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หนังสือสวดมนต์ 

หนงัสือสวดมนต์เลม่นีผ้มตัง้ใจรวบรวมขึน้มากจากบทสวดมนต์ 

ตา่งๆท่ีผมสวดอยูเ่ป็นประจําทกุวนั เพ่ือเผยแผใ่ห้ทกุทา่นได้สวดมนต์

เพ่ือความสขุความเจริญของทา่นเอง อาจจะยาวไปหนอ่ย ครับ   

 ข้าพเจ้าทัง้หลายขอนําสง่บญุให้กบัข้าพเจ้าทัง้หลาย อทุิศบญุ 

ถวายบญุ จากการพิมพ์เผยแผ ่บทสวดมนต์ ให้กบัวิญญาณทกุดวงท่ีตก

ทกุข์ได้ยาก ใชญ่าตก็ิดี ไมใ่ชญ่าตก็ิดี เทวดาท่ีปกปักรักษาสงัขาร

ร่างกายของข้าพเจ้าทกุๆ พระองค์ครูบาอาจารย์ทัง้หลายท่ีสืบๆ กนัมา 

ขอให้ทกุทา่นจงได้สว่นบญุสว่นกศุลท่ีข้าพเจ้าทัง้หลาย อทุิศให้ โดย

ทัว่ถึงกนั เทอญ.. 

ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอตัง้จิต อทุิศผล บญุกศุล นีไ้ป ให้ไพศาล  

ถึงมารดา บดิา และอาจารย์ ทัง้ลกูหลาน ญาตมิิตร สนิทกนั  

คนเคยร่วม ทํางาน การทัง้หลาย มีสว่นได้ ในกศุล ผลของฉนั  

ทัง้เจ้ากรรม นายเวร และเทวญั ขอให้ทา่น ได้กศุล ผลบญุนี ้เทอญ.  
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ตดิตอ่พดูคยุ ตดิตามอา่นงานเขียนกําลงัใจดีๆ ได้ท่ี 

IG : Happylifefic  Facebook.com/happylifefic 
www.happylifefic.com 
งานเขียน Happylifefic ทั้ง 4 เล่มวางขายท่ีน่ีครับ 

1. ชีวติหนา้เด็กบา้นนอก 
2. ก าลงัใจ เปล่ียนชีวติ 
3. หนงัสือ ก าลงัใจง่ายๆ สไตล ์Happylifefic  ฟรี 
4. หนงัสือสวดมนตก่์อนนอน ฟรี 

 
Googleplay : http://goo.gl/mbXBhy 
Hytext.com : http://goo.gl/cdDCHZ 
banbanbook : http://goo.gl/2lQxA2 
Mebmarket : http://goo.gl/sfT8FJ 
ebook.in.th : http://ebooks.in.th/happylifefic/ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.happylifefic.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FmbXBhy&h=bAQElohzn&enc=AZM7zGf-qXabHQO_q6W0sQzdk0GUZzn14QkXgqJNDphn7eGVGQf6yse_OEPWSAGPPgqRKhIR42iLvxEBCgtvM4GrXYwuT0RpBXXCCYlDeQFxripuQsvJz2R9p9QbXcbO_vFeiKdcBRyVvGXJ0s5efNRq&s=1
http://goo.gl/cdDCHZ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2F2lQxA2&h=rAQHcrVkR&enc=AZMPIeaOoeh-J2r579grgdkXk-MGIbbitqrM47mguF1SdnSVcpE61msN4ZRxsAxe2K-Zb03cXCiU_uco4uVFbxpA4fJgYyc0lEaGCmzbd3-uEDxH3AreXbAa6-JB9O7IOhXsr2pWXtS0nxjQR9C4jKrA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FsfT8FJ&h=8AQFOXiBZ&enc=AZNRqyx4-6o2v6yFDc9LLuOxLxXIUXiPdhXzdIyI0AElc2EWpS54JT_oJSCQqMAq4o5jdnkpU4gTM-5J-aWbGyMTRYyRt0I1TTyRBFPvD5facv7aX1DehbFEJJy-UAPdT6LbPcsnVvSvhgmW-4IPfW15&s=1
http://ebooks.in.th/happylifefic/
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เร่ิมต้นสวดมนต์ 
ค าอธิษฐานจิตก่อนสวดมนต์ 
                   ด้วยเดชะ ข้าพระพทุธเจ้า  ...... ( ช่ือและนามสกลุ  ) ...... ขอ
บชูาคณุพระพทุธเจ้า คณุพระธรรมเจ้า  คณุพระสงฆ์เจ้า  คณุพระอรหนัต์
เจ้า คณุพระอริยะเจ้าทัง้หลาย  ท่ีสําเร็จไปแล้ว  มากกวา่เมล็ดทรายใน
ท้องมหาสมทุรทัง้ส่ี  ตลอดจนเบือ้งสงูทัง้  ๑๖ ชัน้ฟ้า ๑๕ ชัน้ดนิ คณุบดิา
มารดา คณุครูบาอาจารย์ ผู้ มีพระคณุทกุทา่น สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิทัง้หลาย เจ้าท่ี
เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา  เจ้าบ้านเจ้าเรือน  ตลอดจนทกุทา่นท่ีไมไ่ด้กลา่ว
นามมาก็ดี ข้าพระพทุธเจ้าขอเอาธาตทุัง้  ๔ ขนัธ์ทัง้ ๕ ท่ีบดิาและมารดา
ได้ปรุงแตง่ให้ข้าพเจ้า เบือ้งสงูสดุปลายเส้นผม  ลงมาเบือ้งตํ่าถึงกลางฝ่า
เท้า เบือ้งตํ่าจากกลางฝ่าเท้าขึน้ไปจนถึงปลายเส้นผม  เนือ้ หนงั เส้นเอ็น 
กระดกู ตลอดจนหนงักําพร้า  ขออธิษฐานเป็นกําแพงแก้ว  ๗ ชัน้ ป้องกนั
มาร ในระหวา่งท่ีข้าพระพทุธเจ้าสร้างบารมี  เพ่ือความรู้แจ้งแทงตลอด  
ในอรรถ  ในธรรมของพระพทุธองค์  ทา่นทัง้หลายท่ีเป็นมาร  
ข้าพระพทุธเจ้าขอให้ถอยออกไปร้อยโยชน์แสนโยชน์  อยา่มาเป็นมารแก่
ข้าพระพทุธเจ้าเลย ข้าพระพทุธเจ้าขอถวายสงัขารนี ้ เป็นพทุธบชูา  ธรรม
บชูา สงัฆบชูา ข้าพระพทุธเจ้าจะสร้างบารมี  ตามรอยพระบาทของพระ
พทุธองค์  ตัง้แตปั่จจบุนันีจ้นถึงพระนิพพานข้างหน้า  แม้นสงัขารของ
ข้าพระพทุธเจ้าจะแตกดบัไป  ด้วยอํานาจของอิทธิฤทธ์ิ  ขอให้ดวงจิตและ
ดวงวิญญาณของข้าพระพทุธเจ้า  เข้าสูพ่ระนิพพานทนัที  ขออํานาจของ
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บญุฤทธ์ิของสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  จงปกป้องคุ้มครองรักษา  ให้ข้าพระพทุธเจ้าจง
พ้นและชนะมาร  ขอให้ข้าพระพทุธเจ้าทํากิจได้สําเร็จทกุประการ  สมดงั
คําอธิษฐาน  ให้บรรลถุึงพระนิพพานในกาลปัจจบุนั  ในอนาคตกาลเบือ้ง
หน้า และเบือ้งโน้นด้วยเทอญฯ 
 
บูชาพระรัตนตรัย  
            อิมนิาสกักาเรนะ พทุธงัอะภิปชูะยามิ 
            อิมนิาสกักาเรนะ ธมัมงัอะภิปชูะยามิ 
            อิมนิาสกักาเรนะ สงัฆงัอะภิปชูะยามิ 
 
กราบพระรัตนตรัย 
 อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภิวาเท
ม ิ(กราบ1 ครัง้) 
 สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม ธมัมงั นะมสัสามิ  (กราบ1 ครัง้) 
 สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สงัฆงั นะมามิ  (กราบ 1 
ครัง้) 
 
นมัสการพระรัตนตรัย 
 นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (3จบ)  
ขอขมา พระรัตนตรัย 
            วนัทามพิทุธงั สพัพงัเมโทสงั ขะมะถะเม ภนัเต 
            วนัทามธิมัมงั สพัพงัเมโทสงั ขะมะถะเม ภนัเต 
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            วนัทามสิงัฆงั สพัพงัเมโทสงั ขะมะถะเม ภนัเต 
ไตรสรณคมณ์ 
 พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ 
 ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
 สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ  
            ทตุยิมัปิพทุธงั สะระณงั คจัฉามิ 
            ทตุยิมัปิธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
            ทตุยิมัปิสงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 
            ตตยิมัปิพทุธงั สะระณงั คจัฉามิ 
            ตตยิมัปิธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
            ตตยิมัปิสงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 
 
ถวายพระพระ (อิตปิิ โส ฯ) 
 อิตปิิ โส ภะคะวา อะระหงั สมัมา สมัพทุโธ วิชชาจะระณะ สมั
ปันโน สคุะโต โลกะวิท ูอะนตุตะโร ปริุสะทมัมะสาระถิ สตัถา เทวะมะ
นสุสานงั พทุโธ ภะคะวาต ิ(พทุธคณุ) 
 
 สะวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม สนัทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก 
โอปะนะยิโก ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญหีต ิ(อา่นวา่ วิญํฮีูติ) 
(ธรรมคณุ) 
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 สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อชุปุะฏิปันโน ภะคะวะ 
โต สาวะกะสงัโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามีจิ
ปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ ยะทิทงั จตัตาริ ปริุสะยคุานิ 
อฏัฐะปริุ สะปคุคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อาหเุนยโย ปาหุ
เนยโย ทกัขิเณยโย อญัชะลี กะระณีโย อะนตุตะรัง ปญุญกั เขตตงั โลกสั
สาต ิ(สงัฆคณุ) 
 
ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
 พาหงุสะหสัสะมะภินิมมิตะสาวธุนัตงั ครีเมขะลงั อทุิตะโฆระสะ
เสนะมารัง ทานาทิธมัมะวิธินา ชิตะวา มนุินโท ตนัเตชะสา ภะวะตเุม 
ชะยะมงัคะลานิ 
 
  มาราตเิรกะมะภิชชุฌิตะสพัพะรัตตงิ โฆรัมปะนาฬะวะกะมกัขะ
มะ ถทัธะยกัขงั ขนัตีสทุนัตะวิธินา ชิตะวา มนุินโท ตนัเต  ชะสา ภะวะตุ
เม ชะยะมงัคะลานิ 
 
 นาฬาคริิง คะชะวะรัง อะตมิตัตะภตูงั ทาวคัค ิจกักะมะสะนีวะ 
สทุารุณนัตงั เมตตมัพเุสกะวิธินา ชิตะวา มนุินโท ตนัเต  ชะสา ภะวะตเุม 
ชะยะมงัคะลานิ 
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 อกุขิตตะขคัคะมะตหิตัถะสทุารุณนัตงั ธาวนัต ิโยชะนะปะถงัคุ
ลิมา ละวนัตงั อิทธีภิสงัขะตะมะโน ชิตะวา มนุินโท ตนัเต  ชะสา ภะวะตุ
เม ชะยะมงัคะลานิ 
 
 กตัตวานะ กฏัฐะมทุะรัง อิวะ คพัภินิยา จิญจา ยะ ทฏุฐะวะ
จะนงั ชะนะกายะมชัเฌ สนัเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มนุินโท ตนัเตชะ
สา ภะวะตเุม ชะยะมงัคะลานิ 
 
 สงัจงั วิหายะ มะตสิจัจะกะวาทะเกตงุ วาทาภิ โรปิตะมะนงั อะ
ต ิอนัธะภตูงั ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะ วา มนุินโท ตนัเตชะสา ภะวะตุ
เม ชะยะมงัคะลานิ 
 
 นนัโทปะนนัทะภชุะคงั วิพธุงั มะหิทธิง ปตุเต นะ เถระภชุะเคนะ 
ทะมาปะยนัโต อิทธูปเทสะวิธินา ชิตะวา มนุินโท 
ตนัเตชะสา ภะวะตเุม ชะยะมงัคะลานิ 
 
 ทคุคาหะทิฏฐิภชุะเคนะ สทุฏัฐะหตัถงั พรัหมงั วิสทุธิชตุมิิทธิ พะ
กาภิธานงั ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มนุินโท ตนั  เตชะสา ภะวะตเุม 
ชะยะมงัคะลานิ 
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 เอตาปิ พทุธะชะยะมงคะละอฏัฐะคาถา  โย วา จะโน ทินะทิเน 
สะระเต มะตนัที หิตวานะ เนกะวิวิธานี  จปัุททะวานิ  โมกขงั สขุงั อะธิคะ
เมยยะ นะโร สะปัญ โญ 
  
ชัยปริตร (มหากาฯ) 
 มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สพัพะ ปาณินงั ปเูรตวา ปาระมี 
สพัพา ปัตโต สมัโพธิมตุตะมงั เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โหตุ  เม ชะยะมงั
คะลงัฯ ชะยนัโตโพธิยา มเูล สกัยานงั นนัทิ วฑัฒะโน เอวงั อะหงั วิชะโย 
โหม*ิ**ชะยสัส ุชะยะมงัคะเล อะปะราชิตะ ปัลลงัเก สีเส ปะฐะวิโปก 
ขะเร อะภิเสเก สพัพะพทุธานงั อคัคปัปัตโต ปะโมทะตฯิ สนุกัขตัตงั สมุงั
คะลงั สปุะภาตงั สหุฏุฐิตงั สขุะโณ สมุหุตุโต จะ สยุิฏฐิง พรัหมะ***จาริส ุ
ปะทกัขิณงั กายะกมัมงั วาจากมัมงั ปะทกัขิณงั ปะทกัขิณงั มะโน กมัมงั 
ปะณีธีเต ปะทกัขิณา ปะทกัขิณา กตัวานะ ละภนัตตัเถ ปะทกัขิเณฯ 

ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั รักขนัต ุสพัพะเทวะตา สพัพะพทุธา นุ
ภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวนัตเุม ฯ 

ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั รักขนัต ุสพัพะเทวะตา สพัพะธมัมา นุ
ภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวนัตเุม ฯ 

ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั รักขนัต ุสพัพะเทวะตา สพัพะสงัฆา นุ
ภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวนัตเุม ฯ 
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อิตปิิโส เท่าอายุ 
 อิตปิิ โส ภะคะวา อะระหงั สมัมา สมัพทุโธ วิชชาจะระณะ สมั
ปันโน สคุะโต โลกะวิท ูอะนตุตะโร ปริุสะทมัมะสาระถิ สตัถา เทวะมะ
นสุสานงั พทุโธ ภะคะวาตฯิ 
 (ให้สวดเกินอาย ุ1 จบ เชน่อาย ุ40 ปี ต้องสวด 41 จบ)  
 
กะระณียะเมตตะสุตตัง 
 กะระณียะมตัถะกสุะเลนะ ยนัตงั สนัตงั ปะทงั อะภิเสะเมจจะ 
สกัโก อชุ ูจะ สหุชุ ูจะ สวุะโจ จสัสะ มทุ ุอะนะตมิานี สนัตสุสะโก จะ 
สภุะโร จะ อปัปะกิจโจ จะ สลัละหกุะวตุต ิสนัตนิทริโย จะนิปะโก จะ 
อปัปะคพัโภ กเุลส ุอะนะนคุทิโธ นะ จะ ขทุทงั สะมาจะเร กิญจิ เยนะ 
วิญํ ูปะเร อปุะวะเทยยงุ สขุิโน วา เขมิโน โหต ุสพัเพ สตัตา ภะวนัต ุ
สขุิตตัตา เย เกจิ ปาณะภตูตัถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสา ทีฆา 
วา เย มะหนัตา วา มชัฌิมา รัสสะกา อะณกุะถลูา ทิฏฐา วา เย จะ 
อะทิฏฐา เย จะ ทเูร วะสนัต ิอะวิทเูร ภตูา วา สมัภะเวสี วา สพัเพ สตัตา 
ภะวนัต ุสขุิตตัตา นะ ปะโร ปะรัง นิกพุเพถะ นาตมิญัเญถะ กตัถะจิ นงั 
กิญจิ พยาโรสะนา ปะฏีฆะสญัญา นาญญะ มญัญสัสะ ทกุขะมิจเฉยยะ 
มาตา ยะถา นิยงั ปตุตงั อายสุา เอกะปตุตะ มะนรัุกเข เอวมัปิ สพัพะภู
เตส ุมานะสมัภาวะเย อะปะริมาณงั เมตตญัจะ สพัพะโลกสัมิง มานะสมั
ภาวะเย อะปะริมาณงั อทุธงั อะโธ จะ ตริิยญัจะ อะสมัพาธงั อะเวรัง อะ
สะปัตตงั ตฏิฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยา โน วา ยาวะตสัสะ วิคะตะมิทโธ 
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เอตงั สะตงิ อะธิฏเฐยยะ พรัหมะ เมตงั วิหารัง อิธะมาห ุทิฏฐิญจะ อะนุ
ปะคมัมะ สีละวา ทสัสะเนนะ สมัปันโน กาเมส ุวิเนยยะ เคธงั นะ หิ ชาต ุ
คพัภะเสยยงั ปนุะเรตีตฯิ 
                  ****กรณียเมตตสตูร  เป็นพระสตูรท่ีพระพทุธองค์ทรง
แนะนําพระภิกษุให้แผเ่มตตาจิตไปในมวลสตัว์ ตลอดจนเทพเทวา ภตูผี 
ปีศาจทัง้หลาย ไมมี่ประมาณ  ไมมี่ขอบเขต ไร้พรมแดนขีดขัน้  ไมว่า่สตัว์
นัน้ หรือเขาผู้นัน้จะเป็นเชือ้ชาต ิ ศาสนาอะไร  จะเก่ียวข้องกบัเราโดย
ความเป็นญาต ิ เป็นประเทศ เชือ้ชาต ิ ศาสนาหรือไมก็่ตามให้มีจิต
กว้างขวางไร้ขอบเขตขีดขัน้  ขอให้เขาได้มีความสขุ  หากทําได้เชน่นี ้ 
นอกจากเทวดาจะไมแ่สดงสิ่งท่ีนา่กลวัหลอกหลอนแล้ว  ยงัมีใจ
อนเุคราะห์พระภิกษุ  โดยไมตรีจิตด้วยความออ่นโยนมีเมตตา 
        
คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ฉบับเดมิ) 
 1. อิตปิิ โส ภะคะวา อะระหงั วะตะ โส ภะคะวา. อิตปิิ โส ภะคะ
วา สมัมาสมัพทุโธ วะตะโส ภะคะวา. อิตปิิ โส ภะคะวา วิชชาจะระ 
ณะสมัปันโน วะตะ โส ภะคะวา. อิตปิิ โส ภะคะวา สคุะโต วะตะ โส ภะ
คะวา. อิตปิิ โส ภะคะวา โลกะวิท ูวะตะ โส ภะคะวา. อะระหนัตงั สะ
ระณงั คจัฉามิ.อะระหนัตงั สิระสา นะมามิ. สมัมาสมัพทุธงั สะระณงั 
คจัฉามิ. สมัมาสมัพทุธงั สิระสา นะมามิ. วิชชาจะระณะสมัปันนงั สะ
ระณงั คจัฉามิ. วิชชาจะระณะสมัปันนงั สิระสา นะมามิ. สคุะตงั สะ
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ระณงั คจัฉามิ. สคุะตงั สิระสา นะมามิ. โลกะวิทงั สะระณงั คจัฉามิ. โล
กะวิทงั สิระสา นะมามิ. 
 
  2. อิตปิิ โส ภะคะวา อะนตุตะโร วะตะ โส ภะคะวา. อิตปิิ โส ภะ
คะวา ปริุสะทมัมะสาระถิ วะตะ โส ภะคะวา. อิตปิิ โส ภะคะวา สตัถา เท
วะมะนสุสานงั วะตะ โส ภะคะวา. อิตปิิ โส ภะคะวา พทุโธ วะตะ โส ภะ
คะวา. อะนตุตะรัง สะระณงั คจัฉามิ. อะนตุตะรัง สิระสา นะมามิ.ปริุ
สะทมัมะสาระถิ สะระณงั คจัฉามิ. ปริุสะทมัมะสาระถิ สิระสา นะมามิ. 
สตัถา เทวะมะนสุสานงั สะระณงั คจัฉามิ. สตัถา เทวะมะนสุ สานงั สิระ
สา นะมามิ. พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ. พทุธงั สิระสา นะมามิ. 
 
               3. อิตปิิ โส ภะคะวา รูปะขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะปาระมิ จะ 
สมัปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา เวทะนาขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะปาระมิ จะ 
สมัปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา สญัญาขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะปาระมิ จะ 
สมัปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา สงขาระขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะปาระมิ จะ 
สมัปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา วิญญาณขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะปาระมิ 
จะ สมัปันโน. 
 
 4.อิตปิิ โส ภะคะวา ปะฐะวี ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ 
โส ภะคะวา อาโป ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน .อิตปิิ โส ภะคะวา เตโช 
ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ  โส ภะคะวา  วาโย  ธาตุ 



Happylifefic 

15 
 

สะมาธิญาณะ  สมัปันโน . อิตปิิ  โส ภะคะวา  อากาสะ  ธาตุ 
สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ  โส ภะคะวา  จกักะวาฬะ  ธาตุ 
สะมาธิญาณะสมัปันโน. 
 
 5. อิตปิิ โส ภะคะวา จาตมุมะหาราชิกา  ธาตุ สะมาธิญาณะ  สมั
ปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา ตาวะตงิสา  ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ 
โส ภะคะวา ยามา ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ โส ภะคะวา ตสุิ
ตา ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ โส ภะคะวา นิมมานะระตี  ธาต ุ
สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวตัตี  ธาต ุ
สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ โส ภะคะวา  กามาวะจะระ  ธาตุ 
สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระ  ธาตุ สะมาธิญา 
ณะสมัปันโน . อิตปิิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระ  ธาตุ สะมาธิญาณะสมั
ปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา โลกตุตะระ ธาต ุสะมาธิญาณะสมัปันโน. 
 
 6. อิตปิิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะ ธาต ุสะมาธิญาณะสมัปัน
โน.อิตปิิ โส ภะคะวา ทตุยิะฌานะ ธาต ุสะมาธิญาณะสมัปันโน. อิตปิิ โส 
ภะคะวา ตะตยิะฌานะ ธาต ุสะมาธิญาณะสมัปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา 
จะตตุถะฌานะ ธาต ุสะมาธิญาณะสมัปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา ปัญจะ
มะ ฌานะ ธาต ุสะมาธิญาณะสมัปันโน. 
                 7. อิตปิิ โส ภะคะวา อากาสานญัจา ยะตะนะ ธาต ุ
สะมาธิญาณะ สมัปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา วิญญานญัจา ยะตะนะ ธาต ุ
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สะมาธิญาณะ สมัปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา อากิญจญัญา ยะตะนะ ธาต ุ
สะมาธิญาณะ สมัปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา เนวะสญัญานาสญัญา ยะ
ตะนะ ธาต ุสะมาธิญาณะสมัปันโน. 
 
                8. อิตปิิ โส ภะคะวา โสตาปัตตมิคัคะ  ธาตุ สะมาธิญาณะสมั
ปันโน. อิตปิิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมคัคะ  ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปัน
โน. อิตปิิ โส ภะคะวา อะนาคามิมคัคะ  ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิ
ตปิิ โส ภะคะวา อะระหตัตะมคัคะ  ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ 
โส ภะคะวา โสตาปัตตผะละ  ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ โส ภะ
คะวา สะกิทาคามิผะละ  ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ โส ภะคะวา 
อะนาคา มิผะละ ธาตุ สะมาธิญาณะสมัปันโน . อิตปิิ โส ภะคะวา อะระ
หตั ตะผะละ ธาต ุสะมาธิญาณะสมัปันโน. 
 
 9. กสุะลาธมัมา อิตปิิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวงั พทุธงั สะ
ระณงั คจัฉามิ ชมัภทีูปัญจะ อิสสะโร กสุะลาธมัมา นะโมพทุธายะ นะ
โมธมัมายะ นะโมสงัฆายะ ปัญจะพทุธา นะมามิหงั อาปามะจปุะ ทีมะ 
สงัองัข ุสงัวิธา ปกุะยะปะ อปุะสะชะสะเห ปาสายะโสฯ โสโสสะสะ 
อะอะ อะอะนิ เตชะส ุเนมะภจูะนาวิ เว อะสงัวิสโุลปสุะพภุะ อิสวาสุ.สุ
สวาอิ,กสุะลาธมัมา จิตต ิวิอตัถิ. อิตปิิ โส ภะคะวา อะระหงั อะอายาวะชี
วงั พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ สาโพธิปัญจะ อิสสะโร ธมัมา.กสุะลาธมัมา 
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นนัทะวิวงัโก อิตสิมัมาสมัพทุโธ สคุะลาโน ยาวิชีวงั พทุธงั สะระณงั 
คจัฉามิ. 
 
 10. จาตมุมะหาราชิกา อิสสะโร กสุะลาธมัมา อิต ิวิชชาจะ
ระณะ สมัปันโน อ ุอ ุยาวะชีวงั พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ.ตาวะตงิสา อิส
สะโร กสุะลาธมัมานนัทะปัญจะ สคุะโต โลกะวิท ูมะหาเอโอ ยาวะชีวงั 
พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ. ยามา อิสสะโร กสุะลาธมัมา พรหมาสทัทะ ปัญ
จะ สตัตะ สตัตา ปาระมี อะนตุตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวงั พทุธงั สะ
ระณงั คจัฉามิ. ตสุิตา อิสสะโร กสุะลาธมัมา ปยุะ ปะกะ ปริุ สะทมัมะ
สาระถิ ยาวิชีวงั พทุธงัสะระณงัคจัฉามิ. นิมมานะระตี อิสสะโร กสุะ
ลาธมัมา เหตโุปวะ สตัถา เทวะมะนสุสานงั ตะถา ยาวะชีวงั พทุธงั สะ
ระณงั คจัฉามิ. ปะระนิมมิตะวะสะวตัตี อิสสะโร กสุะลาธมัมา สงัขาระ
ขนัโธ ทกุขงั  อะนิจจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ  พทุธะปะผะ  ยาวะชีวงั  พทุธงั 
สะระณงั คจัฉามิ. พรหมา อิสสะโร กสุะลาธมัมา  นตัถิปัจจะยา  วินะปัญ
จะ ภะคะวะตา ยาวะนิพพานงั สะระณงั คจัฉามิ ฯ 
 
                 11. นะโมพทุธสัสะ นะโมธมัมสัสะ  นะโมสงัฆสัสะ  พทุธิลาโภ
กะลา กะระ กะนา เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหนตุ หลุู หลุู หลุู สะวาหา
ยะ. นะโมพทุธสัสะ  นะโมธมัมสัสะ  นะโมสงัฆสัสะ  วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ 
มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วตัติ วตัติ มะยะสุ สวุตัถิ โหนตุ หลุู หลุู หลุู สะวา
หายะ. อินทะสาวงั  มะหาอินทะสาวงั  พรหมสาวงั  มะหาพรหมสาวงั  จกั
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กะวตัตสิาวงั มะหาจกักะวตัตสิาวงั เทวาสาวงั มะหาเทวาสาวงั  อิสีสาวงั 
มะหาอิสีสาวงั มนีุสาวงั มะหามนีุสาวงั สปัปริุสะสาวงั มะหาสปัปริุสะสา
วงั พทุธะสาวงั  ปัจเจกะพทุธะสาวงั  อะระหตัตะสาวงั  สพัพะสิทธิวิชาธา
ระณงัสาวงั สพัพะโลกาอิริยานงัสาวงั  เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหนตุ. สา
วงั คณุงั วะชะ พะลงั เตชงั วิริยงัสิทธิ  กมัมงั ธมัมงั สจัจงั นิพพานงั โมก
ขงั คยุหะกงั ทานงั สีลงั ปัญญานิกขงัปญุญงั ภาคะยงั ยะสงั ตปัปัง สขุงั 
สิริรูปัง จะตวีุสะตเิทสะนงั  เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหนตุ หลุู หลุู หลุู สะ
วาหายะ ฯ 
 
 12.นะโมพทุธสัสะ ทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ เวทะนา
ขนัโธ สญัญาขนัโธ สงัขาระขนัโธ วิญญาณะขนัโธ นะโม อิตปิิ โส ภะคะ
วา. นะโม ธมัมสัสะ ทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ เวทะนาขนัโธ 
สญัญาขนัโธ สงัขาระขนัโธ วิญญาณะขนัโธ นะโม สะวากขาโต ภะคะ
วาธมัโม. นะโม สงัฆสัสะ ทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ เวทะนา
ขนัโธ สญัญาขนัโธ สงัขาระขนัโธ วิญญาณะขนัโธ นะโม สปุะฏิปันโน ภะ
คะวะโต สาวะ กะสงัโฆ วาหะปะริตตงั. นะโมพทุธายะ มะอะอ ุทกุขงั อะ
นิจจงั อะนตัตา ยาวะตสัสะ หาโย โมนะออุะมะ ทกุขงั อะนิจจงั อะนตั
ตา ออุะมะอะ วนัทา นะโมพทุธายะ นะอะ กะตนิิสะระณะ อาระ
ปะขทุธงั มะอะอ ุทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา ฯ 
 

วิปัสสิต  สพัพะทกุขา สพัพะภะยา สพัพะโรคา วินาสสนัต ุ
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คาถาชินบัญชร 
 ในการสวด คาถาชินบญัชร เพื่อให้เกิดอานภุาพยิ่งๆ ขึน้ ก่อนจะ
เจริญภาวนาจงึขอให้ตัง้นะโม 3 จบ และน้อมจิตระลกึถึงคณุพระคณุ
สมเดจ็โต ด้วยคําบชูาดงันี ้

 ปตุตะกาโมละเภปตุตงั ธะนะกาโมละเภธะนงั  อตัถิกาเยกายะญา
ยะ เทวานงัปิยะตงัสตุตะวา  อิตปิิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าว
เวสสวุณัโณ  มรณงัสขุงั อะระหงัสคุะโต นะโมพทุธายะ  

ชะยาสะนากะตา พทุธา  เชตวา มารัง สะวาหะนงั  จะตสุจัจาสะภงั
ระสงั  เย ปิวิงส ุนะราสะภา  ตณัหงักะราทะโย พทุธา  อฏัฐะวีสะติ นา
ยะกา  สพัเพ ปะตฏิฐิตา มยัหงั  มตัถะเกเต มนุิสสะรา สีเส ปะตฏิฐิโต 
มยัหงั พทุโธ ธมัโม ทะวิโลจะเน  สงัโฆ ปะตฏิฐิโต มยัหงั  อเุร สพัพะ
คณุากะโร หะทะเย เม อะนรุุทโธ  สารีปตุโต จะทกัขิเณ โกณฑญัโญ 
ปิฏฐิภาคสัมิง โมคคลัลาโน จะ วามะเกทกัขิเณ สะวะเน มยัหงั  อาสงุ 
อานนัทะ ราหโุลกสัสะโป จะ มะหานาโม อภุาสงุ วามะโสตะเก เกสนัเต 
ปิฏฐิภาคสัมิง สริุโย วะ ปะภงักะโร นิสินโน สิริสมัปันโน  โสภิโต มนุิปงุ
คะโว กมุาระกสัสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มยัหงั วะทะเน นิจ
จงั ปะตฏิฐาสิคณุากะโร ปณุโณ องัคลุิมาโร จะ  อปุาลี นนัทะ สีวะลี  
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ตลิะกา มะมะ เสสาสีต ิมะหาเถรา วิชิ
ตา ชินะสาวะกา เอเตสีต ิมะหาเถรา ชิตะวนัโต ชิโนระสา ชะลนัตา สีละ
เตเชนะ องัคะมงัเคส ุสณัฐิตา ระตะนงั ปรุะโต อาสิ  ทกัขิเณ เมตตะ 
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สตุตะกงั ธะชคัคงั ปัจฉะโต อาสิ วาเม องัคลุิมาละกงัขนัธะโมระปะริ
ตตญัจะ  อาฏานาฏิยะ สตุตะกงั  อากาเส ฉะทะนงั อาสิ เสสา ปากา
ระสณัฐิตา ชินา นานาวะระสงัยตุตา สตัตปัปาการะ ลงักะตา  วาตะปิต
ตาทะสญัชาตา  พาหิรัช ฌตัตปัุททะวา อะเสสา วินะยงั ยนัตุ อะนนัตะชิ
นะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สมัพทุธะปัญชะเร ชินะปัญชะ
ระมชัฌมัหิ  วิหะรันตงั มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนต ุมงั สพัเพ เต มะหาปริุ
สาสะภา อิจเจวะมนัโต สคุตุโต สรัุกโข ชินานภุาเวนะ ชิตปัุททะโว ธมัมา
นภุาเวนะ ชิตาริสงัโฆ สงัฆานภุาเวนะ  ชิตนัตะราโย สทัธมัมานภุาวะปา
ลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรต.ิ 

 

บทแผ่เมตตาให้กับตนเอง 
 อะหงั สขุิโต โหมิ    ขอให้ข้าพเจ้า มีความสขุ  
 นิททกุโข โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากความทกุข์  
 อะเวโร โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากเวร  

อพัยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากอปุสรรค
อนัตรายทัง้ปวง 

อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากความทกุข์
กายทกุข์ใจ 

 สขีุ อตัตานงั ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า มีความสขุกายสขุใจ 
รักษาตนให้พ้นจากทกุข์ภยัทัง้สิน้เถิด 
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บทแผ่ส่วนกุศล 
 อิทงั เม มาตาปิตนูงั โหต ุสขุิตา โหนต ุมาตา ปิ ตะโร  
 ขอสว่นบญุนีจ้งสําเร็จแก่มารดาบดิาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา
บดิาของข้าพเจ้ามีความสขุ 
 อิทงั เม ญาตนิงั โหต ุสขุิตา โหนต ุญาตะโย  
 ขอสว่นบญุนีจ้งสําเร็จแก่ญาตทิัง้หลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติ
ทัง้หลายของข้าพเจ้ามีความสขุ 
 อิทงั  เม ครูุปัชฌายาจริยานงั  โหตุ สขุิตา โหนตุ ครูุปัชฌายา
จริยา 
 ขอสว่นบญุนีจ้งสําเร็จแก่ครู อปัุชฌาย์ อาจารย์ของข้าพเจ้า 
ขอให้ครูอปัุชฌาย์ อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสขุ 
 อิทงั สพัพะเทวะตานงั โหต ุสขุิตา โหต ุสพัเพ เทวา  
 ขอสว่นบญุนีจ้งสําเร็จแก่เทวดาทัง้หลายทัง้ปวง ขอให้เทวดา
ทัง้หลายทัง้ปวงมีความสขุ 
 อิทงั สพัพะเปตานงั โหต ุสขุิตา โหต ุสพัเพ เปตา  
 ขอสว่นบญุนีจ้งสําเร็จแก่เปรตทัง้หลายทัง้ปวง ขอให้เปรต
ทัง้หลายทัง้ปวงมีความสขุ 
 อิทงั สพัพะเวรีนงั โหต ุสขุิตา โหนต ุสพัเพเว รี  
 ขอสว่นบญุนีจ้งสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทัง้หลายทัง้ปวง ขอให้
เจ้ากรรมนายเวรทัง้หลายทัง้ปวงมีความสขุ 
 อิทงั สพัพะสตัตานงั โหต ุสขุิตา โหต ุสพัเพ สตัตา  
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 ขอสว่นบยุนีจ้งสําเร็จแก่สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง ขอให้สตัว์ทัง้หลาย
ทัง้ปวงมีความสขุทัว่หน้ากนัเทอญ 
 
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
 สพัเพ สตัตา  
 สตัว์ทัง้หลายท่ีเป็นเพ่ือนทกุข์ เกิด แก่ เจ็บตายด้วยกนัทัง้หมด
ทัง้สิน้ 
 อะเวรา โหนตุ  
 จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด อยา่ได้มีเวรแก่กนัและกนัเลย  
 อพัยาปัชฌา โหนต ุ
 จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด อยา่ได้เบียดเบียนซึง่กนัและกนัเลย  
 อะนีฆา โหนตุ  
 จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด อยา่ได้มีความทกุข์กายทกุข์ใจเลย  
 สขีุ อตัตานงั ปะริหะรันตุ  
 จงมีความสขุกายสขุใจ รักษาตนให้พ้นจากทกุข์ภยัทัง้สิน้เถิด  
 
ค าอธิษฐานอโหสิกรรม 
 ข้าพเจ้าอโหสิกรรม กรรมใดท่ีทําแก่ผู้ใดในชาตใิดๆ ก็ตาม ขอให้
เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อยา่ได้จองเวรจอง
กรรมตอ่ไปเลยแม้แตก่รรมท่ีใครๆ ทําแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขอ
อโหสิกรรมให้ทัง้สิน้ ยกถวายพระพทุธเจ้าเป็นอภยัทาน เพ่ือจะได้ไมมี่เวร
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กรรมตอ่ไปด้วยอานิสงส์แหง่อภยัทานนี ้ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บตุร
หลาน ตลอดจนวงศาคณาญาต ิและผู้อปุการคณุ ของข้าพเจ้ามี
ความสขุ ความเจริญปฏิบตัแิตส่ิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีชอบด้วยเทอญ 
 
 ค าขอขมาโทษ (กรรมช่ัว) 
 กรรมชัว่อนัใดทีข้าพเจ้าทําไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ใน พระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ คณุบดิามารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไมรู้่ 
เพราะความหลง เพราะความงาม เพราะความรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ ขอพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ์ และคณุบดิามารดา ครูบาอาจารย์ จงยกโทษ 
โปรดให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทกุข์ยากลําบากเข็ญใจ ความทกุข์ขอ
อยา่ได้ ความไข้ขออยา่ให้มี ขอให้มีความสขุสวสัดีมีชยั หายทกุข์ หาย
โศก หายโรค หายภยั หายอบุาทว์ เสนียดจญัไร อนัตรายทัง้หลายจง
เส่ือมไป สิน้ไป สญูไปหายไป ข้าพเจ้าจะปรารถนาสิ่งใด  ขอให้ได้สม
ความปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหต ุ
(จงตัง้จิตอธิษฐานตามความปรารถนาท่ีต้องการตามใจชอบ) 
 
ค ากรวดน า้ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
 อิมินา ปญุญะกมัเมนะ ด้วยเดชะผลบญุแหง่ข้าพเจ้า ได้สร้าง
และสวด ยอดพระกณัฑ์ไตรปิฎกนี ้ขอให้คํา้ชอูดุหนนุ คณุบดิา มารดา 
พระมหากษัตริย์ ผู้ มีพระคณุ ญาตกิา ครู อปัุชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรม
นายเวร และมิตรรักสนิท เพ่ือน สรรพสตัว์น้อยใหญ่ พระภมูิเจ้าท่ี เจ้า
กรุงพาลี แมพ่ระธรณี แมพ่ระคงคา แมพ่ระโพสพ พญายมราช นายนิริ
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ยบาล ท้าวจตโุลกบาลทัง้ส่ี ศริิคตุอํามาตย์ ชัน้จาตมุหาราชิกา เบือ้งบน
สงูสดุจนถึงภวคัระพรหม และเบือ้งลา่งตํ่าสดุ ตัง้แต ่โลกนัตมหานรก 
และอเวจีขึน้มาจนถึงโลกมนษุย์ สดุรอบขอบจกัรวาล อนนัตจกัรวาล 
คณุพระศรีรัตนตรัย และเทพยดา ทัง้หลาย ตลอดทัง้อินทร์ พรหม ยม 
ยกัษ์ คนธรรพ์ นาคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ ทา่นทัง้หลายท่ีต้อง
ทกุข์ ขอให้ พ้นจากทกุข์ ทา่นทัง้หลายท่ีได้สขุขอให้ได้สขุยิ่งๆขึน้ไปด้วย
เดชะผลบญุแหง่ข้าพเจ้าอทุิศให้ไปนี ้จงเป็นอปุนิสยัปัจจยั ให้ถึงพระ
นิพพานในปัจจบุนั และอนาคตกาล เบือ้งหน้าโน้น เทอญ ฯ 
                  พทุธงั อะนนัตงั ธมัมงัจกักะวาลงั สงัฆงั นิพพานะ ปัจจะโย 
โหนต ุ
 
ค าอธิษฐานขอพร 
 ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี 30 ทศั ขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ท่ีเสดจ็นิพพานไปแล้ว มากยิ่งกวา่เม็ดกรวดเม็ดทราย
ในท้องมหาสมทุรทัง้ 4 ด้วยเดชะพระพทุธานภุาพ พระธมัมานภุาพ พระ
สงัฆานภุาพ พระบารมีพระโพธิสตัว์ พระปัจเจกโพธิสตัว์เจ้า พระอรหนัต์
ทัง้หลายและพระบารมีขององค์พระสมณโคดมบรมครู ขอได้สง่พลงั
มายงัตวัข้าพเจ้า จงดลบนัดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภยัไข้เจ็บ และ
สรรพเคราะห์ทัง้หลายในกายของข้าพเจ้าจงหายไปสิน้ทัง้หมด ขอให้
ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภยัจากราชภยัทัง้ปวง ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจาก
ความทกุข์ทัง้หลาย ขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้าประสบ
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ความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป ขอให้ข้าพเจ้าสมบรูณ์พร้อม
ด้วยอํานาจและตบะเดชสมบตั ิธนสารสมบตั ิและบริวารสมบตั ิขอให้
ข้าพเจ้าประสบความสขุ ความเจริญ ความสําเร็จตามท่ีข้าพเจ้า
ปรารถนาทกุประการ หากข้าพเจ้ายงัไมถ่ึงซึง่นิพพาน ชาตหิน้าขอให้
ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกลูท่ีดี เป็นผู้ มีธรรมะบริสทุธ์ิ สมบรูณ์พนูสขุทกุ
ประการเทอญ(ปรารถนาสิ่งใด ขอจงตัง้จิตอธิษฐานตามต้องการ 
 
ค าอุทศิ 
 
  วิญญาณทกุดวงท่ีตกทกุข์ได้ยาก ใชญ่าตก็ิดี ไมใ่ชญ่าตก็ิดี 
เทวดาท่ีปกปักรักษาสงัขารร่างกายของข้าพเจ้าทกุๆ พระองค์ครูบา
อาจารย์ทัง้หลายท่ีสืบๆ กนัมา ขอให้ทกุทา่นจงได้สว่นบญุสว่นกศุลท่ี
ข้าพเจ้าทัง้หลาย อทุิศให้ โดยทัว่ถึงกนั เทอญ.. 
 
ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอตัง้จิต อทุิศผล บญุกศุล นีไ้ป ให้ไพศาล  
ถึงมารดา บดิา และอาจารย์ ทัง้ลกูหลาน ญาตมิิตร สนิทกนั  
คนเคยร่วม ทํางาน การทัง้หลาย มีสว่นได้ ในกศุล ผลของฉนั  
ทัง้เจ้ากรรม นายเวร และเทวญั ขอให้ทา่น ได้กศุล ผลบญุนี ้เทอญ. 
 

จบ บทสวดมนต์  
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บทสวดนี ้คนเคยท าแท้งควรจะสวดทุกวัน 
ปัตตทิานะคาถา 
 (นํา) หนัทะ มะยงั ปัตตทิานะคาถาโย ภะณามะ เสฯ  
 (รับ) ยาเทวะตา สนัต ิวิหาระวาสินี ถเูป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง 
ตะหิงตา ธมัมะทาเนนะ ภะวนัต ุปชูิตา โสตถิง กะโรนเตธะ วิหา
ระมณัฑะเล เถรา จะ มชัฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว สารามิกา ทานะปะตี 
อปุาสะกา คามา จะ เทสา นิคะมา จะอิสสะรา สปัปาณะภตูา สขุิตา ภะ
วนัต ุเต ชะลาพชุา เยปิ จะ อณัฑะสมัภะวา สงัเสทะชาตา อะถะ โว 
ปะปาตกิา นิยยานิกงั ธมัมะวะรัง ปะฏิจจะ เต สพัเพปิ ทกุขสัสะ กะโรน
ต ุสงัขะยงัฯ ฐาต ุจิรัง สะตงั ธมัโม ธมัมทัธะรา จะ ปคุคะลา สงัโฆ โหต ุ
สะมคัโค วะ อตัถายะ จะ หิตายะ จะ อมัเห รักขะต ุสทัธมัโม สพัเพปิ 
ธมัมะจาริโน วฑุฒิง สมัปาปเุณยยามะ ธมัเม อะริยปัปะเวทิตาฯ ปะสนั
นา โหนต ุสพัเพปิ ปาณิโน พทุธะสาสะเน สมัมา ธารัง ปะเวจฉนัโต กาเล 
เทโว ปะวสัสะต ุวฑุฒิ  ภาวายะ สตัตานงั สะมิทธงั เนต ุเมทะนิง มาตา
ปิตา จะ อตัระชงั นิจจงั รักขนัต ิปตุตะกงั เอวงั ธมัเมนะ ราชาโน ปะชงั  
รักขนัต ุสพัพะทาฯ 
 
 กะระณียะเมตตะสุตตัง 
 กะระณียะมตัถะกสุะเลนะ ยนัตงั สนัตงั ปะทงั อะภิเสะเมจจะ 
สกัโก อชุ ูจะ สหุชุ ูจะ สวุะโจ จสัสะ มทุ ุอะนะตมิานี สนัตสุสะโก จะ 
สภุะโร จะ อปัปะกิจโจ จะ สลัละหกุะวตุต ิสนัตนิทริโย จะนิปะโก จะ 
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อปัปะคพัโภ กเุลส ุอะนะนคุทิโธ นะ จะ ขทุทงั สะมาจะเร กิญจิ เยนะ 
วิญํ ูปะเร อปุะวะเทยยงุ สขุิโน วา เขมิโน โหต ุสพัเพ สตัตา ภะวนัต ุ
สขุิตตัตา เย เกจิ ปาณะภตูตัถิ ตะสา วา ถาวะรา วา  
 
อะนะวะเสา  ทีฆา วา เย มะหนัตา วา มชัฌิมา รัสสะกา อะณกุะถลูา  
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทเูร วะสนัติ อะวิทเูร ภตูา วา สมัภะเวสี 
วา สพัเพ สตัตา ภะวนัตุ สขุิตตัตา  นะ ปะโร ปะรัง นิกพุเพถะ  นา
ตมิญัเญถะ  กตัถะจิ นงั กิญจิ พยาโรสะนา  ปะฏีฆะสญัญา  นาญญะ 
มญัญสัสะ ทกุขะมิจเฉยยะ  มาตา ยะถา นิยงั ปตุตงั อายสุา เอกะปตุตะ  
มะนรัุกเข  เอวมัปิ  สพัพะภเูตสุ  มานะสมัภาวะเย  อะปะริมาณงั  เม
ตตญัจะ สพัพะโลกสัมิง  มานะสมัภาวะเย  อะปะริมาณงั  อทุธงั อะโธ จะ 
ตริิยญัจะ อะสมัพาธงั  อะเวรัง อะสะปัตตงั  ตฏิฐัญจะรัง  นิสินโน วา สะ
ยา โน วา ยาวะตสัสะ  วิคะตะมิทโธ  เอตงั สะตงิ อะธิฏเฐยยะ  พรัหมะ เม
ตงั วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนปุะคมัมะ  สีละวา ทสัสะเนนะ  สมัปัน
โน กาเมส ุวิเนยยะ เคธงั นะ หิ ชาต ุคพัภะเสยยงั ปนุะเรตีตฯิ 
 
             กรณียเมตตสตูร  เป็นพระสตูรท่ีพระพทุธองค์ทรงแนะนํา
พระภิกษุให้แผเ่มตตาจิตไปในมวลสตัว์ ตลอดจนเทพเทวา ภตูผี ปีศาจ
ทัง้หลาย ไมมี่ประมาณ  ไมมี่ขอบเขต ไร้พรมแดนขีดขัน้  ไมว่า่สตัว์นัน้ 
หรือเขาผู้นัน้จะเป็นเชือ้ชาต ิ ศาสนาอะไร  จะเก่ียวข้องกบัเราโดยความ
เป็นญาต ิ เป็นประเทศ เชือ้ชาต ิ ศาสนาหรือไมก็่ตามให้มีจิตกว้างขวาง
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ไร้ขอบเขตขีดขัน้  ขอให้เขาได้มีความสขุ  หากทําได้เชน่นี ้ นอกจาก
เทวดาจะไมแ่สดงสิ่งท่ีนา่กลวัหลอกหลอนแล้ว  ยงัมีใจอนเุคราะห์
พระภิกษุ  โดยไมตรีจิตด้วยความออ่นโยนมีเมตตา 
       เม่ือต้องเดนิทางผา่นป่าเขาลําเนาไพร  หรือไปอยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่
คุ้นเคย  ทา่นให้สวดกรณียเมตตสตูร  เพ่ือเป็นเคร่ืองคุ้มครองป้องกนัภ
ยนัอนัตราย  อนัจะเกิดจากอนษุย์  ภตูผี ปีศาจทัง้หลาย  ให้เกิดเป็น
ความออ่นโยน มีเมตตา 
 
 
พระคาถาป้องกันภัยทัง้สิบทศิ 
 พระคาถาป้องกนัภยัทัง้สิบทิศ (ของอาจารย์ฝัน้)  
 บรูะพารัสมิง พระพทุธะคณุงั บรูะพารัสมิง พระธมัเมตงั บรูะ
พารัสมิง พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั วิวญัชยัเย สพัพะทกุข์ สพัพะ
โศก สพัพะโรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนียดจญัไร วิวญัชยัเย 
สพัพะธะนงั สพัพะลาภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
 
 อาคะเนย์รัสมิง พระพทุธะคณุงั อาคะเนยรัสมิง พระธมัเมตงั อา
คะเนยรัสมิง พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั วิวญัชยัเย สพัพะทกุข์ 
สพัพะโศก สพัพะโรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนียดจญัไร วิวญัชยัเย 
สพัพะธะนงั สพัพะลาภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
 



Happylifefic 

29 
 

 ทกัษิณรัสมิง พระพทุธะคณุงั ทกัษิณรัสมิง พระธมัเมตงั 
ทกัษิณรัสมิง พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั วิวญัชยัเยสพัพะทกุข์สพัพะ
โศก สพัพะโรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนียดจญัไร วิวญัชยัเย 
สพัพะธะนงั สพัพะลาภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
 หรดีรัสมิง พระพทุธะคณุงั หรดีรัสมิง พระธมัเมตงั หรดีรัสมิง 
พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั วิวญัชยัเย สพัพะทกุข์ สพัพะโศก สพัพะ
โรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนียดจญัไร วิวญัชยัเย สพัพะธะนงั 
สพัพะลาภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
 
 ปัจจิมรัสมิง พระพทุธะคณุงั ปัจจิมรัสมิง พระธมัเมตงั ปัจจิมรัส
มิง พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั วิวญัชยัเย สพัพะทกุข์ สพัพะโศก 
สพัพะโรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนียดจญัไร วิวญัชยัเย สพัพะธะนงั 
สพัพะลาภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
  
พายพัรัสมิง  พระพทุธะคณุงั  พายพัรัสมิง  พระธมัเมตงั  พายพัรัสมิง  พระ
สงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั  วิวญัชยัเย  สพัพะทกุข์  สพัพะโศก  สพัพะโรค 
สพัพะภยั สพัพะเคราะห์  เสนียดจญัไร  วิวญัชยัเย สพัพะธะนงั  สพัพะลา
ภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
 
 อดุรรัสมิง พระพทุธะคณุงั อดุรรัสมิง พระธมัเมตงั อดุรรัสมิง 
พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั วิวญัชยัเย สพัพะทกุข์ สพัพะโศก สพัพะ
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โรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนียดจญัไร วิวญัชยัเย สพัพะธะนงั 
สพัพะลาภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
 
 อิสานรัสมิง พระพทุธะคณุงั อิสานรัสมิง พระธมัเมตงั อิสานรัส
มิง พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั วิวญัชยัเย สพัพะทกุข์ สพัพะโศก 
สพัพะโรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนียดจญัไร วิวญัชยัเย สพัพะธะนงั 
สพัพะลาภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
 
 อากาศรัสมิง พระพทุธะคณุงั อากาศรัสมิง พระธมัเมตงั 
อากาศรัสมิง พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั วิวญัชยัเย สพัพะทกุข์ 
สพัพะโศก สพัพะโรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนียดจญัไร วิวญัชยัเย 
สพัพะธะนงั สพัพะลาภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
 
 ปะฐะวีรัสมิง พระพทุธะคณุงั ปะฐะวีรัสมิง พระธมัเมตงั ปะฐะ
วีรัสมิง พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั วิวญัชยัเย สพัพะทกุข์ สพัพะโศก 
สพัพะโรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนียดจญัไร วิวญัชยัเย สพัพะธะนงั 
สพัพะลาภงั ภะวนัต ุเม รักขนัต ุสรัุกขนัต ุฯ 
  
คาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ) 
 อิตปิิ โส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะสมัปันโน  
 อิตปิิ โส ภะคะวา พระจนัทร์เทวา วิญญาณะสมัปันโน  
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 อิตปิิ โส ภะคะวา พระองัคารเทวา วิญญาณะสมัปันโน  
 อิตปิิ โส ภะคะวา พระพธุเทวา วิญญาณะสมัปันโน  
 อิตปิิ โส ภะคะวา พระพฤหสัเทวา วิญญาณะสมัปันโน  
 อิตปิิ โส ภะคะวา พระศกุร์เทวา วิญญาณะสมัปันโน  
 อิตปิิ โส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะสมัปันโน  
 อิตปิิโส ภะคะวา พระราหเูทวา วิญญาณะสมัปันโน  
 อิตปิิ โส ภะคะวา พระเกตเุทวา วิญญาณะสมัปันโน  
 อิตปิิโส ภะคะวา อะระหงั  
 อิตปิิ โส ภะคะวา สมัมาสมัพทุโธ  
 อิตปิิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสมัปันโน  
 อิตปิิ โส ภะคะวา สคุะโต  
 อิตปิิ โส ภะคะวา โลกะวิทู  
 อิตปิิ โส ภะคะวา อะนตุตะโร ปริุสะทมัมะสาระถิ  
 อิตปิิ โส ภะคะวา สตัถา เทวะมะนสุสานงั  
 อิตปิิ โส ภะคะวา พทุโธ      อิตปิิ โส ภะคะวา ภะคะวาตฯิ  
 
บุญกุศล 
 คาถาสวดบชูาเจ้าแมก่วนอิม  
นําโมไตซื๋อ้ ไตป๋ยุ กิวโคว่ กิวหลัง่ กวงไตเ๋ลง่กํา้ กวงส่ีอิม ผูส่กั (กราบ) 
นําโมไตซื๋อ้ ไตป๋ยุ กิวโคว่ กิวหลัง่ กวงไตเ๋ลง่กํา้ กวงส่ีอิม ผูส่กั (กราบ) 
นําโมไตซื๋อ้ ไตป๋ยุ กิวโคว่ กิวหลัง่ กวงไตเ๋ลง่กํา้ กวงส่ีอิม ผูส่กั (กราบ) 
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นําโมฮู๊ก นําโมหวบ นําโมเจ็ง นําโมกิว้โคว่ กิวหลัง่ กวงส่ี อิมผูส่กั 
ทัง่จีโต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต 
ล้อเกียฮวดโต ซําผอ่ออ เทียงล้อซิง้ ตี่ล้อซิง้ นัง้ล่ีหลัง่ หลัง่ล่ีซิง เจ็กเฉียก 
ใจเอียง หว่ยอุย่ติง๊ นําโมมอ่ออ ปวกเย่ีย ปอล้อบิก๊ (กราบ) 
หมายเหต:ุ สามารถอธิษฐานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรก็ได้ เพราะวา่
การส่ือความหมาย จะใช้แรงอธิษฐานท่ีเกิดจากความตัง้ใจอนัแนว่แน่
ของผู้กราบไหว้เป็นสิ่งสําคญั 
 
คาถาบูชาพระปิยมหาราช (ร. 5) 
 ขัน้ตอน : จดุธูป 5 ,9 หรือ 16 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ แล้ววา่คาถา 
ดงันี ้
พระสยามมินโท วะโรอิต ิพทุธะสงัมิ อิตอิะระหงั สะหสัสะกายงั วะรังพทุ
โธ นะโมพทุธายะฯ 

ควรบชูาทกุวนัองัคาร วนัพฤหสับดี (วนัครู) สิ่งท่ีทา่นโปรด คือ
นํา้ มะพร้าวออ่น , กล้วยนํา้ว้า ,ทองหยิบ ,ทองหยอด ,เหล้าบร่ันดี ,บหุร่ี 
ซิการ์ ,หมาก พลู ,ข้าวคลกุกะปิ ,พวงมาลยัมะลิ และดอกกหุลาบสีชมพ ู
ในวนัพระให้เว้นการถวายสิ่งท่ีเป็นอบายมขุเชน่เหล้า บหุร่ี อธิษฐานของ
สิ่งท่ีต้องการอยา่บนบาลศาลกลา่ว 

 
วิธีแก้กรรม /ลดกรรมด้วยการใส่บาตรให้ถูกวิธีนัน้   ทา่น 

พระธรรมสิงหบรุาจารย์  (หลวงพอ่จรัญ)  แนะนําวา่  ก่อนใสบ่าตร   
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          ให้จดุรูป 3 ดอกกลางแจ้งขอขมากรรมโดย  " ตัง้นะโม 3 จบ " แล้ว
กลา่ว 
          "กศุลท่ีลกูได้ทําแล้ว  ขอถวายแด่  พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  5 
พระองค์  ขอให้ทกุพระองค์นําสง่บญุให้ข้าพเจ้ามี  เดช  ปัญญา โภคะ  
ขอให้สมหวงั   สมปราถนาทกุเร่ือง   ขอให้มีบญุบารมีเตม็ขึน้    เกิด
สภาวะธรรมตามบญุวาสนาท่ีได้ทํามาจากทกุภพทกุชาตโิดยเร็วเทอญ    
และขอ อทุิศให้เจ้ากรรมนายเวรทกุภพทกุชาติ  (วิํญญาณ) ศตัรูหมูม่าร   
หมูพ่าล (เชน่ มนษุย์ ,หุ้นสว่น, เพ่ือน, ในครอบครัว ) ทกุภพทกุชาติ   (เอย่
ช่ือได้ยิ่งดี)  ขอให้อโหสิกรรม  ขอให้ขาดจากกนั  ณ  เดี๋ยวนีเ้ทอญ   ขอให้
อปุถมัภ์คํา้จนุข้าพเจ้า"  
          ถ้าทําบญุด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ   หรือถมทราย   ดนิ ก็ตัง้จิตอธิ
ฐานวา่  "ผลบญุนีข้อให้ข้าพเจ้าร่ํารวยเหมือนเมล็ดข้าวสาร   เม็ดทราย  
ดนิ  เจ้ากรรมนายเวรตามเมล็ดข้าวสาร    ตามเม็ดทรายดนิ   ขอให้ได้รับ  
และขอให้อโหสิกรรมหลดุขาดจากกนั   ณ  บดันี ้ เดี๋ยวนีเ้ทอญ    ขอให้
ข้าพเจ้ามีแตค่วามเจริญรุ่งเรืองพบแตผู่้อปุถมัภ์คํา้ชู" 
          กรณีดวงตกมาก     ขอให้แผบ่ญุให้ตนเองให้มากๆ   บางทา่นก็แผ่
ให้ผู้ อ่ืนจนลืมให้ตวัเอง   ตวัเราเองต้องมีบญุบารมีแก่กล้าจริงๆ   จงึจะ
ชว่ยและให้ผู้ อ่ืนได้   ควรสวด  อิตปิิโสฯ  เลยอายุ 1 จบ  มีเวลาขอให้ไป
ปฏิบตัธิรรม /วิปัสสนาด้วย    จะเกิดผลเร็ว    โทสะจะน้อยลง   ควรแผ่
เมตตาให้มากๆ   วนัละ 10-30 ครัง้  การแผเ่มตตาท่ีได้ผลนัน้   ทา่นพระ
ธรรมสิงหบรุาจารย์แนะนําวา่   ถ้าจะกรวดนํา้ต้องกรวดนํา้ลงดนิทกุครัง้   
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วนัละ 100 ครัง้  เจ้ากรรมนายเวรจะหาย  100 เทา่  100 วิญญาณ   หรือ  
ใช้สมาธิกําหนดอธิษฐานจิตด้วยความตัง้ใจ   ประกอบด้วยความมีสติ  
และสมัปชญัญะ  แผเ่มตตาออกจากลิน้ป่ี แล้วอทุิศสว่นกศุลจากจกัระ  6  
หรือบริเวณตาท่ีสาม  ท่ีกลางหน้าผากต่ําลงเล็กน้อยจะได้ผลมากขึน้ 
 
  (คําวา่ อทุิศบญุ  ใช้กบัผู้ตาย   นําสง่บญุ ใช้กบัผู้ยงัมีชีวิตอยู่    ถวาย
บญุกศุล ใช้กบัสมัมาสมัพทุธเจ้า) 
 

คาถาบารมี ๙ ชัน้ บารมี ๓๐ ทศั (ครูบาศรีวิชยั)  

___________จาก การบอกเลา่มีเนือ้ความวา่ …ครัง้หนึง่ สมยัครูบาศรี
วิชยัเจ้าออกเดนิธุดงส์ไปตามตางแถบภาคเหนือ  ในตอนทา่นเดนิตาง
ผา่นโต้งนาแหง่หนึง่ ทา่นก็ได้ปะเถียงนาหรือห้างนาหลงั  เถียงนาหลงันัน้
ถกูไฟไหม้แตไ่ฟไหม้บห่มด ยงัเหลืออยููต่รงใจคา ทา่นก็เข้าไปผห่นัใสป๊ั่บ
สาใบลานเหน็บอยูต่ัด๊ชายคา เขียนด้วยตัว๋เมือง  ซึง่เป็นคาถาบารมี ๓๐ 
ทศั มาจนถึงปัจจบุนันี…้ 

___________สาธุ สาธุ สาธุ พระปัญญาปารมีสามสิบตัด๊ สาธุพระ
ปัญญาปาระมีวงัแวดล้อม วิริยะปาระมีล้อมระวงัดี ศีลปาระมีบงัหอก
ดาบ เมตตาปารมีผาบแป๊ทงัปืน ทานนะปาระมีหือ้เป๋นผืนตัง้ตอ่ อเุบกขา
ปาระมีหือ้ก่อเป๋นเวียง สจัจะปาระมีแวดระวงัดีเป๋นใต้ ขนัตปิารมีก๋าย
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เป๋นหอกดาบบงัหน้าไม้และปืนไฟ อธิฐานะปารมีผนัผาบไปทกุแหง่ 
แข็งๆ แรงๆ ผายปราบฝงูหมูม่าร ผีสางพรายเผด ทกุทวีปภพถีบผัง้ผาย
หนี นางธรณีอศัจรรย์ โสสะหม่ืนผนัอยูข้่าง นํา้นทีนองกว้างตอ่กว้างแตก
ตีฟองนานองนานอก เป๋นเข้าตอกดอกไม้ถวายบชูาพระแก้วแก่นไม้สะ
ทนั พระพทุธงัจุง่มาผายโผดอนญุาโตดโผดผู้ ข้าแต๊ดีหลี  แมธ่รณีออกมา
รีดผมอยูท่ี่ข้างธาตจุ้างร้ายขา่ยคะจงังาสบัดนิพน่นํา้นทีนองผดั  ผาย คอ
พรายหกัทบท้าวพญามารอา่วๆปนูกัว๋กราบยอมือขึน้ทนูหวัใสเ่กล้า  ผู้ ข้า
นีไ้ด้จ่ือวา่ลกูศษิย์พระพทุธเจ้าตน๋มีบญุสมภารอนัมากนกั  พระพทุธเจ้า
จงึจดัตัง้ปารมีไว้เก้าจัน้ ตัง้ไว้ตัง้หน้าก่ได้เก้าจัน้ ตัง้ไว้ตงัหลงัก่าได้เก้าจัน้ 
ตัง้แตห่วัแผวตีน ก่ได้เก้าจัน้ ตัง้แตตี่นแผวหวัก่าได้เก้าจัน้แสนวา ลกูปืน
จกัมาเสมอเหมือนฝนแสนหา่ ก่จกับม่าไก้ ข้าเจ้าก่เลยได้วา่ พทุธะคนุงั 
ธรรมมะคนุงั สงัฆะคนุงั พทุธะอินทา ธรรมะอินทา สงัฆะอินทา อสัอบั
อัน้แมธ่รณีผู้อยูเ่หนือนํา้ ผู้อยูกํ่า้แผน่ดนิ กอนข้าได้ระลกึก๊ึดถึงคณุพระ
บดิา คณุพระมารดา คณุครูบาอาจารย์ คณุพระแก้วตงัสามผะกาน คณุ
พระพทุธ คณุพระธรรม คณุพระสงฆ์ คณุแดด คณุฝน คณุลม คณุกศุล
ราชเจ้าก่ดี คณุพรุะตน๋ภาวนาก่ดี คณุนางอตุราก่ดี คณุธรณีเจ้าก่ดี ขอ
หือ้จุง่มาจว่ยฮกัษาตงักํา้หน้าและกํา้หลงัตนตัว๋แหง่ข้าพระเจ้าในคืนวนันี  ้
ยามนีจุ้ง่แต๊ดีหลีแดเ่ต๊อะ 

พทุโธ พทุธงัรักษา ธมัโม ธมัมงัรักษา สงัโฆ สงัฆงัรักษา 
พทุโธ พทุธงัอะระหงั ธมัโม ธมัมงัอะระหงั สงัโฆ สงัฆงัอะระหงั 



  หนงัสอืสวดมนต์  

36 
 

พทุโธ พทุธงักณัหะ ธมัโม ธมัมงักณัหะ สงัโฆ สงัฆงักณัหะ 
อาย ุวรรณโณ สขุงั พะลงั สาธุ 

แปลเป็นภาษาไทยกลาง 

___________สาธุ สาธุ พระปัญญาบารมีสามสิบทศั สาธุพระปัญญา
บารมีวงัแวดล้อม วิริยะบารมีล้อมระวงัดี ศีละบารมีบงัหอกดาบ เมตตา
บารมีปราบแพ้ทัง้ปืน ทานะบารมีให้เป็นผืนตัง้ตอ่ อเุบกขาบารมีให้ก่อ
เป็นเวียงศรี สจัจะบารมีแวดระวงัดีเป็นไม้ไต้ ขนัตบิารมีกลายเกิดเป็น
หอกดาบบงัหน้าไม้และปืนไฟ อธิษฐานะบารมีผนัปราบไปทกุแหง่ แข็ง
แข็ง แรงแรง ปราบฝงูหมูม่าร ผีสาง พรายเปรตทกุทวีปพบถีบพงัพา่ย
หนี นาง ธรณีอศัจรรย์รูดมวยผมผนัอยูค่ว้าง ๆ นํา้นทีนองกว้างตอ่กว้าง
แตกตีฟองนะนอง นะนอกเป็นข้าวตอกดอกไม้ มาถวายบชูาพระแก่นไท้
ทรงธรรม์ พระพทุธงัจุง่มาผายโปรดจุง่อนญุาตโทษโปรดผู้ ข้าแท้ดีหลี  
นางธรณีออกมารีดผมอยูธ่าตชุ้างร้ายคา่ยคะจงังาสบัดนิพ้นนํา้นทีลงพดั
พา่ยคอ พลายหกัทบทา่ว พญามารอ้าวอ้าวปนูกลวักราบยกมือไหว้ทนู
ใสห่วัเกล้า ข้าผู้ นีช่ื้อวา่ศษิย์พระพทุธเจ้าตนมีบญุสมภารอนัมาก  
พระพทุธเจ้าจงึตัง้พระปัญญาบารมีไว้เก้าชัน้ ตัง้ไว้ข้างหลงัได้เก้าชัน้ 
ตัง้แตห่วัถึงตีนก็ได้เก้าชัน้ ตัง้แตตี่นถึงหวัก็ได้เก้าชัน้แสนวาลกูปืนจกัมา
เสมอเหมือนฝนแสนหา่ก็บมี่จกั มาใกล้ได้ ข้าพเจ้าจงึไหว้วา่ พระพทุธะ
คณุณงั พระธรรมะคณุณงั พระสงัฆะคณุณงั พทุธะอินทรา ธรรมะ
อินทรา สงัฆะอินทรา อสัสะอบั แมธ่รณีอยูเ่หนือนํา้ผู้อยูคํ่า้แผน่ดนิ ครัน้
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ข้าพเจ้าได้ระลกึถึงยงัคณุพระพทุธเจ้า คณุพระธรรมะเจ้า คณุพระสงัฆะ
เจ้า คณุพระบดิา คณุพระมารดา คณุครูบาอาจารย์  คณุพระแก้วเจ้าทัง้
สามประการคือ คณุพระพทุธ คณุพระธรรม คณุพระสงฆ์ คณุแดด  คณุ
ฝน คณุนํา้ คณุลม คณุกสุสะราชเจ้าก็ดี คณุภาวนาก็ดี คณุนางอทุราก็ดี  
คณุพระปัจเจกกะเจ้าก็ดี คณุแมธ่รณีก็ดี ขอจงมารักษายงัตนตวัแหง่ข้า
ในคือวนัยามนีเ้ทอญ 

พทุโธ พทุธงัรักษา ธมัโม ธมัมงัรักษา สงัโฆ สงัฆงัรักษา 
พทุโธ พทุธงัอะระหงั ธมัโม ธมัมงัอะระหงั สงัโฆ สงัฆงัอะระหงั 
พทุโธ พทุธงักนัหะ ธมัโม ธมัมงักนัหะ สงัโฆ สงัฆงักนัหะ 
อาย ุวณัโณ สขุงั พะลงั ฯ  

คําไหว้บารมี 30 ทศั(แบบครูบาศรีวิชยั) 

______ทา นะ ปาระมี สมัปันโน , ทานะ อปุะปารมี สมัปันโน , ทานะ ปะ
ระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อเุปกขา ปาระ
มีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______สี ละ ปาระมี สมัปันโน , สีละ อปุะปารมี สมัปันโน , สีละ ปะ
ระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อเุปกขา ปาระ
มีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______เนกขมั มะ ปาระมี สมัปันโน , เนกขมัมะ อปุะปารมี สมัปันโน , 
เนกขมัมะ ปะระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อุ
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เปกขา ปาระมีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______ปัญญา ปาระมี สมัปันโน , ปัญญา อปุะปารมี สมัปันโน , 
ปัญญา ปะระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อเุปก
ขา ปาระมีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______วิริยะ ปาระมี สมัปันโน , วิริยะ อปุะปารมี สมัปันโน , วิริยะ ปะ
ระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อเุปกขา ปาระ
มีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______ขนัตี ปาระมี สมัปันโน , ขนัตี อปุะปารมี สมัปันโน , ขนัตี ปะ
ระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อเุปกขา ปาระ
มีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______สจัจะ ปาระมี สมัปันโน , สจัจะ อปุะปารมี สมัปันโน , สจัจะ ปะ
ระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อเุปกขา ปาระ
มีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______อะ ธิฏฐานะ ปาระมี สมัปันโน , อะธิฏฐานะ อปุะปารมี สมัปันโน 
, อะธิฏฐานะ ปะระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อุ
เปกขา ปาระมีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______เมตตา ปาระมี สมัปันโน , เมตตา อปุะปารมี สมัปันโน , เมตตา 
ปะระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อเุปกขา ปาระ
มีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______อ ุเปกขา ปาระมี สมัปันโน , อเุปกขา อปุะปารมี สมัปันโน , อเุปก
ขา ปะระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อเุปกขา ปา
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ระมีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
______ทะ สะ ปาระมี สมัปันโน , ทะสะ อปุะปารมี สมัปันโน , ทะสะ ปะ
ระมตัถะปารมี สมัปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มทุิตา อเุปกขา ปาระ
มีสมัปันโน , อิตปิิ โส ภะคะวา 
_________________พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ  
_________________ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
_________________สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ นะมามิหงั 

คําแปล 

________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคือทาน ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่ทานบารมี ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่บารมีคือทานอนัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง  ทรงถึงพร้อม
แล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 
________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคือศีล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่ศีลบารมี ทรงถึงพร้อม
แล้วซึง่บารมีคือศีลอนัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง  ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระ
เมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่
พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้ว
ซึง่พระอเุบกขาบารมี 
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________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคือเนกขมัมะ ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่เนกขมัมะบารมี 
ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่บารมีคือเนกขมัมะอนัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง  ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี 
ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี 
ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 
________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคือปัญญา ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่ปัญญาบารมี ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่บารมีคือปัญญาอนัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง  ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี 
ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 
________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคือวิริยะ ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่วิริยะบารมี ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่บารมีคือวิริยะอนัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง  ทรงถึงพร้อม
แล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 
________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคือขนัติ ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่ขนัตบิารมี  ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่บารมีคือขนัตอินัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง  ทรงถึงพร้อม
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แล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 
________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคือสจัจะ ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่สจัจะบารมี ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่บารมีคือสจัจะอนัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง ทรงถึงพร้อม
แล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 
________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคืออธิษฐาน ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่อธิษฐานบารมี 
ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่บารมีคืออธิษฐานอนัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง  ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี 
ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี 
ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 
________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคือเมตตา ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่เมตตาบารมี  ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่บารมีคือเมตตาอนัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง  ทรงถึงพร้อม
แล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 
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________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคืออเุบกขา ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่การเกิดขึน้แหง่อเุบกขาบารมี ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่บารมีคืออเุบกขาอนัมีประโยชน์สงูสดุอยา่งยิ่ง  ทรงถึง
พร้อมแล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระไมตรีบารมี ทรง
ถึงพร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระมทุิตาบารมี 
ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 
________พระ ผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์นัน้แล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่ 
บารมีคือทสบารมี ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึง่อปุบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่
ปรมตัถบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่
พระไมตรีบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระกรุณาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่
พระมทุิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึง่พระอเุบกขาบารมี 

ข้าพเจ้า ยอ่มถึง ซึพ่ระพทุธเจ้า วา่เป็นท่ีพึง่ ท่ีระลกึ 
ข้าพเจ้า ยอ่มถึง ซึง่พระธรรม วา่เป็นท่ีพึง่ ท่ีระลกึ 
ข้าพเจ้า ยอ่มถึง ซึพ่ระสงฆ์ วา่เป็นท่ีพึง่ ท่ีระลกึ 
ข้าพเจ้ายอ่มนอบน้อม 

อธิบาย บารมี 30 ทศั 

___________การ บําเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัว์ในชาตนิัน้ๆ บารมีท่ี
บําเพ็ญนัน้คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมบารมี ปัญญาบารมี วิริย
บารมี ขนัตบิารมี สจัจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอเุบกขา
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บารมี รวมเรียกวา่บารมี ๓๐ (๓ x ๑๐) โดยแบง่เป็นบารมีชัน้ธรรมดา 
๑๐ (บารมี) บารมี ชัน้กลาง ๑๐ (อปุบารมี) และ บารมีชัน้สงู ๑๐ 
(ปรมตัถบารมี) รวมเป็นบารมี ๓๐ ประการ ในอรรถกถาจริยาปิฎก
พระไตรปิฎก เลม่ท่ี ๓๓ ได้จดัชาดกเร่ืองตา่งๆ ลงในบารมีทัง้ ๓๐ 
ประการ มีนยัโดยสงัเขปท่ีนา่ศกึษา ดงันี  ้

๑. ทานบารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญทานบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติ
เป็นพระเจ้าสีวิราช (๒๗/๔๙๙) ทรงบําเพ็ญทานอปุบารมีในขณะท่ี
เสวยพระชาตเิป็นพระเวสสนัดร (๒๘/๕๔๗) และทรงบําเพ็ญทาน
ปรมตัถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นกระตา่ยป่าสสบณัฑิต  (๒๗/
๓๑๖) 
๒. ศีลบารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญศีลบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติ
เป็นพญาช้างฉตัทนัต์ เลีย้งมารดา (๒๗/๗๒) ทรงบําเพ็ญศีลอปุบารมีใน
ขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นพญานาคภริูทตั (๒๘/๕๔๓) 
๓. เนกขมัมบารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญเนกขมัมบารมีในขณะท่ี
เสวยพระชาตเิป็นอโยฆรราชกมุาร (๒๗/๕๑๐) ทรงบําเพ็ญเนกขมัมอปุ
บารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นหตัถิปาลกมุาร (๒๗/๕๐๙) และทรง
บําเพ็ญเนกขมัมปรมตัถบารมี ในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นพระเจ้าจฬูสตุ
โสม (๒๗/๕๒๗) 
๔. ปัญญาบารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญปัญญาบารมีในขณะท่ี
เสวยพระชาตเิป็นสมัภวกมุาร (๒๗/๕๑๕) ทรงบําเพ็ญปัญญาอปุบารมี
ในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นอํามาตย์วิธุรบญัฑิต (๒๘/๕๔๖) และทรง
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บําเพ็ญปัญญาปรมตัถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นเสนกบณัฑิต  
(๒๗/๔๐๒) 
๕. วิริยบารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญวิริยบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติ
เป็นพญากปิ (๒๗/๕๑๖) ทรงบําเพ็ญวิริยอปุบารมีในขณะท่ี
เสวยพระชาตเิป็นพระเจ้าสีลวมหาราช (๒๗/๕๑) และทรงบําเพ็ญวิ
ริยปรมตัถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นพระมหาชนก (๒๘/๕๓๙) 
๖. ขนัตบิารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญขนัตบิารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติ
เป็นจฬูธมัมปาลราชกมุาร (๒๗/๓๕๘) ทรงบําเพ็ญขนัตอิปุบารมีใน
ขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นธมัมิกเทพบตุร (๒๗/๔๕๗) และทรงบําเพ็ญ
ขนัตปิรมตัถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นขนัตวิาทีดาบส  (๒๗/๓๑๓) 
๗. สจัจบารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญสจัจบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติ
เป็นวฏัฏกะ (ลกูนกคุม่ (๒๗/๓๕) ทรงบําเพ็ญสจัจอปุบารมีในขณะท่ี
เสวยพระชาตเิป็นพญาปลาชอ่น (๒๗/๗๕) และทรงบําเพ็ญสจัจปรมตัถ
บารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นพระเจ้ามหาสตุโสม (๒๘/๕๓๗) 
๘. อธิษฐานบารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมีในขณะท่ี
เสวยพระชาตเิป็นพญากกุกรุะ (๒๗/๒๒) ทรงบําเพ็ญอธิษฐานอปุบารมี
ในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นมาตงัคบณัฑิต (๒๗/๔๙๗) และทรงบําเพ็ญ
อธิษฐานปรมตัถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นพระเตมิยราชกมุาร  
(๒๘/๕๓๘) 
๙. เมตตาบารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญเมตตาบารมีในขณะท่ี
เสวยพระชาตเิป็นสวุรรณสามดาบส (๒๘/๕๔๐) ทรงบําเพ็ญเมตตาอปุ
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บารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นกณัหาทีปายนดาบส  (๒๗/๔๔๔) และ
ทรงบําเพ็ญเมตตาปรมตัถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นพระเจ้าเอก
ราช 
๑๐. อเุบกขาบารมี พระโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญอเุบกขาบารมีในขณะท่ี
เสวยพระชาตเิป็นกจัฉปบณัฑิต (๒๗/๒๗๓) ทรงบําเพ็ญอเุบกขาอปุ
บารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นพญามหิส (๒๗/๒๗๘) และทรงบําเพ็ญ
อเุบกขาปรมตัถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาตเิป็นโลมหงัสบณัฑิต  (๒๗/
๙๔) หมายเหต ุเลขหน้าเป็นลําดบัเลม่พระไตรปิฎก เลขหลงัเป็นลําดบั
ชาดก เชน่ (๒๗/๒๗๓) หมายถึง พระไตรปิฎกเลม่ท่ี ๒๗ ชาดกเร่ืองท่ี 
๒๗๓) 

การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัว์ในชาติ หนึง่ ๆ มิใชว่า่จะทรง
บําเพ็ญบารมีเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ เชน่ ทรงบําเพ็ญทานบารมี หรือ
ทรงบําเพ็ญศีลบารมีอยา่งเดียวเทา่นัน้ แตใ่นชาตเิดียวกนันัน้ ได้บําเพ็ญ
บารมีหลายอยา่งควบคูก่นัไป แตอ่าจเดน่เพียงบารมีเดียว ท่ีเหลือ
นอกนัน้เป็นบารมีระดบัรอง ๆ ลงไป เชน่  ในชาตท่ีิเป็นพระเวสสนัดรทรง
บําเพ็ญบารมีครบทัง้ ๑๐ บารมี 

ท่ีมา http://montra9mahawed.wordpress.com 
 
 

http://montra9mahawed.wordpress.com/
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หนงัสือเลม่นีข้้าพเจ้าได้รวมรวมขึน้มาเพื่อใช้สวดมนต์ก่อนนอน 
ขอขอบคณุผู้ เขียน วิธีแก้กรรม /ลดกรรมด้วยการใส่บาตรให้ถูกวิธี

นัน้  และ บทสวดนี ้คนเคยท าแท้งควรจะสวดทุกวัน  ท่ีไมไ่ด้อ้างถึง
ครับ ขอบคณุครับ 


