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ข้อควรคิดพจิารณาและวิเคราะห์หลักเหตุผลในการอ่าน 

 
หนงัสือเล่มนี ฉัตรราชา ทาํหนา้ทีคน้ควา้หาขอ้มูลเบืองตนัมาจาก

อินเตอร์เน็ต เนือหาสาระมีหลากหลายแง่มุมแลว้แต่ความนึกคิดและ

ประสบการณ์ของคนทีถ่ายทอดออกมา 

 

แมเ้ราจะมีความเดือดร้อนใคร่เสาะแสวงหาทีพึง แตก่็ขอเตือนว่าอยา่

เชือเตม็ร้อย ควรใชวิ้จารณญาณในการอ่านและพิจารณาก่อนจะ

ตดัสินใจทาํตาม 

 

กรรมลว้นเกิดจากการกระทาํของตนเอง ไม่มีใครมาสร้างกรรมให้กบั

เรา กรรมลว้นเกิดจากกาย วาจาและใจทงัสิน การจะแกก้รรมให้ไดผ้ล 

ควรแกที้กาย วาจาและใจของเราเอง  

 

เมือกรรมเกิดจากการกระทาํก็ควรแกที้การกระทาํ ไม่ใช่การตอ้ง

สินเปลืองเงินทองไปส่งมอบให้คนอืนทาํพิธีให้เรา การแกก้รรมไม่

จาํเป็นตอ้งเสียเงินนะคะ 
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การประพฤติพรหมจรรยด์ว้ยการปฏิบติัธรรมอยูเ่นือง ๆ ก็สามารถแก้

กรรมได ้และไม่สร้างกรรมทีเป็นอกุศลในภพปัจจุบนั เพียงเท่านีก็

เหมือนท่านไดใ้ชห้นีเก่าและสะสมทรัพยสิ์นในปัจจุบนัแลว้ 

 

หนงัสือเล่มนีหยิบยกมาเพือใหท้่านไดอ้่านและไดพิ้จารณาโดยใช้

ปัญญาไตร่ตรองไม่ไดค้น้ควา้มาเพือใหท้่านเชือทุกตวัอกัษร คน้ควา้มา

เพือให้ท่านไดเ้รียนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรดีรับเอาไว ้อะไรไม่

ดีควรปล่อยผา่นนะคะ 

 

                                                                  ดว้ยความปรารถนาดี 

                                                                       คีตะธารา / ฉตัรราชา



วิธีแกก้รรม   (แจกฟรี)                                     เรียบเรียงโดย  คีตะธารา / ฉัตรราชา 

หน้า 4 จาก 4 

 

สารบัญ 

เหตุและผลของการทาํศพ 

1.รักษาอุโบสถศีล (ศีล 8) ในวนัพระ อานิสงส์ใหญ่ 

2.ไฟนรก 7 กอง 

3.ใครทีกาํลงัดวงตก ซวยซาํซวยซอ้น ไม่จบไม่สิน 

4.ปรับดวงชะตาอ่อน มีแต่อุปสรรค  

5.ธรรมวิธีลดเคราะห์บรรเทากรรม 

6.วิธีแกเ้คราะห์ สะเดาะกรรมให้รํารวย 

7.ทาํไมจึงตอ้งสะเดาะเคราะห์ การสะเดาะเคราะห์แกทุ้กขใ์ดได?้ 

8.ปล่อยสตัวป์ลอ่ยปลานนัไดบุ้ญจริงหรือ? 

9.แกเ้คราะห์ลดทกุขแ์ละอปุสรรค 

10.เคลด็วิธีแกก้รรม ทีมีปัญหาเรืองความรักและครอบครัว! 

11.5 พิธีกรรมลา้งซวย ตามความเชือของคนไทย 

12.วิธีการแกก้รรมเรืองต่างๆ 

13.วิธีแกก้รรมตามเคราะห์กรรมทีไดรั้บ 

14.ทาํแทง้มีโทษมีบาปเท่าฆ่าคนตาย 
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15.ดวงตก ดวงไม่ดี ชีวิตติดขดัมีปัญหา วิธีแกด้วงสะเดาะเคราะห์ที

ไดผ้ลดีทีสุด 

16.วิธีเปลียนโชคร้ายใหก้ลายเป็นดี 

17.เคลด็ (ทีไม่) ลบั     *   การแกเ้คราะห์กรรม  * 

18.คาถาแกก้รรม ต่างๆ 

19.แก้ไขเรืองเงินขาดมือ ชีวิตมีแต่ปัญหาแบบได้ผลทันใจ 

20.เคลด็วิชาทีใชแ้กไ้ขดวงตกและปัญหาการเงินอยา่งหนกัแบบเร่งด่วน

สุด 

21.การอธิฐานพิเศษเมือดวงตก  

22.การแกก้รรมทาํแทง้ 

23.แกก้รรม “หนีสิน” ทาํยงัไงเงินทองก็ไม่พอใช ้
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 เหตุและผลของการทําศพ 

1. มดัตราสงัขส์ามเปราะ มดัทีคอ หมายถึง บ่วงรักลูก  
มดัทีมือ หมายถึง บ่วงรักสามี - ภรรยา  
มดัตรงขอ้เทา้ หมายถึง บ่วงรักทรัพยส์มบติั 
ติดอยูส่ามบ่วงนี ไปนิพพานไม่ได ้
ตอ้งเวียนว่ายอยูใ่นสงัสารวฏัไม่มีจบสิน 
2. เคาะโลงรับศีล ไม่ใช่ให้คนตายมารับศีล 
แต่เพือเป็นการบอกคนทีมาร่วมงานว่า  
อยา่เอาแต่มวัประมาทขาดสติ ไม่สนใจในหลกัธรรมคาํสอน 
เมือตายไปหมดโอกาสทาํความดี จะเคาะจนโลงแตกก็ลุกขึนมาไม่ได ้
3. สวดอภิธรรม มกัสวดเป็นภาษาบาลี คนเป็นฟังไม่รู้เรือง 
จึงนึกว่าสวดให้คนตาย แต่จริงๆ แลว้เป็นการสวด 
เพือสอนคนทียงัมีชีวิตอยูเ่พือทีจะไดน้าํหลกัธรรม 
ไปปฏิบติัให้เกิดผลดีในชีวิตประจาํวนั 
ดงันนัแมจ้ะฟังไม่เขา้ใจแต่เพือให้การฟังสวดอภิธรรมเกิดผล 
ควรสาํรวมส่งจิตไปอยูก่บัเสียงพระสวด 
ให้จิตสงบนิงอยูก่บัเสียงพระสวดก็จะเกิดสมาธิจิตได ้
4. บวชหนา้ไฟ มกัเขา้ใจกนัว่า เป็นการบวชจูงผูต้ายขึนสวรรค ์
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ความจริงนนั ไม่ใช่ เพราะการบวชหนา้ไฟ 
เป็นการปลงธรรมสงัเวชต่อการเกิด แก่ เจ็บ และตายในทีสุด 
มนุษยก์็มีเท่านี ทาํให้เกิดการเบือหน่ายต่อชีวิตในโลกียวิสยั 
ไม่ประสงคจ์ะอยูใ่นเพศฆราวาส แลว้พอใจในสมณะเพศ 
มุ่งปฏิบติัธรรมเพือความหลุดพน้ เขา้สู่มรรคผลนิพพาน 
5. การนิมนตพ์ระจูงออกหนา้ศพ 
เพือจะสอนคนทียงัอยูใ่ห้ไดส้าํนึกวา่ตอนทียงัอยู ่
ตอ้งเดินตามหลงัพระ หมายความว่าให้ดาํเนินชีวิตตามพระธรรม 
คาํสงัสอนพระพุทธเจา้นนัเอง จึงจะอยูดี่มีสุข มีความเจริญกา้วหนา้ 
6. การเวียนซ้าย 3 รอบ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่นภพทงั

สามอนัมี กามภพ รูปภพ อรูปภพ ดว้ยอาํนาจกิเลสตณัหาอุปทาน  
ก็จะเป็นทุกขไ์ม่จบสิน ฉะนนัตอ้งทวนกระแสกิเลส เป็นการสอนธรรม

ชนัสูง  
จึงไดพ้าศพเวียนซ้าย 
7. การใชน้าํมะพร้าวลา้งหนา้ศพ เพือชีให้เห็นว่านาํมะพร้าวเป็นนาํ

สะอาด บริสุทธิ  
ผูเ้ขา้สู่มรรคผลนิพพาน 
ตอ้งชาํระจิตให้สะอาดดว้ยนาํทิพยจ์ากพระธรรม 
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8. การแปรรูป หลงัจากเผาแลว้ มีการเกบ็อฐิั 
และมีการเขียขีเถา้ผูต้ายให้เป็นรูปร่างกลบัไปกลบัมาเพือจะบอกว่าได้

กลบัชาติใหม่แลว้ตามวิบากของกรรม. 
ทีมา เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มนั กบั แสงเทียน สพ. 
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รักษาอุโบสถศีล (ศีล 8) ในวนัพระ อานิสงส์ใหญ่ 

 

อุโบสถศีล คือการรักษาศีล ๘ ขอ้ วนัอุโบสถหรือวนัพระนนั เป็นวนัทีเรา

จะตอ้งอยูเ่ยียงพระคือบาํเพญ็เนกขมัมะนนัเอง ศีลแปดทีรักษากนัในวนั

พระ เรียกว่าอโุบสถศีล ผูค้รองเรือนทวัไปไม่สะดวกถือศีล ๘ ไดท้กุวนั ก็

จะหาโอกาสมาถือศีลกนัเฉพาะวนัพระเช่นนีจึงเรียกว่ารักษาอุโบสถศีล 

 

 

คาํอาราธนานอุโบสถศีล  

(คนเดียว นาํหน้าใช้ อะหังภันเต  ถ้าหลายคนใช้ มะยังภันเต 

คาํลงท้าย คนเดียวใช้ ยาจามิ หลายคนใช้ ยาจามะ) 

 อะหงัภนัเต ติสะระเณนะะสะหะ อฎัฐงัคะสะมนันาคะตงั อุโปสะถงัยาจามิ 

ทุติยมัปิ อะหงัภนัเต ติสะระเณนะะสะหะ อฎัฐงัคะสะมนันาคะตงั อุโปสะ

ถงัยาจามิ 

ตะติยมัปิ อะหงัภนัเต ติสะระเณนะะสะหะ อฎัฐงัคะสะมนันาคะตงั อุโปสะ

ถงัยาจามิ 
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ขา้พเจา้ขอสมาทานอุโบสถศีล อนัประกอบดว้ยองค ์8 ประการ ที

พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัไว ้จะถือไวมิ้ให้เสือมมิให้ทาํลาย สินวนัหนึงกบั

คืนหนึง ณ เวลานี  

 

     จะตอ้งรักษา นบัจากทีเราสมาทาน ไปจนถึงรุ่งเชา้ของวนัใหม่ ทีมีแสง

สว่างของธรรมชาติจนสามารถมองเห็นลายมือของตนเองได ้ ก็จะหมดไป

โดยอตัโนมติั 

 

       ศีลอุโบสถนนั มีองคป์ระกอบทงัหมด ๘ ขอ้ 

ถา้ขาดไปขอ้ใดขอ้หนึง ก็ไม่เรียกว่าศีลอุโบสถ 

ตาม พุทธบญัญติัเพราะฉะนนัการล่วงศีลอุโบสถเพียงขอ้ใดขอ้เดียว 

ก็ถือว่าขาดศีลอุโบสถ พูดง่ายๆ ว่า ขาดศีลขอ้เดียวกข็าดศีลอุโบสถ 

ผูที้รักษาอุโบสถศีลจึงตอ้งสาํรวมระวงั เป็นพิเศษ 
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อุโบสถศีลประกอบด้วยองค์ ๘ มีดังนี คือ 

 

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี  

เวน้จากการทาํชีวิตสตัวใ์ห้ตกล่วงไป งดเวน้จากการเบียดเบียนสตัว ์

 

๒. อทินนาทานา เวระมะณี  เวน้จากการถือเอาของทีเจา้ของมิไดใ้ห้  

 

๓. อพรหมจริยา เวระมะณี 

เวน้จากกรรมอนัเป็นขา้ศึกต่อการประพฤติผิดพรหมจรรย ์(การร่วม

ประเวณี    รวมถึงการทาํ Master Bed) 

 

๔. มุสาวาทา เวระมะณี 

เวน้จากการกล่าวเทจ็ รวมถึงวจีกรรมในรูปแบบต่างๆ คือ เวน้การพูด

ส่อเสียด นินทาว่าร้าย 

 

๕. สุราเมรยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี 

   เวน้ จากการดืมสุราและเมรัย อนัเป็นทีตงัแห่งความประมาท  
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๖. วิกาละโภชนา เวระมะณี 

  เวน้จากการบริโภค อาหารในเวลาวิกาล คือหลงัเทียงวนัเป็นตน้ไป 

 

๗. นจัจะคีตะวาทิตะวิสูกะทสัสะนา มาลาคนัธะวิเลปะนะ-ธาระณะมณัฑะ

นะวิภูสะนฏัฐานา เวระมะณี 

เวน้จากการฟ้อน รํา ขบัร้อง ประโคมดนตรี และดูการละเล่นอนัเป็นขา้ศึก

ต่อกุศล    ลูบทาทดัทรงประดบัตกแต่งร่างกายดว้ยพวงดอกไม ้ของหอม 

เครืองยอ้ม    เครืองทาอนัจดัว่าเป็นการ แต่งตวั     

    

๘. อุจจาสะยะนะมหาสะยะนา เวระมะณี งดเวน้จากการนงั และการนอน

บนทีนอนสูงใหญ่   อนัยดัดว้ยนุ่นและสาํลี (สูงใหญ่ หมายถึง เมือนงัแลว้

หยอ่นขาลงไม่ถึงพืน) 

      

 เป้าหมายหลกัในการรักษาอุโบสถศีลนนัก็ เพือทาํให้จิตใจสงบ 

ไม่กวดัแกว่งฟุ้ งซ่านไปในเรืองกามารมณ์ แต่ยึดเอาพระนิพพานเป็น

อารมณ์ถือ เป็นการประพฤติพรหมจรรยข์องคฤหสัถผ์ูที้ยงัไม่ปรารถนา

ออกบวช โดยปกติวนัพระ พุทธศาสนิกชน ทีสะดวกก็จะพากนัแต่งชุดขาว

ไปสมาทานอุโบสถศีลและฟังธรรมทีวดั แลว้พกัอาศยัอยูที่วดั จนกว่าจะ
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ครบกาํหนดถา้ไม่ไดไ้ปวดั ก็จะตงัใจสมาทานศีล ดว้ยตนเองทีบา้น 

 

        พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดต้รัส อุปมาถึงอานิสงส์ ของการรักษาอุโบสถ

ศีลไวว้่า ถา้จะนาํมาเปรียบกบัสมบติัของพระราชา ทีแมจ้ะครองความเป็น

ใหญ่ถึง ๑๖ แควน้  ก็ยงัไม่ถึงเสียวของผลบุญอนัเกิดจากการ รักษาอุโบสถ

เลยเพราะสมบติัมนุษยเ์ป็นสมบติั หยาบเหมือนสมบติัของคนกาํพร้า 

มีความสุขไดไ้ม่กีร้อยปีก็ตอ้งพลดัพราก นนัคืออยูบ่นโลกมนุษยไ์ม่กีปีก็

ตายซึงเทียบไม่ไดก้บัการไดเ้สวยทิพยสมบติัอนัยาวนานในสวรรค ์

ทีเกิดจากอานิสงส์ของการรักษาอโุบสถ 

 

         การรักษาอุโบสถศีลนี แมว้่าจะมีโอกาสรักษาไดไ้ม่นาน แต่กลบั

สามารถส่งผลให้มีอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาดได ้     การปฏิบติัอยา่ง

สมาํเสมอต่อเนืองกลบัทาํให้ทรัพยสิ์นพอกพูนทวียิ งขึน เห็นช่องทางทาํเงิน

ไม่มีทีสินสุด 

 

         ถา้ฝรังเขาเรียกว่าใช ้The Secret ดึงดูดสิงทีดีๆ สิงทีประเสริฐเขา้มาหา

ตวัเรา ดงัเรืองทีเกิดขึนมาแลว้ ในสมยัพุทธกาล เรืองมีอยูว่่า 
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   ในอดีตกาล มีเศรษฐีท่านหนึงแห่งนครพาราณสี ชือว่า สุจิบริวาร 

ท่านเป็นผูที้มีความชืนชมยินดีในการทาํบุญ ทงัยงัชกัชวน บุตร 

ภรรยา และพวกพอ้งบริวารทงัหลายใหรั้กษาศีล ๕ เป็นปกติ  

ครันถึงวนัพระ กจ็ะชกัชวนให้รักษาอโุบสถศีล 

ครังนนั มีชายยากจนคนหนึง ไดไ้ปขอรับจา้งทาํงานในบา้นของเศรษฐี  

ซึงตามปกติแลว้ท่านเศรษฐีจะให้ลูกจา้งทุกคน ทาํสญัญาตงัแต่วนัแรก

ทีเขา้ทาํงานว่าจะรักษาศีล แต่สาํหรับชายยากจนผูนี้ ท่านเศรษฐีเพียงแต่

กล่าวว่า 

" เจา้จงทาํงานตามค่าจา้งของตนเถิด " โดยมิไดใ้ห้ทาํสญัญาเกียวกบั

การรักษาศีลเลย 

 

วนัหนึงท่านเศรษฐีไดส้งัหญิงรับใชว้่า 

 " วนันีเป็นวนัอุโบสถ เธอจงจดัอาหารให้คนงานในบา้นเราแต่เชา้ตรู่ 

เมือเขาบริโภคอาหารกนัแต่เชา้ จะไดส้มาทานรักษาอุโบสถศีล " 

หญิงรับใชก้็ไดไ้ปปฏิบติัตามคาํสงั เมือคนในบา้นบริโภคอาหารเชา้

แลว้ไดอ้ยูรั่กษาอโุบสถศีลในทีพกัของตนเอง ยกเวน้แต่ชายยากจนนนั

ไดอ้อกไปทาํงานแต่เชา้ และไม่ทราบเรืองวนัอุโบสถเลย เขาทาํงาน
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ตลอดทงัวนั จนกระทงับ่ายจึงกลบัมา เมือหญิงรับใชน้าํอาหารมาให้ 

เขา 

ก็ถามดว้ยความแปลกใจว่า " วนันี ผูค้นหายไปไหนกนัหมด ทาํไมไม่มี

เสียงเอด็อึงเช่นเคย " 

หญิงรับใชต้อบว่า "วนันีวนัพระ  เขาพากนัรักษาอุโบสถศีลอยูใ่นทีพกั

ของตนกนัหมด " 

ชายผูน้นัจึงรําพนัว่า " ทุกๆ คนเขาเป็นผูมี้ศีล หากตวัเราไม่มีศีล ยอ่มไม่

สมควรเลย " 

เขาจึงไม่บริโภคอาหาร แต่เขา้ไปถามท่านเศรษฐีว่า 

 " นายครับ ผมจะอธิษฐานวนัอุโบสถในเวลานีไดไ้หม จะถือว่าเป็น

อุโบสถกรรมหรือไม่ครับ " 

ท่านเศรษฐีตอบว่า 

 " เจา้ไม่ไดอ้ธิษฐานไวต้งัแต่ตอนเชา้ จึงไม่นบัว่าเป็นอุโบสถกรรมที

ครบทงัหมด แต่ก็ยงัถือว่าเป็นอุโบสถกรรมครึงหนึง " 

ชายยากจนจึงตอบว่า " เพียงเท่านีก็ไดค้รับ "......เขาไดส้มาทานศีล 

อธิษฐานอุโบสถ แลว้ไปยงัทีพกันอนรําพึงถึงศีลของตน 
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ครันเวลาลว่งมาถึงกลางดึกคืนนนั ชายยากจนผูไ้ม่ไดบ้ริโภคอาหารเลย

ตลอดทงัวนั ก็มี 

อาการไม่สบาย เกิดลมขึนในทอ้ง แมท้่านเศรษฐีจะนาํเอาเภสชั ๕ 

ต่างๆ มาให้กินเขากลบัตอบว่า 

" ผมจะไม่ทาํลายอุโบสถศีลของผม ผมสมาทานอุโบสถศีล โดยเอาชีวิต

เป็นเดิมพนั " 

ในทีสุด เมือความเจ็บปวดรุนแรงขึน ชายผูน้นัก็ไม่อาจครองสติได ้คน

ทงัหลายเห็นว่า เขาคงจะถึงแก่ความตายเป็นแน่ จึงนาํตวัเขาออกมา

นอนนอกระเบียงขณะนนัเอง พระเจา้กรุงพาราณสี ทรงทาํประทกัษิณ

พระนคร เสดจ็ผา่นมา ชายยากจนไดเ้ห็นพระราชา ก็เกิดความ

ปรารถนาอยากจะไดร้าชสมบติัเช่นนนับา้ง จากนนัเขาก็สินใจตาย 

 

ดว้ยผลจากการรักษาอุโบสถศีลเพียงครึงเดียวนนั ทาํให้เขาไดไ้ปเกิดใน

ครรภข์องพระอคัรมเหสีแห่งพระเจา้กรุงพาราณสี เมือครบ ๑๐ เดือน ก็

ประสูติ และไดรั้บการขนานพระนามว่า อุทยักุมารเมือทรงเจริญวยัขึน 

ทรงศึกษาสาํเร็จศิลปะทกุประการ และมีพระญาณระลึกชาติได ้

พระองคม์กัจะทรงรําพึงถึงเหตุการณ์ในชาติก่อน แลว้เปล่งอุทานว่า 
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" นีคอืผลแห่งกรรมเพยีงเล็กน้อยของเรา " 

 

อยากไดต้อ้งปฏิบติัเอาเอง ถา้ไม่เชือ มีทางเดียว ตอ้งพิสูจน์ 
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ไฟนรก 7 กอง 

 

ไฟนรก 7 กอง ก็คือ สิงเจ็ดสิงทีเป็นตวัเลขสะทอ้นบุญและสะทอ้นบาป

แก่เราอยา่งมากมายมหาศาล พูดอีกอยา่งหนึงกคื็อ หากเราทาํบุญกบัผูที้

เป็นไฟนรกแลว้ กจ็ะไดผ้ลบุญเป็นอนัมโหฬาร แต่ถา้หากเราทาํบาปต่อ

ไฟนรกเหล่านนัแลว้ ก็จะไดผ้ลบาปอยา่งหนกัหนาแสนสาหสั จนถึง

กบัตอ้งลงนรกอยา่งทกุขท์รมานและยาวนาน แมจ้ะมีศีลห้าทีจะช่วยให้

เกิดเป็นมนุษย ์แต่หากไปล่วงเกินไฟนรกเขา้แลว้ ก็ยอ่มมีนรกเป็นที

รองรับอยา่งแน่นอน ดงันนัไฟนรก 7 กอง จึงเป็นสิงทีเราไม่ควรไป

ล่วงเกินโดยเดด็ขาด ไม่ว่าจะดว้ย กาย วาจา หรือใจ  

 

ไฟนรกกองที 1 ได้แก่ พระพุทธเจ้า  

พระพุทธเจา้เป็นมนุษยที์มีบุญบารมีมากทีสุดในโลก เป็นผูเ้ดียวในโลก

ทีมีสพัพญั ุตญาณ(ญาณทีรู้ทุกสิงทุกอยา่งในจกัรวาลโดยไม่มีที

สินสุด) และพระพุทธเจา้ยงัเป็นนายกของโลกตามตาํแหน่งของกฎ

ธรรมชาติทีไดก้าํหนดไว ้ซึงผูใ้ดก็ตามทีไดท้าํกุศลกรรมกบัพระองค ์

บุคคลนนัจะตอ้งไดอ้านิสงส์ผลบุญมากทีสุดในโลก ซึงมนุษยค์นใดได้

ไปทาํทานดว้ยแลว้จะไดผ้ลบุญมากเท่ากบัทาํทานแด่พระพุทธเจา้เป็น
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ไม่มี แต่หากผูใ้ดทาํอกุศลกรรมกบัพระองค ์บุคคลนนัจะตอ้งไดรั้บ

กรรมมากทีสุดในโลกทีเรียกว่า อนนัตริยกรรม ซึงเป็นกรรมทีหนกั

ทีสุดในโลกนนัเอง 

 

 

ไฟนรกกองที 2 ได้แก่ พระธรรม 

พระธรรม คือ คาํสงัสอนของพระพทุธเจา้ ซึงพระองคไ์ดถ้่ายทอด

ออกมาจากการรู้ซึงความจริงของกฎธรรมชาติทุกอยา่งไม่มีผูใ้ดในโลก

ทีจะฝืนหรือเปลียนแปลงกฎธรรมชาติไปได ้แม่แต่พระพุทธเจา้ ผูใ้ดก็

ตามทีไม่เชือในพระธรรมคาํสงัสอนของพระพุทธเจา้ บุคคลนนัถือว่า 

เป็นผูมี้ความเห็นผิด (มิจฉาทิฎฐิ) ซึงจะทาํให้คนผูน้นัไดรั้บความ

เดือดร้อนในอนาคตอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้โดยเฉพาะการเชือว่าเกิดครัง

เดียว ตายครังเดียว ชาติหนา้ไม่มี ตายแลว้สูญ ผูที้เชือเช่นนี เมือตายไป

ตอ้งไปเกิดในอบายภูมิอยา่งแน่นอน หากผูน้นัยงัสอนให้ผูอื้นเชือตามนี

ดว้ยอีกแลว้ เมือตายไปตอ้งตรงไปเกิดทีโลกนัตนรกอยา่งหลีกเลียง

ไม่ได ้
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ไฟนรกกองที 3 ได้แก่ พระสงฆ์ 

พระสงฆ ์คือ พระอริยสงฆที์ตรัสรู้ธรรมะคาํสงัสอนของพระพุทธเจา้

ในขนัใดขนัหนึงแลว้ ไดแ้ก่ พระโสดาบนั พระสาทาคามี พระอนาคามี 

หรือขนัสูงสุด คือ พระอรหนัต ์เมือเราไดท้าํบุญกบัพระอริยสงฆเ์ราก็

จะไดบุ้ญมากมายมหาศาลนบัไม่ถว้น แต่ถา้ใครก็ตามไปล่วงเกินทาํ

บาปกบัท่าน ก็จะตอ้งไดรั้บผลกรรมอยา่งรุนแรง และมหาศาล

เช่นเดียวกนั 

 

ไฟนรกกองที 4 ได้แก่ บิดามารดาผู้ให้กําเนิด 

พระพุทธเจา้ตรัสเอาไวว้่า พ่อแม่นนัคือ พระอรหนัตข์องลกู ผูใ้ดก็

ตามทีพ่อแม่ยงัมีชีวิตอยู ่ถือว่าผูน้นัมีบุญวาสนาอยา่งมาก เพราะเรา

สามารถทาํบุญกบัพ่อแม่ไดแ้ละไดรั้บผลบุญเทียบเทา่กบัพระอรหนัต์

เช่นกนั เพียงแต่ว่าอาจจะไดผ้ลบุญชา้กว่าพระอรหนัตซ์กัหน่อย สาเหตุ

ทีไดบุ้ญมากก็เพราะว่าพ่อแม่อยูใ่นฐานะผูมี้พระคุณอยา่งมากมาย

มหาศาลต่อลูกตามกฎของธรรมชาติ แมพ้่อแม่จะให้แต่กาํเนิดเท่านนั

แต่ไม่เลียงดูเลยก็ตาม ก็ยงัถือว่าบุญคุณของพอ่แม่นนัหาทีสุดมิได ้ถา้

ใครก็ตามทีล่วงเกินท่านดว้ยกาย วาจา ใจ ผูน้นัก็ยอ่มจะไดรั้บกรรม

อยา่งมหาศาลเทียบเท่ากบัลว่งเกินพระอรหนัตเ์ลยทีเดียว ว่ากนัว่าเพียง
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แค่เถียงพ่อเถียงแม่ หรือกระแทกของใส่พอ่แม่ ให้เอาไมห้น้า 3 ไปตีหวั

คนขา้งบา้นยงับาปนอ้ยกว่า  

 

ไฟนรกกองที 5 ได้แก่ ครูบาอาจารย์  

ครูบาอาจารย ์เป็นผูที้มีความสาํคญัมากตามกฎของ

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอาจารยผ์ูที้สงัสอน หรือ เขียนตาํราให้เราอ่านแลว้

ทาํให้เรารู้ธรรมะ ถา้ผูใ้ดเกิดมาแลว้ไม่รู้ธรรมะอะไรเลย ผูน้นัยอ่มใช้

ชีวิตอยา่งผิดๆ ถูกๆ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปและทาํทุกอยา่ง

ตามความคิดของตวัเองว่าถูก เมือตายไปเขายอ่มไปเกิดในอบายภูมิซึงมี

นรกเป็นทีตาํทีสุด แต่เมือใดก็ตามทีเขามีบุญวาสนาไดพ้บอาจารยที์มี

ความรู้ในธรรมะตามคาํสงัสอนของพระพุทธเจา้อยา่งแทจ้ริง เขาผูน้นัก็

เสมือนว่าไดเ้กิดใหม่ ทงัทียงัไม่ตาย เขาจะรู้ว่า การกระทาํใดเป็นบุญ

และการกระทาํใดเป็นบาป เขาจะสามารถตงัมนัอยูใ่นศีลในธรรมตลอด

ชีวิต ทาํให้ไดรั้บความสุขความเจริญทงัในชาตินี เมือตายไปก็จะมีโลก

สวรรคเ์ป็นทีรองรับ ทงันี ก็ดว้ยพระคุณของครูบาอาจารยที์ฉุดเขาพน้

จากนรกนนัเอง และการทีเราเคารพครูบาอาจารยจ์ะทาํให้เราเป็นผูมี้

ความสาํเร็จเร็วและเป็นผูมี้ปัญญามากอีกดว้ย ดูอยา่งเช่าน พระสาริบุตร

เมือไดฟั้งธรรมจากพระอสัสชิ ก็เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
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พระสารีบุตรรู้บุญคุณของพระอสัสะชิทีทาํให้ตนไดรู้้จกัธรรมะที

แทจ้ริงของพระพุทธศาสนา จึงยกยอ่งนบัถือไวเ้ป็นอาจารย ์เมือพระสา

รีบุตรอยูที่ใดก็ตามก่อนจะจาํวดั (นอน) จะตอ้งหนัศีรษะไปทางทีพระ

อสัสะชิอยู ่แลว้ตงัจิตอธิฐาน ถวายสิงทีอยูเ่หนือเศียรเกลา้ของตนเพือ

บูชาพระอาจารย ์จึงไม่น่าแปลกเลยทีท่านเป็นพระอคัรสาวก ผูเ้ป็นเลิศ

ดา้นผูมี้ปัญญามาก 

 

ไฟนรกกองที 6 ได้แก่ สมณะชีพราหมณ์ 

สมณะหรือพระทีบวชในพระพุทธศาสนา โดยปฏิบติัตามพระวินยั คือ 

รักษาศีล 227 ขอ้ เรียกว่า สมมติสงฆ ์หลายคนเขา้ใจว่า สมมติสงฆ์ ก็

คือ พระสงฆ ์แทจ้ริงแลว้ พระสงฆห์มายถึง พระอริยะสงฆที์บรรลุ

ธรรมตงัแต่พระโสดาบนัจนถึงพระอรหนัตเ์ท่านนั ส่วนพระทวัไปทียงั

ไม่ไดบ้รรลุธรรมนนัเรียกว่า สมมติสงฆ ์แมจ้ะเป็นสมมติสงฆแ์ต่ถา้

รักษาศีลดี และปฏิบติัธรรมเพือความเป็นไปตามทางแห่งพระอรหนัต์

แลว้ ถา้เราไปทาํบุญกบัท่าน เราก็จะไดบุ้ญมากมายจนนบัไม่ถว้นเลย

ทีเดียว แต่ถา้เราไปทาํบาปกบัท่าน เราก็จะไดรั้บผลบาปนบัไม่ถว้น

เช่นกนั หลายคนทีไม่เขา้ใจเห็นพระบางรูปกาํลงัทาํชวัอยู ่เช่น เดินชอ็ป

ปิง ซือซีดีโป๊ กอ็ดไม่ไดที้จะตาํหนิ ในใจ หรือต่อว่าด่าทอต่างๆ นานา 
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ซึงการไปตาํหนิติเตียนหรือด่าว่าพระสมณะ ชี พราหมณ์ นนั ถือเป็น

บาปทีตอ้งไดรั้บกรรม เพราะเรามีสิทธิทีจะทาํบุญกบัพระรูปใดก็ได ้แต่

เราไม่มีสิทธิทีจะไปด่าว่าใคร เพราะเป็นการไปเบียดเบียนผูอื้นนนัเอง 

 

ไฟนรกกองที 7 ได้แก่ สาม ี

ผูช้ายนนัจะมีไฟนรกแค่ 6 กอง แต่ผูห้ญิงทีมีสามีจะมีไฟนรก 7 

กอง เพราะสามีนนัเปรียบเสมือนพ่อคนที 2 ของภรรยา ทีคอยทาํหนา้ที

ป้องกนัภยั และดูแลห่วงใยภรรยา สามีจึงเป็นไฟนรกของภรรยาตามกฎ

ของธรรมชาติ ฉะนนัผูห้ญิงคนใดทีมีสามีไม่ดี ถือว่าเป็นความโชคร้าย

ของผูห้ญิงคนนนัอยา่งยิ ง เพราะเมือมีการทะเลาะเบาะแวง้กนั ผูห้ญิงจะ

เป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก เพราะจะมีโอกาส ทาํกรรมหนกั จากการ

ล่วงเกินไฟนรกนนัเอง 

 

ขอยกตวัอยา่ง ถา้เราทาํบุญให้กบับิดามารดา เราก็จะไดรั้บผลบุญอยา่ง

นอ้ยประมาณ 10,000 ลา้นเท่า แต่ถา้เราล่วงเกิน ก็จะไดบ้าปอยา่งนอ้ย

ประมาณ 10,000 ลา้นเท่าเหมือนกนั  
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ถา้ภรรยา ทาํบุญให้กบัสามี ภรรยาก็จะไดบุ้ญอยา่งนอ้ยประมาณ 5,000 

ลา้นเท่า ถา้ไปล่วงเกินเขา้ ก็ตอ้งไดรั้บผลบาปอยา่งนอ้ยประมาณ 5,000 

ลา้นเท่าเช่นกนั  

 

 

ส่วนสามี ถา้ไดล้่วงเกินภรรยา ถา้ภรรยาเป็นผูไ้ม่มีศีล สามีจะไดผ้ลบาป 

1,000 เท่า แต่ถา้ภรรยาเป็นผูรั้กษาศีล 5 สามีก็จะไดรั้บบาป 10,000 เท่า 

เมือเปรียบเทียบกนัแลว้ จะเห็นไดว้่า การไปล่วงเกินสามีดว้ย กาย วาจา 

ใจ นนัไม่คุม้เลย 
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ใครทีกาํลังดวงตก ซวยซําซวยซ้อน ไม่จบไม่สิน 

เรามีวิธีเราเชือว่าไดผ้ล100% ถา้อยากหายซวยลองทาํตามดูนะคะ 

ท่านกลบับา้นไปแลว้หานาํประมาณ 1 ขนั (สวยๆ)นาํดอกไมห้รือดอก

มะลิใส่ลงไปในขนันาํแลว้ก็ไปบอก แม่ของท่าน ให้มาทางนีหน่อย 

หาอะไรก็ไดใ้หท้่านนงัในท่าสบาย ๆ แลว้ท่านก็นงัทีปลายเทา้ของท่าน 

นาํขนันาํแลว้เอามาลา้งเทา้ท่านให้สะอาด ๆ แลว้ก็บอกท่านว่าปีนีลูก

ซวยเหลือเกินลูกขอพรจากท่านให้หมดความซวยซะทีขอให้สิงดี ๆ จง

บงัเกิดกบัลกูถา้คุณคิดทีจะขอไรก็ขอไปแลว้กนับอกให้แลว้ ดียิ งกว่าไป

ลา้งซวยตามวดั อีก จากนนัให้เอานาํลา้งเทา้ของแม่ไปอาบ รดตงัแต่

ศีรษะลงมาเลย รับรองเลิศจา้ 
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ปรับดวงชะตาอ่อน มีแต่อุปสรรค  

ช่วงเวลาใดทีรู้สึกว่าชีวิตไม่ราบรืน มีแต่อุปสรรคจู่โจมในหลายๆ ทาง

จนติดขดัไปหมด มิว่าจะเป็นการงาน หรือเรืองเงินๆ ทองๆ ช่วงเวลานี

เรียกว่าเป็นดวงชะตาออ่นกาํลงัแรง เช่น ถา้ช่วงนนัดวงของคุณถกูพระ

ศุกร์เขา้พระเสาร์แทรกก็จะเกิดอารมณ์ปรวนแปรง่าย จนเกิดทะเลาะ

บาดหมางกบัคนอืนไปทวั ช่วงทีดวงออ่นมกัจะมีหลายเรืองอยูใ่นเกณฑ ์

ตก คนโบราณจึงนิยมเรียกว่า ดวงตก เมือดวงอ่อนการงานมกัตกตาํ ทาํ

อะไรก็ผิดพลาดง่าย คนทีเคยรักและเอน็ดูเราก็กลบัห่างเหินเมินหมาง

อยา่งนีเรียกว่า ตก เช่นกนั คนเคยเล่นพนนัขนัต่อได ้คนทีเคยจบังานใด

เป็นเงินเป็นทอง เมือดวงชะตาอ่อนกาํลงัลงก็จะเป็นช่วง มือตก ทาํ

อะไรกไ็ม่ขึน เหตุเกิดเพราะดาวเคราะห์ทีใหโ้ทษมาทบัดาวราศีเกิด 

ตอ้งอดทนรอสกัพกัจึงจะดีขึนไดเ้มือดาวร้ายจรจากไป แต่วิธีแกเ้คลด็

แกเ้คราะห์ให้เรืองหนกักลายเป็นเรืองเบาลงก็มีแนวทางหลายประการ

เช่นกนั ดงัต่อไปนี 

 

วธีิแก้เคล็ด ไปซือปลาไหลในตลาดสด นาํไปปล่อยลงแม่นาํใหญ่ ซือ

ปลาไหล 9 ตวั หรือ 9 ตามแก่กาํลงัทรัพยข์องตน ปล่อยทุก 10 วนั 

ติดต่อกนั 7 ครัง 
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ปรับดวงคนป่วย ความเจ็บป่วยนนัเป็นเรืองของสงัขารทีเราตอ้งยอมรัก 

และหาทางรักษาเยียวยากนัไปตามสภาพความเป็นจริง แต่ในกรณีทีเรา

รู้สึกว่าคนเจ็บป่วยนนัยงัเดก็เกิดกว่าจะนอนป่วยหนกัอาการน่าเป็นห่วง 

หรือผูป่้วยนนัเป็นคนทีรักมากจนมิอาจทาํใจไดเ้มือเห็นเขาป่วยหนกัจน

กลวัว่าเขาจะสู้กบัอาการเจ็บป่วยนนัไม่ได ้ก็สามารถพึงพาการทาํบุญ

สะเดาเคราะห์ไดอี้กทางหนึงเพือความสบายใจและบางครังการทาํบุญ

แกเ้คราะห์แกก้รรมก็สามารถช่วยปรับดวงไดห้ากดวงชะนนัยงัไม่ถึง

คราวดบัสูญ 

 

วธีิแก้เคล็ด ปล่อยเต่า 3 ตวั หรือ 9 ตวั ทุก 7 วนั ต่อเนืองไปเรือยๆ จน

ครบ 5 ครัง 

เจบ็ป่วยรักษาไม่หาย ถา้คนในบา้นลม้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ แมฉี้ด

ยากินยาแลว้ก็ยงัไม่หาย หากสงสยัว่าลม้ป่วยเพราะไปลบหลู่ดูหมินสิง

ศกัดิสิทธิทีใดทีหนึง ก็ตอ้งแกเ้คราะห์ดงันี 

วธีิแก้เคราะห์ 1. จดัเครืองสงัเวยเป็นผลไมแ้ละขนมหวาน ดอกไม ้ธูป 

เทียน ใส่ถาดไปตงัวางทีกลางแจง้ 2. สวดขอขมาเทวดา 1 จบ 3. เมือธูป

หมดดอก (ใชธู้ป 9 ดอก) ให้นาํเครืองสงัเวยไปไวที้ใตโ้คนตน้ไมใ้หญ่ 

วนัต่อมาให้สวดมนตบ์ทขอขมาเทวดาวนัละ 1 บท ต่อเนืองกนัไปอีก 6 
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วนั (เพือให้ครบสวด 7 บท 7 วนั) และในทงั 7 วนันี เมือสวดขอขมา

เทวดาแลว้ให้สวด บทอิติปิโส (คาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออาย)ุ อีกวนัละ 

7 จบดว้ย 

 

บทสวดขอขมาเทวดา 

 อิติสุขะคะโต อะระหงัพทุโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเท

วา อินทะเทวา องัคะเทวา อาคนัตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชยัยะมงั

คะลา อาจาริยงั อาจาริยะเทวา มุณีสิทธา มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุข

เขนะ จะ ขะมามิหงั สาธุ สาธุ สาธุ 

 

คาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ)  

อิติปิ โส ภะคะวา พระอาทิตยเ์ทวา วิญญาณะสมัปันโน อิติปิ โส ภะคะ

วา พระจนัทร์เทวา วิญญาณะสมัปันโน อิติปิ โส ภะคะวา พระองัคารเท

วา วิญญาณะสมัปันโน อิติปิ โส ภะคะวา พระพุทธเทวา วิญญาณะสมั

ปันโน อิติปิ โส ภะคะวา พระพฤหสัเทวา วิญญาณะสมัปันโน อิติปิ โส 

ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะสมัปันโน อิติปิ โส ภะคะวา พระเสาร์

เทวา วิญญาณะสมัปันโน อิติปิ โส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะสมั

ปันโน อิติปิ โส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสมัปันโน อิติปิ โส ภะ
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คะวา อะระหงั อิติปิ โส ภะคะวา สมัมาสมัพุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา 

วิชชาจะระณะสมัปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต อิติปิ โส ภะคะวา 

โลกะวิทู อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสาระถิ อิติปิ โส 

ภะคะวา สตัถา เทวะมะนุสสานงั อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ อิติปิ โส ภะ

คะวา ภะคะวา ภะคะวาติ 

 

ปรับดวงธุรกิจการงาน ตกงานเพราะสมคัรงานไม่ได ้หรือถูกใหอ้อก

จากงานมีงานทาํแต่ไม่เจริญกา้วหนา้มีงานทาํแต่มกัทาํงานผิดพลาด

หรือมีอุปสรรคมาก ติดต่อเรืองใดก็ติดขดัไม่สาํเร็จ ลกัษณะดงักล่าวนี

เป็นเพราะอยูใ่นช่วงทีดวงชะตาอ่อนจนมีผลกระทบในเรืองการงาน แต่

อีกปัจจยัหนึงก็ขึนอยูก่บัวิถีการดาํรงชีวิตของแต่ละบุคคลดว้ย ถา้ไม่

ขยนัหางานทาํ หรือไม่ตงัใจทาํงานจนเกิดผิดพลาด หรือกา้วหนา้ชา้ 

อยา่งนีแกด้วงอยา่งไรก็คงช่วยไม่ได ้แต่สาํหรับคนทีทุ่มเทอยา่งจริงจงั 

แต่กลบัรู้สึกว่ายงัตอ้งเหนือยกว่าปกติธรรมดา อยา่งนีก็ใชวิ้ธีแกเ้คลด็

แกด้วงไดใ้นระดบัหนึง 

 

วธีิแก้เคล็ด 1. ไปไหวพ้ระพรหมขอความสาํเร็จในการงาน ให้อธิษฐาน

จิตอยา่งตงัใจ 2. จดัเครืองเซ่นกราบไหวเ้จา้ทีเจา้ทางทีบา้น จดัผลไม้
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ดอกไมอี้กชุดหนึงไหวบู้ชา พระบนหิงทีบา้นดว้ย 3. ไปไหวพ้ระทีวดั 

เตม็นาํมนัตะเกียง บริจาคเงินร่วมสมทบทุนค่านาํ-ค่าไฟของวดั 4. ไป

กราบไหวส้มเดจ็พระพทุธเจา้หลวง (เสดจ็พ่อ ร.5) ถวายกุหลาบสีชมพู 

ธูป 9 ดอก 5. ปล่อยปลาไหล 

 

ปรับดวงหม่นหมองอับเฉา บางช่วงคนเราอาจไม่ไดมี้ปัญหาทีเรืองการ

งาน และการเงินแต่ก็ประสบปัญหาในดา้นอืนๆ จนทาํให้จิตใจมีแต่

ความทุกข ์ความเศร้าเป็นอนัมากหรือบางครังอาจเป็นทุกขไ์ปเสียทุก

เรือง มิว่าจะจดัทาํอะไรเป็นไม่ไดผ้ลดีมีแต่เรืองวุ่นวายยุง่ยากเกิดขึน

เสมอ อยา่งนีก็เรียกไดว้่าเป็นช่วงดวงชะตาอ่อนจนชีวิตมืดมิดอบัเฉาหา

ความสุขใดมิไดเ้ลย 

 

วธีิแก้เคล็ด  

1. ไปกราบไหวเ้จา้แม่กวนอิม เทพผูเ้มตตาและช่วยให้มนุษยพ์น้ทุกข์

พน้ภยั ๖ควรอธิษฐานงดกินเนือววั หรือถือศีลกินเจเป็นเวลา 3-7 วนั 

ทุกเดือน) 2. ทาํสงัฆทานทุกเดือนติดต่อกนั 3 เดือน 3. ไปกราบไหว้

พระทีวดัใกลบ้า้น ปิดทองคาํเปลว ถวายธูป เทียน และพวงมาลยั

ดอกไมด้ว้ย 4. ไปกราบไหวบ้รรพบรุุษผูล้่วงลบั 5. ทาํบุญ บริจาคทาน 
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6. ถือศีล 8 เคร่งครัด 7 วนั หรือไปนงัสมาธิ หรือบวชชีพราหมณ์ 7. 

ทาํบุญปล่อยปลา ปล่อยหอยขม 

 

ปรับดวงเกิดอุบัตเิหตุบ่อย หรือมีคดีความ  

ความประมาททาํให้เกิดอุบติัเหตุได ้แต่ถา้ช่วงใดทีชีวิตตอ้งประสบพบ

เจอแต่อบุติัเหตุต่างๆ บ่อยจนผิดปกติก็เป็นไปไดว้่าเหตุนนัมีผลปัจจยั 

มาจากช่วงดวงออ่นจนเคราะห์ภยัมาทบัมาแทรกหรือช่วงใดทีตอ้งขึน

โรงขึนศาล เพราะตนเองหรือคนในบา้นมีคดีความก็ถือว่าตอ้งหาทาง

แกเ้คลด็แกเ้คราะห์ เพือช่วยลดหนกัเป็นเบาอีกทางหนึง 

 

วธีิแก้เคล็ด 1. ไปซือโลงศพทาํบุญทาํทานให้ผูเ้สียชีวิตทีอนาถา ไป

ทาํบุญโลงศพไดต้ามมูลนิธิต่างๆ 2. ถือศีล 8 เคร่งครัด 7 วนั 3. ทาํบุญ

ตกับาตรพระสงฆต์อนเชา้ ถวายสงัฆทาน 4. ปล่อยปลา ปล่อยนก 

 

การปล่อยสัตว์แก้เคล็ดปรับดวง ควรไปซือนก ซือปลาจากตลาดสด

เลือกปลาทีชะตากาํลงัจะหมด เพราะจะถกูคนซือไปฆ่าทาํเป็นอาหาร 

และควรนาํไปปลอ่ยทีแม่นาํใหญ่จะดีกว่าลาํคลองเลก็ๆ ควรปล่อยให้

ลงทา้ยดว้ยเลข 9 หรือตามกาํลงัทรัพยที์สะดวก ถา้มีเคราะห์หนกัอยาก
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ปล่อยปลาเท่าอาย ุเช่น 40 ก็สามารถทยอยปล่อยใหค้รบจาํนวน 40 ใน 

1 เดือนก็ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งไปปลอ่ยทีวดั แต่เป็นทีทีเราสะดวกก็ได ้เมือ

ปล่อยสตัวใ์ดแลว้ ตอ้งงดกินเนือสตัวน์นัตลอดชีวิต 1. ปลอ่ยปลาทวัไป 

  

จุดประสงค์ เพอืสะเดาะเคราะห์  

ปรับดวงหม่นมวัให้สดใสรุ่งเรือง  

2. ปลอ่ยปลาขอ่น จุดประสงค ์เพือสะเดาะเคราะห์ปรับดวงให้หมด

เคราะห์หมดภยั 

 3. ปล่อยปลาไหล เพือสะเดาะเคราะห์เพือให้ทกุอยา่งราบรืน ลืนไหล 

พน้จากอุปสรรค  

4. ปลอ่ยเต่า เพือสะเดาะเคราะห์ ขอให้คนทีเจ็บป่วยหายวนัหายคืนและ

มีอายยุืนยาวต่อไป  

5. ปลอ่ยหอยขม เพือสะเดาะเคราะห์ ขอให้หมดทุกขห์มดโศก ขอให้

เรืองขมขืนชอกชาํใจบรรเทาและลบเลือนสินไปในเร็ววนั 

 6. ปล่อยนก เพือสะเดาะเคราะห์ ขอให้มีความสุขความเจริญ ทาํสิงใด

ให้โชคดี และพน้จากทุกขภ์ยัต่างๆ 

 7. ปล่อยปลาสวาย เพือเสริมดวงเสริมบารมี ขอความสาํเร็จ ขอโชคขอ

ลาภ 
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แก้เคล็ดสัตว์วงิตดัหน้ารถ มีว่าเดินทางไกลหรือใกล ้หากมีสตัววิ์งหรือ

เลือยตดัผา่นหน้ารถไปถือว่าเป็นลางไม่ดี คนโบราณถือว่าเป็นลางบอก

เหตุเคราะห์ภยัอนัตรายต่างๆ แต่บางครังกเ็ป็นลางดี 

 

เคล็ดลาง สตัวผ์า่นตดัหนา้ จากซ้ายไปขวา จะมีโชคมีลาภ สตัวผ์า่นตดั

หนา้ จากขวาไปซ้าย ไม่ดี จะมีภยั สตัว์มาชนรถ ทางดา้นหน้า ไม่ดี ให้

หาทีจอดรถริมทางสกัพกัแลว้คอ่ยเดินทางต่อในอีก 15-30 นาที สตัวม์า

ชนรถ ทางดา้นขวา ไม่ดี-ไม่ร้าย แต่ให้เดินทางชา้ลง และเพิมความ

ระมดัระวงัให้มากขึน สตัวม์าชนรถทางดา้นซ้าย ไม่ดี ให้หยดุพกักราบ

ดินเพือขมาและขอพรแม่พระธรณีก่อนเดินทางต่อไป สตัวช์นรถทาง

ดา้นหลงั ถือว่าดี ให้เร่งเดินทางจะไดป้ระสบโชคลาภ 

 

สิงของทีสามารถทําบุญถวายพระได้ นอกจากซือถงัเครืองสงัฆทานไป

ถวายพระภิกษุสงฆที์วดัแลว้ยงัมีสิงของอีกมากมายทีพุทธศาสนิกชน

คนไทยเราสามารถจะเลือกซือไปถวายไดเ้ช่นกนั ถือเป็นการทาํบุญ

ถวายทานทีไดบุ้ญไดอ้านิสงส์มาก เพราะเป็นการถวายสิงของทีเป็น

ประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ ์ผา้ป่า ผา้กฐิน ผา้อาบนาํฝน ผา้ไตรจีวร ผา้

จาํนาํพรรษา ยารักษาโรค ตูย้ารักษาโรค เครืองเสบียงอาหารแห้ง เครือง
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เขียน หนงัสือธรรมะ โต๊ะ -เกา้อี สลากภตั เทียนพรรษา ธูป -เทียน 

พระพุทธรูป บาตร ตาลปัตร โต๊ะหมู่บูชา ธรรมาสน์ เสนาสนะทีนงั ที

นอนต่างๆ ระฆงั กลอง สร้างหอระฆงั สร้างหอกลอง สร้าง ซ่อมแซม

กุฏิ สร้างห้องนาํ ห้องส้วม พดัลม นาฬิกา ร่ม รองเทา้ กระโถน โคมไฟ 

ไฟฉาย กระติกนาํร้อน กานาํชา 

  

ข้อมูล : Forward Mail  
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ธรรมวธีิลดเคราะห์บรรเทากรรม 

เสริมดวง สิริมงคลดว้ยพลงับุญศกัดิสิทธิ 

สิทธิการิยะ พระอาจาริยเจา้ไดถ้่ายทอดธรรมวิธีเพือโปรดสตัวใ์ห้มีสุข 

พน้ทุกขพ์อสรุปไดค้วามดงันี 

เรืองบุญเรืองบาปกรรมกาํหนดทีพุทธศาสนา กล่าวไวเ้ป็นเรืองจริง 

เพราะถา้ไม่มีบุญไม่มีบาปแลว้ มนุษยเ์ราตอ้งเกิดมาเหมือนกนัหมด แต่

เพราะมีบุญมีบาป จึงเป็นเช่นนนั มีดี, ชวั, สุข, ทุกข,์ รวย, จน, มีโชค, มี

เคราะห์ ฯลฯ 

ดงัอธิบายในเบืองตน้ว่าสุข ทุกข ์เกิดจากบุญ บาป กรรมดี กรรมชวั 

ดงันนัการทีจะหลีกพน้จากทกุขโ์ทษเวรภยัเคราะห์ร้ายทงัหลาย ก็ดว้ย

พลงัของความดีทีตนเองไดส้ร้างเป็นหลกัแลว้ ยงัสามารถพึงพระ

รัตนตรัย ตลอดจน เทวฤทธิ รวมพลงับุญญศกัดิเป็นแสงสว่างแก่ชีวิต

เป็นบ่อเกิดความแห่งความดีงามของตนและคนอืน 

 

ธรรมวิธีลดเคราะห์บรรเทากรรม 

แกว้วิเศษ มีค่ามหาศาลประมาณค่ามิได ้เป็นทีพึงไดจ้ริง คือ พระ

รัตนตรัย ไดแ้ก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์จึงใหต้งันะโม นมสัการ

บูชาพระ ถึงไตรสรณคมณ์ พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ ธมัมงั สะระณงั 
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คจัฉามิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ ทางศรัทธามงัคงยอ่มเจริญทงัทางโลก

และทางธรรม เป็นแกว้สูงสุดในสามโลก 

ศีลรักษาให้มีกายวาจาเป็นปรกติ ศีลส่งผลให้เกิดในทีสุขติ เทวดารักษา 

ไม่ไปในทางเสือม บางท่านบอกว่าศีลรักษายาก แต่จริงๆแลว้ ทุกท่าน

สามารถรักษาได ้อยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึงก็ยงัดี บางท่านมีปัญญา ก่อน

นอนรักษาศีล8 ตืนนอนรักษาศีล5 อยา่งนอ้ยก็มีกาํไรเพราะตอนนอน

ยอ่มรักษาศีลไดอ้ยา่งแน่นอน ช่วยชาํระกิเลสให้เบาบางลง และเป็นบุญ

สาํคญัทีจะรองรับความดีนันัให้เจริญยิ งๆขึนไป 

ทานส่งผลให้มีทรัพย ์ทานมีหลายระดบัแตกต่างกนั ตงัแต่สตัว์

เดรัจฉาน มนุษย ์พระอริยเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้ พระ พุทธเจา้ ยอ่มมี

อานิสงส์แตกต่างกนัไปจนถึงสงัฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และ 

จนถึงทีสุดคือ อภยัทาน ถา้บาํเพญ็อยูเ่สมอยอ่มยงัผลให้เกิดความ

คล่องตวั ทุกคนสามารถทาํไดง่้ายๆ คือ หาภาชนะอนัสมควรตงัในที

บูชา แลว้นาํเงินไปใส่ไวใ้นภาชนะนนั สวดมนตใ์หวพ้ระ เจริญพระ

คาถาพระปัจเจกพทุธเจา้ สะสมไวจ้นเตม็หรือมีโอกาสก็นาํไปทาํบุญ 

ทาํทุกวนัเห็นผลทงัทางโลกและทางธรรม 

การเจริญภาวนาก็เป็นบุญกุศลมหาศาล เพราะสามารถปราบกิเลสได้

หลายตวั ตงัแต่เริมตงัตาการสวดมนตส์ามารถบาํเพญ็ไดค้รบทงักาย 
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วาจา ใจ เช่น กายพนมมือ นอบนอ้ม ปากสวดมนตส์รรเสริญคุณพระ 

ใจระลึกถึงคุณพระ ผุที้สวดดว้ยความเคารพตงัใจเลือมใส ยงัให้มีบุญ

ประมาณมิได ้ทงัยงัเกิดสวสัดิมงคล 

ผูที้ฆ่าสตัวใ์หญ่ ฆ่ามนุษย ์โดยเฉพาะทาํแทง้ เป็นบาปก่อให้เกิดทุกข์

อุปสรรคทงัหลายในชีวิตนานา ประการ ให้ทาํบุญดว้ยพระพุทธรูปหนา้

ตกั 5 นิวขึนไป ผา้ขาว หรือไตรจีวรถวายเป็นสงัฆทาน อธิษฐานขอบุญ

พระพุทธเจา้ บุญศกัดิสิทธิ นาํพาดวงจิตไปวิมานบุญ ขออโหสิกรรม

นบัตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป ขอให้มีความสุขดว้ยพุทธบารมีธรรม (หรือ

อาจจะสร้างพระพทุธรูปหนา้ตกั 5 นิว อธิษฐานเป็นพระพุทธรูปบูชา

อโหสิกรรมพิเศษของเราโดยเชิญดวงจิตของบุตรมาเป็นเทพรักษา

ประจาํองคพ์ระ ทาํการอญัเชิญดว้ยการสวดพุทธคุณและพระคาถา

ต่างๆ ขอบุญพรพุทธเจา้ส่องนาํทางขอใหอ้โหสิกรรมซึงกนัและกนั) 

หมนัสวดมนตแ์พร่เมตตามากๆเพือชาํระให้จิตใจใหใ้สสะอาด 

ผูที้เบียดเบียนฆ่าสตัว ์ตดัชีวิต มีผลให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บอายสุนั ควร

ทาํบุญดว้ยการช่วยชีวิตสตัวอ์ธิษฐานแผเ่มตตาอโหสิกรรม ทาํบุญดว้ย

ยารักษาโรค หรือ ทาํบุญกบัโรงพยาบาลสงฆ ์หรือ ดา้นการแพทย ์

บาํรุงพระเณร ผูอ้าพาธ เจ็บป่วย 
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ผูที้สมบติัฉิบหายดว้ยเหตุต่างๆ จงทาํใจอยา่เสียดายกบัทรัพยน์นัๆ ทาํ

ใจให้เป็นบุญมาแทนทีให้อธิษฐานสมบติัทงัหลายทีสูญไปทงัอดีต 

ปัจจุบนั อนาคต ขอพิจารณาบูชาแก่พระไตรลกัษณญาณ พระอนิจจงั 

ทุกขงั อนตัตา ขอสมบติัทงัหลายทงัทางโลก ทางธรรมหลงัไหลเขา้มา

เป็นหมืนเท่าทวีคูณ และควรให้ทานตามโอกาส 

บางท่านทีเป็นหนีสงฆ ์หนีสินทรัพย ์หนีสิน หนีเวรหนีกรรม กบัผูห้นึง

ผูใ้ด ทงัชาติก่อน ชาตินี ให้อธิษฐานสร้างพระชาํระหนี ถวายในพระ

ศาสนา อาจจะเป็นพระพทุธรูปตงัแต่ 5 นิวขึนไปจนถึง 4 ศอกหรือ 

มากกว่านนั อธิษฐานชาํระหนี และปิดทองคาํแทที้องคพ์ระ ตงัแต่ 3 

แผน่ขึนไปหรือทงัองคก์็ยิ งดี พร้อมปัจจยัศรัทธา เขียนหนา้ซองถวาย

ชาํระหนีสงฆ ์หนีสินทรัพย ์หนีสิน หนีเวรหนีกรรม ขอให้หมดหนีมี

สินดว้ยพระพุทธรัตนไตร เป็นแกว้วิเศษประมาณมิได ้

ทุกขเ์พราะความรัก เพราะเคยทาํชวัเรืองความรักไว ้ให้ตงัใจรักษาศีล

ถือบวชแลว้เจริญปัญญาให้มากๆ ความรักไม่ไดท้าํให้ผูใ้ดทุกข ์แต่ทุกข์

เพราะการยึดติด ไม่ปลอ่ยวางปรารถนาทีจะครอบครองจึงเป็นทุกข ์

ดงันนัจึงควรรู้จกัใหรู้้จกัรักโดยไม่หวงัผลตอบแทน และทีสาํคญัจงรัก

ตนเองให้มากๆ ทาํชีวิตให้มีคุณค่าเพือตนเองและคนทีเรา 
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ทุกขเ์รืองคูค่รอง ให้พิจารณาว่าอาจจะมีหนีเวรหนีกรรม ตอ้งชดใช ้ให้

จุดเทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก ดอกไม5้สี (ถา้เป็นดอกกุหลาบไดก้็ดี) อธิษฐาน

บูชาพระ หากแมน้มีหนีเวรหนีกรรม ขอให้อโหสิกรรมซึงกนัและกนั 

นอ้มจิตระลึกถึงบุญกุศลทีเคยสร้างร่วมกนัชกันาํดวงจิตให้คิดดีต่อกนั 

แลว้แผเ่มตตาให้มากมาก ยอ่มเกิดผลดี ตลอดทงัใหพิ้จารณา สิงที

สมัพนัธ์เกียวเนืองซึงกนัและกนั อะไรควรไม่ควร แกไ้ขตามเหตุผลไม่

ใชอ้ารมณ์ ตอ้งแกด้ว้ยสติปัญญา 

ผูถู้กหลวงลวง เพราะเคยทาํกรรมชวัทางวาจา ให้ตงัใจรักษาสจัจะใน

สิงทีดีงามเรืองใดเรืองหนึงเช่นตงัสจัจะว่าจะสวดมนตท์ุกวนัก็ทาํให้ได ้

พูดแต่สิงทีดีงาม 

ผูส้ติไม่ดี อาจจะเพราะกรรมชวัในสิงทีมึนเมา จึงให้งดของมึนเมา

ทงัหลายเพือสร้างสติ อธิษฐานว่าจะดืมจะสูบให้นอ้ยลงและเลิกละ 

หากทาํไดก้็ชนะตวัเอง 

ผูเ้ลียงลกูหลานไม่ไดดี้ ควรสงัสมกตญั ูกตเวทิตาธรรม อธิษฐานขอ

พร พระแจกหนงัสือธรรมะ เพือสงัสอนคนให้เป็นคนดี ควรป้อนขอ้มูล

ดีๆ ไม่ควรแช่งด่าลูกหลาน ถา้ใครแช่งด่าไวม้ากมากควรสวดมนต ์ขอ

ถอนคาํแช่งด่า เปลียนคาํอธิษฐานในทางทีผิดเป็นในทางทีดี 
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บางท่านทีอยูอ่าศยัเป็นทกุข ์ก็ให้ตงัขนันาํทีหนา้พระเจริญพระพุทธ

มนตต์่างๆ จุดเทียนทาํนาํมนต์ เวลาดบัเทียนก็ขอใหด้บัความทุกขเ์ร่า

ร้อนทงัหลาย และแผเ่มตตาพรหมวิหาร อุทิศบุญกุศลให้กบัพระภูมิเจา้

ที เทวดา สรรพชีวิตทงัหลาย อธิษฐานขอนาํพุทธบารมีไปประพรมให้

ทวับริเวณบา้น ขอบนัดาลให้สิงทีร้ายกลายเป็นดี 

บางท่านอายถึุงเบญจเพสดวงไม่ดี เนืองจากสาเหตุใดๆก็ตามไม่ว่า ราหู

เขา้ พระเสาร์แทรก เราอาจจะทาํพิธีบูชารับส่งรวมกนัทุกพระองค์

พร้อมกนัทีเดียวก็ได ้โดยหาเทียนใหญ่พอประมาณ ปิดทองคาํแท ้

อธิษฐานเป็นเทียนเสริมดวงเสริมสิริมงคล ดวงชะตาชีวิต ให้แต่ง

ดอกไมธู้ปเทียนภาวนา สวดอิติปิโสนพเคราะห์ เตม็สูตร บูชาเทวดา สิง

ศกัดิสิทธิทีรักษาดวง ขอใหก้ลบัร้ายกลายเป็นดี ทีดีแลว้ก็ให้ดียงิขึนไป 

อาจสวดมนตพ์ระคาถาต่างจนหมดเล่ม หรือ นงัสมาธิต่อดว้ยก็ยงิดี 

กิจการคา้ขายไม่ประสบสาํเร็จ ให้พิจารณาแกไ้ขตามเหตุอนัสมควร 

หรือจะใชวิ้ธีช่วย คือ ธูป อธิษฐาน ให้เอาธูปทีใชท้งัห่อมาทาํพิธีสวดอิ

ติปิโสนพเคราะห์และพระคาถาต่างๆ แลว้ อธิษฐานขอให้เป็นธูป

สารพดัดี เวลาใชใ้ห้จุดปักกลางแจง้โดยใชจ้าํนวนตามกาํลงัวนั และ

สวดคาถาบูชาประจาํวนั ตามดว้ยพระคาถาอืนๆขอในสิงทีดีงาม ธูปนี
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สามารถใชบู้ชาพระสิงศกัดิสิทธิไดเ้ป็นอยา่งดี (ดูหวัขอ้ ทานส่งผลให้มี

ทรัพย ์ประกอบ) 

บางท่านมีคนทกัว่ามีองค ์มีสิงศกัดิสิทธิรักษา ไปรับขนัธ์รับพานมา

ปรากฏว่าไม่ดีขึน แยล่งกว่าเดิม หรือถูกหลอกลวง ให้เสียเงินเสียทอง

อนันีให้พิจารณาให้ดี มีอีกวิธีหนึงให้จดัธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม ดอกบวั 

5 ดอก (ดอกอะไรก็ไดที้หาได)้ ตงัขนัธ์บูชาถึง พระพุทธเจา้ พระธรรม 

พระสงฆเ์ป็นทีพึง ตลอดจนสิงศกัดิสิทธิทีรักษาตน องคค์รูบาอาจารย์

ทงั 108 สิงศกัดิสิทธิทุกองคเ์ป็นมิงเคารพ ให้ตงัขนัธ์ 5 นีในวนัดี เช่น 

วนัพฤหสับดี โดยตงัชุมนุมเทวดา สมาทานศีล สวดมนตบ์ูชา และแผ่

เมตตา 

การกินมงัสวิรัติ การงดเวน้เนือสตัวน์อกจากให้ใจเบากายเบา ยอ่มช่วย

ปริมาณการฆ่าสตัวไ์ด ้ร่างกายสะอาด เทวดายอ่มรักษา ให้พิจารณาเป็น

เพียงธาตุ แผเ่มตตา เพือไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกนั 

ก่อนนอนสวดมนตไ์หวพ้ระ ก่อนนอนอยา่งสวดมนตภ์าวนา แผเ่มตตา 

จะยงัผลใหจิ้ตใจสบายให้นอนหลบัสนิท 

ผูที้นอนฝันร้าย แกด้ว้ยพระคาถา ดงันี ยนัทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลญั 

จะโยจามะนาโป สะกุณสัสะ สทัโท ปาปัคคะโห ทสุสุปินงั อะกนัตงั

พุทธานุภาเวนะวินาสสะเมนตุฯฯ 
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ทีกล่าวมาทงัหมดนีให้เลือกใชต้ามโอกาส ยอ้มสะเดาะเคราะห์ เสริม

บารมี มงคลชีวิตได ้ทุกสิงในโลกเป็นอนิจจงัทงัหมด อยา่มองแต่

ภายนอกให้มองภายในใจของเราบา้ง พระท่านว่าการให้ธรรมทานชนะ

การให้ทานทงัปวง มีอานิสงส์สูงสุด การสร้างหนงัสือธรรมทุก1

ตวัอกัษรเปรียบเสมือนการสร้างพระ 1 องค ์ยอ่มมีเทวดามารักษา กาํจดั

โรคเวรโรคกรรม บรรเทาหนีกรรมไดท้าํให้เจริญรุ่งเรือง อธิษฐาน

ในทางชอบธรรม จะสาํเร็จสมปรารถนา 

ขอบคุณขอ้มูลจาก www.dandham.com 
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วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้รํารวย 
การแกก้รรมสะเดาะเคราะห์เป็นการทาํพิธีตามความเชือโบราณว่าจะ

สามารถส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึน มกัรวมไปถึงการต่ออาย ุหรือแกไ้ข

สิงเลวร้ายให้กลายเป็นดี การเริมทาํบุญตงัแต่ตน้ปีกจ็ะเพิมดวง เสริม

สง่าราศีให้ชีวิตมีความสุข และประสบความสาํเร็จตลอดทงัปีและ

ตลอดไปอยา่งแน่นอน 

 

1. ถือศีล 5 การถือศีล 5 เป็นประจาํจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้

ตงัมนัอยูใ่นความดีงาม การทาํดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการ

ทาํบุญกุศลทีไดอ้านิสงส์ เป็นผลให้เกิดความโชคดี และแกเ้คราะห์ลด

กรรมได ้

2. การถือศีล 8 จะช่วยเสริมดวงและแกเ้คราะห์ไดเ้ช่นเดียวกบัการถือศีล 

5 แต่การถือศีล 8 นนัปฏิบติัไดย้ากยิ ง แต่เมือปฏิบติัไดส้าํเร็จจะไดกุ้ศล

แรงนกัปฏิบติัแลว้ยงัช่วยเสริมดวงอาํนาจบารมีได ้

3. กินเจ ก็เพือลดละชีวิตสตัว ์ซึงไดอ้านิสงส์ผลบุญสูงและควรปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัด ถา้อธิษฐานไวว้่า 7 วนั ก็ทาํให้ครบ 7 วนั อาจตงัจิตว่าจะ

ทาํทุกวนัพระและทุกเดือน หรือปฏิบติัทุกเดือน เดือนละ 3 วนั หรือ 7 

วนั เป็นตน้ 
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4. ไหวพ้ระและถวายดอกไม ้ธูปเทียน รวมทงัการปิดทองคาํเปลวและ

เครืองหอม ผลบุญนีจะทาํให้ชีวิตรุ่งเรือง มีความเจริญกา้วหนา้ 

5. ถวายนาํมนัตะเกียงเพือความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิต เช่นเดียวกบั

ความสว่างของแสงตะเกียง ทาํให้พน้จากความมืดมิดทงัการดาํเนินชีวิต 

รวมทงัปัญหาและความคิดทีสว่างไสวไม่อบัจนหนทาง 

6. ถวายสงัฆทาน เป็นการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายสิงของ

จาํเป็นแด่พระสงฆ ์อานิสงส์ผลบุญจะส่งใหชี้วิตหมดเคราะห์หมดโศก 

จะทาํสิงใดกร็าบรืนไม่ติดขดั พบแต่ความสาํเร็จสมปรารถนา รวมทงัมี

ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ ไม่ขดัสน 

7. สวดมนต ์ไหวพ้ระ ไหวบู้ชาเทพต่างๆ จะทาํให้พบกบัความสุข 

ความเจริญเกิดความสุขใจว่ามีทีพึงพิง ยึดเหนียว นาํมาซึงกาํลงัใจใน

การต่อสู้ชีวิตตอ่ไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิงศกัดิสิทธิคอยคุม้ครองเป็นสิริ

มงคลแก่ตนเอง 

8. ทาํบุญปลอ่ยสตัว ์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผูอื้น แต่ถือว่าไดบุ้ญแรง 

จะตอ้งทาํดว้ยความตงัใจจริง เช่น การไปซือสตัวที์กาํลงัจะถกูฆ่าไป

ปล่อย ไถ่ชีวิตววัควายถวายวดัเพือมอบให้ชาวนานาํไปใชป้ระโยชน์ 

ซือปลาในตลาดทีจะถกูฆ่าไปปลอ่ยนาํ ผลบุญนียงัผลให้หมดทุกข ์

หมดภยั และพบความสุขความเจริญในชีวิต 
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9. ทาํบุญ ให้ทาน เป็นการรู้จกัเสียสละตนเองและแบ่งปันให้ผูอื้น ซึง

ผลบุญจะเกิดขึนไดน้นัตอ้งมีจิตใจยินดีในการทาํบุญให้ทานดว้ย ไม่ว่า

จะเป็นการบาํรุงพุทธศาสนา หรือการให้ทานเกือกูลคนยากไร้ ลว้น

แลว้แต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชค มีทรัพย ์และมากดว้ยบารมี 

10. ทาํทานแก่คนยากไร้ เป็นการทาํบุญทีมาจากจิตใจอนัไม่ยึดติดมี

ความไม่โลภ ผลบุญจึงหนุนนาํให้มีแต่ความราบรืน ยามมีเรืองติดขดัก็

จะมีผูม้าช่วยเหลือคาํจุน ยามมีเคราะห์ภยัก็จะแคลว้คลาด เพราะแรง

อนุโมทนาจิตจากผูย้ากไร้ทีไดรั้บสิงของจากเรานนัเอง 

11. ทาํบุญโลงศพ ซือโลงศพบริจาคศพอนาถาไร้ญาติ จะไดอ้านิสงส์

แรงยิ งนกั การทาํบุญเช่นนีจะช่วยเสริมดวงชะตาให้แขง็แกร่ง สามารถ

ตา้นเคราะห์ภยัหนกัต่างๆ และผอ่นหนกัเป็นเบาได ้

12. พิมพห์นงัสือธรรมะแจก จดัพิมพเ์องหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการ

พิมพก์บัผูอื้นก็ได ้เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมี เพือให้ปัญญา

สว่าง หมดทุกข ์หมดโศก ไม่มีเคราะห์ร้ายมากลาํกราย 

13. บริจาคค่านาํ ค่าไฟ จะช่วยให้ชีวิตราบรืน หมดทุกข ์หมดโศก 

ประสบแต่ความโชคดี 
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14. ซือขา้วสารถวายวดั เลียงอาหารเดก็กาํพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็น

การสงัสมบุญกุศล เพือให้ชีวิตมงัคงั อุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมดว้ย

บารมี 

15. การตกับาตรร่วมขนักบัผูอื้นหรือทาํบุญร่วมกบัผูอื้น ไม่ว่าจะทาํบุญ

ดว้ยการบริจาคทรัพยห์รือโดยทางอืน จะส่งผลใหเ้นือคู่ดูดี ดวงชะตา

แขง็แกร่ง เกือกลูซึงกนัและกนั และจะไดแ้ตเ่พือนทีดีในชาตินี 

ขอบคุณขอ้มูลจาก duangchata.com 
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ทําไมจึงต้องสะเดาะเคราะห์ การสะเดาะเคราะห์แก้

ทุกข์ใดได้? 

เมือเรามีเคราะห์หรือทุกขร้์อนต่างๆ วิธีหนึงทีจะช่วยบรรเทา 

คนไทยเรานนัเชือถือเรืองโชคลางและบาปกรรมกนัมาเป็นเวลานาน

มาแลว้ ส่วนหนึงเชือกนัว่าเมือเรามีเคราะห์หรือทุกขร้์อนต่างๆ นาๆ วิธี

หนึงทีจะช่วยบรรเทาสิงเลวร้ายต่างๆ ให้ทเุลาเบาบางลงไปบา้ง ก็คือ

การไปทาํบุญ เขา้วดัเขา้วา และทีขาดไม่ไดส้าํหรับคนไทยในสมยัก่อน

นนัก็คือการสะเดาะเคราะห์ แต่การสะเดาะเคราะห์ดงักล่าวนี มีมากมาย

หลายอยา่งทีเป็นสิงสืบทอดจนมาถึงปัจจุบนั บางครังเราเองกเ็คยไป

สะเดาะเคราะห์โดยการปล่อยสตัวต์่างๆให้เป็นอิสระ แต่หลายคน

อาจจะไม่เคยรู้ดว้ยซาํไปว่าการกระทาํดงักล่าวส่งผลแก่ตวัเราอยา่งไร 

ในทาํนองเดียวกนั ถา้เราตอ้งการสะเดาะเคราะห์เพือผลบางอยา่งเรา

จะตอ้งทาํอยา่งไร ลองอ่านบทความขา้งล่างดู แลว้คณุจะทราบถึง

เหตุผลทีคุณเองอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน 

 

การสะเดาะเคราะห์เป็นการทาํพิธีตามความเชือโบราณว่าจะสามารถ

ส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึนมกัรวมไปถึงการตอ่อาย ุหรือแกไ้ขสิงเลวร้าย
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ให้กลายเป็นดีการเริมทาํบุญตงัแต่ตน้ปีก็จะเพิมดวง เสริมสง่าราศีให้

ชีวิตมีความสุขและประสบความสาํเร็จตลอดทงัปีและตลอดไป ทงันี

พิธีสืบชะตา ต่ออาย ุและสะเดาะเคราะห์ เป็นพิธีกรรมหนึงทีกระจายอยู่

ในวฒันธรรมแถบเอเชีย โดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธทุกนิกาย ทงัชาว

ไทย จีน ไปจนถึงทิเบต รูปแบบประเพณี ขึนอยูก่บัวฒันธรรมของ

ทอ้งถิน สาํหรับการสะเดาะเคราะห์ทีชาวไทยนิยมกระทาํนนัไดแ้ก่ อนั

ไดแ้ก่ 

 

1. ถือศีล 5 การถือศีล 5 เป็นประจาํจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้

ตงัมนัอยูใ่นความดีงามการทาํดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทาํบุญ

กุศลทีไดอ้านิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดี และแกเ้คราะห์ลดกรรมได ้

 

2. การถือศีล 8 จะช่วยเสริมดวงและแกเ้คราะห์ไดเ้ช่นเดียวกบัการถือศีล 

5 แต่การถือศีล 8 นนัปฏิบติัไดย้ากยิ งแต่เมือปฏิบติัไดส้าํเร็จจะไดกุ้ศล

แรงนกัปฏิบติัแลว้ยงัช่วยเสริมดวงอาํนาจบารมีได ้

 

3. กินเจ ก็เพือลดละชีวิตสตัว ์ซึงไดอ้านิสงส์ผลบุญสูงและควรปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัดถา้อธิษฐานไวว้่า 7 วนั ก็ทาํให้ครบ 7 วนั อาจตงัจิตว่าจะ
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ทาํทุกวนัพระและทุกเดือนหรือปฏิบติัทุกเดือน เดือนละ 3 วนั หรือ 7 

วนั เป็นตน้ 

 

4. ไหวพ้ระและถวายดอกไมธู้ปเทียน รวมทงัการปิดทองคาํเปลวและ

เครืองหอมผลบุญนีจะทาํให้ชีวิตรุ่งเรือง มีความเจริญกา้วหนา้ 

 

5. ถวายนาํมนัตะเกียง เพือความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิตเช่นเดียวกบั

ความสว่างของแสงตะเกียง ทาํให้พน้จากความมืดมิดทงัการดาํเนินชีวิต

รวมทงัปัญหาและความคิดทีสว่างไสวไม่อบัจนหนทาง 

 

6. ถวายสงัฆทาน เป็นการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายสิงของ

จาํเป็นแด่พระสงฆอ์านิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศก 

จะทาํสิงใดกร็าบรืนไม่ติดขดัพบแต่ความสาํเร็จสมปรารถนา รวมทงัมี

ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ ไม่ขดัสน 

 

7. ไหวพ้ระไหวบู้ชาเทพต่างๆ จะทาํให้พบกบัความสุข ความเจริญเกิด

ความสุขใจว่ามีทีพึงพิงยึดเหนียวนาํมาซึงกาํลงัใจในการต่อสู้ชีวิต
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ต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิงศกัดิสิทธิคอยคุม้ครองเป็นสิริมงคลแก่

ตนเอง 

 

8. ทาํบุญปลอ่ยสตัว ์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผูอื้น แต่ถือว่าไดบุ้ญแรง 

จะตอ้งทาํดว้ยความตงัใจจริงเช่น การไปซือสตัวที์กาํลงัจะถกูฆ่าไป

ปล่อยไถ่ชีวิตววัควายถวายวดัเพือมอบให้ชาวนานาํไปใชป้ระโยชน์ซือ

ปลาในตลาดทีจะถูกฆ่าไปปล่อยนาํ ผลบุญนียงัผลให้หมดทุกข ์หมดภยั

และพบความสุขความเจริญในชีวิต 

 

9. ทาํบุญ ให้ทาน เป็นการรู้จกัเสียสละตนเองและแบ่งปันใหผู้อื้นซึงผล

บุญจะเกิดขึนไดน้นัตอ้งมีจิตใจยินดีในการทาํบุญให้ทานดว้ยไม่ว่าจะ

เป็นการบาํรุงพทุธศาสนา หรือการให้ทานเกือกลูคนยากไร้ลว้นแลว้แต่

เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชค มีทรัพย ์และมากดว้ยบารมี 

 

10. ทาํทานแก่คนยากไร้ เป็นการทาํบุญทีมาจากจิตใจอนัไม่ยึดติดมี

ความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนาํให้มีแต่ความราบรืน ยามมีเรืองติดขดัก็

จะมีผูม้าช่วยเหลือคาํจุนยามมีเคราะห์ภยัก็จะแคลว้คลาดเพราะแรง

อนุโมทนาจิตจากผูย้ากไร้ทีไดรั้บสิงของจากเรานนัเอง 
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11. ทาํบุญโลงศพซือโลงศพบริจาคศพอนาถาไร้ญาติ จะไดอ้านิสงส์

แรงยิ งนกัการทาํบุญเช่นนีจะช่วยเสริมดวงชะตาให้แขง็แกร่ง สามารถ

ตา้นเคราะห์ภยัหนกัต่างๆและผอ่นหนกัเป็นเบาได ้

 

12. พิมพห์นงัสือธรรมะแจก จดัพิมพเ์องหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการ

พิมพก์บัผูอื้นก็ไดเ้ป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมี เพือให้ปัญญา

สว่าง หมดทุกข ์หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้ายมากลาํกราย 

 

13. บริจาคค่านาํ ค่าไฟ จะช่วยให้ชีวิตราบรืน หมดทุกข ์หมดโศก 

ประสบแต่ความโชคดี 

 

14. ซือขา้วสารถวายวดั เป็นการสงัสมบุญกุศล เพือให้ชีวิตมงัคงัอุดม

สมบูรณ์และเพียบพร้อมดว้ยบารมี 

 

15. การตกับาตรร่วมขนักบัผูอื้นหรือทาํบุญร่วมกบัผูอื้นไม่ว่าจะทาํบุญ

ดว้ยการบริจาคทรัพยห์รือโดยทางอืน จะส่งผลใหเ้นือคู่ดูดีดวงชะตา

แขง็แกร่ง เกือกลูซึงกนัและกนัและจะไดแ้ต่เพือนทีดีในชาตินี 
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16.ทาํบุญร่วมบริจาคเพือซือกระเบืองมุงหลงัคาอุโบสถ เสริมดวง

ตาํแหน่งหน้าทีการงานและการสร้าง หลกัปักฐาน 

 

17.ทาํบุญจดัอาหารเลียงเดก็กาํพร้า เสริมดวงการเงิน คา้ขายรุ่งเรือง 

ลูกหลานหมดปัญหา 

 

18.ทาํบุญซือชีวิตววัควาย เสริมดวงชะตาชีวิต ต่ออาย ุสะเดาะเคราะห์

ทงัปวง 

19.ทาํบุญทอดผา้ป่า-กฐิน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุข ความ

เจริญรุ่งเรือง 

 

20.ทาํบุญตกับาตร เสริมดวงโชคลาภ และสมความปรารถนา หากตกั

บาตรดว้ยอาหารทีไม่มีเลือดเนือของสตัวจ์ะไดบุ้ญครบถว้นไม่ตกหล่น 

 

21.ทาํบุญถวายดอกไม ้ธูป เทียน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุข 

ความเจริญ ชีวิตสดใสสวยงาม 
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22.ทาํบุญสร้างพระพทุธรูป จะเสริมอาํนาจวาสนาในชาตินี ชาติหน้าจะ

ไดเ้ป็นผูมี้บุญหนกัศกัดิใหญ่ 

 

23.ทาํบุญร่วมสร้างสะพานและทางสญัจร ชาติหน้าจะบริบรูณ์ดว้ยรถ 

เรือ และยานพาหนะ 

 

24.ทาํบุญร่วมสร้างศาลาริมทาง ชาติหน้าจะมีคฤหาสน์ใหญ่โตเป็นทีอยู่

อาศยั 

 

25.ทาํบุญบริจาคเสือผา้ เครืองนุ่งห่ม ชาติหนา้จะมีเสือผา้แพรพรรณ

สวย ๆ สวมใส่ตลอดไป 

 

26.ทาํบุญสวดมนตภ์าวนาระลึกถึงพระพุทธเจา้ ชาติหนา้จะเป็นคนมี

สติปัญญาหลกัแหลม 

 

สิงต่างๆทีกล่าวมาทงัหมดนีเป็นเพียงความเชือส่วนหนึงทีตกทอดกนั

มาแต่โบราณกาล ไม่มีใครสามารถจะยืนยนัไดถึ้งผลทีจะตามมา

หลงัจากทีคุณไดก้ระทาํตามความเชือเหล่านีแลว้ แต่อยา่งหนึงทีคุณจะ
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ไดรั้บก็คือการกระทาํทีเสริมสร้างกาํลงัใจให้เกิดขึนแก่ตวัคุณเอง เพือ

ดาํเนินชีวิตต่อไปไดอ้ยา่งมนัคงในอนาคต 
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ปล่อยสัตว์ปล่อยปลานันได้บุญจริงหรือ? 

หลายคนคงสงสยัว่าการปลอ่ยสตัวป์ลายปลานนัแทจ้ริงแลว้ไดบุ้ญจริง

หรือไม่อยา่งไร? มาหาความหมายและคาํตอบไดที้นี 

วิธีการปล่อยสตัว ์ปล่อยปลา ทีถูกตอ้ง เชือว่าหลายคนคงเคยปล่อยสตัว ์

เช่น นก ปลา หรือโค กระบือ การเลือกปล่อยสตัวใ์ห้ไดบุ้ญเตม็ทีนนั 

ควรปล่อยสตัวที์กาํลงัตกอยูใ่นความลาํบากถึงทีชีวิต และควรหาซือใน

ตลาดทีกาํลงัจะโดนฆ่า และการปล่อยสตัวไ์ม่จาํเป็นตอ้งไปปล่อยทีวดั

ให้ปล่อยทีใดก็ไดข้อเพียงใหเ้ป็นสถานทีทีสตัวส์ามารถดาํรงชีวิตอยู่

รอดไปได ้

 

ปล่อยสัตว์นันได้บุญจริงหรือ ? 

เต่า ควรปล่อยในทีทีมีนาํค่อนขา้งนิง ดินแฉะๆ เพราะเต่าไม่สามารถ

ดาํรงชีวิตอยูไ่ดใ้นกระแสนาํแรงๆ เท่ากบัเราทาํบาปมากกว่าทาํบุญ 

 

ปลาไหล ควรปล่อยลงแม่นาํทีมีดินเฉอะแฉะและนาํไหลไม่แรงหรือ

ตามบริเวณห้วย ทอ้งสวน ทอ้งนา 
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ปลาดุก-ปลาช่อน ควรปลอ่ยในแม่นาํคลองทีมีกระแสนาํไม่แรง ค่อยๆ

ปล่อยเพือใหป้ลาคุน้นาํ 

 

หอยโข่ง-หอยขม-กบ ควรปลอ่ยชายแม่นาํ ห้วย หนอง คลอง บึง ค่อยๆ

ปล่อย ไม่ควรโยนไปกลางนาํ เพราะจะทาํให้หอยตายได ้

 

อานิสงส์การปลดปล่อยชีวติสัตว์เพอืสงเคราะห์ 

ปล่อยโค-กระบือ เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาตนเอง จะมีอายุ

ยืนแคลว้คลาด ปราศจากโรคภยั หรือหมดเคราะห์กรรม 

ปล่อยนก จะทาํให้โชคลาภเพิมพูน เพือสะเดาะเคราะห์ให้มีความสุข

ความเจริญรุ่งเรือง และพน้จากทกุขภ์ยัต่าง  ๆ

ปล่อยหอยโข่ง จะช่วยใหด้าํเนินชีวิตสะดวกสบาย เป็นผูน้าํคนมีบริวาร

มาก 

ปล่อยหอยขม เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดทุกขห์มดโศก สามารถ

ช่วยปลดปล่อยเรืองขมขืนความทุกขโ์ศกทงัหลาย 

ปล่อยเต่า เพือสะเดาะเคราะห์ให้คนทีเจบ็ไขไ้ดป่้วยหายวนัหายคืนและ

มีอายยุืน 
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ปล่อยตะพาบ จะทาํให้ไม่มีเภทภยัมาคุกคาม คนทีป่วยเป็นอมัพาตจะมี

อาการทุเลา 

ปล่อยกบ 2 ตวั เพือให้เคราะห์กรรมทีเกิดจากคู่ครองไดห้มดสิน 

ปล่อยกบ 5 ตวั เป็นการอทิุศส่วนกุศลให้กบัเจา้กรรมนายเวร ช่วยให้

พน้วิบากกรรมเก่า 

ปล่อยปลาทัวไป เพือสะเดาะเคราะห์ปรับดวงทีหม่นหมองมวัให้สดใส

รุ่งเรือง อยูเ่ยน็เป็นสุข 

ปล่อยปลาไหล ช่วยการดาํเนินชีวิตทุกอยา่งราบรืน ทงัการงาน การเงิน 

พน้จากอุปสรรคสู่จุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ปล่อยปลาดุก จะทาํให้ศตัรูหรือคู่แข่งพ่ายแพ ้

ปล่อยปลาช่อน ช่วยชอ้นเงิน ชอ้นทอง และเพือปรับดวงให้หมด

เคราะห์หมดภยั 

ปล่อยปลาหมอ เพือสุขภาพดี แขง็แรง จะทุเลาจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 

ทีเป็นอยู ่

ปล่อยปลาตะเพยีน จะขยนัหมนัเพียรและหาเงินไดม้ากขึน 

ปล่อยปลาบู่ เพือทดแทนบุญคุณบิดามารดา ผูมี้พระคุณ 

ปล่อยปลากราย ช่วยให้เคราะห์ร้ายกลายเป็นดี 

ปล่อยปลาใน จะเจริญกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที 
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ปล่อยปลาซิว จะทาํให้รอดพน้จากคดีความต่างๆ 

 

ปล่อยสัตว์นันได้บุญจริงหรือ ? 

การปล่อยสตัว ์นิยมปล่อยตามกาํลงัวนั ดงันี 

วนัอาทิตย ์ปล่อยจาํนวน 6-9 ชีวิต 

วนัจนัทร์ ปล่อยจาํนวน 15 ชีวิต 

วนัองัคาร ปล่อยจาํนวน 8 ชีวิต 

วนัพุธกลางวนั ปล่อยจาํนวน 17 ชีวิต 

วนัพุธกลางคืน ปล่อยจาํนวน 12 ชีวิต 

วนัพฤหสับดี ปลอ่ยจาํนวน 12 ชีวิต 

วนัศุกร์ ปล่อยจาํนวน 21 ชีวิต 

วนัเสาร์ ปล่อยจาํนวน 10 ชีวิต 

คาํอธิฐานในการปล่อยปลา 

ขา้พเจา้ชือ...........นามสกุล.........ลูกขอตงัจิตถึงสิงศกัดิสิทธิทงัสากล

โลก วนันีลูกตงัจิตเป็นมหากุศลในการให้ทานชีวิตสตัวคื์อ................... 

วนันีลูกขอปลอ่ยท่านทงัหลายให้เป็นอิสระให้ชีวิตท่าน หากลูกมี

เคราะห์ขอใหไ้ปกบัสรรพสตัว ์ขอบุญกุศลนีส่งผลให้ขา้พเจา้มีชีวิตทีดี
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ขึน พน้เคราะห์ พน้โศก พน้โรค พน้ภยั สิงไม่ดีทงัหลายให้ออกไปจาก

ตวัลูกดว้ยเถอะ สาธุ 

ขอขอบคุณ 

ขอ้มูล : horolive 
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แก้เคราะห์ลดทุกข์และอุปสรรค 

ชีวิตบนโลกมนุษยไ์ดถู้กลิขิตเอาไวแ้ลว้ว่าเราตอ้งเกิดอะไรขึนบา้งแต่

การเลียงสิงทีเกิดขึนสามารถทาํไดแ้ต่บางท่านก็ไม่สามารถแกใ้ด

เรียกว่าเป็นอุปสรรค ์

 

ชีวิตบนโลกมนุษยไ์ดถู้กลิขิตเอาไวแ้ลว้ว่าเราตอ้งเกิดอะไรขึนบา้งแต่

การเลียงสิงทีเกิดขึนสามารถทาํไดแ้ต่บางท่านก็ไม่สามารถแกใ้ด

เรียกว่าเป็นอุปสรรค....สาํหรับชีวิตทงัทีเลือกไดแ้ละไม่ไดเ้ช่นกนับาง

ท่านนนัอาจจะเกิดเร็วชา้ในเรืองอุปสรรคทีมา นนัแต่เราสามารถเลียง

ไม่ให้เกิดไดแ้ต่ตอ้งพยายามในการสร้างบุญบารมีให้ต่อเนืองกจ็ะเป็น

การเลียงไดดี้ทีเดียว 

 

แก้เคราะห์ลดทุกข์และอุปสรรค 

แต่บางครังบาง ช่วงเวลาของชีวิต เราอาจพบวา่ เป็นช่วงทีช่างมีแต่

ความติดขดั และผิดพลาดเสียหายไปเสียทุกอยา่ง คิดจะจบัทาํสิงใดก็ไม่

ราบรืน มกัมีอุปสรรคปัญหาเขา้มาแทรกจนเหนือยกว่าช่วงอืนๆทอ้กบั

เรืองทีเกิดขึนอยา่งมากมายและหาทางออกยากและไม่มีผูที้อุปถมัภอี์ก
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ทงัชีวิต มีแต่ความทุกขใ์จไม่สบายกาย รู้สึกทุกขร้์อนยุง่ยากกว่าทีเคย

พานพบมา 

หากเป็นเช่นนนัก็เป็นไปไดว้่าเป็นช่วงดวงชะตาออ่นกาํลงั และมี

เคราะห์มากดทบัชะตา วิธีแกเ้คราะห์ลดกรรม แกไ้ขให้ต่อเนืองอยูเ่ป็น

ประจาํกอ็าจจะลดกรรมร้ายใหเ้ป็นกรรมดีและทีเป็นเจา้กรรมนายเวรก็

จะกลายเป็นเทวดาคุม้ครองไดอี้กดว้ยนะคะสิงทีควรแกไ้ขดงัต่อไปนี 

แกเ้คราะห์ลดทกุขแ์ละอุปสรรค 

1. ไหวพ้ระบอ่ยๆ และทาํบุญอุทิศให้วิญญาณบรรพบุรุษ เจา้กรรมนาย

เวรบอ่ยๆและกรวดนาํ 

2. ทาํบุญปลอ่ยนกปลอ่ยปลา ปล่อยหอยขม ปล่อยปลาไหล และปลา

ดุกทาํบ่อยๆเลขมงคลเช่น3 5 7 9 ตวัหรือแลว้แต่มากกว่านนัก็ตาม

สะดวกนะคะพยายามทาํให้ต่อเนือง 

3. ทาํบุญบริจาคทาน จะบริจาคเป็นเงินทองหรือสิงของ หรือแรงกายก็

ได ้เช่น บริจาคเสือผา้เครืองใชแ้ก่ผูป้ระสบอุทกภยันาํท่วม บริจาคร่วม

ซือยารักษาโรคทีโรงพยาบาลสงฆ ์หรือถา้ให้ดีวดัพระพุทธบาทนาํพุก็

จะสามารถช่วยไดอ้ยา่งเตม็ทีแกบุ้ญกรรมไดดี้ทีเดียวค่ะ 

4. ทาํบุญถวายธูป-เทียน ปิดทองคาํเปลว ถวายพวงมาลยัหรือดอกไมส้ด 

ทาํสงัฆทานติดต่อกนั 3 -5 เดือน ก็จะเบาทุกขไ์ดแ้ต่ของทีถวายซือมา
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จดัเองจะดีทีสุดเพราะไดบุ้ญแห่งการตงัใจและเกิดความศรัทธาในการ

จดัสรรของดีๆคะ่ 

6. ไปกราบไหวเ้จา้แม่กวนอิมพระโพธิสตัว ์ผูเ้มตตาให้พน้ทุกข ์และ

พยายามหลีกเลียงหรือเลิกการรับประทานเนือววั ควรทานมงัสวิรัติใน

วนัเกิดตวัท่านเอง เช่น ท่านทีเกิดในวนัจนัทร์ ก็งดวนัจนัทร์เป็นหลกั

และอธิฐานขอท่าน ปฏิบติัเลยนะคะจะไดอ้านิสงส์อยา่งมากทีเดียวและ

สามารถช่วยดวงคุณเรืองร้อนใจกบัการโดนเบียดเบียน 

7. ซืออปุกรณ์ลา้งห้องนาํหรือขดัลา้งห้องนาํทีวดั เพือแกเ้คลด็ปรับดวง

ให้ลา้งเคราะห์หรือสนบัสนุนการสร้างห้องนาํ 

อยา่งไรก็ดีฝากชาวสนุก!ดูดวงไวส้กันิดว่าสิงทีเรานาํเสนอไปนนัเป็น

เพียงความเชือส่วนบุคคลทีเชือว่าปฏิบติัแลว้จะช่วยลด บรรเทาเคราะห์

กรรมได ้หรือทาํแลว้สบายใจจึงทาํ ไม่ไดเ้ป็นการชีนาํหรือส่งเสริมว่า

สิงเหล่านีจะช่วยแกก้รรมลดกรรมไดแ้ต่อยา่งใด... 

ขอขอบคุณ 

ขอ้มูล : www.horolive.com 
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“เคลด็วธีิแก้กรรม” ทีมีปัญหาเรืองความรักและ

ครอบครัว! 

กรรมผกูพนัจากการอธิษฐาน หรือสาปแช่งของเจา้กรรมนายเวร 

การทีมีปัญหาเกียวกบัความรัก สาเหตุสาํคญัส่วนหนึงนนั มาจากการที

ชาติหนึงชาติใดเคยสร้างกรรมเอาไวแ้ละอาจจะมีกรรมผกูพนัจากการ

อธิษฐานเอาไว ้จากการสาปแช่งของเจา้กรรมนายเวร การมีหนีกรรมที

ตอ้งชดใช ้ก่อนอืนนนัครูบาอาจารยท์่านแนะนาํให้ทาํการถอนการ

อธิษฐานเสียก่อน เหมือนกบัเราไปขอแกไ้ขในสิงทีเราเคยทาํเอาไว ้ซึง

จะสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จนนั ตอ้งอยูที่บุญของตนเองดว้ย 

 

ดงันนั จึงตอ้งมีการสร้างบุญกุศลใหก้บัตนเองเสียก่อน ให้ตนเองนนัมี

ตน้ทุนทีดี ในการทาํการอะไรก็ตาม ปัญหาความรัก คู่ครอง ครอบครัว 

เป็นปัญหา มีสาเหตุทงัจากเรืองของกรรมใหม่และกรรมเก่า แต่

ส่วนมากจะหนกัไปทางกรรมใหม่เป็นเหตุหลกั ดว้ยการผิดศีลของฝ่าย

ใดฝ่ายหนึงหรือของทงัคู่และการมวัเมาในกิเลส อาํนาจฝ่ายตาํ และการ

ไม่ยอมกนัและกนั หากเป็นในเรืองของกรรมเก่า เช่น ในอดีตชาติเคย

หลอกให้คนอืนรักหลงแลว้ทิ งขวาง หรือมีสามีหรือภรรยาหลายคน
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ดูแลไม่ดี เป็นเหตุให้คนไหนคนหนึงทุกขท์รมาน หรือเป็นผูที้ชอบยยุง

ให้ครอบครัวตนเองหรือผูอื้นตอ้งมีความแตกแยกกนัดว้ยการกระทาํทงั

กาย วาจาและใจ 

 

คอยยยุงให้สามีเกลียดพ่อแม่ ยยุงให้คู่ครองคนอืนผิดใจกนั เป็นสาเหตุ

ให้คนตอ้งทะเลาะจนถึงขนัลงไมล้งมือ ใชว้าจาส่อเสียดโดยการกระทาํ

ทงัหมดนนัมีพืนฐานทางจิตใจทีเป็นอกุศล หากเป็นผูที้มีกรรมไม่มี

คู่ครองหรือมีคู่แลว้ไม่มีบุตรทงัทีในชาติปัจจุบนัประพฤติตนอยูใ่นศีล

ขอ้ 3 ก็ดว้ยเหตุแห่งกรรมทีเจา้กรรมนายเวรตอ้งการไม่ให้มีคู่ครองหรือ

บุตรสืบสกลุ เนืองจากในอดีตชาติ เคยไปผิดลกูเมียผูอื้นมาก่อนทาํให้

คู่ครองของเขาเกิดความเจ็บชาํนาํใจผกูจิตอาฆาตสาปแช่งคืนไม่ให้มี

คู่ครองหรือมีลูกดว้ย 

 

หรือไม่เช่นนนัก็ไดไ้ปกระทาํกรรมอนัหนกัไว ้เช่นเคยสงัหารลูกเมีย

ผูอื้นโดยเจตนาเมือไดรั้บโทษโดยตอ้งสงัเวยชีวิตคืนในชาติถดัไปแลว้ 

เศษกรรมอนันนัทีเหลืออยูย่งัส่งผลมายงัชาติปัจจุบนัทาํให้ตอ้งร้าง

คู่ครองหรือไม่มีบุตรอีก ในอนัทีจริง เรืองนีนนัเป็นเรืองทีมาแกที้ปลาย

เหตุแลว้ ทางทีดีตอ้งเริมจากเหตุของมนัก่อน คือ เรืองการดูเนือคู่และ
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เลือกให้ถูกตอ้งตงัแต่แรก แต่อยา่งทีพูดอยูเ่สมอว่า สตัวโ์ลกนนัมีกรรม

เป็นของตวัเอง ดงันนัเราอาจจะไม่ไดเ้ลือกคู่ครองคนนี แต่ไม่อาจจะ

ปฏิเสธได ้เพราะกรรมเป็นผูลิ้ขิตให้เป็นเช่นนี 

 

หลายคนมีปัญหามากในเรืองคู่ครอง เริมจากภายในทงัขดัแยง้กนัทาง

ความคิด นาํมาสู่ผลแห่งการกระทาํทีต่างคนก็ไม่พอใจในการกระทาํ

นนั ทงักินเหลา้ เทียวเตร่การงานไม่ทาํหรือสนใจจะทาํ การมกัมากใน

กามารมณ์จนเกินเหตุทาํให้เกิดความร้าวฉานในชีวิตคู่ การข่มเหงทาํ

ร้ายจิตใจให้บอบชาํทงัทีมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตาม ทางทีจะเปลียน

เรืองเหล่านีจากร้ายให้กลบัมาเป็นดี เปลียนจากคูเ่วรคู่กรรมมาเป็นคู่แท ้

คู่บุญบารมีนนั ทาํได ้คือ ตอ้งทาํกรรมดีเท่านนัทีจะเปลียนทุกอยา่ง

ได ้ขอให้มีศรัทธาในความเชือเถิดว่า ทาํดียอ่มตอ้งไดดี้ ทาํบุญตอ้งได้

บุญ 

 

เพียรทาํดีกบัเขาหรือเธอในทุกๆ เรืองทงักาย วาจา ใจ ปรารถนาให้เขามี

ความสุขและกลบัเนือกลบัตวัเป็นคนดี ความดีเหล่านนัจะไปละลาย

พฤติกรรมทีไม่ดีของเขาให้หมดหรือเบาบางลงในระดบัทีเราพอทีจะ

รับได ้หรือหมดพิษไปเลยก็มีมาแลว้ เปรียบความไม่ดีของเขานนั เป็น
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ยาพิษหนึงชอ้นถา้เรากินเขา้ไปโดยไม่ผสมอะไร เราตายทนัทีแน่นอน

แต่ถา้เราเอากรรมดี คือ นาํสะอาดหนึงตุ่มมาละลายมนั ผลพิษของมนั

นนัเบาบางจนแทบทาํอะไรเราไม่ไดเ้ลย อนันีประการหนึง 

ประการทีสอง หมนัชกัชวนเขาหรือเธอให้ทาํบุญกุศล ทาํทาน รักษาศีล 

ภาวนา บางคนตอ้งอาจจะตอ้งใชอ้บุายบา้ง ก็ไม่น่าจะผิดอะไร เพราะ

เราทาํไปดว้ยเจตนาทีดี ทีรักเขาและอยากเห็นเขากลบัมาเป็นคนดีดงั

เดิม บุญกุศลทีทาํร่วมกนัก็จะเป็นบุญใหม่ และเราหมนัอธิษฐานขอพลงั

บุญอนัยิ งใหญ่ช่วยทาํให้เขาเดินกลบัมาสู่ความดีงาม แรงอธิษฐาน

เหล่านนัจะช่วยไดแ้น่นอน จะเร็วหรือชา้อยูที่บุญกุศลทีเราทาํนนัมี

อานิสงส์มากนอ้ยเพียงใด 

 

อานิสงส์ของบุญนนั ไม่ใช่เพียงแต่แค่การทาํทาน ถวายขา้วพระ ถวาย

สงัฆทานเท่านนั ยงัมีช่องทางในการทาํบุญหลายช่องทาง ทงัการรักษา

ศีล การภาวนา การอนุโมทนาบุญผูอื้น การใชแ้รงกาย สติปัญญา

ช่วยเหลือผูอื้น ทีเราไม่ตอ้งใชเ้งินแมแ้ต่บาทเดียว บางคู่ ในตอนแรกยงั

ไม่สามารถพาคู่ครองไปสู่เส้นทางบุญทีว่าได ้อาจจะเป็นเพราะเขาหรือ

เธอนนัมีวิบากกรรมมาบงัตา บงัใจอยูห่รือกาํลงัส่งผลอยู ่การตอ้งเริม

จากการโมทนาอุทิศบุญทีตวัเราเป็นคนทาํส่งไปใหเ้ขา ระบุชือเขาหรือ
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เธอทุกครัง ให้เป็นบุญใหม่แมเ้จา้ตวัเขาจะไม่ไดท้าํเองก็ตาม หลงัจาก

การทาํบุญทุกครัง ก็โมทนาอุทิศบุญส่งไปให้ ไม่นานนกับุญทีเขาไม่

เคยมีก็จะมีขึนมาได ้

 

และยิ งไดไ้ปร่วมทาํบุญกุศลดว้ยกนั บุญของทงัสองคนก็จะร่วมกนัเป็น

กองบุญทีใหญ่ขึนๆ และเป็นจริงทีว่า บุญกุศลเท่านนัทีจะมีอาํนาจทาํ

ให้วิบากกรรมต่างๆ ไดเ้บาบางลงไป จนแทบอาจจะไม่มีผลเลยก็ไดใ้น

ชาตินี แต่อยา่งไรก็ดีก็คงตอ้งไดรั้บเศษเวรเศษกรรมีทีทาํมา เพราะเป็น

กฎแห่งกรรมทีไม่มีใครหลีกเลียงไปได ้เมือเราไดท้าํกรรมดีร่วมกนั

แลว้ สิงทีสาํคญัทีสุดอีกเรืองหนึงก็คือ ตอ้งละเวน้กรรมชวัดว้ย อยา่ง

นอ้ยการรักษาศีล 5 อยา่งเคร่งครัด นนัจะเป็นกาํแพงกนัไม่ให้ความชวั

และความไม่ดีมาสู่ชีวิตของเราทงัคู่ได ้

และทีสาํคญั ครูบาอาจารยท์่านสอนไวว้่า ถา้เราสามารถทาํให้คู่ของเรา

นนั กล่าวอโหสิกรรมให้กบัเรา และเราให้อโหสิกรรมต่อเขาหรือเธอ

อยา่งจริงใจ วิบากกรรมไม่ดีทีเคยทาํร่วมกนั ก็จะไดย้กเลิกกนัไป ซึงจะ

เป็นผลดีอยา่งมากของคนทงัคู่ เพราะสิงทีเราเป็นหนีแก่กนัและกนัได้

ถูกชดใชไ้ปแลว้และ สาํหรับคู่ทีเป็นคู่เวรคูก่รรม คู่อาฆาตทะเลาะเบาะ

แวง้กนัรุนแรงอยูต่ลอดเวลา และมีความคิดอยูทุ่กวนัว่าจะแยกทางกนั
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ไดอ้ยา่งไร สิงทีแยกคนทงัคู่ออกจากกนัไปได ้ก็คือ ตอ้งรอให้วิบาก

กรรมทีทาํร่วมกนันนัหมดลงเสียก่อน ถึงจะแยกกนัไปได ้และแรง

อานิสงส์ผลบุญของตวัเราเท่านนัทีจะช่วยเราได ้ทีจะพอทาํให้วิบาก

กรรมต่างๆ ไดห้มดลงหรือคลายลง อีกทงัอาจมีกรรมมาตดัรอน กรรม

มาบีบคนั ทาํให้สิงทีเราทนทุกขน์นัพลิกผนัไป ซึงก็เป็นเรืองของกฎ

แห่งกรรมทงัสิน ขอให้ทาํใจและเขา้ใจในเรืองกฎแห่งกรรมอยา่งลึกซึง 

ถา้มีเรืองไหนยงัไม่เขา้ใจลองสอบถามครูบาอาจารยท์งัทีเป็นพระสงฆ์

หรือคนทีปฏิบติัธรรมทีถูกตอ้ง ก็จะไดค้าํตอบทีเป็นประโยชน์ต่อชีวิต 

แต่อยา่เป็นอนัขาด ขอเตือนไวเ้ลยว่า ประตูนรกเปิดรออยู ่ถา้แอบไป

สร้างกรรมไม่ดีโดยคิดเอาเองว่า จะสามารถตดัขาด หลีกหนีเรืองของ

กฎแห่งกรรมไปได ้รังแตจ่ะทาํให้ตอ้งทนทุกขท์รมานมากยิ งขึน ทงั

การพยายามทาํร้ายตวัเอง การคบชู ้มีกิก การประพฤติในการเสือมทงั

ปวงเพือการประชดประชนัคู่ครอง ให้โกรธหรือเลิกรากนัไป มนัจะไม่

เป็นอยา่งทีเราหลงคิดผิดไปอยา่งนนัแน่นอน เพราะผลของมนัเลวร้าย

กว่าทีคิดมากนกั แต่ถา้ยงัรัก ยงัมีแรงปรารถนาทีอยากจะครองคูก่นัอีก 

มีจิตใจเมตตา เชืออยูเ่สมอว่ากรรมดีจะเปลียนแปลงเขาหรือเธอได ้

ดวงตาและหวัใจยงัคงเห็นในความดีของเขาหรือเธอ ทีมากกว่าความไม่

ดี ลองเอาวิธีทีแนะนาํขา้งบนเหล่านีไปใช ้ตอ้งไดผ้ลทีดีกลบัขึนมา
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แน่นอน อยา่งนอ้ยก็กบัผูที้ไดก้ระทาํความดี เป็นเสบียงบุญทีเก็บไว ้ถึง

เวลากเ็อาออกมาใชไ้ดท้นัเวลา 

 

http://horoscope.sanook.com/111769/ 
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5 พธีิกรรมล้างซวย ตามความเชือของคนไทย 

 

คนไทยมีความเชือเรืองโชคลาภและเคราะห์กนัมาตงัแต่สมยัโบราณ 

เชือกนัว่าเมือมีความซวยต่างๆ เขา้มาในชีวิตแลว้ วิธีทีจะสามารถช่วย

ลา้งความซวยให้ทเุลาลงไดคื้อ พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ และนีคือ 5 

พิธีกรรมลา้งซวยทีเป็นความเชืออยูคู่่สงัคมไทยมาถึงจนปัจจุบนั 

1. บังสุกุลเป็น-บังสุกุลตาย 

คาํวา่บงัสุกุลตาย หมายถึง การให้คนทีคิดว่าตวัเองซวยอยา่งแรง คน

ป่วยหนกั หรือมีคนทกัว่าชะตาขาด มาทาํพิธีประหนึงคนตาย 

เหมือนกบัว่าเราไดต้ายไปแลว้ เพือให้ความซวยหรือสิงไม่ดีผา่นพน้ไป 

การบงัสุกลุเป็น หมายถึง การทาํพิธีให้ชีวิตใหม่เปรียบเสมือนตายแลว้

เกิดใหม่ เริมตน้ชะตาใหม่ โดยการทาํพิธีนนั พระผูท้าํพิธีให้นนัจะให้

ผูก้ระทาํนอนในโลงศพ แลว้นาํผา้ดิบสีขาวมาห่มไวใ้ห้เหมือนคนตาย 

พนมมือถือธูปเทียนและดอกไม ้พนัดว้ยสายสิญจน์ให้เหมือนกบัศพ 

2. อาบนํามนต์ 9 วดั 

เป็นพิธีทีสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองหรือจะให้พระเกจิอาจารย ์ผูมี้วิชา

ไสยศาสตร์ทาํให้ก็ได ้เพือขบัไล่ความซวยทีเกิดจากสิงไม่ดีต่างๆ ออก

จากตวั หรือซวยเพราะโดนคุณไสย โดยจะมชน้าํมนตศ์กัดิสิทธิที
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รวบรวมจากวดั 9 แห่ง นาํมาเทรวมกนัให้พอทีจะอาบได ้จากนนัจึงให้

พระผูมี้วิชาตกันาํมนตอ์าบผูที้ตอ้งการลา้งซวย 

3.ไถ่ชีวติสัตว์ 

เป็นพิธีกรรมลา้งซวยแบบบา้นๆ ทีสามารถทาํไดง่้ายๆ โดยปลอ่ยสตัว์

ทุกชนิดทีสามารถปล่อยได ้โดยเฉพาะสตัวที์กาํลงัจะโดนฆ่า เช่น โค 

กระบือ สุกร ตามโรงฆ่าสตัว ์หรือ เป็ด ไก่ ปลา และสตัวน์าํต่างๆ ใน

ตลาด ซึงเชือกนัว่าสตัวเ์หล่านีเป็นสตัวที์กาํลงัจะโดนฆ่าการไถ่ชีวิต

สตัวเ์หลา่นีเปรียบเหมือนการให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา 

4. สวดภาณยักษ์ 

คนไทยมีความเชืออยา่งหนึงเกียวกบัความซวยทีเกิดขึนกบัตวัเองว่า 

อาจเป็นเพราะภูตผีปีศาจเขา้มาวนเวียนอยูร่อบๆ ตวั ดงันนั การปัดรัง

ควานเหล่าเสนียดจึงเป็นทางหนึงทีช่วยเสริมดวงชะตาให้รอดพน้จาก

ความซวยได ้

5. ตดัผมลอยเคราะห์ 

พิธีลา้งซวยจากตาํราพิชยัสงครามโบราณ เชือว่า ใครทีมีเคราะห์ ดวง

ตก เมือไดท้าํพิธีดงักล่าว ชีวิตจะเปลียนไปในทางทีดีขึน ขนัตอนการ

สะเดาะเคราะห์ดว้ยพิธีนี เริมจากการนาํเครืองบูชาไปถวายแก่พระทีทาํ

พิธี เริมจากการนาํเครืองบูชาไปถวายแก่พระทีทาํพิธี เพือขอ



วิธีแกก้รรม   (แจกฟรี)                                     เรียบเรียงโดย  คีตะธารา / ฉัตรราชา 

หน้า 72 จาก 72 

 

อโหสิกรรมแก่เจา้กรรมนายเวร หลงัจากนนัพระจะสวดคาถา และหกั

ดอกบวัให้ผูส้ะเดาะเคราะห์ถือไว ้แลว้จบัเส้นผมขึนมา จากนนัก็เสก

พระคาถาพร้อมกบัตดัผมนนัให้ขาดออกจากตวั แลว้นาํผมใส่ดอกบวั

ไปลอยในแม่นาํหรือลาํคลอง 

โดย : Chang noye 

http://www.khanpak.com/content/30991/ 
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วธีิการแก้กรรมเรืองต่างๆ 

ครอบครัวมีแต่ปัญหา | กรรม....เสียเงินตลอด | กรรมตอ้ง

สะเดาะเคราะห์ | กรรมคู่ไม่ดี | กรรมเป็นเมียนอ้ย |  

กรรม ทุกขใ์จเพราะญาติพีนอ้งและสามี | กรรมเป็นอมั

พฤกษ ์| กรรมเป็นมะเร็ง | กรรมลูกไม่ดี เกเร ไม่เชือฟัง |  

กรรมคา้ขายขาดทุน | กรรมเกิดมาไม่สวย | กรรมมีกลินตวั

เหมน็ตลอด | กรรมเกิดมาโง่ | กรรมมีบริวารไม่ดี |  

กรรมให้แคลว้คลาดจากอนัตรายทงัปวง | กรรมเจอแต่คนเอา

เปรียบ | กรรมไม่มีลาภลอย | การออกกรรม | วิธีออกกรรม 
 

ครอบครัวมีแต่ปัญหา 

  เกิดจากกรรม (สิงใดสิงหนึงดงันี) 

    1.เคยทาํแทง้ไหม 

2.ไม่ทาํบุญให้บรรพบุรุษไหม 

3.ไม่เขา้ใจครอบครัว สามี ลูกหรือเปล่า 

4.เคยผิดศลักาเม ในชาติก่อนและชาตินีไหม 

5.ทาํผิดต่อเจา้ทีเจา้ทางไหม 

วธีิแก้กรรม 

  1.นิมนตพ์ระเลียง ทาํบุญบา้น วนัเกิด สวดชะยนัโต ขอ
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พร ประพรมนาํมนตใ์ห้ครอบครัว อยูเ่ยน็เป็นสุข และ

ถวายสงัฆทานสวดอุทิศให้ เจา้กรรมนายเวรทงัหลายให้

อโหสิกรรมและช่วยครอบครัวอยูเ่ยน็เป็นสุข 

2.ไปถวายผา้บงัสุกลุอุทิศให้บรรพบุรุษให้อยูอ่ยา่งร่มเยน็

เป็นสุขหรือทาํบุญให้บรรพบุรุษให้ไดรั้บกุศล 

3.เคยบอกรักสามีและลูกบา้งไหม ทาํซะ จะทาํให้เขา

เขา้ใจมากขึนว่าเรารัก 

4.สวดมนตท์ุกวนัเกิดตนเอง ขอพรเทพประจาํตวัให้

คุม้ครองครอบครัวใหอ้ยูร่่มเยน็เป็นสุข 

5.กราบไหวเ้จา้ทีเจา้ทางดว้ย อาหารคาวหวานชุดใหญ่ แก่

พระภูมิเจา้ทีให้ไดรั้บและขอพรใหอ้าํนวยโชคลาภความ

ร่มเยน็เป็นสุขให้ครอบครัวท่าน 

     

กรรม....เสียเงนิตลอด 

  เกิดจากกรรม 

    1.เคยเอาเงินเขามาในชาติอดีตแลว้ไม่คืน 

2.ปล่อยกูคิ้ดดอกเบียแพง 

3.โกงคนในชาติปัจจุบนั 
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4.ทาํแทง้ 

5.ยยุงให้คนเสียเงิน โดยรู้ว่าผิดก็ให้ทาํ 

วธีิแก้กรรม 

  1.พยายามทาํบุญอุทิศส่วนกุศล ทุกวนัเกิด ให้ผูที้เคย

ล่วงเกินกนัมาตงัแต่อดีตชาติปัจจุบนัชาติ ให้ไดรั้บกุศล

และอโหสิกรรมซึงกนัและกนั 

2.หากมีคนทีล่วงเกินยงัมีชีวิตอยู ่หาเงินไปคืนและขอ

อโหสิกรรมซะเพือชีวิตเราจะไดดี้ขึนต่อไป 

3.ตกับาตร วนัโกนอุทิศให้เจา้กรรมนายเวรและวิญญาณ

เดก็ทีตามมาให้ไดรั้บกุศล และเปิดทางให้ชีวิตดีขึน 

4.ทาํกุศลกบัผูมี้พระคุณและช่วยคนไว ้เพือยามทุกขย์าก

จะไดมี้คนมาเหลียวแล และดูแลเราบา้ง 

5.สวดมนตท์ุกวนัเกิด และแผเ่มตตาให้เจา้กรรมนายเวร

ให้ไดรั้บกุศลและอโหสิกรรมซึงกนัและกนั 

     

กรรมต้องสะเดาะเคราะห์ 

  เกิดจากกรรม 

    เมือตนเองเขา้เสวยอาบุทีไม่ดี ก็จะประสบเคราะห์ร้าย 
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เช่น ป่วยหนกั อุบติัเหตุ เสียเงิน จึงตอ้งสะเดาะเคราะห์

ดงันี 

กรรมจาก  

1.ชอบทาํร้ายคนตาํกว่าให้ทุกขท์รมาน 

2.ป่วยหนกั ฆ่าสตัวไ์ว ้ผิดศีลขอ้ 1 

วธีิแก้กรรม 

  1.กินเจ 7 วนั อุทิศให้สรรพสตัวท์งัหลายทีเคยทาํไวต้งัแต่

อดีตชาติปัจจุบนัชาติ 

2.ตกับาตรให้ครบตามปีทีเขา้เสวยอาย ุ 

3.ไหวพ้ระให้ครบ 7 วนั 7 วา ลา้งเคราะห์ได ้

4.ปล่อยสตัวล์งนาํ ตามกาํลงัวนัเกิดตนเอง จนครบ 1 ปี 

เคราะห์จะกลายเป็นดี 

5.ขอพรพระทีตนนบัถือ ไปทีวดั ไปขอพรท่านให้พน้

เคราะห์พน้โศกและช่วยให้ชีวิตก็จะดีขึน 

   

กรรมคู่ไม่ด ี

  เกิดจากกรรม 

    1.เคยเป็นชูก้บัผูอื้นไว ้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบนั 
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2.ทาํร้ายจิตใจคู่ตนเองไว ้

3.ทาํร้ายร่างกายโดยตนเองอยากทาํ เพราะหึงหวงใหเ้ขา

เจ็บปวด 

4.ผิดศีลกาเม  

5.ยยุงผูอื้นให้เลิกกนั 

วธีิแก้กรรม 

  1.ตงัสจัจะว่าจะไม่แยง่ผวัคนอืน มาเป็นของตนเอง 

2.หมนัถวายเทียนคู่ในวนัเกิดตนเองปีละครัง ขอเสริม

ดวงชีวิตคู่ให้พบแสงสว่างในชีวิตคู่ทีดี โดยไปกบัแผน

และอธิษฐานขอพร 

3.ถวายสงัฆทานในวนัเกิด เพือขอพรให้สมหวงัดา้นชีวิต

คู่ และอุทิศส่วนกุศลให้กบัเจา้กรรมนายเวรและคู่ชีวิตที

เคยลว่งเกินไวท้งัอดีตชาติและปัจจุบนัชาติให้ไดรั้บกุศล 

และอโหสิกรรมซึงกนัและกนั 

4.บริจาคทรัพยใ์ห้กบัคู่ตางงานในงานแต่งงาน เพือ

ส่งเสริมให้เขาสมหวงัในความรัก และตนเองก็จะไดบุ้ญ

ต่อไป 

5.ไกล่เกลียคู่สามี-ภรรยา ทีทะเลาะกนัแยกทางกนั ให้มา
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รู้สึกดีต่อกนั จะไดบุ้ญดา้นธรรมทางดา้นชีวิตคู ่

   

กรรมเป็นเมียน้อย 

  เกิดจากกรรม 

    1.เคยผิดลูกผิดเมียเขามาในชาติก่อน 

2.ผิดศีลกาเม 

3.เคยอธิษฐานจิตร่วมกนัมาว่ากีภพก็ขอให้ไดใ้ชชี้วิตคู่

ดว้ยกนั 

4.ขืนใจเขาโดยเขาไม่ยินยอม 

เมียนอ้ยมี 3 ประเภท 

1.เมียนอ้ย ผวัดี ช่วยเหลือ เกิดจากเคยทาํบุญใหญ่ 

ช่วยเหลือคนและครอบครัวมามาก และอธิษฐานจิตมา

เจอกนั แมไ้ม่ไดเ้ป็นเมีย 1 แต่เป็นเมีย 2 ทีถูกตอ้ง เพราะ

กุศลนาํพามาเจอ จึงทาํให้ใชชี้วิตอยา่งไม่ผิด ไม่บาป 

2.เมียนอ้ย ผวัร้าง แต่ไม่หยดุทีเขา ทาํให้เป็นโดยขาํยอม

เพราะกรรมเก่าทีเคยทาํไว ้จึงตอ้งรับภาระเพราะทงัรัก 

ทงัเจบ็ กรรมนีอยูใ่นการเคยขืนใจเขาไว ้แต่พอมาชาตินี

จึงตอ้งตกอยูใ่นภาระจาํยอมเจ็บ เพราะรักเขา 
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3.เมียเก็บ ผวับงัคบั แต่ส่งเสีย เกิดจากกรรมทีเคยผิดลกู

ผิดเมียเขาไว ้จึงตอ้งทุกขใ์จ แต่สบายกาย 

วธีิแก้กรรม 

  1.ทาํบุญสงัฆทานสด ในวนัเกิดตนเอง เดือนละครัง เพือ

อุทิศให้เจา้กรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบนัชาติและ

วิญญาณทีตามมาให้ไดรั้บกุศลและอโหสิกรรม 

2.ถือศีล 5 ให้ได ้1 ปี ต่อ 1 เดือน จะทาํให้ชีวิตดีขึน 

3.ถวายธงคู่ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ทีดีขึน 

3.บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครัง 3 วนั อุทิศให้เจา้กรรมนาย

เวรทีเคยล่วงเกินให้ไดรั้บกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคูดี่ขึน 

5.ร่วมเป็นเจา้ภาพ งานแต่ง เพือชีวิตตนจะดีขึน และ

สมหวงั และสวดมนตข์อพรทุกวนัเกิดดา้นความรักให้

สมหวงัต่อไป 

   

กรรม ทุกข์ใจเพราะญาตพิน้ีองและสาม ี

  เกิดจากกรรม 

    1.เคยลาํเอียง ไร้คุณธรรมในดา้นครอบครัวไวก่้อน 

2.เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกลชิ้ดไว้



วิธีแกก้รรม   (แจกฟรี)                                     เรียบเรียงโดย  คีตะธารา / ฉัตรราชา 

หน้า 80 จาก 80 

 

ในชาติอดีตและชาติปัจจุบนั 

3.เคยทาํให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติ 

วธีิแก้กรรม 

  1.ตอ้งบวชชีพราหมณ์ เพราะเมือเกิดอีกภพชีวิตจะไดดี้มี

ชีวิตทีดีขึน เพราะกุศลของการบวช ปฏิบติัธรรมทาํให้เจา้

กรรมนายเวรอโหสิกรรม และตนเองไดพ้บสิงทีมีกศุล

มากขึน 

2.ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตตา กรุณ มุทิตา อุเบกขา จะทาํ

ให้ชีวิตมีความเมตตา และไม่ลาํเอียงเอารัดเอาเปรียบคน

ใกลชิ้ด ทาํให้วิถีชีวิตมีคนนบัถือและพน้จากความทกุข์

ในเรืองญาติพีนอ้งยุง่เกียวได ้

3.นาํพระคู่บา้นคู่เมืองเขา้สกัการะทีบา้น และสวดมนต์

ขอพรให้ครอบครัวอยูเ่ยน็เป็นสุข 

     

กรรมเป็นอัมพฤกษ์ 

  เกิดจากกรรม 

    1.ฆ่าสตัว ์

2.ทรมานสตัว ์
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3.ทาํร้ายคนไวใ้นอดีตชาติและปัจจุบนัชาติ 

วธีิแก้กรรม 

  1.ตกับาตรอุทิศส่วนกุศลใหเ้จา้กรรมนายเวรในอดีตชาติ

ปัจจุบนัชาติรวมถึงสรรพสตัวท์งัหลายใหไ้ดกุ้ศลและ

อโหสิกรรมซึงกนัและกนั 

2.ปล่อยสตัวล์งนาํ ในวนัเกิดตนเอง กรวดนาํอุทิศส่วน

กุศลให้เจา้กรรมนายเวรไดรั้บและอโหสิกรรม 

3.ถวายยาเขา้วดั หรือช่วยเหลือคนป่วย 

   

กรรมเป็นมะเร็ง 

  เกิดจากกรรม 

    1.เคยฆ่าสตัว ์หรือทาํธุรกิจเกียวกบัโรงฆ่าสตัวม์าก่อน จึง

ส่งผลให้มีสุขภาพทีรักษาไม่ได ้

2.มีจิตใจเหียมโหดมาตงัแต่อดีตชาติ โดยสงัฆ่าคนและทาํ

ร้ายคนให้เจ็บปางตาย 

3.ทาํแทง้มากมาย 

4.เบียดเบียนเงินคนมากมาย บนความทุกขค์นอืนใน

อดีตชาติ 
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วธีิแก้กรรม 

  1.ตอ้งทาํบุญใหญ่อุทิศให้เจา้กรรมนายเวร และบวชชี

พราหมณ์ 1 เดือน เพือส่งกุศลให้เจา้กรรมนายเวร

อโหสิกรรม 

2.สร้างพระถวายให้เจา้กรรมนายเวร 

3.ให้มาสมัผสัจิตกบัพระแม่อุมาเทวีโดยตรง 

   

กรรมลูกไม่ดี เกเร ไม่เชือฟัง 

  เกิดจากกรรม 

    1.ทาํแทง้ 

2.เคยทาํร้ายคนใกลชิ้ดมาก่อน และทาํร้ายจิตใจครอบครัว

ในชาติก่อน 

วธีิแก้กรรม 

  1.บวชเณร โดยใหลู้กบวชหรือไปร่วมบวช จะทาํให้

กรรมนอ้ยลง 

2.พาลูกไปหาหลวงปู่  ให้เทศน์สอน 

3.ปฏิบติัธรรม อุทิศให้ลูกตนเอง 
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กรรมค้าขายขาดทุน 

  เกิดจากกรรม 

    1.ไม่รู้เชียวชาญในงานทีทาํ และไม่กตญั ูต่อผูมี้พระคุณ 

2.ทาํแทง้ 

3.ลบหลู่สิงศกัดิสิทธิไว ้

4.ตงัสจัจะกบัสิงศกัดิสิทธิว่าจะทาํบุญเท่านนั แต่พอทาํ

จริงทาํนอ้ยนิดผิดสญัญาเป็นกรรม 

   

กรรมเกิดมาไม่สวย 

  เกิดจากกรรม 

    1.ทาํอะไรลวก ๆ กบัพระ พ่อแม่ 

2.ชอบว่าผูอื้น และทาํร้ายสตัว ์

3.ถวายดอกไมแ้ห้ง-เหียว 

แก้วบิากกรรม 

  1.หมนัถวาย ดอกไมห้อม พวงมาลยั ไม่เวียนต่อ

พระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ ์เทพดว้ยกิริยาทีตงัใจ 

2.ไม่ลบหลู่ ผูมี้พระคุณ รวมถึงสิงศกัดิสิทธิ 

3.บริจาคนาํมนัตะเกียง ขอแสงสว่างดา้นความงาม 
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กรรมมีกลนิตวัเหมน็ตลอด 

  เกิดจากกรรม 

    1.ชาติก่อนชอบดูถูก คนอืน 

2.ชาติก่อนชอบคิดอิจฉาริษยาผูอื้น 

วธีิแก้วบิากกรรม 

  1.ตอ้งรู้จกั เห็นผูอื้นไดดี้ พลอยยินดีไปดว้ย 

2.หมนัถวายของหอม ดอกไมไ้ม่ให้ขาด 

   

กรรมเกิดมาโง่ 

  เกิดจากกรรม 

    1.ดูถูกผูที้หมนัหาความรู้ และชกัชวนไปทาํผิด 

2.ไม่ขยนัหมนัเพียรศึกษาหาความรู้ แต่ทาํตวัมวัสุม

ในทางผิด 

แก้วบิากกรรม 

  1.หมนัทาํบุญดา้นหนงัสือธรรมมะ หรือพิมพบ์ทสวด

มนตแ์จก 

2.ให้ถวาย หลอดไฟฟ้า เพราะกุศลจะส่งผลให้ตนเองมี
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ปัญญาแจง้แดงตลอดในงานนนั ถวายในวนัเกิดขา้งขึน 7-

15 คาํ เจริญขึน 

3.หมนัสวดมนตท์ุกวนั 

4.หมนักตญั ูต่อความถูกตอ้ง และมีวิริยะมากขึน 

   

กรรมมีบริวารไม่ด ี

  เกิดจากกรรม 

    1.ไม่กตญั ูต่อผูมี้พระคุณ และคนใกลชิ้ดในชาติก่อน 

2.เคยให้ร้ายคนอืนไวก่้อน เมืออดีตชาติ 

3.ไม่ช่วยเหลือส่วนรวม 

แก้วบิากกรรม 

  1.หมนัทาํบุญโดย ให้ทาน กบับุคคลทีใกลต้วั และหมนั

ชกัชวนบุคคลอืนทาํบุญร่วมกนั เกิดชาตินนัฉนัใดจะมี

บริวารมากมาย 

2.ให้ร่วมทาํบุญดา้น บวชนาคหมู่ หรือสามเณรภาคฤดู

ร้อน จะทาํให้พน้ทุกขแ์ละมีบริวารทีดี อยูใ่นศีลธรรม 

3.หมนักตญั ูต่อผูมี้พระคุณ 
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กรรมให้แคล้วคลาดจากอันตรายทังปวง 

  เกิดจากกรรม 

    1.ฆ่าสตัวไ์วเ้ยอะ 

2.เห็นคนเป็นอนัตราย ก็พลอยสมนาํหนา้ 

3.จิตใจอาฆาต คอยแช่งบุคคลอืนเสมอ 

4.ทาํแทง้ ฆ่าคนมาก่อน 

แก้วบิากกรรม 

  1.สร้างประตูวดั ป้องกนัอนัตรายให้ตนเอง ทาํวนัเกิด

ตนเองจะทาํให้แคลว้คลาดอนัตรายได ้

2.มีหิริ โอตปัปะ ในจิตใจ 

3.สวดมนตค์าถาป้องกนัภยั 10 ทิศ ทุกวนัเกิด 3 จบ 

4.ตกับาตรทุกวนัเกิด อุทิศให้เจา้กรรมนายเวรให้

อโหสิกรรม 

   

กรรมเจอแต่คนเอาเปรียบ 

  เกิดจากกรรม 

    1.เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไวใ้นอดีตชาติ 

2.เคยโกงคนไวใ้นอดีตชาติ 
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3.ขโมยเงินครอบครัวมาใช ้

แก้วบิากกรรม 

  1.หมนัยึดถือศีล 5 ให้มนั 

2.ไม่ดืมเหลา้ ทาํให้ขาดสติ โดนโกงง่าย 

3.หมนัสวดมนต ์อธิษฐานบารมีดา้นขอพรให้พบเจอคนดี 

ๆ เขา้มาในชีวิต 

   

กรรมไม่มีลาภลอย 

  เกิดจากกรรม 

    1.ไม่เคยทาํบุญเกินจิตทีตงัไว ้และเวลาบริจาคเสียดาย

ทรัพยท์งัทงัทีตนมรเงินมากมาย เกิดความตระหนีแบบ

ไม่ให้ทานอยา่งเตม็ใจ 

2.ไม่ช่วยเหลือผูอื้นดว้ยความเตม็ใจ และยงัอยากโลภได้

เงินมาก ๆ โดยมิชอบ 

แก้วบิากกรรม 

  1.ตงัจิตทาํบุญ ทาํกุศลดว้ยความบริสุทธิใจ และตงัมนัที

จะช่วยเหลือศาสนาโดยไม่หวงัสิงตอบแทน 

2.หมนัทาํบุญใหญ่ ขอพรดา้นลาภลอย 
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3.ให้ฝังลูกนิมิต ปีละครัง อธิษฐานขอพรจะทาํให้สมหวงั

ในจิตทีขอ 

   

การออกกรรม 

  กรรม คือ การกระทาํ หากทาํกรรมไม่ดีก็ทาํให้ทุกขท์รมาน 

การออกกรรมทาํให้รู้กรรมและแกก้รรมได ้

ทุกขจ์ากกรรมทีตนเคยทาํไวต้งัแต่อดีตชาติ ปัจจุบนัชาติ 

ยงัผลให้ตนเองไดรั้บวิบากนนั ทาํให้ชีวิตทุกขต์่าง ๆ การ

ออกจากกรรมนนั เป็นการแสดงอาการกรรมให้รู้ เพือแกไ้ข

มิใช่ให้ยึดติด เพราะจะทาํให้จิตไม่ตดักรรม ฉะนนัเมือรู้

กรรม ควรทาํกุศลในทางทีถูกตอ้ง เพือชีวิตทีจะดีขึนต่อไป 

วธีิออกกรรม 

  นงัสมาธิ บริกรรมยบุ พอง เป็นอาการเร่งกรรมให้แสดงออก 

ควรมีพระผูรู้้กาํกบัจะทาํให้ไม่บา้ และส่งกุศลไดถู้กตอ้ง ดวง

จิตทีมืดก็เปิดสว่างได ้บุญก็เกิด เช่น  

เคยฆ่าปลา - ควรทาํสงัฆทานอุทิศให้ทุกเดือนติดกนั 1 ปี 

(กรรมป่วยบอ่ย) จะทาํให้คุณดีขึน 

เคยทาํร้ายผูมี้พระคุณ -ควรขอขมาผูมี้พระคุณ และขอพรทกุ
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ปี ทาํให้ (กรรมโดนกด) วนัสําคญัทุกปี 

เคยด่าคนไว ้-หมนัตกับาตรทุกวนัเกิดตนเอง อทิุศให้เจา้

กรรม (กรรมเป็นโรคลม) นายเวร อโหสิกรรมซึงกนัและกนั 
 

 

http://www.fortunename.com/kaekam.php 
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วธีิแก้กรรมตามเคราะห์กรรมทีได้รับ 

 

1.เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดี 3 วนัดี 4 วนัไข ้เป็นโรคร้ายรักษาไม่หาย เป็น

โรคทีเกียวกบัทางกายเรือรังรักษาไม่หาย เกิดอุบติัเหตุบ่อยทาํให้

บาดเจ็บต่อร่างกาย   

 

สาเหตุ : เกิดจากกรรมปาณาฯ ผิดศีลขอ้ 1 ฆ่าสตัวต์ดัชีวิตมามากในชาติ

นีหรือในอดีตชาติ(อดีตชาติไม่จาํกดัเฉพาะชาติทีแลว้นบัชาติไม่ถว้น) 

 

วธีิแก้ไข : ให้เลิกฆ่าสตัวต์ดัชีวิตโดยเดด็ขาดสตัวเ์ลก็สตัวน์อ้ยยงุมด

แมลงก็ห้ามเดด็ขาด แลว้ให้ไปตลาดสดแลว้ไปร้านขายปลาหรือสตัวที์

รอขายเพือให้คนนาํไปฆ่าเพือทาํเป็นอาหาร แลว้นาํไปปลอ่ยทีแม่นาํ

หรือคลองทีสะอาดทีมนัจะมีชีวิตต่อไปได ้ตอ้งเป็นสตัวที์อยูใ่นตลาด

หรือทีเขาขายเพือรอให้คนเอาไปฆ่าทาํเป็นอาหารเทา่นนันะจึงจะมีผล 

ไม่ใช่สตัวที์เขาเตรียมไวใ้หป้ลอ่ยถา้แบบนนัไม่มีผล หรือไปบริจาคที

เขาไถ่ชีวิตโคกระบือตามโครงการของวดัต่างๆ เมือทาํแลว้ให้อุทิศบุญ

กุศลนนัให้กบัเจา้กรรมนายเวร การทาํแบบนีเป็นการแกก้รรมเกียวกบั

สุขภาพโดยตรงและยงัเป็นการต่ออายใุห้กบัผูท้าํดว้ย คือสมมุติว่าคนๆ
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นนัมีอายขุยั 60 ปี อาจจะอยูไ่ดถึ้ง 65-70 ปี อยา่งนีเป็นตน้ 

การแกก้รรมสุขภาพนีให้ทาํเป็นประจาํตามกาํลงัความสามารถทีจะทาํ

ได ้เช่น อาทิตยล์ะครัง เดือนละครัง หรือ 3 เดือนครังแลว้แต่สะดวก ทาํ

ไปเรือยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าดีขึน ถา้ไม่ดีขึนแสดงว่ากรรมมนัหนกัมาก

คือทาํมาเยอะจริงๆ แต่ก็ถือว่าเราไดผ้อ่นแกไ้ปบา้งแลว้ เพราะเวรกรรม

นนัจะแกใ้ห้หมดโดยไม่รับเลยนนัไม่ได ้มนัตอ้งรับกนับา้งมนัถึงจะ

คลายตวั 

 

2.เสียทรัพย์ โดนโกงเงิน เกบ็เงินไม่อยู ่เงินรัวไหลออกมากมีเงินเขา้มา

เก็บยงัไงก็ไม่อยูต่อ้งมีเหตุตอ้งจ่ายตอ้งเสียไป มีคนยืมเงินแลว้ไม่คืน 

โดนหลอกเอาเงินบ่อย หากินฝืดเคืองไม่คลอ่งตวัหาเงินดว้ยความ

ยากลาํบาก ไดม้าแลว้ก็ตอ้งเสียไปอยา่งรวดเร็ว ทรัพยสิ์นทีมีอยูวิ่นาศ

ฉิบหายไปโดยคาดไม่ถึงเช่นรถควาํ รถชน ตอ้งเสียเงินโดยไม่คิดว่าจะ

เสีย ไดเ้งินมามากแต่ก็เสียไปมาก ทาํธุรกิจการคา้ไม่เจริญรุ่งเรือง 

 

สาเหตุ : เกิดจากกรรมอทินาฯ ผิดศีลขอ้ 2 เคยลกัขโมยทรัพยสิ์นของ

ผูอื้น ลกัเลก็ขโมยนอ้ย เบียดบงัยกัยอกทรัพยสิ์นเงินทองของผูอื้น เอา

ทรัพยข์องผูอื้นมาโดยไม่ถกูตอ้งดว้ยความโลภ คดโกงเห็นแก่ตวัเอาแต่
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ได ้หาประโยชน์จากทรัพยสิ์นเงินทองของผูอื้นโดยไม่ถูกตอ้งชอบ

ธรรมดว้ย ความโลภมาก หาเงินจากอาชีพทีไม่สุจริต ถา้ชาตินีเราไม่เคย

ทาํแต่เจอเหตุการณ์แบบทีว่ามาแสดงว่าเป็นเศษของกรรมในชาติก่อนๆ 

เพราะคนเราไม่ไดผ้า่นมาชาติเดียว ผา่นมานบัชาติไม่ถว้น ของชาติ

ไหนสนองเราก็ไม่รู้ 

 

วธีิแก้ไข : ให้เลิกขโมยลกัทรัพย ์และเลิกคิดทีจะเอาทรัพยสิ์นเงินทอง

ของผูอื้นมาเป็นของตวัเองโดยไม่ถกูตอ้งในทกุกรณี เลิกการแสวงหา

ทรัพยโ์ดยวิธีทีไม่ถูกตอ้งทกุอยา่ง ใหเ้ริมหาเงินหาทรัพยสิ์นเงินทอง

ดว้ยวิธีการสุจริต แลว้ให้เริมบริจาคทาน ทานมีหลายระดบั อานิสงคก์็

ต่างกนั ทานทีเป็นทานให้กบัพระพุทธศาสนา เช่นบริจาคสร้างโบสถ์

วิหาร สร้างศาลา ฯลฯ มีอานิสงคสู์ง ทาํบุญตกับาตร ถวายสงัฆทาน อา

นิสงคก์็สูงแต่ก็รองจากการสร้างโบสถวิ์หาร บริจาคให้คนยากจนคน

ดอ้ยโอกาสอานิสงคผ์ลบุญยอ่มนอ้ยกว่า ถวายสงัฆทานและวิหารทาน 

ก็เลือกทาํเอาตามโอกาสทีเรามีโดยไม่ตอ้งเลือกว่าเป็นทานแบบไหน

เจอแบบไหนเราก็บริจาคเราก็ใหท้าน เวลาถวายกถ็วายดว้ยใจบริสุทธิ

อยา่ไปหวงัเอาผลของทาน คือถา้ใจหวงัผลของทานอยูแ่สดงว่าความ

โลภยงัมีมาก อานิสงคข์องทานนนัก็นอ้ยลงตามกาํลงัใจ เมือแลว้ก็อุทิศ
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บุญให้กบัเจา้กรรมนายเวรทีเราเคยไดท้าํผิดกบัเขามาทงัของชาตินีและ

ชาติก่อน ถา้ชาตินีเราเคยเอาทรัพยเ์ขามาโดยไม่ถูกตอ้ง ก็ควรหาโอกาส

เอาไปคืนเขาเสียจะไดห้มดเวรกรรมต่อกนั 

 

ส่วนทีคิดกนัว่าพวกนกัธุรกิจ นกัการเมืองทีเลว ขา้ราชการทีฉ้อราชบงั

หลวง หรือผูที้เราเห็นว่าโกงเขาเอารัดเอาเปรียบเขา แต่ก็ยงัรํารวยเสวย

สุขอยูไ่ดไ้ม่เห็นไดรั้บกรรมทีว่าเลย กข็อบอกเลยว่ากรรมมนัยงัไม่

ให้ผลมนัรวบรวมไวเ้ตม็ทีเลยแหละ ถา้มนัไม่ให้ผลในชาตินี ก็รวบยอด

เหมากนัทีเดียวหลงัจากตายแลว้ ทนัทีทีหมดลมหายใจ สถานทีไปคือ

นรกไปรับกรรมในนรกนานแสนนาน ไม่ใช่นานธรรมดานะนรกอยา่

คิดว่า 10 ปี 20 ปี หรือ 100 ปีมนุษยน์ะ เป็นหมืน เป็นแสน เป็นลา้นปี

นรกแลว้แต่กรรมมนัหนกัหรือเบา หมดกรรมจากการนรกแลว้ก็ตอ้งมา

เป็นเปรตเป็นผี อีกนานแสนนานกว่าจะหมดกรรมแลว้จึงค่อยไดเ้กิดมา

เป็นมนุษยอี์ก พอมาเกิดเป็นมนุษยก์็ใช่ว่าจะสบายตอ้งมารับเศษของ

กรรมทีตวัเองทาํไวอี้กคือตอ้งเกิดมาลาํบากยากเขญ็ ถูกเขาคดโกงอีก 

อยา่งนีไม่รู้จกัจบสินจนจิตเริมสงัสมความดีนนัแหละจึงจะเริมดีขึน 

 

3.มีคู่ครองไม่ดี คู่ครองเจ้าชู้นอกใจ ไปมีบา้นเลก็บา้นนอ้ยไม่ซือสตัย ์
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ถูกคนรักทิ ง ถกูแยง่คนรัก คนรักเอาเปรียบ 

 

สาเหตุ : ขอ้นีดูสาเหตุง่าย โดนยงัไงเราก็ไปทาํเขาไวแ้บบนนั ขอยาํว่า

เราเจอแบบไหนเรากท็าํเขาแบบนนั ไม่มีผิดเพียนหรือขาดเกิน เช่นถา้

เรามีคู่ครองเจา้ชูน้อกใจบอ่ย อตีตชาติ(ชาติใดชาติหนึงหรือหลายชาติ)

เรามีคู่ครองเราก็ทาํตวัเจา้ชูน้อกใจคู่ของเรา ถา้เราถูกคนรักทิ งหรือถูก

แยง่คนรักในอดีตชาติเราก็เคยทิ งคู่ครองคนรักของเรา หรือถา้ถูกแยง่

คนรักอดีตชาติหรือชาตินีเราก็ไปแยง่คู่ครองเขามาเหมือนกนั เราถูกเขา

ทิ งขวา้งหรือถกูแยง่แลว้เราเสียใจอยา่งไร ชาํใจขนาดไหนคนทีเราเคย

ทาํเขามาเขาก็มีความรู้สึกอยา่งนนั สรุปขอ้นีคือมีสาเหตุมาจากทาํผิดศีล

ขอ้ 3 กาเมฯ 

 

วธีิแก้ไข : ให้รักและซือสตัยต์่อคู่ครองของเรา ไม่ทาํให้เขาเจ็บชาํนาํใจ 

ไม่ทรยศหกัหลงั ไม่แยง่คู่ครองหรือคนทีเขามีคนรักเจา้ของอยูแ่ลว้ไม่

ว่าเขาจะแต่งงานกนัแลว้หรือไม่ ก็คิดง่ายๆถา้เรามีคนทีเรารักอยูแ่ลว้อยู่

ดีๆมีคนมาแยง่คนรักเราไปเราชอบไหม เราไม่ชอบคนอืนเขาก็ไม่ชอบ

เหมือนกนั เขาแยง่เราไปแลว้เราเสียใจไหมถา้เราเสียใจ คนอืนเขาก็

เสียใจเหมือนกนั เพราะฉะนนัอยา่ทาํถา้กาํลงัถูกทาํอยูแ่สดงว่าเคยทาํ
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เขามา 

 

ถา้กรณีถูกแยง่แฟนหรือถกูแฟนทิ งไปแลว้ อยากให้เขากลบัมาจะทาํ

อยา่งไร ถา้อยากให้กลบัก็ตอ้งถามก่อนว่ากรรมมนัยงัแรงอยูไ่หมถา้

ช่วงนนักรรมเวรมนัยงัให้ผลแรงอยูก่ค็งยากทีจะกลบัตอ้งทนรับไป

ก่อน แลว้ต่อไปอีกตอ้งดูว่าเรากบัเขานนัยงัมีบุญวาสนาต่อกนัไหม จะดู

อยา่งไรว่ายงัมีบุญวาสนาต่อกนั อนันีก็ตอบยาก ก็ให้สงัเกตุว่าตอนทีคบ

อยูด่ว้ยกนันนัเคยทาํบุญร่วมชาติ ตกับาตรร่วมขนักนัมาไหม คือเคย

ทาํบุญร่วมกนัมาบา้งไหม ถา้ชาติก่อนไม่รู้ ชาตินีเคยทาํไหม ถา้เคยทาํก็

ยงัมีสิทธิเพราะยงัมีบุญต่อกนั ถา้ยงัมีบุญต่อกนัแลว้กรรมมนัไม่หนกั

มากหรือกรรมมนัเบาลงไปแลว้ ใชเ้ครืองรางของขลงัช่วยก็มีสิทธิกลบั

ไดเ้หมือนกนั แต่ถา้กรรมมนัหนกัมากหรือหมดบุญวาสนาต่อกนัแลว้ 

ต่อให้ไปทาํเสน่ห์ยาแฝดทาํคุณไสยฝั์งรูปรอยยงัไงกไ็ม่กลบั หรือกลบั

มาแลว้ก็ไม่ดีเหมือนเดิมหรือกลบัมาแลว้ดีซกัพกัเดียวก็ไปอีก 

 

4.ทําคุณคนไม่ขึน เพือนฝงูหกัหลงั ถกูใส่ร้ายป้ายสี ถูกใส่ความทงัๆที

ไม่ไดท้าํผิด ถูกเพือร่วมงานใส่ร้ายฟ้องใหเ้จา้นายเลน่งานโดยไม่มี

ความผิด ถูกโยนความผิดให้ทงัๆทีไม่ไดท้าํ ถูกกลนัแกลง้โดยไม่เป็น
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ธรรมให้ตอ้งเจบ็ชาํนาํใจ ถูกไล่ออกงานโดยไม่มีความผิด 

 

สาเหตุ : ในอดีตชาติหรือชาตินีเคยทรยศหกัหลงัผูที้เคยช่วยเหลือเรามา 

ทรยศหกัหลงัเพือฝงู หรือคนทีเขามีบุญคุณกบัเรามา เห็นแก่ตวัความชวั

บงัตาหาประโยชน์ให้ตวัเอง โดยใชวิ้ธีเอาดีเขา้ตวั เอาชวัให้คนอืน แต่ง

เรืองใส่ความกลนัแกลง้ทาํให้เขาเดือดร้อนโดยทีเขาไม่ไดเ้ป็นคนผิด 

 

วธีิแก้ไข : ปรับเปลียนนิสยัเป็นคนจริงใจกบัทุกๆคน ซือสตัย์

ตรงไปตรงมา ใครดีกบัเราเราดีตอบและไม่ทรยศหกัหลงัเพือนฝงูและ

คนทีเคยมีบุญคุณกบัเรามา และให้พยายามช่วยเหลือคนทีเขาเดือดร้อน

ในเรืองต่างๆ ตามทีเราจะช่วยไดด้ว้ยความจริงใจ  

 

 

5.ดวงตกทําอะไรไม่เจริญรุ่งเรือง ฝืดเคอืง ทําอะไรติดขัดไปหมด มีแต่

ปัญหาอุปสรรค มีแต่เรืองให้ทุกขร้์อนใจ ไปหาใครก็ช่วยเหลือไม่ไดห้า

ทางออกไม่ได ้อบัจนหนทาง  

 

สาเหตุ : เป็นช่วงทีกรรมเลวทีเคยทาํมาหลายกรรมรวมตวักนัให้ผล
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อยา่งเตม็ที และเป็นช่วงทีเจา้กรรมนายเวรเขา้ขดัขวาง 

 

วธีิแก้ไข : ให้ไปจดัชุดสงัฆทาน หรือไปซือสงัฆทานชุดใหญ่ ให้มีผา้

ไตรจีวร และพระพทุธรูปประจาํวนัเกิด แลว้นาํสงัฆทานนนัไปหนา้

พระประธานในพระวิหาร ในวดัทีชอบวนัไหนก็ได ้แลว้ไปตงัจิต

อธิษฐานต่อหน้าพระประธานว่า จะขอถวายชุดสงัฆทานนีถวายเป็น

สงัฆทานแด่พระภิกษุสงฆใ์นพระพุทธศาสนา(หมายถึงพระภิกษุสงฆที์

ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบโดยไม่เฉพาะเจาะจง และทีเป็นพระจริงๆ ไม่ใช่คน

ห่มผา้เหลืองแลว้เรียกว่าพระ) การถวายสงัฆทานคือการถวายของกบั

พระสงฆ(์พระจริงๆ)ในพระพทุธศาสนาโดยไม่เฉพาะเจาะจง พระทีรับ

สงัฆทานเป็นเหมือนผูที้รับแทนสงฆท์งัหมด เมือตงัใจถวายตอ่หนา้

พระประธานแลว้ก็นาํสงัฆทานนนัไปถวาย แลว้ก็แผบุ่ญกุศลทีทาํนนั

ให้กบัเจา้กรรมนายเวรทงัหลายทีมารบกวน ทีมาทาํให้เราตอ้งดวงตก 

ทาํให้เรามีปัญหา .....(อะไรก็ว่าไป) อยูใ่นขณะนี ตอนอุทิศนีให้ตงัใจ

ให้ดีไม่ใช่ปากอุทิศแต่ใจไม่อุทิศ ตอ้งตงัใจอุทิศใหเ้จา้กรรมนายเวร

จริงๆ เมือถวายเสร็จแลว้ก็ให้สงัเกตว่าเราสบายใจขึนไหมถา้สบายใจ

ขึนก็แสดงว่าไดบุ้ญ (จะเป็นการบริจาคสร้างโบสถส์ร้างวิหารก็ไดน้ะ

บุญใหญ่) 



วิธีแกก้รรม   (แจกฟรี)                                     เรียบเรียงโดย  คีตะธารา / ฉัตรราชา 

หน้า 98 จาก 98 

 

 

หลงัจากนนัก็สงัเกตดวู่าดีขึนบา้งไหมถา้ดีขึนบา้งก็แสดงว่ากรรมมนั

เริมคลายตวั ถา้ยงัไม่ดีขึนแสดงว่ากรรมมนัยงัหนกัมากให้ทนรับไป

จนกว่าจะพน้ช่วงของกรรม(แหมไปทาํเขามามนัก็ตอ้งรับกนับา้งจะแก้

ให้หมดเลยโดยไม่รับเลยเป็นไปไม่ได)้ในระหว่างนนัก็ให้เบิกบุญ

บ่อยๆ การเบิกบุญนีไม่จาํเป็นตอ้งทาํบุญ ถา้เราเคยทาํบุญอยูแ่ลว้เช่น

เคยทาํตกับาตรถวายสงัฆทาน เคยบริจาคทานต่างๆ บุญทีเราเคยทาํนนั

ก็ยงัอยู ่เราสามารถใชบุ้ญตรงนนัเบิกให้กบัเจา้กรรมนายเวรไดโ้ดยไม่

ตอ้งทาํบุญทุกครัง  การแผบุ่ญเก่าสามารถแผไ่ดทุ้กทีทุกเวลาทีเรา

ตอ้งการจะให้ การเบิกบุญเก่าเราตอ้งขออาํนาจของพระรัตนตรัยก่อน 

ให้พูดดงันี  

 

"ขอบารมีของพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ขอให้ผลบุญของ

ขา้พเจา้ทีไดท้าํมาทงัหมดในอดีตชาติในชาตินี ขอผลบุญทงัหมดนีจงมี

แก่ .....(เจา้กรรมนายเวร หรือให้ใครกว็่าไป) "   

 

การเบิกบุญเก่าให้เจา้กรรมนายเวรนีไม่ตอ้งกลวับุญหมดนะ บุญเวลา

เอาให้กนัไม่มีหมด แต่มนัเหมือนก๊อปปี หรือ คดัลอกออกไป หรือเอา
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คบเพลิงทีจุดไฟอยูแ่ลว้อนัหนึง แลว้เอาคบเพลิงอีกหลายๆอนัทีชุบ

นาํมนัไวแ้ลว้แลว้จุดจากคบทีมีไฟอยูแ่ลว้ มนัก็ติดไปเรือยๆแบบนนั 

อนัเก่าก็ยงัสว่างอยู ่อนัใหม่ก็ติดสว่างต่อกนัไป 

 

ถา้ช่วงไหนกรรมมนัหนกัให้เบิกบุญบ่อยๆวนัละหลายๆครังจะยิ งดี 

แลว้จะดีขึนไม่มากก็นอ้ย 
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ทําแท้งมีโทษมีบาปเท่าฆ่าคนตาย 

 แมแ้ต่ยงัไม่เป็นตวักินยาขบัหลงัร่วมฯ ก็มีโทษเสมอกนัเพราะปฏิสนธิ

จิตแลว้ หากผูท้าํตายจากความเป็นมนุษยไ์ปแลว้หากพลาดพลงับุญนอ้ย

กว่าบาป ตอ้งไปตกนรกอยา่งทุกขท์รมาน หมดกรรมจากนรกกลบัมา

เกิดเป็นคนเมือไหร่ โดนทาํแทง้เมือนนัเพราะเป็นอาํนาจเศษของกรรม 

ตอ้งไปเป็นวิญญาณเดก็เร่ร่อนอีกอาจจะโดนเขาเรียกไปทาํกุมารทอง

หรือไปโดนเขากกัเรียกใชง้านอีกจนกว่าจะหมดกรรม  

 

หากคนทาํแทง้ยงัไม่ตายยงัมีชีวิตอยูชี่วิตจะมีแต่อุปสรรคปัญหาไม่จบ

สิน ทาํอะไรติดขดัอยูเ่สมอ ชีวิตตกตาํ ไม่เจริญรุ่งเรือง เพราะแรง

อาฆาตของจิตวิญญาณของเดก็ทีติดตามอยู ่บาปกรรมนีมีผลต่อผูร่้วม

กระทาํทงัหมดไม่ว่าชายหญิงทียินยอมตกลงกนัไปทาํแทง้ คนทีแนะนาํ

หรือร่วมยินดีไปกบัการทาํแทง้เช่นพ่อแม่หรือผูที้รับรู้และเห็นดีเห็น

งามดว้ยเพราะถือเป็นการโมทนาบาป และคนทีลงมือทาํเช่นหมอก็ตอ้ง

รับโทษรับบาปดว้ย 

 

เบืองตน้ให้แกก้รรมโดยการจุดธูปขอขมาความผิดต่อจิตวิญญาณของ

เดก็ทีทาํไปและให้มีความรู้สึกสาํนึกผิดจริงๆ หากไม่ทาํการขอขมาต่อ
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จิตวิญญาณและตงัหนา้ตงัตาทาํบุญให้ อยา่ลืมว่าดวงจิตทีกาํลงัอาฆาต

แคน้ก็เหมือนคนทีกาํลงัโกรธเอาอะไรไปให้เขากปั็ดทิ งไม่ยอมรับ จึง

จะเห็นไดว้่าบางตนทาํบุญให้ตงัเยอะแทบตายแต่ก็ยงัไม่ดีขึนก็เพราะ

เหตุทีจิตวิญญาณยงัอาฆาตอยูน่นัแหละ ดงันนัจึงตอ้งทาํการขอขมาทาํ

ให้เขาคลายความโกรธก่อนและยอมรับบุญกุศลทีทาํให้จึงจะทาํให้จิต

วิญญาณนนัรับบุญได ้และหลงัจากนนัให้ยอมรับเขาเป็นลูกจากนนัให้

ตงัใจรักษาศีลให้บริสุทธิสกัระยะเวลาหนึง 3 วนั หรือ 7 วนั โดย

ช่วงเวลาทีกาํหนดตอ้งไม่ให้ศีลขาดเลย เมือครบเวลาแลว้(ปกติเกิดเป็น

คนตอ้งรักษาศีล 5 ให้ไดต้ลอดชีวิต)ให้จดัสงัฆทานชุดใหญ่มี 

พระพุทธรูป ผา้ไตรจีวร และเครืองสงัฆทานครบถว้นตงัใจถวายและ

อุทิศให้จิตวิญญาณของเดก็ทีตามอยู ่

 

หลงัจากนนัให้หมนัตงัตวัอยูใ่นศีลธรรม เจริญสมาธิ สวดมนตไ์หวพ้ระ 

ทาํบุญทานแผเ่มตตาให้กบัจิตวิญญาณของเดก็เป็นประจาํอยา่ไดข้าด ถา้

มีโอกาสก็ให้บวชให้กบัจิตวิญญาณของเดก็ดว้ยจะเป็นบวชชีพราหมณ์

หรือบวชแบบนุ่งขาวห่มขาวถือศีลก็ได ้จนจิตวิญญาณเดก็รับบุญ

เพียงพอและลดแรงอาฆาตลง จนกว่าเขาจะอโหสิกรรมให้นนัแหละจึง

จะเริมดีขึน 
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และทีพูดกนัว่าทาํบุญให้เขาแลว้ก็บอกให้เขาไปเกิดหรือไปในทีดีๆ อนั

นีก็ตอ้งทาํความเขา้ใจกนัใหม่เขารับบุญแลว้เขายงัไม่ไดไ้ปเกิดทีไหน 

หรือใครจะสามารถกาํหนดเวลาให้เขาไปเกิดไดห้รอก ถึงเขารับบุญ

แลว้ หากยงัไม่ถึงเวลาเขาก็ตอ้งเป็นจิตวิญญาณทีเร่ร่อนอยู ่ก็คงยงัตอ้ง

เป็นแบบนนัอยูแ่ลว้เขาจะไปอยูไ่หนล่ะ เขาก็คงไม่รู้จะไปไหน หากไม่

มีทีดีๆให้อยูเ่ขาก็คงอยูก่บัคนทีทาํเขานนัแหละ เพราะเป็นพ่อแม่เขานี 

 

ทาํแทง้บาปหนกัหนาอยา่แมแ้ต่จะคิด ทาํแลว้จะมีบาปหนกัชีวิตจะ

ลาํบากหาความสุขไม่ไดต้ายแลว้ก็ตอ้งไปรับกรรมในนรกนานแสน

นาน เกิดมาเป็นคนก็ตอ้งโดนเขาทาํแทง้อีก 
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ดวงตก ดวงไม่ด ีชีวติติดขัดมีปัญหา วธีิแก้ดวง

สะเดาะเคราะห์ทีได้ผลดทีีสุด 

สมเดจ็องคป์ฐม วดัท่าซุง ต.นาํซึม จ.อุทยัธานี 

 

หากชีวิตของท่านประสบกบัปัญหาดวงตก ดวงไม่ดี ชีวิตมีปัญหา

ติดๆขดัๆ ทาํอะไรไม่เจริญรุ่งเรือง ขอแนะนาํวิธีแกด้วงสะเดาะเคราะห์

ทีไดผ้ลดีทีสุดมาบอกให้ทกุท่านไดท้ราบ เพือทีจะไดท้าํให้ถูกจุดและ

ไดผ้ล ไม่ตอ้งฟังหมอดู ไม่ตอ้งไปเสียเงินเสียทองมากมาย ไม่ตอ้ง

เดินทางไปทีไกลๆทีเขาว่าดี เผลอๆอาจจะโอนหลอก และก็ไม่ไดผ้ล

เท่าทีควร 

 

หากช่วงชีวิตของท่านมีปัญหาเรืองดวงตก  ดวงไม่ดีชีวิตติดขดั สาเหตุ

มาจากกรรมชวัทีไดท้าํไวใ้นชาติก่อน หรือทีไดท้าํมาในชาตินีมนั

ตามมาทนั หรือเริมให้ผล บางทีอาจจะเป็นเศษของกรรมเก่าหรือเริม

เป็นผลของกรรมใหม่ เรืองของกรรมเราไม่สามารถหลีกเลียงหลบหลีก

กรรมทีมนัสนองนีได ้แต่เราสามารถผอ่นคลายหรือลดความเขม้ขน้ผล

ของกรรมได ้กรรมชวักรรมเลวทงัหลายมนัเกิดจากการทีเราละเมิดศีล 
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๕ เมือไหร่เราละเมิดศีลกเ็กิดกรรมชวัขึนทนัทีและกรรมชวันนัแหละ

เมือถึงกาลทีมนัจะให้ผล มนัก็จะส่งผลให้ชีวิตเราไม่ดีหรือทีเรียกว่าดวง

ตก 

 

ดงันนั เริมแรกหากตอ้งการทีจะเริมแกด้วงชะตาคือ การรักษาศีล ๕ 

หากตอ้งการให้ดีขึนก็ตอ้งเริมตงัใจรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ หากท่าน

บอกว่าจะเป็นไปไดย้งัไง บางอยา่งเช่นทาํงานก็ตอ้งโกหก หลีกเลียง

ไม่ได ้ถา้หากเป็นเช่นนนัแสดงว่ายงัเกรงใจมารอยู ่ยงัอยูใ่นขอบเขต

ของนรกอยู ่ยงัตอ้งการให้ตวัไดผ้ลรับทีไม่ดีอยู ่ก็แกด้วงไม่ไดผ้ล 

100% ถา้จะเริมแกด้วงตอ้งเริมจากการรักษาศีล ๕ ให้ไดบ้ริสุทธิอยา่ง

เคร่งครัด ทงันีในเบืองตน้เมือแรกเริมปฏิบติัอาจจะกาํหนดระยะเวลา

ของการรักษาศีลก็ไดเ้ช่น 7 วนั 1 เดือน หรือ 3 เดือน แลว้แต่จะมีกาํลงั

รักษาไดย้ิ งมากวนัยิ งดี(จริงๆแลว้ศีล ๕ นนัเกิดเป็นคนตอ้งรักษาให้ได้

เป็นปรกติ) แต่ตอ้งตงัใจไวใ้ห้มนัคงว่าภายในช่วงเวลาทีเราตงัใจรักษา

ศีลนีเราจะไม่ยอมให้ศีล ๕ ขาดลงเดด็ขาด เป็นตายยงัไงก็ไม่ยอมให้

ขาด และภายในระยะเวลาทีเรารักษาศีลนีให้สวดมนตไ์หวพ้ระ ระลึก

ถึงพระรัตนตรัยทุกวนั สวดบทไหนก็ได ้อรหงัสมัมาก็ได ้อิติปิโสก็ได ้

หรือเห็นว่าบทไหนดีก็สวดบทนนัทุกวนั เมือรักษาศีลไดค้รบตาม
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ระยะเวลาทีกาํหนดไวแ้ลว้ ให้ไปหาซือสงัฆทานชุดใหญ่ ถา้เป็นไปได้

ให้ไปเลือกซือของถวายสงัฆทานเองหรือจดัสงัฆทานเอง ถา้ไม่สะดวก

ก็หาทีสาํเร็จก็ได ้สมควรจะมีพระพุทธรูป และผา้ไตรจีวรดว้ย พร้อม

ทงัเครืองสงัฆทานตามอยา่ง ตงัใจว่าสงัฆทานนีเราจะนาํไปถวายให้เจา้

กรรมนายเวรทีเราไดไ้ปทาํผิดกบัเขามา นาํไปถวายพระเวลากรวดนาํ

ให้ตงัใจระลึกว่า บุญกุศลทีเราไดม้านี เป็นศีลทีเราตงัใจรักษามาแลว้ก็ดี 

สงัฆทานทีเราตงัใจถวายแลว้ก็ดี เราขออุทิศบุญกุศลนีให้แด่บิดามารดา

ผูมี้พระคุณใหญ่ และเราขออทิุศบุญกุศลนีให้แก่เจา้กรรมนายเวร

ทงัหลาย ทีเราไดล้่วงเกินเขามา ไดเ้คยทาํผิดทาํบาปต่อเขามา ทงัในชาติ

นีหรือชาติก่อน ขอให้เจา้กรรมนายเวรทงัหลายมาโมทนาในกุศลผล

บุญนี และขอให้เจา้กรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ และตงัใจไวว้่าต่อไปนี

เรา จะเป็นมิตรทีดีต่อคนและสตัวท์งัหลาย เราจะไม่เป็นเวรเป็นภยักบั

ใคร เราจะพยายามรักษาศีล ๕ ให้ไดเ้ป็นปรกติตามกาํลงัความสามารถ 

เพียงเท่านีหลงัจากนนัชีวิตของท่านจะเริมดีขึนโดยทีท่านจะรู้สึกไดเ้อง 

ไม่มากก็นอ้ย หากยงัไม่ดีขึนก็แสดงว่าเวรกรรมมนัหนกัมาก ก็ให้

พยายามทาํต่อเนืองอยา่ไดย้อ่ทอ้ ผลของกรรมเลว แกไ้ดด้ว้ยทาํดีและ

ยอมรับผลของกรรมนนั ไม่ใช่หลบหลีกหรือไปหากรรมเลวอืนมาเพิม

ให้กบัตวัเอง อยา่งเช่นคนทีมีปัญหาในชีวิตมากแทนทีจะสวดมนตไ์หว้
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พระทาํความดี กลบัไปกินเหลา้เมายาคลายทุกขก์รรมเก่าก็ไม่ไดช้าํระ

ไปเพิมกรรมใหม่คือกรรมทีจะทาํให้ตวัเองโง่ตวัเป็นคนบา้อีก(เพราะ

การดืมสุราผิดศีลขอ้ 5 เป็นเหตุให้เป็นคนบา้คนโง่) 

 

หลงัจากนนัให้หมนัสวดไหวพ้ระแผเ่มตตาทุกวนั ทาํบุญกุศลอุทิศให้

เจา้กรรมนายเวรเป็นประจาํอยา่ไดข้าดทาํไปเรือยๆ อยา่ทอ้แทสิ้นหวงั

จนกว่ากรรมเก่ามนัจะคลาย และผลของบุญมนัเริมส่งผลบา้งนนัแหละ

จึงจะเริมสบายขึน 

 

สิงสาํคญัทีสุดคืออนัดบัแรกตอ้งรักษาศีลให้ได ้ถา้รักษาศีลไม่ได ้ต่อให้

ไปแกด้วง ไปสะเดาะเคราะห์ทีอาจารยห์รือพระทีเก่งขนาดไหน หรือ

ไปทาํบุญใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็ไดผ้ลไม่มาก หรือถา้ผลดีแลว้ อีกไม่

นานก็กลบัมาไม่ดีเหมือนเดิม 

 

การบูชาวตัถุมงคล ทีเกียวกบัการแกก้รรมแกด้วงหรือไปหาพระทีท่าน

เก่งช่วย นนัจริงๆแลว้มนัเป็นเรืองทีอาศยับารมีของพระหรือเทวดาท่าน

ช่วย เมือท่านช่วยเหลือมนัก็เหมือนกบัท่านเป็นนายประกนัให้ชวัคราว

กรรมนนัก็ยงัไม่หมดไป เพราะผลของกรรมนนัจะหมดไปเมือกรรม
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นนัให้ผลหรือเมือเราไดรั้บผลของกรรมนนัเพียงพอแลว้ ทางทีดีทีเมือ

เราใชว้ตัถุมงคลหรือไปให้พระท่านช่วยแลว้ เราก็ควรทาํการแกด้วง

ชะตาดว้ยดงัทีไดแ้นะนาํมาขา้งตน้จึงจะเป็นการดี 

 

อยา่งไรก็ดีผลของกรรมนนัเมือกรรมเลวให้ผลมนักท็าํให้ชีวิตเราตกตาํ

วุ่นวายประสบแต่อปุสรรคปัญหาหรือเดือดร้อนเป็นทุกข ์แต่ในทาง

กลบักนัเมือผลของกรรมดีมนัให้ผลมนัก็ทาํให้ชีวิตเรามีความสุขมี

ความสาํเร็จสมหวงัไดเ้หมือนกนั ไม่ว่าเราจะทาํความดีหรือความชวั 

มนัก็ให้ผลทงัหมด อยา่คิดว่าความชวัเพียงเลก็นอ้ยจะไม่มีผล 

ขณะเดียวกนัก็อยา่คิดว่าทาํดีหรือบุญเพียงเลก็นอ้ยแลว้ไม่มีผลหรือทาํดี

แลว้ไม่ไดดี้ มนัส่งผลทงันนัจะชา้หรือเร็วเท่านนั มนัอาจจะให้ผลใน

ชาตินี ให้ผลหลงัจากเราตาย หรือจะให้ผลในชาติต่อๆไป ก็ไดท้งันนั

แลว้วาระกรรมและแบบของแต่ละคน  

 

ดวงชะตาของเราก็เหมือนกบัสระนาํขนาดใหญ่ ขา้งในมีทงันาํใสและ

นาํทีขุ่นดาํ โดยนาํทงัสองประเภทนีไม่ผสมหรือเจือกนัแยกกนัอยู ่

เปรียบไดเ้หมือนกบับุญบาปทีเราทาํมา โดยสระนาํนนัมีทางนาํเขา้และ

มีทางนาํออกหากปัจจุบนัเราทาํดีก็เหมือนกบัการเติมนาํใสเขา้ไปใน
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สระหากทาํชวัทาํไม่ดีก็เหมือนกบัเติมนาํขุ่นเขา้ไปในสระ ทางนาํออกก็

เหมือนผลของความดีและความชวัทีเราไดท้าํไวม้นัให้ผลในปัจจุบนั 

เมือใดทีนาํดีนาํใสทีขงัอยูใ่นสระออกมามนัก็เปรียบเหมือนผลของ

ความดีและบุญกุศลก็ทาํให้เรามีความสุขสมหวงั แต่เมือใดถึงคราวทีนาํ

ขุ่นออกมาก็เหมือนกบัผลของกรรมชวัมนัให้ผลก็ทาํให้เรามีความทุกข์

ความไม่สมหวงัความเดือดร้อน มีอุปสรรคปัญหาวุน่วาย ดงันนัไม่ว่า

เราไดรั้บสิงทีดีหรือไม่ดีในปัจจุบนัก็เป็นผลจากการกระทาํของเราใน

อดีตทงัสิน(คนเรามีอดีตชาติมานบัไม่ถว้นทาํกรรมไวม้ากมาย มาเกิด

เป็นคนชาตินี ผลของการกระทาํชาติก่อนก็ตามมาให้ผล) เพียงแต่ว่าใน

ปัจจุบนักรรมดีหรือกรรมชวัมนัให้ผลเท่านนั จะเห็นไดว้่าจริงแลว้ดวง

ชะตาของเราจริงแลว้ก็คือผลของกรรมนนัเอง หากไม่อยากดวงตกอีก ก็

อยา่ทาํเลวทาํชวัทาํผิดศีล ๕  

 

ดงันนัหากปรารถนาให้ตวัเองมีความสุขในอนาคตแลว้ ปัจจุบนัก็ควร

ทาํแต่ความดี ทาํสิงทีเป็นบุญกุศล ละความชวัทงัหลายเพือทีจะไม่ให้

กรรมชวันนัตามไปให้ผลต่อไป 

http://www.siammongkol.com/smf/index.php?topic=149.0#.WILtwlg

jGM8 
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วธีิเปลยีนโชคร้ายให้กลายเป็นดี 

 

วธีิเปลียนโชคร้ายให้กลายเป็นด ี

ไม่มีใครชอบโชคร้าย เวลาถูกโชคร้ายตามรังควานคนแต่ละชาตเิลยต้อง

หาทางปัดเป่ากันสุดฤทธิ วิธีเปลียนร้ายให้กลายเป็นดีของชาติไหนจะ

เปรียวจีดไดใ้จมหาชนทีสุดเชิญสาวๆ ให้คะแนนกนัไดเ้ลย 

 

มีเคราะห์เพราะกระจก ชาวตะวนัตกเชือว่ากระจกคือสิงทีสะทอ้น

วิญญาณของคนเรา ถา้ใครทาํกระจกแตกก็เหมือนทาํให้วิญญาณ

บาดเจ็บ เจา้ของวิญญาณจะตอ้งดวงตกไป 7 ปีเตม็ๆ จะทาํงานทาํการ

อะไรกไ็ม่รุ่ง แถมไปไหนก็ตอ้งคอยระวงัตวั เพราะดีไม่ดีอุบติัเหตุ

อาจจะวิงมาเสยเอาดือ  ๆ 

ใครทํากระจกแตกจึงต้องรีบสะเดาะเคราะห์ดว้ยการเอาเศษกระจกที

แตกทงัหมดไปฝัง และตลอดเวลาทีปฏิบติัการอยูน่นัก็ตอ้งเชิดหนา้ชูคอ

เขา้ไว ้ห้ามกม้ลงมองเศษกระจกในมือเป็นอนัขาด ทีสาํคญัจะตอ้งฝัง

กระจกในตอนกลางคืนทีพระจนัทร์กาํลงัขึนเท่านนั ยิ งถา้เป็นคืนเดือน

หงายไดย้ิ งดี ดวงจะไดรุ่้งพุง่ฉิวเหมือนพระจนัทร์เตม็ดวง 
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ไล่โชคร้ายด้วยเกลือ เกลือกบัชาวตะวนัตกผกูพนักนั เพราะในสมยั

โบราณฝรังผลิตเกลือเองไม่ได ้ตอ้งนงัเรือไปซือถึงตะวนัออกไกล 

เกลือเลยกลายเป็นของลาํค่าทีควรแก่การเทิดทูนบูชา ฝรังเชือว่าถา้ใคร

บงัอาจทาํเกลือหก โชคร้ายจะมาเคาะประตูบา้น วิธีเดียวทีจะสะเดาะ

เคราะห์ไดก้็ดว้ยการสาดเกลือเขา้ไปในกองไฟเพือเผาโชคร้ายทีจะมา

เล่นงานให้ไหมเ้ป็นจุณไป และทีเดด็ดวงกว่านนัคือฝรังสามารถเลือก

ไดว้่าจะให้โชคร้ายของตวัเองไปตกอยูที่ใคร โดยระหว่างทีกาํลงัเผา

เกลือนนัก็ให้อธิษฐานไปดว้ยว่าจะให้โชคร้ายลอยไปหาใคร ซึงส่วน

ใหญ่ก็จะส่งไปให้ศตัรูหรือคนทีกาํลงัเหมน็ขีหนา้กนั คลา้ยๆ กบัการ

เผาพริกเผาเกลือแช่งแบบไทยเรานีเอง 

 

อาบนําล้างซวย ทุกวนัที 24 มิถุนายน ของทุกปี ชาวเปอร์โตริกนัจะมี

เทศกาลสาํคญัเรียกว่าเทศกาล "ลา นอช เดอ ซาน ฮวน" (La Noche de 

San Juan) ซึงจดัขึนเพือรําลึกถึงนกับุญคนสาํคญั และเชือกนัว่าวนันี

เป็นวนัศกัดิสิทธิ ทาํให้นาํในแม่นาํพลอยไดรั้บพลงัพิเศษไปดว้ย ถา้ลง

ไปอาบนาํในแม่นาํ หรือทะเลตอนเทียงคืนของวนัที 23 มิถุนายน จะ

ช่วยรักษาโรค ชาํระลา้งความโชคร้าย และนาํโชคดีมาให้ ความเชือนี

คลา้ยกบัคนไทยเราทีเชือว่าถา้ไดอ้าบนาํตอนเทียงคืนของวนัลอย
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กระทง ชีวิตจะมีแต่สุขสมหวงั 

 

ค้างคาวบินผ่าน ฝรังไม่ค่อยจะพิศวาสเจา้นกมีหูหนูมีปีกตวันีเท่าไรนกั 

เลยเกิดเป็นข่าวเมา้ทรํ์าลือกนัว่า ถา้คา้งคาวบินเขา้บา้น เห็นนกฮูกร้อง 3 

ครัง เจอผีเสือทีเดียว 3 ตวั ไดย้ินไก่ขนัตอนกลางคืน หรือรูปภาพร่วงลง

มาจากทีแขวน ทงัหมดนีถือเป็นอาเพศแปลว่าเจา้ของบา้นนนักาํลงัมี

เคราะห์ 

ส่วนวิธีสะเดาะเคราะห์ก็คือตอ้งหาทางยอ้นเวลากลบัไปตอนที

เหตุการณ์นียงัไม่เกิดดว้ยการหมุนตวัทวนเขม็นาฬิกา 3 รอบความโชค

ร้ายก็จะหายไปเอง 

 

แมวดําเป็นเหตุ ในบรรดาสตัวที์ไปเกิดทางซีกโลกตะวนัตกทงัหมด 

แมวดาํจดัว่าเป็นสีขาหนา้ขนทีอาภพัรักมากทีสุด เพราะฝรังทงัเกลียด

ทงักลวัมนัจนไม่มีใครอยากจะเลียง และถา้แมวดาํเดินผา่นหน้าใคร 

คนๆ นนัตอ้งพบกบัคลืนความซวยระลอกใหญ่ชนิดชาตินีไม่มีวนัได้

ผดุไดเ้กิด 

ทางแก้ก็คอื จะตอ้งเดินถอยหลงัตรงจุดทีแมวเดินผา่นเป็นจาํนวน 13 

กา้วเพือลา้งอาถรรพ ์
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แก้เคล็ดด้วยโลงศพ เรืองของโลงศพ ฝรังยงัไม่ค่อยเชือกนันกัแต่คน

เอเชียเรา เช่น คนไทย คนเกาหลีเชือกนัมากว่าถา้ดวงตกสุดขีดถึงขนั

ชะตาขาด ตอ้งลงไปนอนในโลงศพแลว้ให้พระทาํพิธีสวดบงัสุกุลให้

เป็นการแกเ้คลด็ว่าเราไดต้ายไปครังหนึงแลว้ เมือออกจากโลงก็เท่ากบั

เป็นคนใหม่ เป็นการต่ออายแุละขบัไลโ่ชคร้ายให้หมดไป 

 

งานศพห้ามไป คนไทยและคนจีนจบัมือกนัเชือว่างานศพคือความ

อปัมงคล จะมีวิญญาณของคนทีเพิงตายและวิญญาณเก่าๆ ทีไม่ไดไ้ป

ผดุไปเกิดลอ่งลอยอยูใ่นบริเวณงาน คนทีกาํลงัดวงจิตอ่อนแอ เช่น คน

ป่วย คนแก่ คนดวงตก และคนทอ้งจึงไม่ควรไปงานศพเดด็ขาด 

ไม่อยา่งนนัวิญญาณร้ายจะถือโอกาสเกาะติดกลบัมาบา้นดว้ย สาํหรับ

คนธรรมดาเมือกลบัจากงานศพแลว้ตอ้งเอายอดทบัทิมแช่นาํแลว้เอานาํ

นนัมาลา้งหนา้ เพือลา้งสิงอปัมงคลทีติดตวัมาออกไปก่อนจะเขา้บา้น 

เพราะคนจีนถือว่าทบัทิมเป็นผลไมส้วรรค ์มีอาํนาจเหนือภูตผีปีศาจทงั

ปวง 

ขอขอบคุณ ทีมา : spicy 

http://www.pstip.com/รู้หรือไม่/วิธีเปลียนโชคร้ายให้กลายเป็นดี.html 
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แก้กรรมจากการทําแท้ง 

 HolyTyrael     [125.25.122.184]     23 Nov 2013 - 13:34 
 

 

 

1.ไปบวชเนกขมัมะ อธิษฐานขออโหสิกรรมอุทิศบญุให้เดก็ไดไ้ปเกิด 

...บวชอยา่งนอ้ยเดือนละครัง ไปหาเอามีหลายวดัทีมีให้บวชเนกขมัมะ 

...แลว้ตงัใจปฏิบติั อยา่ไดไ้ปคุยกนั หรือมวัคิดนนันีให้มากเกินไป 

2.สวดมนตท์ุกวนั แลว้อธิษฐานขออโหสิกรรมอุทิศบุญให้เดก็ไดไ้ป

เกิด ...สวดทุกวนัตลอดไปห้ามขาด บทไหนก็ไดที้ชอบ ไปหาหนงัสือ

สวดมนตม์าสวดเลย แต่ตอ้งสมาทานศีล5ก่อนทีจะสวด แลว้พยายาม

รักษาศีล 

3.ฝึกสมาธิ อยา่งนอ้ยให้ไดส้มาธิวนัละ 5นาที (ไดส้มาธิ) เป็นธรรมดา

ของจิตทีตอ้งมีเผลอบา้ง ไม่ตอ้งไปสนใจเรืองธรรมดา แค่ขอให้ได้

สมาธิถึง5นาที อยา่งนอ้ยสุดกอ้3นาที 

 

เสร็จแลว้ โอนบุญให้ลูก (ใชไ้ดบ้่อยๆ โดยทีบทแรกไม่ตอ้งก็ทาํได)้ 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั ขออาํนาจบารมีของพระรัตนตรัย จงดลบนัดาล

ให้บุญบารมีของขา้พเจา้ทีไดบ้าํเพญ็มาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จงถึง

แก่ลูกของขา้พเจา้ทีไดแ้ทง้ไป 
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เมือไดรั้บบุญบารมีแลว้ ขอจงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม 

ปลดปลอ่ยกรรม ดว้ยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และจงงดเวน้จาก

การจองเวร และขอให้ไดไ้ปสู่ภพภูมิทีดียิ งๆขึนไปดว้ยเทอญ 

ถา้หากทาํบุญแลว้อยากจะส่งบุญให้ใคร  

ถา้ทาํดว้ยของ พอของหลุดจากมือปุ๊ ป ให้คิดว่า บุญนีให.้.. หรือ บุญนี

ให้...และขอให้...(จะขอให้เขาทาํอะไรก็บอกไป) 

ส่งให้ลูกทีตายไป กบัเทวดาประจาํตวัดว้ยนะ แยกกนั 

  

เบิกบุญ 

 คาถาพระพุทธเจา้ 5 พระองคเ์ปิดโลก 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 

พระพุทธงัอาราธนา พระพุทธเจา้เปิดโลก 

พระธมัมงัอาราธนา พระพุทธเจา้เปิดโลก 

พระสงัฆงัอาราธนา พระพุทธเจา้เปิดโลก 

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม 

เปิดโลกเปิดจิตครอบจกัรวาล ดว้ยนะโมพุทธายะ 
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ยะเปิดการณ์ดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอาํนาจ

ดีเปิดสิงดีๆทงัหลายมาสู่ตวัขา้พเจา้ ดว้ยยะธาพุทโมนะ 

นะ มะพะทะ พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั ขออาํนาจบารมีของพระรัตนตรัย 

โปรดเชือมโยงบุญบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ทงัหลายทุกภพทุก

ชาติของขา้พเจา้ จงมารวมกนั ณ ปัจจุบนัชาติ และขอเบิกบุญบารมี

ทงัหลายมาสู่ตวัขา้พเจา้ ณ ปัจจุบนัชาตินี เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรม 

เปิดดว้ยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ 

 

อานาปานสติภาวนา(ทาํสมาธิแบบรู้ลมหายใจ) 

1.ให้ทาํหลงัจากสวดมนตเ์สร็จ เพราะเพิงรับศีล5มา (สมาธิมีศีลเป็น

ฐาน ถา้ฐานดีกอ้ฝึกไดอ้ยา่งมนัคง) 

2.สมาธิคือการรู้เท่าทนั อยูใ่นกรรมฐานกองนนัๆ (เอาใจรู้ ก็คือ

ความรู้สึก รู้ว่าลมหายใจเคลือนไหวเขา้ออก) ดงันนั 

...2.1 ให้รู้ลมหายใจ อยา่เอาความรู้สึกวิงตามลมหายใจ 

...2.2 เมือไม่ให้วิงตาม ก็ตอ้งมีฐานทีตงัของการทีเราจะรู้ลมหายใจ ...

ให้เราตรวจดูว่าลมหายใจเขา้ไปลึกสุดตรงไหน ก็เอาตรงนนัเป็นฐาน 

(เหมือนเราไปอยูต่รงนนั แลว้นงัดูลมหายใจ) 

...2.3 เวลาลมหายใจเขา้ก็บริกรรมในใจว่าว่าพุทธ ลมหายใจออกกโ็ธ 
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...2.4 เวลานงัให้ทาํใจสบายๆ นงัสบายๆ ไม่ใช่ไปเพง่ หรือเคร่งเครียด 

ว่าตอ้งไปกาํหนดบงัคบัลม หรือบงัคบัใหรู้้ ...ตอ้งทาํให้สบายๆ (ทีบาง

คนนงัแลว้บา้ บางส่วนกอ้เพราะทาํแบบเครียดๆ ซึงผิดวิธี) ถา้ถูกวิธีจะ

สบายมาก หรือสว่างจา้ และใชท้าํประโยชน์ไดม้ากมาย (ง่ายๆคือไม่มี

การนงัแลว้ครําเครียด มีแต่จะดีจนไม่อยากลุก) 

...2.5 ถา้มีความรู้สึกอยา่งอืน หรือสิงอืนทีไม่ใช่องคข์องสมาธิ มา

รบกวน เช่น แสง สี เสียง ภาพ เมือย ปวด ฯลฯ อยา่ไปสนใจ ...เอาแค่

องคข์องสมาธิ คือรู้ลมหายใจ กบัคาํบริกรรม อยา่งอืนไม่เอาไม่สน 

3.สวดคาถาพระพุทธเจา้ชนะมารก่อนจะนงั และแนะนาํเลยคาถานี 

พระคาถามหาจกัรพรรดิ +ไปหาพระผงมหาจกัรพรรดิมาใชด้ว้ย 

(คาถามหาจกัรพรรดิ สวดทุกวนัเลยยงิดี) 

4.ถา้กินเจจะช่วยให้ธาตุในตวัไม่ปันป่วน จะช่วยใหน้งัสมาธิสําเร็จได้

ง่ายขึน 

http://www.payakorn.com/webboard_ans.php?q_id=49379 
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เคลด็ (ทีไม่) ลบั     *   การแก้เคราะห์กรรม  * 

            เคราะห์กรรมนนัเป็นเรืองทีบางคนก็ให้ความเชือถือมาก  บาง

คนก็เชือครึงไม่เชือครึง  บางคนก็บอกว่า  “เขาไม่เชือ แต่ไม่กลา้ลบ

หลู”่  บางคนก็ไม่เชือเลย  หาว่าเป็นเรืองงมงายไร้สาระ เป็นเรืองของ

ไสยศาสตร์  ไม่ใช่เรืองของพุทธศาสตร์  แต่ทีน่าแปลกใจกคื็อ  บางคน

ไม่เชือเลย  ไม่ยอมเชือคาํทาํนายทายทกัของใครทงัสิน  แต่เมือหลงัจาก

ทีเผชิญเคราะห์กรรมตามคาํทาํนายของหมอดูแลว้  จากนนัก็กลายเป็น

คนทีเชือเรืองนีอยา่งฝังจิตฝังใจ 

            และคนอีกกลุ่มหนึงทีแปลกมากก็คือ  ผูที้ไดรั้บการบวชเรียน

ทางดา้นบาลีแลว้  แต่ก็ไม่ยอมเชือในเรืองนี  กลบัหาว่าเรืองนีไม่มีใน

พุทธศาสนา  ทงั ๆ ทีเรืองนีมีกล่าวไวใ้นนิทานธรรมบทอยา่ง

มากมาย  อาจเป็นเพราะไม่ค่อยไดใ้ส่ใจก็ได ้

            ในพุทธศาสนานนั  จดัแบ่งเคราะห์กรรมเป็น  ๒  ประเภท คือ 

๑.     ปริปนฺโถ 3  คือ        เคราะห์หรืออนัตรายทีเกิดขึนเฉพาะหนา้ 

๒.     ปริสฺสย ํ4     คือ        เคราะห์หรืออนัตรายทีรอเวลาเกิด 

  

 ๑.      ปริปนฺโถ คือ           เคราะห์ทีเกิดขึนเฉพาะหนา้ 
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เคราะห์ชนิดนี  คือเคราะห์ทีจะเกิดขึนเฉพาะหนา้  รู้ตวัได้

ล่วงหนา้  สามารถทีจะเกิดขึนไดต้ลอดเวลา  ถา้หากประมาทขาด

สติ  หรือไดรั้บการศึกษาเรียนรู้ในเรืองนนั ๆ นอ้ยเกินไป เช่น  อนัตราย

จากการขบัรถยนตเ์ป็นครังแรก หรืออนัตรายจากเครืองใชไ้ฟฟ้า เป็น

ตน้ 

 

วิธีแกเ้คราะห์กรรมชนิดนี จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายกง่็าย คือการใช้

สติปัญญาเขา้แกไ้ขในเรืองนนั ๆ ตามสมควรแก่กรณี เช่น ก่อนขบั

รถยนตจ์ริง ๆ ควรเรียนรู้ถึงวิธีการขบัรถและกฎการจราจรก่อน  หรือ

ก่อนใชเ้ครืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด  ควรเรียนรู้เรืองระบบไฟฟ้าของ

เครืองใชไ้ฟฟ้านนั ๆ ก่อน  ในทางศาสนา เรียกคนประเภทนีว่า 

“นิปโก = ผูมี้ปัญญารักษาตวัรอด” (ผูมี้ปัญญารักษาไวซึ้งตน) 

  
3 ปริปันโถ = อนัตรายเป็นเครืองเบียดเบียนรอบ 
4 ปริสสยงั = อนัตรายเป็นเครืองนอนรอบ 

๒.   ปริสฺสย ํ             คือ        เคราะห์กรรมทีรอเวลาเกิด 

(อนัตรายทีนอนรอเวลา) 
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เคราะห์ชนิดนี  คือเคราะห์ทีเกิดขึนจากกรรมเก่าในอดีตชาติเป็นหลกั

หรือเคราะห์ทีเกิดจากเจา้กรรมนายเวรในชาติทีแลว้ตามมาแก้

แคน้  เคราะห์กรรมชนิดนีแกไ้ขไดย้ากมาก แต่ป้องกนัไดง่้าย  เคราะห์

ชนิดนีจะรอเวลาเหมือนกนัคนนอนรอหรือนงัรอ  คือรอให้คน ๆ นนั

อายคุรบกาํหนด  อนัตรายหรือเคราะห์กรรมชนิดนีก็จะให้ผล  เช่น รอ

ให้คน ๆ นนัอาย ุ25 ปี 5 เดือน  5 วนั  คน ๆ นนัก็จะไดรั้บอบุติัเหตุหรือ

เคราะห์กรรมนนั ๆ โดยทีไม่มีสญัญาณเตือนภยัให้ทราบล่วงหนา้ 

เมือถึงคราวทีเคราะห์ชนิดนีให้ผล  วิบากกรรมกจ็ะสร้างสถานการณ์ให้

ผูน้นัตอ้งไปประสบกบัเคราะห์กรรมนนั ๆ เช่น คนบางคน มีถินฐาน

บา้นเกิดอยูที่กรุงเทพฯ แต่ถา้ดวงชะตาจะตอ้งเสียชีวิตที

เชียงใหม่  วิบากกรรมก็จะสร้างสถานการณ์ให้ผูน้นัตอ้งออกเดินทาง

จากบา้น  แลว้มาประสบอุบติัเหตุเสียชีวิตทีเชียงใหม่จนได ้

เคราะห์หรืออนัตรายชนิดนี  จะรอคอยให้คนผูน้นัมาประสบกบั

เคราะห์กรรม ณ สถานทีแห่งใดแห่งหนึงทีกรรมไดก้าํหนดเอาไว ้ แต่

ถา้หากก่อนจะถึงกาํหนดเวลาทีจะประสบเคราะห์กรรม  ผูน้นั

เปลียนไปดาํเนินชีวิตในอีกรูปแบบหนึง  ซึงดีขึนกวา่เดิมและเปลียนไป

จากเดิมมาก เช่น ไปบวชพระ – บวชเณร – บวชชีพราหมณ์  หรือถือศีล
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กินเจปฏิบติัธรรมชวัระยะเวลาหนึง หรือจนกว่าเคราะห์กรรมนนั ๆ จะ

ผา่นพน้ไป ก็จะปลอดภยัได ้

 

วิธีแกไ้ขมีหลายวิธี  แต่ในทีนีจะอธิบายแค่บางขอ้ 

๑.   ให้เจริญ (แผ)่ เมตตามาก ๆ ยิ งถา้เจริญจนถึงขนัไดฌ้าน  ก็จะแก้

เคราะห์กรรมไดเ้กือบทุกชนิด  ยกเวน้กรรมทีเป็นผลมาจาก

อนนัตริยกรรม  การแกไ้ขโดยวิธีนี  เป็นวิธีทีดีทีสุด  นอกจากจะเป็น

การป้องกนัและแกไ้ขเคราะห์กรรมไปในตวัแลว้  ยงัไดรั้บอานิสงส์

ของเมตตาอีก ๑๑ ประการ เป็นกาํไรอีกดว้ย  อีกทงัไม่เสียเงินทอง ไม่

ตอ้งยุง่ยากรบกวนผูอื้น 

 

๒.   ถา้ไม่สามารถทาํเหมือนขอ้ที ๑ ได ้ให้ตรวจสอบดวงชะตาขชีวิต

ของตนเป็นประจาํทุก ๆ ปี เมือทราบว่าช่วงเดือนไหนเป็นอยา่งไร

แลว้  ก็จะไดเ้ตรียมรับมือกบัเคราะห์กรรมนนั ๆ ไดล้่วงหนา้ เช่น 

- ถา้จะมีปัญหาเกียวกบัทางดา้นการเงิน  ก็ให้ระมดัระวงัการใช้

จ่ายและการให้ผูอื้นกูย้ืม  เพราะถา้ให้ไปแลว้  อาจจะไม่ไดคื้น (มีเงิน

ให้ผูอื้นกู ้มีความรู้อยูใ่นหนงัสือ ใชป้ระโยชน์ไม่ได)้ 
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-ถา้จะมีปัญหาเกียวกบัเคราะห์กรรม  ก็ให้ใชส้ติสมัปชญัญะใน

การดาํเนินชีวิตให้มากขึนกว่าเดิมอีก ๒ หรือ ๓ เท่า  ถา้ไม่เช่นนนัจะ

ประสบอบุติัเหตุไดง่้ายมาก 

- ถา้จะมีปัญหากบัเพือนร่วมงาน ก็ให้ระมดัระวงัคาํพูดและการ

กระทาํบางอยา่ง  อยา่รับปากใครง่าย ๆ  และให้พยายามเก็บเนือเกบ็ตวั 

เพราะคนทีมีเคราะห์กรรมนนั “ผีมกัซาํ  ดา้มมกัพลอย”  หมายความ

ว่า  ไม่ว่าจะทาํอะไรในช่วงนนั มกัซวยไปทงัหมด  ยกเวน้การทาํความ

ดี  

๓. เมือเขา้สู่เขตทีจะไดรั้บเคราะห์กรรม ให้ถือศีลกินเจปฏิบติัธรรม  ให้

ตดัขาดจากโลกภายนอกไปสกัระยะหนึง เช่น อาจจะสกั ๗ วนั ๑ เดือน 

หรือ ๓ เดือนก็ได ้

 

๔.ถา้จะป้องกนั  ให้ทาํก่อนทีจะไดรั้บเคราะห์กรรมอยา่งนอ้ย ๗ วนั 

อยา่รอใหก้รรมเขา้สู่กระบวนการให้ผลแลว้  มิฉะนนั จะแกไ้ขไม่ได้

เลย  เพราะวิบากกรรมนนัจะสร้างสถานการณ์ให้ผูน้นั คิดผิด เห็นผิด 

พูดผิด ทาํผิด และตดัสินใจผิด  เพือให้ตนตอ้งไดรั้บเคราะห์กรรมนนั 

เช่น เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั เห็นความตายเป็นเรืองสนุก เห็นความทุกข์

เป็นเรืองน่าลอง 
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ในขอ้นี  สงัเกตดูไดจ้ากคนบางคน ทีรอจนกระทงักรรมเขา้สู่

กระบวนการให้ผลแลว้จึงแกก้รรม  จะแกไ้ขไม่ได ้เช่น คนบางคน

ประสบอบุติัเหตุเสียชีวิตขณะทีกาํลงัไปสะเดาะเคราะห์  ส่วนบางคนก็

ประสบอบุติัเหตุขณะทีกลบัจากสะเดาะเคราะห์แลว้  ดงันีเป็นตน้ 

ในขอ้นนั  มีเรืองนีเป็นอุทาหรณ์ 

ถา้หากเราไปฆ่าผูอื้นเสียชีวิต  ก่อนทีจะถูกเจา้หนา้จบักุมตวั  เราจะตอ้ง

รีบหลบหนี  หรือไม่ก็รีบไปติดสินบนเจา้หนา้ที  หรือไม่ก็รีบไปเจรจา

เพือจ่ายเงินให้กบัญาติของผูต้ายก่อน  ก็อาจรอดพน้จากคุกได ้ แต่ถา้

หากปล่อยใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจจบัตวัไปแลว้  ทาํประวติั  พิมพล์ายนิวมือ

แลว้  การจะแกไ้ขให้รอดพน้จากกคกุตารางเป็นเรืองยุง่ยากมาก  การจะ

แกเ้คราะห์กรรมในอดีตชาติก็เช่นกนั  ถา้หากกรรมเขา้สู่กระบวนการ

ให้ผลแลว้  แกไ้ขแทบไม่ไดเ้ลย  แต่ป้องกนัได ้

 

๕. ขอบารมีธรรมของท่านผูมี้บุญช่วยคุม้ครอง  เช่น ขอบารมีธรรมของ

เสดจ็พ่อ ร. ๕ สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช เทพเทวาหรือพระพรหม

องคอื์น ๆ ให้ท่านช่วยคุม้ครอบ  ดุจผูที้ทาํความผิดแลว้หนีไปซุกปีกผูมี้

อิทธิพล ก็อาจจะช่วยไดใ้นระดบัหนึง  แต่ไม่มากนกั  และในขณะทีขอ

บารมีจากท่านให้ช่วยคุม้ครอง  ห้ามไปทาํความชวัอยา่งนนัซาํอีก 
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๖. ถา้หากในขณะนียงัไม่มีเคราะห์กรรมอะไร  เรากค็วรป้องกนัก่อน 

(ป้องกนัดีกว่าแกไ้ข)  โดยภายหลงัการทาํบุญทุกครัง  ควรทาํบุญ

กรวดนาํอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหแ้ก่เจา้กรรมนายเวรในชาติก่อน ๆ ที

เขายงัอาฆาตเราอยู ่ ทีเขายงัไม่ให้อภยั  ถา้หากเขาเห็นเราทาํอยา่งนีบ่อย 

ๆ เขาอาจใจออ่นให้อภยัเราก็ได ้ กรรมนนัก็จะกลายเป็น

อโหสิกรรม  เมือถึงเวลาทีจะไดรั้บเคราะห์กรรม ก็อาจจะไม่เป็นอะไร

เลย  เพราะเขาให้อภยัเราแลว้ 

  

สรุปวธีิแก้เคราะห์กรรม 

๑.  ถา้เป็นเคราะห์กรรมทีเกิดจากเหตุปัจจุบนั  ให้ใชปั้ญญาเขา้แกไ้ข 

๒. ถา้เป็นเคราะห์กรรมทีเกิดจากอดีตชาติ  ให้ถือศีลกินเจปฏิบติัธรรม 

เพราะการบวชปฏิบติัธรรม เช่น บวชเป็นพระ-เณร-ชีพราหมณ์  เป็น

การแกเ้คราะห์กรรมทีดีทีสุด 

๓. ในขณะทีกาํลงัแกเ้คราะห์กรรมอยูน่นั ห้ามทาํชวัอยา่งนนัซาํอีก

อยา่งเดด็ขาด  ไม่เช่นนนัจะแกก้รรมไม่ได ้ ดุจคนทีกาํลงัรักษาโรคตบั

แขง็เพราะดืมเหลา้จดั ในขณะทีกาํลงัรักษาอยูน่นั  ห้ามดืมเหลา้ซาํอีก 
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๔.  เคราะห์กรรมบางอยา่งแกไ้ขไม่ได ้ เพราะอยูน่อกเหนือวิสยัของเรา 

ก็ให้ทาํใจเตรียมรับมือกบัปัญหานนั หรือไม่ก็พลิกปัญหาให้เป็น

โอกาส  ก็จะพลิกร้ายให้กลายเป็นดีได ้

ทีกล่าวมานี เฉพาะกรรมทีไม่หนกัเท่านนั  แต่ถา้หากเป็นกรรมีหนกั 

เช่น เป็นผลมาจากอนนัตริยกรรม  ก็ไม่สามารถทีจะแกไ้ขได ้ จะตอ้ง

กม้หนา้รับกรรมนนัต่อไป  ดงัเช่น  พระมหาโมคคลัลานะถูกทุบจน

เสียชีวิต เพราะในชาติทีแลว้เคยฆ่ามารดาของตน 

  

ในพุทธศาสนา  มีอาวุธอยู ่๒ อยา่ง คือ 

๑.   ปัญญาวุธ  อาวุธคือปัญญา  หรือปัญญาประดุจดงัอาวุธ  ใชส้าํหรับ

แกไ้ขเหตุการณ์หรือเรืองราวทีเกิดขึนเฉพาะหนา้  ทีมองเห็นได ้(ใชแ้ก้

เคราะห์กรรมประเภทที ๑) 

๒. เมตตาวุธ  อาวุธคือเมตตา  ใชส้าํหรับแกไ้ขเคราะห์กรรมหรือ

อนัตรายทีมองไม่เห็น (ใชแ้กเ้คราะห์กรรมประเภทที ๒) 

http://www.intaram.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538740

037&Ntype=7 



วิธีแกก้รรม     (แจกฟรี)                                  เรียบเรียงโดย  คีตะธารา / ฉัตรราชา 

หน้า 125 จาก 125 

 

คาถาแก้กรรม ต่างๆ 

คาถาหมายถึงวาจา อนัศกัดิสิทธิ บางทีไม่จาํเป็นตอ้งมีความหมาย แต่

ใชไ้ดผ้ลจริง ดุจรหสัลบั การหมนัท่อง การสาธยาย จึงมีพลงับางอยา่ง

หลงัไหลมาทีผูส้วด ถา้คาถาของพระพุทธเจา้ ดีหมดทุกคาถา ถา้คาถา

ของครูอาจารยก์็ดีกนัไปตามสายวิชาต่างๆ การใชค้าถาให้ไดผ้ล ถา้

คาถาสนั ให้ใชก้ารสวดอิงคาบลม หมายถึง หายใจเขา้หนึงครัง สวดให้

ได ้1 จบ หายใจออก 1 ครังให้ได ้1 จบ นีเรียกคาบลม ขลงัทุกประการ 

 

การใชค้าถาให้ไดผ้ลคือตอ้งมีศีลก่อนในบทแรก ดงันนัก่อนสวดมนต์

ทุกครังให้ สมาทานศีลห้าก่อนทุกครัง 

การสมาทานศีลห้า คือ นะโมฯ 3 จบ จากนนัไตรสรณคมน์  

พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ ไล่ไปจนถึง ตะติยมัปิ สงัฆงัสะระณงัคจัฉา

มิ  จากนนัจึงไล่ไปทีละขอ้ 

 

ปาณาติปาตาเวระมณีสิกขา ปะทงัสะมาทิยามิ ไล่ไปจนถึง สุราฯ ตอ้ง

ไปบอกเบืองตน้ดว้ย เพราะบางท่านมือใหม่ 

การสวดมนต ์เป็นการเริมตน้ของการฝึกภาวนา ชนิดหนึง คาถาเป็นสิง

หน่วงนาํให้จิตให้เขา้สู่สมาธิได ้ 
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หน่วงนาํให้ถึงอภิญญาได ้เรืองของคาถาเกียวเนืองกบัอภิญญาโดยตรง 

และคาถาทาํให้จิตสงบนิง เกิดกุศลจิตเป็นมหากุศล ดงันนัแมเ้ราไม่ได้

บริจาคทาน จ่ายเงิน แต่เราสวดมนตก์็ไดบุ้ญ บญุกุศลจึงมาหนุนดวง

แกไ้ขกรรมได ้

 

พระคาถานีจะ ช่วยให้เสริมดวง เปิดบุญบารมีไดม้าก ใครดวงปิด ทาํมา

คา้ไม่ขึนสวดแลว้สาธยายแลว้ จะเปิดดวงไดอ้ยา่งมาก 

 

พระคาถาธารณปริตร 

 

๑. พุทธานงั ชิวิตตสัสะ นะ สกักา เกนะจิ อนัตะราโย กาตุง ตถา เม โห

ตุ 

อตีตงั เส พุทธสัสะ ภะคะวะโต อปัปฏิหะตะญานงั 

อนาคตงั เส พุทธสัสะ ภะคะวะโต อปัปฏิหะตะญาณงั 

ปัจจุบนันงั เส พุทธสัสะ ภะคะวะโต อปัปฏิหะตะญาณงั 

 

๒. อิเมหิ ตีหิ ธมัเมหิ สะมนันาคะตสัสะ พุทธสัสะ ภะคะวะโต 

สพัพงั กายะกมัมงั ญาณะปุพพงัคะมงั ญาณานุปริวตัตงั 



วิธีแกก้รรม     (แจกฟรี)                                  เรียบเรียงโดย  คีตะธารา / ฉัตรราชา 

หน้า 127 จาก 127 

 

สพัพงั วจีกมัมงั ญาณะปุพพงัคะมงั ญาณานุปริวตัตงั 

สพัพงั มะโนกมัมงั ญาณะปุพพงัคะมงั ญาณานุปริวตัตงั 

 

๓. อิเมหิ ฉะหิ ธมัเมหิ สะมนันาคะตสัสะ พุทธสัสะ ภะคะวะโต 

นตัถิ ฉนัทสัสะ หานิ นตัถิ ธมัมะเทสนายะ หานิ 

นตัถิ วิริยสัสะ หานิ นตัถิ วิปัสสะนายะ หานิ 

นตัถิ สมาธิธสัสะ หานิ นตัถิ วิมุตติยา หานิ 

 

๔. อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธมัเมหิ สะมนันาคะตสัสะ พุทธสัสะ ภะคะวะ

โต 

นตัถิ ทะวา นตัถิ ระวา นตัถิ อปัผฏุฏงั นตัถิ เวคายิตตัตงั 

นตัถิ พะยาวะฏะมะโน นตัถิ อปัปฏิสงัขารุเปกขา 

 

๕. อิเมหิ อฏัฐาระสะหิ ธมัเมหิ สะมนันาคะตสัสะ พุทธสัสะ ภะคะวะ

โต 

นะโม สตัตนันงั 

สมัมาสัมพุทธานงั นตัถิ ตะถาคะตสัสะ กายะทุจริตตงั 

นตัถิ ตะถาคะตสัสะ วจีทุจริตตงั 
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นตัถิ ตะถาคะตสัสะ มะโนทุจริตตงั 

นตัถิ อตีตงั เส พุทธสัสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณงั 

นตัถิ อนาคตงั เส 

พุทธสัสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญานงั นตัถิ ปัจจุบนันงั เส 

พุทธสัสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญานงั 

นตัถิ สพัพงั กายะกมัมงั ญาณานุปุพพงั คะมงั ญาณงั นานุปริวตัตงั 

นตัถิ สพัพงั วจีกมัมงั ญาณานุปุพพงั คะมงั ญาณงั นานุปริวตัตงั 

นตัถิ สพัพงั มะโนกมัมงั ญาณานุปุพพงั คะมงั ญาณัง นานุปริวตัตงั 

อิมงั ธาระณงั อะมิตงั อะสะมงั สพัพะสตัตานงั ตาณังเลณงั 

สงัสาระ ภะยะภีตานงั อคัคงั มหาเตชงั 

 

๖. อิมงั อานนัทะ ธาระณะปริตตงั ธาเรหิ วาเรหิ ปริปุจฉาหิ 

ตสัสะ กาเย วิสงั นะ กะเมยยะ อุทะเกนะ ลคัเคยยะ อคัคีนะ 

ทะเหยยะ นานาภะยะวิโก นะ เอกาหาระโก นะ ทะวิหาระโก นะ 

ติหาระโก นะ จะตุหาระโก นะ อุมมตัตะกงั นะ มุฬะหะกงั 

มนุสเสหิ อะมนุสเสหิ นะ หิงสะกา 

 

๗. ตงั ธาระณงั ปริตตงั ยถา กะตะเม 
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ชาโล มหาชาโล ชาลิตเต มหาชาลิตเต ปุคเค มหาปุคเค 

สมัปัตเต มหาสัมปัตเต ภูตงั คะมะหิ ตะมงัคะลงั 

 

๘. อิมงั โข ปะนานนัทะ ธาระณะปริตตงั สตัตงัสะเตหิ สมัมา 

สมัพุทธโกฏีหิ ภาสิตงั 

วตัเต อะวตัเต คนัธะเว อะคนัธะเว โนเม อะโนเม เสเว อะเสเว 

กาเย อะกาเย ธาระเณ อะธารระเณ 

อลัลิ มิลลิ ติลลิ มิลลิ โยรุกเข มหาโยรุกเข ภูตงั คะมะหิ 

ตะมงัคะลงั 

 

๙. อิมงั โข ปะนานนัทะ ธาระณะปริตตงั นะวะ นะ วุติยา สมัมา 

สมัพุทธโกฏีหิ ภาสิตงั 

ทิฏฐิลา ทณัทิลา มนัติลา โรคิลา ขะระลา ทุพพิลา เอเตนะ สจัจะ 

วชัเชนะ โสตถิ เต โหตุ สพัพะทา 

 

คาํแปลไม่ต้องสวด  

คาํแปลพระคาถาธารณปริตร 

๑.อนัชีวิตแห่งสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทงัหลาย อนัใครๆ ไม่อาจ
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ทาํอนัตรายไดฉ้นัใด ขอชีวิตความเป็นอยูแ่ห่งขา้พเจา้ จงเป็นเหมือน

เช่นกนั อนัว่าญาณทีไม่มีเครืองกระทบของพระพุทธเจา้ผูมี้บุญมียอ่มมี

ในอดีต ในอนาคต ในปัจจุบนั 

๒.อนัว่ากายกรรมทงัปวงของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ผูป้ระกอบ

แลว้ดว้ยคุณธรรมทงัหลายสามเหล่านีมีญาณเป็นประธานเป็นไปตาม

ญาณ อนัว่าวจีกรรมทงัปวงของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ผู ้

ประกอบแลว้ดว้ยคุณธรรมทงัหลายสามเหล่านีมีญาณเป็นประธาน

เป็นไปตามญาณ อนัว่ามโนกรรมทงัปวงของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ผูป้ระกอบแลว้ดว้ยคุณธรรมทงัหลายสามเหล่านีมีญาณเป็น

ประธานเป็นไปตามญาณ 

๓. อนัว่าความเสือมถอยนอ้ยลงของประโยชน์ทีประสงคย์อ่มไม่มีแด่

องคส์มเดจ็พระ สมัมาสมัพุทธเจา้ผูมี้บุญ ผูป้ระกอบแลว้ดว้ยคุณธรรม 

๖ ประการเหล่านี 

อนัว่าความเสือมถอยนอ้ยลงแห่งการแสดงธรรม ยอ่มไม่มีแด่องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อนัว่าความเสือมถอยนอ้ยลงของความเพียร ยอ่มไม่มีแด่องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อนัว่าความเสือมถอยนอ้ยลงของวิปัสสนาญาณ ยอ่มไม่มีแด่องคส์มเดจ็
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พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อนัว่าความเสือมถอยนอ้ยลงแห่งกามาวจรและรูปาวจรวิมุตติ ยอ่มไม่มี

แด่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

๔.อนัว่าการพูดเล่น ยอ่มไม่มีแด่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ผูมี้

บุญ ผูป้ระกอบดว้ยคุณธรรมทงัหลาย ๑๒ ประการเหล่านี 

อนัว่าการพูดพลงัเผลอโดยขาดสติ ยอ่มไม่มีแด่องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสัมพุทธเจา้ 

อนัว่าความไม่แพร่หลายในเญยยะธรรม ๕ ยอ่มไม่มีแด่องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสัมพุทธเจา้ 

อนัว่าการกระทาํใดๆ อยา่งผลุนผลนั โดยไม่การพิจารณาเสียก่อน ยอ่ม

ไม่มีแด่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อนัว่าความมีใจวุ่นวายดว้ยกิเลส ยอ่มไม่มีแด่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ 

อนัว่าการกระทาํทีไม่มีอุเบกขาในเตภูมิสงัขาร ยอ่มไม่มีแด่องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

๕.อนัว่าความเคารพนอบนอ้ม ขอจงมีแด่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ผูมี้บุญ ผูป้ระกอบแลว้ดว้ยคุณธรรม ๑๘ ประการเหล่านี 

อนัว่ากายทุจริต ยอ่มไม่มีแด่พระตถาคต 
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อนัว่าวจีทจุริต ยอ่มไม่มีแด่พระตถาคต 

อนัว่ามโนทุจริต ยอ่มไม่มีแด่พระตถาคต 

อนัว่าญาณ อนัมีเครืองกระทบขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ผูมี้

บุญ ยอ่มไม่มีในอดีต 

อนัว่าญาณ อนัมีเครืองกระทบขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ผูมี้

บุญ ยอ่มไม่มีในปัจจุบนั 

อนัว่าญาณ อนัมีเครืองกระทบขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ผูมี้

บุญ ยอ่มไม่มีในอนาคต 

อนัว่ากายกรรมทงัปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ยอ่ม

ไม่มีแด่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อนัว่าวจีกรรมทงัปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ยอ่ม

ไม่มีแด่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อนัว่ามโนกรรมทงัปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ 

ยอ่มไม่มีแด่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อนัว่ามโนกรรมทงัปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ 

ยอ่มไม่มีแด่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อนัว่า ธารณปริตร นี ไม่มีเครืองเทียบ ไม่มีเครืองเสมอเหมือน เป็นที

ต่อตา้น เป็นทีหลบซ่อนของสตัว ์
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ผูที้กลวัภยัในสงัสารวฏัทงัหลาย อคัคงั ประเสริฐ มหาเตชงั มีเดชมาก 

๖.ดูกรอานนท ์ท่านจงท่องจดจาํ สอบถาม ซึงธารณปริตรนี 

อนั ว่ากายของผูท้่องสวดมนตธ์ารณปริตรนี ไม่พึงตายดว้ยพิษงู พิษ

นาค ไม่พึงตายในนาํ อนัว่าไฟไม่พึงไหมเ้ป็นผูพ้น้ภยัพิบติัต่างๆ ใครคิด

ทาํร้ายในวนัเดียวก็ไม่สาํเร็จ ใครคิดร้ายทาํลายในสองวนั สามวนั สี

วนั?ก็ไม่สาํเร็จ ไม่พึงเป็นโรคหลงลืม ไม่พึงเป็นบา้ใบ ้อนัอมนุษย์

ทงัหลาย ไม่สามารถเบียดเบียนได ้

๗.อนัว่าธารณปริตรนี มีความศกัดิสิทธิ คือ 

ชาโล มีอานุภาพเหมือนพระอาทิตย ์ประชุมกนั ๗ ดวง ทีขึนมาในเวลา

โลกาพินาศ 

มหาชาโล มีอานุภาพเหมือนมุง้เหลก็ ทีสามารถป้องกนัภยัจาก เทวดา 

อินทร์ นาค ครุฑ ยกัษ ์เป็นตน้ 

ชาลิตเต มีอานุภาพประหารศตัรูทงัหลาย 

มหาชาลิตเต มีอานุภาพให้พน้จากกปัทงั ๓ คือ โรคนัตรกปั, สตัถนัตร

กปั และทุพภิกขนัตรกปั 

มี อานุภาพให้พน้จากโลกต่างๆ ในเวลาปฏิสนธิคือ การเป็นใบ ้เป็น

พิการ เป็นคนหูหนวก อีกทงัไม่พึงตกตน้ไม ้ตกเหว ตกเขาตาย สามารถ

ไดส้มบติัทียงัไม่ได ้ทรัพยส์มบติัทีไดม้าแลว้ก็จะเจริญขึนโดยความเป็น
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จริง สามารถประหารความมืด แลว้ไดค้วามสว่าง 

๘.ดูกรอานนท ์อนัธารณปริตร ซึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้

ทงัหลาย ทรงตรัสไวพึ้งสมาคมคนดี ไม่พึงสมาคมคนชวั พึงนาํมาซึง

กลินและรสอนัเป็นธรรม พึงนอ้มนาํมาซึงนาํใจดี ไม่พึงนอ้มนาํมาซึง

นาํใจร้าย พึงทาํกายให้เป็นกายดี พึงนาํมาแต่สิงอนัเป็นกุศล ไม่ถึงนาํมา

ซึงสิงอนัเป็นอกุศล พึงฟังแต่สิงทีดีไม่พึงฟังสิงทีไม่ดี พึงเห็นแต่นิมิตดี 

ไม่ถึงเห็นนิมิตร้าย 

โยรุกเข ตน้ไมที้ตายแลว้สามารถฟืนขึนมาได ้

มหาโยรุกเข ตน้ไมที้ยงัเป็นอยู ่ก็ทาํให้เจริญงอกงามโดยความเป็นจริง 

สามารถประหารความมืด แลว้ไดค้วามสว่าง 

๙.ดูกรอานนท ์อนัธารณปริตรนี สามารถรู้ความคิดร้ายของผูอื้น 

อาวุธต่างๆ มีเครืองประหาร เช่น มีด หอก ปืน ไฟ เป็นตน้ ไม่สามารถ

ทาํอนัตรายได ้

มนัติลา สามารถทาํนาํมนตค์าถา ให้มีความศกัดิสิทธิขึน สามารถ

ประหารโรคต่างได ้และโรคร้ายแรงต่างๆ ไม่อาจทาํอนัตรายได ้

ทุพพิลา สามารถหลุดพน้จากเครืองผกูมดั 

ดว้ยอาํนาจแห่งสจัจะวาจานี ขอความสวสัดีมีชยัจงมีแก่ขา้พเจา้ในกาล

ทุกเมือเถิด 
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ความเป็นมาของพระคาถาธารณปริตร 

เมือครังออกพรรษาปี ๒๕๒๖ พระป่ากรรมฐานรูปหนึงไดมี้โอกาส

ออกวิเวก เจริญรุกขมูล ธุดงคท์างภาคเหนือและชายแดนฝังพม่าเขต

ติดต่อพรมแดนในแวดวงหมู่บา้นชาวเขา เผา่ต่างๆ นานเกือบ ๓ เดือน 

ขณะปักกลดพกัทีดอยพระพุทธบาทห้วยตม้ อ.ลี จ.ลาํพูน ไดพ้บและ

ปรึกษาธรรมปฏิบติัและอืนๆกบัพระอาจารยรั์งสรรค ์โชติปาโล ซึงเพิง

จะธุดงคเ์ดินป่ามาจากประเทศพม่า และไดจ้ดจาํเอา ?พระคาถาธารณ

ปริตร? จากวดัอรัญตะยา ในมณัฑะเล ประเทศพม่า มาดว้ย 

เนือง จากเห็นว่าเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทีในประเทศไทย

เรายงัไม่คุน้เคยหรือมีปรากฏมาก่อน จะดว้ยสาเหตุใดก็ตามที เมือพระ

ป่ามาพบกนัหลายองคที์ จ.ลาํพูน ก็ไดน้าํพระคาถาธารณปริตรบทนี ทาํ

วตัรเยน็ร่วมกนัติดต่อกนัอยู ่๕ วนั ก่อนทาํเพียรภาวนาทุกคาํคืน ได้

ปรากฎเห็นหมู่เทวาอารักษใ์นนิมิต มาชุมนุมและร้องชมเชยสรรเสริญ 

ชืนบาน ร่าเริงมาก ทีไดย้ินพระป่ากรรมฐานเจริญพระคาถาธารณปริตร

อนัทรงคุณเป็นเลิศนี 

พระ ภิกษุกรรมฐานทงั ๕ ? ๖ รูป ครันเจริญพระปริตรนีทีห้วยตม้ อ.ลี 

จ.ลาํพูน ต่างไดเ้ห็นนิมิตเทวาอารักษ ์ชืนชมตรงกนัทงัสิน แมจ้ะนอ้ม

นาํทาํนาํมนตโ์ปรดหมู่ญาติโยมในทีต่างๆ ก็ศกัดิสิทธิเหลือประมาณ จึง
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ไดพิ้จารณาเห็นว่าพระพทุธานุภาพของพระปริตรนีทรงคุณเหลือ

ประมาณ สมควรทีพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะไดน้าํไปสาธยายบูชา

ต่อไป 

อนึง ขา้พเจา้ไดท้ราบจากหลวงปู่ ทวด วดัชา้งให้ว่า ผูที้สาธยายมนต์

พระปริตรบทนีทุกๆวนัอยา่งนอ้ยวนัละ ๑ ครัง พร้อมกบัเร่งบริจาคทาน 

รักษาศีล และเจริญภาวนา จะสามารถรอดพน้จากวิกฤตมหาอุบติัภยั

โลกทีจะบงัเกิด 

 

พระคาถานี ช่วยสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าสิงไม่ดี และเสริมสิริมงคล 

 

บทสวดมงคลจกัรวาลใหญ่ 

 

สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ 

 

สพัพนัตะรายะนิวาระณะสะมตัถสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สมัมาสัมพุทธสัสะ ทวตัติงสะมะหาปุริสะลกัขะณานุภาเวนะ 

 

อะสีตยานุพยญัชะนานุภาเวนะ อฏั ุตตะระสะตะมงัคะลานุภาเวนะ 
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ฉพัพณัณะรังสิยานุภาเวนะ 

 

เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุ

ภาเวนะ ทะสะปะระมตัถะปาระมิตา 

 

นุภาะเวนะ สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธมัมานุภาเว

นะ สงัฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ 

 

อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธมัมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหสั

สะ ธมัมกัขนัธานุภาเวนะ 

 

นะวะโลกุตตะระธมัมานุภาเวนะ อฏัฐงัคิกะมคัคานุภาเวนะ อฏัฐะสะมา

ปัตติยานุภาเวนะ 

 

ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสจัจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุ

ภาเวนะ 

 

สพัพญั ุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ 
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สพัพะปะริตตานุภาเวนะ 

 

ระตะนตัตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหงั สพัพะโรคะโสกุปัททะวะ

ทุกขะโทมะนสัสุปายาสา วินสัสนัตุ 

 

สพัพะอนัตะรายาปิ วินสัสนัตุ สพัพะสงักปัปา ตุยหงั สะมิชฌนัตุ 

 

ทีฆายตุา ตุยหงั โหตุ สะตะวสัสะชีเวนะ สะมงัคิโก โหตุ สพัพะทา ฯ 

 

อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคงัคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะ

ทา ตุมเห อะนุรักขนัตุ ฯ 

 

ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั      รักขนัตุ สพัพะเทวะตา  

สพัพะพุทธานุภาเวนะ      สะทา โสตถี ภะวนัตุ เต  

ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั      รักขนัตุ สพัพะเทวะตา  

สพัพะธมัมานุภาเวนะ      สะทา โสตถี ภะวนัตุ เต  

ภะวะตุ สพัพะ มงัคะลงั    รักขนัตุ สพัพะ เทวะตา  

สพัพะสงัฆานุภาเวนะ      สะทา โสตถี ภะวนัตุ เต ฯ  
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นกัขตัตะยกัขะภูตานงั      ปาปัคคะหะนิวาระณา  

ปะริตตสัสานุภาเวนะ      หนัตวา เตสงั อุปัททะเว  

นกัขตัตะยกัขะภูตานงั      ปาปัคคะหะนิวาระณา  

ปะริตตสัสานุภาเวนะ      หนัตวา เตสงั อุปัททะเว  

นกัขตัตะยกัขะภูตานงั      ปาปัคคะหะนิวาระณา  

ปะริตตสัสานุภาเวนะ      หนัตวา เตสงั อุปัททะเว ฯ 

 

พระคาถานี แกฝั้นร้าย ลางไม่ดี  

อภยัปริตร 

 

                     ยนัทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลญัจะ 

                  โย จามะนาโป สกุณสัสะ สทัโท 

                  ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั 

                  พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

                    ยนัทนันิมตตงั อะวะมงัคะลญัจะ 

                 โย จามะนาโป สะกุณสัสะ สทัโท 

                 ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั 

                 ธมัมานุภาาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 
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                    ยนัทุนนิมตัตงั อะวะมงัคะลญัจะ 

                โย จามะนาโป สะกุณสัสะ สทัโท 

                ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั 

                สงัฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

 

พระคาถานีใชเ้รียกทรัพย ์เรียกลาภ ดึงดูดเงินทองโชคลาภ  

บทแรกนี คือบทยอ่ และบทแปลงรูป ช่วยดึงเสน่ห์ ดึงความเมตตาความ

นิยมจากผูค้นไดดี้ อธิษฐานเรียกคนรักให้กลบัคืนได ้

 

คาถาเงาะถอดรูป  

มหามุณีจินดา สัมปันโณ มเหษี ยกัขามุนี จินดามุณี ภะคะวา จินดาตสั

สะ มาระเสนา วินาสสนัติ ทะพะมะนะ 

 

บททีสองนี คาถาเรียกเนือเรียกปลา ตงันะโมสามจบ 

พระมหามณีจินดามนต์ ว่าดงันี 

สิทธิวิชา มหามนัตงั จินดามณีทิวากะรัง ภูมิยาโจระปาตสัมิง ทิพพะ

จกัขงุ ถาวะทิสเร จนัทาเทวี อสัสะมุขี ทุติยาปะทะลกัขะณา มณีจินดา 

ปัญจะทานงั ยะสงัทาสิทาสงั มาตาปุตตงัวะ โอระสงั 
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มณีจินดา สะหสัสะโกติเทวานงั มะนุสสะเทวานงั สะมะณะจิตตงั ปุริ

สะจิตตงั อาคจัฉาหิ ปะริเทวนัติ ปิยงัมะมะ สพัเพชะนา พะหูชะนา มหา

มณีจินดา เอหิพุทธงั ปิโยเทวะมนุสสานงั มหามณีจินดา 

 

เอหิธมัมงั ปิโยพรหมานะมุตตะโม มหามณีจินดา เอหิสงัฆงั ปิโยนาคะ

สุปันนานงั ปินินทรียงั 

นะมามิหงั พุทโธโสภะคะวา ธมัโมโสภะคะวา สงัโฆโสภะคะวา อิน

ทะเสน่หา พรหมะเสน่หา 

อิตถีเสน่หา ราชาเทวี มณีรักขงั จิตตงัปิยงัมะมะ 

 

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า  

ใชใ้นการกระทาํอะไรทงัหลายทงัปวง ทีจะเป็นมงคลหรือป้องกนั

สรรพภยัไดร้้อยแปด ให้สวด"คาถามงกุฎพระพุทธเจา้"ทุกคืน ๆ ละ จบ 

อานุภาพของพระคาถา ศตัรูจะพินาศเองเมือคิดประทุษร้าย จะเกิดผล

ในดา้นมงคลทุกประการ 

 

อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธะตงัโสอิ อิโสตงั 

พุทธะปิติอิ 
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คาถาพระสีวลี  

 

สีวลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ 

สีวลี จะ มะหาเถโร ยกัขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหงั 

วนัทามิ สพัพะทา สีวลี เถรัสสะ เอตงั คุณงั สวสัติลาภงั ภะวนัตุ เมฯ 

 

คาํบูชาพระสิวล ี

 

อิมินา สกักาเรนะ สีวลีเถรัง อะภิปูชะยามิ 

เมือบูชาแลว้กาํหนดภาวนาในใจว่า 

 

สีวลี จะ มะหาเถโร อินโท พรัมมาจะ ปูชิตงั สพัพะลาภงั ประสิทธิเม 

เถรัสสะ อานุภาเวนะ สพัพะโสตถี ภะวนัตุเมฯ 
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คาถาท้าวเวสสุวรรณ  

นะโมฯ 3 จบ  

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ทา้วเวสสุวรรณโณ 

มะระณงั สุขงั อะหงั สุคะโต นะโม พุทธายะ 

ทา้วเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยกัขะพนัตาภทัภูริโต 

เวสสะ พุสะ พุทธงั อะระหงั พุทโธ ทา้วเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 

 

บูชาดว้ย ธูปแดง 9 ดอก กุหลาบแดง 9 ดอก 

ขอพรคา้ขาย โชคลาภ กนัภูตผีวิญญาณ ไดน้านปัประการ 

 

โอสถปริตร  

สวดเป็นยารักษาโรค 

สกักตัตะวา พุทธะระตะนงั 

เพราะทาํความเคารพพระพุทธรัตนะ 

โอสะถงั อุตตะมงั วะรัง 

อนัเป็นดงัโอสถอนัอุดมประเสริฐ 

หิตงั เทวะมะนุสสานงั 

เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษยท์งัหลาย 
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พุทธะเตเชนะ โสตถินา 

ดว้ยเดชแห่งพระพุทธเจา้ 

นสัสนัตุปัททะวา สพัเพ 

ขอสรรพอุปัทวะทงัหลายจงพินาศไป 

ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต 

ขอทุกขท์งัหลายของท่านจงสงบไปโดยสวสัดี 

สกักตัตะวา ธมัมะระตะนงั 

เพราะทาํความเคารพพระธรรมรัตนะ 

โอสะถงั อุตตะมงั วะรัง 

อนัเป็นดงัโอสถอนัอุดมประเสริฐ 

ปะริฬาหูปะสะมะนงั 

เป็นเครืองระงบัความกระวนกระวาย 

ธมัมะเตเชนะ โสตถินา 

ดว้ยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ 

นสัสนัตุปัททะวา สพัเพ 

ขอสรรพอุปัทวะทงัหลายจงินาศไป 

ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต* 

ขอทุกขท์งัหลายของท่านจงสงบไปโดยสวสัดี 
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สกักตัตะวา ธมัมะระตะนงั 

เพราะทาํความเคารพพระธรรมรัตนะ 

โอสะถงั อุตตะมงั วะรัง 

อนัเป็นดงัโอสถอนัอุดมประเสริฐ 

ปะริฬาหูปะสะมะนงั 

เป็นเครืองระงบัความกระวนกระวาย 

ธมัมะเตเชนะ โสตถินา 

ดว้ยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ 

นสัสนัตุปัททะวา สพัเพ 

ขอสรรพอุปัทวะทงัหลายจงินาศไป 

ภะยา วูปะสะเมนตุ เต* 

ขอภยัทงัหลายของท่านจงสงบไปโดยสวสัดี 

 

สกักตัตะวา สงัฆะระตะนงั 

เพราะทาํความเคารพพระสงฆรัตนะ 

โอสะถงั อุตตะมงั วะรัง 

อนัเป็นดงัโอสถอนัอุดมประเสริฐ 

อาหุเนยยงั ปาหุเนยยงั 
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เป็นผูค้วรแก่สกัการะทีเขานาํมาบูชา 

เป็นผูค้วรแก่สกัการะทีเขาจดัไวต้อ้นรับ 

สงัฆะเตเชนะ โสตถินา 

ดว้ยเดชแห่งพระสงฆ ์

นสัสนัตุปัททะวา สพัเพ 

ขอสรรพอุปัทวะทงัหลายจงินาศไป 

โรคา วูปะสะเมนตุ เต* 

ขอโรคทงัหลายของท่านจงสงบไปโดยสวสัดี 

 

ไม่ตอ้งสวดคาํแปล สวดให้ตนเอง เม* สวดให้คนอืน เต 

http://www.ponboon.com/board/index.php?topic=5442.0 
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แก้ไขเรืองเงินขาดมือ ชีวิตมีแต่ปัญหาแบบได้ผล

ทันใจ 

ในชีวิตของคนเราเวลาทีมีความสุข ไดโ้ชคลาภ ไดอ้ะไรๆ ทีตอ้งการ

นนัมาจากทีผลบุญทีทาํมานนัไดส่้งผล แต่เวลาพบกบัความทุกข ์พบกบั

อุปสรรคต่างๆ ทาํอะไรก็ไม่ขึน หยิบจบัอะไรเป็นเสียหาย ไร้คน

ช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมน เหมือนทีเรียกกนัว่า “มืดแปดด้าน” 

หรือทีคนทวัไปชอบเรียกกนัว่า “ดวงตก” นนัแหละ ทีสาเหตุนนัมาจา

กรรมอยา่งแน่นอน ไม่ไดม้าจากการเดินทางของดวงดาวแต่อยา่งใด

เพราะเรืองการเคลือนยา้ยองศาต่างๆ ของดาวนนัไม่ไดเ้กียวขอ้ง หรือ

พูดง่ายๆ ว่าไม่ไดม้าส่งผลอะไรโดยตรงกบัคนและสตัวท์งัหลาย อาจจะ

มีบา้งในเรืองของกลางวนั กลางคืน นาํขึนและนาํลงซึงเป็นไปตาม

กลไกทีธรรมชาติดาํรงไวเ้พือความสมดุล 

 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในความเขา้ใจของคนมกัจะเรียกกนัว่า “ดวงตก” ใน

บทนีก็ขอเรียกแบบนนัแลว้กนัเพือจะไดเ้ขา้ใจตรงกนั แต่อยา่ลืมว่ามา

จากกรรมทงัสิน ไม่ไดม้าจากดวงดาว(เรืองดวงดี ดวงไม่ดีกล่าวไปแลว้

ในบทก่อนๆ) 
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สาํหรับกรรมทีว่านีเป็นทงักรรมเก่าและกรรมใหม่ฝ่ายไม่ดี ทีมีกาํลงั

และถึงเวลาส่งผล วิธีทีจะแกไ้ขนนัตอ้งพิจารณาเป็นอยา่งแรกกคื็อ 

กรรมปัจจุบนั ตอ้งยอ้นกลบัไปพิจารณาจากสิงทีเราทาํมาไม่ว่าจะเป็น

การประกอบอาชีพการงานใดๆ ก็ตาม ความคิด ความประพฤติของเรา

นนัถูกตอ้ง ถูกธรรมหรือไม่ 

 

ตอ้งหาสาเหตุให้เจอว่าเป็นเพราะอะไรถึง ตอ้งยอมรับความจริงถึงจะ

แกไ้ด ้ซึงร้อยทงัร้อยไม่เชือว่ากรรมมีจริงหรือเพราะความไม่รู้ จึง

ละเมิดผูอื้น สิงอืนจนเกิดกรรมไมดีขึนมา  เช่น เคยแอบไปเบียดเบียน

ใครเขามา เคยไปคดโกง ยืมเงินคนอืน แอบพรากประโยชน์ผูอื้น เห็น

แก่ไดจ้นคนอืนเขาเสียหาย ทาํการคา้แบบไม่ซือสตัยสุ์จริต ไม่มีความ

กตญั ูต่อผูมี้พระคุณ เป็นคนทีประมาทในชีวิตยงัคงเกียจคร้านไม่

แสวงหาสิงดีๆ สิงทีถกูตอ้งมาสู่ชีวิต เป็นตน้ 

 

เรืองเหล่านีเหมือนกบัเราเดินทางชีวิตทีผิดทางไปจากความสาํเร็จ ความ

รํารวยทีเราปรารถนาจะไดไ้ม่ว่าจะอยูใ่นระดบัไหนก็ตาม หรือเราเอง

นนัเอากอ้นหินขนาดใหญ่ไปปิดทางนาํดว้ยตวัเอง ซึงก็คือการไปสร้าง

บาปปิดทางบุญของตวัเองไว ้
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เรืองเหล่านีเราตอ้งหาให้เจอเสียก่อน เพราะเหตุจากกรรมไม่ดีเหล่านี 

เป็นกรรมใหม่ทีเราปรับปรุงแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง แต่ตอ้งเปลียนเพือ

เปลียนทิศทางเดินชีวิตเสียใหม่ เราเองก็รู้ว่าเราทาํแบบนนัเราไดผ้ล

อะไรกลบัมา เราเป็นคนทีทาํร้ายตวัเอง ทาํตวัเองใหด้วงตกหรือไม่ 

เรืองไม่ดีเหล่านีมนัเหมือนจุดดาํๆ หรือคราบสกปรกทีอาจจะเริมจาก

จุดเลก็ๆ แต่มนัสะสมเรือยๆ จนผา้ทีเคยขาวนนัดาํสนิท ชีวิตจึงเหมือน

อยูใ่นความมืด จนคลาํหาทางออกไม่เจอ หลายคนไปพึงหมอดู คนทรง

เจา้หรือไสยศาสตร์ทีไม่ใช่ของจริง จนหมดเนือหมดตวัเหมือนอยูดี่ๆ 

ไปหาขีโคลนมาใส่ผา้ขาวเขา้ไปอีก ซึงขออนุญาตบอกถึง การแกไ้ข

อยา่งเร่งด่วนทีครูบาอาจารยท์่านเมตตาคือ 

 

ตอ้งปรับความเชือเสียใหม่ จากทีหลงผิดทางหรือเกิด

มิจฉาทิฐิ (มิจฉาทิฏฐิ) ขึนในใจทีเป็นความมืดให้กลับมาสู่ทางสว่าง

หรือสัมมาทิฐิ (สัมมาทิฏฐิ) ตอ้งปรับใจตนเองเสียก่อน ถา้ไม่ปรับใจ

เสียก่อน ก็แกไ้ขอะไรไม่ไดท้งัสิน 
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ดงัเช่นอยากจะไปเชียงใหม่แต่ดนัขบัรถลงไปทางใต ้ ต่อให้อีกร้อยชาติ 

พนัชาติก็ไปไม่ถึง ไม่ว่ารถยนตจ์ะมีกาํลงัดีแค่ไหนกต็าม อยากจะให้

ชีวิตดี แต่ยงัหลงผิดไปว่าการทาํกรรมชวันนัจะทาํให้ชีวิตดี 

อยากจะมีความสุข มีเงินเยอะๆ รวยๆ แต่คิดไปว่าการไปเบียดเบียนคน

อืน โกงเขา ขโมยเขาเป็นเรืองถูกตอ้ง ซึงมนัไม่มีทางเป็นไปได ้บาปไม่

เคยส่งผลใหเ้กิดบุญ บุญบริสุทธินนัก็ไม่เคยทาํให้ใครบาป มนัคนละ

ทางกนั 

 

กรรมนันเหตุมันเกดิทีใจ และกรรมทุกกรรมทีเราทํามาว่าจะเป็นกรรม

ดีกรรมชัว จะหนักจะเบา จะถูกบันทึกไว้ในจติใจทังสิน 

ไม่ว่าจะเกิดไปอีกร้อยชาติ เปลียนชือเปลียนนามสกุล เปลียนหนา้ตา 

เปลียนภพภูมิไป แต่จิตนนัยงัเป็นดวงเดิมทีไดมี้การบนัทึกกรรมนนัไว้

ตลอดเวลา กรรมใดทีเป็นอโหสิกรรมแลว้กจ็ะไม่ส่งผลอีก ถือว่ากรรม

นนัยติุลงไปแลว้ 

 

ตอ้งแกที้ใจเป็นอนัดบัแรก ตอ้งเชืออยา่งไม่สนัคลอนไม่สงสยัใดๆ ว่า

กรรมนนัมีจริง ใครทาํดีตอ้งไดดี้ ใครทาํชวัตอ้งไดช้วั ในบางครังอาจจะ

ส่งผลชา้เพราะเป็นไปตามลาํดบั ตามหน้าที ตามเวลา และมีปัจจยัอืน
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ประกอบดว้ย แต่อยา่งไรก็ตอ้งส่งผล กรรมหนกัไม่วา่ฝ่ายใดก็ตามทงั

ฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี อยา่งชา้ 30 ปีหรือในชวัชีวิตคนจะไดเ้ห็นกนั 

หากทาํดีแลว้ยงัดวงตกอีก ทาํอะไรก็ติดขดัไม่สาํเร็จอีก อาจจะมาจาก

กรรมเก่าทีกาํลงัส่งผล โดยมีเจา้กรรมนายเวรเขาตามรังควาน ตาม

อาฆาตมาดร้ายอยู ่จะใคร่ขอแนะนาํเคลด็วิชาจากครูบาอาจารยใ์นการ

แกด้วงตกทีมาจากกรรมเก่าให้ลองไปใชก้นัดู (อยา่ลืมว่าถา้ไม่เชือ ไม่มี

ความศรัทธาขอร้องว่าอยา่ไปทาํเลย เพราะไม่ไดผ้ล จิตมนัไม่ถึงจะเสีย

เงินทองไปเสียเปล่าๆ) 

1. ให้รักษาศีล 5 อย่างมันคง เพราะการรักษาศีล 5 จะเป็นเครืองมือช่วย

ในการป้องกนัไม่ให้เราไปละเมิดกรรมไม่ดีต่อผูอื้นอีก เป็นการหยดุ

การทาํชวัอยา่งสินเชิง ซึงคนดวงตกทงัหลาย ถา้หากยงัละเมิดศีล 5 อยู่

ผลกรรมทีจะไดรั้บ จนอาจจะทนทานไม่ไหวเลยก็ได ้เพราะแค่กรรม

เก่ามาส่งผลยงัลาํบาก ยงัดวงตกดิงนรกขนาดนี หากยงัไปทาํกรรมชวั

อีกคงหนกัขึนหลายเท่า 

การรักษาศีลนนัเป็นเรืองเร่งด่วน อยา่งนอ้ยตอ้งศีล 5 ถา้ดวงตกหนกั

มากอาจะจะตอ้งไล่ขึนไปอีกเป็นศีล 8 ศีล 10 หรือถึงขนัตอ้งบวชเพือ

ถือศีล 227 อาศยัร่มกาสาวพกัตร์เป็นเกราะป้องกนั ดงัทีคนโบราณหรือ

ครูบาอาจารยใ์นอดีตกาลท่านทราบทางแกไ้ขเรืองนีดี ท่านจึงมกัจะให้
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บวชเสียถา้หากคนนนัพบกบัวิบากกรรมหนกัหรือดวงตกหนกัๆ จนดู

แลว้จะไปไม่รอด 

2. ใส่บาตรทุกวนั การใส่บาตรทุกวนันนั เป็นการเสริมบุญให้กบัตวัเอง

แบบง่ายๆ ทีทาํได ้(ให้ยอ้นกลบัไปอ่านเรืองอธิษฐานจติเสียก่อน

ทําบุญ ในบทแรกจะเขา้ใจในการใส่บาตรทงัหมด 

3. ทําสังฆทานใหญ่ เคลด็วิชานีมาจากครูบาอาจารยท์่านสาํคญั ทีขอ

อนุญาตปิดชือของท่านไวก่้อน ถา้ถึงเวลาเมือใดจะเรียนให้ทราบ  ครูบา

อาจารยท์่านสาํคญัท่านนีไดเ้มตตาให้กบัคนดวงตกมาแลว้มากมาย

มหาศาลและเกิดผลดีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่าน 

นกัการเมือง ทหารระดบัใหญ่ของประเทศ นกัธุรกิจการคา้ คนทวัไปที

กาํลงัรับผลกรรมเก่าจนยากจะรับมือไว ้เมือไดท้าํครบถว้นแลว้ ชะตา

ชีวิตดีขนัอยา่งทนัตาเห็น ท่านเมตตาให้ทาํดงันี 

– เตรียมอาหารคาวหวานครบ นาํสะอาด ดอกไมธู้ปเทียน 

– วตัถุทานทีจดัเป็นปัจจยั 4 คือ  เครืองบวชพระไตรจีวร บาตรพระ

พร้อมตาลปัตร ยารักษาโรค ของใชข้องสงฆต์่างๆ ตามทีสมควร 

หนงัสือธรรมะ 1 เล่ม 

– พระพุทธรูปประจาํวนัเกิดของตน ให้หนา้ตกั 9 นิ วขึนไปไม่ว่าจะเป็น

วสัดุใดใชไ้ดท้งันนั 
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– ถาดเงิน 1 ถาด (เอาไวใ้ส่อาหารคาวหวานทงัหมดรวมกนั) 

– ถาดทองเหลือง 1 ถาด (เอาไวใ้ส่ของสงฆแ์ละพระพุทธรูป) 

– หากิงไมส้ามง่าม 1 อนัทีเหมือนเวลาเราทอดผา้ป่า 

ถวายสังฆทานให้ได้บุญมากยิงขึน 

ให้ไปถวายกบัพระสงฆที์เป็นเจา้คณะจงัหวดัทีตนเองอยู ่หรือพระสงฆ์

ทีมีเนือนาบุญสูงเท่าทีเราจะหาได ้ถา้หาไม่ไดจ้ริงๆ หรือไม่ทราบให้

ถวายกบัเจา้อาวาสวดั  หรือถา้อยากจะให้บุญมากมายมหาศาลให้ตงัจิต

ถวายแด่พระพทุธเจา้หรือ พระปัจเจกพุทธเจา้ พระอรหนัต ์หรือครูบา

อาจารยที์เรานบัถือ เพือให้อานิสงส์ของบุญจะไดม้ากขึนทวีคูณ 

เวลาถวายให้เอากิงไมน้นัตงัขึนเหมือนทีเราเห็นในถงัผา้ป่าทงัหลาย เอา

ผา้ไตรจีวรนนัพาด พระสงฆท์่านจะรับและชกัออกไป เมือเสร็จสินแลว้

ให้กรวดนาํอุทิศบุญแผเ่มตตาให้เจา้กรรมนายเวร 

การทีครูบาอาจารยท์่านแนะนาํให้ถวายอาหารคาวหวานให้ครบนนั 

เพราะเจา้กรรมนายเวรบางท่านนนัอยูใ่นภาวะหิวกระหาย ไม่มีใคร

ทาํบุญไปให้ ยิ งหิวก็ยิ งโกรธแคน้หลายเท่ากบัคนทีทาํให้เขาเป็นอยา่งนี 

เครืองบวชพระไตรจีวร นนัจะเป็นเครืองนุ่งห่มทิพยใ์นกรณีทีเขาไม่มี

เสือผา้จะสวมใส่ 
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การถวายพระพุทธรูปนนัจะนาํให้เขา้ถึงระลึกไดถึ้งพระพุทธเจา้ทีเป็นที

พึงของเขาไดจ้ริง หนงัสือธรรมะจะทาํให้เขาเขา้ใจในพระธรรมทีจะ

ช่วยให้เขาพน้ทุกขไ์ดจ้ริง ลดความอาฆาตมาดร้ายลง ถาดเงิน ถาดทอง

นนัเป็นการช่วยให้เขามีภาชนะเก็บกกัของทิพยที์เขาไดรั้บและจะ

นาํมาใชเ้มือใดก็ได ้การทาํสงัฆทานใหญ่นีทาํเดือนละ1 ครังตรงกบัวนั

เกิดสาํหรับท่านทีดวงตกมากๆ ตอ้งรีบทาํเสียโดนดว่น เร็วทีสุดเท่าทีจะ

ทาํได ้

หลายท่านทีไม่มีเงินพอทีจะทาํสงัฆทานใหญ่แบบนีทีตอ้งใชเ้งิน

พอสมควร ขอแนะนาํว่าให้ไปทีวดัใดก็ไดที้มีการจดัเตรียมเครือง

สงัฆทานไวใ้ห้แบบครบชุดทีเดียวนีมีเกือบทุกวดั ให้ใชวิ้ธีทาํผาติกรรม

นาํเงินใส่ซองจะ 10 บาท 5 บาทหรือเท่าใดก็ได ้ก็ครบถว้นสมบูรณ์

เหมือนกนั หรือถา้วดันนัไม่มีก็ขอเมตตาจากพระสงฆท์่าน ส่วนมากทุก

วดัจะมีสิงของทีบอกไวค้รบ  เราออกแรงขอท่านไปรวบรวมเอาสิงของ

ดงักล่าวมาร่วมกนัเป็นสงัฆทาน แลว้ขอผาติกรรมจากท่านก็ได ้เสร็จ

แลว้ก็ไปคืนไวต้ามทีเอามา 

หรือท่านใดทีดวงตกแต่ไม่มีเงินจริงๆ หรือไม่สะดวกอยูใ่นทีจาํกดัไป

ไหนมาไหนไม่สะดวก ก็ให้เร่งถอืศีล 5 และสวดมนต์ ทําสมาธิ เป็น

การสร้างบุญโดยไม่ตอ้งเสียเงินแมแ้ต่บาทเดียว เพียง 3 อยา่งเท่านีก็
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แกไ้ขไดแ้ลว้เพราะบางเจา้กรรมนายเวรเขาตอ้งการเพียงเราสาํนึกผิด

กลบัใจ และส่งบุญให้ เขาก็พอใจพร้อมถอนตวัออกไปจากการจองเวร

นี 

หรือจะเพิมทานเขา้ไปอีก เอาเงินสกั 1 บาทหรือสลึงหนึงก็ไดใ้ส่

กระปุกไวก้ไ็ดเ้พือจะให้ครบทงัทาน ศีล ภาวนา ครบถว้นในแต่ละวนั 

เมือเงินในกระปกุมีพอสมควรแลว้กเ็อาไปถวายพระสงฆเ์ป็นสงัฆทาน

ได ้ดงัทีบอกมาแลว้ในบทแรกเลย 

ธ.ธรรมรักษ ์เองก็ใชวิ้ธีนีในทุกเชา้โดยการทาํทานหยอดเงินใส่กระปุก

ก่อนให้เป็นทาน อธิษฐานจิตเป็นสงัฆทาน แลว้จึงสวดมนตส์มาทาน

ศีล และทาํสมาธิในทุกเชา้ ชีวิตจากทีเคยลาํบากมากเจา้หนีคอยตามรัง

ควาน บา้นจะโดนยืด รถยนตโ์ดนยืด มีแต่เรืองทีทาํให้เสียหายมากมาย

ก็ทุเลาขึน จนดีวนัดีคืนจนถึงปัจจุบนั จึงอยากจะบอกกล่าวให้ลองไป

ทาํกนัดู 

หรือแมแ้ต่ไม่มีเงินก็เอาแรงงานไปเชด็ถู ไปปัดกวาดลานวดั ทาํความ

สะอาดหนา้พระประธาน พระพุทธรูปทีรายลอ้มอยูต่ามศาลาวดั ไป

ช่วยเขาขนทรายขนปูนทีมีการก่อสร้างอะไรในวดักต็าม ไปช่วยกิจของ

สงฆ ์ทงัไปช่วยโรงครัว โรงทานทาํอาหารถวาย ช่วยลา้งผลไมป้อก

ผลไม ้ลา้งจาน กวาดวดั ลา้งห้องนาํ หรืออะไรก็ไดที้เป็นของส่วนรวม 
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แลว้อุทิศบุญทีทาํนีให้แก่เจา้กรรมนายเวรเขา และอธิษฐานขอให้เป็น

สงัฆทานไดท้งันนั อยา่ไปคิดแต่เพียงว่าตอ้งใชเ้งินอยา่งเดียวเท่านนั 

สาํหรับการกรวดนาํ ควรทาํทุกครังหลงัจากสร้างบญุเสร็จเพือทีจะได้

ไม่ตกหล่น ถา้ลืมหรือติดธุระอะไรไม่ไดท้าํ ถา้เรานึกไดเ้มือใดให้

กรวดนาํใหม่ทนัทีไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม บุญทีเราทาํนนัไม่ไดห้ายไป

ไหน ซึงเห็นไดจ้ากบุญเก่าและบาปเก่าในอดีตชาติทีกาํลงัส่งผลใหเ้รา

อยูใ่นขณะนีก็ไม่ไดห้ายไปไหนเช่นกนั 

นาํทีใชค้วรเป็นนาํสะอาดเพือสือไดง่้ายและเร็วเสร็จแลว้ให้เอานาํนนั

ไปเทราดใตต้น้ไมก้ลางแจง้ ในเวลาทีเทให้ตงัจิตอีกครัง กล่าวขอให้

พระแม่ธรณี ทา้วจตุโลกบาลทงั 4 ทา้วยมราช มาเป็นสกัขีพยานในการ

สร้างบุญ ให้ท่านทงัหลายทีเราอุทิศบุญให้มารับบุญไป ก็ถือว่าเป็นอนั

เสร็จสินครบทุกประการตามหลกัครูบาอาจารยต์งัแต่ครังโบราณ 

แต่ถา้ไม่แน่ใจว่า ดวงจิตวิญญาณทีเราตงัใจอุทิศบุญไปให้นนั ท่านจะ

มารับไดห้รือไม่ เพราะบางดวงจิตวิญญาณถา้ไม่อยูใ่นสภาวะทีรับได้

เขาก็รับไม่ได ้เช่น ถูกลงโทษในนรกชนัลึกทีสุดเพราะกรรมหนกัเขาก็

มาไม่ได ้เหมือนนกัโทษประหารหรือนกัโทษขนัเดด็ขาดทีห้ามเยียม 

ห้ามทุกอยา่งไวเ้พราะทาํกรรมหนกัไว ้แต่มีวิธีแกไ้ขให้ขอเมตตาฝาก
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บุญไวก้บัพระแม่ธรณี ทา้วจตุโลกบาลทงั 4 ทา้วยมราชไว ้เมือใดก็

ตามทีเขาพร้อมจะรับบุญได ้ท่านจะเมตตาส่งเคราะห์ส่งบุญให้ได ้

สังฆทานนันยิงทําบ่อย ยิงดีทังสองทางทังสร้างบุญใหญ่และลดกรรม

ไม่ดีได้เร็วมากยิงขึน 

4. ต้องสวดมนต์และทําสมาธิทุกวนั สองสิงนีขาดไม่ไดอ้ยา่งเดด็ขาด 

การสวดมนตเ์พือปรับฐานบุญและทาํให้ตนเองเกิดมงคล และการทาํ

กรรมฐานแกก้รรมหรือทีเรียกกนัว่า “สมาธิแก้กรรม” นนัเป็นของจริงที

พิสูจน์กนัมาตงัแต่ครังโบราณแลว้ 

การสวดมนตน์นัควรทาํในตอนเชา้และก่อนนอน อยา่ลืมว่าตอ้งมีบท

พืนฐานดงัทีกล่าวไปแลว้ในบทปลุกเสกตวัเองให้ศกัดิสิทธิบทก่อน 

และอยากแนะนาํให้สวดบทยอดพระกณัฑไ์ตรปิฎกทุกครัง  ถา้อยาก

เอาให้ไดผ้ลแบบเร็วทนัใจให้สวดเลยอายตุนเอง 1 บท เช่น อาย ุ30 ปี

ให้สวด 31 จบ ต่อเนืองกนัเป็นเวลา 15 วนัอยา่ขาด 

เมือสวดมนตแ์ลว้ให้นงัสมาธิและวิปัสสนาต่ออยา่งนอ้ยวนัละ 30 นาที 

เมือออกจากสมาธิเจริญภาวนาแลว้ให้แผเ่มตตาอุทิศบุญให้เจา้กรรม

นายเวนทนัที แบบเจาะจงดว้ยว่า โดยเฉพาะเจา้กรรมนายเวรทีกาํลงั

ตามมารังควานให้เกิดอุปสรรคอยูใ่นขณะนีให้มารับบุญทีเกิดขึนนี 
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แมว้่าดวงจะดีแลว้ กอ็ยา่หยดุทาํให้ทาํต่อไป ดวงจะดียิ งขึนร้อยเท่าพนั

เท่า 

5. สงเคราะห์ปล่อยสัตว์ ให้ไปปลอ่ยปลาหมอหรือปลาไหลวนัละ 8 ตวั

ทุกวนัติดต่อกนั 7 วนั หรือให้ครบ 7 ครังใน 1 เดือน การปล่อยสตัวก์็

ให้ไปดูเรืองการสงเคราะห์ปลอ่ยสตัวแ์บบไดบุ้ญมาก ถา้หาปลาหมอ

หรือปลาไหลไม่ไดใ้ชป้ลาอะไรก็ไดที้คนเอามาทาํเป็นอาหารแบบว่า

เขาตอ้งตายแน่ๆ  ถา้เราไม่ไปช่วยเขาไว ้ไปทีตลาดแลว้บอกแม่คา้ว่า ให้

เลือกปลาทีคิดว่ากาํลงัจะฆ่าให้หน่อย ในสมยัพุทธกาล เณรนอ้ยทีแมถึ้ง

ฆาตไดช่้วยปลาจากปลกัใหไ้ปอยูใ่นแหล่งนาํสมบูรณ์ ยงัรอดตายได ้

แค่ดวงตกแค่นียิ งไดผ้ลหลายเท่า 

6. ร่วมสร้างถาวรวตัถุใหญ่ๆ ทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น

พระพุทธรูป โบสถ ์วิหาร หรืออะไรก็ตามทีเป็นของใหญ่ๆ และเป็น

ประโยชน์ต่อคนหมู่มาก จะเป็นทานใหญ่ทีก่อให้เกิดโชคลาภ สาํหรับ

การร่วมบริจาคนนัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเงินมาก เท่าใดก็ได ้แต่ตอ้งให้ตรง

กบัจาํนวนหรือมากกว่าทีตงัใจไว ้เช่น ตงัใจทาํ 1 บาทก็ตอ้ง 1 บาทอยา่

ไปลดบุญตวัเองดว้ยการทาํเพียง 50 สตางคเ์พราะเสียดาย ให้ทาํตามที

เราตงัใจจริงๆ เท่าไหร่กเ็ท่านนั 

https://torthammarak.wordpress.com/2011/05/30/แกไ้ขเรืองเงินขาดมือ-ช/ 
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เคลด็วชิาทีใช้แก้ไขดวงตกและปัญหาการเงนิอย่าง

หนักแบบเร่งด่วนสุด 

สวดมนตพ์ระคาถาเงินลา้นของหลวงพอ่ฤๅษีลิงดาํ 

อยา่งนอ้ยวนัละ 9 จบ ในทุกวนัถา้ทาํได ้ ว่างเมือไหร่ก็ให้สวดเมือนนั 

ถา้ติดขดัการเงินแบบหนกัหนาสาหสัสากรรจ์เจียนจะตายเสียให้ได ้

ให้ตงัใจทอ่งพระคาถาวนัละ 108 จบ 

   

สาํหรับท่านทีดวงตกและมีปัญหาเรืองเงินอยา่งหนกันนั 

ถา้อยากจะให้ดีขึนแบบทนัตาเห็น ให้ทาํดงันี 

  

- ตอ้งสวดมนตพ์ระคาถาเงินลา้นของหลวงพอ่ฤๅษีลิงดาํ 

อยา่งนอ้ยวนัละ 9 จบ ในทุกวนัถา้ทาํได ้ ว่างเมือไหร่ก็ให้สวดเมือนนั 

ถา้ติดขดัการเงินแบบหนกัหนาสาหสัสากรรจ์เจียนจะตายเสียให้ได ้

ให้ตงัใจทอ่งพระคาถาวนัละ 108 จบ 

  

สาํคญัมากๆ ก็คือในเวลาทีท่องนนั ห้ามเอาจิตไปคิดถึงเรืองเงิน 

แบบให้ไดม้าเร็ว ให้ถูกหวย ให้มีลาภใหญ่หรือความโลภอะไรก็ตาม 
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เพราะกรรมทางใจไม่ดีเหล่านีจะไปหน่วงกรรมดีและสิงทีควรได ้

ตอ้งปลอ่ยใจให้สบายๆ คิดว่าเป็นการสวดเพือโมทนาพระคุณความดี 

ของหลวงพอ่ปาน หลวงพอ่ฤๅษีลิงดาํก็พอ 

  

- ตอ้งใส่บาตรทกุวนัหรือหมนัทาํบุญทุกวนัไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล 

ภาวนา 

แลว้อุทิศบุญให้กบัหลวงพอ่เงินไหลมาเทมา พระพทุธรูปปางอุม้บาตร

ทีอยูที่วดัท่าซุง จ.อุทยัธานี 

หากมีโอกาสให้ไปไหวท้่านทีวดัท่าซุงเลย ถา้ไม่มีเวลาให้ดูในรูป

ประกอบบทนี 

  

อุทิศบุญให้กบัพรหมเทพเทวดาทีรักษาสิงศกัดิสิทธิทีวดัท่าซุงทงัหมด 

และทีดูแลรักษาหลวงพอ่เงินไหลมาเทมา อุทิศบุญเพือโมทนาพระคุณ

ความดีหลวงพอ่ปาน 

วดับางนมโค หลวงพอ่ฤๅษีลิงดาํ ครูผึง ครูแจงและทกุท่านทีเอาพระ

คาถามาเผยแพร่ 

อุทิศบุญให้เทวดารักษาตวั เทวดาทีดูแลบา้นเรือนและร้านคา้ สถานที

ทาํงาน 
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อุทิศบุญให้เจา้กรรมเจา้กรรมนายเวรแบบตอ้งเฉพาะเจาะจง 

เรามีเรืองใดทีตอ้งเร่งแกไ้ขดว่นให้กล่าวถึงเจา้กรรมนายเวรแบบนนัเลย 

เช่น โดยเฉพาะเจา้กรรมนายเวรทีทาํให้ตกงานอยูใ่นขณะนี 

หรือโดยเฉพาะเจา้กรรมนายเวรทีทาํให้เกิดปัญหาเรืองเงินอยา่งหนกัใน

ขณะนี 

หรือโดยเฉพาะเจา้กรรมนายเวรทีทาํให้เกิดปัญหาทางการคา้อยา่ง

รุนแรงในขณะนี เป็นตน้ 

  

- รักษาศีล 5 เท่าชีวิตเท่าทีทาํได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ งในศีลขอ้ที 4 และศีล

ขอ้ที 5 

ตอ้งถือสจัจะห้ามผิดคาํพูดเป็นอนัเดด็ขาด คาํพูดนีสําคญัมาก 

แมแ้ต่มหาโจรยงัถือขอ้นีเป็นอนัดบัแรกเลย และห้ามกินเหลา้เมายา

ทงัสิน 

และเพราะถา้ผิดศีล 2 ขอ้นีแลว้ ถือเป็นกรรมตรงทีจะไปขดัขวางเรือง

ดีๆ 

ทีจะเขา้มาในชีวิตไม่ให้เกิดขึนเลย 

  

- เมือสวดพระคาถาเสร็จแลว้ให้ตงัจิตอธิษฐานกล่าวดงันี  
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“ขอบุญบารมีแห่งพระคาถา หลวงพอ่เงินไหลมาเทมา หลวงพ่อปาน 

วดับางนมโค 

หลวงพอ่ฤๅษีลิงดาํ โปรดดลบนัดาลให้….(ตามทีเราปรารถนาให้

เกิดขึน 

และตอ้งเป็นเรืองเดียว ถา้เรืองเงินก็เงิน จาํนวนเท่าไรก็ตอ้งเท่านนั 

เรืองการคา้ก็การคา้ อยา่ขอมวัไปหมด เมือไดเ้รืองใดเรืองหนึงคอ่ยขอ

เรืองต่อไป 

ทีตอ้งการ อีกทงัห้ามบนบานติดสินบนเดด็ขาด) 

  

เคลด็วิชานีใชไ้ดผ้ลมามากมายทงัคนทีตกงานหางานทาํไม่ได ้

คนทีเป็นหนีสินทีแทบฆ่าตวัตาย คนทีสินหวงัในชีวิต รอดมาแลว้

ทงันนั 

แต่ตอ้งทาํจริง อยา่ทาํเล่นหากท่านทาํไดท้าํครบถว้นทุกประการทีครูบา

อาจารยท์่านแนะนาํแลว้  

รับรองว่าทุกท่านจะไดรู้้ความเปลียนแปลงในชีวิตดว้ยตวัเองในเวลาไม่

นานนกั  

พระคาถาเงนิล้านของหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา 

ก่อนสวดพระคาถาให้ตงัจิตให้นิง ท่องนะโมฯ 3 จบ 
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สมัปจิตฉามิ 

นาสงัสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สพัเพยกัขา ปะรายนัติ 

พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวนัตุ เม 

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวนัตุ เมมิเตพาหุหะติ                   

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายงั วิระหิงสา  

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธสัสะ มานีมามะ พุทธสัสะ สวา

โหม 

สมัปติจฉามิ 

เพง็ๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ 

  

(***สวดทุกวนัอยา่งนอ้ย 9 จบถา้ดวงตกหนกัมากหรือการเงินติดขดั 

การคา้มีปัญหา มีแต่เรืองร้ายๆ ให้สวด 108 จบหรือมากไดต้ามกาํลงั

ศรัทธา 
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การอธิฐานพเิศษเมือดวงตก  

(ไดรั้บเมตตาจากอาจารยค์นเมืองบวั) 

จุดธูป 39 ดอก ทีโล่งแจ้งนอกชายคาบ้าน 

ช่วงเวลาจุด 06.00 น. ถึง 12.00 น. 

ตงันะโม ฯ 3 จบ ตงัจิตให้นิงแลว้อธิษฐาน  ดงันี 

“ ขา้พเจา้ชือ………………….นามสกุล…………………………..

อาย…ุ……..ปี (ถา้เปลียนชือให้กล่าวชือเดิม) 

ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจา้ พระธรรม พระอริยสงฆ ์หลวงพอ่ปาน

วดับางนมโค หลวงพอ่ฤๅษีลิงดาํ 

อีกทงั เทวดาทีคุม้ครองและท่านทา้วพระยายมราช จงไดโ้ปรด

สงเคราะห์ ระงบักรรมทีเป็น อกุศล  

ทีมาตดัรอนชีวิต อาย ุการเงิน การงาน ความสุขในครอบครัวไวก่้อน 

เพือทีจะให้ขา้พเจา้ 

ไดมี้โอกาสสาํเร็จประโยชน์ ในทุกสิง เพือทีจะไดบ้าํเพญ็บารมี ทานศีล

ภาวนา ในการอนัสมควร 

และขอให้บริวารอยูใ่นปกครอง อปุสรรคในกิจการงานจงอยา่มีแก่

ขา้พเจา้” 
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หากอ่านแล้วเข้าใจทังหมดแล้วได้ลงมอืทํา 

นับตงัแต่บัดนีเป็นต้นไปถ้าทําครบถ้วนถูกต้อง ต่อให้“ดวงตก” มี

ปัญหาเรืองเงนิแค่ไหน 

เราก็แก้ไขได้ ชีวติก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญหลังไหลเข้ามาแบบไม่

ขาดสาย 

 

https://www.facebook.com/notes/อศัจรรยท์นัตา-ปาฎิหารยพ์ระเจา้

ทนัใจ/เคลด็วิชาทีใชแ้กไ้ขดวงตกและปัญหาการเงินอยา่งหนกัแบบ

เร่งดว่นสุด/1538352869771355/ 
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การแก้กรรมทําแท้ง 
ไม่ไดแ้กก้นัง่ายๆ เดก็มนัไม่ไปเกิด มนัก็ไม่หยดุอาฆาต สร้างโบสถ์

สร้างวดัให้มนั มนัก็ไม่เอา จะไปตดักรรมทีไหนก็ไม่ไดผ้ล มีวิธีเดียวที

ทาํไดคื้อวิธีนี จบหมด ตดัขาดจากกนันบับดันี เดก็มนัจะไดไ้ปเกิด(รอ

สินอายขุยั) แลว้ทุกอยา่งจะเบาบาง คนทีเคยทาํกรรมดงักล่าวมา ไม่ว่า

จะดว้ยเหตุผลใดๆ กรรมนนัยอ่มติดตวัเสมอ. ทีช่วยคือช่วยเดก็ให้จิต

วิญญาณนนัไดมี้โอกาสไดอ้โหสิกรรมให้เรา 

คนทีทาํกรรมนี ชีวิตจะเป็นดงันี 

 

1. เจบ็ป่วยจนตาย 

2. ชีวิตดิงลง ไม่มีวนัไดดี้ 

3. หนกัตวั 

4. อยูก่บัใครไม่ไดน้าน 

5. จะมีแต่ปัญหาในชีวิต 

6. ทาํอะไรไม่ขึน 
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7. ตราบาปติดหนา้ 

8. ราศีไม่จบั 

9. ตายไม่สวย 

 

วิธีเป็นหนทางเดียวทีตดัมนัได ้และเป็นความลบั ความลบัเดียวทีเทวดา

มาบอกพระอาจารย ์จะไม่เหมือนทาํทีไหน กรรมอนัสูงสุดไม่ไดแ้กก้นั

ง่ายๆ. เป็นไปไดอ้ยา่ทาํ อยา่ฆ่าเคา้ ชีวิต 1 ชีวิต มีค่าเท่าชีวิตตวัคุณเอง 

การแกก้รรมทาํแทง้ 

 

การทาํแทง้เป็นกรรมหนกัฆ่ามนุษย ์เป็นการตดัสิทธิ ตดัโอกาส ของ

วิญญาณทีจะมาเกิดแต่กลบัไม่ไดเ้กิด แลว้เคา้ไม่มีความผิดใดๆ โดยเกิด

จาการกระทาํของพอ่และแม่ วิญญาณเดก็ทีทาํแทง้จึงอาฆาต 

เนืองจาก ยงัไม่ไดจุ้ติมาเป็นคน พวกนีจะยงัไม่เรียกผีแต่เรียกว่า พราย

จะคอยกดักินตามร่างกายของผูที้เป็นพ่อ เป็นแม่ทาํให้ปวดหลงัไหล่

ทอ้งหรือแขนขาโดยไม่ทราบสาเหตุ เคา้จะรอจงัหวะทีผูเ้ป็นพ่อเป็นแม่
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ดวงขึนถึงขีดสุด แลว้กระชากลงมาทีเดียว 

เพือให้สาสมกบัสิงทีคุณทาํกบัเขาตอนทีเคา้กาํลงัไดเ้กิด กลบัไป

กระชากชีวิตเคา้ก่อนทีเคา้จะมีตวัมีตน เป็นกรรมทีทาํกบัเขาตอนทีเคา้

ยงัไม่มีตวัตน ทีสมบูรณ์ในพระไตรปิฎก แมแ้ต่ปฏิสนธิไดห้นึงวนัก็ถือ

ว่าเป็นสตัวม์นุษย ์คนส่วนใหญ่จะเขา้ใจผิดเกียวกบัวิธีการแกก้รรมทาํ

แทง้ 

 

คือมกัจะทาํบุญให้สร้างพระให้ แต่ถามว่าให้ใคร ศพเขาอยูไ่หน ทิ ง

ไหนแลว้ ไดป้ระกอบพิธีทางศาสนาให้เขาบา้งใหม่ เขามีชือหรือยงั จะ

อุทิศให้ไดย้งัไงท่าไม่รู้จกัชือ ฉะนนั การทาํตามธรรมเนียมประเพณี

นิยมจึง เหมาะสมทีสุด คือการทาํสงัฆทานอุทิศ หรือบางทีเรียกว่าแจก

ขา้วหาญาติผูต้าย 

และผูที้จะกระทาํให้ไดต้อ้งเป็นพระเท่านนั เรียกว่าปฏิคาหก คือผูอ้ยู่

ท่ามกลางระหว่างความเป็นความตาย จึงจะเหมาะสมทีสุด 
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วธีิแก้กรรม 

 

1. ให้ไปซือตุ๊กตาเลก็ๆ มาสองตวั หญิงหนึงชายหนึงให้สมมุติเป็นตวั

เขา เพราะตอนทาํแทง้ตวัเขาไม่มีรูปกาย ให้สมมุติเป็นหญิงตวั ชายตวั 

เนืองจากเราไม่รู้ว่าลูกในทอ้งเป็นเพศอะไร เราจึงทาํให้ทงัสองเพศโดย

ให้ตงัชือเคา้และใส่นามสกุลของเราเขียนติดทีตุ๊กตาทงัสอง 

 

2. ให้ใชน้ม 6 กล่อง คืออายตนะทงัหมด หู ตา จมูก ลิ น กาย ใจ และนม

จะเป็นนมววัแดง ก็ได ้จากนนัให้นาํเงินใส่ในกล่องนนั กล่องละ 50 

บาท แทนขนัธ์ 5 ดอกไม ้ธูป เทียน 1 ชุดสงัฆทานเครืองซกัลา้งต่างๆ 

เช่น สบู่ ผงซกัฟอก นาํยาลา้งจาน ยาสีฟัน นาํยาลา้งห้องนาํฯลฯ เป็น

การลา้งมลทิน ขอ้ขดัขอ้งทีติดอยูใ่นใจ เป็นการชาํระลา้งให้สะอาด 

 

3. พริกแห้ง เกลือ ขา้วสารสิงสาํคญัทีขาดไม่ไดท้างโลกวิญญาณ เพราะ

เป็นของทีมีค่าทางโลกวิญญาณ เสมือนเงินทอง สงัเกตไดจ้ากสมยัก่อน

เคา้เผาพริก เผาเกลือ เพือ สาปแช่ง เป็นเสมือนการจา้งผีให้ไปทาํร้ายคน 
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4. ร่ม 2 คนั, ร้องเทา้ 2 คู,่ เสือผา้ผูห้ญิง 1 ชุด (เสือ+ผา้ถุง), เสือผา้ผูช้าย 

1 ชุด(เสือ+ผา้ขาวมา้) ความหมายว่าให้เคา้มีร้องเทา้ใส่ มีเสือใส่ มีร่มใช ้

เพือการเดินทางสู่สมัปรายภพรอการมาเกิดใหม่อีกรอบ 

 

5. ปัจจยั 4 ซอง หรือตามจาํนวนพระ ทีเราจะกระทาํสงัฆทานอุทิศจะ

ใส่เท่าไร่ก็ได ้

 

6. ให้จดัเตรียมสาํรับกบัขา้ว อาหารคาวหวาน โดยทีเป็นอาหารเราชอบ 

6 อยา่ง พร้อมขา้ว ไปถวายพระ 1 ชุด กะให้พอ ต่อจาํนวนพระทีจะ

ถวาย อีก ชุด 1 สาํรับทาํเป็น ภาเวร หรือ แต่งภาขา้วนอ้ย 

 

หรือ เราเตรียมอีกทาํเป็นกระธง และใส่ลงไป เสมือนการอุทิศ เป็น

สงัฆทาน ให้เอาไปวางใตต้น้ไมแ้ละเรียกเคา้มากิน มารับรู้ว่าเราอุทิศให้ 

ก่อน จะยกไปวางใตต้น้ไมต้น้ใดตน้หนึงให้ไปหาพระนนั 
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นิมนตพ์ระองคที์เป็นหวัหนา้หรือ อาวุโสสุด ในทีนนั หยาดนาํ หรือ

กรวดนาํใส่ใน สาํรับ ให้ถา้เราไม่รู้พรรษาพระ หรือ พระอายไุม่ถึง 

พรรษา 5 ให้ใชพ้ระทงัหมด 4 รูปขึนไป 

 

เพราะพระทีทาํควรมีพรรษามากกว่า 5 พรรษา เพราะมีนยัยะว่า พระทีมี

พรรษา 5 พรรษา สามารถปกครองตวัเองได ้และเคา้จะรู้วินยั รู้สิขาบท 

คือสามารถตดัสินใจทาํพิธี ต่างๆได ้

 

โดยไม่ตอ้งปรึกษา กรรมวาจาจารย ์และ อนุสาวนาจารย ์หากมีพรรษา

ไม่ถึง 5 ควรใชพ้ระ 4 รูป เคา้จะสวดอภิธรรมเจ็ดคมัภีร์ ซึงเป็นธรรม

หมวดทีพระพุทธเจา้ เลือกคดัสรรแลว้ว่าเป็นธรรมทีประประเสริฐทีสุด 

ควรคู่กบัการโปรดพระมารดา เทวะบุตร บนสวรรค ์จะว่าดว้ย บททีว่า 

กุสลาธมัมา อกุสลาธมัมาฯลฯ 

 

และสุดทา้ยให้จบทา้ยดว้ย เหตุปัจจะโย ซึงสาํคญั เนืองจาก สิงทงัหลาย

มีเหตุ มีปัจจยัมาปรุงแต่ง ให้เป็นไปตามปัจจยั จะทาํให้จิตวิญญาณแรง
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อาฆาตของลูก จะอ่อนลง และพระจะชกัชกั บงัสุกุลตายก่อน จะขึนว่า 

ขนัตอนการพิธีเราจดัเตรียมทุกอยา่งพร้อมแลว้ ไป หาพระก็พร้อม เอา

ของตามขอ้ 1 2 3 4 5 ใส่ภาชนะใหญ่พอควร หรือจะเป็น กะละมงั ให้มี

ดอกไมใ้บไมอ้ยูข่า้งบน เอาเชือก หรือสายสิญจน์ วางพาดตุ๊กตาและ

ของทงัหมด โดย โยงไปให้พระ ทุกรูป ชกั อนิจจา 

โดยลําดับสวดดังนี 

1นามะรูปัง(ชือ.....) อนิจาวะตะลงัขารา ฯลฯ 

2 นะโม ฯลฯ 

3 กุสลาธมัมา ฯลฯ 

4 เหตุปัจจะโย 

 

พอจบก็ถวายสาํรับอาการกบัขา้วพร้อมทงัเครืองบริวารต่าง  ๆ

ซึงเป็นบททีบงัคบัตามถูกตอ้งตามกฏของพุทธธรรมและวิญญาณจะ

ยอมตาย เมือยอมตายแลว้ก็จะเป็นไปตามวฎัจกัร แลว้วิญญาณจะยอม

ไปแต่โดยดี ซึงเป็นการแกเ้หตุให้ถูกจุด เมือถวายภตัตาหารแลว้ 

ก็จะให้พรดรวดนาํ มี ยถาลพัพีไปจนจบและจะต่อดว้ย “อะยญัจะ โข 

ทกัขิณา ทินนา”และว่าเรือยๆถึง “เปตานะ ปูชา” 
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ช่วงนีให้เรานึกถึงเขาถึงลกูทีเราไม่เคยนึกถึงเรียกชือตามทีเราตงัให้ ซึง

หมายถึงปูชาแด่ ชือลูกชือ นอ้ง1… นอ้ง2… 

 

และสวดต่อจนจบพิธี คืออุทิศส่วนเคา้ไปภพหนา้ เมือจบพิธีแลว้จะมี

สาํรับอีกชุดหนึงทีเราเตรียมไว ้เรายกขึนแลว้ว่า 

“ อิมานิอิมงั โภชนะ ภาชะนงั อุทะกงั ถะเปคะวา นอ้งหนึง นอ้งสอง 

โหมิ 

ทุติยมัปิ อิมานิอิมงั โภชนะ ภาชะนงั อุทะกงัถะเปตะวา นอ้งหนึง นอ้ง

สอง โหมิ 

ตะติยมัปิ อิมานิอิมงั โภชนะ ภาชะนงั อุทะกงัถะเปตะวา นอ้งหนึง นอ้ง

สอง โหมิ” 

และพระจะหยิบนาํมากรวดใส่ในสาํรับนนั ว่า 

"อิทงัเมญาตินงัโหตุ สุขิตาโหตุ ญาตโย " 

 

และสวดจบ เราก็ยกไปวางใตต้น้ไมใ้ห้เราทาํธูปเทียนไปปักทีกบัขา้ว 

จุดและฝังทีตน้ไมต้น้ใดตน้หนึง เป็นการจุด เรียกจิตเคา้มา ให้รับรู้ เขา

จะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตาม เป็นการทาํบุญอุทิศ แลว้เราจะพูดขอโทษขอ
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อภยัหรือจะบอกกล่าวสงัเสียอะไรเราก็จะพูดอธิถานเอาตอนนี 

 

แลว้ตุ๊กตา นนัเอาไปเผา เสร็จแลว้เราก็กรวดนาํให้ เป็นการฌาปนกิจ

เป็นให้เขาตามสมมุตโลกนิยมเป็นเสร็จพิธี 

                แลว้จะไปปลอ่ยปลา อีกต่อหนึงก็ ยิ งดีเป็นเป็นการให้ชีวิต 

เพราะคนทีจะมาเกิดเป็นลูกจะตอ้งมีบุญวาสนาต่อกนั ในอดีตชาติ อยา่ง

นอ้ยก็เป็นการกระทาํทีทาํไดใ้หเ้ขาเป็นสุข ให้ใจเราเป็นสุข ตามแบบ 

ศาสนาพิธีนิยม 

“คนทุกคนมีการทาํผิด คนทุกคนมีการทาํพลาด แต่ในเมือทาํผิดพลาด

แลว้ ก็ควรแกใ้ห้ถูกจุด ปัญหาก็จะจบ” 

 

Read more: http://bangkok24h.blogspot.com/2015/06/1-

1.html#ixzz4WOfMWCfx 
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แก้กรรม “หนีสิน” ทํายงัไงเงนิทองกไ็ม่พอใช้ 

วบิากกรรม ทาํอะไรติดขดัไม่ราบรืนพบอปุสรรค 

"การไม่มีหนีเลย เป็นลาภอันสุดประเสริฐ" การเป็นหนีโดยไม่จาํเป็น

และปัญหาความเดือนร้อนจากการเป็นหนีรู้สึกว่าทาํอะไรก็ติดขดัไป

หมด จะไดเ้งินก็มีคนมาตดัหนา้ ทาํอะไรก็มีคนมาขวางเพราะเราอาจจะ

เคยโกหก หรือ เอาเปรียบใครมา เป็นวิบากกรรม หาไดม้าก็มีเรืองตอ้ง

จ่าย ทาํอะไรติดขดัไม่ราบรืน พบกบัอุปสรรคต่างๆ ทาํอะไรกไ็ม่ขึน 

หยิบจบัอะไรเป็นเสียหาย ไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมน มีวิธี

แกก้รรมดงันี 

 

แก้ไขปัญหาหนีสิน เบืองต้น 

ภาพขณะตงัจิตอธิษฐาน 

*ทาํบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมทีเคยเป็นหนีสินในอดีต!! จงหลุดพน้

เพราะเราเกิดใหม่แลว้ หากใครเป็นหนีหลกัลา้นให้แลกเหรียญ1บาท 5

บาท 10บาทแลว้มาอธิษฐานทีหน้าโบสถ ์ยาํครับทาํให้บ่อยๆมากๆ ที

โบสถที์มีพระประธานแลว้ขอบารมีพระก่อนนะ 

แลว้อธิษฐานว่า หากลูกมีกรรมเคยโกงและยกัยอกทรัพยข์องผูใ้ดก็

แลว้แต่ทีระลึกไดก้็ดีระลึกไม่ไดก้็ดี 
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หรือจากการประกอบอาชีพ..(อาชีพอะไรก็ว่าไป)....จะตงัใจหรือไม่

ตงัใจก็ดีขอให.้..( ชือพระประธาน)...ขอให้...(หลวงพ่อในวดั) 

 

และพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรม 

*** จากนนันาํเหรียญนนั หรือปัจจยั ใส่ตูห้รือบาตรพระจนหมด / 

เหรียญคือสือแทนเราเพืออโหสิกรรม 

อธิษฐานเก็บทรัพยใ์ห้อยูใ่ห้ไปอธิษฐานจิตในโบสถ ์

ขออานิสงส์การทาํบุญในครังนี จบัอะไรเป็นเงินเป็นทอง ขอให้มีเงิน

เหลือกินเหลือใชเ้กือกลูช่วยเหลือคนอืนไดแ้ละมีโอกาสสร้างบุญกุศล

ต่อไป ตงัแต่วนันีจนกว่าจะเขา้พระนิพพาน.... 

 

 

บทสวดอธิฐานขออโหสิกรรม 

กายะกัมมัง วะจกีัมมัง มะโนกัมมัง สัญจจิจะกัมมัง อะสัญจจิจะกัมมัง 

ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม 

"กรรม ใด ๆไม่ว่าจะเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทีขา้พเจา้ไดท้าํ

ล่วงเกินแก่ผูใ้ด ทงัโดยตงัใจก็ดีไม่ไดต้งัใจก็ ดี ในภพชาติใดก็ตาม 

ขอให้เจา้กรรม นายเวรทงัหลาย จงโปรดยกโทษ ใหเ้ป็นอโหสิกรรม
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ให้แก่ขา้พเจา้อยา่ไดจ้องเวรจองกรรมต่อกนัอีกเลย แมแ้ต่ กรรมใดที

ใครๆ ทาํแก่ขา้พเจา้ก็ตาม ขา้พเจา้ขออโหสิกรรมใหท้งัสิน  ยกถวาย

พระพุทธเจา้เป็นอภยัทาน 

ขอจงดลใจใหเ้ขาเหล่านนั กลบัมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกบัขา้พเจา้ เพือ

จะไดไ้ม่มีเวรกรรมต่อกนัตลอดไป 

ดว้ย อานิสงส์ แห่งอภยัทานนี ขอให้ขา้พเจา้ พร้อมทงัครอบครัว 

ตลอดจน วงศาคณาญาติผูมี้อุปการคุณของขา้พเจา้พน้จากความทุกข์

ยากลาํบาก เขญ็ใจ ความทุกขอ์ยา่ไดใ้กล ้ความเจ็บไขอ้ยา่ไดมี้ ขอให้มี

ความสุขสวสัดี มีชยั เสนียดจญัไร และอุปัทวนัตรายทงัหลายจงเสือม

สินหายไป นึกคิดปรารถนาสิงใด ทีเป็นไปโดยชอบประกอบดว้ยธรรม 

ขอให้สิงนนั จงพลนัสาํเร็จ จงพลนัสาํเร็จ จงพลนัสาํเร็จ เทอญ" 

**แบ่งปันบุญกุศลนี ให้คนทีคุณรัก ชีวิตคุณจะดีขึนทนัที** 

แต่อยา่งไรก็ตาม ควรรู้จกัวางแผนการเงินให้ดี รู้จกัความตอ้งการของ

ตวัเอง ตงัสติทุกครังทีจ่ายเงิน หากคุณไม่อยากเป็นหนีในอนาคต 

ถึงแมว้่าคุณจะหาเงินมาไดม้ากมายก็ตาม ควรใชจ่้ายเท่าทีจาํเป็นเท่านนั 

ส่วนทีเหลือคุณควรจะเก็บออมเอาไวเ้พือลงทุน หรือไม่ก็เก็บไวใ้ชใ้น

ยามทีคุณจาํเป็นในอนาคต พึงระลึกไวว้่าทีเราหาทรัพยม์านนัก็เพือจะ

ใชใ้ห้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอื้น ถา้ไม่ใชท้รัพยส์มบติัให้เกิด
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คุณประโยชน์แลว้ ทรัพยส์มบติันนัก็ปราศจากคุณคา่ หาประโยชน์

ไม่ได ้ 

http://horoscope.sanook.com/102401/ 
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ขอขอบคุณทุกท่านทีติดตามผลงานของพีเจียบ ไม่วา่กีเล่มที

วางขายในรูปแบบ ebook  และในรูปเล่มของหนงัสือ 

ขอขอบคุณจากใจ ไม่มีสิงใดจะมอบให้นอกจากจะพยายาม

นาํเสนอแต่สิงทีดีเพือเป็นเพือนคลายเหงาให้กบัทกุท่านค่ะ 

ขอขอบคุณทุกการดาวโหลดนะคะ สามารถติดต่อพดูคุยกบัพี

ได ้เพียงแค่เขา้ไปใน google แลว้คียค์าํว่า “คตีะธารา” ก็จะสามารถ

ติดตามผลงานและเขา้ไปพูดคุยกนัใน เฟสบุคไดแ้ลว้ค่ะ 

 

                  https://www.facebook.com/keetatara 

                  https://www.facebook.com/fukukorean 

                  https://www.facebook.com/khainiyai 

 



วิธีแกก้รรม   (แจกฟรี)                                     เรียบเรียงโดย  คีตะธารา / ฉัตรราชา 

หน้า 180 จาก 180 

 

 


