาติในแสนโกฏิ กัลป์ที่ผ่านมา อันมีภพชาติที่เป็นพราหมณ์ และ
เป็นฤๅษีบาเพ็ญตบะเป็นต้น ตลอดจนถึงบารมีในภพชาตินี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทากุศลไว้แด่
พระพุทธศาสนา และทากุศลแก่สังคม และบุพเจตนาอัน แน่วแน่ที่จะสร้างกุศลแด่
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พระพุทธศาสนานี้ ขอพระบารมีอันประเสริฐเหล่านี้ทุกสิ่งทุกประการ จงมาเป็น เดชเป็นศรี
เป็นตบะเป็นเดชพลังรวมศูนย์อยู่ในคาอธิษฐานของข้าพเจ้า ขอให้คาอธิษฐานของข้าพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ และ ขอให้คาอธิษฐานนี้จงแผ่พลังไพศาลกังวานก้อง
สะท้านโลกนี้ขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ชั้นรูปพรหมทั้ง ๑๖ และ ชั้นอรูปพรหมทั้ง ๔ และตลอด
ทั้ง หมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาลพิภพ จบเจ็ดคาบสมุทรตลอดสุดก้นบาดาล และในที่อสิ ระ
ทั้งปวง ตลอดทั้งชมพูทวีป บุพพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป และอุตตรกุรุทวีป ไปจนสุดปลาย
ทั้ง ๘ ทิศของเอกภพนี้ เพื่อเป็นทิพย์พยานกุศลเจตนาในการสร้างบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า
บุญกุศล ที่ข้าพเจ้าบาเพ็ญไว้ด้วยดีแล้ว มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล และการอุทิศแผ่สว่ น
กุศลนั้นแก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี และที่จะบาเพ็ญไป
จนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดี ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพเจ้าขออุทศิ ส่วนกุศลนีใ้ ห้
แด่ บุรพกษัตริยาธิราชของชาติไทยในอดีตทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราช สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราชสมเด็จพระศรี
สุริโยทัย สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ย่าโม และบรรพชนไทยทั้งหลายที่ได้กอบกู้ชาติไทยไว้
รวมทั้งแด่คณะธรรมทูตนาโดยพระอริยเจ้าคือพระโสณะและพระอุตตระ แด่ท้าวจาตุมหาราช
ทั้งสี่ และเทวดา พรหมทุกองค์ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า แด่พญายมราชทุกองค์ นายนิรยบาลทุกตน
อมนุษย์ทุกตน และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าในภพชาตินี้ก็ดี หรือในอนันตชาติที่
ผ่านมา แด่ทวยเทพและดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณทีส่ ถิตอยู่ ณ ที่นกี้ ็ดี อยู่ที่พักอาศัยของ
ข้าพเจ้าก็ดี ที่ทางานของข้าพเจ้า หรืออยู่ในสถานที่ทั่วไป ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้
ท่านทั้งหลาย โปรดตั้ง จิตให้เป็นกุศลและร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญทีข่ ้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้ขอ
อานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก บังเกิดแก่ทุกท่านทุกตน ท่านที่มที ุกข์ขอให้พ้น
จากทุกข์ ที่มีสุขขอให้สขุ ยิ่งขึ้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ
สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติก็ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี ในอนันตชาติที่ผ่านมาก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี หรือไม่เจนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
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ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษ อโหสิกรรมให้แก่
ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็
ดี ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิน้
ขออานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลตัดรอนอกุศลกรรมที่มีกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
ที่มีอยู่ทั้งหมดในภพชาตินี้ก็ดี หรือในอนันตชาติที่ผ่านมา โดยฉับพลัน อกุศลกรรมทั้งหลาย ทีม่ ี
แก่กันมาแต่อดีตชาติ ขอให้เป็นอโหสิกรรม ด้วยทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี และด้วย
อานุภาพของบุญทั้งหลายนี้ ขอเธอทั้งหลายนั้น ที่มีทุกข์จงพ้นจากทุกข์ ที่มีสุขขอให้สุข
ยิ่งขึ้น และจงละเว้นความเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและครอบครัวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยเถิด
ตลอดจนถึงขอให้บญ
ุ นีถ้ งึ แก่เชือ้ โรค ผีเชือ้ โรคที่อยู่ในร่างกายข้าพเจ้าและทีอ่ อกจากร่างกาย
ข้าพเจ้า ให้บญ
ุ นีแ้ ปรสภาพเป็นธาตุทพิ ย์ โอสถทิพย์ ปรับธาตุทั้งสี่ในร่างกายข้าพเจ้าให้เป็น
ปกติ มีสขุ ภาพกายและจิตสมบูรณ์แข็งแรงทุกส่วน จวบจนสิ้นอายุขยั
ขออานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทุกๆด้าน ขอให้
เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบพลิกผันจากร้ายเป็นดีมชี ีวิตที่
ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งความดีงามจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า เงินทองที่จะได้รับ
ด้วยกุศลวิบากของข้าพเจ้า ที่จะได้รอ้ ย ขอให้ได้เป็นพัน ที่จะได้พันขอให้ได้หมื่น ที่จะได้หมื่น
ขอให้ได้แสน ที่จะได้แสนขอให้ได้ล้าน เช่นนี้ไปเรื่อยๆ อีกทั้งขอให้ข้าพเจ้าได้ลาภสักการะและ
ลาภลอยเป็นที่อศั จรรย์อยู่เสมอ จนมีอสิ รภาพทางการเงิน จนสามารถบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะได้อย่างสะดวกง่ายดาย
ขอให้ข้าพเจ้า ทีท่ างานประจาอยู่นี้จงประสบแต่ความโชคดีมีชัยในงานที่ทาปราศจากอุปสรรค
ปัญหาใด ๆ ได้พบแต่ลกู ค้าที่ดี หัวหน้าที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดี การทางานราบรื่นได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายทัง้ ภายในและภายนอกอย่างดีมาก จนงานเกิดผลสาเร็จเป็นอัศจรรย์
เหนือมนุษย์ทั้งปวงทุกเมื่อ สามารถบรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่ตั้งไว้โดยง่าย ขอให้ได้เลื่อน
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ตาแหน่งโดยไวพรั่งพร้อมด้วยเงินทองไหลมามากไม่ขาดสาย และหากข้าพเจ้าจะประกอบ
ธุรกิจใดๆขอให้ประสบความสาเร็จ เกิดผลกาไรมหาศาลในเวลา อันรวดเร็ว ที่เป็นหนี้สิน
อยู่ ขอให้ได้ปลดหนี้โดยง่ายโดยเร็วพลัน มีคนให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าให้พ้นหนี้ได้ ส่วนที่
ประกอบธุรกิจใดๆ หรือปรารถนาจะประกอบธุรกิจใดๆในภายภาคหน้า หากเป็นไปด้วย
สัมมาอาชีวะ และซื่อสัตย์ สุจริต ข้าพเจ้าขอน้อมอาราธนาทานบารมีแห่งพระสีวลีเถรเจ้าผู้เป็น
เลิศในด้านทรัพย์มหาศาลและทานบารมีของพระอนุรุทธเถรเจ้าผูไ้ ม่เคยรู้จักคาว่า "ไม่มี" และ
บารมีแห่งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และบารมีท่านโชติกเศรษฐีผู้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่
พร่อง จงมาเกื้อกูลให้ขา้ พเจ้าได้เป็นมหาเศรษฐีโดยเร็วพลันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
[ขอให้(ลูกของ)ข้าพเจ้าที่เรียนหนังสืออยู่ ขอให้เรียนจนจบ ได้คะแนนสอบที่ดี และแตกฉานใน
วิชาที่เรียนนั้นโดยง่ายดายเถิด]
แม้นข้าพเจ้าปรารถนาอยากจะรูส้ ิ่งใดที่เป็นวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้นั้นและเรียนรู้ได้โดยง่าย มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้ง แตกฉาน และ
จดจาได้อย่างแม่นยาสามารถนามาปรับใช้ได้โดยพิสดาร ก่อเกิดปฏิภาณทุกเมื่อ สามารถสั่ง
สอนให้บุคคลอื่นได้รู้ตามได้อย่างง่ายดาย
ขออานุภาพแห่งแรงอธิษฐานนี้ดลให้ข้าพเจ้าได้พบแต่กัลยาณมิตรที่ดี ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดี หรือ
เป็นเทวดาก็ดมี ีความจริงใจต่อข้าพเจ้าอย่างแท้จริง มาช่วยเหลือบาบัดทุกข์ของข้าพเจ้า และ
มาสนับสนุนเกือ้ กูลข้าพเจ้า ในยามสุข ทั้งทางโลกและทางธรรมเสมอ ให้ได้พานพบแต่ครูบา
อาจารย์ พระสุปฏิปนั โนพระอริยสงฆ์ อริยบุคคล และห่างไกลจากคนพาล คนหลงผิดที่เป็น
มิจฉาทิฐิ ไกลจากศัตรู หมู่มาร ตลอดทั้งศัตรูผคู้ ิดร้าย ไม่อาจทาอันตรายใด ๆ ได้เลย มนุษย์
และอมนุษย์ใดหากมีจิตคิดไม่ดีต่อข้าพเจ้า ขอให้บุญนี้จงไปถึงจิตใจของผู้นั้นแล้วขอจงเปลี่ยน
ปรับกลับกลายให้เป็นมิตรในฉับพลันทันที
อีกทั้งหากยามใดที่ชะตาข้าพเจ้าต้องเข้าเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือภัยใดๆ ขอให้แคล้ว
คลาดทุกประการ ที่จะพิการขอให้เพียงฟกช้า ที่จะฟกช้าขอให้เพียงระคายเคือง ยามเจ็บป่วย
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ด้วยโรคใด ๆ ขอให้หายโดยง่ายหายโดยเร็วพลัน ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากโจรภัย อุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย ธรณีพบิ ัติภัย ทุพภิกขภัย ราชภัยทั้งปวง หากเคราะห์ร้ายต่างๆของข้าพเจ้า
เป็นดั่งก้อนเกลือที่หล่นลงในแก้วน้า ขอให้คาอธิษฐานนี้จงไปเปลี่ยนน้าในแก้วนั้นให้เป็นแม่น้า
ใส ให้เกลือนั้นหล่นสู่แม่น้าแทน และรสแห่งทุกข์ที่จะเกิดแก่ข้าพเจ้าให้เหมือนรสเค็มของเกลือ
ในแม่น้านี้เถิด ขออานุภาพแห่งแรงอธิษฐานนี้จงเป็นมนต์กาแพงแก้วมหารัตนปราการแห่งมหา
ปราสาทเวชยันต์ ให้ข้าพเจ้าได้คลาดแคล้วจากคุณไสยมนต์ดาทั้งหลาย และห่างไกลจาก เหล่า
อันธพาล โจรผู้รา้ ย และวิญญาณชั่วร้าย อย่าได้มากล้ากรายทาอันตรายแก่กาย ใจข้าพเจ้าได้
เลย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบากกรรมวิบากมาร อุปสรรคต่างๆ นานาในชีวิต ให้มลาย
หายสูญ บุญศักดิ์สทิ ธิ์เกือ้ กูล ให้มีชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป ...
หากข้าพเจ้า ปรารถนาจะเจริญสมถะภาวนา เมตตาภาวนา วิปสั สนาภาวนา หรือหวังได้
อภิญญา ขอให้ได้สมดังหวังดังตั้งจิต หากข้าพเจ้าได้บาเพ็ญบารมีเพื่อประสงค์จะเข้าสู่มรรคผล
นิพพาน ขอจงพบและประสบผลสาเร็จในวิธีทเี่ หมาะสมกับตนเองโดยง่ายโดยเร็วพลันเป็น
อัศจรรย์ ปราศจาก อวิชชา นิวรณ์ วิปัสสนูกิเลสทั้งมวลหรืออุปสรรคใด ๆ ขัดขวางกางกั้น
ขอให้พญามารทั้งหลายและบริวาร จงอย่าได้ชอ่ งเข้าครอบงาขัดขวางและทาลายการบาเพ็ญ
บารมีแห่งข้าพเจ้าเลย ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญ ก้าวหน้าในการภาวนา บรรลุธรรมมากขึ้น
ตามลาดับขั้น ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน เมื่อข้าพเจ้าจะสิ้นอายุขยั ขอให้ดวงจิตสามารถระลึก
ถึงบุญกุศลที่ได้บาเพ็ญมาและให้สามารถเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่าย ให้สามารถละสังโยชน์
และอวิชชาได้อย่างฉับพลันทันที ให้เกิดแต่นิมิตที่ดีและตายด้วยอาการสงบไม่ทรมาน
ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดา พรหม ทั้งหลายข้างต้นทั้งหมดที่ได้เอ่ยนามและทีไ่ ม่ได้เอ่ยนาม ท่าน
ผู้มีตาทิพย์ หูทพิ ย์ ใจทิพย์ทั้งหลาย ท่านผู้มีวิชชา อภิญญา ปฏิสมั ภิทาทั้งหลาย จงมารับเอา
ส่วนกุศล และเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศล พร้อมทั้งนาข่าวคาอธิษฐานของ
ข้าพเจ้าไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้ทั่วหน้ากันทุกชั้นภูมิ และช่วยทาคาอธิษฐานนี้ให้เป็นจริง
ทุกประการด้วยเทอญ ๛ .
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