อย่างแรกต้องสวด นะโมตัสสะฯ พร้อมบทแปลด้วยครับ 3 จบ
ขณะสวดต้องระลึกถึงความมีอยู่ของพระองค์ท่านจริงๆ ระลึกถึงคุณของพระธรรม ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ลูก ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ลูก ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ลูก ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง
อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า,เป็นพระอะระหันต์,ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ-ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ )
สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม-พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมะสามิ-ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ-พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ-ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
หลังจากนั้นท่อง
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
พาหุงมหากา
ชินบัญชร ตามลาดับ (ถ้ามีเวลา)
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
"นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุท ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ"
"พุทธัง แคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรู ภัยพาล วินาศสันติ"
"นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะทะเวเนเต
ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะเมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง
พุทธะมหาเตชะวันโต ธรรมะมหาปัญโญ สังฆะมหาโภคะวะโห
อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง"
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หมายเหตุ : ถ้าหากโดนคุณไสย ผีทา เอาไว้ป้องกัน ป้องกันภัยพิบัติ ท่อง 5 จบก่อนนอน ... ดีมาก จะเย็น หลับสบาย ป้องกันลูกเมียได้
หมด ใครคิดไม่ดีก็ทาอะไรไม่ได้ หากทาน้ามนต์ให้ท่อง 5 จบ .. ใครที่ชีวิตไม่ดี ก็สวดเลย ค้าขายดี ชีวิตดีขึ้น .....

หัวใจพระคาถาพระปริต(สวดตามกาลังวัน)
ขันธะปะริตตัง ฉัททันตะปะริตตา ปะรัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
(ลูกขอพระสงฆ์ทุกพระองค์ท่าน ได้โปรดสวดพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ เพื่อความสาเร็จใน
สมบัติทั้งปวง และเพื่อให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้ภัยทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้โรคทั้งปวงพินาศไป)
พระคาถาสักกัตวา(สวดตามกาลังวัน)
สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
เพราะทาความเคารพพระพุทธรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา
เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เม(เต)
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอทุกข์ทั้งหลายของข้าพเจ้า(ท่าน)จงสงบไปโดยสวัสดี
สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
เพราะทาความเคารพพระธรรมรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
เป็นเครื่องระงับความกระวนกระวาย ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เม(เต)
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอภัยทั้งหลายของข้าพเจ้า(ท่าน)จงสงบไปโดยสวัสดี
สักกัตตะวา สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
เพราะทาความเคารพพระสังฆรัตนะ อันเป็นดัง่ โอสถอันอุดมประเสริฐ
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานามาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เม(เต)
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอโรคทั้งหลายของข้าพเจ้า(ท่าน)จงสงบไปโดยสวัสดี
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สวดตามกาลังวัน
วันอาทิตย์ ต้องสวด 6 จบ
วันจันทร์ ต้องสวด 15 จบ
วันอังคาร ต้องสวด 8 จบ
วันพุธ ต้องสวด 17 จบ
วันพฤหัสบดี ต้องสวด 19 จบ
วันศุกร์ ต้องสวด 21 จบ
วันเสาร์ ต้องสวด 10 จบ
(เมื่อสวดพระคาถา 2 บทนี้จบ ให้อธิษฐาน ด้วยวาจา.... ถ้าจิตนิ่งไม่ฟุ้งมาก ก็อธิษฐานในใจได้เลย)
กรณีโดนคุณไสย เจ็บป่วย ลมเพลมพัด โดนเรียกจิต เรียกขวัญ ฯลฯ
(สวดทุกวันเช้าเย็น)ทั้งเราหรือบุคคลในครอบครัว
"ลูกขอคุณอานาจพระคาถาพระปริตร ลูกขอคุณอานาจพระคาถาสักกัตวา ขออานาจพระบารมีขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานาจพระธรรมคาสอน ขออานาจพระอริยะสงฆ์เจ้า ขอให้สิ่งไม่ดีที่บุคคลใดๆ ส่งมา
หาลูก และทุกคนในครอบครัวของลูก ขอสิ่งนั้นจงกลับไปเถิด เพราะพวกเราไม่มีใครต้องการรับ"
สวดเมื่อต้องการขอขมากรรม(สวดทุกวันเช้าเย็น)
"ลูกขอคุณอานาจพระคาถาพระปริตร ลูกขอคุณอานาจพระคาถาสักกัตวา ขออานาจพระบารมีขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานาจพระธรรมคาสอน ขออานาจพระอริยะสงฆ์เจ้า ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรได้รับ
อานิสงส์จากบทสวดพระคาถาพระปริตรและพระคาถาสักกัตวา ขอให้ท่านมีความเจริญทั้งทางโลก และ ทาง
ธรรม มีอาหารทิพย์อาหารแก้วอุดมสมบูรณ์ มีอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มสวยงาม มีที่พักพาอาศัยเป็นศาลาใหญ่โต
เกิดในภพภูมิที่สูงยิ่งๆขึ้น มีศีล 5 หิรโิ อตตัปปะ เป็นเบื้องต้น บัดนี้ลูกได้สานึกผิดแล้วด้วยใจจริงจากการที่ลูก
และครอบครัวได้ประสบปัญหาคือ...................ลูกต้องขอขมากรรมที่ลูกได้ทากับเจ้ากรรมนายเวร ทั้งที่มีชีวิต
อยู่หรือดับสูญสลายไปเป็นจิตวิญญาณ ทั้งบุคคลใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทพเทวาใกล้ตัว วิญญาณใกล้ตัว
ขอท่านได้รับบุญ กุศล อานิสงส์ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้ และ ได้โปรดนาเอาปัญหาทั้งหลายออกไปจาก
ชีวิตของข้าพเจ้า ให้หายเป็นปลิดทิ้งด้วยเทอญ"
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สวดเมื่อต้องการเรียกสามี ภรรยา กลับมาอยู่เป็นครอบครัว (สวดทุกวันเช้าเย็น)
"ลูกขอคุณอานาจพระคาถาพระปริตร ลูกขอคุณอานาจพระคาถาสักกัตวา ขออานาจพระบารมีขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานาจพระธรรมคาสอน ขออานาจพระอริยะสงฆ์เจ้า ขอให้สามี(ภรรยา) ปลอดทุกข์
ปลอดโศก ปลอดโรค ปลอดภัย มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง และได้กลับมาอยู่กับครอบครัวโดยเร็วพลันด้วยเทอญ"
**หากสวดทุกเช้าค่าจะสามารถป้องกันคุณไสยได้ เช่น ผูกหุ่นขี้ผึ้ง ดึงจิตใจ (อธิษฐานตามขั้นต้น)
*** สวดเมื่อต้องการขอพรรักษาบุคคลใดๆ(ทุกเช้าค่า) ให้ใช้ เต(ท่าน) แทน เม(ข้าพเจ้า) สวดเสร็จให้
อธิษฐานจิต "ลูกขอคุณอานาจพระคาถาพระปริตร คุณอานาจพระคาถาสักกัตวา ขออานาจพระบารมีขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานาจพระธรรมคาสอน ขออานาจพระอริยะสงฆ์เจ้า ขอให้....(ชื่อ-สกุล).........
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สดใส สดชื่น โดยเร็วพลัน"
นั่งสมาธิ ไม่ต้องกาหนดองค์บริกรรมใดๆ นัง่ ท่าไหนก็ได้
นั่งพักผ่อนปล่อยความคิดทีค่ ิดมาทั้งวัน เมื่อออกสมาธิมาแล้วจะสดชื่น ความคิดน้อยลง เป็นใช้ได้
จากนั้นที่สาคัญคือ”การส่งบุญ”
("บทส่งบุญ"ท่อง หลังสวดมนต์ ทาสมาธิ หรือ ทาบุญใดๆครับ)
อิทัง ปุญญะ พะลัง ด้วยอานาจ พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยอานาจ ของพระธรรม
คาสอน ด้วยอานาจ ของพระอริยะสงฆ์เจ้า ลูกขอเบิก บุญกุศล อานิสงส์ ที่ลูกได้ทามาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึง
ปัจจุบันชาติ อันประกอบพร้อมแล้วด้วยกุศล อานิสงส์ ผลทาน ศีล และการปฏิบัติภาวนา รวมถึงบุญที่เกิด
จากการอนุโมทนาบุญกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และทุกๆท่านบนพระนิพพาน ตลอดจนถึง [...............
(เช่น การกินเจ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผ่านองค์กรยูนิเซพ ฯลฯ)............]ลูกขอส่งบุญ กุศล นี้แผ่ไปโดย
ไม่มีปริมาณไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์และแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6ประการ ถวายแด่เทพเทวาที่รักษาตัวของ
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว............และ เทพเทวาที่รักษา สามี ภรรยา บุตร ธิดา พ่อ แม่ (หรือพูดรวมว่าทุกคนใน
ครอบครัว) เทวดาที่รักษาสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบการงาน สถานศึกษาและทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้า
เกี่ยวข้อง เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ มีท่านปู่พระยายมราช
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ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้งสี่ ท้าวจตุรมหาพรหม เทพพรหมทุกชั้น เจ้าราหู เจ้าชะตา ท่านเจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผี
เรือน ทุกบ้าน ทุกกิจการ ทุกร้านค้าของครอบครัว เจ้ากรุงพาลี พระแม่ธรณี พญาครุฑ พญานาค เทพเทวดา
ที่ปกปักดูแลรักษาวัตถุธาตุกายสิทธิ์ทุกพระองค์ และวัตถุธาตุกายสิทธิ์ ตลอดจนถึงสรรพดวงจิต สรรพ
วิญญาณทั้งหลาย สรรพสิ่งทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ขอให้ทุกท่านมีฤทธิ์
อานาจ บารมี มีอาหารทิพย์อาหารแก้วที่อุดมสมบูรณ์ มีอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม มีที่พักพาอาศัยเป็น
ศาลาวิหารหลังใหญ่โต มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ และขอบุญนี้ส่งให้กับตัวของลูก และทุก
คนในครอบครัว จงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความเจริญทั้งทางโลก การเงิน
การงาน และทางธรรมด้วยเทอญ
นอกจากนี้ ลูกขอส่งบุญกุศลนี้ถวายแด่ ท่านเจ้ากรรมนายเวรที่ลูกได้เคยล่วงเกินเอาไว้ทั้ง กาย วาจา ใจ
[และ นาย/นส....(หากนึกออก) /(และ บุตร ธิดา/ เด็กๆที่ลูกได้เคยกระทากรรมเอาไว้ - กรณีทาแท้งครับ)]
วิญญาณในโลกทิพย์ เครือญาติในโลกทิพย์ เหล่าเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในร่างกายข้าพเจ้า พวกเชื้อโรคที่ออก
จากร่างกายข้าพเจ้า ขอให้ทุกท่านมีอาหารทิพย์อาหารแก้วที่อุดมสมบูรณ์ มีอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม มีที่
พักพาอาศัยเป็นศาลาวิหารหลังใหญ่โต มีความสุขความเจริญ และเกิดอยู่ในภพภูมิทสี่ ูงยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ
(น้อมจิต นึกว่าเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านมาอยู่เบื้องหน้าเรา โค้งตัวพร้อมกล่าวว่า)
กรรมใดๆที่ลูกได้เคยล่วงเกินต่อท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่าน ด้วย กาย วาจา ใจ
บัดนี้ ลูกได้สานึกผิดแล้วในสิ่งที่ได้ทาในอดีต ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่าน
ได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรมต่อลูกด้วยเทอญ (จากโค้งตัวให้อยู่ท่าปกติ น้อมจิต นึกว่าเจ้ากรรมนายเวรทุก
ท่าน กล่าวคาว่าอโหสิกรรม ให้เรา พร้อมกล่าวต่อว่า)
ลูกต้องขอ อนุโมทนา สาธุการ ต่อทุกท่านที่ได้โปรดยกโทษให้แก่ลูก
ขอทุกท่านจงพ้นจากกองทุกข์ ทั้งปวงด้วยเทอญ
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เหตุทมี่ า ได้มาจากอาจารย์แม่ เมื่อวันที่ 1/6/2553
.....เหตุการณ์วันนั้น มีลูกศิษย์ของท่าน ได้รับความทุกข์ทั้งร่างกาย จิตใจ การเงิน การงาน ครอบครัว ที่ล้วนแต่สูญ
สลายทั้งกายและจิตใจ ลูกศิษย์ท่านนั้นได้แต่คร่าครวญในใจของตัวเอง จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา "ลูก ร้องไห้อีกแล้ว
เหรอ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะ(อนัตตา) นึกถึงกรรมที่ตัวเองเคยทาเอาไว้นะ" จากนั้นท่านอาจารย์แม่ก็ยังคงรับแขก
ตามปกติ ตกเย็นมา ท่านก็โทรฯมาอีกรอบ "ลูกสวดบทนี้มั้ย ทุกเช้าค่า แม่นั่งนึกในใจว่าลูกคนนี้ถือศีล ภาวนามาก็เยอะ
แต่ทาไมทุกข์เหลือเกิน พอนั่งสมาธิ พระอาจารย์ในอดีตชาติ แม่เรียกว่าพระอาจารย์นะ ผู้ใดสวดมนต์บทนี้
1.จากที่ต้องประสบเคราะห์ก็จะย่นลงมา เช่น 2ปี เหลือ 1ปี หากมีการปฏิบัติภาวนา และส่งบุญก็จะเร็วขึ้นเพราะ คุณ
พระอานาจคาถาทั้ง2บทนี้ จะทาให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือเป็นจิตวิญญาณ จะได้รับบุญ อานิสงส์ ถึงไม่อยาก
รับ หรือ แค้นเรา ก็ต้องรับและอโหสิกรรมให้กับเรา"
2.พระคาถานี้หากสามี หรือ ภรรยา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจพอสวดเสร็จก็อธิษฐานจิตขอคุณอานาจพระคาถา เรียกดึง
จิตใจกลับมาได้ แต่หากใช้ผิดศีลธรรม ดึงลูกเขา เมียเขา ผัวเขา คนผู้นั้นจะได้รับกรรมที่ไม่ดีอย่างรุนแรงทันทีเลย
3.พระคาถานี้ ในตาราไม่มีบอกหรอกนะ พระอาจารย์ท่านมาบอก ไม่มีใครรู้ (ภายหลังผมรู้ว่าท่านชื่อ พระอาจารย์ปู่
ฤาษีปัญญาสถ) ท่านมาบอกแม่เป็นฉากๆเหมือนจอทีวีเลย
4.พระคาถานี้ ต้องสวดตามกาลังวัน วันนี้วันอะไรก็ต้องดูว่าต้องสวดกี่จบ ให้ สวดหลังบทบูชาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆ
คุณเสียก่อน ไม่ต้องแปลก็ได้ (บางท่านสวดแล้วเห็นผลเร็วมาก)
5.ผู้ใดที่โดนคุณไสย ลมเพลมพัด รูปแบบใดก็ช่าง จะท้องเดิน ท้องเสียไม่ต้องตกใจ จะมีเหตุให้กินของผิดสาแดงเอง
และต้องสวดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
6.เวลาเดินทาง ให้สวดบทนี้จะปลอดภัยไปจนถึงที่หมาย
7.หลังสวดพระคาถานี้ให้สังเกต จิตใจตัวเองจะเบา โปร่ง ปล่อยวางได้มากขึ้น และสามารถเข้าสมาธิได้เร็วขึ้น
8.โดยเฉพาะพระคาถาบทสักกัตวา ไล่ราหู ความมืดมิด ต่ออายุ ต่อชะตา
พระอาจารย์ปู่ได้บอกกับอาจารย์แม่ว่า การสวดตามกาลังวัน(เช้า-เย็น)นั้นเปรียบดังสวดตลอดเวลาทั้งวัน และอาจารย์แม่
ท่านย้าว่า เมื่อสวดแล้วให้ทาสมาธิและส่งบุญ เจ้ากรรมนายเวรไม่รับก็ต้องรับ ไม่อโหสิก็ต้องอโหสิกรรมให้
ที่มา จากเว็บพลังจิต.คอม (www.palungjit.com)
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ขออนุญาตเล่าแบบย่อครับ
"ตอนที่แม่นั่งสมาธิ แล้วท่านมาบอก เป็นภาพในสมัยที่พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญาช้าง อยู่กลางหุบเขามีช้างบริวารมาก งวงข้าง
หนึ่งเป็นสีเขียวมรกต ข้างหนึ่งเป็นสีทองคา มีเมียอยู่ 2ตน ตนแรกมีศีลมีธรรม ตนที่สองมีนิสัยอิจฉาริษยา ไม่นานนางก็ อกแตกตาย
ด้วยแรงแค้นนางได้เกิดเป็นมเหสีของเจ้าเมือง เมืองหนึ่ง นางได้เรียกนายพรานมาจานวนมาก สุดท้ายภาพที่แม่เห็นนางได้เลือก
นายพรานคนหนึ่งท่าทางดูน่าเกลียดน่ากลัว และว่าจ้างให้เดินทางไปทิศทางที่นางบอกที่เป็นที่อยู่ของพญาช้าง ก่อนไปนางได้ให้
นายพรานคนนั้นใส่ชุดนักบวช ภาพที่แม่เห็นเป็นผ้าสีเหลืองเหมือนพระ นายพรานคนนั้นได้เดินทางไปใช้เวลา 7ปี7เดือน7วัน จึงถึง
ที่หมาย ภาพที่อาจารย์แม่เห็นต่อมา นายพรานได้ยิงธนูลูกดอกอาบยาพิษ เมื่อพญาช้างเห็นก็ชูงวงขึ้นจะทาร้ายแต่เห็นนายพราน
แต่งตัวเป็นผู้ถือศีลจึงไม่ทาร้าย พญาช้างนั้นได้ดูกรรมของตนเอง และกล่าวกับนายพรานว่า ให้ท่านตัดงาเราไปได้เลย หากท่าน
ต้องการ แต่ตัดเท่าไรก็ไม่ขาด พญาช้างจึงใช้งวงดึงงาของตนเอง และ กาชับว่าเมื่อเดินทางกลับให้ท่องคาถาที่ขึ้นต้นด้วยชื่อของเราด้วย
ขันธะปะริตตัง ฉัททันตะปะริตตา ปะรัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
ไปตลอดทาง จะไม่มีสัตว์ร้าย อมุษย์ เทพเทวา มาทาร้ายได้
และไม่เกิน 7 วันท่านจะเดินทางกลับไปถึง จากขามาใช้เวลา7ปี7เดือน7วัน
ภาพต่อมาที่อาจารย์แม่เห็น นายพรานคนนั้นเดินทางไป6วันกว่า ถึงกลางวันของวันที่7 ได้มอบงวงช้างนั้นให้นางของเจ้าเมืองที่ว่าจ้าง
นางคนนั้นได้นาไปขึ้นบูชาและเสียชีวิตในขณะนั้น จากนั้นก็เกิดชาติไหนก็เป็นภรรยาน้อยมา500ชาติ"
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