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การอธิษฐานแตกต่างจากการขอพรเป็นเหมอืนทั้งเข็มทศิชีวิตที่ให้เรามจีุดหมายพรอ้มกับเป็น

หางเสือเรือที่คอยคัดท้ายไม่ให้เราหลงทางหลุดไปจากเส้นทางหรือเป้าหมายหลัก 

การอธิษฐานมคีวามส าคัญมากๆในการสร้างบารมีเป็นหนึ่งในทศบารมีที่พระพทุธเจ้าได้บ าเพญ็

มาจนเต็มแลว้ การอธิษฐานควรตั้งจิตอธิษฐานหลังการท าบุญใหญ่หรอืนั่งสมาธิจะท าให้มีพลงั

หรือแรงอธิษฐานทีสู่ง ทั้งหมดได้รวบรวมมาจากพระในหลายส านักจากหลายอาจารย์ประมวล

รวมมาเพือ่ให้ได้เลือกใช้ตามความต้องการและสถานการณ์ของตน 

โครงสร้างการอธิษฐาน คืออาราธนาคณุพระรัตนตรัยและเทพยดาทั้งหลายเพื่อให้ค าอธิษฐานมี

พลังพร้อมทั้งอา้งอิงบุญของเราที่เพิ่งท าไปจากนั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานทั้งทางโลกทางธรรม 

เลือกใช้ตามอัธยาศัยดังนี้ครับ 
 

ข้าพเจ้าขออญัเชิญอาราธนาบารมแีห่งองคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้องค์ปฐม องคส์มเด็จ

พระสัมมาสมัพุทธเจ้าทกุพระองค์ พระปัจเจกพทุธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์  พระอริย

สงฆ์ทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค ์เทวดาทุกองค์  พระสยามเทวาธิราชทุกองค์ 

ตลอดจน บารมีแห่ง พระศรอีารยิ์ พระแม่กวนอมิโพธสิัตว์ พระกษิติครรภ์โพธสิัตว์ พระ

อรหันต์จี้กง เซียนทั้งแปด พระอิศวร องค์พอ่พระศิวะอิศรามันตราเม พระวิษณุ พระนารายณ์ 

พระพรหม พระพิฆเนศ พระอินทร์ พระยม พระกาฬ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ 

พระเพลิง พระพาย พระพิรณุ เจ้ากรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ ท้าวธตรฐ ทา้ววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ 

ท้าวกุเวร และพญายมราช หลวงปู่เทพโลกอุดร สมเด็จโต หลวงปู่ทวด ครูบาศรีวิชัย หลวงปู่

มั่น หลวงปู่สด หลวงปู่แหวน หลวงปู่ศขุ หลวงปูดู่่ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงด าและพระ

นิยตโพธสิัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งบารมพี่อแม่ครูบาอาจารย์ พระสุปฏิปันโนทั้งหลายและผู้มี

พระคุณทุกทา่นจงมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจา้ และขอนอ้มอาราธนา บุญบารมีของ

ข้าพเจ้า ทีเ่คยสั่งสมไว้ในอดีตชาติในแสนโกฏิ กัลป์ที่ผ่านมา อันมภีพชาติที่เป็นพราหมณ์ และ

เป็นฤๅษีบ าเพ็ญตบะเปน็ต้น ตลอดจนถึงบารมใีนภพชาตินี้ที่ข้าพเจา้ไดเ้คยกระท ากุศลไวแ้ด่

พระพุทธศาสนา และท ากุศลแก่สังคม และบุพเจตนาอัน แน่วแน่ที่จะสร้างกุศลแด่ 
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พระพุทธศาสนานี ้ขอพระบารมอีันประเสริฐเหล่านี้ทุกสิ่งทุกประการ จงมาเป็น เดชเป็นศรี 

เป็นตบะเป็นเดชพลังรวมศูนยอ์ยู่ในค าอธิษฐานของข้าพเจา้ ขอให้ค าอธิษฐานของข้าพเจ้า

ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ  และ ขอให้ค าอธิษฐานนี้จงแผพ่ลังไพศาลกังวานก้อง

สะทา้นโลกนี้ขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ช้ันรูปพรหมทั้ง ๑๖ และ ช้ันอรปูพรหมทั้ง ๔ และตลอด

ทั้ง หมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาลพิภพ จบเจ็ดคาบสมุทรตลอดสุดก้นบาดาล และในที่อสิระ

ทั้งปวง ตลอดทั้งชมพูทวีป บุพพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป และอุตตรกุรุทวีป ไปจนสุดปลาย

ทั้ง ๘ ทิศของเอกภพนี้  เพื่อเป็นทพิยพ์ยานกุศลเจตนาในการสรา้งบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า   

บุญกุศล ที่ข้าพเจ้าบ าเพ็ญไว้ด้วยดีแลว้ มีทานกุศล ศลีกุศล ภาวนากุศล และการอทุิศแผ่สว่น

กุศลนั้นแก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี  และที่จะบ าเพญ็ไป

จนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนพิพานก็ดี  ที่จะใหผ้ลแก่ข้าพเจ้าเพยีงใด   ข้าพเจ้าขออุทศิส่วนกุศลนีใ้ห้

แด่ บุรพกษัตริยาธริาชของชาติไทยในอดีตทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราช สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราชสมเด็จพระศรี

สุริโยทยั สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกลัยา ย่าโม และบรรพชนไทยทั้งหลายที่ได้กอบกู้ชาติไทยไว ้

รวมทั้งแดค่ณะธรรมทูตน าโดยพระอรยิเจ้าคือพระโสณะและพระอุตตระ แด่ท้าวจาตมุหาราช 

ทั้งสี่ และเทวดา พรหมทุกองค์ทุกสวรรค์ช้ันฟ้า แด่พญายมราชทุกองค ์นายนิรยบาลทุกตน 

อมนุษยท์ุกตน และเจา้กรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจา้ในภพชาติน้ีก็ดี หรือในอนันตชาติที่

ผ่านมา แด่ทวยเทพและดวงวิญญาณทุกดวงวญิญาณทีส่ถิตอยู่ ณ ที่นีก้็ดี อยู่ที่พักอาศยัของ

ข้าพเจ้าก็ดี ที่ท างานของข้าพเจ้า หรอือยู่ในสถานที่ทั่วไป  ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้

ท่านทั้งหลาย โปรดตั้ง จิตให้เป็นกุศลและร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญทีข่้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้ขอ

อานุภาพแห่งบุญนี้ จงมผีลมาก มีอานสิงสม์าก บังเกิดแก่ทุกท่านทุกตน ท่านที่มทีุกข์ขอให้พ้น

จากทุกข์ ที่มีสุขขอให้สขุยิ่งขึ้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ  
  

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติก็ดี 

ปัจจุบันชาติก็ดี ในอนันตชาติที่ผ่านมาก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี หรือไม่เจนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี 
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ข้าพเจ้าขอกราบแทบเทา้ขอขมา ขอทา่นทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษ อโหสิกรรมให้แก่

ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจา้มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็

ดี ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิน้ 
 

ขออานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลตัดรอนอกุศลกรรมที่มีกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของขา้พเจ้า 

ที่มีอยู่ทั้งหมดในภพชาตินี้ก็ดี หรือในอนันตชาติที่ผ่านมา โดยฉับพลัน อกุศลกรรมทั้งหลาย ทีม่ี

แก่กันมาแต่อดีตชาติ ขอให้เป็นอโหสิกรรม ด้วยทานบารมี ศลีบารมี ภาวนาบารมี และด้วย

อานุภาพของบุญทั้งหลายนี้ ขอเธอทั้งหลายนั้น ที่มีทุกข์จงพ้นจากทุกข ์ที่มีสุขขอให้สุข

ยิ่งขึ้น  และจงละเว้นความเกี่ยวขอ้งกับข้าพเจ้าและครอบครัวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยเถิด 

ตลอดจนถึงขอใหบุ้ญนีถึ้งแก่เชือ้โรค ผเีชือ้โรคที่อยู่ในรา่งกายข้าพเจ้าและทีอ่อกจากรา่งกาย

ข้าพเจ้า ให้บุญนีแ้ปรสภาพเป็นธาตุทพิย ์โอสถทิพย์ ปรับธาตุทั้งสี่ในร่างกายข้าพเจ้าให้เป็น

ปกติ มีสขุภาพกายและจิตสมบูรณแ์ข็งแรงทุกสว่น จวบจนสิ้นอายุขัย  
 

ขออานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจรญิในชีวิตทุกๆด้าน ขอให้

เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบพลิกผนัจากร้ายเป็นดีมีชีวิตที่

ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งความดงีามจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า เงินทองที่จะได้รับ

ด้วยกุศลวิบากของขา้พเจ้า ที่จะได้รอ้ย ขอให้ได้เป็นพัน ที่จะไดพ้ันขอให้ได้หมื่น ที่จะได้หมื่น

ขอให้ได้แสน ที่จะได้แสนขอให้ได้ล้าน เช่นนี้ไปเรื่อยๆ อีกทั้งขอให้ข้าพเจ้าได้ลาภสักการะและ

ลาภลอยเป็นที่อศัจรรยอ์ยู่เสมอ จนมีอสิรภาพทางการเงิน จนสามารถบ าเพ็ญประโยชนต์่อ

สาธารณะได้อย่างสะดวกง่ายดาย 
 

ขอให้ข้าพเจ้า ทีท่ างานประจ าอยู่นี้จงประสบแต่ความโชคดีมีชัยในงานที่ท าปราศจากอุปสรรค 

ปัญหาใด ๆ  ได้พบแต่ลกูค้าที่ดี หัวหน้าที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดี การท างานราบรื่นได้รับความ

ร่วมมอืที่ดีจากทุกฝ่ายทัง้ภายในและภายนอกอย่างดีมาก จนงานเกิดผลส าเร็จเป็นอัศจรรย์

เหนือมนุษยท์ั้งปวงทุกเมื่อ สามารถบรรลเุป้าหมายเกินกว่าที่ตั้งไว้โดยงา่ย  ขอให้ได้เลื่อน
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ต าแหน่งโดยไวพรั่งพรอ้มด้วยเงินทองไหลมามากไม่ขาดสาย และหากข้าพเจ้าจะประกอบ

ธุรกิจใดๆขอให้ประสบความส าเร็จ เกิดผลก าไรมหาศาลในเวลา อันรวดเร็ว  ที่เป็นหนี้สิน

อยู ่ขอให้ได้ปลดหนี้โดยง่ายโดยเร็วพลัน มีคนให้ความช่วยเหลือขา้พเจา้ให้พ้นหนี้ได้ ส่วนที่

ประกอบธุรกิจใดๆ หรือปรารถนาจะประกอบธรุกิจใดๆในภายภาคหนา้ หากเป็นไปด้วย

สัมมาอาชีวะ และซื่อสตัย์ สุจริต ข้าพเจ้าขอนอ้มอาราธนาทานบารมแีห่งพระสีวลเีถรเจ้าผู้เปน็

เลิศในด้านทรัพย์มหาศาลและทานบารมีของพระอนรุุทธเถรเจ้าผูไ้ม่เคยรู้จักค าวา่ "ไม่มี" และ

บารมีแห่งท่านอนาถบณิฑิกเศรษฐี และบารมที่านโชติกเศรษฐผีู้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่

พร่อง จงมาเกื้อกูลให้ขา้พเจ้าได้เป็นมหาเศรษฐีโดยเร็วพลันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

[ขอให(้ลูกของ)ข้าพเจ้าที่เรียนหนังสืออยู่ ขอให้เรียนจนจบ ได้คะแนนสอบที่ดี และแตกฉานใน

วิชาที่เรียนนั้นโดยงา่ยดายเถิด] 
 

แม้นข้าพเจา้ปรารถนาอยากจะรูส้ิ่งใดที่เป็นวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าสามารถ

เข้าถึงองคค์วามรู้นั้นและเรียนรู้ได้โดยง่าย มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้ง แตกฉาน และ

จดจ าได้อย่างแม่นย าสามารถน ามาปรับใช้ได้โดยพิสดาร ก่อเกิดปฏิภาณทุกเมื่อ สามารถสั่ง

สอนให้บุคคลอื่นไดรู้้ตามได้อยา่งง่ายดาย 
 

ขออานุภาพแห่งแรงอธษิฐานนี้ดลให้ข้าพเจ้าไดพ้บแต่กัลยาณมิตรที่ดี ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดี หรือ

เป็นเทวดาก็ดมีีความจรงิใจต่อข้าพเจ้าอย่างแทจ้ริง มาช่วยเหลือบ าบัดทุกข์ของข้าพเจา้ และ

มาสนับสนุนเกือ้กูลข้าพเจ้า ในยามสุข ทั้งทางโลกและทางธรรมเสมอ ให้ได้พานพบแต่ครูบา

อาจารย์ พระสุปฏิปันโนพระอรยิสงฆ์ อริยบคุคล และห่างไกลจากคนพาล คนหลงผิดที่เป็น

มิจฉาทิฐ ิ ไกลจากศัตรู หมู่มาร ตลอดทั้งศัตรูผูค้ิดร้าย ไมอ่าจท าอันตรายใด ๆ ได้เลย มนุษย์

และอมนุษย์ใดหากมีจิตคิดไม่ดีต่อข้าพเจ้า ขอให้บุญนี้จงไปถึงจิตใจของผู้นั้นแล้วขอจงเปลี่ยน

ปรับกลับกลายให้เป็นมิตรในฉับพลันทันท ี 

อีกทั้งหากยามใดที่ชะตาข้าพเจ้าตอ้งเข้าเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือภัยใดๆ ขอให้แคลว้

คลาดทุกประการ ที่จะพิการขอให้เพยีงฟกช้ า ที่จะฟกช้ าขอให้เพยีงระคายเคือง ยามเจ็บป่วย
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ด้วยโรคใด ๆ ขอให้หายโดยง่ายหายโดยเร็วพลนั ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากโจรภยั อุทกภยั 

อัคคภีัย วาตภัย ธรณพีบิัติภัย ทุพภิกขภัย ราชภัยทั้งปวง หากเคราะหร์้ายต่างๆของขา้พเจ้า

เป็นดั่งก้อนเกลือที่หล่นลงในแก้วน้ า ขอให้ค าอธิษฐานนี้จงไปเปลี่ยนน้ าในแก้วนั้นให้เป็นแม่น้ า

ใส ให้เกลือนั้นหล่นสู่แมน่้ าแทน และรสแห่งทุกข์ที่จะเกิดแก่ข้าพเจ้าให้เหมือนรสเคม็ของเกลอื

ในแม่น้ านี้เถิด ขออานุภาพแห่งแรงอธิษฐานนี้จงเป็นมนต์ก าแพงแก้วมหารัตนปราการแห่งมหา

ปราสาทเวชยันต์ ให้ข้าพเจ้าได้คลาดแคล้วจากคุณไสยมนต์ด าทั้งหลาย และห่างไกลจาก เหล่า

อันธพาล โจรผู้รา้ย และวิญญาณชั่วร้าย อยา่ได้มากล้ ากรายท าอันตรายแก่กาย ใจข้าพเจ้าได้

เลย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบากกรรมวิบากมาร อุปสรรคตา่งๆ นานาในชีวิต ให้มลาย

หายสญู บุญศักดิ์สทิธิ์เกือ้กูล ให้มีชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป  ... 
 

หากข้าพเจ้า ปรารถนาจะเจริญสมถะภาวนา เมตตาภาวนา วิปสัสนาภาวนา หรอืหวังได้

อภิญญา ขอให้ไดส้มดังหวังดังตั้งจิต หากข้าพเจ้าได้บ าเพ็ญบารมีเพื่อประสงค์จะเข้าสู่มรรคผล

นิพพาน ขอจงพบและประสบผลส าเร็จในวิธีทีเ่หมาะสมกับตนเองโดยงา่ยโดยเร็วพลันเป็น

อัศจรรย์ ปราศจาก อวชิชา นิวรณ ์ วิปัสสนูกิเลสทั้งมวลหรอือุปสรรคใด ๆ ขัดขวางกางกั้น 

ขอให้พญามารทั้งหลายและบริวาร จงอย่าได้ช่องเข้าครอบง าขัดขวางและท าลายการบ าเพญ็

บารมีแห่งข้าพเจ้าเลย ขอให้ข้าพเจ้ามคีวามเจริญ ก้าวหน้าในการภาวนา บรรลุธรรมมากข้ึน

ตามล าดับขั้น ตราบเทา่เข้าสู่พระนพิพาน เมื่อขา้พเจ้าจะสิ้นอายุขยั ขอให้ดวงจิตสามารถระลึก

ถึงบุญกุศลที่ได้บ าเพ็ญมาและให้สามารถเขา้ถงึซึ่งพระนพิพานโดยงา่ย ให้สามารถละสังโยชน์

และอวิชชาได้อย่างฉับพลันทันที ให้เกิดแต่นิมิตที่ดีและตายด้วยอาการสงบไม่ทรมาน 
 

ข้าพเจ้าขออญัเชิญเทวดา พรหม ทั้งหลายข้างต้นทั้งหมดที่ได้เอย่นามและทีไ่ม่ได้เอ่ยนาม ทา่น

ผู้มีตาทพิย์ หูทพิย์ ใจทพิย์ทั้งหลาย ท่านผู้มีวิชชา อภิญญา ปฏิสมัภิทาทั้งหลาย จงมารับเอา

ส่วนกุศล และเป็นพยานในการสร้างกุศลและอทุิศส่วนกศุล พร้อมทั้งน าข่าวค าอธิษฐานของ

ข้าพเจ้าไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้ทั่วหนา้กันทุกชั้นภูมิ และช่วยท าค าอธิษฐานนี้ให้เป็นจริง

ทุกประการด้วยเทอญ ๛ .      


