คำบูชำพระ
อิมินำ สักกำเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยำมิ (สวดคนเดียวลงด้วย "มิ" แต่หลำยคนเปลีย่ นเป็น "มะ")
อิมินำ สักกำเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยำมิ
อิมินำ สักกำเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยำมิ
คำนมัสกำรพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมำ สัมพุทโธ ภะคะวำ พุทธังภะคะวันตัง อภิวำเทมิ
(กรำบ...ต้องกรำบให้ประณีตศีรษะติดพื้นไม่ใช่รบี ก้มรีบเงย)
สะวำกขำโต ภะคะวะตำธัมโม ธัมมัง นะมัสสำมิ (กรำบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ สังฆัง นะมำมิ (กรำบ)
คำอำรำธนำศีล 5
อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถำยะ (ถ้ำสวดหลำยคนเปลีย่ นจำก อะหัง เป็น มะยัง)
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลำนิยำจำมะ
ทุติยัมปิ อะหังภันเต วิสงุ วิสุง รักขะนัตถำยะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลำนิยำจำมะ
ตะติยัมปิ อะหังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถำยะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลำนิยำจำมะ
คำนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ
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ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ
อำรำธนำศีล 5
ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
อะทินนำทำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
กำเมสุมิจฉำจำรำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
มุสำวำทำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฎฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
(หำกใครจะสวดเพิ่มศีลข้ออื่นย่อมดีไม่มีปัญหำครับ)
อิมำนิ ปัญจะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ
(สวด 3 จบ บทนี้ขอให้ปัญญำทำงธรรมจงเกิดกับเรำ ขำดไม่ได้เช่นกัน)
คำขอขมำพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกำสะ ทวำรัตเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกำสะ ขะมำมิ ภันเตฯ
หำกข้ำพระพุทธเจ้ำ ได้เคยประมำทพลำดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้ำ
ทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้ำ ทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลำย
ในชำติก่อนก็ดี ชำตินี้ก็ดี ด้วยกำยก็ดี ด้วยวำจำก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนำก็ดี
ด้วยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทุก ๆ พระองค์ พระธรรม
พระอริยสงฆ์ทั้งหลำย และผูม้ ีพระคุณทุกท่ำนได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ข้ำพระพุทธเจ้ำ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตรำบเท่ำเข้ำสูพ่ ระนิพพำนด้วยเทอญ
สวดมนต์บทอื่นๆตำมทีต่ ้องกำร เช่น พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พำหุงมหำกำ ชินบัญชร ยอด
พระกัณฑ์ไตรปิฎก คำถำเงินล้ำน แล้วต่อด้วยกำรนั่งสมำธิ ก่อนจะแผ่เมตตำ
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พอจบกำรสมำทำนศีล 5 ก็เข้ำนอนได้เลย หรือใครอยำกสวดมนต์บทใด ๆ
นอกเหนือจำกนี้ ให้สวดแทรกไปก่อนจะ "แผ่เมตตำให้ตัวเอง" พอสวดเสร็จก็แผ่เมตตำให้
ตัวเองและแผ่ให้ผอู้ ื่น จำกนั้น หำกใครประสงค์จะนั่งสมำธิ ก็ให้ขอพระกรรมฐำนก่อนทุกครั้ง
แล้วนั่งสมำธิในระยะเวลำสั้น ๆ อย่ำนั่งนำนเพรำะระยะเวลำไม่ช่วยให้ท่ำนได้บุญมำกเท่ำกับ
กำรนั่งแล้วกำหนดรูส้ ติของเรำได้ตลอดต่อเนื่อง (อยู่กับคำภำวนำ) เพรำะว่ำในช่วงทำวิปัสสนำ
สมำธินั้น หำกเรำเผลอส่งจิตไหลออกนอกแล้วไม่ดึงกลับ ไปคิดถึงคนทีเ่ รำชิงชัง เผลอไปคิดถึง
ลูกถึงสำมี คิดถึงงำน ฯลฯ มันไปสวนคำสอนทีพ่ ระพุทธเจ้ำ ท่ำนทรงสอนให้เรำกำหนดอยู่กับ
คำภำวนำเท่ำนั้น พอเรำไปคิดปุ๊บ เตรียมเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนีม้ ีปัญหำกับไอ้สิ่งที่เรำคิดถึงครับ
สรุปสั้น ๆ ให้เข้ำใจก่อนว่ำ พระพุทธเจ้ำไม่สอนให้เรำนั่งแล้วคิดส่งจิตไปหำใคร เรำต้องทำ
เพียงให้รู้กำยใจในตัวเรำเท่ำนั้น โดยกำรตำมดูสภำวะธรรม ควำมจริงตำมธรรมชำติที่เกิดขึ้น
เช่น ท้องมันพอง เรำก็ตำมรู้ว่ำพอง ท้องมันยุบเรำก็ตำมรู้ว่ำมันยุบ เมื่อปวดข้อ ปวดขำก็ให้
ตำมรู้ว่ำปวดหนอ ๆ ๆ อย่ำขยับตัวเด็ดขำด คนที่เริ่มต้นฝึกขอให้นั่งเพียงระยะสั้น (5-10 นำที)
แต่ถ้ำจิตมันไหลออก ให้กลั้นหำยใจเลย จิตมันหำยไม่ออกมันกลับมำเอง คำทุกคำที่ผมอธิบำย
ตรงนี้ ถึงจะสั้น แต่ให้จับใจควำมให้เข้ำใจ อย่ำอ่ำนข้ำมครับ ทุกคำมีควำมหมำยและต้อง
เข้มงวด (ผู้เผยแพร่ใช้คำสมำทำนกรรมฐำนฉบับหลวงพ่อโอภำสี แต่ผปู้ รับ(วีระชำติ)ขอใช้คำ
สมำทำนพระกรรมฐำนสำยวัดท่ำซุงแทน)
สมาทานพระกรรมฐาน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ ( ว่ำ 3 จบ)
สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกำสะ ทวำรัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกำสะ ขะมำมิ ภันเต
หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภำคะนะมะกำรัง กะโรมะ เส
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ (ว่ำ 3 จบ)
อิมำหัง ภะคะวำ อัตตะภำวัง ตุมหำกัง ปะริจจะชำมิ
ข้ำแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภำคเจ้ำผู้เจริญ ข้ำพระพุทธเจ้ำ ขอมอบกำย ถวำยชีวิต
แด่องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ข้ำพระพุทธเจ้ำ ขออำรำธนำบำรมี พระพุทธเจ้ำทุกๆ
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พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้ำทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลำย สืบๆ กันมำ
มีหลวงปู่ปำน วัดบำงนมโคและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรำชพรหมยำน วัดท่ำซุงเป็นทีส่ ุด
ขอได้โปรดยกจิตของข้ำพเจ้ำ ขึ้นสู่ภำวะพระกรรมฐำนทั้ง ๔๐ ทัศ พระปีติทั้ง ๕ และ
วิปัสสนำญำณทั้ง ๙ จงมำบังเกิด ปรำกฏในกำยทวำร ในวจีทวำร ในมโนทวำร ของ
ข้ำพระพุทธเจ้ำ ณ กำลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ขอได้โปรดยกจิตของข้ำพเจ้ำ ขึ้นสู่ภำวะแห่งเมฆจิต สำมำรถกำหนดจิต รู้ภำวะกำรณ์
ต่ำง ๆ ทั้ง เหตุ ผล อดีต อนำคต และปัจจุบัน ได้ทุกขณะจิตที่ปรำรถนำจะรู้ เมือ่ รู้แล้ว ขอให้
เห็นภำพนั้น ได้ชัดเจนแจ่มใส และพยำกรณ์ได้ ตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร เหตุใดที่จะพึง
บังเกิดแก่ข้ำพเจ้ำ ขอให้ข้ำพเจ้ำได้รเู้ หตุนั้น ได้โดยมิต้องกำหนดจิตแม้แต่ประกำรใด ณ กำล
บัดเดี๋ยวนี้เถิด
(นั่งสมำธิ)
คำแผ่เมตตำให้แก่ตนเอง (กำรที่เรำจะแผ่เมตตำให้ใคร ให้จดจำเสมอว่ำ เรำต้องให้เรำก่อน
เมื่อเรำมีบุญเรำจึงให้คนอื่นได้)
อะหัง สุขโิ ต โหมิ
ขอให้ข้ำพเจ้ำจงมีควำมสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้ำพเจ้ำจงปรำศจำกทุกข์
อะหัง อเวโร โหมิ
ขอให้ข้ำพเจ้ำจงปรำศจำกเวร
อะหัง อัพยำปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้ำพเจ้ำจงปรำศจำกควำมลำบำก
อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้ำพเจ้ำจงปรำศจำกอุปสรรค
สุขี อัตตำนัง ปะริหะรำมิ
มีควำมสุขกำยสุขใจรักษำตนให้มีควำมสุขตลอดกำลนำนเทอญ
คำแผ่เมตตำให้แก่ผู้อื่น (พอขึ้นสัพเพ สัตตำ วิญญำณของสัตว์ที่เรำกินไปในแต่ละวันก็จะไปเกิด
ในทันทีไม่เกำะตำมเนือ้ ตัวเรำแล้วครับ)
สัพเพ สัตตำ
สัตว์ทั้งหลำยทั้งปวง ทีเ่ ป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตำย
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรำ โหนตุ
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่ำได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยำปัชฌำ โหนตุ
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่ำได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆำ โหนตุ
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่ำได้มีควำมทุกข์กำยทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตำนัง ปะริหะรันตุ จงมีควำมสุขกำยสุขใจ รักษำตนให้พ้นจำกทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
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บทกรวดน้า
“พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ (อ่ำนว่ำพระ ยะ-มก) ขอส่งน้ำอุทศิ นี้ เข้ำไปในลังกำทวีป ในห้อง
พระสมำธิ เป็นที่ประชุมกำรใหญ่ ของแม่พระธรณี ขอให้แม่พระธรณี จงมำเป็นทิพย์ญำณ เป็น
ผู้ว่ำกำรในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอำกุศลผลบุญของข้ำพเจ้ำ ที่ได้กระทำในวันนี้
นำส่งให้แก่ข้ำพเจ้ำ ในกำลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพพำนะ ปัจจะโย โหตุ
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวำลัง สังฆังนิพพำนัง ข้ำพเจ้ำขอแผ่เมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ
ให้แก่สรรพสัตว์ที่มี ดิน น้ำ ลม ไฟ และขอถวำยเป็นปฏิบัติบูชำ แด่องค์สมเด็จพระสัมมำ
สัมพุทธเจ้ำ พระธรรมเจ้ำ พระอริยเจ้ำ พระอริยสงฆ์ และพระปัจเจกโพธิเจ้ำ พระอรหันตเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ บิดำ มำรดำ ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลปู่
ตระกูลย่ำ ตระกูลตำ ตระกูลยำย ญำติพี่นอ้ งทัง้ หลำย เพื่อนสนิทมิตรสหำยทั้งหลำย จงนำและ
ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้ำพเจ้ำได้พึงกระทำในครั้งนี้ ขอให้บุคคลที่ขำ้ พเจ้ำเคยล่วงเกินด้วย
กำยก็ดี วำจำก็ดี ใจก็ดี ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งในภพนี้และในภพที่เคยผ่ำนมำ จงได้รับส่วน
บุญส่วนกุศลที่ข้ำพเจ้ำได้พึงกระทำ เมื่อได้รับอำนิสงส์แล้ว จงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อย
กรรม ปลดปล่อยกรรม ด้วยกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้แก่ข้ำพเจ้ำพร้อมทั้งครอบครัว
ข้ำพเจ้ำ ทั้งตระกูลปู่ ตระกูลย่ำ ตระกูลตำ ตระกูลยำย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้พระรำชำพระมหำกษัตริย์ เศรษฐี มหำเศรษฐี ทีส่ ืบสำนพระศำสนำตั้งแต่
พุทธกำลจนถึงปัจจุบัน มีพระเจ้ำพิมพิสำร พระเจ้ำอโศกมหำรำช พระรำชำมหำกษัตริย์ไทย มี
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช สมเด็จพระเอกำทศรถ สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช สมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย สมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล สมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และวีรกษัตริย์ทกุ ๆ พระองค์ อันได้แก่ สมเด็จพระพี่นำง
สุพรรณกัลยำ เป็นต้น
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ จตุสดมภ์ทั้ง 4 ขุนเวียง ขุนวัง ขุนคลัง ขุนนำ ท่ำนแม่ทัพนำยกอง หัวหมู่
ขุนพล ทหำรหำญทั้งหลำย ข้ำทำสบริวำร ครูหมัด ครูมวย ครูหอก ครูดำบ ครูศำสตรำวุธ
ทหำรบก ทหำรเรือ ทหำรอำกำศ ทุกกรมกอง
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ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ พระแม่ธรณี แม่พระคงคำมหำสมุทร แม่พระโพสพ แม่พระเพลิง แม่พระ
พำย เจ้ำทะเล เจ้ำบำดำล เจ้ำพิภพ
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้สรุ ิยจักรวำล มีพระอำทิตย์ พระจันทร์
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชำติ แร่ธำตุทั้งหลำย ช้ำงศึก ม้ำศึก ช้ำงเสบียง
ม้ำเสบียงทั้งหลำย วัว ควำยทั้งหลำย หมูเห็ด เป็ดไก่ กุ้ง หอย ปู ปลำ ทั้งสัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม
และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลำย สัตว์ปีกทั้งหลำย สัตว์ปีนป่ำยทั้งหลำย สัตว์เลื้อยคลำน
ทั้งหลำย สัตว์ในไข่ทั้งหลำย สัตว์ในครรภ์ทั้งหลำย ที่ข้ำพเจ้ำเข่นฆ่ำก็ดี บริโภคก็ดี อยู่ในเนื้อ
อยู่ในหนัง อยู่ในกระดูก อยู่ในตับ ไต ไส้พุง อยู่ในทั้งหมดอำกำร 32 ของตัวข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ สัมมำอำชีพและปัจจัยสี่ของข้ำพเจ้ำทีไ่ ด้มีกินมีใช้ ขอให้สัมมำอำชีพจง
ได้รับอำนิสงส์ผลบุญนี้
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้พยัญชนะ ตัวอักษรทุกภำษำในโลกนี้ เครื่องมือสือ่ สำรทุกชนิด จงมีส่วนใน
บุญของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ ทรัพย์ของแผ่นดิน
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ดวงจิตดวงวิญญำณ ทั้งหลำยที่เคยจะเกิดมำเป็นลูกเป็นหลำนแล้วไม่เกิด
จงได้รับในบุญกุศล และจงเว้นจำกกำรจองเวร
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ ดวงจิตของข้ำพเจ้ำที่เคยตกหล่นเป็นกรรมอยู่ในนรกภูมิที่อยูท่ ุก ๆ ขุมนรก
จงหลุดพ้นจำกอุปกรรม วิบำกกรรม เครำะห์กรรม ด้วยกุศลในครั้งนี้
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ เชื้อโรคเชือ้ รำ เชือ้ ร้ำย เชื้อมะเร็งทั้งหลำย เชื้อไวรัสทั้งหลำย เชื้อโรค
ทั้งหลำย จงมีส่วนได้รับในบุญกุศลนี้ และโรคร้ำยทั้งหลำยขออย่ำพึงมี อย่ำได้เกิดกับลูกหลำน
ข้ำพเจ้ำ จงหยุดที่ขำ้ พเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ ตั้งแต่นรกภูมิ อบำยภูมิ สัตว์เดรัจฉำนทั้งหลำย เปรตทั้งหลำย อสุรกำย
ทั้งหลำย ทั้ง 16 ชั้นฟ้ำ 15 ชั้นดิน นรกทุกชั้น นรกทุกขุม ทุกภูมิ สัมภเวสีทั้งหลำย ทั้งที่เป็น
ญำติ และไม่ใช่ญำติ ที่อยู่ใกล้และอยูไ่ กล ทีร่ ู้จักก็ดี ที่ไม่รู้จักก็ดี ที่เอ่ยถึงก็ดี ไม่เอ่ยถึงก็ดี ที่
ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ทั้งที่มีกำย และไม่มีกำยทั้งที่มีธำตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ และไม่มีธำตุ จงรับ
เอำส่วนกุสลที่ได้กระทำในครั้งนี้
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ พระอินทร์ พระพรหม พระยำยม พระยำยักษ์ พระสยำมเทวำธิรำช
พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกำฬชัยศรี เจ้ำพ่อเจตคุป เจ้ำพ่อหอกลอง ท้ำวกุเวรมหำรำช
ท้ำวธตรฐ ท้ำววิรฬุ หก ท้ำววิรูปักษ์
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ พญำครุฑ พญำนำค พญำอนันตนำครำช พญำงู พญำเงือก พญำหนุมำน
พญำเสือ พญำสิงห์ พญำเต่ำ พญำจระเข้ พญำปลำไหล พญำตะขำบ พญำแมงป่อง ปู่ฤำษีทั้ง
108 พระองค์ ปู่อินตำ ครูยำ หมอยำ เจ้ำป่ำ เจ้ำเขำ เจ้ำทุ่ง เจ้ำท่ำ เจ้ำที่ที่บ้ำน เจ้ำที่ที่ทำงำน
รุกขเทวดำ นำงไม้ทั้งหลำย
ข้ำพเจ้ำขอนำส่งให้ ธนบัตร ทุกสกุลเงินตรำ ของโลกนี้ทเี่ ป็นทรัพย์ภำยนอก จงได้รับในกุศลผล
บุญของข้ำพเจ้ำ
กรรมใดก็ดีที่ข้ำพเจ้ำเคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดิน คนของแผ่นดิน ทำผิดเป็นถูก ทำถูกเป็น
ผิด และกรรมใดที่ข้ำพเจ้ำเคยสร้ำงกรรมกับผู้ใดไว้ ไม่ว่ำอดีตชำติหรือปัจจุบันชำติไม่ว่ำมนุษย์
และสัตว์ ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำนทั้งหลำยที่ขำ้ พเจ้ำเคยสร้ำงเวรสร้ำงกรรมต่อท่ำน จงได้รับอำนิสงส์
ผลบุญของข้ำพเจ้ำ เมือ่ ได้รับผลบุญของข้ำพเจ้ำแล้ว จงปลดปล่อยกรรม ปลดเปลื้องกรรม
งดเว้นกำรจองเวรและขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชำตินี้ได้หลุดพ้นจำกควำมทุกข์ทั้งปวง ด้วยกุศล
ในครำวครั้งนี้ด้วยเทอญ นิพพำนะ ปัจจะโย โหตุ”
เพิ่มเติมบทอุทิศบุญ
อิทัง ปุญญะ พะลัง
ข้ำพเจ้ำขอน้อมนำพระบำรมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำองค์ปฐม และ
องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระอริย
สงฆ์สำวกทุกๆพระองค์ ได้โปรดดลบันดำลบุญของข้ำพเจ้ำที่ได้บำเพ็ญมำทุกภพทุกชำติจวบ
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จนถึง ณ ขณะนี้ ประมวลรวมกับบุญทีไ่ ด้อนุโมทนำกับทุกๆท่ำนบนพระนิพพำน แผ่ไปโดยไม่มี
ปริมำณไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์และแสงฉัพพรรณรังสีรศั มี6ประกำร แผ่ไปถึงเทวดำรักษำตัว
ข้ำพเจ้ำ เทวดำทีร่ ักษำสถำนที่แห่งนี้ ทีอ่ ยูอ่ ำศัย สถำนที่ประกอบกำรงำน กำรศึกษำและทุกๆ
สถำนที่ที่ขำ้ พเจ้ำเกี่ยวข้อง เทพเจ้ำทั้งหลำยทีป่ กปักรักษำข้ำพเจ้ำ และเทพเจ้ำทั้งหลำยทั่ว
สำกลพิภพ มีเสด็จปู่พระยำยมรำช เสด็จปู่พระอินทร์ ท้ำวจตุรมหำรำช ท้ำวจตุรมหำพรหม
เทพพรหมทุกชั้น ขอเสด็จปู่พระยำยมรำช เสด็จปู่พระอินทร์ ท้ำวจตุรมหำรำชและเทพเจ้ำ
ทั้งหลำยได้โปรดโมทนำส่วนกุศลนี้และขอจงเป็นสักขีพยำนในกำรบำเพ็ญกุศลของข้ำพเจ้ำใน
ครั้งนี้ด้วยเถิด
ข้ำพเจ้ำขออุทศิ ส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ำกรรมนำยเวรทั้งหลำยที่เคยล่วงเกินมำแล้ว แต่ชำติ
ก่อนก็ดี ชำตินี้ก็ดี ขอเจ้ำกรรมนำยเวรทั้งหลำยจงโมทนำในส่วนกุศลนี้ และขอจงอโหสิกรรม
ให้แก่ข้ำพเจ้ำ ตั้งแต่บัดนี้ตรำบเท่ำเข้ำสู่พระนิพพำน
ข้ำพเจ้ำขออุทศิ ส่วนกุศลนี้ให้แก่บิดำมำรดำ ครูอำจำรย์ทุกท่ำน ตลอดจนถึงท่ำน
ทั้งหลำยที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยควำมสุขอยู่ก็ดี ที่เสวยควำมทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญำติก็ดี มิใช่ญำติ
ก็ดี เหล่ำเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในร่ำงกำยข้ำพเจ้ำ พวกเชื้อโรคที่ออกจำกร่ำงกำยข้ำพเจ้ำ ดวง
วิญญำณทั้งหลำยให้อธิษฐำนเอำบุญของข้ำพเจ้ำได้ด้วย ขอท่ำนทั้งหลำยจงโมทนำส่วนกุศลนี้
พึงได้รับประโยชน์และควำมสุขเช่นเดียวกับข้ำพเจ้ำจะพึงได้รับ ณ กำลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ผลบุญใดที่ข้ำพเจ้ำได้บำเพ็ญมำแล้ว ณ โอกำสนี้ ขอผลนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้ำพเจ้ำได้
เข้ำถึงซึ่งพระนิพพำนในชำติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด หำกขณะใดก็ตำมที่ข้ำพเจ้ำยังทรงกำยขันธ์ห้ำ
อยู่นี้ ขออย่ำได้เจอคำว่ำ ไม่ได้ ไม่มี ไม่สำเร็จ ไม่สมหวัง เมื่อจะทำกำรสิ่งใดจงพบแต่คำว่ำ
ได้ มี สำเร็จ สมหวัง ดังที่ใจของข้ำพเจ้ำและครอบครัวปรำรถนำทุกประกำร นับตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไปตรำบเท่ำเข้ำสู่พระนิพพำนเทอญ
มัยหังปุตโต ปุญญะวำกะตำ ภินิหำโร ภะวิสสะติ เทวะตะหิ ปำติง ปูเรตะวำ ปูวำปะ
หิตำ ภะวิสสะตีต.ิ ..
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10 พ.ค. 2555 แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล >> เมื่อสวดเสร็จแล้วถ้ำจะอุทศิ บุญให้เจ้ำกรรม
นำยเวร อย่ำกล่ำวตรง ๆ นะ ผมขอให้เปลีย่ นคำดังนี้ "หำกข้ำพเจ้ำได้เคยเบียดเบียนผู้ใดไว้ ไม่
ว่ำมนุษย์หรือสัตว์ ไม่วำ่ ภพใดชำติใด ข้ำพเจ้ำขอให้อำนิสงส์ผลบุญจำกกำรสมำทำนศีลห้ำนี้จง
ส่งผลเป็นอโหสิกรรม" ผมขอกำชับว่ำ ท่ำนต้องขอให้อโหสิกรรมด้วย มิเช่นนั้นเขำจะได้บุญเรำ
ไปฝ่ำยเดียวแล้วมีกำลังมำกขึ้นกลับมำทำร้ำยเรำแรงได้อีก แต่สำหรับคนที่ไปกรวดน้ำกับพระ
อันนี้ต่ำงกันถึงเรำไม่กล่ำวขออโหสิกรรมอำนิสงส์จะส่งเอง
11 พ.ค. 2555 แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล >> สำหรับอำกำรในขณะสวดนะครับ โปรด
สังเกตว่ำ ท่ำนจะหำว ลมตีขึ้น ขนลุกซู่ มึน ๆ เหนื่อยหอบ ร้อนหนำว วูบวำบไปทั้งตัว หนักบ่ำ
หนักไหล่ และหรืออำกำรอื่นประกอบอีกหลำยอย่ำง แต่ละคนก็มีอำกำรเหล่ำนี้กันทั้งนั้นครับ
ท่ำนไม่ตอ้ งแปลกใจครับ เพรำะเป็นอำกำรปีตหิ รือเป็นอำกำรจำกผีปู่ ผีย่ำ บรรพบุรุษของท่ำน
ที่ล่วงลับไปเขำมำโมทนำบุญครับ ท่ำนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข เขำจึงสำมำรถติดต่อกับท่ำนได้ ไม่
ต้องกลัวครับเพรำะนี่คอื สัญญำณที่ดีที่เรำจะทำให้ท่ำนที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญจำกเรำ ทำแบบนี้
ทุกวันพวกเขำได้ทุกวัน แล้วชีวิตมันจะไม่ดีขึ้นได้อย่ำงไร
27 ก.ค. 2555 แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล >> หลำยท่ำนได้ส่งข้อมูลตอบกลับมำทำงเมล์วำ่
หลังจำกปฏิบัติแล้วก็พบกับชีวิตที่ดีขึ้นหลำยต่อหลำยคน ไม่ว่ำจะเกิดอำกำรปีติอย่ำงแรง
เพรำะกำรสวดบทที่ผมแนะนี้เหมือนไปเปิดจุกก๊อกแล้วพลังบุญทีส่ ั่งสมมำทีล่ อยค้ำงอยู่นำนก็
พรั่งพรูไหลหลำกอย่ำงสำยน้ำ ย่อมเป็นเรือ่ งทีส่ มเหตุสมผล บำงท่ำนได้ลำภ บำงท่ำนได้งำนทำ
และอีกหลำยคนทีไ่ ม่ได้กล่ำวถึง แต่ทุกคนที่ตอบกลับมำล้วนมีแต่คนทีต่ ั้งใจจริง ผมเองขอให้
ท่ำนทั้งหลำย "ตั้งใจแน่วแน่" ปฏิบัติไม่เว้นวัน ไม่อ่อนแรง กำรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ไม่ง่ำย
นะครับ มันจะมีมำรมำขัดขวำง ให้เรำง่วงบ้ำง ให้เรำเพลียบ้ำง แต่พระพุทธเจ้ำท่ำนสำเร็จ
มรรคผลได้ก็เพรำะท่ำนมีควำมเพียร ท่ำนมีทุกอย่ำงที่คนอย่ำงเรำก็ไม่ต่ำงจำกท่ำน เรำต้องมี
ควำมเพียรพยำยำมให้สงู ยิ่งสูง ยิ่งขยัน ยิ่งมีกำลังใจ ท่ำนยิ่งเข้ำใกล้พระนิพพำน อย่ำคิดว่ำ
ไกลเกินตัวครับ ผมก็เคยคิดตอนนี้ไม่คิดแล้ว ตัง้ หน้ำตั้งตำปฏิบัติ เผยแพร่พระธรรมต่อไป
จนกว่ำชีวิตจะสิ้นแหละครับ ท่ำนได้เองไม่ใช่หรือครับ
26 มิ.ย. 2557 แก้ไข เพิ่มเติม >> ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2667 ผมได้ชีวิตใหม่ทั้งหมด
หลังจำกปฏิบัติบูชำมำอย่ำงไม่ย่อท้อ หลังจำกชดใช้กรรมมำอย่ำงสำหัสจนเรียกได้ว่ำ นำที
สุดท้ำยที่จะต้องทิ้งบ้ำน ทิ้งรถ ทิ้งทุกอย่ำงเพื่อไปอยู่วัด ผมมีเส้นทำงชีวติ คล้ำยอำจำรย์ของผม
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คือแม่ชีใหญ่ และแล้ว วินำทีสุดท้ำยทีผ่ มหมดกรรมหนัก บุญที่สั่งสมมำก็ทำงำน ทำให้ผมขำย
ตึกได้และทุกอย่ำงในชีวติ ก็เปลี่ยนไป บุญมีจริงครับ
เมื่อท่ำนนั่งแล้วห้ำมคิดถึงเรือ่ งอื่นเด็ดขำด จะยุบหนอ พองหนอ จะพุทโธ จะนับเป็น
ตัวเลขหรือจริตแบบใดทำไปครับ คือผมอยำกให้คำเตือนไว้เรือ่ งหนึ่ง บำงคนนั่งแล้ว บอกว่ำพอ
วันรุ่งขึ้น โอ้โห เจอแต่คนอำรมณ์เสียใส่ หงุดหงิดใส่ มีแต่เกรี้ยวกรำด ถำมว่ำทำไมจึงเป็น
เช่นนั้นก็ต้องถำมตัวผู้นงั่ เองว่ำ ในระหว่ำงที่นั่งนั้นได้ส่งจิตไปคิดถึงคนเหล่ำนั้นบ้ำงรึเปล่ำ
คำตอบคือตรงนี้แหละครับ บุญนี้ไม่ได้ทำงำนอย่ำงที่เรำคิดนะครับ หำกเรำจะอธิฐำนอย่ำไป
อธิษฐำนตอนกำลังนั่งวิปัสสนำ ให้ท่ำนอธิฐำนแผ่เมตตำหลังจำกลืมตำแล้วเท่ำนั้นครับ
พระพุทธเจ้ำไม่ได้สอนให้เรำคิดถึงคนอื่นในระหว่ำงนั่ง หำกเรำคิด มันจะยิ่งไปส่งแรงให้เขำ
กลับมำก้ำวร้ำวกับเรำมำกขึ้น นี่แหละควำมสำคัญครับ ดึงกลับมำให้ได้นะครับ
อ้ำงอิงและปรับปรุงจำก : ณัฐภูเบศร์ เมธีรัตน์วรำกร
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 086-055 4888 (หนิง - เด็กวัด)
email : dekwad999@gmail.com
Line : dekwad1
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