๒

หนังสือสวดมนตเลมนี้ขาพเจาและคณะบุญตั้งใจทําเพื่อแจก
เปนธรรมทาน และเปนการบูชาซึ่งพระรัตนตรัย ผลบุญใดที่จะพึงมีจาก
ความตั้งใจนี้ ประกอบกับแรงอธิษฐานนอมนําพระบารมีแหงองค
สมเด็จพระวิสทุ ธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดา องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาองคปฐม และองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆพระองค
พระปจเจกพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆสาวกทุกๆพระองค
เสด็จปูพระอินทร เสด็จปูพระยายมราช ทาวจตุรมหาราช ทาวจตุร
มหาพรหมและเทพไทเทวาทุกพระองค บิดามารดา ครูอาจารยทุกทาน
ไดโปรดดลบันดาลใหขาพเจาและคณะบุญ จงถึงซึ่งพระนิพพานในชาติ
ปจจุบัน หากแมไมถึงซึ่งพระนิพพาน ขออยาไดเจอคําวา ไมได ไมมี ไม
สําเร็จ ไมสมหวัง เมื่อจะทําการสิ่งใดจงพบแตคําวาได มี สําเร็จ สมหวัง
จงทุกประการ ดังที่ใจปรารถนาทุกประการ
บุญกุศลใดที่จะเกิดจากหนังสือเลมนี้ ขออุทิศใหแดมารดา บิดา
อันเปนที่รัก เทวดารักษาตัวขาพเจา ทานทีร่ ักษาสถานที่อยูอาศัย
สถานที่ประกอบการงาน ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทีม่ ีชีวิตอยูก ็ดี
หรือสิ้นชีวิตไปแลวก็ดี แผไปโดยไมมีปริมาณถึงเจากรรมนายเวร
สรรพสัตวทั้งหลายทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขอใหทานทั้งหลายจงถึงซึ่ง
พระนิพพานในเร็ววันดวยเทอญ

รายนามผูรวมจัดพิมพ
นางนงคเยาว ศิริไกรวัฒนาวงศ นายวีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ
นายปรัชญา ชืน่ ชอบ
นางสาวภัทราภรณ ดีสลิด
นายภูวดล นางสุธาสินี มงคลดี นายสิทธิศักดิ์ เปรมปรีสวัสดิ์
หอเทพบารมีมงคลพระศิวะ สารภี เชียงใหม(อาจารยหลุยส)
ดร.แอรอน คุณอัญชลี ด.ญ.อัญญา ด.ญ.อลิน เสติรน
นางไพรินทร สุขแยมศรี
นายมานะ ทัดงาม
นายวชิรวิทย คงกระพันธ
นายไพโรจน โพธิพงศสกุล
นายพิพัฒน ปาระมี
นายศุภโชค หลาบเหลือ
นายศักดิ์ชัย แกวแกว
อาจารยนันทพร ทิพยพนะ
อาจารยนิตยา พวงจันทร
อาจารยรักษิณา ใบสุขันธ
คุณสุริยา คุณแสงดา คุณอรณิชา คุณขวัญชนก ดาวประกายพฤกษ
คุณวัตร ขาวงาม
คุณวรรณวิสา วงศเปย
คณะนักเรียนหอง 301 สถาบัน THE KIG ปการศึกษา 2551
คณะนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนหอพระ โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปการศึกษา 2551
และผูมีจิตศรัทธาทั่วไปที่มไิ ดเอยนาม
ทานใดประสงคจะขอหนังสือเลมนี้ หรือสมทบทุนสรางหนังสือเลมนี้
สามารถติดตอขอรับหรือบริจาคไดที่ อ.วีระชาติ(ตน) 081-5954166

๓

สารบัญ
บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา
บทสวดมนตแบบยอ
สมาทานศีล ๕
บทสวดมนตแบบยาว
บทกรณียเมตตสูตร
แผเมตตาใหแกตนเอง
คําอุทิศสวนกุศล
พระคาถาชินบัญชร
ยอดธรรมยอดคาถา
พระคาถาอาการวัตตาสูตร
ธารณปริตร
บทวิรูปกเข
คําขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
คําถอนอธิษฐานที่เปนมิจฉาทิฏฐิ
สมาทานพระกรรมฐาน
บทสวดไหวพระตอนเชา
คําบูชาหลวงพอ สพฤกษ ปภัสสโร
คําอธิษฐานบุญ
วิธีบูชาพระกําลังจักรพรรดิ
การอุทิศสวนกุศล
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บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา(ใชสวดกอนไหวพระ)
ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาป ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาป ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
ปจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปกโข ปะสาสะติ
นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาป ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาป ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปจฉิเมนะ วิรปู กโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
จัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ ฯ

๕

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ,
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
บทสวดมนตแบบยอ
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลบุญ
ขาพเจาที่เกิดจากการสวดมนตและสมาทานศีล5นี้ ใหเปดโอกาสแก
เทวดารักษาตัวขาพเจาและรักษาที่อยูอาศัย ญาติของขาพเจา นายเวร
ของขาพเจา เหลาเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในรางกายขาพเจา พวกเชื้อโรคที่
ออกจากรางกายขาพเจา ดวงวิญญาณทั้งหลายใหอธิษฐานเอาบุญของ
ขาพเจาไดดวยเทอญ
คําขอขมาพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ( วา 3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

๖

กรรมใดที่ขาพระพุทธเจา ไดเคยประมาทพลาดพลั้งลวงเกิน
ตอพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค พระปจเจกพุทธเจา
ทุก ๆ พระองค พระธรรมและพระอริยสงฆทั้งหลาย ในชาติกอนก็ดี
ชาตินี้ก็ดี ดวยทางกายหรือทางวาจาก็ดี และดวยเจตนาหรือไมมีเจตนาก็
ดี รูเทาไมถึงการณก็ดี ขอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุก ๆ
พระองค พระธรรม พระอริยสงฆทั้งหลาย และผูมีพระคุณทุกทาน ได
โปรดอดโทษใหแกขาพระพุทธเจา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ตราบเทาเขาสู
พระนิพพานดวยเทอญ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)
สมาทานศีล ๕
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓จบ )
พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมป พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมป ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

๗

ทุติยัมป สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมป ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุรา เมระยะมัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
อิมานิ ปญจะสิกขา ปะทานิ สะมาทิยามิ(๓จบ)
กราบ ๓ ครั้ง (ทําทุกวัน อยางนอยกอนเขานอน)
บทสวดมนตแบบยาว
(สวดชุมนุมเทวดากอน อยูหนาแรก)
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลบุญ
ขาพเจาที่เกิดจากการสวดมนตและสมาทานศีล5นี้ ใหเปดโอกาสแก
เทวดารักษาตัวขาพเจาและรักษาที่อยูอาศัย ญาติของขาพเจา นายเวร
ของขาพเจา เหลาเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในรางกายขาพเจา พวกเชื้อโรคที่
ออกจากรางกายขาพเจา ดวงวิญญาณทั้งหลายใหอธิษฐานเอาบุญของ
ขาพเจาไดดวยเทอญ

๘

คําขอขมาพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( วา ๓ จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
กรรมใดที่ขาพระพุทธเจา ไดเคยประมาทพลาดพลั้งลวงเกิน
ตอพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค พระปจเจกพุทธเจา
ทุก ๆ พระองค พระธรรมและพระอริยสงฆทั้งหลาย ในชาติกอนก็ดี
ชาตินี้ก็ดี ดวยทางกายหรือทางวาจาก็ดี และดวยเจตนาหรือไมมีเจตนาก็
ดี รูเทาไมถึงการณก็ดี ขอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุก ๆ
พระองค พระธรรม พระอริยสงฆทั้งหลาย และผูมีพระคุณทุกทาน ได
โปรดอดโทษใหแกขาพระพุทธเจา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ตราบเทาเขาสู
พระนิพพานดวยเทอญ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผูมีพระภาคเจา เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง
ตรัสรูโดยชอบไดโดยพระองคเอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดีแลว
ธัมมัง นะมัสสามิ
ขาพเจาขอนมัสการพระธรรม (กราบ)

๙

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว
สังฆัง นะมามิ
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ (กราบ)
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 คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ(กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะ
นะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูฮีติ (กราบ)

๑๐

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสา วุธันตัง,
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง,
ทานาทิธัมมะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ.
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะ สัพพะรัตติง,
โฆรัมปะนาฬะวะกะ มักขะมะถัทธะยักขัง,
ขันตี สุทันตะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ.
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตงั ,
ทาวัคคิจักกะมะ สะนีวะ สุทารุณันตัง,

๑๑

เมตตัม พุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ.
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง,
ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง,
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท,
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ
กัตตวานะ กัฏฐะมุททะรัง อิวะ คัพภินยี า,
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ,
สันเตนะ โส มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ.
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะ วาทะเกตุง,
วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง,
ปญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท,
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ.
นันโทปะนันทะ ภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง,
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต,
อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,

๑๒

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ.
ทุคคาหะทิฏฐิ ภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง,
พรัหมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิพะกาภิธานัง,
ญาณา คะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ.
เอตาป พุทธะชะยะมังคะละ อัฏฐคาถา,
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที,
หิตะวา นะ เนกะวิวิธานิ จุปททะวานิ,
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ.
มะหาการุณิโก นาโถ
ปูเรตวา ปาระมี สัพพะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ
อะปะราชิตะปลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง

สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปตโต ปะโมทะติ.

๑๓

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะทักขิณานิ กัตวานะ

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณงั
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เม.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เม.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เม.
(ถามีเวลาใหสวดพระคาถาชินบัญชร ยอดพระกัณฑไตรปฎก พระ
อาการวัตตาสูตร ธารณปริตร ยอดธรรมยอดคาถา เพิ่มเติมตามสมควร)
บทกรณียเมตตสูตร(ทองกอนแผสวนกุศลและแผเมตตา)
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภา วะเย อะปะริมาณัง
อุทธังอะโธจะติริยัญจะอะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง ติฏฐัญจะรัง นิ
สินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะ มิทโธ เอตัง สะติง อะธิฏ
เฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา
ทัสสะเนนะ สัมปนโน กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุ
นะเรตีติฯ

๑๔

ทองบนเปนประจําจะทําใหเทวดามีเมตตาตอเรา ไปสถานที่ที่
ไมคุนเคย ทองแลวแผเมตตาไป เทวดาจะมารักษา ทองระหวางขับรถ
เทวดาจะคอยคุมครองจนถึงที่หมาย(จะทองแบบยอก็ได-เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภา วะเย อะปะริมาณัง)
แผเมตตาใหแกตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
อะหัง นิททุกโข โหมิ
อะหัง อะเวโร โหมิ
อะหัง อัพยาปชโฌ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอใหขาพเจามีความสุข
ขอใหขาพเจาปราศจากความทุกข
ขอใหขาพเจาปราศจากเวร
ขอใหขาพเจาปราศจากอุปสรรค
อันตรายทั้งปวง
ขอใหขาพเจาจงมีความสุขกายสุข
ใจ รักษากายวาจาใจใหพน จากความ
ทุกขภัยทั้งปวงเถิด

คําอุทศิ สวนกุศล
อิทัง ปุญญะ พะลัง
ผลบุญใดที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาแลว ณ โอกาสนี้ ขาพเจาขอ
อุทิศสวนกุศลนี้ใหแกเจากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยลวงเกินมาแลว แต
ชาติกอนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจากรรมนายเวรทั้งจงโมทนาในสวนกุศลนี้
และขอจงอโหสิกรรมใหแกขาพเจา ตั้งแตบัดนี้ตราบเทาเขาสูพระ
นิพพาน

๑๕

และขาพเจาขออุทิศสวนกุศลนีใ้ หแกเทพเจาทัง้ หลายที่ปกปก
รักษาขาพเจา และเทพเจาทั้งหลายทั่วสากลพิภพ มีทานปูพ ระยายมราช
ทานปูทาวมหาราชทั้งสี่ ขอทานปูพระยายมราช ทานปูทาวมหาราชทั้งสี่
และเทพเจาทั้งหลายไดโปรดโมทนาสวนกุศลนี้และขอจงเปนสักขี
พยานในการบําเพ็ญกุศลของขาพเจาในครั้งนี้ดวยเถิด
ขาพเจาขออุทิศสวนกุศลนี้ใหแกทานทั้งหลายที่ลวงลับไปแลว
ที่เสวยความสุขอยูก็ดี ที่เสวยความทุกขอยูก ็ดี เปนญาติกด็ ี มิใชญาติกด็ ี
ขอทานทั้งหลายจงโมทนาสวนกุศลนี้ พึงไดรับประโยชนและความสุข
เชนเดียวกับขาพเจาจะพึงไดรับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ผลบุญใดที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาแลว ณ โอกาสนี้ ขอผลนี้จง
เปนปจจัยใหขา พเจาไดเขาถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปจ จุบันนี้ดว ยเถิด
หากขณะใดก็ตามที่ขาพเจายังทรงกายขันธหา อยูนี้ ขอคําวาไมมี จงอยา
ปรากฏกับขาพเจาและครอบครัวของขาพเจานับตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ตราบเทาเขาสูพระนิพพานเทอญ
ถามีเวลาใหสวดอิติปโส เทาอายุบวก ๑ เพื่อเสริมดวง และเพิ่มบารมี
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

๑๖

พระคาถาชินบัญชร
ตั้งนะโมฯ ๓ จบ
ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ
เทวานังปยะตังสุตตะวา
อิติปโ สภะคะวา ยะมะราชาโน ทาวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขงั อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ชะยาสะนากะตา พุทธา
เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
เย ปวิงสุ นะราสะภา
ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโตมัยหัง
อุเร สัพพะคุณากะโร
หะทะเย เม อะนุรุทโธ
สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก
อาสุง อานันทะราหุโล
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก
เกสะโต ปฏฐิภาคัสมิง
สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปนโน
โสภิโต มุนิปุงคะโว
กุมาระกัสสะโป เถโร
มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
อุปาลี นันทะสีวะลี

๑๗

เถรา ปญจะ อิเม ชาตา
นะลาเฏ ติละกา มะมะ
เสสาสีติ มะหาเถรา
วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเต เชนะ
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปจฉะโต อาสิ
วาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
เสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินาอาณา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา
วาตะปตตาทิสัญชาตา
พาหิรัชฌัตตุปท ทะวา
อะเสสา วินะยัง ยันตุ
อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปญชะเร
ชินะปญชะระมัชฌัมหิ
วิหะรันตัง มะฮีตะเล
สะทา ปาเลน ตุมัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา
อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จารามิ ชินะปญชะเรติฯ
(บทยอ : ชินะปญชะระปะริตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา )

๑๘

ยอดธรรมยอดคาถา
ใหทองบนจดจําคาถานี้ ใหแมนยํา จัดเปนการชวยตนใหรอดพนจาก
มวลทุกข ฯ โดยทานพระคุณเจา หลวงพอดาบส สุมโน
อาศรมเวฬุวัน(ไผมรกต) บานลูกกลอน อ.เมือง จ.เชียงราย
เวลาจะภาวนา ใหวา ในวงเล็บนี้กอน ถาหลายคนวาพรอมกัน
(ยะโขธัมมัง วะรังตัสสะ เยชะนาเต ชะนาวะรัง โกจิตตังสัง
ขะตังมุตโต เอโสปาระโม ทุกขังขะโย)
ยะโขธัมมัง ธรรมใดแล, เปนธรรมไมมีที่ภายในและทีภ่ ายนอก,
ไมมีที่ลวงมาแลวและทีย่ ังไมมาถึง, ไมมีทั้งที่กําลัง
เปนอยู, เปนธรรมกวมทั่ว(คงที่),ผองใส ปราศจาก
อารมณตางๆ อันจักพึงติดตอง,เปนธรรมวางเปลา
จากปวงสังขตะที่เกิดดับ ฯ
วะรังตัสสะ ธรรมนั้นแล, เปนธรรมจักพึงประจักษเฉพาะตน, อัน
บุคคลจักพึงเห็นเอง,คือ พระนิพพาน เปนทีห่ ลุด
รอด, ที่เรียกวาฝง, ลวงวังวน เปนที่ตั้งอยูแ หงความ
ตาย, อันบุคคลขามไดแสนยาก, เปนธรรมประเสริฐ,
อันพระตถาคตเจา ตรัสแสดงไวดแี ลว ฯ
เยชะนาเต
บรรดามนุษยทั้งหลาย, ชนเหลาใด ที่เปนผูพนทุกข
เขาถึงฝง, ลวงวังวน เปนที่ตงั้ อยูแหงความตาย, อัน
บุคคลขามไดแสนยาก ชนเหลานั้นมีประมาณนอย,
สวนหมูสัตวคือ ชนนอกจากนี้ ๆ, ยอมเลาะเลียบไป

๑๙

ชะนาวะรัง

ตามชายฝง, คือไปแลวในอารมณตางๆ, ตามเห็นรูป
รส โผฏฐัพพะ เสียง กลิ่น อยูนั่นแหละ เหมือนหลับ
อยู, ก็ชนทั้งหลายเหลาใด ประพฤติตามธรรม, ใน
ธรรมที่พระตถาคตเจาตรัสแสดงไวดีแลว,
ชนทั้งหลายเหลานั้น จักเปนผูพนทุกข เขาถึงฝง, ลวง
วังวน เปนที่ตงั้ อยูแหงความตาย, อันบุคคลขามได
แสนยากนั้น ฯ
ก็ชนใด ทําจิตของตน, ไมใหมีที่ภายในและที่ภายนอก,
ไมใหมี ที่ลวงมาแลวและที่ยงั ไมมาถึง, ไมใหมีทั้งที่
กําลังเปนอยู, ไมใหตามเห็นอารมณตางๆ, ใหผองใส
ปราศจากอารมณตางๆ อันมาติดตอง, ใหวา งเปลาจาก
ปวงสังขตะที่เกิดดับ, ชนนั้น จักเปนผูพน ทุกข เขาถึง
ฝง, ลวงวังวนเปนที่ตั้งอยูแหงความตาย, อันบุคคลขาม
ไดแสนยากนัน้ ฯ
หรือมิฉะนั้น ชนใด, เปนผูกาํ หนดรูอารมณ อันใด
อันหนึ่งเปนทีต่ ั้ง (มีรูปารมณ เปนตน) โดยความแยบ
คายแหงจิตอยูเ ฉพาะ, ชนนั้น ก็จะประจักษแจงอารมณ
ตางๆ, ตามความเปนจริงที่มนั ไมจริง, คือวางเปลา,
แลวระอาทอถอย, เหนื่อยหนายคลายวาง, เปนผูพน
ทุกขเขาถึงฝง, ลวงวังวนเปนที่ตั้งอยูแหงความตาย,
อันบุคคลขามไดแสนยากนัน้ ฯ

๒๐

โกจิตตังสัง

ก็จิตของเรานี้เลา, มันเพลินเที่ยวไปแลวในอารมณ
ตางๆ, ตามเห็นรูป รส โผฏฐัพพะ เสียง กลิ่น อยู
เหมือนหลับอยู,
ขะตังมุตโต ไฉนเลา เราจักเปนผูพนทุกข, จิตของเรา จักเขาถึงฝง,
ลวงวังวนเปนที่ตั้งอยูแหงความตาย, อันบุคคลขามได
แสนยากนั้นได ฯ
เอโสปาระโม เหตุนั้น กาลบัดนี,้ เราจักทําจิตของเรา ไมใหมีที่ภายใน
และที่ภายนอก, ไมใหมีที่ลวงมาแลวและที่ยังไมมาถึง,
ไมใหมีทั้งทีก่ าํ ลังเปนอยู, ไมใหตามเห็นอารมณตางๆ,
ใหผองใส ปราศจากอารมณตางๆอันมาติดตอง, ให
วางเปลาจากปวงสังขตะที่เกิดดับ,
ทุกขังขะโย เปนผูพนทุกข เขาถึงฝง, ลวงวังวนเปนที่ตั้งอยูแหง
ความตาย, อันบุคคลขามไดแสนยากนั้น ฯ
หรือ มิฉะนั้น, เราจักกําหนด รูอารมณอันใดอันหนึ่ง
เปนที่ตั้ง,(มีรูปารมณเปนตน) โดยความแยบคายแหง
จิตอยูเฉพาะ, เพื่อประจักษแจงอารมณตางๆ ตามความ
เปนจริงที่มันไมจริง, คือ วางเปลา, แลวระอาทอถอย,
เหนื่อยหนายคลายวาง, เปนผูพนทุกขเขาถึงฝง, ลวงวัง
วนเปนที่ตั้งอยูแ หงความตาย, อันบุคคลขามไดแสน
ยากนัน้ , ซึ่งเปนธรรมประเสริฐ, คือพระนิพพาน เปนที่
หลุดรอด, ตามที่พระตถาคตเจาตรัสแสดงไวดีแลว

๒๑

…….นั้นนั่นแล. ฯ
“บุคคลใด แมเจริญ คือ สาธยายยอดธรรมยอดคาถานี้อยูเนืองๆ บุคคล
นั้น จักประสบประโยชนใหญหลวง เปนผูมีโชคใหญ จักไมเขาถึง
ความตาย ความตายจักไมแลเห็นผูนั้น จักบรรลุคุณวิเศษอันหาคามิได”
พระคาถาอาการวัตตาสูตร
อานิสงสพระอาการวัตตาสูตรโดยสังเขป
พระอาการวัตตาสูตรนี้ ผูใดทองไดใชสวดมนตปฏิบัติได
เสมอ มีอานิสงสมากยิ่งนักหนา แมจะปรารถนานพระพุทธภูมิ พระ
ปจเจกภูมิ พระอัครสาวกภูมิ พระสาวิกาภูมิ จะปรารถนามนุษยสมบัติ
สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ ก็สงผลใหไดสําเร็จสมความปรารถนา
ทั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ไดเปนพระพุทธเจา มีปญ
 ญามากเพราะ
เจริญพุทธมนตบทนี้
ถาผูใดปฏิบัติได เจริญไดทุก ๆวัน จะเห็นผลความสุขเกิดขึน้
เอง ไมตองมีผูอื่นบอกอานิสงส แสดงวา ผูท ี่เจริญพระสูตรครั้งหนึ่ง จะ
คุมครองภัยอันตราย ๓๐ ประการ ได ๔ เดือน ผูใดเจริญพระสูตรนี้อยู
เปนนิจ บาปกรรมทั้งปวงก็จะไมไดชองหยัง่ ลงสูสันดาน เวนแตกรรม
เกาตามมาทันเทานั้น ผูใดอุตสาหะตั้งจิตตั้งใจเลาเรียน ไดใชสวดมนตก็
ดี บอกเลาผูอื่นใหเลื่อมใสก็ดี เขียนเองก็ดี กระทําสักการบูชา เคารพนับ
ถือพรอมทั้งไตรทวารก็ดี ผูน ั้นจะปรารถนาสิ่งใดก็จะสําเร็จทุกประการ
ทานผูมีปรีชาศรัทธาความเลื่อมใส จงกระทําซึ่งอาการวัตตาสูตร อันจะ
เปนที่พักผอนพึ่งพาอาศัยในวัฏฏะกันดาร ดุจเกาะแลฝงเปนที่อาศัยแหง
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ชนทั้งหลาย ผูส ัญจรไปมาในชลสาครสมุทรทะเลใหญฉะนั้น อาการ
วัตตาสูตรนี้ พระพุทธเจา ๒๘ พระองคที่ปรินิพพานไปแลวก็ดี พระ
ตถาคตพุทธเจาของเราปจจุบนั นี้ก็ดี มิไดสละละวางทิ้งรางใหหางเลย
สักพระองคเดียว ไดทรงเจริญรอยตามพระสูตรนี้มาทุก ๆ พระองค จึงมี
คุณานุภาพยิ่งใหญกวาสูตรอืน่ ไมมีธรรมอื่นจะเปรียบใหเทาถึง เปน
ธรรมอันระงับไดโดยแท ในอนาคตกาล
ถาบุคคลใดทําปาณาติบาตคือ ปลงชีวิตสัตวใหตกลวงไป
เปนวัชชกรรม ที่ชักนําใหปฏิสนธิในนรกใหญทั้ง ๘ ขุม คือ สัญชีพนรก
อุสุทนรก สังฆาตนรก โรรุวนรก ตาปนรก มหาตาป นรก อเวจีนรก
เปรต อสุรกาย เดรัจฉานกําเนิดไซร ถาไดทองบนจําจนคลองปาก ก็จะ
ปดบังหามกันไวไมใหไปสูท ุคติกําเนิดกอนโดยกาล นาน ๙๐ แสนกัลป
ผูนั้นระลึกตามเนือง ๆ ก็จะสําเร็จไตรวิชชา และอภิญญา ๖ ประการ ยัง
มีทิพจักษุญาณใหบริสุทธิ์ ดุจองคมเหสักกเทวราช มีการรีบรอน ออก
จากบานไป จะไมอดอาหารในระหวางทางที่ผานไป จะเปนที่พึ่งอาศัย
แหงชนทั้งหลายในเรื่องเสบียงอาหาร ภัยอันตราย ศัตรูหมูปจจามิตร ไม
อาจจะมาครอบงําย่ํายีได นี่เปนทิฏฐธรรมเวทนียานิสงสปจจุบันทันตา
ในสัมปรายิกานิสงสที่จะเกื้อหนุนในภพเบือ้ งหนานั้น แสดงวาผูใดได
พระสูตรนี้ เมือ่ สืบขันธะประวัตใิ นภพเบื้องหนา จะบริบรู ณดวยโภค
สมบัติหิรัญรัตนมณีเหลือลน ขนขึ้นรักษาไวที่เรือนและทีค่ ลังเปนตน
ประกอบดวยเครื่องอลังการวิภษู ิตพรรณตาง ๆ จะมีกําลังมากแรงขยัน
ตอยุทธนาขาศึก ศัตรูหมูไพรีไมยอทอ ทั้งทีฉ่ วีวรรณผองใสบริสุทธิ์ดุจ
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ทองธรรมชาติ มีจักษุประสาทรุงเรื่องงามไมวิปริต แลเห็นทั่วทิศซึ่ง
สรรพรูปทั้งปวง และจะไดเปนพระอินทร ปนพิภพดาวดึงสอยู ๓๖
กัลป โดยประมาณและจะไดเปนบรมจักรพรรดิราชผูเปนอิสระ ในทวีป
ใหญ ๔ มีทวีปนอย ๒๐๐๐ เปนบริวาร นานถึง ๓๖ กัลป จะถึงพรอม
ดวยประสาทอันแลวไปดวยทองควรจะปรีดา บริบูรณดว ยแกว ๗
ประการ เปนของเกิดสําหรับบุญแหงจักรพรรดิราช จะตั้งอยูในสุข
สมบัติโดยกําหนดกาลนาน ยังเวียนวายอยูใ นวัฏฏสงสาร อานิสงสคง
อภิบาลตามประคองไป ใหมปี ญญาเฉียบแหลมวองไวสุขุมละเอียด
ลึกซึ้ง อาจรูทั่วถึงอรรถธรรมดวยกําลังปรีชาญาณ อวสานที่สุดชาติก็ได
บรรลุพระนิพพาน อนึ่ง ถายังไมไดถึงพระนิพพานก็จะไมไปบังเกิดใน
อบายภูมิทั้ง ๔ มีนรก เปรต อสุรกาย ดิรัจฉานกําเนิด และมหานรกใหญ
ทั้ง ๘ ขุม ชานานถึง ๙๐ แสนกัลป และจะไมไปเกิดในตระกูลหญิง
จัณฑาลเข็ญใจ จะไมไปเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ จะไมไปเกิดเปนหญิง
จะไมไปเกิดเปนอุภโตพยัญชนกอันมีเพศเปน ๒ ฝาย จะไมไปบังเกิด
เปนบัณเฑาะก เปนกะเทย ทีเ่ ปนอภัพพบุคคล บุคคลผูนั้นเกิดในภพใด
ๆ จะมีอวัยวะนอยใหญบริบูรณ จะมีรูปทรงสัณฐานงามดีดุจทองคํา
ธรรมชาติ เปนที่เลื่อมใสแกมหาชนผูไดทัศนาไมเบื่อหนาย จะเปนผูมี
อายุคงทนจนถึงอายุขัยจึงจะตาย จะเปนคนมีศีลศรัทธาธิคุณบริบูรณ ใน
การบริจาคทานไมเบื่อหนาย จะเปนคนไมมีโรคาพยาธิเบียดเบียน
สัพพะอันตรายความจัญไรภัยพิบัติ สัพพะอาพาธที่บังเกิดเบียดเบียน
กาย ก็จะสงบระงับดับคลายลง ดวยคุณานิสงส ผลที่ไดสวดมนตได
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สดับฟงพระสูตรนี้ ดวยประสาทจิตผองใส เวลามรณสมัยใกลตายจะไม
หลงสติ จะดํารงไวในทางสุคติ เสวยสุขสมบัติตามใจประสงค นรกชน
ผูใดเห็นตามโดยชอบ ซึ่งพระสูตรอันเจือปนดวยพระวินยั ปรมัตถ มี
นามบัญญัติชื่อวาอาการวัตตาสูตร มีขอความดังไดแสดงมาดวยประการ
ฉะนี้ จบอานิสงสสังเขป
ขึ้นตนพระคาถาอาการวัตตาสูตร
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ คิชฌะกูเฏ
ปพพะเต เตนะ โขปะนะ สะมะเยนะ สัพพะสัตตานัง พุทธะคุโณ ธัมมะ
คุโณ สังฆะคุโณ อายัสมา อานันโท อะนุรทุ โธ สารีปุตโต โมคคัลลาโน
มะหิทธิโก มะหานุภาเวนะ สัตตานัง เอตะทะโวจะ
พระอาการวัตตาสูตร
อิติปโส ภะคะวา อะระหัง
อิติปโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สุคะโต
อิติปโส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปโส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปโส ภะคะวา สัตถา เทวะมนุสสานัง
อิติปโส ภะคะวา พุทโธ
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อิติปโส ภะคะวา ภะคะวาติ
พุทธะคุณะวัคโค ปะฐะโม ฯ
อิติปโส ภะคะวา อภินหิ าระ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อุฬารัชฌาสะยะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปะณิธานะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา มะหากะรุณา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปะโยคะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ยุติ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ชุติ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา คัพภะโอกกันติ ปาระมิสมั ปนโน
อิติปโส ภะคะวา คัพภะฐิติ ปาระมิสัมปนโน
อะภินหิ าระวัคโค ทุติโยฯ
อิติปโส ภะคะวา คัพภะวุฏฐานะ ปาระมิสมั ปนโน
อิติปโส ภะคะวา คัพภะมะละวิระหิตะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อุตตะมะชาติ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา คะติ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อะภิรูปะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สุวณ
ั ณะ ปาระมิสัมปนโน

๒๖

อิติปโส ภะคะวา มะหาสิริ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อาโรหะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปะริณามะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สุนิฏฐะ ปาระมิสัมปนโน
คัพภะวุฏฐานะวัคโค ตะติโยฯ
อิติปโส ภะคะวา อะภิสัมโพธิ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สีละขันธะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สะมาธิขันธะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปญญาขันธะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณะ ปาระมิสัมปนโน
อะภิสัมโพธิวคั โค จะตุตโถ ฯ
อิติปโส ภะคะวา มะหาปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปุถุปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา หาสะปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ชะวะนะปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ติกขะปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา นิพเพธิกะปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปญจะจักขุ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อัฏฐาระสะพุทธะกะระ ปาระมิสัมปนโน

๒๗

มะหาปญญาวัคโค ปญจะโม ฯ
อิติปโส ภะคะวา ทานะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สีละ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา เนกขัมมะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา วิรยิ ะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ขันติ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สัจจะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อะธิษฐานะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา เมตตา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อุเปกขา ปาระมิสัมปนโน
ปาระมิวัคโค ฉัฏโฐ ฯ
อิติปโส ภะคะวา ทะสะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ทะสะอุปะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สะมะติงสะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ตังตังชานะหะนัง ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อะภิญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สะติ ปาระมิสัมปนโน

๒๘

อิติปโส ภะคะวา สะมาธิ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา วิมุตติ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา วิมุตติญาณะทัสสะนะ ปาระมิสัมปนโน
ทะสะปาระมิวคั โค สัตตะโมฯ
อิติปโส ภะคะวา วิชชาจะระณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา วิปสสะนาญาณะวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา มะโนมะยิทธิวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อิทธิวิธิวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ทิพพะโสตะวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปะระจิตตะปะริยะญาณะวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ทิพพะจักขุวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา จะระณะวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา จะระณะธัมมะวิชชา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อะนุปพุ พะวิหาระ ปาระมิสัมปนโน
วิชชาวัคโค อัฏฐะโม ฯ
อิติปโส ภะคะวา ปะริญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปาหานะ ปาระมิสัมปนโน

๒๙

อิติปโส ภะคะวา สัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ภาวะนา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปะริญญา ปะหานะ สัจฉิกิริยาภาวนาปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา จะตุธัมมะสัจจะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปะฏิสัมภิทาญาณะ ปาระมิสัมปนโน
ปะริญญาวัคโค นะวะโม ฯ
อิติปโส ภะคะวา โพธิปกขิยะธัมมะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สะติปฏฐานะปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สัมมัปปะธานะปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อิทธิปาทะปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อินทริยะปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา พะละปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา โพชฌังคะปญญา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อัฏฐังคิกะมัคคะธัมมะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา มะหาปุริสะกิริยา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อะนาวะระณะวิโมกขะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อะระหัตตะผะละวิมุตติ ปาระมิสัมปนโน
โพธิปกขิยะธัมมะวัคโค ทะสะโมฯ
อิติปโส ภะคะวา ทะสะพะละญาณะ ปาระมิสัมปนโน

๓๐

อิติปโส ภะคะวา ฐานาฐานะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา วิปากะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทาญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา นานาธาตุญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สัตตานัง นานาธิมุตติกะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อินทริยะปะโรปะริยัตติ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา นิโรธะวุฏฐานะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา จุตูปะปาตะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
ทะสะพะละญาณะวัคโค เอกาทะสะโมฯ
อิติปโส ภะคะวา โกฏิสะหัสสานัง ปะกะติสะหัสสานัง หัตถีนัง
พะละธะระ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปุริสะโกฏิทะสะสะหัสสานัง พะละธะระ
ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปญจะจักขุญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ยะมะกะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สีละคุณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อัฏฐะสะมาปตติคุณะ ปาระมิสัมปนโน

๓๑

อิติปโส ภะคะวา ปญญาคุณะ ปาระมิสัมปนโน
กายะพะละวัคโค ทวาทะสะโมฯ
อิติปโส ภะคะวา ถามะพะละ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ถามะพะละญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา พะละ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา พะละญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปุริสะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปุริสะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อะตุละยะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อุสสาหะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา คะเวสิญาณะ ปาระมิสัมปนโน
ถามะพะละวัคโค เตระสะโมฯ
อิติปโส ภะคะวา จะริยา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา จะริยาญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา โลกัตถะจะริยา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา โลกัตถะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยา ปาระมิสมั ปนโน
อิติปโส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปนโน

๓๒

อิติปโส ภะคะวา พุทธะจะริยา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา พุทธะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ติวิธะจะริยา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปาระมิ อุปะปาระมิ ปะระมัตถะ ปาระมิสัมปนโน
จริยาวัคโค จะตุททะสะโม ฯ
อิติปโส ภะคะวา ปญจุปาทานักขันเธสุ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมิสัม
ปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปญจุปาทานักขันเธสุ ทุกขะลักขะณะ ปาระมิ
สัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปญจุปาทานักขันเธสุ อะนัตตะลักขะณะ ปาระมิ
สัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อายะตะเนสุ ติลักขะณะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อัฏฐาระสะธาตูสุ ติลักขะณะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา วิปะริณามะลักขะณะ ปาระมิสัมปนโน
ลักขะณะวัคโค ปญจะทะสะโม ฯ
อิติปโส ภะคะวา คะตัฏฐานะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา คะตัฏฐานะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา วะสีตะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา วะสีตะญาณะ ปาระมิสัมปนโน

๓๓

อิติปโส ภะคะวา สิกขา ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สิกขาญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สังวะระ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สังวะระญาณะ ปาระมิสัมปนโน
คะตัฏฐานะวัคโค โสฬะสะโมฯ
อิติปโส ภะคะวา พุทธะปะเวณิ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา พุทธะปะเวณิญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา จะตุพรหมะวิหาระ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา จะตุพรหมะวิหาระญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อะนาวะระณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา อะนาวะระณะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปะริยันตะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา ปะริยันตะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สัพพัญุตะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา สัพพัญุตะญาณะ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระ ปาระมิสัมปนโน
อิติปโส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระญาณะ ปาระมิสัมปนโน
ปะเวณิวัคโค สัตตะระสะโม ฯ
จบพระอาการวัตตาสูตรแตเทานี้

๓๔

คาถากันภัยธรรมชาติ
หิตะชิราทัน มันกะโลอังคะ สิลากาละ
สาสา สะสะติ โหตะถิ โหคะหะคะเน
ใชสวดทองกันภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะลมพายุ ดีนักแล
คาถากันไฟไหม ฟาผา : โส นามะ ยักโข
ธารณปริตร
นอมรําลึกถึงพระปญญาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ พระมหา
กรุณาธิคุณ แหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆพระองค โดยกลาวคํา
นอบนอมนมัสการคือ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ
1. พุทธานัง ชิวิตตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ อันตะราโย กาตุง ตถา เม โหตุ
อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง
อนาคตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญานัง
ปจจุปนนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญานัง
2. อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวตั ตัง
สัพพัง วจีกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง
สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวตั ตัง

๓๕

3. อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ นัตถิ ธัมมะเทสะนายะ หานิ
นัตถิ วิริยัสสะ หานิ นัตถิ วิปส สะนายะ หานิ
นัตถิ สมาธิธัสสะ หานิ นัตถิ วิมุตติยา หานิ
4. อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา นัตถิ อัปผุฏฏัง นัตถิ เวคายิตัตตัง
นัตถิ พะยาวะฏะมะโน นัตถิ อัปปฏิสังขารุเปกขา
5. อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ กายะทุจริตตัง
นัตถิ ตะถาคะ ตัสสะ วจีทุจริตตังนัตถิ ตะถาคะตัสสะ มะโนทุจริตตัง
นัตถิ อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญานัง
นัตถิ อนาคตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญานัง
นัตถิ ปจจุปนนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง
นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญานัง นานุปริวัตตัง
นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญานัง นานุปริวัตตัง
นัตถิ สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญานัง นานุปริวัตตัง
อิมัง ธาระณัง อะมิตัง อะสะมัง สัพพะสัตตานัง ตาณังเลณัง สังสาระ
ภะยะภีตานัง อัคคัง มหาเตชัง

๓๖

6. อิมัง อานันทะ ธารณะปริตตัง ธาเรหิ วาเรหิ ปริปุจฉาหิ
ตัสสะ กาเย วิสัง นะ กะเมยยะ อุทะเกนะ ลัคเคยยะ อัคคีนะ ทะเหยยะ
นานาภะยะวิโก นะ เอกาหาระโก นะ ทะวิหาระโก นะ ติหาระโก
นะ จะตุหาระโก นะ อุมมัตตะกัง นะ มุฬะหะกัง
มนุสเสหิ อะมนุสเสหิ นะ หิงสะกา
7. ตัง ธาระณัง ปริตตัง ยถา กะตะเม
ชาโล มหาชาโล ชาลิตเต มหาชาลิตเต ปุคเค มหาปุคเค สัมปตเต
มหาสัมปตเต ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง
8. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง สัตตังสะเตหิ สัมมา
สัมพุทโกฏีหิ ภาสิตัง วัตเต อะวัตเต คันธะเว อะคันธะเว โนเม อะโนเม
เสเว อะเสเว กาเย อะกาเย ธาระเณ อะธาระเณ
อิลลิ มิลลิ ติลลิ อะติลลิ โยรุกเข มหาโยรุกเข ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง
9. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง นะวะ นะ วุธิยา สัมมา
สัมพุทธโกฏีหิ ภาสิตังทิฏฐิลา ทัณทิลา มันติลา โรคิลา ขะระลา ทุพพิลา
เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
ความเปนมาของพระคาถาธารณปริตร
เมื่อครั้งออกพรรษาป ๒๕๒๖ พระปากรรมฐานรูปหนึ่งไดมี
โอกาสออกวิเวก เจริญรุกขมูล ธุดงคทางภาคเหนือและชายแดนฝงพมา

๓๗

เขตติดตอพรมแดนในแวดวงหมูบานชาวเขาเผาตางๆ นานเกือบ ๓
เดือน ขณะปกกลดพักที่ดอยพระพุทธบาทหวยตม อ.ลี้ จ.ลําพูน ไดพบ
และปรึกษาธรรมปฏิบัติและอื่นๆกับพระอาจารยรังสรรค โชติปาโล ซึ่ง
เพิ่งจะธุดงคเดินปามาจากประเทศพมา และไดจดจําเอา “พระคาถา
ธารณปริตร” จากวัดอรัญตะยา ในมัณฑะเล ประเทศพมา มาดวย
เนื่องจากเห็นวาเปนบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ที่ในประเทศไทย
เรายังไมคนุ เคยหรือมีปรากฏมากอน จะดวยสาเหตุใดก็ตามที เมื่อพระ
ปามาพบกันหลายองคที่ จ.ลําพูน ก็ไดนําพระคาถาธารณปริตรบทนี้ ทํา
วัตรเย็นรวมกันติดตอกันอยู ๕ วัน กอนทําเพียรภาวนาทุกค่ําคืน ได
ปรากฏเห็นหมูเทวาอารักษในนิมิต มาชุมนุมและรองชมเชยสรรเสริญ
ชื่นบาน ราเริงมาก ที่ไดยินพระปากรรมฐานเจริญพระคาถาธารณปริตร
อันทรงคุณเปนเลิศนี้พระภิกษุกรรมฐานทั้ง ๕ – ๖ รูป ครั้นเจริญพระ
ปริตรนี้ที่หวยตม อ.ลี้ จ.ลําพูน ตางไดเห็นนิมิตเทวาอารักษ ชื่นชม
ตรงกันทั้งสิ้น แมจะนอมนําทําน้ํามนตโปรดหมูญาติโยมในที่ตางๆ ก็
ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณ จึงไดพิจารณาเห็นวาพระพุทธานุภาพของพระ
ปริตรนี้ทรงคุณเหลือประมาณ สมควรที่พุทธศาสนิกชนทุกทานจะได
นําไปสาธยายบูชาตอไป อนึง่ ไดทราบจากหลวงปูทวด วัดชางใหวา ผูที่
สาธยายมนตพระปริตรบทนี้ทุกๆวันอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง พรอมกับ
เรงบริจาคทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาจะสามารถรอดพนจากวิกฤต
มหาอุบัติภยั โลกที่จะบังเกิด

๓๘

บทวิรูปกเข
วิรูปกเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอรา ปะเถหิ เม ฉัพยาปุตเตหิ เม
เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิ
ปาทะเกหิ เม จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม มา มัง อะ
ปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก มา มัง จะ ตุปปะโท หิงสิ มา มัง
หิงสิ พะหุปปะโท สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา สัพ
เพ ภัทรานิ ปสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะ
มาณะวันตานิ สิริงสะ ปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู
มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะ
โม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ.
ทองบนเปนประจําจะพนภัยจากสัตวเลื้อยคลานและแมลงมีพิษ
ตางๆ โดยอธิษฐานขอบารมีของทานทาววิรูปกขใหคุมครอง
คําขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
โดย พระอาจารย จําเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ําเสือ อ.เมือง จ.กระบี่
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใด เปนบุญ
กุศล ที่ขาพเจาไดกระทําแลว ดวยกาย วาจา ใจ ในอดีตชาติก็ดี ปจจุบัน
ชาติก็ดี ขอใหถึง แกทานทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิ มีชาติเปนแดนเกิด มีชรา
มรณะ มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ มีขันธสันดาน มีวิบากแหงกรรม มีการ
กระทํา เจากรรมนายเวร เจาการบัญชี จตุโลกบาลทั้ง ๔ ยมบาล มนุษย

๓๙

๑ สวรรค ๖ พรหม ๒๐ อบายภูมิทั้ง ๔ บัดนี้ขาพเจา ไดสรางกองการ
กุศล มีผลทานผลศีล ผลภาวนา ผลแผเมตตา ขอใหถึง แกทานทั้งหลาย
ที่ขาพเจา ไดลว งเกิน ทํากรรมไว ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี
เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี รูก็ดี ไมรูก็ดี ตอหนากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ขอให
ทานทั้งหลาย จงอโหสิกรรม ใหแกขาพเจา ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป อยามี
เวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอใหไดสราง แตกรรมดี สรางบารมีของตน
ใหพนภัยพาล ลุลวงบวงมาร ในอนาคตกาล อันใกลนี้ ดวยเทอญ
บุญกุศลทั้งหมดที่ขาพเจาไดบาํ เพ็ญ ขอใหเปนปจจัยแกพระ
นิพพานพลันทีเดียว ตราบใดที่ยังไมถึงพระนิพพาน ขึ้นชื่อวาความขาด
แคลน อยาไดปรากฏ ขึ้นชื่อวาความหมด อยาไดเจอ คําวา "ไมมี"
อยาไดรูจกั ขาพเจาคิดจะประกอบกิจการอันใดขอใหสําเร็จเปนอัศจรรย
คําถอนอธิษฐานที่เปนมิจฉาทิฏฐิ
โดย พระชุมพล พลปญโญ
อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปจจุทธะรามิ
ทุตยิ ัมป อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปจจุทธะรามิ
ตะติยัมป อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปจจุทธะรามิ
ขาพเจาขอถอนคําอธิษฐาน ถอนคําสาป ถอนคําแชง ที่
ขาพเจาไดตั้งขึน้ ถึงพรอมแลว ดวยกิเลส ดวยตัณหา ดวยอุปาทาน ดวย
ราคะ ดวยโทสะ ดวยโมหะ ดวยมานะ ดวยมิจฉาทิฏฐิ เปนไปเพื่อความ
พยาบาทเบียดเบียน สรางเวรสรางกรรม ไมประกอบดวยธรรม

๔๐

ไมประกอบดวยวินยั ไมประกอบดวยกุศล ไมประกอบดวยปญญา ไม
ประกอบดวยบารมี ที่ขาพเจาไดอธิษฐานไว สาปไว แชงไว ในอดีตชาติ
ก็ดี ปจจุบนั ชาติก็ดี ระลึกไดก็ดี ระลึกไมไดก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขาพเจาขออางเอาพระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา
แมพระธรณี แมพระคงคา แมพระเพลิง แมพระพาย และเทวดาทั้งหลาย
ทั้งปวง มาเปนพยาน วาขาพเจาขอถอนคําอธิษฐานเหลานัน้ ถอนคํา
สาปเหลานั้น ถอนคําแชงเหลานั้น รอยหน พันหน หมื่นหน แสนหน
ลานหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ดว ยเทอญ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนดวย นะ โม พุท ธา ยะ
ขาพเจาขอยกโทษ อโหสิกรรม และใหอภัย ในความ
บกพรอง ผิดพลาด ของสรรพสัตว ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิต
วิญญาณ ในทีท่ ุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ
สมาทานพระกรรมฐาน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ ( วา ๓ จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)

๔๑

อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ
ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ขอ
มอบกาย ถวายชีวิตแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขาพระพุทธเจา
ขออาราธนาบารมี พระพุทธเจาทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุก ๆ
พระองค พระธรรม และพระอริยสงฆทั้งหลาย สืบ ๆ กันมา มีหลวงปู
ปาน วัดบางนมโคและพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชพรหมยาน วัด
ทาซุงเปนที่สุด
ขอไดโปรดยกจิตของขาพเจา ขึ้นสูภาวะพระกรรมฐานทั้ง ๔๐
ทัศ พระปติทั้ง ๕ และวิปสสนาญาณทั้ง ๙ จงมาบังเกิด ปรากฏใน
กายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร ของขาพระพุทธเจา ณ กาลบัด
เดี๋ยวนี้เถิด
ขอไดโปรดยกจิตของขาพเจา ขึ้นสูภาวะแหงเมฆจิต สามารถ
กําหนดจิต รูภาวะการณตาง ๆ ทั้ง เหตุ ผล อดีต อนาคต และปจจุบนั ได
ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู เมื่อรูแลว ขอใหเห็นภาพนั้น ไดชัดเจน
แจมใส และพยากรณได ตามความเปนจริงทุกประการ เหตุใดทีจ่ ะพึง
บังเกิดแกขาพเจา ขอใหขาพเจาไดรูเหตุนั้น ไดโดยมิตองกําหนดจิต
แมแตประการใด ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
คาถารวมจิต : อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง
เวลานั่งภาวนาแลวฟุงซานใหใชคาถานี้ทอ งแทนคําภาวนาอื่นๆ

๔๒

บทสวดไหวพระตอนเชา
- อะหัง วันทามิ อิธะ ปะติฎฐิตา พุทธะ ธาตุโย ตัสสานุภาเวนะ สะทา
โสตถี ภะวันตุเม
- นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอังอุมิอะมิ มะหิสุตัง
สุนะพุทธัง สุอะนะอะ
- อิติปโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง
พุทธะปติอิ
- อิระชาคะตะระสา ติหงั จะโตโรถินัง ปสัมระโลปุสัตพุท
โสมาณะกะริถาโธ ภะสัมสัมวิสาเทภะ คะพุทปนทูทัมวะคะ
วาโธโนอะมะมะวา อะวิชสุนุตสานุติ
- สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย
วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ
สวาโหม(สะ-หวา-โหม)
สัมปะติจฉามิ
เพ็งเพ็ง พาพา หาหา ฤาฤา(รือรือ)

๔๓

- นะมามีมา มหาลาภา อิติพทุ ธัสสะ สุวัณณัง วา ระชะตัง วา มะณีวา พี
ชัง วา อัตถัง วา ปตถัง วา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติ มีมา นะมามิหัง
- สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปจจะยาทิมหิ สิวสี
จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปชู ิโต โสระโห ปจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ
ตังสะทา สิวะลีเถรัสสะ เอตัง คุณัง สวัสดิลาภัง ภะวันตุ เม
- อุปคุตโต จะมหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ
โสอิทานิ มหาเถโร นะมัสสิตวา ปติฏฐิโต อะหังวันทามิ อิทาเนวะ
อุปคุตตัง จะมหาเถรัง ยัง ยัง อุปทธะวัง ชาตัง วิธังเสติอะเสสะโต
มหาลาภัง ภะวันตุเม
- โล กุตตโรจะ มหาเถโร อะหังวันทามิตังสะทา โอมอุอะมะ นะโม
พุทธายะ ยะซะสุมังมิ
- อิทธิ ฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเปนที่พึ่งแก
มะอะอุนดี้ วยเถิด
- สัมมา อะระหัง สะมะณัง วันทามิ
- มัยหังปุตโต ปุญญะวากะตา ภินิหาโร ภะวิสสะติ เทวะตะหิ ปาติง ปูเร
ตะวา ปูวาปะหิตา ภะวิสสะตีติ
- สหัสเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสธายิ
- มุนินทะ วะทะนัมพุชะคัพภะ สัมภะวะสุนทะรี ปาณีนัง สะระณัง วาณี
มัยหัง ปณะยะตัง มะนัง
- นะโม โพธิสตั โต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา

๔๔

- พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหังพุทโธ อิติปโสภะคะวา นะ
โมพุทธายะ เมตตาคุณณัง อะระหังเมตตา
- อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะถะวีคงคา พระภุมมะเท
วา ขะมามิหัง
- พระสยามมินโท วะโรอิติ พุทธะสังมิ อิติอะระหัง สหัสะกายังวะรัง
พุทโธนะโมพุทธายะ
- โอม ชุมพร จุติ อิทธิ กะละนังสุโข นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะ
กะสะ มะอะอุ
- ชินะปญชะระปริตตัง จะ อาการะวัตตาสุตตัง จะ ธารณะปริตตัง มัง
รักขะตุ สัพพะทา
- ปญจะมาเร ชิโนนาโถ ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสสิ
ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุเม ชะยะมังคะลัง
- สักกัตวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง หิตัง เทวะมะ
นุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปททะวา สัพเพทุกขา วูปะ
สะเมนตุ เม
สักกัตวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง ปะริฬาหู ปะสะมะนัง
ธัมมะเตเชนะ
โสตถินา นัสสันตุ ปททะวา สัพเพภะยา วูปะสะเมนตุ เม
สักกัตวา สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
สังฆะเตเชนะ
โสตถินา นัสสันตุ ปททะวา สัพเพโรคา วูปะสะเมนตุ เม

๔๕

- อิติ ติอิ โสเสสิสุมัง สีเสสุสิมัง โสสังณังจะรามิ
โสสังมังคะลานิ สุริชินะธัมมะบริสุทธิ์
สัตตะวีสะติกนั ทะระปาลา ทันตัง อะมะณัง สะระณังคัจฉามิ
- พุทธัง สัตตะระตะนะ มหาปะการัง สะระณังคัจฉามิ
ธัมมัง สัตตะระตะนะ มหาปะการัง สะระณังคัจฉามิ
สังฆัง สัตตะระตะนะ มหาปะการัง สะระณังคัจฉามิ
- โอม ศรี คเณศายะนะมะ สวัสติ ชะยะ ลาภะ ฤทธิ ประสิทธิเม
- อะหัง มหาพรหมา มัง รักขะตุ สัพพะทา
- อะหังกาละเทวัง มัง รักขะตุ สัพพะทา
- อะหังยะมะ ราชัง มัง รักขะตุ สัพพะทา
- โอมนมัสศิวา ยะนะมะ โอม ฤาษี 108 มัง รักขะตุ สัพพะทา
- อะหัง จตุคามรามมะเทวัง โพธิสัตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา
- ปาธัง ศิวะ อิศราเม อาราธะนัง สะระณัง คัจฉามิ(3 จบ)
นะโม โพธิสัตโต อิศราโม มหาลาโภ มหาปุญโญอานุภาเวนะเมรักขันตุ
- เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู
ภูกุตะกุ
- นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน สีสะหัสสะ
สุธรรมมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลีจะ
มหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิ
สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

๔๖

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปตตา ปจเจกานัญ จะยัง
พะลัง อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (สวด๓หรือ
๕ จบก็ได)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
- เมสัมมุกขา สัพพาหะระติ เตสัมมุกขา (๓ จบ)
- เมกะ มะอุ พุทธะสังมิ

๔๗

คําบูชาหลวงพอ สพฤกษ ปภัสสโร วัดเขาบอทอง(องคปฐม) จ.ระยอง
(นะโม 3 จบ) พุทโธ ธัมโม สังโฆ หลวงพอ สพฤกษ(สบ-พะ-เริก)
ปภัสสโร นะโมพุทธายะ 3 จบ
นบนอบพรอมนอบนอม กราบอาราธนา พระพุทธเจาทุกทานทุก
พระองคบนพระนิพพาน ไดโปรดครอบลูก รักษาลูก คุมครองลูก
ปลอดภัยทุกรูปแบบ และคลองตัวทุกประการ... ดวยเทอญ (อาจจะ
อธิษฐานเพิ่มเติมในตอจากที่เวนไว...)
ถาจะขอบารมีใหควบคุมดูแลใหคนคนนัน้ เปนคนดีใชบทนี้
(นะโม 3 จบ) พุทโธ ธัมโม สังโฆ หลวงพอ สพฤกษ(สบ-พะ-เริก)
ปภัสสโร นะโมพุทธายะ 3 จบ
นบนอบพรอมนอบนอม กราบอาราธนา พระพุทธเจาทุกทานทุก
พระองคบนพระนิพพาน ไดโปรดครอบรักษาคุมครอง ด.ช./ด.ญ./นาย/
นางสาว/นาง......ใหเปนผูมีสมั มาทิฏฐิ...(และตามแตที่จะตองการใหเกิด
ขึ้นกับคนคนนั้น) ดวยเทอญ
แผเมตตาใหคนตาย
(นะโม 3 จบ) พุทโธ ธัมโม สังโฆ หลวงพอ สพฤกษ(สบ-พะ-เริก)
ปภัสสโร นะโมพุทธายะ 3 จบ
นบนอบพรอมนอบนอม กราบอาราธนา พระพุทธเจาทุกทานทุก
พระองคบนพระนิพพาน ไดโปรดครอบรักษาคุมครอง และดลบันดาล
ให ดวงวิญญาณของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว/นาง......ใหไดสัมผัสพระ

๔๘

บารมีและหลุดพนสูพระนิพพานดวยเทอญ (ถาเปนสัตว ใหเอยชื่อ แลว
ตามดวยนามสกุลคนเลี้ยง)
คําอธิษฐานบุญ
(ทองทุกวันใหมากที่สุด)
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลบุญขาพเจา ให
ถึงแกเทวดารักษาตัวขาพเจาและเทวดาผูเกีย่ วของทัว่ ไป ญาติของ
ขาพเจา นายเวรของขาพเจาที่เดินทางมาถึงในขณะนี้ เหลาสัมมาทิฐิ
ทั้งหลาย นาค ครุฑ คนธรรพ กุมภัณฑ เหลาเชื้อโรค ผีเชื้อโรคใน
รางกายขาพเจา ตลอดจนสรรพสัตวทั้งปวงทุกดวงจิตที่เกี่ยวของกับ
ขาพเจาขอบุญนี้จงเปนของพวกทานโดยถวนทั่วเทอญ
อธิษฐานเปดบุญ(ทองตอบทแรก)
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลบุญขาพเจา ให
เปดโอกาสแกเทวดารักษาตัวขาพเจาและรักษาที่อยูอาศัย ญาติของ
ขาพเจา นายเวรของขาพเจา เหลาเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในรางกายขาพเจา
พวกเชื้อโรคทีอ่ อกจากรางกายขาพเจา ดวงวิญญาณทั้งหลายใหอธิษฐาน
เอาบุญของขาพเจาได
ถาเจ็บตรงไหนใหอธิษฐานเฉพาะที่วา
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลบุญขาพเจา ใหผู
ที่ทําใหเจ็บ.........อยูนี้.(หรือ ใหแกนายเวร เหลาเชื้อโรคและผีเชื้อโรค
ใน.......)

๔๙

อธิษฐานกอนนอน
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลใหเหลาเทพเท
วาที่เปนญาติขา พเจา จงไดยนิ เสียงขาพเจาในเวลานี้ ขอใหทาน
ทั้งหลายจงไปนําเทพที่เปนหมอมาตรวจรักษาขาพเจาในเวลาที่ขาพเจา
หลับดวย ขาพเจาจะเปดโอกาสไว ขาพเจามีอาการ.............เมื่อขาพเจา
มีอาการดีขึ้น ขาพเจาจะทําบุญใหแกพวกทานยิ่งๆขึ้นไป
เมื่ออาการดีขึ้นใหอธิษฐานดังนี้
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลบุญขาพเจา ให
เปดโอกาสแกผูที่นําหมอเทพมารักษาขาพเจา รวมถึงหมอเทพที่มารักษา
ขาพเจาและพวกเชื้อโรคที่ออกจากรางกายขาพเจา ใหอธิษฐานเอาบุญ
ของขาพเจาได
คําอธิษฐานขอใหเทวดาชวย
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลใหเหลาเทพเท
วาที่เปนญาติขา พเจา จงไดยนิ เสียงขาพเจาในเวลานี้ ขอใหทาน
ทั้งหลายจงไปนํา............................(อยากใหชวยเรื่องอะไรก็บอกไป
เชน นําคนมาซื้อของในราน นําคนมาอุปถัมภขา พเจา ) เมื่อขาพเจาได
ในสิ่งที่ตองการแลว ขาพเจาจะทําบุญใหแกพวกทานยิ่งๆขึ้นไป
ใชอธิษฐานขณะทําบุญ(ตองอธิษฐานทันทีเมื่อทําบุญไมเกิน 3 วินาทีที่
ของปลอยจากมือ แตอธิษฐานไดตอเนื่อง)
“บุญนี้ใหแกเทวดารักษาตัวขาพเจา” ที่ขีดเสนใตอาจเปลี่ยนเปน เจาที่
ในสถานที่สอบ เจาที่ในโรงเรียนของขาพเจา เทวดาที่รักษาคณะ... ฯลฯ

๕๐

แตถาเปนแบบเฉพาะกิจ เนนเรื่องสอบอยางเดียวก็ใชวา
“ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลบุญขาพเจา ให
ถึงแกเทวดารักษาตัวขาพเจาและเทวดาผูเกีย่ วของกับการสอบของ
ขาพเจาทุกๆสถานที่และทุกๆบุคคล นายเวรของขาพเจา เหลาภูตผี
ปศาจ ปอบ เปรต นาค ครุฑ คนธรรพ กุมภัณฑ อสูร ยักษ มาร เหลาเชื้อ
โรค ผีเชื้อโรคในรางกายขาพเจา ตลอดจนสรรพสัตวทั้งปวงทุกดวงจิต
ที่จะมาเกี่ยวของกับขาพเจาในชวงที่ขาพเจาสอบ ขอบุญนี้จงเปนของ
พวกทานโดยถวนทั่วเทอญ”
อธิษฐานกอนนอน(ในกรณีจะสอบ)
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลใหเหลาเทพเท
วาที่เปนญาติขา พเจา จงไดยนิ เสียงขาพเจาในเวลานี้ ขอใหทาน
ทั้งหลายจงไปนําเทพที่เปนผูท รงวิชาความรูตางๆมาสั่งสอน ทบทวน
และสะสมในดวงจิตขาพเจาในเวลาที่ขาพเจาหลับดวย ขาพเจาจะเปด
โอกาสไว และขอใหขาพเจามีความรูที่จะใชในการสอบสามารถตอบ
ขอสอบไดอยางแมนยํา เมื่อขาพเจาประสบผลสําเร็จในการสอบ
ขาพเจาจะทําบุญใหแกพวกทานยิ่งๆขึ้นไป
คาถากันขโมย
ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปตัง ชานามิ ชานามิ
ทองกอนออกจากบาน หรือกอนปดประตู ล็อกรถ ล็อกหอง
อธิษฐานขอบารมีพระใหรกั ษาของในบาน

๕๑

วิธีบูชาพระกําลังจักพรรดิ
พระคาถามหาจักรพรรดิ ตั้งนะโม ๓ จบ
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน สีสะหัสสะ
สุธรรมมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลีจะ
มหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
คาถาอาราธนาพระเขาตัว
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปตตา ปจเจกานัญ จะยัง
พะลัง อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (สวด๓หรือ
๕ จบก็ได)
คํากําหนดอธิษฐานจิต
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ(๑ จบตอนทาย)
อานุภาพ
๑. ใชฝกจิต เรงสมาธิ เรงนิมิต โดยกําพระและกําหนดนึกรูเห็นพระ
ทองพระคาถามหาจักรพรรดิ ๑จบ แลวอธิษฐานใหเกิดสมาธิ แลว
ภาวนาคาถาอาราธนาพระเขาตัวอยางสบาย ๆ คลอไปเรื่อย ๆ
๒.ทําน้ํามนตจักรพรรดิ
๑. ใหนาํ พระยังไมเลี่ยม (หาไมไดใหอนุโลมใชที่เลี่ยมก็ได ) มากําสวด
พระคาถามหาจักรพรรดิ ๗ จบ แลว อธิษฐานวา “ขาพเจาผูเปนผูรับใช

๕๒

พระพุทธศาสนา ขออัญเชิญบารมีแหงพระพุทธเจาทุก ๆพระองค
นับตั้งแต อดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยมีพระบารมีรวมของหลวงปูดู
พรหมปญโญ เปนที่สุด (อันนี้จําเปนตองขอบารมีทานโดยตรง)ขอได
โปรด ใหน้ําใด ๆก็ตามไมวา เล็กวานอย หรือมากมายดังมหาสมุทร ที่ถูก
แชดวยพระผงกําลังพระจักรพรรดินี้ จงมีพทุ ธานุภาพ ธรรมมานุภาพ
สังฆานุภาพ และมหิทธานุภาพ เฉกเชนเดียวกับหัวเชื้อน้าํ มนต
จักรพรรดิทุกประการ เพื่อใชในการมงคลทั้งปวง เพื่อใชในการปรับ
ธาตุทั้ง ๔ และรักษาโรคภัยทุกประเภท ขอบารมีอันหาทีส่ ุดมิไดของ
หลวงปู จงโปรดใหเปนไปตามคําอธิษฐานแหงขาพเจานีด้ วยเถิด”จึง
คอย ๆ จุมพระลงในภาชนะใสน้ํา (พระสูตรทานชอบน้ําครับ ยิ่งแชน้ํา
ยิ่งแกรง ไมตองเกรงวาพระจะรวนแตกหัก)
๒. จากนั้นจึงกลาว คาถาอาราธนาพระเขาตัว ๓-๕จบ
(ในระหวางนีใ้ หวางจิตเบา ๆ โนมนําพระบารมีเขาตัว หรือผูที่ไดแลว
จะเห็นเองวาจะมีพระบารมีเขาตัวเปนแสงสวางวาบไปหมด ในขณะ
เดียวกับแสงนัน้ ก็พุงตรงไปยังน้ําทั้งภาชนะ และจะรูสึกวาน้ํานั้นจะมี
กระแสเย็นชุมชื่น ดื่ม กินแลวก็รูสึกสดชื่น)ตามดวย “พุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ”
๓. ใชอธิษฐานสงวิญญาณ ปรับภพภูมิ แผบุญ หรือปองกันวิญญาณ
การปองกันวิญญาณนั้น ไมวาจะรอนแรมไปในทีแ่ หงใด ผูที่คลองและ
ทรงกําลังพระจักรพรรดิ รัศมีจะสวาง จนดวงวิญญาณพากันมาดูดวย
ความสงสัยวา คืออะไร ตรงนี้ก็ใหถือโอกาสแผบุญตามหลักการขางตน

๕๓

ผูกมิตรกับวิญญาณเจาถิ่นไว วิธีนี้ไดประโยชนมาก มีวิญญาณมากหลาย
อยูมานับพันปไมมีที่ไป เราสงวิญญาณใหเขา ตอไปเมื่อมีวาระเขาจะ
กลับมาชวยเรา ในอนาคตขางหนา
๑. กําพระในมือ จากนั้นโปรดกลาวคํา อธิษฐานวา
ขาพเจา.....ผูเปนผูรับใชพระพุทธศาสนา ขออัญเชิญบารมีแหง
พระพุทธเจาทุก ๆพระองค นับตั้งแต อดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยมี
พระบารมีรวมของหลวงปูดู พรหมปญโญ เปนที่สุด(หรืออาจจะเปน
หลวงพอปาน วัดบางนมโค , หลวงปูทวด วัดชางไห , พระศรีอาริยะ
เมตตรัย ก็ได) ขอไดโปรดสงวิญญาณ ปรับภพปรับภูมดิ วงวิญญาณของ
......ชื่อนาม หรือกลุมก็ได.....ใหสูสุคติดวยเถิด
๒. จากนั้นจึงกลาว คาถาอัญเชิญพระเขาตัว ๓-๕ จบ
(ในระหวางนีใ้ หวางจิตเบา ๆ โนมนําพระบารมีเขาตัว หรือผูที่ไดแลว
จะเห็นเองวาจะมีพระบารมีเขาตัวเปนแสงสวางวาบไปหมด ในขณะ
เดียวกับแสงนัน้ ก็พุงตรงไปยังดวงวิญญาณที่จะปรับภพ ปรับภูมิให แต
ทั้งนี้ ไมใชดวงวิญญาณทุกดวงที่จะรับบุญ บางวิญญาณทีม่ ีมิจฉาทิฐิ
หรือมีโมหะ คือ ไมรูเรื่องวาโมทนาคืออะไร ก็จะยังไมไดรับ เราก็ตอง
สัพเพฯ หลาย ๆรอบ จนบารพระทานครอบกายทิพยสวางเย็นไปหมด
ชวยโนมนําใหวิญญาณนั้นละพยศและความโงนั้นไดสําเร็จ) ตามดวย
“พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ”
๔.ถามความสงสัยตางๆที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

๕๔

กําพระสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ ๑ จบ และอธิษฐาน “ขาพเจา.....ผู
เปนผูรับใชพระพุทธศาสนา ขออัญเชิญบารมีแหงพระพุทธเจาทุก ๆ
พระองค นับตัง้ แต อดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยมีพระบารมีรวมของ
หลวงปูดู พรหมปญโญ เปนที่สุดขอไดโปรดบอกลูกเกีย่ วกับ
..................ดวยเทอญ(ขอบารมีคุณพระทานชวยเหลือให โดยมี พระ
กําลังพระจักรพรรดินี้เปนสือ่ กลาง)จากนัน้ จึงกลาว คาถาอัญเชิญพระ
เขาตัว ๓-๕ จบ ตามดวย “พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง
อธิษฐามิ” สิ่งที่เราถามนั้น คําตอบจะเกิดขึน้ ในใจโดยอัตโนมัติ ใหเชื่อ
ความรูสึกแรก และเมื่อฝกไปเรื่อยๆจะสามารถรับรูไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ทานที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงปูทวด
หลวงปูดู และพระผงกําลังจักรพรรดิ สามารถเขาชมไดที่เว็บไซต
วัดถ้ําเมืองนะ จ.เชียงใหม
http://www.watthummuangna.com

การอุทิศสวนกุศล
โดยพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน
(หลวงพอฤาษีลิงดํา วัดทาซุง จ.อุทัยธานี)
คัดลอกจาก หนังสือ “การอุทิศสวนกุศล” ผูถาม : หลวงพอคะ ลูกทํา
สังฆทานใหสมั ภเวสี ถากลับไป แลวจะกรวดน้ําใหไดไหมคะ…?
หลวงพอ : การอุทิศสวนกุศล ในพระพุทธศาสนานี่ไมมนี ้ํา แตวาที่ พระ
เจาพิมพิสาร ทําเปนองคแรก เพราะวาศาสนาพราหมณเขาถือวา ถาจะ
ใหอะไรกับใคร ตองใหคนนัน้ แบมือแลวเอาน้ําราดลงไป และตอนที่

๕๕

พระเจาพิมพิสารทํา พระพุทธเจาทานก็ไมไดหาม เพราะเปนประเพณี
นิยม เวลาที่พระเจาพิมพิสารอุทิศสวนกุศลตองใชน้ํา เพราะวาทานเพิ่ง
พบพระพุทธเจา ประเพณีของพราหมณยงั ชินอยู แตวาใจทานตั้งตรง
เวลาอุทิศสวนกุศลจริง ๆ ในพระพุทธศาสนาไมตองใชนา้ํ ผีกับเปรต
ตองรีบวิ่งกลับ เพราะไมไดกนิ แน เพราะฉันเคยพบมาแลว แตไมมนี ้ํา
นะ วา “อิมินา” เพลินไป ยังไมถึงครึ่งก็มีคน ๒ คนถือโซมาคลองคอปบ
ลากไปเลย
ผูถาม : มีบางคนเขาบอกวา “กรวดน้ําแบบแหง” ตายไปชาติหนาจะแหง
แลงเพราะไมมีน้ํา โบราณพูดอยางนีจ้ ะจริงหรือเปลาคะ…?
หลวงพอ : เขาพูดไดยินหรือเปลา คนที่พูดมาไดยนิ หรือเปลา คน
โบราณพูดอยางนี้ คนโบราณพูดหรือเปลา ถาไดยินแสดงวาเขาพูดจริง
แตก็ไมไดแหงแลงจริง การอุทิศสวนกุศล พระพุทธเจาไมไดสอนใหใช
น้ํา ฉันใชน้ําวันเดียว วันบวช วาไมถูกเลย ตองระวังน้ําหยดอีก ผีไมได
กินน้ํา ตั้งแตวนั นั้นเปนตนมา ฉันไมเคยใชน้ําเลย ก็เห็นผีไดรับ แตชาติ
หนาถาจะทําอยางนั้นถาฉันยังไมตายก็ไมไดเหมือนกัน แตไมเปนไร
นะ! กินน้ําเกลือเผื่ออยูแลว เผื่อชาติหนาจะอด!
ผูถาม : ออ...มินาละ! หลวงพอถึงใหน้ําเกลือบอย ๆ
หลวงพอ : ใช! มีทั้งน้ําสะอาด น้ําเกลือ น้ําหวาน เผื่อไวตลอด รวมความ
วา เวลาจะอุทศิ สวนกุศล ใหใชภาษาไทยสัน้ ๆ อยางทําบุญสังฆทาน เรา
ก็ตั้งใจวา “การบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ผลนี้จะมีแกขาพเจาเพียงใด ขออุทิศ
สวนกุศลใหแก..(บอกชื่อ)..ขอใหมาโมทนารับผลเชนเดียวกับขาพเจา”
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และตอนที่พระสงฆใหพรนี้ ก็ขอเจาภาพและทุกทานที่บาํ เพ็ญกุศลแลว
ตั้งจิตปรารถนาเอาตามประสงค สมมติวาทานทั้งหลายตั้งใจเพื่อ “พระ
นิพพาน” อันนี้ก็ตองเผื่อไวดวยวาหากสมมติวาเราตายจากชาตินี้แลวยัง
ไมถึงซึ่ง พระนิพพานเพียงไร สมมติวาเราตาย ถาเราไมเผื่อไวละก็มนั
จะขลุกขลัก ฉะนั้นการอธิษฐานจิต คือ ตั้งอธิษฐานเขาเรียกวา
“อธิษฐานบารมี” เจริญพระกรรมฐานก็ดี ถวายสังฆทานก็ดี อธิษฐานวา
“ขอผลบุญนี้จงเปนปจจัยใหขาพเจาเขาถึงพระนิพพานในชาติปจจุบัน
นี้ แตทวาถาหากขาพเจาไมถงึ พระนิพพานเพียงใด จะเกิดใหมไปในชาติ
ใดก็ตาม ขอคําวา “ไมม”ี จงอยาปรากฏแกขาพเจา”
ถาเราตองการอะไรใหมนั มีทุกอยาง จะไมรวยมากก็ชาง! เทานี้ก็พอแลว
ผูถาม : เมื่อทําบุญแลว ถาจะอุทิศสวนกุศลภายหลังจะไดไหมคะ…?
หลวงพอ : การ ทําบุญไปแลวครั้งหนึ่งสักกี่ปๆ บุญก็ยังมีอยู ถาทําไป
แลวสัก ๓๐ ป ก็ยังอุทิศสวนกุศลได บุญมันไมหาย ไมใชเราทําบุญแลว
เดี๋ยวเดียวมันหายไป ไมใชอยางนั้นนะ!
ผูถาม : แลวถาเผื่อทําบุญแลว ไมไดอุทิศสวนกุศลจะไดบญ
ุ เต็มที่ไหม
คะ…?
หลวงพอ : ก็ไดเต็มที่อยูแ ลว เราเปนผูไดสมบูรณแบบ แตอยูที่วาเราจะ
ใหเขาหรือไมให การอุทิศสวนกุศลนีน่ ะ ถาเราไมให เราก็กินคนเดียว
ใชไหม.. ทีนี้ถาเราใหเขา ของเราก็ไมหมดอีก สวนที่เราใหไปไมไดยุบ
ไปจากของเดิม อยางเรื่องของ พระอนุรุทธ สมัยที่ทานเกิดเปนคนเกีย่ ว
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หญาชาง ของมหาเศรษฐี เวลาที่ทานทําบุญแลว เจานายขอแบงบุญ ทาน
ก็สงสัยวาการแบงบุญนะ จะแบงไดไหม จึงไปถามพระปจเจกพุทธเจา
ที่ทานรับบาตรนะ ทาน(พระปจเจกฯ) ก็เปรียบเทียบใหฟงวา “สมมติ วา
โยมมีคบ แลวก็มีไฟดวย คนอื่นเขามีแตคบไมมีไฟ ทุกคนตองการแสง
สวาง ก็มาขอตอไฟที่คบของโยมแลวคบทุกคนก็สวางไสวหมด อยาก
ทราบวาไฟของคุณโยมจะยุบไปไหม…?
ทานอนุรุทธ ก็บอกวา ไมยุบ!
แลวทาน ก็บอกวา “การอุทิศสวนกุศลก็เหมือนกัน ใหเขา เขาโมทนา
แตบุญของเราเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต”
ไอที่กรวดน้ํา อิมินา นี่ ฉันวามาแลว สมัยเมื่อเจริญกรรมฐานกับ หลวง
พอปาน ใหม ๆ ก็มีผีเขามายืนอยูขางหนา นั่งอยูขางหนา ตัวผอมกอง
ความจริงมันเปนบวชวันที่ ๒ เราก็ไมรูประสีประสา ใชไหม เขาก็สอน
อิมินา เราก็ทองจนคลอง เลยกรวดน้ํา อิมินา ปุญญกัมเมนะ อุปชฌายา
นั่นเอาอุปชฌาย เขาไปแลว อุปชฌายยังไมตายเลย คุณุตตรา อาจาริยู ให
คูสวดอีก คูสวดก็ยังไมตายใชไหม วาเรื่อยไป ไมทันจะจบ เหลือตั้งครึ่ง
พวกเดินมา ๒ คน เอาโซคลองคอปบลากไอหมอนั่นไปเลย ไอผีนั่งอยู
ขาง ไมไดให พอตื่นขึ้นเชาเวลาไปบิณฑบาตกลับมาฉันขาว พอฉันขาว
เสร็จ ปกติพระสมัยกอนเขาทําแบบนี้ เขาจะลางจานของเขา เช็ด
เรียบรอย ใชผา เช็ด ถาบาตรมีขาวในบาตรเขาก็เทใสกะละมังเสร็จ ลาง
แลวก็เช็ดเองหมด ถวยชามที่ฉันบังเอิญกับขาวหมด พระก็ลางแลวก็เช็ด
เรียบรอย ใชผา ทําอยางนั้น ฉันเสร็จปกติทานจะ ยถาฯ
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หลังจากนัน้ ทานก็ไม ยถาฯ ทานก็นั่งเฉย มองหนามองหลัง
หลวงปูปานฯ ทานก็ถามวา“ไงพอคุณ! พอ อิมินา คลอง”
(เอาแลว ทานอยูกุฏิ เราอยูปา คนแกนกี่ ลางวันตามองไมเห็นนะ
กลางคืนตาดีเหลือเกินแหละ!)
“เปนไงพอคุณ! พอ อิมินา คลอง ยังงั้นผีมันจะไดแดกเหรอ ฮาๆ
(หัวเราะ) แกลองแปล อิมินา ซิวามันแปลวายังไงบาง
อุปชฌายแกยังไมตาย....
คูสวดญัตติ คือ ขา ยังไมตาย.. แกดันมาให....
ก็ ไอผีขางหนา ทําไมไมให…?
(เราก็แปลไมเปนนะ ใชไหม..ความจริงนี่ อยาพูดดังไปนะ เดี๋ยวทานจะ
ไดยนิ นะ คือความผิดมันอยูท ี่ทาน ทานไมสอน ปลอยใหเราเลนเปนครู
ใชไหม..) (หัวเราะ)
ก็ถามวา “หลวงพอแปลวาอยางไรละครับ?” ทานเลยแปลใหฟง
ก็เลยบอก “หลวงพอไมไดแปลใหผมฟงกอน ผมก็ไมรูเหมือนกัน”
ทานบอก “เออ…นากลัวขาจะผิดจริงๆ วะ! ขาไมไดแปลใหแกฟง…”
ทานก็เลยบอกวา “ทีหลังอยาเอาอยางนั้นนะ ถาผีเขามาละก็ ผีนะ มันอยู
นานไมได บางทีมันก็หลบเขามานิดหนึง่ หรือมันไมหลบหนามา ถามา
นั่งใกลเรา ทุกขเวทนาอยางเปรตนี่ไฟมันไหมทั้งตัว หอกดาบมันฟน
เวลาที่เราเจริญกรรมฐานอยู ไอบุญของเรานี่สามารถจะชวยใหมันมี
ความสุขได ถามันมานั่งขางหนาเรา ใกล ๆ เรา นี่ไฟมันดับ หอกดาบมัน
จะหลุดไป แตวามันจะอยูน านไมไดหรอก ตองพูดเร็ว มันจะตองไปรับ
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โทษ”
“เวลาที่จะอุทศิ สวนกุศล ใหวาเปนภาษาไทยชัดๆ และก็ใหสั้นที่สุด…”
เราก็เลยกราบเรียนทานวา “วาอยางไร?”
ทานบอก ใหวา อยางนี้วา “บุญ ใดที่ฉันบําเพ็ญมาแลวตั้งแตตน ในอดีต
ตั้งแตตน ถึงปจจุบัน ผลของบุญนี้จะมีประโยชน ความสุขแกฉันเพียงใด
ขอเธอจงโมทนาผลนัน้ และรับผลเชนเดียวกับฉัน ตัง้ แตบัดนี้เปนตน
ไป” เทานี้ วันหลังมาใหม นัง่ ไปอีก ๒ วัน....อีคราวนี้ ไอผีตัวหลังมัน
คนละตัว ไอตวั กอนเขาลากคอไป มาไมไดละ ไอตัวหลังมา เอายายตุม
มาเปนทนาย แหม…ยายคนนั่งขางหนา แก เปนผูหญิง ยังกะพอมแนะ!
ตัวเบอเริ่มเชียว แตไอตวั เบอเริ่มนี่ ความจริงผีนะเขาตัวใหญ เขาแสดง
ตัวมันยังไมเทาตัวจริงใชไหม ไอคําวาตัวเบอเริ่มนี่ แกก็ทรวดทรงสวย
แกเปนเทวดาใหญมาก แลวก็มี เจาผีผอมกอง มายืนอยูขางหลัง
แกก็บอกวา “ทานนั่งอยูน ี่ไงละ! จะใหทานชวยอะไรก็บอกทานซิ!”
ไอตานั้นก็พูดไมออก มันพูดไมไดกรรมมันปดปาก เราก็เลยนึกขึ้นมา
ได ไอหมอนี่ขืนใหอยูนานเดีย๋ วโซคลองคออีก ก็เลยอุทิศสวนกุศลให
ตามที่หลวงพอปานทานบอกวา “อาว! ไมตองพูดไมตองเพิดละ! ทีหลัง
แกมา ขาไมใหพูดแหละ ขาใหเลย” ใหเขาตั้งใจโมทนาวา….
“บุญ ใดที่ฉันบําเพ็ญกุศลมา ตั้งแตอดีตในตอนตนๆ สุด ตั้งแตทําบุญ
เล็กจนกระทั่งถึงปจจุบัน บุญทั้งหมดนี้จะมีผลกับฉันเพียงใด ขอเธอจง
โมทนา รับผลเชนเดียวกับฉัน นับตั้งแตบดั นี้เปนตนไป…”
พอวาเทานี้ แกก็กราบไปครั้งหนึ่ง ลุกขึ้นมาก็ผอมตามเดิม
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กราบไปอีกครัง้ ลุกขึ้นมาก็ผอมตามเดิม พอกราบไปอีกครั้งลุกขึ้นมา อี
คราวนี้ชฎาเชงวับไปเลย แพรวพราวเห็นไหม เมื่อกี้นแี้ กไมนาจะวาเลย
เดี๋ยวกับไปผีหกั คอตายหา มายืนอยูแ ถวนีเ้ ยอะ!
“ฉะนั้น การอุทิศสวนกุศลของญาติโยมทั้งหมดนะ เวลาจะให ใหวาเปน
ภาษาไทย ใหเรารูเรื่อง แลวก็ใหมนั สั้นทีส่ ุด เพราะบรรดาพวก ปรทัต
ตูปชีวีเปรต(เปรตประเภท ที่ ๑๒) นี่ ยืนอยูน านไมได แลว สัมภเวสี(ผูที่
ตายโหง) นี่ ก็มี่ความหิวมา แต สัมภเวสี นีอ่ ยูนานได แตวา สัมภเวสี นี่
ตองใหตรง ถาใหไมตั้งจุดตรงนี่เขารับไมได เพราะมันหนัก แตปรทัต
ตูปชีวีเปรต ก็ตองแบงเปน ๒ พวก พวกทีม่ ีกรรมบางมาอยูขางหนา เรา
ใหแผกระจายแบบนี้ เขาโมทนาได แตหากวาบางพวกทีม่ ีกรรมหนาอยู
ขางหลัง ใหกระจายนี่เขาโมทนาไมได ถึงแมจะมีสิทธิ์โมทนา แกก็ไมมี
โอกาส...สวัสดี”
การแผสวนกุศล
ผูถาม : การแผสวนกุศล ไปใหแกบดิ ามารดา ทานจะไดรบั ผลไหม
คะ…?
หลวงพอ : การไดรับสวนกุศลนี่ ถาหากทานมีโอกาสโมทนา ทานก็
ไดรับ ถาทานไมมีโอกาสโมทนาก็ไมไดรบั เหมือนเราเอาสิ่งของไป
ใหแกผูรับเขาไมรับ เขาจะไดไหมถาพวกเขาอยูในนรก ไฟไหมทั้งวัน
ถูกสรรพาวุธสับฟนทั้งวัน ถาเราเอาขนมไปใหกนิ เขากินไดไหม…?
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ผูถาม : ไมไดคะ?
หลวงพอ : อยูในแดนเปรต ๑๑ จําพวก ไมไดรับ แตถาเปนพวกที่ ๑๒
คือ ปรทัตตูปชีวีเปรต พวกนี้มีโอกาสโมทนา
ผูถาม : แลวผูสรางจะไดไหมคะ…?
หลวงพอ : ไมแน! ถาสรางดีก็ไดบุญ ถาสรางไมดีก็ไดบาป
ผูถาม : เปนไงคะ…?
หลวงพอ : คือกอนจะทําบุญ ก็กินเหลากันกอน พอพระไปก็กินเหลากัน
แลว ถาหากมีเจตนา บริสุทธิ์ ไมมีบาป มีแตบุญ ผูสรางได ๑๐๐
เปอรเซ็นต คือบุญนี่จะไดแกผูสรางกอนแลวผูสรางอุทิศสวนกุศลให
ผูอื่น ถาเขามีโอกาสโมทนาก็ไดรับ
เจากรรมนายเวร
ผูถาม : หลวงพอครับ คําวา “เจากรรมนายเวร” นี่หมายถึงใครบาง
ครับ…?
หลวงพอ : เจากรรมนายเวรนี่ตัวตนมันไมมีหรอก มันเปนเรื่องของ
กรรมที่เปน “อกุศลกรรม” ถาบอกวาเจากรรมนายเวร ก็หมายถึงบาปที่
เปนอกุศลที่เราทําไว ตัวจริงที่เคยทําเขาไมมายุงกับเราหรอก อยางเราฆา
ปลาตายปลาเขาก็ไมมายุงกับเรา แตวากฎของกรรมมันเลนงานเรา ถา
ปลามานั่งจองเวรคอยลงโทษเรา แกก็ไมตอ งไปเกิดละ!
คําวา “เจากรรมนายเวร” นี่นะ ถาพูดตามสวนจะวาไมมีกไ็ มได ถาหาก
เราปฏิบัติถึงขั้น สุกขวิปสโก เราจะบอกวาไมมีตัว เพราะไมเคยเห็น แต
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วาตั้งแต เตวิชโช ขึ้นไปเขาเห็น ตองพูดตามขั้นนะ ถาเราวากันตาม
หนังสือ ก็คิดวาจะไมมี
ผูถาม : แลวถาเราอุทิศสวนกุศลใหแกเจากรรมนายเวร เขาจะไดรับไหม
คะ…?
หลวงพอ : คือวาอุทิศไปใหเขาจะไดรับหรือไมไดรับก็ตาม บุญที่เราทํา
เปนผลใหเกิดความสุข ไอกรรมตางๆ ที่เปนอกุศลที่เราทําไปแลว เราไป
ยั้งมันไมได ….
แตทวา ถาเราทํากรรมดี มีกาํ ลังเหนือมัน มันก็กวดไมทนั เหมือนกัน....
ของฝากจากพระยายม
(เรื่อง การอุทศิ สวนกุศล ทานพระยายม (ลุงพุฒิ) ทานมาสั่งใหหลวงพอ
บอกลูกหลาน เมื่อวันปวารณาออกพรรษาป ๒๕๓๑ ซึ่งหลวงพอไดเลา
ใหฟงดังนี้)
หลวงพอ : พระยายมกับทานลุง (นายบัญชี) มาเที่ยววันออกพรรษา
พระยายม กับทานลุงฯ บอกวา “คนที่ผมจะชวยได ตองเฉพาะคนที่ผาน
สํานักผมเทานัน้ นะ!”
ถามทานวา “ลุงมีขาวอะไรสงขาวบางละ?”
ทานบอก “ไมมี! ผมหยุดนรกการ ๓ วัน”
รูจักไหม… ชาวบานเขาหยุดราชการ ใชไหม..ทานหยุดนรกการ ๓ วัน
เมื่อวานนี้ (ออกพรรษา), วันนี้ (ปวารณา), และพรุงนี้
ถาม “ทําไม?”
ทานบอก “วันสําคัญนี่ วันมหาปวารณาผมไมสอบสวน”
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เลยถามวา “ถาเวลาที่ลุงไมสอบสวน พวกที่คอยการสอบสวนเขามี
อิสระใชไหม…?”
ทานบอกวา “ตามปกติเขาก็มีอิสระอยูแลว ไอที่ไปยืนทีน่ ั่นเขายืนรอคน
ไมใหลงนรกเทานั้นเอง”
คือ ทานมีหนาที่ไมใหลงนรก แตก็ตองไปตามกฎของกรรม ถารูกฎของ
บุญนิดหนึ่งทานใหไปสวรรคกอนเลย.. ทานจัดอยางนั้น.
เลยถามทานวา “ถาเขามีอิสระอยางนี้เขาไปไดไหม?”
ทานบอกวา “เขาไปไหนก็ได ถึงเวลาสอบสวนเขาก็มาเอง กฎของกรรม
มันบังคับ”
หมายความ เขาจะตองถูกสอบสวน ไมงั้นเขาจะลงนรกทันที ถาเขามาที่
นั่นยังมีโอกาสพนหรือไมพน ยังไมแน
เลยถามวา “ถาบรรดาญาติเขาอุทิศสวนกุศลให เขาจะมีโอกาสไดรับ
ไหม…?
ทานบอกวา “ถาญาติฉลาด ไดรับทุกคน”
ญาติฉลาด หมายความ ทําบุญแลวอุทิศสวนกุศลใหตรงใหคนเดียว อยา
ใหคนอื่น แตตอ งออกชื่อนะ เพราะเวลานั้นยังเปนเวลาปลอดอยู มี
สภาพคลาย สัมภเวสี
ก็ถามทานวา “ทําบุญอยางไหน พวกนีจ้ ึงจะไปสวรรคชนั้ สูง มีความสุข
มาก มีความสุขนอย หรือไมไดรับเลย”
ทานบอกวา “แดนใดที่ไมมบี ุญ ทําแลวก็ไมไดรับเหมือนกัน
หมายความพระเรานี่ละ! เปนพระแตหัวแตผาเหลืองมีไหม นี่แหละทํา
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ไปเทไรเจงหมด ขาดทุน! ทานบอกวาอยางนี้ทําเทาไรก็ไมมีผล อุทิศ
สวนกุศลใหแกพวกนั้นเขาก็ไมไดรับ เพราะรับไมไหว ถาทําบุญที่เขตมี
บุญนอย เขาก็มีอานิสงสนอย เขาก็มีความสุขนอย นี่เราก็ไมตองพูดกัน
ทําบุญที่มีอานิสงสใหญที่เปนบุญมาก ก็ไดรับผลมาก ก็ถามถึงบุญ
ทานบอกวา สังฆทาน นี่ดีทสี่ ุด!
แลวทานก็บอกวา “ไปบอกชาวบานเขานะวา คนที่ผมจะชวยไดจริงๆ
ตองเฉพาะคนที่ผานสํานักผมเทานั้นนะ” อยาง สัมภเวสี เปรต อสุรกาย
ไมผานทาน ทานชวยไมได แลวคนที่ลงนรกทานใดก็ชวยไมได เพราะ
ไมไดผานสํานักทาน คนที่ตอ งผานสํานักทาน เมื่อผานสํานักทานก็ตอ ง
ไปคอยอยู
เลยถามทานวา “ทําอยางไร ถึงความแนนอนจึงจะปรากฏ ลุงจะชวยได”
ทานก็เลยบอกวา “เอาอยางนี้ เวลาเขาทําบุญเสร็จ อุทิศสวนกุศลใหแก
คนตาย ถายังไมมั่นใจใหบอกวา…”
“ถาบุคคลนี้ ยังไมมีโอกาสโมทนาเพียงใด ขอพระยายมเปนพยานดวย
ถาหากวาพบเธอเมื่อใด ขอใหบอกเธอโมทนาเมื่อนั้น”
ทานบอกวา “เพียงแคเทานี้แหละ! ผมก็ไมตองสอบสวน มันโผลหนา
เขาไป ผมก็บอกวา เฮย! ขาทําบุญอยางโนนมึงโมทนาเวย! มันก็ไป
สวรรคเลย แคนี้ละผมก็ไมตอ งเหนื่อย…”
(แลว หลวงพอก็จบการสนทนาระหวางทานกับพระยายมเพียงแคนี้)
ปกิณกะธรรมทายเรื่อง
“ถาญาติของเราตาย ตายดวยอํานาจของ “อุปฆาตกรรม” คือไมสิ้นอายุ
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ฟาผาตาย สุนัขกัดตาย มดกัดตาย ยุงกัดตาย คลอดบุตรตาย ถูกฆาตาย
ถูกยิงตาย รถชนตาย แตก็ไมแนนักนะ บรรดาพวกนี้ถงึ อายุขัยก็มีแตก็
เผื่อเหนียวไวกอน สมมติวาเขาเปน สัมภเวสี พอตายไปแลวไมตอง
ทําบุญมาก ทําบุญใหไดบุญชัดๆ หาอาหารชนิดที่ไมมีบาป เอาผาไตรมา
๑ ไตร เอาพระพุทธรูปมา ๑ องค นิมนตพระมารับ สังฆทาน ที่บาน ทํา
เงียบ ๆ อยามีเหลายาปลาปง อยาทุบแมแตไขสักลูกหนึ่ง เมื่อทําบุญเสร็จ
อุทิศสวนกุศลใหเฉพาะคนทีต่ าย ไมใหใครทั้งหมด ถาทําอยางนี้ละทาน
พวกนี้จะมีความสุข ไดรบั ผลบุญทันที มีความผองใส มีความอิ่มเอิบ
เมื่อเขาถึงอายุขัยเมื่อใด ก็เปนอันวาพวกนีจ้ ะไปถึงดานของสวรรค
กอน”
“คนเราเกิดมาในโลก ที่ไมทาํ ความชั่วเลยนะ ไมมี ถาเราจะชดใชบาป
มันก็ชดใชกันไมไหว มีทางเดียวในกิจของพระพุทธศาสนา คือ หนีบาป
การภาวนาใหจิตทรงตัว การคิดถึงคุณพระรัตนตรัย พยายามรวบรวม
บารมี ๑๐ ประการไวใหครบถวน พยายามตัด สังโยชน ๑๐ ประการให
หมด จรณะ ๑๕ ปฏิบัติใหครบถวน มี พรหมวิหาร ๔ ใหครบถวน ทรง
ศีล ใหบริสุทธิ์ มี อิทธิบาท ๔ ทรงตัว เมื่อมีการทรงตัว ดังกลาวมาแลว
นี้ ลูกรักของพอจะไมตองเกิดอีกตอไป”
(คัดลอกจากหนังสือ “โอวาทหลวงพอวัดทาซุง เลม ๑)
ที่มาของคําอุทศิ สวนกุศล
บทอุทิศสวนกุศลทอนแรกใหแกเจากรรมนายเวรนั่น หลวงปูโตฯ
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มาบอก....
อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ขาพเจาทั้งหลายไดบําเพ็ญแลว ณ โอกาส
นี้ ขาพเจาทั้งหลายขออุทิศสวนกุศลนี้ ใหแกเจากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่
เคยลวงเกินมาแลว แตชาติกอ นก็ดี ชาตินี้กด็ ี ขอเจากรรมนายเวร
ทั้งหลาย จงโมทนาสวนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมใหแกขาพเจา ตั้งแต
วันนี้ ตราบเทาเขาสูพระนิพพาน
สําหรับตอนทีส่ อง ที่ใหเทวดาโมทนา พระยายมราช ทานบอกวา
“เวลาอุทิศสวนกุศลนะ ขอบอกใหผมเปนพยานดวย”
พระยายมราช ทานบอกวา “ลูกหลานของทาน ก็คือลูกหลานของผม
และมันก็ไมแนนักหรอก บางทีไปอยูสํานักผมมันอาจจะลืมก็ได เขา
อาจจะนึกถึงบุญไมออก ถานึกถึงบุญไมออก ผมก็จะไดบอกวา เขาสั่ง
ใหเปนพยาน มันเปนธรรมดา ถาทําทั้งบุญทั้งบาป บางทีกรรมบางอยาง
มันปกปด เวลาถามเรื่องบุญนี่มันนึกไมออก ถานึกไมออก ก็มีความ
จําเปนอยางยิ่งจะตองปลอยใหตกนรก หากวาถาม ๓ เที่ยว นึกไมออก
ผมจะไดประกาศวา นี่เขาเคยบอกฉันไว เวลาทําบุญเขาบอกใหฉันเปน
พยาน แลวก็ประกาศกุศลนัน้ ก็ไดไปสวรรค”
ที่มาของ การอุทิศสวนกุศลตอนที่สาม
ผูถาม : ทีนี้การอุทิศสวนกุศลแกบุคคลตางๆ ที่ตายไปแลว จําเปนไหม
ครับวาจะตองออกชื่อ รูสึกวามีมากเหลือเกิน…
หลวงพอ : ถานึกไดก็ออกชือ่ เขาก็ได ถาออกชื่อนะดีอยูอ ยาง ถากรรม
หนาอยูน ิด ถาออกชื่อ ถาออกชื่อเจาะจงเขาไดเลยนะ ถานึกไมออกก็วา
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รวมๆ “ญาติก็ดี ไมใชญาติกด็ ี” เอายังงี้ดกี วา ถาขืนไปไลชื่อนากลัวจะ
ไมจบ มันมีอยูค ราวหนึ่งนานแลว ไปเทศนกัน ๓ องค บังเอิญที่ไปก็มี
อารมณจิตคลายคลึงกัน เวลาเพลเขาก็ถวายอาหาร ก็มีพระอื่นดวยรวม
แลว ๕ องค ทีนี้ตาทายกเขานําอุทิศสวนกุศลในวันนั้น แกก็ออกชื่อคน
ตาย แลวก็บรรดาญาติทั้งหลาย ที่ตายไปแลว บอกเทานัน้ แหละ พวกผีก็
เขามาเปนหมืน่ ลอมรอบศาลาอยู ไอคนที่เปนญาติรับโมทนาแลว
ผิวพรรณดีขึ้น ไอพวกที่มใิ ชญาติก็เดินรองไหกลับ พอเขานิมนตขึ้นไป
เทศน ตอนลงทายเขาถามกันถึงวา การอุทิศสวนกุศลทํายังไง
องคที่มีปากรายอยูสักหนอยบอกวา.... “ญาติโยมที่นําอุทศิ สวนกุศล อยา
ใหใจแคบเกินไปนักซี! อยาลืมวา การทําบุญแตละคราวพวก ปรทัตตูป
ชีวีเปรต ก็ดี พวก สัมภเวสี ก็ดี จะมายืนลอมรอบ อยางสวดบท “อยัญจะ
โข” นะ พวกบรรดาผีทั้งหลายทั่วบริเวณ จะคอยโมทนา แตถาเราใหแต
ญาติ ญาติก็จะได แตบุคคลอืน่ ไมใชญาติจะไมได ฉะนัน้ ก็ควรจะใหตอ
ๆ กันไป คือวาใหทั้งหมด “ทั้งญาติและไมใชญาติ”
คาถาพระนิพพานนิมติ
นิมิตจิตติ นิมติ จิตตา นิพพานจิตติ นิพพานะจิตตา
ทองเปนประจํา จิตจะเกาะพระนิพพาน เมือ่ ละโลกไปแลวจะ
ไปสูสุคติ มีนิพพานเปนที่สดุ
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บทสวดพระคาถาแผเมตตาทั่วไตรภพ
นะโม พระผูเปนเจาวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา
นะโม พระพุทธสิกขีพระพุทธเจา
นะโม พุทธายะ พลังพระเปดโลกทั้ง 3
นะโม สรรพพุทธานัง นะโมสรรพธัมมานัง นะโมสรรพสังฆานัง
นะโม อิติ อิติ โพธิสัตว โอมทานทาวสักกะเทวราช
โอมทานทาวจาตุรมหาราช โอมทานทาวจาตุรมหาพรหม
โอมทานทาวพระยายมราช
ลูกขออนุโมทนาบุญกับ องคสมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรม
ธรรมบิดา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคปฐม องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระสมณโคดม องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ
พระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกๆพระองค พระธรรม พระอริยสงฆ
สาวกทุกๆพระองค เทพไทเทวาทุกองค ครูอาจารยและบิดามารดาทุกๆ
ชาติ และลูกขออุทิศสวนกุศลผลบุญที่ไดรับ ฝากไปกับพลังแสงทิพย
อริยทรัพยกับแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ ที่แผไปทั้ง 3 โลก
ดวยอิทังปุญญะผะลัง ขอไดโปรดดลบันดาลใหสรรพสัตวทั้ง 3 โลก
เจากรรมนายเวรของขาพเจา สรรพวิญญาณรวมทั้งบริวารญาติมิตร ได
รวมอนุโทนาในบุญกุศลนี้ และไดโปรดอโหสิกรรมใหแกขาพเจา ให
ทานทั้งหลายมีความสุขสําเร็จในชีวิต ไดหลุดพนจากภัยพิบัติเวียนวาย
ตายเกิดโดยสิน้ เชิง ดวยพระบารมีอันมิอาจประมาณ ลูกขอนอบนอม
นมัสการดวยจิตใจ ขอใหสรรพสัตวทั้ง 3 โลก เจากรรมนายเวร ญาติมิตร
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และจิตลูกสะอาดสวางใส หลุดพนไซรกลับบานนิพพานพรอมดวย
บริวารทุกทานเทอญ
สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง
ใชทองแผเมตตาสามารถปลดปลอยดวงวิญญาณที่มาขอสวน
บุญและปรับภพภูมิเจาทีใ่ หมอี ํานาจในการปองกันรักษาคนในบานและ
ปรับสถานที่ใหปราศจากวิญญาณเรรอน ดึงดูดแตสิ่งดีๆเขามาในชีวติ

๗๐

คําอธิษฐานขอบารมีทาวมหาราชทั้งสี่
ลูก(ชื่อ นามสกุล)ขออุทิศบุญที่ลูกไดทํามาดีแลวแดทานทาวมหาราช
ทั้งสี่และทานอินทกะทั้งสี่พนั องค ขอบารมีแหงทานทาวมหาราชทั้งสี่
อันไดแกทาวธตรฐมหาราช ทาววิรฬุ หกมหาราช ทาววิรูปกขมหาราช
และทานทาวเวสสุวัณมหาราช ไดโปรดแผบารมีมาสูลูก ขอใหลูก......
(กลาวคําอธิษฐาน)....และไมวาลูกจะไปทีแ่ หงใดขอทานทาวมหาราช
และบริวารไดโปรดคุมครองดลบันดาลใหลูกประสบผลสําเร็จทุก
ประการเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานะสุขขัง
พระคาถาอาราธนาพระกอนคลองคอ
อิทธิ ฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเปน
ที่พึ่งแกมะอะอุนี้ดวยเถิด
คาถามงกุฎพระเจา :
อิติปโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา
พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปติอิ
พระคาถานี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ฯ ร.๕
ไดใชเสกหญาใหมาที่พยศ ไดหยุดการพยศกลายเปนมาที่เชื่อง พระ
คาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อทองคาถานี้ทุกวันจะทําใหมีคนนับถือ เชื่อ
ฟง ดีในดาน การบังคับบัญชาลูกนองบริวาร เหมาะแกครูบาอาจารยที่
ตองสอนลูกศิษยมาก ๆ ทองจนเปนสมาธิจนถึงฌานจะทําใหไดทิพจักขุ
ญาณที่แจมใสมาก ใชเสกแปง/น้ํามันเจิมหนาผาก เปนมหามงคล
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คาถาเรียนเกง
ระโชหะระณัง ระชังหะระติ
ใชทองเปนสมาธิ หรือเสกขาว เสกน้ํากินก็ได ปญญาดีนกั แล
คาถาพระอินทร(เดาขอสอบ)
สหัสสะ เนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ
(บางทีมีบทตอ คือ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิท)ู
กอนอานหนังสือใหนึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระอริย
สงฆ นึกถึงเสด็จปูพระอินทร ทองนะโม ๓ จบ แลวทอง "สหัสสะเนต
โต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ" ๗ ครั้งจะทําใหจําได หรืออธิษฐาน
ขอใหไดอานที่เคาจะออกขอสอบ ใหจําไดใหหมดอีกอยางคือเวลาอยู
ในหองสอบ ใหลองทําดูกอน วาทําไดไหม ถาไมได ก็ใหคว่ํากระดาษ
ขอสอบลง แลวนึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระอินทร ทองนะโม ๓ จบ
แลวทอง คาถา ๓ ครั้ง แลวหงายกระดาษขึน้ มาดูขอสอบวาทําไดหมด
ไหมถาไมหมด คว่ํากระดาษไปใหม นึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระ
อินทร ทองนะโม ๓ จบ แลวทองคาถาอีก ๗ จบ แลวหงายกระดาษ
ขึ้นมา คราวนีไ้ มตองดูแลว ใหตอบตามความรูสึก ผลก็เปนไปตามนัน้
คาถามหาระงับ(ทอง นะโม 3 จบ) กันภัยทุกชนิด
อิติปาระมิตาติงสา อะติสัพพัญูมาคะตา อิติโพธิมะนุปปตโต
อิติปโสจะเตนะโม สุปะติ
คาถาบูชาพระพิฆเนศ
โอม ศรี คเณศายะนะมะ สวัสติ ชะยะ ลาภะ ฤทธิ ประสิทธิเม(๙จบ)
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พระคาถาบูชาพระสุนทรีวาณี เทพแหงความสําเร็จ (และความจํา)
ตั้ง นะโม (๓ จบ)
มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะ สัมภะวะ สุนทะรี
ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปณะยะตัง มะนัง
พระพุทธคาถา
สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
สวดทุกคืน คืนละ ๗ จบ อานุภาพคาถามีดงั นี้
๑. ศัตรูจะพินาศไปเองเมื่อคิดประทุษราย
๒. จะเกิดผลในดานมงคลทุกประการตามที่ปรารถนา
๓. จะสามารถเห็นไดแจมแจงดวยญาณ เห็นไดชัดเจนทุก
ประการ และทุกขณะที่ประสงคจะเห็น
คาถาบูชาพระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคต
นะโม ภะคะวะเต ไภษัชชะยะ คุรุไพฑูระยะประภะ ราชายะ
ตถาคะตายะ อะระหะเต สัมยักสัมพุทธายะ ตัทยะถา โอม ไภษัชชะเย
ไภษัชชะเย มหาไภษัชชะเย ราชา สมุทคะเต สะวาหา
อานุภาพพระคาถา
๑. แมแตเพียงไดยนิ ชื่อพระไภษัชยคุรุยอมไมตกในอบายภูมิทั้งสาม
๒. สรรพสัตวทั้งหลายที่ออนแอและพิการ นาเกลียด โงเขลา ตาบอด หู
หนวก มือเทาลีบ หลังคอม เปนโรคเรื้อน สติฟนเฟอนและมีโรคภัย
หายคืนสูอาการปกติทั้งกายและใจเพียงแคไดยินพระนามเทานั้น

๗๓

๓.สรรพสัตวทั้งหลายผูทุกขทรมานดวยอาการปวดไข ทั้งยังเปน
บุคคลอนาถา ไรญาติขาดที่พึ่งปราศจากแพทยและยารักษาโรคภัย
ทรมานดวยความอดอยากหิวโหย ความยากไร ปราศจากเครื่องนุมหม
ไดรับความทุกขทรมานจากการกัดกินของแมลงหรือทนทุกขดวย
อากาศหนาวหรือรอนถามีจิตระลึกยึดมัน่ ในพระองคจะเปนผู
เพียบพรอมดวยอาหารและเครื่องดื่มทิพยแหงธรรมะ หายจากโรคภัย
ทั้งปวงประสบสุข ทั้งกายและใจถึงพรอมดวยญาติมติ รและโภคสมบัติ
ไดรับผาแพรพรรณ เครื่องตกแตงและเครื่องประดับทั้งหลาย
๔. หญิงใดที่ตอ งทนทุกขทรมานและบังเกิดความเบื่อหนาย ทั้งตองการ
หลุดพนความเปนอิสตรีเพียงแคเอยขานหรือไดยินพระนามของ
พระองค จะกลับรางเปนชายโดยสมบูรณ
๕. หากผูใดตองคําสอนในอวิชชา พระองคจะชวยใหสรรพสัตว
เหลานั้นพนจากกความหลงผิดและบังเกิดความเชื่อมั่นในสัจธรรม
6. สรรพสัตวผูตองโทษทั้งหลายไมวาจะเปนการจองจําผูกมัด หรือถูก
เฆี่ยนตี หรือถูกโซตรวนจองจําในคุกทุกขทรมานดวยความเจ็บปวดเมือ่
ไดยนิ พระนามของพระองคยอมกาวลวงพนจากความทุกข
วิธีทําน้ําพุทธมนต รักษาโรคทุกชนิด
โดยหลวงพอพระราชพรหมยานวัดทาซุง อุทัยธานี
เอาน้ําสะอาดใสในบาตรหรือในถัง เอาจิตเพงดูน้ํา นึกถึง
พระคุณของพระผูมีพระภาคเจา พระธรรมพระอริยสงฆ สวดมนต
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อิติปโสทั้ง ๓ หอง(อิติปโสฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปนโนฯ) เพงจิตลงใน
น้ํา อธิษฐานขอน้ําพุทธมนตนี้ เปนกระแสน้ํา ซาบซานไปทั่วสรรพางค
กาย กําจัดโรครายภัยอันตรายของคนสัตวใหหายเกลี้ยง ทุกโรคทุกชนิด
โดยไมตองใชยาอื่น โดยฉับพลันทันใด เอามือวนรอบขอบถวยน้ําแลว
เพงจิตลงน้ําอธิษฐานซ้ําวา “ดวยเดชเดชะของพระพุทธานุภาพ ธรรมานุ
ภาพ สังฆานุภาพ สรรพโรคา สรรพภยันตรายาป วินาสเมตุ ขอพนกัม
มะกัมมา พุทธฤทธิ ธัมมฤทธิ สังฆฤทธิ อิติปโสจะเตนะโม ขอน้ําพุทธ
มนตนี้จงซาบซานเขาไปในทั่วรางกาย กําจัดโรครายภัยอันตรายใหหาย
ทุกโรคทุกชนิดโดยไมตองใชยา” แลวใหคนไขดื่ม อาบ น้ําพุทธมนต
นั้น
วิธีทําน้ําพุทธมนตดวยพระพุทธรูปบูชา
จัดเครื่องสักการะบูชาเทาทีห่ าได ไหวพระดวย นะโม ตัสสะ
ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ นําพระพุทธรูปใสไว
ในมือ ตั้งจิตอธิษฐานวา ขาพระพุทธเจาขออาราธนาบารมี พระพุทธเจา
ทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกๆพระองค พระธรรม พระอริย
สงฆสาวกทั้งหลายสืบๆกันมา มีองคหลวงปูปานและองคหลวงพอพระ
ราชพรหมยานเปนที่สุด ตลอดถึง พระพรหมและเทพเทวดาทั้งหมด ขอ
พระพุทธรูปนี(้ หรือวัตถุมงคลใดๆก็ตามทีม่ ี เอยชื่อตามวัตถุมงคลที่ขอ
ทานชวยทําน้ําพุทธมนตเพื่อรักษาโรค) ไดโปรดสงเคราะหทําน้ํานี้ให
เปนน้ําพุทธมนต เปนน้ํายาทิพยอันศักดิ์สทิ ธิ์ ไดดื่มกินและอาบ
ซาบซานไปทั่วรางกาย กําจัดโรคภัยไขเจ็บทุกชนิดใหหมดไป

๗๕

ทันทีทันใดดวยเทอญ แลวนําพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลแชลงในน้ํารอ
๕ นาที แลวกราบ ๓ ครั้ง นําน้ําพุทธมนตใหคนปวยดื่มแลวลูบศีรษะ
แขน ทั่วทั้งตัวผูปวย สวดพระคาถา พระพุทธเจา ๑๖ พระองคกํากับไป
ดวย วา นะมะนะอะ นอกอนะอะ กอนอนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ
มะหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุนะอะ แลวเปาหัวคนปวยดวยพระคาถา
บรรเทาทุกขวา นะโมพุทธายะ หรือ คัจฉะ ปาปมะ ถาเปนผายันตใหนาํ
ผายันตโบกเหนือขันน้ํา ๓ ครั้งไมตองแชนา้ํ
คาถาเรียกจิตคน
เอหิจิตตังปยังมะมะ มามา ยัง มะมะ
เรียกจิตคนสําหรับเทศน อบรม สนทนา ทําใหใจคนนอมมาหา
คาถาวัวกินน้าํ นมเสือ(มหาเมตตา)
จิเจรุนิ จิตตัง เจตตะสิกกัง รูปง นิมิตตัง อิธะคะเม อิธะเจตะโส
ทัณหังคัณหาหิ ถามะสา มุทุจิตตัง ภัทเท เอหิ โอมหลง มหาหลง นะนะ
ทองเปนประจําหรือเสกแปงทาหนาเปนมหาเมตตายิง่ นัก
คาถาเมตตาจิต
พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะ เมตตาจิต
ถาตองการใหใครรัก เมตตาเรา สงเคราะหเรา ใหนึกถึงหนาเขา
แลวภาวนาคาถานี้ไปเรื่อยๆ สักครึ่งชั่วโมง ใหกําลังใจทรงตัว แลวไป
หาคนคนนัน้ เขาจะเมตตาเรา ชวยเหลือเรา
คาถาเสกขี้ผงึ้ สีปาก เปนเมตตามหานิยม(คาถาพระพุทธกัสสป)
นาสังสิโม ปาสุอุชา
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คาถาเสกสีผึ้ง วัดทาซุง
นึกถึงและขอบารมีพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
หลวงปูปาน และหลวงพอฤาษีลิงดํา
ตั้งนะโมฯ ๓ จบ
พุทธังแทรกจิต ธัมมังแทรกใจ
พิศวงหลงใหล สังฆังอยาคลายรักมิ
สัมโมทะมาเนหิ อะวิวะสะมาเนหิ
สิกขิตตัพพันติ
ทองคาถาประกอบกับใชนิ้วทาริมฝปากจากขวาไปซาย จากบน
ลงลาง แตใหทาเวนกึ่งกลางริมฝปากทั้งบนและลาง(แนวตรงกับจมูก)
ถาไปหาคนอายุมากกวา ใชนวิ้ โปง
ถาไปหาคนอายุเทากัน ใชนวิ้ ชี้
ถาไปหาคนอายุนอยกวา ใชนิ้วกลาง
คาถาปองกันคุณไสย และกันยาพิษ ยาสั่ง
(ใชเสกของทีจ่ ะคนแปลกหนาเอามาใหกนิ )
เมสัมมุกขา สัพพาหะระติ เตสัมมุกขา
คาถาขอลาภ ของหลวงพอซวน(ใหกลั้นใจทองคาถาในใจ ๙ จบ)
ฮัดนิกดุ กัดกา กากิกูสูจิ
คาถาเสกยันตโภคทรัพย(ธนบัตรสมบัติจักรพรรดิ)
“เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว”

๗๗

๗๘

คาถาขับมาร ของหลวงปูครูบาธรรมชัย วัดทุงหลวง
ตะรังเมยาจามิ
วาคาถานี้พรอมกับโบกมือไลทั้งสี่ทิศ ทิศละ ๑ จบ เพื่อปองกัน
ภัย หรือทํากอนนั่งสมาธิ เพือ่ ปองกันมารเขามาแทรกทําใหไขวเขว
คาถาเมฆจิต
พุทธัง เมฆะนิมิต จิตตัง มะอะอุ
ธัมมัง เมฆะนิมิต จิตตัง อุอะมะ
สังฆัง เมฆะนิมิต จิตตัง อะมะอุ
จําภาพพระใหขึ้นใจแลวหลับตา ทองจนเห็นภาพพระในนิมิต
ชัดเจน จะชวยใหมีทิพจักขุญาณ
คาถามหาอํานาจ นะโม ๓ จบ
ราชะสิงโห มหานาถัง นะทันโต สีหะนาทะกัง สีหะสิระเตเชนะ สัต
โตปตโต ปะราเชยยัง จะตุทสิ ัง สีละวันตัง รักขิตัพพัง สีหะ สีหา ราชะ
ราชา เทวะมะนุสสานัง ปยะตัง สะทา สัพพะสัตตู วินาสสันติ
สัพพะเชยยะ ปะสิทธิ เม(หัวใจราชสีห- สี หะ นา ทัง)

ขอพระบารมีแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆพระองค พระ
ปจเจกพุทธเจาทุกๆพระองค พระอริยธรรม พระอริยสงฆ พระโพธิสัตว
เจาทุกๆพระองค เทพไทเทวาพรหมา คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย
ทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งพระปญญาคุณแหงองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาอันหาผูใดเสมอเหมือนมิได ดวยคํากลาวอันเปนวาจา
สัตยนี้ ขอใหขาพเจาจงเปนผูมีปญญาแตกฉานในศาสตรทงั้ หลาย ดุจ
พระมโหสถ มีวิริยะไพบูลยดงั่ พระมหาชนก ความสวัสดีทั้งหลายจงมี
แกขาพเจา และขอใหขาพเจาจงเปนผูมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวง
ดวยเทอญ

คาถาบูชาพระปญญาสิบทิศ (และพระสมเด็จสําเร็จผล)
ตั้งนะโม ๓ จบ
นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ ระโชหะระณัง ระชัง
หะระติ เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว ปาสิอุอะ ปะพะยะหะ พรหมาจะมหาเท
วา สัพเพยักขา ปะรายันติ สวัสสะติ ชะยะ ลาภะ ฤทธิ ประสิทธิเม

โอมพระพักตร พระลักษณหนาทอง สุวรรณผุดผอง หนาทองพระ
พักตร ชายเห็นชายรัก สาวเห็นสาวรัก ผูใหญเห็นก็รัก พากันโสมนัส
ใครเห็นใครก็รัก รูจักกูถวนหนาไมวาใคร นะจับจิต โมจับใจ พุทโยงใย
ธาหลงใหล ยะรองไหมาหากู ปะ สะ สัม มะ ปะ ติฏ ฐา มิ
โอมพระแลงเปนแสงพระลักษณ พระฤาษีจับปากกา พระลักษณจับ

คาถาเสกยันตการเวก (และสาลิกาเกี้ยวหาง)
“ชิวหายัง มะธุรัง วาจัง ชิวหา วาจันติ ผุสสิตตะวา สัทธัง สุตตะวา
จะสุนทะรัง ปยาเยวะ ปยันตุนา”
คาถาพระลักษณหนาทอง
(ใชกับแผนยันตพระลักษมณหนาทองหรือลูกอมพระลักษมณหนาทอง)
ตั้งนะโม ๓ จบ

๗๙

หนาจับตา สวาหะ นะเห็นหนากูอยุไ มได โมรองไหครวญคราง พุทก
อดไวมใิ ครจะวาง ธาครวญครางสะอื้นไห ยะหลงใหลในจิต
หญิงใดชายใดไดเพงพิศเห็นหนากู ก็อยูมิได รองไหมาหากู
โอมสิทธิแกกู สวาหะ เอหิชยั ยะ เอหิสัพเพชะนา พหูชะนาเอหิ
ทองคาถา ๓ จบ แลวเอาแผนยันตหรือลูกอมหันหนาเขาตนเอง วนรอบ
หนา ๓ รอบ(ตามเข็มนาฬิกา) เปนมหาเสนหอยางยิ่ง
คาถาบูชาสีผงึ้ สาริกาพญาหลง
ตั้งนะโมฯ ๓ จบ
พุทธะสังมิ สังสิโมนา
ธัมมะสังมิ โมนาสังสิ
สังฆะสังมิ สิโมนาสัง
ทองคาถาพรอมทาสีผึ้ง ทาคิ้วทั้งสองขางกอนทาปาก
ถาไปหาเพศตรงขามหรือคนทั่วไป ใหทาจากริมฝปากซายไปขวาวน
จากบนลงลาง ถาไปหาผูใหญหรือสอบสัมภาษณ ใหทาจากริมฝปาก
ขวาไปซายวนจากบนลงลาง
ถาจะไปสอบใหทาระหวางคิว้ (คลายการเจิม)หลังจากทาปากแลว
(อธิษฐานใหมคี วามจําดีและทําขอสอบได)
ขอหาม-เมื่อใชสีผึ้ง หามบวนน้ําลายลงในโถสมเด็ดขาด

๘๐

๑๐ วิธีสูรั้วมหาวิทยาลัยแบบใชบุญ
โดย อาจารยวรี ะชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ(มาสเซอรตน)
๑. ตั้งใจรักษาศีล ๕ ใหไดทกุ วัน อยางนอยกอนนอนตองสมาทานศีล๕
(วิธีการสมาทานศีล ๕ ดูไดจากหนา ๖)
๒. กอนสอบใหไดทําบุญเกี่ยวกับพระพุทธรูปหรือสิ่งกอสรางทาง
พระพุทธศาสนาอยางนอย ๑ ครั้ง
๓. ทุกครั้งที่ทําบุญใหระลึกไววา ตองตั้งจิตอุทิศบุญใหแกเทวดาที่รักษา
ตัว ดวยคําพูดที่วา “ผลบุญที่ขาพเจาทําในครั้งนี้ขออุทิศใหแกเทวดาที่
รักษาตัวของขาพเจา และขอใหทานชวยดลใจขาพเจาใหสามารถตอบ
ขอสอบไดถูกตองแมนยําดวยเทอญ”
๔.หากจะบนควรบนดวยสิง่ ที่ทําแลวเกิดบุญกุศลจึงจะไดผล จุดธูป ๑๖
ดอกกลางแจง ควรบนกอน ๑๒.๐๐ น. เอยชือ่ -สกุล ใหชัดเจนและระบุ
คณะ สาขา มหาวิทยาลัย วันที่สอบ ใหละเอียดที่สุดและบอกวิธีการแก
บนเมื่อสําเร็จดวย(ดูขอ ๗ ประกอบ)
๕. กอนอานหนังสือใหทองคาถาพระอินทร(คาถาเดาขอสอบ)ทุกครั้ง
และขอบารมีเสด็จปูพระอินทรมาชวยใหจดจําเนื้อหาไดแมนยํา
ตลอดจนเมื่อจําเปนตองเดาก็ขอใหเดาไดอยางแมนยํา (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ http://sirivi.bloggang.com ในสวนของ คาถาอาคมอันลางๆ)
๖. ฝกสมาธิโดยใชคาถา “สัมปะจิตฉามิ” เพื่อเสริมสรางซิกซเซนต
ประกอบกับการใชเทียนหรือตะกรุดเดาขอสอบ แกวมณี หรือพระ
สมเด็จสําเร็จผล(ตองฝกอัญเชิญบารมีพระเขาตัวดวย ดูจากหนา ๕๑ )

๘๑

๗. กอนสอบใหเขารวมพิธีไหวครูบูชาพระ เพื่อนําเครื่องเขียนมาเขาพิธี
ขอบารมีพระรัตนตรัยและเทพเทวาใหประสบผลสําเร็จ(มีพิธีบนองค
เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรดวย หากสนใจใหสอบถามที่ อ.วีระชาติ เพือ่
เตรียมเครื่องบูชา) ป๒๕๕๒ จัดวันเสารที่ ๓๑ ตุลาคม ๕๒ เริ่มเวลา
๗.๓๐ น. หรือติดตามไดจากเว็บไซตขอ ๕
๘. เมื่อรูสถานที่สอบแลว ใหจัดดอกไมธูปเทียน อยางละ ๙ ไปไหวขอ
พรและอุทิศบุญใหเจาที่ ดังตอไปนี้ ๑)เสาอินทขีลวัดเจดียห ลวง๒)ครู
บาศรีวิชัย+เทวดาที่รักษาพระธาตุดอยสุเทพ ๓)เจาที่โรงเรียนตนเอง ๔)
เจาที่ในสถานที่สอบ ๕)มหาวิทยาลัยทีจ่ ะเรียนถาเปนมช.ก็ศาลเจาพอ
ชางหนามอ ๖)ศาลในคณะทีจ่ ะเรียน เพื่ออุทิศบุญที่เราเคยทํา-ใหแก
เทวดาทั้งหลายและขอพรใหดลใจตอบขอสอบไดแมนยํา(คําอุทิศบุญมี
อยูในหนังสือเลมนี้หนา ๘๖ )
๙. ใหไปลางหองน้ําวัดใหมากที่สุดและทําความสะอาดบริเวณวัดแลว
ไปขอพรกับพระประธานในวิหารหรืออุโบสถวาขอใหสอบไดในคณะ
ที่หวัง(บอกใหละเอียด)
๑๐.ตั้งใจอานหนังสือและฝกทําแบบฝกหัด เขาสอบดวยความมั่นใจ ใช
ความสามารถของตนเองเต็มที่ถาเหลือบากวาแรงแลวจึงขอบารมีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์แลวทุกอยางจะสมดังใจนึกทุกประการ
“จงจําไวเสมอวา ไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด สามารถชวยเหลือเราได หากเรา
ไมสรางบารมีไวบางเปนทุน หรืออยางนอยเราตองพึ่งตนเองกอนแลว
ทานจึงจะยืน่ มือเขามาชวย”

๘๒

ขอพระบารมีแหงองคบรมธรรมบิดา พระบารมีแหงพระรัตนตรัย และ
เทพไทเทวาพรหมาทุกสถานดลบันดาลใหนักเรียนทุกคนประสบแต
ความสําเร็จในการศึกษาและการสอบทุกประการเทอญ
เว็บไซตที่นาสนใจ
www.palungjit.com
www.grathonbook.net
www.dungtrin.com
www.watthummuangna.com
http://sirivi.bloggang.com
บทขอพรองคพอพระศิวะ
โอม/ชรีม/ฮรีม/กลัม/กาเน/ชีวา/ระยา/บราฮัม/รูปะยา/จะระเว/ฉะระวา/
สิดดี/ปะระเด/ชะยา/วิกะเน/ชะยา/นะโม/นะมะฮา
---สัจจัม ชีวัม ดุลดาลัม
คาถาพระสีวลีฉันขาว
นะโมพุทธายะ/สิทธัง/นะชาลีติ/ปะสิทธิลาภาปะสันตะจิตตา/
สะทาโหนติ/ปยังมะมะ/สัพเพชะนา/พะหูชะนา/สัพเพทิสา/สะมาคะตา/
กาละโภชนา/วิกาละโภชนา/อาคัจฉายะ/อาคัจฉาหิ/ปยังมะมะ/
สีวะลีจะมะหาเถโร สัพพะลาโภนิรันตะรัง/ตะมะหัง สังฆัง
สิระสานะมามิ

๘๓

คาถาเรียกคู
นะปจจักจา เตจังงัง พันจิต โม ปจจักขา เตจังงัง พันใจ กามเทพ
รัตตะนังจัต คัณหาหิ เอาไว ราคะจิตเต ตัณหาปริเทวัญติ
ทองวันละ ๓๖ จบ สําหรับคนมีคูยาก เมื่อพบคูแลวใหหยุดทองทันที
วิธีอาราธนาพระคําขาว และพระหางหมาก
ใหระลึกถึงพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค พระปจเจกพุทธเจา
ทุกๆพระองค พระธรรม และพระอริยสงฆทั้งหลาย รวมทั้ง เทวดาและ
พรหม ครูบาอาจารยทั้งหมด มีหลวงพอปาน วัดบางนมโค จ. อยุธยา
หลวงพอฤาษีลิงดํา วัดทาซุง จ.อุทัยธานีเปนที่สุด แลวตั้งนะโม ๓ จบ
ทอง อิติปโสฯ ๑ จบ หลังจากนั้นใหอธิษฐานเอาตามความประสงค เมื่อ
อธิษฐานแลว ปลุกดวยคาถาวา“อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดช เดชัง
ขอเดชเดชะ จงมาเปนที่พงึ่ แกมะอะอุนี้เถิด”
รูปพระคําขาว
รูปพระหางหมาก

๘๔

วิธีขอพรและเสกปากกากอนใช
นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ครูบาอาจารยทุกทาน และ
อธิษฐานเรื่องที่ปรารถนา(วาจะนําปากกานี้ไปใชสอบในวิชา...วันที่...
สถานที่...ขอใหไดดังทีต่ ั้งใจไว...ฯลฯ) แลวตั้งนะโม ๓ จบ
ทอง “นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นาลาอะระหัง นะเมติ”
๑๒ จบ แลวเอาปากกานัน้ ไปสอบ ถาจะใหไดผลดียิ่งขึ้น ควรเตรียม
กรวยใบตอง ๕ กรวย แตละกรวยใสดอกไมสีแดง ๕ ดอก ธูป ๕ เทียน
๕ ใสพานพรอมปากกาแลวทําตามที่บอกไวขางตน จะไดผลดีเปนพิเศษ
บทอะภะยะปริตร
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
(แปล)ลางชั่วรายอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เปนที่ไมชอบใจอัน
ใด และบาปเคราะหอันใด สุบิน (ความฝน) ชั่ว อันไมพอใจอันใดมีอยู
ขอสิ่งเหลานั้น จงถึงความพินาศไป ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา พระ
ธรรมเจาและพระสงฆเจาเทอญ
-ใชทองเวลาเจอสิ่งที่เปนลางหรือเวลาที่ฝนไมดี
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คําอธิษฐานเมือ่ ไปถึงสถานที่สอบ(ถาจะใหดีใหอธิษฐานหนาศาลเจาที่
ของบริเวณนัน้ )
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )
พุทโธ ธัมโม สังโฆ หลวงพอ สพฤกษ(สบ-พะ-เริก) ปภัสสโร นะโม
พุทธายะ ๓ จบ
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงบันดาลบุญของขาพเจา
ประมวลรวมกับบุญที่ไดจาก การอนุโมทนาบุญกับองคสมเด็จพระวิ
สุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคปฐม
และทุกๆทานบนพระนิพพาน แผไปกับแสงทิพยอริยทรัพยและแสง
ฉัพพรรณรังสีรัศมี ๖ ประการ ใหถึงแกเทวดารักษาตัวขาพเจาและ
เทวดาที่อยู ณ สถานที่แหงนีแ้ ละสถานที่ทั่วไปที่เกี่ยวของกับการสอบ
ของขาพเจา เสด็จปูพระอินทร ทาวจตุรมหาราช ทาวจตุรมหาพรหม
และทานอินทกะทั้งสี่พันองค ขอใหทา นชวยดลใจขาพเจาใหสามารถ
ทําขอสอบไดถูกตอง แมจะคาดเดาก็ใหคาดเดาไดอยางแมนยํา ประสบ
ผลสําเร็จเปนที่นาพอใจและสอบติดใน คณะ.....สาขา....มหาวิทยาลัย
.......ปการศึกษา......นี้ดว ย และดวยบุญนี้เมื่อขาพเจาจะทําการสิ่งใดจง
พบแตคําวาได มี สําเร็จ สมหวัง ดังที่ใจปรารถนาทุกประการเทอญ
มัยหังปุตโต ปุญญะวากะตา ภินิหาโร ภะวิสสะติ เทวะตะหิ ปาติง ปูเร
ตะวา ปูวาปะหิตา ภะวิสสะตีติ...

๘๗

จงทํากับเพื่อนมนุษยโดยคิดวา…..เขาเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ของเรา
เขาเปนเพื่อนเวียนวายอยูใ นวัฏฏสงสารดวยกันกะเรา
เขาก็ตกอยูใ ตอํานาจกิเลสเหมือนเรา ยอมพลั้งเผลอไปบาง
เขาก็มีราคะ โทสะ โมหะ ไมนอยไปกวาเรา
เขายอมพลั้งเผลอบางคราว เหมือนเรา
เขาก็ไมรูวาเกิดมาทําไม เหมือนเรา ไมรูจักนิพพาน เหมือนเรา
เขาโงในบางอยาง เหมือนที่เราเคยโง
เขาก็ตามใจตัวเองในบางอยาง เหมือนที่เราเคยกระทํา
เขาก็อยากดี เหมือนเรา ที่อยาก ดี-เดน-ดัง
เขาก็มักจะกอบโกยและเอาเปรียบเมื่อมีโอกาส เหมือนเรา
เขามีสิทธิที่จะบาดี เมาดี หลงดี จมดี เหมือนเรา
เขาก็เปนคนธรรมดา ที่ยึดมัน่ ถือมั่นอะไรตางๆ เหมือนเรา
เขาไมมีหนาทีท่ ี่จะเปนทุกข หรือตายแทนเรา
เขาก็เปนเพื่อนรวมชาติ รวมศาสนา กะเรา
เขาก็ทําอะไรดวยความคิดชัว่ แลนและผลุนผลัน เหมือนเรา
เขามีหนาที่รับผิดชอบตอครอบครัวของเขา มิใชของเรา
เขามีสิทธิ ที่จะมีรสนิยม ตามพอใจของเขา
เขามีสิทธิ ที่จะเลือก(แมศาสนา) ตามพอใจของเขา
เขามีสิทธิ ที่จะใชสมบัติสาธารณะ เทากันกับเรา
เขามีสิทธิ ที่จะเปนโรคประสาท หรือเปนบา เทากับเรา
เขามีสิทธิ ที่จะขอความชวยเหลือ เห็นอกเห็นใจ จากเรา
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เขามีสิทธิ ที่จะไดรับอภัย จากเรา ตามควรแกกรณี
เขามีสิทธิ ที่จะเปนสังคมนิยม หรือเสรีนิยม ตามใจเขา
เขามีสิทธิ ที่จะเห็นแกตัว กอนเห็นแกผูอนื่
เขามีสิทธิ แหงมนุษยชน เทากันกับเรา สําหรับจะอยูในโลก
ถาเราคิดกันอยางนี้ จะไมมีการขัดแยงใดๆเกิดขึ้น
พุทธทาสภิกขุ (โมกขพลาราม, ไชยา- 22 พ.ค.2531)
รูปเสด็จปูพระอินทร

รูปทาวมหาราชทั้งสี่

รูปหลวงปูป าน วัดบางนมโค

