
 

มนต์ขจัดวิญญาณแฝง ฉบับสามัญประจ าบ้าน 



ค าน า 
 การท่ีคนเราจะโดนของหรือถูกไสยศาสตร์ ผีอ  า ผีสิง ผีแฝงร่างไดน้ั้น ตอ้งมีบาป

สัมพนัธ์กนัมาก่อน อาการเจบ็ป่วยจึงตามมา ขอ้สังเกตง่ายๆ บางคนตดัตน้ไมเ้หมือนกนั แต่

ไม่เป็นไร จา้งคนไปตดัตน้ตะเคียนใหญ่ขนาดเจ็ดคนโอบ คนท่ีหน่ึงตดัท้ิงไวค้ร่ึงตน้ คนท่ี

สองมาตดัให้เสร็จและลม้ตน้ไมเ้รียบร้อย คนท่ีสามมาเล่ือยเป็นท่อนๆ ล่องลงแม่น ้ า คนท่ี

หน่ึงโดนนางตะเคียนเล่นจนเจบ็ป่วย แต่คนท่ีหน่ึง และคนท่ีสามไม่โดน คนจา้งกไ็ม่โดน  

 สาเหตุมาจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และจงัหวะในการเขา้ซ ้ าของวิญญาณ คนท่ี

หน่ึงด่ืมเหลา้ ฆ่าสัตว ์และจงัหวะนั้นจิตอ่อนไม่กระชุ่มกระชวยจึงโดน คนท่ีสอง สวดมนต์

ถือศีลทุกวนัไม่กลา้ คนท่ีสามรู้ไสยศาสตร์ท่องคาถาบงัตาก่อนตดั นายจา้งเป็นคนจิตแขง็เขา้

ยาก มนักไ็ปเล่นคนท่ีจิตอ่อนท่ีสุดหรือคนใกลต้วัแทน คือ คนท่ีซึมเศร้า ขาดราศี หนา้ตามวั

หมอง เต็มไปดว้ยเร่ืองเศร้า ขาดความกระปร้ีกระเปร่า ร่างกายอ่อนแอ เจ็บไขไ้ดป่้วยบ่อย 

ถา้โดนสิงหน่ึงตน เหล่าวิญญาณตนอ่ืนๆๆกจ็ะตามมาสิงสู่ เร่ืองเหล่าน้ีเราแกไ้ดด้ว้ยการสั่ง

สมบุญ เพราะบุญ คือ เกราะคุม้กนัภยัท่ีดีท่ีสุด ขอใหจ้ดจ าหลกัขอ้น้ีไวพ้ฒันาไปสู่ความเป็น

อารยะในตน คือ ท าทานเป็นร้อยปี  ไม่เท่ากบัการถือศีลแมน้เพียงคร้ังเดียว  ถือศีลตั้งร้อยปี 

ไม่เท่ากบัการไดฌ้าน1แมน้เพียงไก่กระพือปีก ผูใ้ดเข้าฌานเป็นร้อยปีและไม่เส่ือม บุญ

วาสนายงันอ้ยกว่าผูท่ี้เพ่งเห็นกระบวนการเกิดเป็นร่างกายตัวตนจิตใจ 2 แมจ้ะเพ่งเห็นเพียง

ชัว่ขณะจิตกต็าม 

 สาเหตุแห่งการสิงจากวิญญาณต่างภพ ส่วนมากกม็าจากวตัถุท่ีสะสม และพฤติกรรม

มนุษย ์อีกส่วนคือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ฆ่าสัตวว์ิญญาณในสัตวเ์ม่ือละจากภพสัตวม์าตาม
                                                           
1

 ฌาน(อ่านวา่ ชาน) คือ การรวบรวมสัมผสัตรวจกระทบรู้ทั้งหมดในร่างกาย ความรู้สึกนึกคิด จิตใจเขา้มาสู่ภายใน   
2

 ญาณ (อ่านวา่ ยาน) คือ การเพง่เห็นกระบวนการเกิดเป็นร่างกายตวัตนจิตใจ (โสฬสญาณ๑๖: ๑. นามรูปปริจเฉทญาณ, ๒. ปัจจยัปริคคหญาณ, ๓. สัมมสนญาณ
๔. อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ, ๕. ภงัคานุปัสสนาญาณ, ๖. ภยตูปัฏฐานญาณ, ๗. อาทีนวานุปัสสนาญาณ, ๘. นิพพทิานุปัสสนาญาณ, ๙. มุจจิตุกมัยตาญาณ,  

๑๐. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ, ๑๑. สังขารุเปกขาญาณ, ๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ, ๑๓. โคตรภูญาณ, ๑๔. มรรคญาณ, ๑๕. ผลญาณ, ๑๖. ปัจจเวกขณญาณ) 



เล่น  ไปตกัดินท่ีเป็นเนินสูง บา้นทางสามแยก ไปเก็บของท่ีเคา้ท้ิงไวใ้นวดั บา้นติดตน้ไม้

ใหญ่แลว้พวกภุมเทวดา คนธรรพม์าสิง บา้นมีศาลพระภูมิ สักยนัต ์รับขนัธ์ ผิดครู รับของต ่า

เขา้บา้น โดนยาเสน่ห์จากผูอ่ื้นกระท า ขอนไมเ้ก่าท่ีไปเก็บมาจากวดั ตูเ้ก่าของเก่าเก็บ บา้น

เป็นทางสามแยก บา้นเป็นหวัมุมถนน บา้นถนนโคง้อยูติ่ดถนน บา้นเป็นทางรถพุง่ บา้นใกล้

วดั ใกลโ้บสถ ์ท่ีบา้นเล้ียงกุมารทอง แม่เป๋อ พ่องัง่ตาแดง คตปลวก แกว้จนัทกาล รังจอม

ปลวก ผีกระบอก ผีปะก ่าชา้ง ดินท่ีเป็นเนินสูงๆปูดข้ึนมาผิดปกติ ศาลพระภูมิ มีการน าดิน

จากท่ีไม่ดีมาถมท่ีดินบา้นก่อน..ก่อสร้าง ซ้ือท่ีฝังผี เคยไปฆ่าสัตวต์ดัชีวิต เช่นฆ่าเสือ หรือไม่

ฆ่าแต่เอาเข้ียวสัตว ์เน้ือสัตว ์หนงัสัตว ์เขาสัตวม์าปูชา เหล่าน้ี จะมีอาการแปลกๆๆ ไดท้ั้งนั้น 

ไม่ควร 

 หลกัในการจดจ า ถา้เป็นนาคราช งู มโหราคะ กลุ่มน้ีใชหิ้นไหล ไหลน ้ าพี้  จะข่มกนั 

ราคาหน่ึงถุงสิบบาท ใหดู้ท่ี https://www.facebook.com/namphiiron ถา้เป็นปลวก คตปลวก 

จอมปลวกใชม้หาสุขาวดีวยุหสูตรอ่านเชา้เยน็หน่ึงจบและสวดมนตเ์ชา้เยน็ไม่สามารถเขา้

ใกล ้ถา้เป็นทางสามแพร่ง สามแยก ทางโคง้ ใชล้กัษณะกระจกตามน้ี กระจกนูน  เอาไว้

สะท้อนพลังให้เบ่ียงเบนออก  เราจะพบเห็นบ้านท่ีตั้ งบนทางสามแพร่งติดกระจกนูน

นอกจากใชเ้บ่ียงเบนพลงัแลว้  ยงัช่วยติดเตือนภยัให้กบัรถคนัอ่ืนไดท้ราบ, กระจกเวา้  จะ

นิยมติดกรณีมีของกดทบับา้น  เช่น  มีตึกสุงอยู่หนา้บา้นหรือหลงับา้นกดทบับา้นของเรา, 

กระจกเรียบหรือกระจกเงา  จะเป็นตวัเก็บภาพหรือดึงภาพมาไวใ้นกระจก  เหมาะส าหรับ

ตอ้งการเพิ่มพลงัปราณท่ีใหก้บัมุมใดมุมหน่ึงของบา้น  หา้มใชเ้ดด็ขาดกรณีท่ีมีของแหลมอยู่

หนา้บา้น  แลว้ติดกระจกเรียบ  เท่ากบัเป็นการเร่งดึงเอาพลงัปราณพิฆาตเขา้บา้นเราเร็วข้ึน 

กระจ านูนเป็นอุปกรณ์แกฮ้วงจุย้ท่ีนิยมใชอ้ย่างแพร่หลายไดผ้ลดี  ควรจะใชก้ระจ านูนท่ีมี

ขอบสีทอง  สีเงิน  สีเหลือง  สีน ้ าตาล  สีขาว  เพิ่มเพิ่มพลงักระจกนูนใหมี้พลงั  ส่วนสีอ่ืน ๆ  

ไม่ควรใช ้ถา้ตน้ไมใ้หญ่เป็นจุดรวมวิญญาณ ใหเ้อาเหรียญบาทครุฑสมยัก่อนตอกเขา้ไปใน 

https://www.facebook.com/namphiiron


ตน้ไม ้ดูในเวบ็ www.kaidee.com ราคาประมาณสิบถึงสิบหา้บาทต่อเหรียญ 

 วธีิทดสอบใหน้ าของท่ีเราสะสมมาใส่ไวใ้ตห้มอนนอน แลว้เรานอนทบัลงไป บางคน

นอนไปฝันร้าย แน่นหนา้อก เป็นตุ่มท่ีมือขา คนัไปทั้งตวั ปวดแขนขา แสดงว่าของช้ินนั้น

ท้ิง ลอยน ้ า ไดเ้ลยครับ ถา้เป็นศาลพระภูมิ ลองเอาดอกไม ้ดินท่ีศาลพระภูมิ ของใชใ้นศาล

พระภูมิเลก็ๆๆมาวางไวใ้ตห้มอน ถา้เกิดอาการทุบท้ิง ถา้เป็นตน้ไมใ้หญ่ หักก่ิงจากตน้ เด็ด

ใบจากตน้มนัมา ถา้เกิดอาการตอกเหรียญครุฑเลยครับ 

 การท าตามหนงัสือเล่มน้ีจะช่วยขจดัโภยภยัและค่อยๆไล่วิญญาณแฝงออกทีละนิดๆ 

จนหายเป็นปกติ โดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปหาหมอดู ร่างทรง ต าหนักทรงท่ีไหนให้เสียเงิน 

มนตม์นตใ์นหนงัสือเล่มน้ีมีทั้งภาษาไทย-บาลี-สันสกฤต ตวัเขียนไทย ถา้อ่านภาษาไทยออก

และเขียนได ้สามารถจดัการให้แม่สวดให้ลูก ป้าสวดให้หลาน ภรรยาสวดใหส้ามี  ลุงสวด

ให้ป้า ไดเ้ลยทนัที แต่ส่ิงท่ีจะช่วยไดดี้ท่ีสุดคือการหาตน้ตอของปัญหาและขจดัออก ทุบท้ิง 

เอาออกไปใหพ้น้จากบา้นดีท่ีสุด 

 มนตใ์นหนงัสือเล่มน้ี ตอ้งสวดใหค้รบและหมดทุกบท เพราะเป็นมนตค์รอบจกัรวาล 

ยาเบ่ือ ยาสั่ง ลมเพลมพดั ผีซ ้ าดา้มพลอย คุณไสยท่ีลอยมาตามลม ยาสเน่ห์ สารพดัท่ีกระท า 

การท่ีตอ้งสวดทุกวนัเพราะจิตเราไม่ชินกบับทสวด การท่ีไดส้วดย  ้าๆทุกวนัเชา้เยน็จนครบ

ยี่สิบเอด็วนั จะท าให้ก าลงัจิตเขม้แข็ง กุศลบริบูรณ์ วิญญาณท่ีเขา้แฝงอยู่จะทยอยออกไปที

ละน้อย ๆ ท่ีจะเขา้มาใหม่ไม่กลา้เขา้แฝงอีก ต่อไปในท่ีสุด จึงหายขาด ไดรั้บกุศลในจิต ผี

สางไม่อาจย  า่ย ี

 
           รุง่โรจน ์(ปวโร ภกิขฺ)ุ 
           13 สงิหาคม 2559 
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๑.หลกัปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเริ่มรู้ว่าโดนวิญญาณแฝงร่าง : 

1.  รักษาศีล ๕ ลดอาการแฝงได้ ถามว่าเทวดาปูชาอะไรบนสวรรค์ 

พระพทุธเจา้ตอบวา่ ปูชามนุษยท่ี์กระท าความดีรักษาศีลในโลก          

 การไม่ฆา่สตัว์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณวิญญาณ การที่คนเราจะโดนของ 

โดนไสยศาสตร์  อาการจะแรงมากแรงน้อยขึน้อยู่กบั บาปสมัพนัธ์

ที่สัง่สมมา  ถ้าสัง่สมจนล้นจะแย่  ไม่ฆ่าสตัว์ คือ ไมต่บยงุ ไม่

เอาไบกอนไปฉีดมด ไมซ่ือ้หอยสดๆๆมาต้มฆ่า ไมซ่ือ้ปลาช่อนที่

สัง่ให้แมค้่าฆ่า ไมซ่ือ้ปสูดๆๆ มาฆ่า เห็นพร่ากุ้งไมส่ัง่พร่ากุ้งให้เค้า

เอากุ้งยงัหายใจอยู่ไปย ามาทาน     รวมถงึการไมเ่บียดเบียนทัง้

ปวง เช่น เห็นหมา ไปเอาหินขว้าง หรือไปท าสตัว์เดือดร้อน หาก

ปฏิบตัิตนเช่นนี ้จะลดอาการทางวิญญาณได้มาก  

 ไมล่กัขโมย เช่น ยืมปากกาหน่อย หยิบไปแล้วลืมคืน ใจรู้ว่ามี

เจ้าของ น่ีคือไม่รักษาศีล ยืมร่มแล้วลืมคืน เจ้าของมีจิตกระวน

กระวาย น่ีก็ลกัขโมย ยืมลกูอมมากินหน่อย เม็ดไม่ก่ีบาท ถือ

วิสาสะหยิบเข้าปากน่ีก็ลกัขโมย  

 ไมยุ่่งกบัคนที่เค้ามีแฟนแล้ว ไม่ท าให้เกิดข้อกินแหนงแครงใจกบั

แฟนชาวบ้าน จนเค้าหย่ากนัเพ่ือเราจะได้ครอบครอง 

 ไมพ่ดูปด พดูไมจ่ริง พดูโกหก ลวงหลอกให้หลง 

 ไมด่ื่มอะไรท่ีท าให้เมา เช่น เห็ดเมา น า้เมา ใบกระท่อม ยาไอซ์  

หรือการเหยาะเหล้าเพื่อใช้ในการประกอบอาหารก็ไมส่มควร ถงึ 
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-ไมเ่มาก็ตาม เพราะจะเกิดจิตปฏิพทัธ์ ไม่ดีเลย 

 หากสามารถทาน เจ ละเว้นเนือ้สตัว์ น า้ผึง้ นม เนย เค้กก็ท าจาก

นม ครีมก็ท าจากนม มนัฝร่ังทอดก็ผสมผงเนือ้สตัว์ กาแฟใสน่ม 

งดอาหารรสจดั ละเว้นผกักลิ่นฉนุ 5 ชนิด คือ กระเทียม, หวัหอม, 

หลกัเกียว, กยุช่าย และใบยาสบู ท าตามนีไ้ด้วิญญาณที่มาแฝง

ร่างจะออกไวมาก 

2. ประกอบพธีิขมากรรม (วนัแรกในหนังสือเล่มนี)้ 

3. สวดมนต์เช้า-เยน็ (ตามในหนังสือเล่มนี)้ ถ้าสวดให้ผู้อ่ืนกใ็ช้ลูก ญาต ิ

พ่อ แม่ พีน้่อง แฟน หรือผู้มีจิตกรุณา 

๒.สิ่งที่ต้องเตรียม : 

1. ใหผู้ป่้วยสวมครุฑตลอดเวลา ไม่ถอดแมอ้าบน ้ า ครุฑสามารถท าลาย

อาถรรพไ์ดทุ้กชนิด และช่วยขจดัวิญญาณแฝขบัออกทีละนิดทีละนิด หาซ้ือได้

ท่ีท่าพระจนัทร์ หรือร้านขายพระองคล์ะสิบบาท หอ้ยคอไว ้

2. ธูป เฉพาะวนัแรกท่ีประกอบพิธีขมากรรม ธูปสิบหกดอก เทียนขาว

สองเล่ม หนา้บา้น ในบา้นธูปสามดอกบอกพระ และอ่ืนๆในบา้น 

3. ขนัใส่น ้าท าน ้ามนตไ์วด่ื้ม และอาบหลงัจากท าพิธีเสร็จ 

4. ดา้ยสายสิญจน์ ไวโ้ยงพระและครอบหวัผูป่้วย ซ้ือท่ีร้านสังฆทาน 

5. พระประธานของบา้น หรือพระพุทธรูปองคเ์ลก็ๆๆท่ีตั้งได ้กไ็ด ้

6. ถา้เป็นพวกงู นาคราช มโหราคะ ใหใ้ชไ้หลน ้ าพี้  หินไหลเขียวน ้าพี้   
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ไหลด าน ้าพี้  พกติดต่อเล่ียมหอ้ยคอดว้ยจกัดีมาก ราคาถุงละสิบบาท 

7. ถา้เป็นพวกนางไม ้ตน้ไมใ้หญ่ คนธรรพ ์เทวดาภูมิต ่า ใหใ้ชเ้หรียญ

บาทครุฑตอกตรงตน้ไมใ้หญ่นั้น ราคาประมาณสิบถึงสิบหา้บาท 

8. ถา้เป็นคตปลวก รังจอมปลวก ผีปลวก เหลก็ไหล วิญญาณตามอาฆาต 

ผีสางต่างๆ ใหใ้ชห้นงัสือมหาสุขาวดีวยหุสูตรอ่านใหจ้บ เชา้หน่ึงจบ-เยน็หน่ึง

จบ มนัไม่กลา้มารบกวน สวดค าสั้นๆวา่ “นะโมอมิตาพุทธ” ใหไ้ดร้้อยแปดจบ

สองเวลา เชา้-เยน็ หลงัสวดมนตจ์บ 

9. ขา้วสารหา้กิโล(ใชโ้รยในวนัแรก) 

10. ทรายสะอาดหาซ้ือท่ีร้านขายปลาสวยงาม หรือเกลือบริสุทธ์ิซกั 1 ก า

มือ(ใชโ้รยในวนัแรก) 

13. หลกัการใชก้ระจกดงัน้ี: 

13.1. กระจกนูน  เอาไวส้ะทอ้นพลงัใหเ้บ่ียงเบนออก  เราจะพบ

เห็นบา้นท่ีตั้งบนทางสามแพร่งติดกระจกนูนนอกจากใชเ้บ่ียงเบนพลงั

แลว้  ยงัช่วยติดเตือนภยัใหก้บัรถคนัอ่ืนไดท้ราบ 

13.2. กระจกเวา้  จะนิยมติดกรณีมีของกดทบับา้น  เช่น  มีตึกสูง 

อยูห่นา้บา้นหรือหลงับา้นกดทบับา้นของเรา 

13.3 กระจกเรียบหรือกระจกเงา  จะเป็นตวัเกบ็ภาพหรือดึงภาพมา

ไวใ้นกระจก  เหมาะส าหรับตอ้งการเพิ่มพลงัปราณท่ีใหก้บัมุมใดมุม

หน่ึงของบา้น  หา้มใชเ้ดด็ขาดกรณีท่ีมีของแหลมอยูห่นา้บา้น  แลว้ติด



  4 

กระจกเรียบ  เท่ากบัเป็นการเร่งดึงเอาพลงัปราณพิฆาตเขา้บา้นเราเร็วข้ึน 

กระจ านูนเป็นอุปกรณ์แกฮ้วงจุย้ท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายไดผ้ลดี  ควรจะ

ใชก้ระจ านูนท่ีมีขอบสีทอง  สีเงิน  สีเหลือง  สีน ้าตาล  สีขาว  เพิ่มเพิ่ม

พลงักระจกนูนใหมี้พลงั  ส่วนสีอ่ืน ๆ  ไม่ควรใช ้

ครุฑหอ้ยคอ องคล์ะสิบบาท ตาม
ร้านขายพระ-เทวรูปทองเหลือง
เลก็ๆ ร้านสังฆภณัฑบ์างร้าน 

 

ธูป  เทียน 

 

ดา้ยสายสิญจน์  ร้านสังฆภณัฑ ์หรือ
ไหมสีขาวยาวๆๆซกัมว้น 

 

ขนัใส่น ้า แกว้น ้า ไวท้ าน ้ามนต ์
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พระประธานของบา้น หรือ
พระพทุธรูปองคเ์ลก็ๆๆตั้งได ้

 

เหรียญบาทครุฑ หาไดท่ี้น่ี:  

https://www.kaidee.com/browse?q=%E0%B9
%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E
0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%
A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&price_start=0&p
rice_end=20 

 

หนงัสือมหาสุขาวดีวยหุสูตร หา
ดาวน์โหลดมาอ่านไดท่ี้น่ี:  

http://www.mahaparamita.com/2010/07/28/
%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B
8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%
E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8
%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E
0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%
A3%E4%BD%9B%E8%AA%AA%E5%A4%A7%E4
%B9%98/ 

 

ขา้วสารหา้กิโล 
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ทรายสะอาดหาซ้ือท่ีร้านขายตูป้ลา
สวยงาม หรือเกลือบริสุทธ์ิ 

 

 

 
 

กระจกนูน 

 

กระจกเวา้ เวลาส่องจะกลบัหวั 

 

กระจกเรียบ หรือกระจกแบน 
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หินไหลด า-เขียวน ้าพี้  หาไดจ้ากท่ีน่ี:  

http://xn--
12c2cpz3a9bwa5f1cwad8b.com/product/188/
%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B
9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%
E0%B8%A7-
%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B
8%94%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%
E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9
%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E
0%B9%87%E0%B8%81-
%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B
8%88%E0%B8%B8-10-
%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87 

 

๓.เข้าใจเหตุแห่งการสิง :  

1. สาเหตุแห่งการสิงจากวิญญาณต่างภพ ส่วนมากกม็าจากวตัถุท่ีสะสม 

และพฤติกรรมมนุษย ์อีกส่วนคือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ปลูกท่ีทบัสุสาน ฆ่า

สัตวว์ิญญาณในสัตวเ์ม่ือละจากภพสัตวม์าตามเล่น  ไปตกัดินท่ีเป็นเนินสูง 

บา้นทางสามแยกใหติ้ดกระจกนูน ไปเกบ็ของท่ีเคา้ท้ิงไวใ้นวดั บา้นติดตน้ไม้

ใหญ่แลว้พวกภุมเทวดา คนธรรพม์าสิง ใหต้อกเหรียญบาทครุฑ บา้นมีศาล

พระภูมิเอาขา้วสารโรยท้ิงไว ้5-7 วนั ทุบท้ิง สักยนัต ์รับขนัธ์ ผิดครู รับของต ่า

เขา้บา้น ท าพิธีเอาดา้ยสายสิญจน์พนัขา้วสารโรย เอาไปปล่อยวดั โดนยาเสน่ห์

จากผูอ่ื้นกระท า ขอนไมเ้ก่าท่ีไปเกบ็มาจากวดั ตูเ้ก่าของเก่าเกบ็ บา้นเป็นทาง

สามแยก บา้นเป็นหวัมุมถนน บา้นถนนโคง้อยูติ่ดถนน บา้นเป็นทางรถพุง่ 

บา้นใกลว้ดั ใกลโ้บสถ ์ท่ีบา้นเล้ียงกมุารทอง แม่เป๋อ พอ่งัง่ตาแดง คตปลวก 

แกว้จนัทกาล รังจอมปลวก ผีกระบอก ผีปะก ่าชา้ง ดินท่ีเป็นเนินสูงๆปูดข้ึนมา

ผิดปกติ ศาลพระภูมิ มีการน าดินจากท่ีไม่ดีมาถมท่ีดินบา้นก่อน..ก่อสร้าง ซ้ือท่ี

ฝังผี เคยไปฆ่าสัตวต์ดัชีวิต เช่นฆ่าเสือ หรือไม่ฆ่าแต่เอาเข้ียวสัตว ์เน้ือสัตว ์ 
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-หนงัสัตว ์เขาสัตวม์าปูชา เหล่าน้ี จะมีอาการแปลกๆๆ ไดท้ั้งนั้น ไม่ควร 

 2. วิธีทดสอบใหน้ าของท่ีเราสะสมมาใส่ไวใ้ตห้มอนนอน แลว้เรานอน

ทบัลงไป บางคนนอนไปฝันร้าย แน่นหนา้อก เป็นตุ่มท่ีมือขา คนัไปทั้งตวั 

ปวดแขนขา แสดงวา่ของช้ินนั้นท้ิง ลอยน ้ า ไดเ้ลยครับ ถา้เป็นศาลพระภูมิ ลอง

เอาดอกไม ้ดินท่ีศาลพระภูมิ ของใชใ้นศาลพระภูมิเลก็ๆๆมาวางไวใ้ตห้มอน 

ถา้เกิดอาการทุบท้ิง ถา้เป็นตน้ไมใ้หญ่ หกัก่ิงจากตน้ เดด็ใบจากตน้มนัมา ถา้

เกิดอาการตอกเหรียญครุฑเลยครับ 

 3. การท าตามหนงัสือเล่มน้ีจะช่วยขจดัและค่อยๆไล่วิญญาณแฝงออกที

ละนิดๆ จนหายเป็นปกติ กล่าวคือ เวลาเขา้มนัรุมเขา้ แต่เวลาปัดออกมนัจะออก

ทีละนิด ทีละนิด และส่ิงท่ีจะช่วยไดดี้ท่ีสุดคือการหาตน้ตอของปัญหาและขจดั

ออก ทุบท้ิง เอาออกไปใหพ้น้จากบา้นดีท่ีสุด เพื่อจะไดไ้ม่เป็นๆหายๆ 

๔.ควรรู้เตรียมของก่อนท าพิธีสวดมนตพ์ิธี :  

 1. เป็นอะไรใชข้องส่ิงนั้น  

  1.1 บา้นสามแยกทางสามแพร่ง ใชก้ระจกนูนติดก่อนพอสวดเสร็จ

โรยขา้วสาร 

  1.2 ผีงู นาคราชร้าย มโหราคะ แกว้จนัทกาล เพชรพญานาค แกว้

นาคราช แกว้จนัทราเรืองแสงเขียว แกว้สุริยะเรืองแสงเขียว พวกน้ีใชไ้หลน ้าพี้  

ด  า เขียวพกติดตวั แลว้เอาไปท้ิงวดั 
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  1.3 ศาลพระภูมิผี ปลวก คตปลวก รังปลวก ท าพิธีสวดตามหนงัสือ

เล่มน้ีเอาดา้ยสายสิญจน์โยงท่ีรังปลวก แลว้เอาขา้วสารท่ีท าพิธีโรยแลว้ทุบท้ิง 

และถา้เป็นเหลก็ไหลไพรด า หรือ กระดูกสัตว ์เขาสัตว ์หนงัสัตว ์สวดเสร็จเอา

ไปไวว้ดั วิญญาณตามอาฆาต ผีสิง ผีสางต่างๆ ทั้งหมดน้ีตามในขอ้ 1.3 ต่างๆ 

ให้อ่านมหาสุขาวดีวยุหสูตรอ่านให้จบ เชา้หน่ึงจบ-เยน็หน่ึงจบ มนัไม่กลา้มา

รบกวน จากนั้นสวดค าสั้นๆว่า “นะโมอมิตาพุทธ” ใหไ้ดร้้อยแปดจบสองเวลา 

เชา้-เยน็ หลงัสวดมนตต์ามหนงัสือเล่มน้ีจบ ค่อยอ่านมหาสุขาวดีวยหุสูตรและ 

สวด “นะโมอมิตาพทุธ” 

  1.4. นางไม ้คนธรรพ ์ภุมเทวดา ยกัษ ์อสูรท่ีอาศยัตน้ไม ้ใชเ้หรียญ

บาทครุฑตอกเขา้ไปท่ีตน้ไมใ้หญ่จนมิดก่อนแลว้ค่อยสวดตามหนงัสือเล่มน้ี 

  1.5 บา้นทบัโรงรถ ยุง้ขา้ว ผีโป่ง เอาดินโป่งหน่ึงก ามือขุดไป จุด

ธูปหน่ึงดอก อญัเชิญบอกกล่าวไปไวว้ดั เกลือโรยดินโป่ง นอกนั้นจุดธูปสิบ

หกดอกแปดทิศขอขมา 

 2. ก่อนเร่ิมพิธีมีส่ิงท่ีตอ้งจดัเตรียม  

  2.1 เอาสายสิญจน์พนัแบบประทกัษิณ คือวนตามเขม็นาฬิกาท่ีเดิน

จากเลข หน่ึงไปสองไปสาม จนถึงสิบสอง แลว้วนมาหน่ึงใหม่ ให้วนตามเข็ม

นาฬิกา เคา้เรียกว่าวนแบบประทกัษิณ ก่อนพนัสายสิญจน์ให้กล่าวว่า นะโม 

ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สามจบ แลว้กล่าวว่า อิติปิ

โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตงัโสอิอิโสตงั พุทธปิติอิ สามจบ 

แลว้พนัประทกัษิณรอบองค์พระประธานในบา้น ถา้ไม่มีพระประธานก็ใช้
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พระพุทธรูปองค์เล็กๆๆ พนัสามรอบ จากนั้นในกรณีบา้นมีอาณาบริเวณน า

สายสิญจน์โยงจากพระประธานในบา้นพนัแบบประทกัษิณ รอบบา้นโดยรอบ 

ถา้บา้นเป็นหอ้งแถวไม่จ าเป็นตอ้งพนัรอบบา้น 

  2.2 เอาน ้ าใส่ขนัส าหรับใช้ท าน ้ ามนต์ ด่ืมและอาบ การสวดท า

น ้ ามนตต์อนเชา้ใหด่ื้มให้หมด น ้ ามนตเ์ยน็ใชด่ื้ม และแบ่งไวส้ามส่วน คือ เก็บ

ไวอ้าบตอนก่อนนอน เกบ็ไวด่ื้มตอนต่ืนนอนเชา้ เกบ็ไวอ้าบตอนเชา้ ถา้บา้นใช้

ตุ่มอาบน ้ าให้เทน ้ ามนต์ลงไปในถงัอาบน ้ าทุกเช้า และห้ามเทน ้ าอ่ืนใดทับ

น ้ ามนตท่ี์เราเทไป จนกว่าเราจะอาบเสร็จ ถา้บา้นใชฝั้กบวัหลงัอาบน ้ า สระผม 

เสร็จอยา่เพิ่งเชค็ตวั ใหน้ะโมสามจบ แลว้ เทลงไปตั้งแต่หวัจรดเทา้ จากนั้นเช็ค

ตวัไปท างาน  

  2.3 เอาขา้วสารหา้กิโล หรือก่ีกิโลกไ็ดใ้ชใ้นวนัแรกเท่านั้น ปริมาณ

ขา้วสารตามความกวา้งยาวของบา้นท่ีจะโรย ใชเ้กลือหรือทรายสะอาดท่ีใช้

ประดบัตูป้ลาสวยงามหน่ึงก ามือ คลุกผสมใหท้ัว่ขา้วสาร 

   2.3.1 หลงัท าพิธีเสร็จการโรยให้โรยทัว่บา้นตั้งแต่ชั้นหน่ึง 

ชั้นสอง ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องน ้ า ห้องทุกห้องของบา้นท่ีมี เตียงนอน 

รอบท่ีดินรอบๆบา้นทั้งหมด หลงัสวดเสร็จโรยท้ิงไว ้5-7 วนัค่อยเกบ็กวาดออก 

  2.4 หลงัจากนั้น น าสายสิญจน์มาพนัรอบแกว้ท าน ้ ามนตส์ามรอบ

ให้พนัแบบประทกัษิณ ในวนัแรกมีการใชข้า้วสาร ซ่ึงแต่ละคนอาจใชถ้งัหรือ 

กะละมงั หรือถาด หรืออะไรกไ็ดท่ี้ใส่ขา้วสารกบัเกลือได ้ใหน้ าสายสิญจน์พนั

แบบประทกัษิณรอบถงัหรือ กะละมงั หรือถาดหรืออะไรกไ็ดท่ี้ใส่ขา้วสารของ 
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-เรา พนัสามรอบ 

  2.5 จากนั้นพนัแบบประทกัษิณรอบศีรษะผูป่้วย สามถึงเกา้รอบ  

ข้ึนอยู่กบัอาการของคนป่วย หรือรักษาให้ตนเอง ผูส้วดท าพิธีตอ้งน ามือจบั

สายสิญจน์ไวต้ลอดหา้มปล่อยแลว้ค่อยเร่ิมสวดมนตจ์บัสายสิญจน์ไวจ้นกวา่จะ

สวดเสร็จ 

  2.6 ก่อนเร่ิมท าพิธี น าครุฑแบบคลอ้งคอมาคลอ้งให้คนป่วยโดน

สิงสวม ลดอาการรุนแรงได ้และสวมไวต้ลอดไม่ว่าอาบน ้ ากไ็ม่ตอ้งถอด ตอ้ง

สวมตลอด ๒๑ วนั ป้องกนัการมาแฝงร่างของวิญญาณ 

  2.7 ให้ผูป่้วย หรือในกรณีผูป่้วยนอนสลบอยู่ท่ีโรงพยาบาล ให้ผู ้

ญาติสวดท่อง “อนุสาสนีปาฏิหาริย์  ปฏิจจะสมุปะบาทมนสิการ  หลักกลไก

พื้นฐานการก าเนิดชีวิตและการหลุดพ้น” ในหน้า 66 ให้ข้ึนใจ โดยไม่ตอ้งดู

หนงัสือ หดัสวดใหข้ึ้นใจอยูเ่สมอๆๆตลอดวนัจะท าใหห้ายเร็วข้ึน จ าไวว้่าตอ้ง

จดจ าข้ึนใจโดยไม่ตอ้งเปิดดูหนงัสือ อยูใ่นบทสวดปกติเชา้เยน็ขา้งล่าง 

 3. การสวดขมากรรมจะท าในวนัแรก และทุกวนัพระเท่านั้น วนัอ่ืนๆไม่

ตอ้ง และสวดขมากรรมแค่ ๑ คร้ังเท่านั้น เช่นท าพิธีขมากรรมไปแลว้ตอนเชา้ 

ตอนเยน็ไม่ตอ้งสวดขมากรรม แต่ตอนเยน็ใหส้วดปกติ 

     - การท าขา้วสารเสกเพื่อโรยจะท าและโรยในวนัแรกท่ีท าพิธีเท่านั้น  

     - น ้ามนตต์อ้งท าด่ืม-อาบทุกวนั เชา้-เยน็  

     - การท าพิธีในวนัแรก ถา้มนัแรงมากใหผู้ป่้วยถือศีล ๕ และทานเจตาม 
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-หวัขอ้ ๑.หลกัปฏิบติัเบ้ืองตน้หลงัจากเร่ิมรู้วา่โดนวิญญาณแฝงร่าง มนัจะกลวั 

     - การท าพิธีปัดในสามวันแรก จะทรมานมากถ้าของแรงแล้วจะ

ค่อยๆๆดีข้ึนเร่ือยๆๆ ให้สวดและท าพิธีสวดปัดเร่ือยๆจนครบ ๒๑ วนั จึงจะ

หายขาดแบบถาวร และอยา่กลบัไปเล่นหรือโดนของพวกน้ีอีก ใหรี้บเอาไปท้ิง 

ทุบท้ิงเอาออกจากบา้น ๒๑วนัน้ีควรถือศีล ๕ อยา่งเคร่งครัด และทานเจ 

     - หลงัจาก ๒๑ วนัแลว้หายขาด ถา้ไม่ไปโดนของอุบาทวอี์ก และควร

รีบก าจดัตน้ตอตั้งแต่วนัแรก หรือใน ๑๕ วนัแรกท่ีท าพิธี เช่น ถา้เป็นนางไม้

ครุฑตอกตน้ไมใ้หญ่ตั้งแต่วนัแรกเลย  จอมปลวกทุบซะตั้งแต่ท าพิธีเสร็จในวนั

แรก ทบัดินโป่ง น าดินโป่งตรงนั้นหน่ึงก ามือจุดธูปอญัเชิญไปโรยวดัตั้งแต่วนั

แรก หนังสัตว ์เขาสัตว ์กระดูกสัตว ์หรือวิญญาณอาฆาตรู้ช่ือ เขียนช่ือมนัใส่

กระดาษดว้ยตอนท าพิธีในวนัแรก หลงัจากสวดชุมนุมเทวดา สัคเค กาเม จะ

รูเป ให้ผูโ้ดนสิงจุดธูปหน่ึงดอกก าในมือ เอ่ยช่ือของมนั เชิญมนัมา หลงัเสร็จ

พิธีเอาสายสิญจน์พนัรอบกา้นธูปและกระดาษช่ือมนั ตดัสายสิญจน์ออก แลว้

อญัเชิญกระดาษกา้นธูปท่ีพนัสายสิญจน์ไวไ้ปวดัเขา้เตาเผาสวดบงัสุกุลส่ง

วิญญาณหลังท าพิธีเสร็จ  ส าหรับวิธีทดสอบถา้ยงัหาสาเหตุไม่เจอ ให้ดูท่ี

หวัขอ้: ๓.เขา้ใจเหตุแห่งการสิง



 
 

 

 

นาคร้าย ปีศาจแห่งโรคประหลาดยังอากาศพิษให้บังเกิด อีกไข้จับสั่นตัวร้อนเสียดแทง 
ชีวิตเจียนจบสิ้น เมื่อสรรเสริญภาวนามหากรุณามนตร์ด้วยศรัทธาที่สุดแห่งใจ โรค
ประหลาดร้ายแรงจักสลายไป มีอายุจิรวัฒนา ……… 

สรรพสัตว์ผู้จิตชั่วร้ายเป็นอกุศล กระท าไสยกรรม ใช้เวทย์มนตร์ยังโทษแก่ผู้อื่น 
(ผู้ถูกกระท านั้น) เมื่อสรรเสริญสาธยายมหากรุณามนตร์ด้วยศรัทธาที่สุดแห่งใจ  



 
 

 

อาถรรพ์นั้นจะกลับคืนไปสู่ผู้กระท า ………… 

 

หากได้สาธยายซึ่งมนตร์นี้ พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้น ได้เคยสักการะพระพุทธเจ้าจ านวน
ประมาณพระองค์มิได้มาแล้ว... เป็นผู้ปลูกฝั่งกุศลมูลอย่างไพบูลย์มาแล้ว ……… 

 

ที่มา : สหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตวไวปุลยสัมปุรณอกิญจนมหากรุณาจิตร
ธารณีสูตรมหากรุณามนตร์ 
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๕. บทขมากรรม สวดในวันแรก และในวันพระ หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น สวด

ตามนีไ้ปเรื่อยๆ 

หนา้บา้น จุดธูป ๑๖ ดอก เทียนขาว ๒ เล่ม นะโมสามจบ กล่าววา่ ขา้พเจา้ขอ

อญัเชิญทวยเทพ ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน ๑๔ ชั้นบาดาลมายงับา้นเลขท่ี... ส่วน

ขา้งในบา้นจุดธูปสามดอกและเทียน บอกกล่าวส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในบา้น แลว้สวด

วา่...... 

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธัสสะ. (๓ จบ) 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบโดย

พระองค์เอง พระองค์น้ัน. 

 อิติปิโส ภะคะวา อะระหงั สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะ

โต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานงั พุท

โธ ภะคะวาติฯ 

 สะวากขาโต  ภะคะวา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะ

นะยโิก ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูฮีติฯ 

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สา

วะกะสังโฆ ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปัน

โนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทงั จตัตาริ ปุริสะยุคานิ อฏัฐะ ปุริสะ

ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขิ 

-เนยโย อญัชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญกัเขตตงั โลกสัสาติ ฯ 
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 นมสัสะ ตริยะ ธะวิกานาม สะรวะ ตะถาคะตานาม โอม วิระชิ วิระชิ มหา 

จกัระ วชัริ สะตะ สะตะ สาระเต สาระเต ตระยิ ตระย ิวิธะมะนิ สัมภญัชะ

นิ ตระมะติ สิทธะ อคัคะเร ตรัม สวาหา (คาถานมสัสะหวัขอ้น้ี ๒๑ จบ)   

 ขา้พเจา้ยินดีค านับนบครูผูเ้ฒ่าแต่ก่อนเก่าปัจจุบนั ครูเลขแลครูยนัต์ ครู

ว่านแลครูยา ครูต าหรับแลครูต ารา ครูเวทมนตด์ลคาถา ครูนะโม กอ ขอ 

แล กอ กา ครูอกัขระขอมไทย-จีน-บาลี-สันสกฤต-สิทธัม-เทวะนาคี-

ทิเบต-ท่านเหล่าจ๊ือ บรรพาจารยแ์ละครูพระพุทธศาสนาสายเถรวาท- 

มหายาน-วชัรยานจนจบหมดท่ีขา้พเจา้ไดเ้ล่าเรียนศึกษามา ขา้พเจา้ขอ

อญัเชิญครูบาอาจารยท์ั้งหลายนั้น จงประสิทธิประสาทส่ิงท่ีเป็นบุญ เป็น

กศุลใหแ้ก่ขา้พเจา้ในกาลทุกเม่ือ เทอญ. 

        ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ คนัธัพพานงั อาธิปะติ 

มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะ

ลา อิทธิมนัโต ชุติมนัโต วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อฏัฐงัสุ ฯ  

       ทักขิณญัจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตปัปะสาสะติ กมุภณัฑานงั อาธิปะติ 

มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตสัสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะ

ลา อิทธิมนัโต ชุติมนัโต วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อฏัฐงัสุ ฯ  

       ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ นาคานงั อาธิปะติ มะหา

ราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตสัสะ พะหะโว อินทะนามา มะหพัพะลา อิทธิ 

มนัโต ชุติมนัโต วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อฏัฐงัสุ ฯ  

       อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กเุวโร ตปัปะสาสะติ ยกัขานงั อาธิปะติ มะ 

หาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตสัสะ พะหะโว อินทะนามา มะหพัพะลา  
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อิทธิมนัโต ชุติมนัโต วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อฏัฐงัสุ ฯ  

       สะรัชชัง สะเสนัง สะพนัธุง นะรินทงั  ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะ 

ตูติ ผะริตวานะ  เมตตงั สะเมตตา ภะทนัตา อะวิกขิตตะจิตตา  ปะริต

ตงัภะณันตุ   สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จนัตะลิกเข วิมาเน ทีเป 

รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวตัถุมหิ เขตเต ภุมมา จายนัตุ เท

วา ชะละถะละวิสะเม ยกัขะคนัธัพพะนาคา ติฏฐนัตา สันติเก ยงั มุนิวะ

ระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ธัมมสัสะวะ นะกาโล อะยมัภะทนัตา  

ธมัมสัสะวะ นะกาโล อะยมัภะทนัตา  ธมัมสัสะวะ นะกาโล อะยมัภะทนั

ตาฯ 

 วนัทามิ พทุธงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ   

วนัทามิ ธมัมงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ 

วนัทามิ สังฆงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ 

วนัทามิ โพธิสัตวายะ สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ 

วนัทามิ สารีริกธาตุโย ทูระโตสัพพะโสสัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต    

วันทามิ อาราเม พทัธะเสมายงั โพธิรุกขงั   เจฏิยงั พุทธะรูปัง สัพพะ

เมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ    

วนัทามิ ปัจเจกะพทุธงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ    

วนัทามิ คุรูอุปปัชฌาอาจาริยะคุณงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ   

วนัทามิ เทวาณงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ   

วนัทามิ นาโค นาคี นาคราช สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ   

วนัทามิ ครุฑโธ ครุฑธา ครุฑ สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเตฯ   
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วนัทามิ ภนัเต ภะคะวา โลกะนาถงั อะตีตงั เมโทสัง อะนาคะตงั เมโทสัง 

ปัจจุปัณณงั เมโทสัง  ขะมะถะเม ภนัเต สาธุ สาธุ อนุโมทามิ กายะกมัมงั 

วะจีกมัมงั มะโนกมัมงั สัพพะปะปัง วินสัสะตุ โยโทโส โมหะจิตเตนะ 

พุทธสัสะมิง ธัมมสัสะมิง สังฆสัสะมิง ปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตงั

โทสัง สัพพะปะปัง วินสัสะตุ อามนัตะยามิโว ภิกขะเว ปฏิเวทะยามิโว 

ภิกขะเว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อปัปามาเทนะ สัมปาเทถาติ อิจเจ

วะมจั จนัตะมะนสัสะเนยยงั นะมสัสะมาโน ระตะนตัตะยงั ยงั ปุญญา ภิ

สันธงั วิปุลงั อะรัตถงั ตสัสานุภาเวนะ หะตนัตะราโยฯ 

สัพพงั อะปะราธงั ขะมะถะ เม ภนัเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตงัฯ    

สัพพงั อะปะราธงั ขะมะถะ เม ภนัเต อุกาสะ ขะมามิ ภนัเต ฯ 

พทุธงั สะระนงั คจัฉามิ  ธมัมงั สะระนงั คจัฉามิ  สังฆงั สะระนงั คจัฉามิ 

ทุติยมัปิ พุทธัง สะระนัง คจัฉามิ  ทุติยมัปิ ธัมมงั สะระนัง คจัฉามิ ทุ

ติยมัปิ สังฆงั สะระนงั คจัฉามิ  

ตะติยมัปิ พุทธัง สะระนงั คจัฉามิ ตะติยมัปิ ธัมมงั สะระนัง คจัฉามิ ตะ

ติยมัปิ สังฆงั สะระนงั คจัฉามิ  

พุทธังอาราธนานัง ธัมมงัอาราธนานัง สังฆงัอาราธนานัง ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

แดนพทุธภูมิอาราธนานงั 

พทุธงัประอิทธิ ธมัมงัประอิทธิ สังฆงัประอิทธิ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพทุธภูมิ

ประอิทธิ  

พทุธงัรักษา ธมัมงัรักษา สังฆงัรักษา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพทุธภูมิรักษา 
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 ขา้แต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ขา้พเจา้จกัเจริญอญัเชิญ บอกกล่าว

ภูมิฐานเทวดา ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองกลาง เบ้ืองล่าง เจา้ท่ี เจา้ทาง เจา้ป่า-เจา้

เขา เจา้ทุ่ง-เจา้ท่า ตลอดทั้งครูบาอาจารยทุ์กๆ พระองค ์และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่ีสถิต ณ บ้านหลังน้ี  ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแดนพุทธภูมิ บัดน้ี ข้าพเจ้า ขอ

อาราธนาอญัเชิญ สู่สถานท่ี..... บา้นเลขท่ี ....  ถนน/ซอย/ต าบล/อ าเภอ/

จงัหวดั...รหสัไปรษณีย.์.. ประเทศไทย ซ่ึงเป็นบา้นของขา้พเจา้ เพื่อสถิต 

เพิ่มเติม เสริมทรัพย ์ให้บงัเกิดมีโชคมีลาภ คุม้ครองป้องภยั  และก าจดั

ส่ิงชัว่ร้ายทั้งหลายใหห้มดไป สาธุ"   

 พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ.  สะกะภะจะ.  เต ชะ สุ เน 

มะ ภู จะ นา วิ เว.   อิติเนยยะ ปะลังยุทธเต.  บูชา จะ มหาบูชา ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิแดนพทุธภูมิ อนัทรงฤทธ์ิ ทรงอานุภาพ. น าโชค น าลาภ น าเงิน 

น าทอง น าคู่ครอง มาสู่ขา้พเจา้ นะชาลีติ มาณี มามะ สุขสม. อิสะวาสุ อิ

ติปิโส ภะคะวา. ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพทุธภูมิเจริญมา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพทุธ

ภูมิเจริญดี ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพุทธภูมิเจริญยิ่ง ส่ิงดี ๆ ทั้งหลาย หลัง่ไหล

เขา้มาสู่ขา้พเจา้ สัมมะ สัมมา สัมมา สัมมะ  นะมะอะอุ  นะมะพะทะ  นะ

โมพุทธายะ  ,นะ เพชชะ อยู่ๆ,  นะ เพชชะ คงๆ, นะ เพชชะ ทนๆ, นะ 

ประอิทธิ เม สวาโหม.   

  พทุโธ พทุธงั นะกนัตงั อะระหงั สัมมา สัมพทุโธ นะโมพทุธายะ 

   เร่ิมบทขมากรรมท าการส ารวม 

นโม มหากรุณิกายะ อวโลกิเตศวรายะ โพธิสัตวายะ  

ให(้ท่านทั้งหลาย)มีความเคารพและส ารวม  
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ขอนอ้มเกลา้นมสัการดว้ยเอกจิต ต่อพระรัตนตรัยทัว่ทศทิศ 

บรรดาหมู่ชนทั้งหลายน้ี ต่างนอ้มกายคุกเข่า แลว้เทิดไวซ่ึ้งเคร่ืองสุคนธาและ

บุปผา เพื่อถวายสักการะตามพิธี 

ขอเคร่ืองสุคนธาแลบุปผชาติเหล่าน้ี  จงแผก่ าจายไปในทศทิศโลกธาต 

ในบรรดาพทุธเกษตรหน่ึงๆ กจ็งอลงัการดว้ยความหอมหวนนานปัการ 

ใหส้มบูรณ์ในโพธิสัตวมรรค แลว้ส าเร็จซ่ึงตถาคตสุคนัธา 

ขอใหเ้คร่ืองหอมแลดอกไมข้องขา้พเจา้น้ี ประดุจอาสนะท่ีรุ่งเรืองและวิจิตร

อลงัการ 

เป็นทิพยดนตรี ทิพยสุคนธาอนัมีค่า  

และทิพยาหาร ทิพยวตัถาภรณ์ท่ีล้าํค่าทั้งปวง 

กพ็ระสัทธรรมอนัเป็นอจินไตย(มีจ านวนมาก)ดัง่อณู  แต่ละอณูหน่ึงกบ็งัเกิด

เป็นอณูอีกมากหลาย 

แต่ละอณูหน่ึงๆนั้นยงับงัเกิดเป็นสรรพธรรม ท่ีหมุนเคล่ือนไปอยา่งอลงัการ 

โดยไร้ส่ิงขวางกั้น 

ไปถึงยงัเบ้ืองพกัตร์แห่งพระรัตนตรัยทัว่ทศทิศ และถึงเบ้ืองพกัตร์ของพระ

รัตนตรัยในทศทิศธรรมธาตุ 

อนัลว้นแต่มีกายแห่งเราก าลงัถวายบูชา  แต่ละกายหน่ึงๆกแ็ผท่ัว่ไปในธรรม

ธาตุ 
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แต่ละส่ิงนั้นๆ กมิ็แปดเป้ือนและไร้ส่ิงขวางกั้น อนัจะกระท าพุทธกิจไปจนส้ิน 

ขอบเขตแห่งอนาคต 

เพื่อบ่มรมเหล่าสรรพสัตวใ์นธรรมธาตุอยา่งทัว่ถึง กเ็ม่ือไดรั้บการบ่มรมแลว้จึง

ลว้นเกิดโพธิจิต 

แลว้พร้อมกนัเขา้สู่พระพทุธปัญญาญาณอนัมิตอ้งอุบติัเกิดข้ึนอีก  

การถวายสักการะเสร็จส้ินแลว้ ขอทุกท่านมีความเคารพและส ารวม  

ขอนอบนอ้มแด่พระสัทธรรมวิทยาตถาคตเจา้ เม่ือปางอดีต  

ทรงปรากฏพระวรกายเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวใ์นปัจจุบนั  

ผูส้ าเร็จซ่ึงคุณธรรมอนัประเสริฐ  

แลสมบูรณ์ดว้ยมหาเมตตากรุณา  

ดว้ยวรกายและพระทยัหน่ึงน้ี  

ไดส้ าแดงเป็นสหสัรเนตร  

เพง่เห็นธรรมภาวะ  

เพื่อปกป้องเวไนยสัตว ์ 

ยงัใหบ้งัเกิดหนทางแห่งจิตท่ียิง่ใหญ่(ไวปุลยมหามรรคจิต)  

แลว้สั่งสอนใหย้ดึมัน่ในศกัดามนตร์อนัสมบูรณ์  

เพื่อไกลจากอบายมรรคเป็นนิรันดร์  
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ไดอุ้บติัยงัพระพทุธพกัตร์  

อนัอนนัตริยกรรมท่ีหนกัหนา  

โรคาพาธท่ีเสียดแทงสรรพางค ์ 

ประการท่ีมิอาจรักษาเยยีวยา  

กจ็กัมลายไปส้ิน  

กอ็นัสมาธิแลปฏิภาณปัญญา  

และส่ิงปรารถนาท่ีมีในภพปัจจุบนั  

ลว้นจกับรรลุซ่ึงผล  

อยา่งแน่นอนมิพึงสงสัย  

สามารถบรรลุซ่ึงตรียาน (สาวกยาน ปัจเจกยาน โพธิสัตวยาน)  

แลว้ส าเร็จพระพทุธภูมิอยา่งรวดเร็ว  

กพ็ลานุภาพอนัน้ีแล  

การสรรเสริญใหห้มดส้ินแลว้ไซร้ เห็นไม่มี  

ดว้ยเหตุฉะน้ี ขา้พเจา้จึงขอนอ้มเศียรนมสัการ.  
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระบรมศาสดาศากยมุนีโลกนาถ

เจา้ (กราบ) 
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ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระอมิตาภะโลกนาถเจา้ แห่ง

สุขาวดีโลกธาตุ  (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระสหสัรประภาศานติสถิตยโลก

นาถเจา้ พระผูส้ถิตอยูเ่ม่ือคร้ังอดีต เป็นเวลาล่วงแลว้จ านวนโกฏิกลัป์อนัจกั

ประมาณมิได ้ (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระพทุธโลกนาถเจา้ทั้งปวง อนัมี

จ านวนพระองคเ์ท่ากบัเมด็ทรายใน คงคานทีจ านวน ๙๙ สายรวมกนั  (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระสัทธรรมวิทยาโลกนาถเจา้ พระ

ผูส้ถิตอยูเ่ม่ือคร้ังอดีตเป็นเวลา ล่วงแลว้หาประมาณกลัป์มิได ้ (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระพทุธโลกนาถเจา้ทั้งปวงทัว่

ทศทิศ  (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระพทุธโลกนาถเจา้ทั้งปวงจ านวน

หน่ึงพนั ท่ีทรงสถิตอยูใ่นกาลทั้ง ๓ แห่งภทัรกลัป์  (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อคาถาแต่ละประโยคอนัวิเศษ

อศัจรรย ์แห่งพระไวปุลยสมบูรณอกิญจ นมหากรุณาจิตรมหาธารณี (ท่อง ๓ 

คร้ัง)  (กราบ ๓ คร้ัง) 
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ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อธารณีทั้งปวงท่ีพระอวโลกิเตศวรได้

กล่าวแสดงไว ้และพระธรรมทั้ง ปวงท่ีมีอยูใ่นตรีกาลทัว่ทศทิศ  (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระมหาเมตตากรุณาอวโลกิเตศวร

โพธิสัตวม์หาสัตว ์ผูมี้พระหตัถ ์และพระเนตรจ านวนละหน่ึงพนั  (กราบ) 

 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระมหาสถามปราปตโพธิสัตวผ์ู ้

เป็นมหาสัตว ์ (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระธารณีราชโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นมหา 

-สัตว ์ (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระสุรยประภาโพธิสัตว ์พระจนัทร

ประภาโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นมหาสัตว ์ (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระรัตนราชโพธิสัตว ์พระไภษชัย

ราชโพธิสัตว ์พระไภษชัยสมุทคต โพธิสัตวผ์ูเ้ป็นมหาสัตว ์  (กราบ) 

 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระศิริลงัการโพธิสัตว ์พระมหาลงั

การโพธิสัตว ์พระรัตนครรภโ์พธิ สัตวผ์ูเ้ป็นมหาสัตว ์ (กราบ) 
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ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระคุณาลงัการโพธิสัตว ์พระ

วชัรครรถโ์พธิสัตว ์พระอากาศครรภ ์โพธิสัตวผ์ูเ้ป็นมหาสัตว ์(กราบ) 

 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระเมตไตรยโพธิสัตว ์พระสมนัต

ภทัรโพธิสัตว ์พระมญัชุศรีโพธิ สัตวผ์ูเ้ป็นมหาสัตว ์(กราบ) 

 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นมหาสัตวท์ั้งปวง 

ท่ีสถิตในตรีกาลทัว่ทศทิศ (กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระมหากสัสปะ และพระมหาสงฆ์

สาวกจ านวนอสงไขย อนัหาประ มาณมิได ้(กราบ) 
 

ขอนอ้มเศียรนมสัการดว้ยเอกจิตมัน่คง ต่อพระธรรมาจารยธ์รรมญาณ แห่ง

นิกายสุขาวดี เทียนไท ้(กราบ) 
 

ดว้ยเอกจิตเป็นหน่ึงเดียว ขอเป็นผูแ้ทนทา้วสุหมับดีพรหม  
 

เตกลุเทวบุตร  
 

ท่านทา้วจตุมหาโลกบาล  
 

เทพนาค และสัตวใ์นคติ ๘  
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กมุารเนตรเทวกญัญา  
 

เทพอากาศ  
 

เทพแม่น ้าและหว้งสมุทร  
 

เทพตาน ้ าพ ุ 

เทพสายธารและหนองน ้า  
 

เทพตน้ยาสมุนไพรเทพตน้ไมแ้ละป่าไม(้รุกขเทวดา)  
 

เทพประจ าเมืองและบา้นเรือน  
 

เทพคงคา  
 

เทพอคัคี  
 

เทพวาย ุ 
 

เทพธรณี 
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เทพภูเขา  
 

เทพประจ าพื้นท่ี  
 

เทพศิลา  
 

เทพประจ าปราสาทราชวงั  
 

และบรรดาเทพผูรั้กษาธารณีมนตร์น้ี  
 

(อนัมี)เทพนาค ปีศาจและบริวารทั้งปวง ในการ นอ้มเศียรนมสัการพระ

รัตนตรัย  
 

พระสูตรกล่าววา่... หากมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กุลบุตร กลุธิดา

ปรารถนาจกัปฏิบติัภาวนามหากรุณา ธารณีมนตร์น้ีแลว้ไซร้ พึงตอ้งมีเมตตา

กรุณาจิตต่อสรรพสัตวท์ั้งปวง แลว้ประกาศปณิธานตามขา้พระองค ์(พระอว

โลกิเตศวร) ดงัน้ี...  
 

ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดรู้้แจง้สรรพ

ธรรมโดยเร็ว  
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ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดส้ าเร็จ

ปัญญาจกัษุโดยเร็ว  
 

ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดโ้ปรดสรรพ

สัตวท์ั้งปวงโดยเร็ว  
 

ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดส้ าเร็จอุปาย 

โกศลในการโปรดสัตวโ์ดยเร็ว  
 

ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดโ้ดยสาร

ปัญญานาวาโดยเร็ว  
 

ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดข้า้มพน้

ทะเลโอฆสงสารโดยเร็ว  
 

ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดส้ าเร็จใน

ศีล สมาธิและมรรคผลโดยเร็ว  
 

ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดข้ึ้นสู่

นิพพานบรรพตโดยเร็ว  
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ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดอ้าศยั

ในอสังขตเคหาสน์โดยเร็ว   
 

ขอนอบนอ้มแด่พระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขอขา้พเจา้ไดมี้สภาวะ

เฉกเช่นธรรมธาตุกายโดยเร็ว  

หากขา้พเจา้หนัไปทางศาตราบรรพต ศาตราบรรพตจะภินทนาการไปเอง  
 

หากขา้พเจา้หนัไปทางวารีเดือดพล่าน วารีนั้นจะเหือดแหง้ไปเอง  
 

หากขา้พเจา้หนัไปทางนิรยภูมิ นิรยภูมินั้นจะส้ินสูญไปเอง  
 

หากขา้พเจา้หนัไปทางหมู่เปรต เปรตนั้นจะอ่ิมหน ่าไดเ้อง  
 

หากขา้พเจา้หนัไปทางอสุรกาย อกุศลจิตของอสุรนั้นจะสงบลงเอง  
 

หากขา้พเจา้หนัไปทางเดรัจฉาน เดรัจฉานนั้นจะเกิดมหาปัญญาญาณไดเ้อง  
 

นะโม อวโลกิเตศวรายะ โพธิสัตวายะ (๓ คร้ัง ต่อดว้ย ...)  
 

นะโม อมิตาภายะ พุทธายะ (๑๐ คร้ัง)  
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พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวม์หาสัตว ์กราบทูลพระพุทธองคว์า่ ขา้แต่พระสุคต

เจา้ หากมีสรรพสัตวท่ี์สาธยาย มหากรุณาธารณีน้ีแลว้ ยงัตกสู่อบายภูมิ ๓ ขา้

พระองคจ์ะไม่ขอส าเร็จพระโพธิญาณ  
 

หากสาธยายมหากรุณาธารณีแลว้ มิไดอุ้บติัยงัพทุธเกษตรของพระพทุธเจา้

ทั้งหลายแลว้ไซร้ ขา้พระองคจ์ะไม่ขอส าเร็จพระโพธิญาณ  
 

หากสาธยายมหากรุณาธารณีแลว้ มิไดส้ าเร็จสมาธิและปัญญาปฏิภาณทั้งหลาย

แลว้ไซร้ ขา้พระองคจ์ะไม่ขอส าเร็จพระโพธิญาณ  

หากสาธยายมหากรุณาธารณีแลว้ หากส่ิงท่ีวอนขอมิส าเร็จไดด้ัง่มโนมยัใน

ปัจจุบนัชาติแลว้ไซร้ กห็าใช่ มหากรุณาจิตธารณีไม่  

กระทัง่เม่ือแสดงอรรถจบแลว้ จึงประทบัยืนแลว้ประนมหตัถท่ี์เบ้ืองหนา้

มหาชนในธรรมสันนิบาตนั้น แลว้แผ ่มหากรุณาจิตไพศาลมิมีประมาณต่อ

สรรพสัตว ์แยม้สรวลเลก็นอ้ยแลว้แสดงไวปุลยสมบูรณอกิญจนมหา กรุณา

จิตรธารณีศกัดามนตร์ ดงัน้ี...  

นะโมรัตนะตรายายยะ นะโมอาระยะ อวโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตวายะ มหา

สัตตวายะ มหาการุณิกายะ โอม สะรวะ-ระภะเย ศุททะนะตส์ัยะ นมสัะ กะฤตะ

วา อิมมั อารยะ  อวโลกิเตศะวะละรันตะภา  นะโม นีละกณัฐะ ศรีมหา

ปะฏะศะมิ สระวาทฺวะตะศุภมั อสิยมู สะรวะสัตตวะ นะโมปวสัตตวะ นะโม

ภควะ มะภะเตตุ ตทัยะถา โอม อวโลกา โลกาเต กาละติ อีศีลี มหาโพธิสัตตวะ 

สาโพสาโพ มะรามะรา มะศิมะศิ ฤธะย ุกุรุ-กุรุ กรัมะ ธูรู-ธูรูวิชะยะเต มหาวิชะ
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ยะเต ธาระ-ธาระ ธะระณี ศะวะรายะ จะละ-จะละ มะมะ วิมะละ-มูรัต ตเร เอหิ

เอหิ ศินะศินะ อาละลินภะละศรี วิษะ-วิษมั ประศะยะ หุลุ หุลุ มลัละ หุลุหุลุศรี 

สะระ-สะระ สิริ-สิริ สุรุ-สุรุ โพธิยะ-โพธิยะ โพธายะ-โพธายะ เมตรียะ นี

ละกณัฐะ ตริสะระณะ ภะยะมะนะ สวาหา สิทธายะ สวาหา มหาสิทธายะ สวา

หา สิทธะโยเคศะวะรายะ สวาหา นีละกณัฐะ สวาหา มะละนะละ สวาหา ศรี

สิงหะมุขายะ สวาหา สะระวะมหาหสัตายะ สวาหา จกัระหสัตายะ สวาหา 

ปัทมะกิจสิทธายะ สวาหา นีลกณัฐะ-วยา ฆรายะ สวาหา มหา พลิ-ศงักะรายะ 

สวาหา   

นะโมรัตนะตรายายะ นะโมอาระยะ อวโลกิเต สะวะรายะ สวาหา โอม สิทธยนั

ตุ มนัตรา ปะทะเย สวาหา (สวดเน้ือคาถาสันสกฤตทั้งหมดน้ี ๕ จบ แลว้กล่าว

บรรทดัขา้งล่างน้ีต่อไป... ) 

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวม์หาสัตว ์เม่ือแสดงธารณีจบลง  

พื้นมหาธรณีกก็ าธรสั่นไหว ๖ ลกัษณะ รัตนมณีและทิพยมาลีกโ็ปรยปรายลง

มาดุจพรรษสาย  

พระชินเจา้ทัว่ทศทิศลว้นโมทนายินดี บรรดามารและเดียรถีร์ นอกรีตต่าง

หวาดหวัน่พร่ันพรึงจนโลมาตั้งชนั  พระคุณของนิรวาณ ๔  

บรรดาชนาชนในธรรมสันนิบาตนั้นกไ็ดบ้รรลุมรรคผลต่างๆ  

บา้งส าเร็จโสดาปัตติผล  

สกิทาคามิผล  
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อนาคามิผล  

จนถึงอรหตัปัตติผล  

บา้งไดบ้รรลุปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จตุถภูมิ ปัญจมภูมิ จนถึงทศภูมิของพระ

โพธิสัตว ์ 

ยงัผลใหส้รรพสัตวไ์ม่มีประมาณ บงัเกิดพระอนุตรสัมมาสัมโพธิจิตอนัหาท่ี

เปรียบมิไดแ้ล  

เพื่อพระคุณ ๔ ภพ ๓ และสรรพสัตวใ์นธรรมธาตุ จกัขอก าจดัซ่ึงเคร่ืองกงัวล 

๓ แลว้ส ารวมจิตส านึกบาปขมากรรม . . . 

ขา้พเจา้พร้อมสรรพสัตวท์ั้งหลาย  

นบัแต่เร่ิมก าเนิดมาอนัหาเบ้ืองตน้มิไดจ้นถึงบดัน้ี  

เพราะตณัหาทิฏฐิเป็นเหตุ  

ภายในนั้นยดึมัน่ในอตัตา  

ส่วนภายนอกกค็บหาอกลัยาณมิตร(มิตรชัว่)  

มิเคยโมทนากบัผูอ่ื้น  

แมค้วามดีเพียงเลก็นอ้ย  

ใชก้รรมทั้ง ๓ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม)  

กระท าส่ิงผิดบาปทั้งปวง  

เร่ืองแมน้มิใหญ่โต  
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แต่อบายจิตปกแผไ่ปทัว่  

สืบเน่ืองอยู(่ในจิต)ตลอดทิวาราตรี  

มิรู้หยดุส้ิน  

ทั้งปิดบงัความชัว่ไว ้ 

มิใคร่ใหใ้ครรู้  

มิหวัน่เกรงอบายภูมิ  

ปราศจากซ่ึงหิริ ความละอายแก่ใจ และโอตตปัปะ ความเกรงบาป  

เช่ือวา่เหตุแลผลแห่งกรรมนั้นหามีไม่  

ฉะนั้น ในวารน้ี  

จกัเช่ือถือเหตุและผลแห่งกรรม  

บงัเกิดความละอายและเกรงกลวับาปเป็นหนกัหนา  

จึงขอแสดงความรู้ส านึกและขมากรรม  

ตดัขาดซ่ึงจิตบาปนั้นใหส้มุทเฉทไป  

แลว้ประกาศพระบรมโพธิจิต  

เลิกละบาป บ าเพญ็บุญ  

เพียรอบรมซ่ึงกรรมทั้ง ๓  

เพื่อแกไ้ขความผิดท่ีแลว้มา  
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จกัโมทนาสาธุการต่อปุถุชนและพระอริยชน  

แมน้ในกุศลเพียงเลก็นอ้ย  

จกัระลึกถึงพระพทุธเจา้ในทศทิศ  

ผูท้รงมีบารมีและปัญญายิง่ใหญ่  

สามารถอนุเคราะห์ขา้พเจา้  

และสัตวโลกทั้งมวล  

จากมรณสาคร ๒ ประเภท๘  

แลว้ตั้งมัน่อยูใ่นพระคุณ ๓ ประการ๙  

นบัแต่แรกเร่ิมมาอนัหาเบ้ืองท่ีสุดมิได ้ 

(ขา้พเจา้)มิรู้วา่ธรรมทั้งปวง  

มีมูลภาวะเดิมเป็นศูนยตา  เพราะความไม่รู้วา่สรรพธรรม 

เป็นศูนยตา จึงเกิดความยดึมัน่ถือมัน่ เกิดเป็นอวิชชาเร่ือยไป  

จึงก่ออกศุลทั้งมวลไวม้ากมาย  

มาบดัน้ีจึงทราบวา่(ธรรมทั้งปวง)เป็นศูนยตา  

เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณ  

แลเพื่อสรรพสัตวท์ั้งหลายเป็นเหตุ  

จกัประกอบกุศลกรรมทั้งปวงใหไ้พศาล  
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และปหานสรรพบาปทั้งมวลใหส้ิ้น  
 

ขอพระอวโลกิเตศวร  

โปรดอนุเคราะห์ดว้ยความเมตตากรุณา  

ขอกราบส านึกผิดและขมากรรมดว้ยความเป็นท่ีสุดแห่งใจ  

ขา้พเจา้(ช่ือและนามสกลุจริงผูท้  าพิธีและผูป่้วย).................... ผูเ้ป็นศิษย ์ 

พร้อมดว้ยสรรพสัตวท์ั้งปวงในธรรมธาตุ  

ปรากฏวา่มีเอกจิตเฉกเช่นเดียวกนั  

ท่ีสมบูรณ์พร้อมซ่ึงธรรมนบัพนัประการ  

อนัลว้นดว้ยฤทธานุภาพทั้งส้ิน  

และความสวา่งแจง้แห่งปัญญานั้น  

เบ้ืองสูงกเ็สมอดว้ยพระพทุธจิต  

เบ้ืองล่างกป็ระดุจเหล่าสรรพเวไนย ์ 

เพราะมืดบอด มาแต่แรกเร่ิมอนัหาท่ีสุดมิได ้

จึงปิดกั้นความสงบผอ่งใสน้ี  

เม่ือกระทบปัจจยัจึงลุ่มหลง  

เป็นเคร่ืองสังโยชน์แห่งจิต  

กใ็นความสมภาพแห่งธรรมน้ีเล่าไซร้  
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ไดเ้กิดสัญญาวา่เราและเขา  

โดยมีตณัหาทิฏฐิเป็นมูลฐาน  

มีกายและวาจาเป็นปัจจยั  

ในภพคือความเกิดมีอยูน้ี่  

ไม่มีซ่ึงบาปใดท่ีมิไดก้ระท า  

ทั้งอกุศลบท ๑๐ อนนัตริยกรรม ๕  

ใหร้้ายพระธรรม และใส่ร้ายบุคคล  

ละเมิดศีล และพรตจาริยะ  

ท าลายพระสถูป และอาราม  

ลกัขโมยของสงฆ ์ 

ท าพรหมจรรยใ์หแ้ปดเป้ือน 

บุกรุกท าลายส่ิงของสาธารณะ  

โภชนาหารและสมบติั(ของสงฆ)์  

แมน้พระพทุธเจา้ทรงอุบติัยงัโลกแลว้ถึง ๑,๐๐๐ พระองค ์ 

กห็าไดรู้้ส านึกและขมาซ่ึงกรรมไม่  

อนัโทษานุโทษทั้งหลายเหล่าน้ี  

มิอาจประมาณ และไร้ซ่ึงขอบเขต  
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กเ็ม่ือละสังขารอนัน้ีแลว้  

ยอ่มตกสู่อบายภูมิ ๓  

รับทุกขเ์วทนานานปัการ  

อีกในภพปัจจุบนั  

ยอ่มถูกความทุกขเ์บียดเบียน  

หรือถูกโรคร้ายรุมเร้า  

หรือถูกปัจจยัอ่ืนบีบคั้น 

ใหปิ้ดกั้นต่อมรรคธรรม  

มิสามารถอบรมบ าเพญ็(ธรรม)  

มาบดัน้ี ไดป้ระสบมหากรุณาสมบูรณศกัดามนตร์  

ท่ีสามารถก าจดัใหม้ลายสูญอยา่งรวดเร็ว  

ซ่ึงวิบากกรรมเหล่าน้ี  

ฉะนั้น ในวาระน้ี  

จึงไดส้าธยายแลทรงไวด้ว้ยความเป็นท่ีสุดแห่งใจ  

ต่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ์ 

และพระพทุธเจา้ทั้งทศทิศ  

แลว้ประกาศพระบรมโพธิจิตอนัประเสริฐ  
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ปฏิบติับ าเพญ็ซ่ึง(มหากรุณา)ธารณีมนตร์  

ร่วมกบัปวงสรรพสัตว ์ 

สารภาพซ่ึงบาปทั้งหลาย  

ดว้ยหมายจกัขอขมากรรม  

ยงั(วิบากกรรม)ใหม้ลายสูญเป็นท่ีสุด  
 

ขอพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูท้รงไวซ่ึ้งความกรุณายิง่ใหญ่  

โปรดปกป้องรักษาดว้ยพระกรทั้งหน่ึงพนั  

แลสอดส่องดูแลดว้ยพนัเนตร  

ยงัใหข้า้พเจา้ทั้งหลาย  

มีปัจจยัเคร่ืองกีดกั้นทั้งภายในและภายนอกท่ีปลาสนาการไปส้ิน  

จริยปณิธานของตนเองและบุคคลอ่ืนจงส าเร็จสมบูรณ์  

เปิดออกซ่ึงมูลภาวะแลว้เห็นแจง้  

ไดบ้ าราบพาหิรมารนอกพระศาสนาใหร้าบคาบ  

มีกรรมทั้ง ๓(กาย วาจา ใจ) ท่ีกา้วหนา้วฒันา  

บ าเพญ็ซ่ึงเหตุแห่งวิศุทธิภูมิ  

กแ็ลเม่ือถึงกาลละสังขารแลว้  

จกัมิไปภพภูมิอ่ืนใด 
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ขอไดอุ้บติัเป็นท่ีแน่นอน  

ยงัพระอมิตาภะพทุธเจา้  

ท่ีสุขาวดีโลกธาตุ  

เพื่อไดอุ้ปฐากสักการะใกลชิ้ด  

พระมหากรุณาอวโลกิเตศวร  

ไดส้มบูรณ์พร้อมซ่ึงสรรพธารณี  

แลว้โปรดเวไนยสัตวอ์ยา่งกวา้งขวาง  

ใหอ้อกจากสังสารจกัร  

แลว้บรรลุถึงปัญญาภูมิพร้อมกนัทั้งส้ินเถิด...  

พิธีส านึกผิดขมากรรม และประกาศปณิธานเสร็จสมบูรณ์แลว้  

ขอนอ้มเศียรนมสัการต่อพระรัตนตรัย  (กราบ) 

 นะโม ทศทิศา พทุธายะ  (กราบ) 
 

 นะโม ทศทิศา ธมัมายะ  (กราบ) 
 

นะโม ทศทิศา สังฆายะ (กราบ) 
 

นะโม ศากยมุนี พทุธายะ  (กราบ) 
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นะโม อมิตาภะ พทุธายะ  (กราบ) 
 

นะโม สหสัรประภาราชาศานติสถิตยพทุธายะ  (กราบ) 
 

นะโมไวปุลยสมบูรณอกิญจนมหากรุณาจิตมหาธารณี  (กราบ)  
 

นะโม สหสัรภุช สหสัรเนตร อวโลกิเตศวรายะ โพธิสัตวายะ  (กราบ) 
 

นะโม มหาสถามปราปตะ โพธิสัตวายะ  (กราบ) 
 

นะโม ธารณีราชายะ โพธิสัตวายะ  (กราบ) 
 

ขา้พเจา้ขอถึงพระพุทธเจา้เป็นสรณะ  
 

ขอปณิธานใหส้รรพสัตว ์ 
 

รู้แจง้ในพระมหามรรค  
 

แลว้บงัเกิดพระอนุตรจิต  (กราบ) 
 

ขา้พเจา้ขอถึงพระธรรมเจา้เป็นสรณะ  
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ขอปณิธานใหส้รรพสัตว ์ 
 

เขา้ถึงพระธรรมปิฏกอยา่งลึกซ้ึง  
 

มีปัญญาญาณดุจหว้งมหาสาคร  (กราบ) 

 

ขา้พเจา้ขอถึงพระสงฆเจา้เป็นสรณะ  
 

ขอปณิธานใหส้รรพสัตว ์ 
 

เป็นผูสื้บสานค าสอนแด่มหาชน  
 

โดยปราศจากอุปสรรคทุกประการ  
 

ขออภิวาทพระอริยเจา้ทั้งปวง  (กราบ) 

นโม มหากรุณิกายะ อวโลกิเตศวรายะ โพธิสัตวายะ  (กราบ) 

จบ. พธีิขมากรรม สวดต่อ ด้วยคาถา ๑๐๘ .....  

๖. คาถา ๑๐๘ 

(คาถา ๑๐๘ สวดวนัแรกวนัเดยีว และวนัที่ท าการทุบพระภูมิ ทุบรังปลวก ตอก

เหรียญครุฑ ส่วนวนัพระไม่ต้องสวด ใช้คู่กบัโองการชุมนุมเทพ) 
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- วนัทิตวา อาจาริยงั ครูปาทัง อาคจัฉัยหิ สัพพะกมัมา ประสิทธิ เม สัพพะ
อนัตะรายงั วินาสสันติ สัพพะสิทธิ ภะวนัตุ เม    
- เอหิคาถงั ปิยงั กาโย ทิสาปาโมกขงั อาจาริยงัเอหิ เอหิ พุทธานุภาเวนะ เอหิ 
ธมัมานุภาเวนะ เอหิ สังฆานุภาเวนะ    
- นะมสัสิตวา อิสีสิทธิโลกะนาถงั อะนุตตะรัง อิสี จะ พนัธะนงั สาตรา อะหัง 
วนัทามิ ตงั อิสีสิทธิเวสสะ    
- มะอะอุ อะทิกะมูลงั ตรีเทวานงั มหาสาตรา อุอุ อะอะ มะมะ มนัตรา อุสาอา
วา มะหามนัตงั มะอะอุโลปะเกเญยยงั องัการะเส วะราชิโน ตรีณิอกัขะรานิ 
ชาตานิ อุณาโลมา ปะนะชายะเต นะโมพุทธายะ สัตถุโน พทุโธ    
- โองการพินธุนาถงั อุปปันนานงั พรหมาสะหะปะตินามงั อาทิกปัเป สุอาคะ
โต ปัญจะปะทุมงั ทิสวา นะโมพทุธายะ วนัทะนงั    
- สิโร เม พุทธะเทวญั จะ นะลาเต พรหมะเทวะตา หะทะยงันารายะกญัเจวะ 
ทะเวหตัเถปะระเมสุรา ปาเทวิสะณุกญัเจวะ สัพพะกมัมาประสิทธิเม    
- พุทธงั วนัทิตวา ขา้พเจา้ไหวแ้ลว้ซ่ึงพระพุทธคุณณัง ธมัมงั วนัทิตวา ขา้พเจา้
ไหวแ้ลว้ซ่ึงพระธัมมะคุณณัง สังฆงั วนัทิตวา ขา้พเจา้ไหวแ้ลว้ซ่ึงพระสังฆะ-
คุณณัง อน่ึง ขา้พเจา้ขออาราธนาคุณพระพุทธเจา้ คุณพระธรรมมะเจา้ คุณ
พระสังฆะเจา้ อีกทั้งคุณบิดามารดา คุณอุปัชฌายค์รูอาจารย ์คุณพระฤาษีนา
รอท คุณพระฤาษีนาไลย ์คุณพระฤาษีกระไลยโกฏิ คุณพระฤาษีตาววั คุณพระ
ฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีกสัสปะ คุณพระฤาษีไกรภพ คุณพระฤาษีทสัสะนะ
มงคล ทั้งพระเพชชฉลูกญั และนกัสิทธ์ิวิทยา อีกทั้งพระธรณี พระคงคา พระ
เพลิง พระพาย พระอิศวรผูเ้ป็นเจ้าฟ้า เธอจึงมาประสิทธ์ิพระพรชัยให้แก่
ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญ เทพยดาทั่วพื้นปฐพีดล พระฤาษีทั้ ง ๑๐๘ ตน 
บนัดาลดลดว้ยสรรพพิทยแ์ลวิทยา พระครูพา พระครูเฒ่า ครูพกัแลอกัษร 
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สถาพรกรรมสิทธ์ิแก่ขา้พเจา้ ในกาลบดัน้ีเถิด    
- อิติปิโส ภะคะวา ขา้พเจา้ขออญัเชิญพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เสด็จ
มาอยู่เหนือเกลา้เหนือผม ขออญัเชิญพระพรหมเสด็จมาอยู่บ่าซ้าย ขออญัเชิญ
พระนารายณ์เสดจ็มาอยู่บ่าขวา ขออญัเชิญพระแม่คงคาเสดจ็มาเป็นน ้ าลาย ขอ
อญัเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก ขออญัเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้อย
สังวาลย ์ขออญัเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นดวงใจ ข้าพเจา้จะท าการส่ิงใด ภูตใด 
พรายใด อยา่ไดม้าเบียดเบียนบีฑา อยา่ไดป้ระมาทพลาดพลั้ง ขออญัเชิญคุณครู
แต่หนหลงั พระฤาษีทั้ง 108 ตน เดชะคุณครูบาธิยายอนัเลิศล ้า คุณครูอยู่ในถ ้า
จงมาช่วยอวยพรแก่ขา้พเจา้ พทุธงั ประสิทธิมหาประสิทธิ ธมัมงั ประสิทธิมหา
ประสิทธิ สังฆงั ประสิทธิมหาประสิทธิ    
- โอม คุรุเทวะ นะมามิ ขา้พเจา้ขอยอกรชุลี โดยยินดีเคารพ ค านบันบครูผูเ้ฒ่า 
แต่ก่อนเก่าปัจจุบนั ครูเลขแลครูยนัต ์ครูว่านแลครูยา ครูต าหรับแลครูต ารา ครู
เวทมนต์ดลคาถา ครูนะโม กอ ขอ แล กอ กา ครูอักขระขอมไทยจีนบาลี
สันสกฤตสิทธัมเทวะนาคทิเบต บรรพาจารยแ์ละครูพระพุทธศาสนาสายเถร
วาม มหายาน วชัรยานจนจบหมดท่ีขา้พเจา้ไดเ้ล่าเรียนศึกษามา ขา้พเจา้ขอ
อญัเชิญครูบาธิยายทั้งหลายนั้น เชิญมาชุมนุมประชุมกนั ณ สถานอนัเป็นมงคล
ท่ีน้ี    
- สิทธิ กิจจงั กิจจานุกิจ ซ่ึงบ าเพญ็กรณียกิจ จงเสร็จสมอยา่คา้งขดัขอ้งแรมนาน
เลยนา    
- สิทธิ กมัมงั การงานผดุงเพื่อบ ารุงรักษาอย่าเริศอย่าโรยช้าสิทธิไดพ้ลนั ๆ 
เทอญแลนา    
- สิทธิการิยะตะถาคะโต พระสรรเพชญเผด็จมารมอดฉันใด ปลอดภยัแผว้
คลาดแคลว้พน้ภยัพาลฉบัพลนัเทอญ    
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- สิทธิ ลาโภ นิรันตะรัง อีกราชลาภทุกส่ิงสรรพ จงนิรันดรหลัง่ลน้ ดัง่หน่ึงนที
ธารทน้ อยา่รูขาดสูญเลยนา    
- สิทธิ เตโช ชะโยนิจจงั เดชอ านาจแผ่ทัว่ผอง อริสยองหยอ่นหา้ว จงมีชยัชนะ
ทุกดา้ว ปราบลา้งไพรีแลนา    
- สัพพะสิทธิ ภะวนัตุ โว ขอสรรพพรจงประสาทประสิทธ์ิแก่ขา้เสร็จสม ดงัขา้
พอ้งพร ่าถวายฉะน้ีเทอญ   
(จบ. คาถา ๑๐๘) จากน้ันต่อด้วยโองการชุมนุมเทพ ......  

๗. โองการชุมนุมเทพ 

( โองการชุมนุมเทพ สวดวนัแรกวันเดยีว และวนัที่ท าการทุบพระภูมิ ทุบรัง

ปลวก ตอกเหรียญครุฑ ส่วนวนัพระไม่ต้องสวด ใช้สวดคู่กบัคาถา ๑๐๘ ) 

สาธุ อุกาสะ ขา้พเจา้ขอนมสัการ พระพทุธะคุณณัง    
พระธมัมะคุณณงั พระสังฆะคุณณงั คุณพระศรีรัตนตรัย    
และสมณาจารย ์ บรรพาจารยแ์ละครูพระพทุธศาสนาสายเถรวาท มหายาน 
วชัรยาน จนจบหมด    
เดชะบรมโพธิสมภารมาอยู ่   
เหนือเกศเกลา้แห่งขา้พเจา้ ผูจ้ะตั้งนมสัการ    
เชิญพระพทุธองค ์ทรงพระสูตร พระวินยั    
พระอภิธรรม พระกมัมฏัฐาน พระธมัมามูล    
ทั้งแปดหม่ืนส่ีพนัพระธรรมขนัธ์ จนทั้งพระไตรปิฎก    
กณัฑไ์ตร พระเตมียนใ์บ ้พระมหาชนก    
พระมโหสถ พระโพธิสัตย ์พระพทุธสิหิง    
พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ    



 

 

44 

พระจตุโลกบาล พระโมกคลัลาญาณ    
พระสารีบุตร พระพุทธกกุุกสันโธ    
พระโกนาคุมะโน พระพทุธกสัสโป พทุโธ    
พระศรีสากะยะมุนีโคดม พระอมิตาภพทุธเจา้   
พระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระพทุธบรรทม    
พระนารอด ยอดพระตณัหงั    
อฏัฐะอรหนัตงั พระสุวรรณสามปัณฑิตา    
พระแท่นศิลาอาสน์ พระมุนีนาถ    
พระศาสดา พระยาธรรมิกราช    
พระศรีอาริยเมตรัย พระโพธิสัตวก์วนอิม พระกษิติครรภโ์พธิสัตว ์  
หลวงพอ่ทวดวดัชา้งให ้สมเดจ็พฒุาจารยโ์ตพรหมรังสี    
หลวงพอ่พธุ ฐานิโย พระฤาษีทั้งแปดหม่ืนพระองค ์   
อนันัง่จมกรมภาวนาอยูใ่นถ ้าพระคูหาสวรรค ์   
พระอาทิตย ์พระจนัทร์ พระไตรสรณคมน์    
พระบรรทม พระโกณทญัญาณาณสุวรรณเสน    
พระสุเมรุราช พระธาตุจุฬามณี    
พระศรีมหาโพธิ พระหตัถ ์พระโอษฐ    
พระหฤทยั พระไตรปิฎก พระปัจเจกโพธ์ิ    
แม่พญากาเผือก ยคุตน้ปฐมกปั    
พระพทุธมารดาแห่งพระพทุธเจา้หา้พระองค ์  
 อนัทรงพระนามกรว่า ฆติกามหาพรหม   
ทา้วสิริสุทโทธะนะ พระนางสิริมหามายาอนัเป็น    
พระพทุธมารดาแห่งพระพทุธองค ์   
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อนัทรงพระนามกรช่ือพระสิทธารถชาติ    
เป็นท่ีสุด พระพธุ พระพฤหสั พระสัชชนู    
พระเสาร์ พระราหู พระสมุทรทั้งหา้    
ทั้งแผน่ฟ้า ทั้งพสุธาชล ทั้งปลาอานนท ์   
นางเมขลา พระยาพาลีทรพี อินทรชิต    
สุครีพ ทศกณัฑ ์กมุภณัฑ ์พระลกัษณ์    
พระราม พระหนุมาณ พระรามสูร    
พระวิฑูรบูริกา สุนนัทยกัษา พญานาคมุจิลินท ์  
พญาครุฑเวชไชยยนัต ์พระราหู พิเภก ชมภูทีเปหิมะอนัตงั    
พระพทุธะองค ์
เทพยดาอยูใ่นชั้นฟ้า จตุมหาราชิกาสวรรค ์   
เทพยดาอยูใ่นชั้นฟ้าดาวดึงสวรรค ์   
เทพยดาอยูใ่นชั้นฟ้ายามาสวรรค ์   
เทพยดาอยูใ่นชั้นฟ้าดุสิตาสวรรค ์   
เทพยดาอยูใ่นชั้นฟ้านิมมานรดีสวรรค ์   
เทพยดาอยูใ่นชั้นฟ้าปรนิมมิตวสวดัดีสวรรค ์   
เทพยดาอยูใ่นชั้นฟ้าอกนิฏฐโลกมหาสวรรค ์   
พระตณัหงั พระพทุธวิปัสสี ปิตุมารดา วาสุกรี    
มงักร ครุฑ กินนร กินรี การเวก ปักษา    
มหากมุภณัฑ ์อนนัทยกัษา มหากะบิลราช    
พระโคอุสุภราช พระบรมสารีริกธาตุ    
พระเพลิงอนัรุ่งเรืองรัศมี    
พระศรีรัตนตรัยแกว้และสมณาจารย ์   
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ทั้งพระรัตนญาณ พระบารมีตาวติงสา ตรีศูล    
นะโมพทุธายะ ธมัโมพทุธายะ สังโฆพทุธายะ    
ธมัมะปัชชา จะวนัทะนา เมตตาติ.  
  ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระณา ฆะเฏสิ อะหังปิตงั ชานามิ ชานามิ. (เฉพาะ

หวัขอ้น้ี ฆะเฏสิ ๓ จบ) 
 สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตงั พทัธะ เสมายงั สะ

มุหะนิตพัโพ เอวงั เอหิ นะเคล่ือน โมคลอน พุทถอน ธาเล่ือน ยะเล่ือน
หลุดลอย  ดว้ยพระพทุธธงัปะติฏฐามิ ธมัมงัปะติฏฐามิ สังฆงัปะติฏฐา 
-มิ.  (เฉพาะหวัขอ้น้ี สะมุหะเนยยะ ๓ จบ) 

 อะไรท่ีไม่ดีให้หลุดลอยออกไปจากตัวของ.. . . . . . . ( ช่ือ-นามสกุล
ผูป่้วย)....................  ซะ 

 
(จบส่วนขมากรรม และตอ้งสวด ๘. บทสวดปกติเช้า-เย็น ในหน้า 48 สวดเพิ่ม
ต่อจากบทขมากรรม ) 
 
หมายเหตุ ถา้ตอ้งการสวดเพื่อทุบจอมปลวก พระภูมิ ตอกเหรียญครุฑ สามารถ
ทุบไดเ้ลยในวนัแรก เพราะเป็นวนัท่ีสวดครบหมด แต่ถา้จะมาทุบทีหลงั เช่น 
มาทุบเอาเม่ือหาย มาทุบเอาตอนบ่ายสาม หรือผ่านไปสองสามวนัค่อยมาทุบ 
ให้ใชแ้ค่สองคาถา คือ คาถา ๑๐๘และ โองการชุมนุมเทพ แต่ตอ้งสวดท่อน
ขา้งล่างน้ีก่อนแลว้ตามดว้ยคาถา ๑๐๘และ โองการชุมนุมเทพ พอจบโองการ
ชุมนุมเทพ ลงมือทุบจอมปลวกและอ่ืนๆเลยไดท้นัที  
-นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธัสสะ. (๓ จบ) 
- พทุธัง ชีวิตงั ยาวะนิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ ฯ 
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- อติปิิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพทุโธ วชิชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โล
กะวทูิ อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พทุโธ ภะคะวา
ตฯิ   
- ธัมมัง ชีวติัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คจัฉามิฯ   
- สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยโิก 
ปัจจัตตงั เวทิตัพโพ วญิญูฮีตฯิ   
- สังฆงั ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คจัฉามิฯ   
- สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะ
คะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อญัชะลกีะระณี 
โย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตงั โลกสัสาตฯิ   
- สัคเค กาเม จะ รูเป คริิสิขะระตะเฏ จันตะลกิเข วมิาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะ
รุวะนะคะหะเน เคหะวตัถุมหิ เขตเต ภุมมา จายนัตุเทวา ชะละถะละวสิะเม 
ยกัขะคนัธัพพะนาคา ตฏิฐันตา สันตเิก ยงั มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณัน
ตุ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยมัภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยมัภะทันตา 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยมัภะทันตาฯ 
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๘. บทสวดปกตเิช้า-เย็น 

 อิมินาสักกาเรนะ พทุธงั อภิปูชะยามิ  

อิมินาสักกาเรนะ ธมัมงั อภิปูชะยามิ  

อิมินาสักกาเรนะ สังฆงั อภิปูชะยามิ  
  

 อะระหงั สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พทุธงั ภะคะวนัตงั อภิวาเทมิ (กราบ)  

สวากขาโต ภะคะวะตาธมัโม ธมัมงันะมสัสามิ (กราบ)  

สุปะฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆงันะมามิ (กราบ)  
  

 นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพทุธสัสะ ( ๓ จบ )  
 

 --- (ถ้ามีการสวดขมากรรม ส่วนนีไ้ม่ต้องสวด ข้ามไปสวดหน้า 52) --- 

 นมสัสะ ตริยะ ธะวิกานาม สะรวะ ตะถาคะตานาม โอม วิระชิ วิระชิ 

มหา จกัระ วชัริ สะตะ สะตะ สาระเต สาระเต ตระยิ ตระยิ วิธะมะนิ สัม

ภญัชะนิ ตระมะติ สิทธะ อคัคะเร ตรัม สวาหา (คาถานมสัสะหัวขอ้น้ี 

๒๑ จบ)   

 ขา้พเจา้ยินดีค านบันบครูผูเ้ฒ่าแต่ก่อนเก่าปัจจุบนั ครูเลขแลครูยนัต ์ครู

วา่นแลครูยา ครูต าหรับแลครูต ารา ครูเวทมนตด์ลคาถา ครูนะโม กอ ขอ 

แล กอ กา ครูอกัขระขอมไทย-จีน-บาลี-สันสกฤต-สิทธัม-เทวะนาคี-

ทิเบต-ท่านเหล่าจ๊ือ บรรพาจารยแ์ละครูพระพุทธศาสนาสายเถรวาท- 
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มหายาน-วชัรยานจนจบหมดท่ีขา้พเจา้ไดเ้ล่าเรียนศึกษามา ขา้พเจา้ขอ

อญัเชิญครูบาอาจารยท์ั้ งหลายนั้น จงประสิทธิประสาทส่ิงท่ีเป็นบุญ 

เป็นกศุลใหแ้ก่ขา้พเจา้ในกาลทุกเม่ือ เทอญ. 

 ปุริมญัจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ   

คนัธพัพานงั อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตสัสะ   

พะหะโว อินทะนามา มะหพัพะลา อิทธิมนัโต ชุติมนัโต   

วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อฏัฐงัสุ ฯ   

 ทกัขิณญัจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตปัปะสาสะติ   

กุมภณัฑานงั อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตสัสะ   

พะหะโว อินทะนามา มะหพัพะลา อิทธิมนัโต ชุติมนัโต   

วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อฏัฐงัสุ ฯ   

 ปัจฉิมญัจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ   

นาคานงั อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตสัสะ   

พะหะโว อินทะนามา มะหพัพะลา อิทธิมนัโต ชุติมนัโต   

วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อฏัฐงัสุ ฯ   

 อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กเุวโร ตปัปะสาสะติ   

ยกัขานงั อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตสัสะ   

พะหะโว อินทะนามา มะหพัพะลา อิทธิมนัโต ชุติมนัโต   

วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อฏัฐงัสุ ฯ   

 สะรัชชงั สะเสนงั สะพนัธุง นะรินทงั    

ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ    
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เมตตงั สะเมตตา ภะทนัตา อะวิกขิตตะจิตตา    

ปะริตตงั ภะณันตุ    

สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ    

จนัตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ    

คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ    

วตัถุมหิ เขตเต ภุมมา จายนัตุ เทวา    

ชะละถะละ วิสะเม ยกัขะคนัธพัพะนาคา    

ติฏฐนัตา สันติเกยงั มุนิวะระวะ จะนงั    

สาธะโว เม สุณนัตุ    

ธมัมสัสะวะ นะกาโล อะยมัภะทนัตา    

ธมัมสัสะวะ นะกาโล อะยมัภะทนัตา    

ธมัมสัสะวะ นะกาโล อะยมัภะทนัตาฯ   

 วนัทามิ พุทธงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต    

วนัทามิ ธมัมงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต    

วนัทามิ สังฆงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต    

วนัทามิ โพธิสัตวายะ สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต    

วนัทามิ สารีริกธาตุโย ทูระโต สัพพะโส สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนั

เต    

วนัทามิ อาราเม พทัธะเสมายงั โพธิรุกขงั    

เจฏิยงั พทุธะรูปัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต    

วนัทามิ ปัจเจกะพุทธงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต    
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วนัทามิ คุรูอุปปัชฌาอาจาริยะคุณงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต   

วนัทามิ เทวาณงั สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต   

วนัทามิ ภนัเต ภะคะวา โลกะนาถงั อะตีตงั เมโทสัง อะนาคะตงั 

เมโทสัง ปัจจุปัณณงั เมโทสัง    

ขะมะถะเม ภนัเต สาธุ สาธุ อนุโมทามิ กายะกมัมงั วะจีกมัมงั มะ

โนกมัมงั สัพพะปะปัง วินสัสะตุ โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธสัสะมิง 

ธมัมสัสะมิง สังฆสัสะมิง ปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตงัโทสัง สัพพะ

ปะปัง วินสัสะตุ อามนัตะยามิโว ภิกขะเว ปฏิเวทะยามิโว ภิกขะเว ขะยะ

วะยะธมัมา สังขารา อปัปามาเทนะ สัมปาเทถาติ อิจเจวะมจั จนัตะ

มะนสัสะเนยยงั นะมสัสะมาโน ระตะนตัตะยงั ยงั ปุญญา ภิสันธงั วิปุ

ลงั อะรัตถงั ตสัสานุภาเวนะ หะตนัตะราโย   

สัพพงั อะปะราธงั ขะมะถะ เม ภนัเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตงั    

สัพพงั อะปะราธงั ขะมะถะ เม ภนัเต อุกาสะ ขะมามิ ภนัเต ฯ  

 พทุธงั ชีวิตงั ยาวะนิพพานงั สะระณงั คจัฉามิฯ    

 อิติปิโส ภะคะวา อะระหงั สัมมาสัมพทุโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุ

คะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานงั 

พทุโธ ภะคะวาติฯ    

 ธมัมงั ชีวิตงั ยาวะนิพพานงั สะระณงั คจัฉามิฯ    

 สะวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอ

ปะนะยโิก ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูฮีติฯ    

 สังฆงั ชีวิตงั ยาวะนิพพานงั สะระณงั คจัฉามิฯ    
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 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สา

วะกะสังโฆ ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปัน

โนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทงั จตัตาริ ปุริสะยคุานิ อฏัฐะ ปุริสะ

ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขิ

เนยโย อญัชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญกัเขตตงั โลกสัสาติฯ    

 พทุธงั สะระนงั คจัฉามิ  

ธมัมงั สะระนงั คจัฉามิ  

สังฆงั สะระนงั คจัฉามิ  

ทุติยมัปิ พทุธงั สะระนงั คจัฉามิ  

ทุติยมัปิ ธมัมงั สะระนงั คจัฉามิ  

ทุติยมัปิ สังฆงั สะระนงั คจัฉามิ  

ตะติยมัปิ พุทธงั สะระนงั คจัฉามิ  

ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระนงั คจัฉามิ  

ตะติยมัปิ สังฆงั สะระนงั คจัฉามิ  

พุทธังอาราธนานัง ธัมมงัอาราธนานัง สังฆงัอาราธนานัง ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

แดนพทุธภูมิอาราธนานงั 

พทุธงัประอิทธิ ธมัมงัประอิทธิ สังฆงัประอิทธิ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพทุธภูมิ

ประอิทธิ  

พทุธงัรักษา ธมัมงัรักษา สังฆงัรักษา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพทุธภูมิรักษา 

--- (ถ้ามีการสวดขมากรรม ส่วนข้างบนนีไ้ม่ต้องสวด มาสวดต่อข้างล่าง) --- 
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 ปัสสิสสะ นะมตัถุ จกัขมุนัตสัสะ สิรีมะโต  สิขิสสะปิ นะมตัถุ สัพพะภู 

ตานุกมัปิโน  เวสสะภุสสะ นะมตัถุ นหาตะกสัสะ ตะปัสสิโน   นะมตัถุ 

กะกสุันธสัสะ มาระเสนปัปะมทัทิโน   โกนาคะมะนสัสะ นะมตัถุ 

พราหมะณสัสะวสีุมะโต  กสัสะปัสสะ นะมตัถุ วิปปะมุตตสัสะ 

สัพพะธิ  องัคีระสัสสะ นะมตัถุ สักยะปุตตสัสะ สิรีมะโต   โย อิมงั 

ธมัมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนงั  เย จาปิ นิพพตุาโลเก ยะถาภูตงั 

วิปัสสิสุง   เต ชะนา อะปิสุณา มะหนัตา วีตะสาระทา   หิตงั เทวะมะ

นุสสานงั ยงั นะมสัสันติ โคตะมงั วิชชาจะระณะสัมปันนงั มะหนัตงั วี

ตะสาระทงั ฯ   วิชชาจะระณะสัมปันนงั วนัทามะ โคตะมนัติฯ 

 ทานะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

ทานะอุปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

ทานะปะระมตัถะปะระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

พทุโธ สัพพญัญุตะญาโน อะนนัตาทิคุณะสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา 

อิติปิ อะระหงั วะตะ โส ภะคะวา อะระหนัตงั สะระณงั คจัฉามิ อะระ

หนัตงั สิระสา นะมามิฯ  
 

 สีละปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

สีละอุปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา   

สีละปะระมตัถะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

พทุโธ สัพพญัญุตะญาโณ อะนนัตาทิคุณะสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา 

อิติปิ สัมมาสัมพทุโธ วะตะ โส ภะคะวา สัมมาสัมพทุธงั สะระณงั 

คจัฉามิ สัมมาสัมพทุธงั สิระสา นะมามิฯ  
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 เนกขมัมะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา   

เนกขมัมะอุปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

เนกขมัมะปะระมตัถะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

     พุทโธ สัพพญัญุตะญาโณ อะนนัตาทิคุณะสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา  

อิติปิ วิชชาจะระณะสัมปันโน วะตะ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปัน 

นงั สะระณงั คจัฉามิ วิชชาจะระณะสัมปันนงั สิระสา นะมามิฯ  

 ปัญญาปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

ปัญญาอุปปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

ปัญญาปะระมตัถะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

พทุโธ สัพพญัญุตะญาโณ อะนนัตาทิคุณสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา อิ

ติปิ สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา สุคะตงั สะระณงั คจัฉามิ สุคะตงั สิระสา 

นะมามิฯ 

 วิริยะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา   

วิริยะอุปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา   

วิริยะปะระมตัถะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

พทุโธ สัพพญัญุตะญาโน อะนนัตาทิคุณะสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา 

อิติปิ โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวา โลกะวิทงั สะระณงั คจัฉามิ โลกะวิ

ทงั สิระสา นะมามิฯ  

 ขนัติปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา   

ขนัติอุปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  
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ขนัติปะระมตัถะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

พทุโธ สัพพญัญุตะญาโน อะนนัตาทิคุณะสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา 

อิติปิ อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา อะนุตตะรัง สะระณงั คจัฉามิ อะ

นุตตะรัง สิระสา นะมามิฯ  

 สัจจะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

สัจจะอุปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

สัจจะปะระมตัถะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

พทุโธ สัพพญัญุตะญาโณ อะนนัตาทิคุณะสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา 

อิติปิ ปุริสะทมัมะสาระถิ วะตะ โส ภะคะวา ปุริสะทมัมะสาระถิง สะ

ระณงั คจัฉามิ ปุริสะทมัมะสาระถิง สิระสา นะมามิฯ  
 

 อธิฏฐานะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

อธิฏฐานะอุปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

อธิฏฐานะปะระมตัถะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

พทุโธ สัพพญัญุตะญาโณ อะนนัตาทิคุณะสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา 

อิติปิ สัตถาเทวะมะนุสสานงั วะตะ โส ภะคะวา สัตถาเทวะมะนุสสานงั 

สะระณงั คจัฉามิ สัตถาเทวะมะนุสสานงั สิระสา นะมามิฯ  
 

 เมตตาปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

เมตตาอุปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

เมตตาปะระมตัถะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา   

พทุโธ สัพพญัญุตะญาโณ อะนนัตาทิคุณะสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา  
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อิติปิ พทุโธ วะตะ โส ภะคะวา พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ พุทธงั สิระสา 

นะมามิฯ  
 

 อุเบกขาปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

อุเบกขาอุปะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

อุเบกขาปะระมตัถะปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  

พทุโธ สัพพญัญุตะญาโณ อะนนัตาทิคุณะสัมปันโน คะโต โส ภะคะวา 

อิติปิ ภะคะวา วะตะ โส ภะคะวา ภะคะวนัตงั สะระณงั คจัฉามิ ภะคะ

วนัตงั สิระสา นะมามิฯ  

 ทะสะปุญญานุภาเวนะ อาย ุวณัโณ สุขงั พะลงั ภะวนัตุเมฯ 

 พาหุงสะหสั สะมะภินิมมิตะสาวธุนัตงั 

ครีเมขะลงั อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธมัมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิฯ 

 

 มาราติเร กะมะภิยชุฌิตะสัพพะรัตติง 

โฆรัมปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงั 

ขนัตีสุทนัตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิฯ 

 

 นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมตัตะภูตงั 

ทาวคัคิจกักะมะสะนีวะ สุทารุณนัตงั 

เมตตมัพเุสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
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ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิฯ 

 

 อุกขิตตะขคัคะมะติหตัถะสุทารุณนัตงั 

ธาวนัติโยชะนะปะถงัคุลิมาละวนัตงั 

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิฯ 

 กตัตะวานะ กฏัฐะมุทะรัง อิวะ คพัภินียา 

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนงั ชะยะกายะมชัเฌ 

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิฯ 

 

 สัจจงั วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง 

วาทาภิโรปิตะมะนงั อะติอนัธะภูตงั 

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท  

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิฯ 

 

 นนัโทปะนนัทะภุชะคงั วิพธุงั มะหิทธิง 

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยนัโต 

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิฯ 

 

 ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทฏัฐะหตัถงั 

พรัหมงั วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานงั 



  

 

58 

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิฯ 

 

 เอตาปิ พทุธะชะยะมงัคะละอฉัฐะคาถา โย 

วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตนัที 

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 

โมกขงั สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ 

 

 มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินงั ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัต

โต สัมโพธิมุตตะมงั เอเตนะ สัจจะวชัเชนะ โหตุ เต ชะยะมงัคะลงัฯ 

 

 ชะยนัโต โพธิยา มูเล สักยานงั นนัทิวฑัฒะโน เอวงั ตวงั วิชะโย โหหิ 

ชะยสัสุ ชะยะมงัคะเล อะปะราชิตะปัลลงัเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิ

เสเก สัพพะ พทุธานงั อคัคปัปัตโต ปะโมทะติฯ สุนกัขตัตงั สุมงัคะลงั 

สุปะภาตงั สุหุฏฐิตงั สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยฏิฐงั พรัมหมะจาริสุ ปะ

ทกัขิณงั กายะกมัมงั วาจากมัมงั ปะทกัขิณัง ปะทกัขิณงั มะโนกมัมงั 

ปะณิธีเต ปะทกัขิณา ปะทกัขิณานิ กตัวานะ ละภนัตตัเถ ปะทกัขิเณฯ 

 นึกถึงสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)แล้วตั้งอธิษฐาน   

  ปุตตะกาโมละเภปุตตงั ธะนะกาโมละเภธะนงั    
 อตัถิกาเยกายะญายะ เทวานงัปิยะตงัสุตตะวา    
 อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ทา้วเวสสุวณัโณ    
 มรณงัสุขงั อะระหงัสุคะโต นะโมพทุธายะฯ 

 ชะยาสะนากะตา พทุธา       เชตวา มารัง สะวาหะนงั    



  

 

59 

 จะตุสัจจาสะภงั ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.   
 ตณัหงักะราทะโย พทุธา      อฏัฐะวีสะติ นายะกา    

สัพเพ ปะติฏฐิตา มยัหงั       มตัถะเกเต มุนิสสะรา.   
 สีเส ปะติฏฐิโต มยัหงั        พทุโธ ธมัโม ทะวิโลจะเน    

สังโฆ ปะติฏฐิโต มยัหงั      อุเร สัพพะคุณากะโร.   
 หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทกัขิเณ   

โกณฑญัโญ ปิฏฐิภาคสัมิง    โมคคลัลาโน จะ วามะเก.    
 ทกัขิเณ สะวะเน มยัหงั       อาสุง อานนัทะ ราหุโล   

กสัสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.   
 เกสันเต ปิฏฐิภาคสัมิง        สุริโย วะ ปะภงักะโร   

นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว   
 กุมาระกสัสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก   

โส มยัหงั วะทะเน นิจจงั       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.   
 ปุณโณ องัคุลิมาโร จะ          อุปาลี นนัทะ สีวะลี   

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.   
 เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา   

เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวนัโต ชิโนระสา   
ชะลนัตา สีละเตเชนะ           องัคะมงัเคสุ สัณฐิตา.   

 ระตะนงั ปุระโต อาสิ            ทกัขิเณ เมตตะ สุตตะกงั   
ธะชคัคงั ปัจฉะโต อาสิ         วาเม องัคุลิมาละกงั   

 ขนัธะโมระปะริตตญัจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกงั    
อากาเส ฉะทะนงั อาสิ           เสสา ปาการะสณัฐิตา   



  

 

60 

 ชินา นานาวะระสังยตุตา         สัตตปัปาการะ ลงักะตา   
วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌตัตุปัททะวา.   

 อะเสสา วินะยงั ยนัตุ            อะนนัตะชินะ เตชะสา   
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพทุธะปัญชะเร.   

 ชินะปัญชะระมชัฌมัหิ           วิหะรันตงั มะฮี ตะเล    
สะทา ปาเลนตุ มงั สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.   

 อิจเจวะมนัโต            สุคุตโต สุรักโข   
ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว   
ธมัมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ   
สังฆานุภาเวนะ          ชิตนัตะราโย   
สัทธมัมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.   

 ชินะปัญชะระปะริตตงั มงั รักขะตุ สัพพะทาฯ  ขอพระชินบญัชรปริตร 
จงรักษาขา้พเจา้ ตลอดกาลทุกเม่ือ. 

(ถ้าสวดขมากรรมไปแล้วส่วนข้างล่างนีล้ะเว้น)    

 ก่อนสวดมนตใ์นบทน้ีใหน้ าธูปสามดอก มาพนมในมือตามรูปภาพ: 
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 พนมธูปในมือแลว้สวดวา่  

นะโม อวโลกิเตศวรายะ โพธิสัตวายะ (๓ คร้ัง ต่อดว้ย ...)  

นะโม อมิตาภายะ พุทธายะ (๑๐ คร้ัง ต่อดว้ย...)  

ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกลุผูโ้ดนสิง)จงรู้แจง้สรรพธรรมโดยเร็ว   

ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกุลผูโ้ดนสิง)จงส าเร็จปัญญาจกัษุโดยเร็ว   

ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกลุผูโ้ดนสิง)จงโปรดสรรพสัตวท์ั้งปวงโดยเร็ว   

ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกลุผูโ้ดนสิง)จงส าเร็จอุปายโกศลในการโปรดสัตวโ์ดยเร็ว   

ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกลุผูโ้ดนสิง)จงโดยสารปัญญานาวาโดยเร็ว   

ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกลุผูโ้ดนสิง)จงขา้มพน้ทะเลโอฆสงสารโดยเร็ว   

ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกลุผูโ้ดนสิง)จงส าเร็จในศีล สมาธิและมรรคผลโดยเร็ว   
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ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกลุผูโ้ดนสิง)จงข้ึนสู่นิพพานบรรพตโดยเร็ว   

ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกลุผูโ้ดนสิง)จงอาศยัในอสังขตเคหาสน์โดยเร็ว   

ขอนอบนอ้มพระอวโลกิเตศวรผูย้ิง่ดว้ยมหากรุณา ขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-
สกลุผูโ้ดนสิง)จงมีสภาวะเฉกเช่นธรรมธาตุกายโดยเร็ว   

หากขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกลุผูโ้ดนสิง)หนัไปทางภูเขาศาตราวธุ ภูเขาศาต
ราวธุจะแตกกระจายหายไปเอง   

หากขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกลุผูโ้ดนสิง)หนัไปทางวารีเดือดพล่าน วารีนั้น
จะเหือดแหง้ไปเอง   

หากขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกลุผูโ้ดนสิง)หนัไปทางนิรยะภูมิ นิรยะภูมินั้นจะ
ส้ินสูญไปเอง   

หากขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกลุผูโ้ดนสิง)หนัไปทางหมู่เปรต หมู่เปรตนั้นจะ
อ่ิมหน ่าไดเ้อง   

หากขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกลุผูโ้ดนสิง)หนัไปทางอสุรกาย อกุศลจิตของ
อสุรกายนั้นจะสงบลงเอง   

หากขา้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกลุผูโ้ดนสิง)หนัไปทางเดรัจฉาน เดรัจฉานนั้น
จะเกิดมหาปัญญาญาณไดเ้อง   

           (* เร่ิมมนตภ์าษาสันสกฤตตั้งแต่ส่วนน้ี ใหส้วด ๒๑ จบ) 
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นะโมรัตนะตรายายยะ นะโมอาระยะ อวโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตวา
ยะ มหาสัตตวายะ มหาการุณิกายะ โอม สะรวะ-ระภะเย ศุททะนะตส์ัยะ 
นมสัะ กะฤตะวา อิมมั อารยะ  อวโลกิเตศะวะละรันตะภา  นะโม นี
ละกณัฐะ ศรีมหาปะฏะศะมิ สระวาทฺวะตะศุภมั อสิยมู สะรวะสัตตวะ 
นะโมปวสัตตวะ นะโมภควะ มะภะเตตุ ตทัยะถา โอม อวโลกา โลกาเต 
กาละติ อีศีลี มหาโพธิสัตตวะ สาโพสาโพ มะรามะรา มะศิมะศิ ฤธะย ุกุ
รุ-กุรุ กรัมะ ธูรู-ธูรูวิชะยะเต มหาวิชะยะเต ธาระ-ธาระ ธะระณี ศะวะรา
ยะ จะละ-จะละ มะมะ วิมะละ-มูรัต ตเร เอหิเอหิ ศินะศินะ อาละลินภะ
ละศรี วิษะ-วิษมั ประศะยะ หุลุ หุลุ มลัละ หุลุหุลุศรี สะระ-สะระ สิริ-
สิริ สุรุ-สุรุ โพธิยะ-โพธิยะ โพธายะ-โพธายะ เมตรียะ นีละกณัฐะ ตริสะ
ระณะ ภะยะมะนะ สวาหา สิทธายะ สวาหา มหาสิทธายะ สวาหา สิทธะ
โยเคศะวะรายะ สวาหา นีละกณัฐะ สวาหา มะละนะละ สวาหา ศรีสิง
หะมุขายะ สวาหา สะระวะมหาหสัตายะ สวาหา จกัระหสัตายะ สวาหา 
ปัทมะกิจสิทธายะ สวาหา นีลกณัฐะ-วยา ฆรายะ สวาหา มหา พลิ-ศงักะ
รายะ สวาหา   

นะโมรัตนะตรายายะ นะโมอาระยะ อวโลกิเต สะวะรายะ สวาหา โอม 
สิทธยนัตุ มนัตรา ปะทะเย สวาหา  

(*จบตรงน้ีมนตภ์าษาสันสกฤตใหส้วด ๒๑ จบ) หลงัสวด ๒๑ จบเสร็จ 
จกัไดธู้ปสามดอก เอามาใส่พานไวก่้อน หลงัสวดเสร็จทุกขั้นตอนแลว้
ค่อยเอาไปจุดอธิษฐานเชิญพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวห์นา้บา้น 

(ส่วนข้างบนนี ้ถ้าสวดขมากรรมไปแล้ว ส่วนนีล้ะเว้น ให้สวดข้างล่าง
ต่อได้เลย)    
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 เต๋าไร้ลกัษณะ ก าเนิดฟ้าดิน 。เต๋าไร้จิต ขบัเคล่ือนสุริยนัจนัทรา。

เต๋าไร้นาม หล่อเล้ียงสรรพส่ิง。ขา้ไม่รู้จะเรียกส่ิงใด จึงขนานนามวา่ 

"เต๋า"。อนัเต๋านั้น  มีสะอาด มีสกปรก。มีเคล่ือน มีน่ิง。ฟ้าสะอาด 

ดินสกปรก。ฟ้าเคล่ือน ดินน่ิง。ชายสะอาด หญิงสกปรก。ชาย

เคล่ือน หญิงน่ิง。ไหลเวียนเปล่ียนผนั  ก่อก าเนิดสรรพส่ิง。สะอาด

มีสกปรกเป็นราก เคล่ือนมีน่ิงเป็นฐาน。มนุษยส์ามารถสะอาดและน่ิง  

ฟ้าดินรวมกลบัคืน 。ใจมนุษยน์ั้นสะอาด แต่กลบัวุน่วาย。ใจมนุษย์

สงบ แต่ตณัหาชกัพา。สามารถก าจดัตณัหาทั้งปวงได ้ใจยอ่มสงบ。

เม่ือใจสะอาด  จิตยอ่มสะอาด。เม่ือนั้นตณัหายอ่มไม่เกิด พิษทั้งสาม

ยอ่มสูญสลาย 。ชนผูมิ้สามารถ ช าระจิตใหส้ะอาด。แสดงวา่ตณัหา

ยงัมิถูกก าจดั。ชนผูส้ามารถก าจดัตณัหาได。้เม่ือมนสิการภายใน 

ยอ่มแจง้วา่ไร้จิต。เม่ือมนสิการภายนอก ยอ่มแจง้วา่ไร้รูปลกัษณะ。

เม่ือมนสิการสรรพส่ิง  ยอ่มแจง้วา่ไร้ซ่ึงสรรพส่ิง。เม่ือแจง้วา่สรรพส่ิง

ไร้แก่นสาร ดงัน้ีแล ช่ือวา่แจง้ในสุญญตา。มนสิการความวา่งคือวา่ง  

ความวา่งหามีความว่างไม่。ความวา่งกคื็อไร้แก่นสาร   ไร้แก่นสารไร้

แก่นสารกคื็อไร้แก่นสาร  ไร้แก่นสารไร้แก่นสารท่ีสุดแลว้กคื็อไร้แก่น

สาร。ยอ่มเขา้ถึงความสงบ 。สงบไร้สงบ。ตณัหาจะเกิดไดไ้ฉน

。เม่ือตณัหาไม่เกิด  จึงเป็นความน่ิงท่ีแทจ้ริง 。จึงควรแก่การงาน

。เขา้ถึงจิตแท。้ควรแก่การงานและสงบมาก。สะอาดและสงบ

แลว้ 。เม่ือสะอาดและสงบเช่นน้ี  ยอ่มเขา้ถึงเต๋าท่ีแทจ้ริง。เหตุท่ี
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เขา้ถึงเต๋า  จึงไดช่ื้อว่าบรรลุเต๋า。ท่ีช่ือว่าบรรลุเต๋า  แทจ้ริงจะมีการ

บรรลุกห็าไม่。เพื่อสั่งสอนสรรพชีวิต  จึงไดบ้ญัญติวา่ "บรรลุเต๋า"。

ชนผูรู้้แจง้  จกัสามารถถ่ายทอดอริยมรรค。บณัฑิตไร้วิวาท  คนพาล

มกัวิวาท 。ผูท้รงคุณธรรมไร้คุณธรรม。ผูไ้ร้คุณธรรมยดึถือธรรม

。ผูย้ดึมัน่นั้น  ไม่แจง้ในคุณธรรม 。สรรพชีวิตไม่แจง้ในเต๋าท่ี

แทจ้ริง。จึงมีอุปาทาน。เพราะมีอุปาทาน จึงมีความตระหนก。

เม่ือมีความตระหนก จึงมีสรรพส่ิง。เม่ือมีสรรพส่ิง จึงมีความโลภ。

เม่ือมีความโลภ  กคื็อความทุกข。์ความทุกข ์อุปาทาน ทุกขก์ายและใจ

。พบกบัความสกปรกแลเหยยีดหยาม。เวียนวา่ยเกิดตาย。จมอยู่

ในทะเลทุกข。์สูญเสียเต๋าท่ีแทจ้ริง 。เต๋าท่ีแทจ้ริงนั้น ผูรู้้แจง้จกั

บรรลุไดเ้อง。ผูบ้รรลุเต๋านั้น  บริสุทธ์ิและสงบยิง่นกั!。เซียนผูเ้ฒ่า

แซ่ "เก๋อ"กล่าววา่   ขา้บรรลุเต๋า。เหตุเพราะสวดสาธยายคมัภีร์น้ีหม่ืน

จบ 。คมัภีร์น้ีเป็นคมัภีร์ของเทพ  ไม่ถ่ายทอดสู่เบ้ืองล่าง 。ขา้ไดรั้บ

ถ่ายทอดมาจาก "ตงหวัต้ีจฺวิน"。 "ตงหวัต้ีจฺวิน"ไดรั้บมาจาก "จิน

เชฺวต้ี่จฺวิน"。"จินเชฺวต้ี่จฺวิน"ไดรั้บมากจาก "ซีหวางหมู่"。ถ่ายทอด

กนัปากต่อปาก ไม่มีการจดบนัทึก 。บดัน้ีขา้  ไดบ้นัทึกไว ้。บุคคล

ระดบัสูง  จกับรรลุเป็นเซียน。บุคคลระดบักลาง จกัไดเ้ป็นขนุนางท่ี

ต าหนกัใต。้บุคคลระดบัล่าง เม่ือส้ินชาติน้ี 。จกัท่องเท่ียวสามภพ  

จึงเขา้สู่ประตูทอง。"จฺวอ้เสฺวียนเจินเหริน"กล่าววา่ บณัฑิตผูศึ้กษาเต๋า

。หมัน่สวดสาธยายคมัภีร์น้ี  จกัมีเทพทั้งสิบชั้นฟ้า。คอยปกปักษ์
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อารักษ ์。จากนั้นยนัตห์ยกคุม้จิต  ฝึกขั้นจินเย ่。ดวงจิตบรรลุ เป็น

หน่ึงกบัเต๋า 。"เจ้ิงอ่ีเจินเหริน" กล่าววา่ ชนใดมีคมัภีร์น้ี。จกัเป็นผูรู้้

แจง้  ภยนัตรายไม่อาจแผว้พาน。ทวยเทพคุม้ครอง 。จิตสู่เบ้ืองบน 

กราบไหวเ้ป็นจริง 。กศุลบริบูรณ์ ไดพ้บ "ต้ีจฺวิน"。สวดสาธยายมิรู้

คลาย กายข่ีเมฆม่วง 。 

 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปฏิจจะสมุปะบาทมนสิการ หลกักลไกพืน้ฐานการ

ก าเนิดชีวติและการหลุดพ้น ต้องสวดท่องด้วยตนเอง 

 เพราะอวิชชาความไม่รู้การเกิดเป็นร่างกายตวัตนจิตใจดบั  สังขารการ

ปรุงแต่งเกิดข้ึนของความคิด ความรู้สึกจึงดบั    

 เพราะสังขารการปรุงแต่งเกิดข้ึนของความคิด ความรู้สึกดบั  วิญญาณ

ตวัรับรู้ในส่ิงต่างๆจึงดบั   

 เพราะวิญญาณตวัรับรู้ในส่ิงต่างๆดบั นามรูปร่างกายตวัตนจิตใจจึงดบั   

 เพราะนามรูปร่างกายตวัตนจิตใจดบั สฬายตนะอวยัะต่างๆท่ีใชรั้บรู้ คือ 

ตา หู จมูก ล้ิน ร่างกาย จิตใจ  และส่ิงท่ียดึหน่วงจิตไวใ้นโลก คือ รูป 

เสียง กล่ิน รส การรู้สัมผสัทางกาย ความรู้สึกนึกคิดทางใจจึงดบั   

 เพราะสฬายตนะอวยัะต่างๆท่ีใชรั้บรู้ คือ ตา หู จมูก ล้ิน ร่างกาย จิตใจ  

และส่ิงท่ียดึหน่วงจิตไวใ้นโลก คือ รูป เสียง กล่ิน รส การรู้สัมผสัทาง

กาย ความรู้สึกนึกคิดทางใจดบั  ผสัสะสัมผสัตรวจกระทบรู้ทั้งหมดจึง

ดบั    

 เพราะผสัสะสัมผสัตรวจกระทบรู้ทั้งหมดดบั  เวทนาสภาพของใจจึงดบั  

 เพราะเวทนาสภาพของใจดบั   ตณัหาสภาวะติดแน่นในความพึงใจและ- 
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-ความใฝ่ท่ีท าใหจิ้ตใจยดึติดอยูใ่นโลกและสรรพส่ิงของโลกจึงดบั    

 เพราะตณัหาสภาวะติดแน่นในความพึงใจและความใฝ่ท่ีท าใหจิ้ตใจยดึ

ติดอยูใ่นโลกและสรรพส่ิงของโลกดบั  อุปทานความยดึถือในร่างกาย

ตวัตนจิตใจโลกและส่ิงต่างๆจึงดบั    

 เพราะอุปทานความยึดถือในร่างกายตวัตนจิตใจโลกและส่ิงต่างๆดบั  

ภพภาวะชีวิตของสัตวห์รือโลกอนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวจึ์งดบั     

 เพราะภพภาวะชีวิตของสัตวห์รือโลกอนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวด์บั  ชาติ

ความเกิดจึงดบั    

 เพราะชาติความเกิดดบั  ความเส่ือม ความแปรปรวน ความส้ิน ความ

โศก ความคร ่าครวญ ทุกข ์โทมนสั ความขุ่นจึงดบั กองทุกขท์ั้งมวลน้ีมี

การดบัดว้ยอาการอยา่งน้ี    

ล าดบันั้น พระผูมี้พระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว้ จึงทรงเปล่ง

อุทานน้ีในเวลานั้นวา่    

เม่ือใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่ผูแ้สวงหาทางหลุดพน้    

ผูมี้ความเพียรเพง่กระบวนการเกิดเป็นร่างกายตวัตนจิตใจ   

เม่ือนั้น ผูแ้สวงหาทางหลุดพน้ ยอ่มก าจดัมารและเสนาเสียได ้   

ดุจพระอาทิตยอุ์ทยัข้ึนสาดส่องทอ้งฟ้าใหส้วา่งไสวฉะนั้นแล    

โพธิกถา จบ. ท่ีมา พระไตรปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ ขอนอบนอ้มแด่พระ

ผูมี้พระภาค ผูท้รงเป็นพระอรหนัต ์ตรัสรู้ชอบโดยพระองคเ์อง พระองค์

นั้น.  มหาขนัธกะ โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ. 

 ดูก่อน ท่านผูต้อ้งการแสวงหาทางหลุดพน้ ผูห้ลุดพน้ดว้ยค าสอน ผูไ้ด ้
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ฟังแลว้ เห็นอยูอ่ยา่งน้ียอ่มเบ่ือหน่ายแมใ้นร่างกาย ยอ่มเบ่ือหน่ายแมใ้น 

สภาพของใจ ยอ่มเบ่ือหน่ายแมใ้นสัญชาตญาณการเรียนรู้ของชีวิต  ยอ่ม

เบ่ือหน่ายแมใ้นการปรุงแต่งเกิดข้ึนของความคิดความรู้สึก  ยอ่มเบ่ือ

หน่ายแมใ้นการรับรู้ส่ิงต่างๆ  เม่ือเบ่ือหน่าย ยอ่มส้ินความติดใจในโลก 

เพราะส้ินความติดใจในโลก จิตกพ็น้ เม่ือจิตพน้แลว้ กรู้็วา่พน้แลว้ ผู ้

หลุดพน้ดว้ยค าสอนนั้นทราบชดัวา่ การเวียนวา่ยตายเกิดส้ินสุดแลว้ การ

ประพฤติตามทางหลุดพน้ไดจ้บแลว้ กิจท่ีควรท าไดท้ าส าเร็จแลว้ กิจอ่ืน

อีกเพื่อความหลุดพน้อยา่งน้ีมิใช่มี. 

(ผู้ป่วยควรจดจ าสวดท่อง อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปฏิจจะสมุปะบาท

มนสิการ หลกักลไกพืน้ฐานการก าเนิดชีวิตและการหลุดพ้น ให้ขึน้ใจใน

ทุกเวลา เม่ือท าท่าโดนสิงให้ท่อง วญิญาณจะคลาย หรือถ้านอน

โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวให้ญาตจิดจ าแล้วอุทิศให้) สวดต่อด้วย... 

  นะรักษาจิต โมรักษาใจ พทุ อยา่ไหลไป ธาอยา่หลงกล ยะ ก าจดัปัดเป่า

ใหง้ามบดัน้ีเวลาน้ี สัมมาสติพทุธา สัมมาสติธมัมา สัมมาสติสังฆาฯ อิ

ติปาระมิตาติงสา อิติสัพพญัญูมาคะตา อิติ โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะ 

เต นะโม อะระหงั ลาโภ  นะโมพทุธายะ อิสวาสุ สุสวาอิ  อะสังวิสุ โลปุ

สะพภุะฯ ปัญจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมงั จะตุสัจจงั ปะ

กาเสติ ธมัมะจกักงั ปะวตัตะย ิเอเตนะ สัจจะวชัเชนะ โหตุ เม ชะยะมงั

คะลงัฯ อิติปิโส โลกะนาถงั พทุธงับงัเกิด ธมัมงับงัเกิด สังฆงับงัเกิด 

พระเจา้ประเสริฐเปิดโลกพระคาถา อิติปิ อะระหงั โมเปิดไวใ้หเ้ห็น ยะ

ท่ีสุดฯ อุกาสะ มะยงั เทโว โหภะคะวา ยสัสะมงั วินาสันตุ ฯ นะ ปังตงั 
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นะโม ปังตงั โม ปังตงั โมก ุปังตงั ธาปังตงั ธายะปังตงัยะฯ โอมพนัษา

ยะติ มหาพนัษายะติฯ พทุโธ พทุธงั นะกนัตงั อะระหงั พทุโธ อิติปิโส 

ภะคะวา สุคะโต โหติ กนัตาฯ  อะวะอะ อินะอุ อะวินะ สะวิติฯ จุติ จิต

ตงั อรหงั พุทโธ นะโมพทุธายะฯ อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พทุธนาเมอิ อิ

เมนา พทุธะตงัโสอิ อิโสตงั พทุธะปิติอิ ฯ สัพพาสีวิสะชาตีนงั  ทิพพะ

มนัตะคะทงั วิยะ ยนันาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยงั อาณกั

เขตตมัปิ สัพพตัถะ สัพพะทา สัพพะปาณินงั สัพพะโสปิ นิวาเรติ  ปะริต

ตนัตมัะภะณามะ เหฯ  

 อิระชาคะตะระสา ติหงัจะโตโรถินงั   

ปิสัมระโลปุสัตพุท โสมาณะกะริถาโธ   

ภะสัมสัมวิสะเทภะ คะพทุปันทูทมัวะคะ   

วาโธโนอะมะมะวา อะวิชสุนุตสานุติฯ 

(ถ้ามีการสวดขมากรรม ส่วนนีล้ะเว้น) 

 ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระณา ฆะเฏสิ อะหงัปิตงั ชานามิ ชานามิ. (คาถา

หวัขอ้น้ี ฆะเฏสิ..  ๓ จบแลว้ต่อดว้ยบทขา้งล่าง: ) 

 สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตงั พทัธะ เสมายงั สะ

มุหะนิตพัโพ เอวงั เอหิ นะเคล่ือน โมคลอน พทุถอน ธาเล่ือน ยะเล่ือน

หลุดลอย  ดว้ยพระพุทธธงัปัจจกัขามิิ ธมัมงัปัจจกัขามิิ สังฆงัปัจจกัขามิ.  

(เฉพาะหวัขอ้น้ี สะมุหะเนยยะ.. ๓ จบต่อดว้ยบทขา้งล่าง: ) 

 อะไรท่ีไม่ดีใหห้ลุดลอยออกไปจากตวัของ........(ช่ือ-นามสกุล

ผูป่้วย)....................  ซะ 
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(ส่วนข้างบนนี ้ถ้ามีการสวดขมากรรมไปแล้ว ส่วนนีล้ะเว้น ให้สวด

ข้างล่างต่อไปได้เลย)    

 ต าราน า้มนต์ก าจัดเสนียด   

พระคาถา “ก าเนิดแห่งวตัถุวสุิทธิกริิยา”   

៙  ยะมสัมะ โข ภะคะวนัตงั ปะสันนา สะระณงั คะตา   

โย จะ โน ภะคะวา สัตถา หิเตสิง ๎อะนุกมัปะโก   

ยสัเสวะ จะ ภะคะวะโต ธมัมงั โรเจมะเส ภุสัง   

โส โข โน ภะคะวา พทฺุโธ สิวิสุทฺโธ ตะถาคะโต   

วิสุทฺธะขนัธะสันตาโน มะเหสิง ๎สาสะนงักะโร   

กาเยนะ สังกิลิฎเฐนะ สังกิลิสฺสันติ มา นรา   

กายะสุทฺเธ วิสุชฺฌนัติ อิจฺจา วุตฺตงั มะเหสินา   

จิตเตนะ สังกิลิฎเฐนะ สังกิลิสสันติ มา นรา   

จิตเต สุทเธ วิสุชฌนัติ อิติ วตฺุตงั มะเหสินา   

เอวงั สันเตปิ กายสัสะ สัมมาเวสัชฺชะการะณา   

อะถายาเสนะ จิตตมัปิ สัมมาสุทธิกะตงั สิยา   

ตส๎ัมา โสเธมิ เม กายงั วิญฺญาณะวตัถุ ปัณฑิตงั   

กิลนัตมัปิ กิลิฎฐมัปิ วิสะทญัเญวะ กาตเ๎ว   

ตะมส๎ัสะมิง ๎วิสะทิงภู๎เต วิญญาณงั อิธะ นิสฺสิตงั   

กะถญัจิปิ ภาวะนายะ สุทฺธิกะตงั ภะวิสฺสะติ   

วิธะโย สุทฺธะจิตเตนะ การะเกนิธะ สาธุนา   

กยฺัยะมานา สติมะตา มะหิทธิกา ภะวิสฺสะเร ៕ ៚   
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ว่าพระคาถานีเ้ตรียมน า้ใส่ภาชนะเสร็จแล้ว จึงอญัเชิญพระพทุธคุณสู่

น า้ที่เตรียมไว้   

 พระคาถา อญัเชิญพระพทุธคุณ (สู่น ้า)   

៙  พุทฺธสัสะ สะวะนนัตส๎ัมิง ๎สุวิสุทฺธสฺัสะ ตาทิโน ชาโตหงั สาสะนงั   

สุตฺวา ตะเมวะ สะระณงัคะโต สาสะนงั ตสัสะ สิกขามิ ยะถาสะติ ยะถา

พะลงั  อะวะมงัคะละโทเสหิ อตัตะโน สุทธิกามิโก ปะติฎฺฐงั นาธิคจัฉา

มิ หุรัง  พทุธานุภาวะโต พทุธสัสะ โน ภะคะวะโต สุจิรัง นิพฺพุตสฺัสะปิ   

มหากรุณานุภาโว ยาวชัชาปิ ปะวตัตะติ พุทธงั สะระณงั คะเตสุ ปัจฉา 

ชาเตสุ  ชนัตุสุ ธมัโม หิ เทสิโต เตนะ ปัญญตัโต วินะโย ปิจะ วิโสธะนา

ยะ กิเลสานงั  สัมมานุปปะฏิปัชชะตงั กะทานุภาเวนะ ทีเปติ ญาณะ

สิทธะมะสาทิสัง  ตะทานุภาวะเตโช วะ อิโธทะเกปิ สิชฺฌะตุ ตะทานุ

ภาวะเตชงั ตงั นิสฺสายะ  ติฏฺฐะตูทะกงั ตะทานุภาวะเตชสฺัสะ ปูชงั ยฏิฐงั 

กะโรมิมงั  ตะทานุภาวะเตชส๎ัมา อิทฺธิง ๎ปัตเถมิ โนทะเก ตะทานุภาวะ

เตชสฺัสะ ผะลงั  สิชฺฌะตะวิโนทะเก ตะทานุภาวะเตชส๎ัมิง ๎อิทธิ ชาต๎

ตะเววะ โนทะเก  ยายทฺิธิยา อิทงั โหตุ อะวะมงัคะละโสธะนงั กายะโต 

สัมผสฺุสันตานงั  ตะทานุภาวะเตชะสิ อะวะมงัคะลานิ สัพพานิ นิปะตนั

ตุ อะเสสะโต อุทฺทะเก  สิทฺธิยาเยวะ ตะทานุภาวะเตชะโส อะวะมงัคะเล

หิ สัพเพหิ สุทธิ โหตุ  อะกิจฉะโต อิมงั สัมผสฺุสะตงั กายา ตะทานุภาวะ

เตชะสา  ៙  สิทฺธะมตัถุ สิทฺธะมตัถุ สิทฺธะมตัถุ อิทงั ผะลงั อส๎ัมิง ๎ เจโต 

ปะณิธิมฺหิ สัมปะสาทะนะเจตะโส ៕ ៚   

 ถ้ายงัไม่ใช้ในทันที ให้ปิดฝา เอาด้ายสายสิญจน์ผูกแล้วผูกกรึงด้วยพระ- 
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-คาถา   

៙  สัพเพพทุธา พะลปัปัตตา ปัจเจกาณัญจะ ยงั ผะลงั อะระหนัตานญั

จะ  เตเชนะรักขงั พนัธามิ สัพพะโส ៕ ៚   

 

 พระคาถาเสกน า้มนต์อาบและด่ืม เอาน า้มาเสกอกีคร้ังด้วยบท (ย่อ)  

៙  อิมงั ตะถา อะธิฏฐามิ สินานะโกทะกงั   

ยะถา อะวะมงัคะลานงั อิมงั โหตุ วิโสธะนงั ៕ ៚   

(๑) กาเย อะวะมงัคะลานิ สักกานิมิสฺสะตานิ วา   

สัพพนัยนัตะระธายนัตุ วิคจัฉนัตุ อะเสสะโต ៕ ៚   

(๒) ภะยปัูทฺทะวปุะสัคคา อะวะมงัคะละปัจจะยา   

อนัตะรายา จะ อะโรคา จะ อะวะมงัคะละสัมภะวา   

มาเหสุง สัพพะถา สัตเต อิมินา วะสินา ยะตงั   

สัพพตัถะโสตฺถิภาโว จะ ฑีฆาย ุตาทิกปัปิ จะ   

สัมมะเทวะ สะมิชฺฌนัตุ อิมินา วะสินา ยะตงั ៕ ៚   

 ท่อนนี ้เพิม่ขึน้มาเฉพาะครูผู้ท าพธีิท าให้ตนเอง ต่อจากจบท่อนสอง   

กิญจิ สิทฺธิ กมัมะสิทธิ วิธิสิทฺธะยตัถะสิทฺธิ จะ   

อารัมภะ สิทธิโย โหนฺตุ อิมินาวะ สินายะตงั)   

 (๓) ตะโต ตะโต อาคจัฉนัตา ปัจจตัถิกานะมิทธิโย   

มา กตัถะจิ สัมผสฺุสิงสุ๎ อิมินา วะสินา ยะตงั ៕ ៚   

(๔) เยปิ เต ทุคฺคะหะโทสา อากาสะโต ปิ อาคะตา   
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ผฏุฐา ปาปะปันตะระธายนัตุ อิมินา วะสินา ยะตงั ៕ ៚   

៙  สิทฺธะมตัถุ สิทฺธะมตัถุ สิทฺธะมตัถุ อิทงั ผะลงั   

พทฺุธาทิวตัถุสุทฺธิงสุ๎ สัมปะสาทะนะเจตะโส ៕    

(จบ ต าราน า้มนต์ก าจัดเสนียด) ได้น า้มนต์มารักษาแล้วสวดข้างล่างต่อ: 

 พระครูกช่ืูอ พระมหากจัจายนะเถระ เธอเสดจ็เขา้สู่พระนิพพานงั ปะ

ถะมงัสุขงั    

พทุธงั ก าจดัสารพดั เสนียดจญัไร วินาสสันติ อิทธิ หุลู หุลู สะวาหายะ    

ธมัมงั ก าจดัสารพดั เสนียดจญัไร วินาสสันติ อิทธิ หุลู หุลู สะวาหายะ    

สังฆงั ก าจดัสารพดั เสนียดจญัไร วินาสสันติ อิทธิ หุลู หุลู สะวาหายะ 

 อิมสัมิง ราชะเสมานา เขตเต สะมนัตา สะตะโยชะนะสะตะ สะหสัสานิ 

พทุธะ ชาละปะริกเขตเต รักขนัตุ สุรักขนัตุฯ  

อิมสัมิง ราชะเสมานา เขตเต สะมนัตา สะตะโยชะนะสะตะ สะหสัสานิ 

ธมัมะ ชาละปะริกเขตเต รักขนัตุ สุรักขนัตุฯ  

อิมสัมิง ราชะเสมานา เขตเต สะมนัตา สะตะโยชะนะสะตะ สะหสัสานิ 

ปัจเจกะพทุธะ ชาละปะริกเขตเต รักขนัตุ สุรักขนัตุฯ  

อิมสัมิง ราชะเสมานา เขตเต สะมนัตา สะตะโยชะนะสะตะ สะหสัสานิ 

สังฆะ ชาละปะริกเขตเต รักขนัตุ สุรักขนัตุฯ(อิมสัมิงทั้งหมด ๓ จบ) 

 โอม อโมฆะ ไวโรจน มหามุทรา มณิ ปัทมะ ชะวะละ ประวะรัตนะยะ 

โฮม (หวัขอ้น้ี โอม อโมฆะ...บทน้ีสวดใหค้รบ ๑๐๘ จบ) 

(สวดถึงตรงนีจ้ะได้ข้าวสารผสมเกลือหรือทรายเสกไว้หว่าน) ถึงไม่ท า 

ข้าวสารกต้็องสวด จากน้ันสวดข้างล่างต่อ :  
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 โอม อะ ระ ปะ ซะ นะ ธิ (หวัขอ้บทน้ี ๗ จบ ) 

 นมสัะ ตริยะ-ธวิกานาม สะรวะ ตถาคตานาม โอม ภุวิ-ภะวะนะ วะเร 

วะ-จเร วะ-จเต จุล-ุจุลุ ธะระ-ธะระ สะระวะ ตถาคะตะ ธาตุ ธะเร ปัทะ

มามมั ภะวะติ ชยะ วเร มุจุเล สะมะระ ตถาคะตะ ธมัมะ จกัระ ประ-วะ

รัตนะ วชัเร โพธิ-มณัฑะ อลมัการะ อลมักฤเต สะรวะ ตถาคะตะ-อธิษฐิ

เต โพธายะ-โพธายะ โพธิ-โพธิ พทุธะยะ-พทุธะยะ สัมโพธะนิ-สัม

โพธะยะ จะละ-จะละ จลนัตุ สะรวะ อาวะระณานิ สะระวะ ปาปะ วิคะ

เต หุรุ หุรุ สะระวะ โศกะ วิคะเต สระวะ ตถาคะตะ หฤทยัะ วชัะริณิ 

สัมภะระ สัมภะระ สะรวะ ตถาคะตะ คุหะยะ ธารณี มุทเร พทุเธ สุพทุเธ 

สะรวะ ตถาคะตะ อธิษฐิตะ ธาตุ ครรเภ สวาหา สะมะยะ อธิษฐิเต สวา

หา สะรวะ ตถาคะตะ หฤทยัยะ ธาตุ มุทเร สวาหา สุ-ประติษฏิตะ สถูเป 

ตถาคะตะ-อธิษฐิเต หุรุ หุรุ โฮม โฮม สวาหา โอม สะระวะ ตถาคะตะ 

อุษณีษะ ธาตุ มุทราณิ สะรวะ ตถาคะตะนาม สะธาตุ วิภูษิตะ อธิษฐิเต 

โฮม โฮม สวาหาฯ (คาถานมสัะ ตริยะ..หวัขอ้น้ี ๗ จบ) 

(คาถาน้ีไวน้ าส่งวิญญาณ ปลดปล่อยวิญญาณจากสถานท่ีต่างๆๆและท่ี

อาศยัไปอุบติั ถา้รู้ช่ือใหจุ้ดธูปหน่ึงดอก ใหเ้รียกช่ือวิญญาณ ๗ ถึง ๘ 

คร้ัง แลว้สวดคาถาน้ี ๗ จบ ถา้ไม่รู้ช่ือไม่ตอ้งเรียก สวดคาถาน้ีเลย ๗ จบ 

ไวป้ลดปล่อยวิญญาณออกไปจากเคหะสถาน ท่ีอาศยั หรือถา้จะใช้

เฉพาะคาถาน้ีอยา่งเดียวตอ้ง นะโมสามจบ แลว้สวดบทนมสัะในหนา้ 

48 ใหค้รบ ๒๑ จบก่อนเสมอ จึงตามดว้ยบทบทนมสัะ ตริยะ..ในหนา้น้ี 

๗ จบ) 
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 ตทัยะถา-โอม-นะโม-นมสัะ ตริ ภุวนิ ศะวะระ มหา ภูคะยะ-อะสะมะ 

สะมะ-อะมิตะ สะมะ-อะนนัตะ สะมะ-คะคะนะ สะมะ-ตริ ภะวะ สะ

มะ-อะเศษะ สะมะ-เวษะ สะมะ-ปะระ มาระถะ สะมะ-สะวะภาวะ สะ

มะ-ตะถาคะตะ สะมะ-อะระชะ สะมะ-ศุทเธ สะมะ พุทเธ สะมะ ธมัมะ 

ตะถาตะ สะมะ อวิสะยะ สะมะ สะมะ-เอกะ นะยะ สาคะระ วิศุทธะ โล

กะ-ฮี ฮี-รัมพทุธะ รัมพทุธะ-วิชะยะ วิชะยะ-อะห์ -ประ ศกัตะ-นะยะ นะ

ยะ-โฮม-จิระ-อธิษฐานะ-สัม ภูคะ-อะห์ -อะนะ อะละยะ อะละยะ-

ธรรมะ อะคะระ-ธะระ ธะระ-ชะยะ ชะยะ-โฮม โฮม-ธมัมะ ธมัมะ-สวา

หา (คาถาหวัขอ้น้ี ๑ จบ) 

 เทพเจา้แผลงฤทธ์ิ ปิดดว้ยพระพทุธงั 

เทพเจา้แผลงฤทธ์ิ ปิดดว้ยธมัมงั 

เทพเจา้แผลงฤทธ์ิ ปิดดว้ยสังฆงั   

เทพเจา้แผลงฤทธ์ิ ปิดดว้ยส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพทุธภูมิ 

 โอม พญาครุฑจะเห็นผล หลีกไปใหพ้น้ พญาหนจะเปิดทาง เคาะงอ 

เคาะงอฯ คะรุปิจะ  กิติมนัตงั  มะ อะ อุ  โอมพญาครุฑ  รุจ รุจ แลว้รวย  

นะ รับเงิน  นะ รับทอง  นะ เจริญ  นะ มัน่คัง่  นะ รับทรัพย ์ นะ ร ่ ารวย  

อิติปิโสภะคะวา  พระพทุธเจา้สั่งมา  พญาครุฑลา้งอาถรรพ ์ อิติคงเน้ือ  

อิติคงหนงั อิติคงกระดูก พญาครุฑยนัติ  อภิปูยาจามิ  พญาครุฑจะผดุ  

มนุษยจ์ะบงัเกิด พุทธงัรักษา  ธมัมงัรักษา  สังฆงัรักษา พระพทุธเจา้ยา่ง

พระบาท นะปัจจะโยโหนตุฯ 
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 (กล่าวค ามงคลวา่) อุดมสุขมงคลโชคลาภวฒันาเจริญวงศดี์  ชีวิตพฒันา

ความกา้วหนา้อุดมมงคลเจริญสถาพร มีชีวิตท่ีดี มีความสุขเกษมในทุกๆ

ดา้น ร ่ ารวยในทรัพยส์มบติั มีเงินมีงานท่ีดี เป็นใหญ่เป็นโต พทุธงัประ

สิทธิ มหาประสิทธิ ธมัมงั ประสิทธิ มหาประสิทธิ สังฆงั ประสิทธิ 

มหาประสิทธิ  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพทุธภูมิ ประสิทธิ มหาประสิทธิ  สาธุ 

เพี้ยง   

 (กล่าวอโหสิ) ดว้ยอ านาจเจตนาท่ีขา้พเจา้อุทิศใหส้รรพสัตวท์ั้ง ๓๑ ภพ

ภูมิตลอดจนทัว่กนัน้ี ขอใหส้รรพสัตวท์ั้งหลายและดวงจิตทั้งหลาย จง

บรรลุโลกุตรมรรค กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมใดๆท่ีเหล่าวิญญาณ

ดวงจิตใดๆกต็าม กระท าแก่ขา้พเจา้หรือช่ือ-สกลุผูป่้วยแลครอบครัว 

ขา้พเจา้หรือช่ือ-สกลุผูป่้วยแลครอบครัว ขออโหสิกรรม จงมารับธรรม 

รับบุญ และไปสู่ภพภูมิใหม่เป็นท่ีแน่นอนเทอญ สาธุ 

 (กล่าวใหว้ิญญาณทุกดวงรับพระรัตนตรัยเป็นสรณะ)  ดว้ยอ านาจตั้งใจ

อุทิศน้ีของขา้พเจา้ ขอใหส้รรพสัตวท์ั้งหลาย ดวงจิตทั้งหลาย จงมีพระ

รัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นท่ีพึ่งเถิด (๓ จบ) แลว้สวดบรรทดัขา้งล่าง: 

พุทธัง สะระนัง คจัฉามิฯ  ธัมมงั สะระนัง คจัฉามิฯ  สังฆงั สะระนัง 

คจัฉามิฯ 

ทุติยมัปิ พุทธงั สะระนงั คจัฉามิฯ  ทุติยมัปิ ธัมมงั สะระนงั คจัฉามิฯ ทุ

ติยมัปิ สังฆงั สะระนงั คจัฉามิฯ  

ตะติยมัปิ พุทธัง สะระนัง คจัฉามิฯ ตะติยมัปิ ธัมมงั สะระนงั คจัฉามิฯ 

ตะติยมัปิ สังฆงั สะระนงั คจัฉามิฯ 
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 (กล่าวหลุดพน้)  ดว้ยอ านาจพระพุทธเจา้ ดว้ยอ านาจพระธรรม ดว้ย

อ านาจพระอริยะสงฆ์ เหล่าสรรพสัตว์ แลดวงจิตทั้ งหลาย จงมีแต่

ความสุข ความเจริญ จงมีชีวิตจิตวิญญาณท่ีดีข้ึน ขอให้หลุดพน้จากภพ

ของตน แลจงหลุดพน้จากกรรมเวรของตน ไปบงัเกิดยงัสุคติภูมิ ไดพ้บ

พระธรรม บรรลุโลกุตรมรรค ทุกผูทุ้กตวัตน เทอญ สาธุ นะโมพทุธายะ 

(๓ จบ) ต่อดว้ย นะโม อมิตาพุทธ(๑๐จบ) ต่อดว้ย โอม กษิติคนัภะ (๓ 

จบ) ต่อดว้ย โอม ประ มลัละ ทะนิ สวาหา (๗ จบ) ขอท่านทั้งหลายจง

หลุดพน้จากกรรมเวรของตนไปสู่สุขคติภูมิ เทอญ สาธุ 

 (สวดอุบติัสุขาวดี)  นะโม อมิตาภายะ ตะถาคะตายะ ตทัยาถา อะมะรึ

โตด-ภะเว อะมะรึตะ-สิทธัมภะเว อะมะรึตะ-วิกรานะเต อะมะรึตะ-

วิกรานะตะ คามิเน คะคะนะ กิระตะ กะเร สวาหา  (๓ จบ) ต่อดว้ย.. 

ดว้ยอ านาจคุณพระรัตนตรัย พระอมิตายุสพุทธเจา้ พระอวโลกิเตศวร

โพธิสัตว ์พระมหาสถามะปราปะตโ์พธิสัตว ์และอริยะบริษทัท่ีโลกธาตุ

สุขาวดี ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแดนพุทธภูมิ จงแผ่พุทธรัศมีมาน าพาดวงวิญญาณ

ทั้งหลายเหล่าน้ี สู่สุขาวดีพุทธเกษตรล่วงพน้ทุกขท์ั้งปวง เป็นท่ีแน่นอน

เทอญ สาธุ  อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพญัญูมาคะตา อิติ โพธิมะนุปัตโต 

อิติปิโส จะ เต นะโม ៙  สัพเพพุทธา พะลปัปัตตา ปัจเจกาณัญ จะ ยงั 

ผะลงั อะระหนัตานญัจะ  เตเชนะรักขงั พนัธามิ สัพพะโส ៕ ៚   

 (สวดกรวดน ้า) อิทงั เม ญาตินงั โหตุ สุขิตา โหตุ ญาตะโย (๓จบ)  

แลว้กล่าวว่า ... ขา้พเจา้ขออุทิศบุญกุศลท่ีขา้พเจา้ไดก้ระท าแลว้ในวนัน้ี 

จงส าเร็จถึงตวัขา้พเจา้ คนในครอบครัวของขา้พเจา้ เทพเทวดาผูมี้ฤทธ์ิท่ี



  

 

78 

คอยรักษาตวัขา้พเจา้และครอบครัว ตลอดถึงบา้นของขา้พเจา้ทุกๆๆ

พระองค์เทอญ และขออุทิศบุญกุศลจงส าเร็จถึง .........ญาติและบรรพ

บุรุษทั้งหลายท่ีล่วงลบัไปแลว้ตลอดถึงทุกดวงจิตและวิญญาณ สาธุ ขา้พ

เขา้ขออโหสิกรรมท่ีมาสิงมาแฝงร่างของ(ช่ือ-สกุล) ขอเชิญมารับกุศล

ผลบุญเทอญ. ขอให้ท่านทั้ งหลายรับกุศลผลบุญน้ี แล้วอุบัติยงัแดน

สุขาวดีพุทธเกษตรเป็นท่ีแน่นอนเทอญ กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะ

โนกมัมงั สัญจิจจะกมัมงั อะสัญจิจะกมัมงั ขะมนัตุ เม อะโหสิกมัมงั ภะ

วะตุ เมฯ นะโมตสัสะ ใครผูก ใครมดั ผูกเวร ผูกกรรม ตดัเวร ตดักรรม 

ตดัดว้ย นะโมพุทธายะฯ ขอให้ขาดจากกนัตั้งแต่บดัน้ีเวลาน้ี  (ออกไป

กรวดน ้าแลว้มาสวดขา้งล่างต่อ) 

 สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย 

 องคใ์ดพระสัมพทุธ  สุวิสุทธสันดาน 

ตดัมูลกิเลศมาร   บ่ มิหม่นมิหมองมวั 

หน่ึงในพระทยัท่าน  กเ็บิกบานคือดอกบวั 

ราคี บ่ พนัพวั   สุวคนธก าจร 

องคใ์ดประกอบดว้ย  พระกรุณาดงัสาคร 

โปรดหมู่ประชากร  มละโอฆะกนัดาร 

ช้ีทางบรรเทาทุกข ์  และช้ีสุขเกษมสานต ์

ช้ีทางพระนฤพาน   อนัพน้โศกวิโยคภยั 

พร้อมเบญ็จพิธจกั-  ษุจรัสวิมลใส 

เห็นเหตุท่ีใกลไ้กล  กเ็จนจบประจกัษจ์ริง 
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ก าจดัน ้าใจหยาบ   สันดานบาปแห่งชายหญิง 

สัตวโ์ลกไดพ้ึ่งพิง   มละบาปบ าเพญ็บุญ 

ขา้ขอประณตนอ้ม  ศิระเกลา้บงัคมคุณ 

สัมพทุธการุญ-   ญภาพนั้นนิรันดรฯ (กราบ) 

 ธรรมะคือคุณากร  ส่วนชอบสาธร ดุจดวงประทีปชชัวาล  

แห่งองคพ์ระศาสดาจารย ์ ส่องสัตวส์ันดาน สวา่งกระจ่างใจมล

ธรรมใดนบัโดยมรรคผล  เป็นแปดพึงยล และเกา้กบัทั้ง

นฤพาน  สมญาโลกอุดรพิสดาร  อนัลึกโอฬาร พิสุทธ์ิพิเศษ

สุกใส  อีกธรรมตน้ทางครรไล  นามขนานขานไข 

ปฏิบติัปริยติัเป็นสอง  คือทางด าเนินดุจคลอง  ใหล่้วงลุ

ปอง ยงัโลกอุดรโดยตรง  ขา้ขอโอนอ่อนอุตมงค ์ นบธรรม

จ านง ดว้ยจิตและกายวาจา (กราบ) 

   สงฆใ์ดสาวกศาสดา  รับปฏิบติัมา แต่องคส์มเดจ็ภควนั เห็น

แจง้จตุสัจเสร็จบรร-  ลุทางท่ีอนั ระงบัและดบัทุกขภ์ยั โดย

เสดจ็พระผูต้รัสไตร  ปัญญาผอ่งใส สะอาดและปราศมวัหมอง

เหินห่างทางขา้ศึกปอง  บ่ มิล  าพอง  ดว้ยกายและวาจาใจ 

เป็นเน้ือนาบุญอนัไพ-  ศาลแด่โลกยั และเกิดพิบูลยพ์นูผล  

สมญาเอารสทศพล  มีคุณอนนต ์อเนกจะนบัเหลือตรา  

ขา้ขอนบหมู่พระศรา-  พกทรงคุณา-นุคุณประดุจร าพนั  

ดว้ยเดชบุญขา้อภิวนัท ์  พระไตรรัตน์อนั อุดมดิเรกนิรัตศยั  

จงช่วยขจดัโพยภยั  อนัตรายใดใด จงดบัและกลบัเส่ือม 
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ศูนยฯ์ (กราบ)  

 

 ยนัทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลญัจะ โยจามะนาโป สะกณุสัสะ สัทโธ  

ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ  

ยนัทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลญัจะ โยจามะนาโป สะกณุสัสะ สัทโธ 

ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั ธมัมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ  

ยนัทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลญัจะ โยจามะนาโป สะกณุสัสะ สัทโธ 

ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ  

 

 ภะวะตุ สัพพะมงัคะลงั รักขนัตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ 

สะทา โสตถี ภะวนัตุ เตฯ  

ภะวะตุ สัพพะมงัคะลงั รักขนัตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธมัมานุภาเวนะ 

สะทา โสตถี ภะวนัตุ เตฯ  

ภะวะตุ สัพพะมงัคะลงั รักขนัตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ 

สะทา โสตถี ภะวนัตุ เตฯ  

 

 อะหงั สุขิโต โหมิ ขอใหข้า้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกลุผูโ้ดนสิง)มีความสุข   

อะหงั นิททุกโข โหมิ ขอใหข้า้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกลุผูโ้ดนสิง)ปราศจาก

ความทุกข ์  

อะหงั อะเวโร โหมิ ขอใหข้า้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกลุผูโ้ดนสิง)ปราศจากเวร   

อะหงั อพัยาปัชโฌ โหมิ ขอใหข้า้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกุลผูโ้ดนสิง) 
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ปราศจากอุปสรรคอนัตรายทั้งปวง   

สุขี อตัตานงั ปะริหะรามิ ขอใหข้า้พเจา้หรือ(ช่ือ-สกุลผูโ้ดนสิง)จงมี

ความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจใหพ้นัจากความทุกขภ์ยัทั้งปวงเถิด  

 

 สัพเพ สัตตา  สัตวท์ั้งหลาย     

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่มีเวรแก่กนัและกนัเลย   

อพัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่เบียดเบียนซ่ึงกนัและ

กนัเลย   

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ทุกขก์ายทุกขใ์จเลย   

สุขี อตัตานงั ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ รักษาตนใหพ้น้

จากทุกขภ์ยัทั้งหมดทั้งส้ินเทอญ 

จบบทสวดปกติเช้า-เยน็. 

๙. หลงัจากสวดจบทุกขั้นตอน  

 ส่ิงท่ีได ้คือ : 

 การสวดวนัแรก  
1. ขา้วสารผสมเกลือหรือทรายเสกไวโ้รยรอบบา้น ชั้นหน่ึง ชั้นสอง ทุก
หอ้งในบา้น และรอบบริเวณบา้น  
2. น ้ ามนตไ์วอ้าบด่ืม 

 
 การสวดในวนัอ่ืนๆที่ไม่ใช่วนัพระ  

1. น ้ ามนตไ์วอ้าบด่ืม 
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 2. ธูปสามดอกท่ีไดใ้นหนา้ 60 หลงัจากสวดเสร็จหมดทุกขั้นตอน ใหน้ า
ธูปสามดอกไปจุดธูปหนา้บา้น บอกกล่าวอญัเชิญพระอวโลกิเตศวร
โพธิสัตว ์แลว้บอกเล่าอาการเจบ็ป่วย บอกช่ือ-นามสกลุ เชิญท่านมา
รักษาดว้ยเทอญ. 

 
 การสวดในวนัพระ  

1. น ้ ามนตไ์วอ้าบด่ืม 
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๑๐. ภาคผนวก 

 ในกรณีท่ีโดนคุณไสย วิญญาณแฝงมาใหม่ๆๆ ให้จุดธูปปูชาพระ ท า

น ้ามนตเ์ลยทนัที ถา้มวัรอพระ ไปวดั ไปต าหนกั จะไม่ทนั ใหจุ้ดธูปและ

เทียนสองเล่มหน้าห้ิงพระ หรือถา้ไม่มีห้ิงพระให้หันหน้าไปทางทิศ

เหนือหรือทิศตะวนัออก และจุดธูปเทียนสองเล่ม แลว้สวดวา่  

 

อิมินาสักกาเรนะ พทุธงั อภิปูชะยามิ  

อิมินาสักกาเรนะ ธมัมงั อภิปูชะยามิ  

อิมินาสักกาเรนะ สังฆงั อภิปูชะยามิ  

  

อะระหงั สัมมา สัมพทุโธ ภะคะวา พทุธงั ภะคะวนัตงั อภิวาเทมิ (กราบ)  

สวากขาโต ภะคะวะตาธมัโม ธมัมงันะมสัสามิ (กราบ)  

สุปะฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆงันะมามิ (กราบ)  

  

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพทุธสัสะ ( ๓ จบ )  

 

ขา้พเจา้ขออญัเชิญ พระพุทธคุณณัง พระธรรมคุณณัง พระสังฆคุณณัง 

เสด็จมาอยู่กั้งเกษเหนือเกลา้  ขา้พเจา้ขออญัเชิญคุณพระนาเรศเสด็จมา

อยู่บ่าเบ้ืองซ้าย อญัเชิญคุณพระนารายณ์เสด็จมาอยู่บ่าเบ้ืองขวา ขอ

อญัเชิญคุณพระอินทร์ศวรลงมาอยู่ข้างหน้า ขออญัเชิญคุณพระบิดา

เสด็จลงมารักษาลูกน้ีอยู่ขา้งล่าง ขอคุณพระอรหันต์มาเป็นดวงใจ ขอ
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คุณพระพายจงมาเป็นลมปาก ขอคุณพระยานาคราชจงมาเป็นสร้อย

สังวาลยข์า้พเจา้จะขออญัเชิญคุณพระกาฬอนั ศกัด์ิสิทธ์ิ ขอจงมาเป็นทิพ

พญาณแห่งตวัที ของขา้พเจา้ทุกวนัวารผ่านราตรี คุณพรหมคุณ เทพ ทั้ง

เบ้ืองบน เบ้ืองล่าง ขออญัเชิญเทวดาเดินหนลงมาช่วยตวัที พร้อมดว้ย

โองการ พินทุตงั ชาตงั ภะวนัตุเม นะคือพระกะกุสันโธ โมคือพระโกนา

คมมะโน พุทคือพระพุทธกสัสะโป ธาคือพระโคตะโม ยะ คือพระเมตต

รัยโย ขออญัเชิญคุณครูทั้ง ๙ ไดม้าเป็นเคา้เป็นกก ขา้พเจา้จกัท าการส่ิง

ใด ขอจงให้ประสิทธิ เม แก่ตวัขา้พเจา้ ณ กาลบดัน้ีเทอญ สิทธิกิจจงั    

สิทธิกมัมงั   สิทธิการิยงั ตะถาคะโต    สิทธิเตโช   ชัยโยนิจจงั สิทธิ

ลาโภ   นิรันตะรัง สัพพะโสตถี  ภะวนัตุเมฯ 

  

จากนั้น อธิษฐาน ว่า ลูกขอบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บารมี

ท่านทา้วเวทสุวรรณ ท่านอินทะกะ และบริวารทั้งหมด โปรดช่วยลูก 

แกไ้ขเก่ียวกบัการโดนคุณผี คุณคน ใหแ้กไ้ขออกไปบดัเด๋ียวน้ีเทอญ  

  

จากนั้น น าแกว้ใส่น ้ า หรือขนัท าน ้ ามนตใ์ส่น ้ ามา ต่อเทียนอีกเล่มมาต่อ

ไฟจากห้ิงพระ แลว้เอามาจ่อท่ีแกว้น ้ามนต ์แลว้สวด  

  

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธสัสะ ( ๓ จบ ) ต่อ

ดว้ย ... 
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 *ท่อนแกไ้สย 

โอมมะ พทุธธงั จกักะวาลงั อะหงัปิตงั ชานามิ  

ธมัมงั จกักะวาลงั อะหงัปิตงั ชานามิ  

สังฆงั จกักะวาลงั อะหงัปิตงั ชานามิ  

  

โอมมะ พระพทุธโธ อิติปิโสภะคะวา  

จะตุโกนจา มะหายนัตงั อกัขระ ยนัตงั คาถา สันตงั วิกลึงกะเล  

ทุติยมัปิ จะตุโกนจา มะหายนัตงั อกัขระ ยนัตงั คาถา สันตงั วิกลึงกะเล  

ตะติยมัปิ จะตุโกนจา มะหายนัตงั อกัขระ ยนัตงั คาถา สันตงั วิกลึงกะเล  

  

โอมมะ ยะเคล่ือน ยะคลอน ยะถอนออกมา ดว้ยนะโมพุทธายะ จะ พะ 

กะ สะ อิ กะ วิ ติ สวาหะ พุทธงัปัจจะขามิ ธมัมงัปัจจะขามิ สังฆงัปัจจะ

ขามิ สวาหายะ ประสิทธิเมฯ  

  

ท่อนแกไ้สยบทน้ีสวด ๑ จบ เป่าเทียนท่ีจอแกว้น ้ ามนต์นั้นลงไปในน ้ า

ให้เทียนดบั  ๑ คร้ัง แลว้ไปต่อเทียนจากห้ิงพระให้ไฟติด สวดให้ได ้๓ 

จบ ทุกคร้ังท่ีได ้๑ จบ หรือ ๑ คร้ัง ให้เป่าเทียนลงท่ีแกว้น ้ า หรือขัน

น ้ามนต ์แลว้จุดเทียนใหม่ 

  

จาก นั้น สวด อิติปิโส วิเสเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะ

ตงัโสอิ อิโสตงั พุทธะ ปีติอิ อิสสะวาสุ สุสสะวาอิ สวดครบ ๓ จบ  เป่า
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เทียนท่ีจอแกว้น ้ ามนตน์ั้นลงไปในน ้ าใหเ้ทียนดบัลงท่ีน ้ า ๑ คร้ัง แลว้จุด

ใหเ้ทียนไฟติด ท่องวา่: 

  

อายนัตุ โภนโต อิธะ ทานะ สีละ เนกขมัมะ  

ปัญญา สะหะ วิริยะ ขนัติ สัจจาทิฏฐานะ  

เมตตุ เปกขา ยทุธายะโว คณัหะถะ อาวธุานีติฯ  

  

สวด ๑ จบ แลว้เป่าลงท่ีน ้า ๑ คร้ัง แลว้จุดใหเ้ทียนไฟติด ท่องวา่: 

  

โสฬะสะมงัคะลญัเจวะ นะวะโลกตุตะระธมัมะตา  

จตัตาโรจะมหาทีปา   ปัญจะพทุธามหามุนี   

ตรีปิฎะกะธมัมกัขนัธา ฉะกามาวะจะราตะถา  

ปัญจะทสัสะกะเวสัจจงั ทะสะมงัสีละเมวะจะ  

เตรัสสะธุตงัคาจะ  ปาฎิหารัญจะทะวาทสัสะ   

เอกะเมรุจะ สุราอฎัฐะ ทะเวจนัทงัสุริยงัสัคคา  

สัตตาโพชฌงัคาเจวะ จุททสัสะจกักะวตัติจะ  

เอกาทะสะวิสะณุราชา สัพเพเทวา มงัปะลายงัตุ สัพพะทา   

เอเตนะ มงัคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวนัตุ เมฯ  

สวด ๑ จบ แลว้เป่าลงท่ีน ้า ๑ คร้ัง   

 

น ้ามนตท่ี์ไดใ้หอ้าบด่ืม ทาน แกไ้ด ้ณ ขณะนั้น เลย สาธุ.
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