บทสวดอธิษฐานจิตแผเมตตาครอบจักรวาล บทสวดบรรเทากรรม บทสวดประจําวันภาษาไทย
(การสวดมนตทุกวันแบบเขาใจความหมาย สงผลดีกวาการสวดแบบงมงาย แปลไมออก)
พุทธัง อภิปูชะยามิ กราบบูชาอยางยิ่งแดพระพุทธเจา (กราบ)
ธัมมัง อภิปูชะยามิ กราบบูชาอยางยิ่งแดพระธรรม
(กราบ)
สังฆัง อภิปูชะยามิ กราบบูชาอยางยิ่งแดพระสงฆ
(กราบ)
กราบบูชาบิดามารดา ครูอาจารย ผูมีพระคุณทั้งปวง
(กราบ)
กราบขอขมาในความผิดที่ทําไวกับเจากรรมนายเวรทั้งปวง
(กราบ)
“ ขอนอบนอมแดองคพระพุทธศาสดา
ผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง ” (3 ครั้ง)
พระพุทธเจา พระบรมศาสดาผูประเสริฐยิ่ง อยูเหนือพรหม เทวดา มนุษยและสัตวทั้งหลาย ทรงเปน
อรหันต ไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง บริสุทธิ์หมดจดจากความเศราหมองทั้งปวง เปยมดวยพระ
มหาเมตตา บําเพ็ญบารมียาวนานหลายภพชาติ
จนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ สําเร็จเปนพระพุทธเจา
เปนสัพพัญูรอบรูแตกฉ านในทุกสรรพสิ่ง รูความจริงในธรรมชาติทั้งปวง เปนครูผูประเสริฐแสดงธรรมสั่ง
สอนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงชี้แนะนําพาเหลาสัตวออกจากกองทุกข หลุดจากวงเวียนกรรมที่พาเวียน
ตายเกิดไมจบสิ้น ทรงมีพระคุณยิ่งใหญ ไมมีผูใดยิ่งกวา ขาพเจาขอกราบบูชาแดคุณของพระพุทธเจาทั้งปวง
ทั้งหมดทั้งสิ้น (กราบ)
ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระพุทธเจา กราบขอขมาดวยใจสํานึกผิดที่เคยพลาดพลั้งใน
อดีต ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด นับแตนี้จนถึงนิพพาน ขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด
พระพุทธเจา ขอนอมนําคําสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติ ที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจาไมมี พระพุทธเจาเปนที่พึ่ง
อันประเสริฐสูงสุดของขาพเจา ดวยเหตุนี้ ขออันตรายทั้งปวงอยาได มีแกขา พเจา ขอขาพเจาเจริญในพระ
ศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมไดชัดแจงในชาตินี้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ
พระธรรม คือสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสไวถูกตองแลว เปนความจริงแทประเสริฐ เที่ยงตรงตอการพิสูจน
เปนสิ่งควรฟง ทองจํานอมเขาในใจ เปนขอปฏิบัติทันยุคสมัย ใหผลไดไมจํากัดกาล สงผลดีกับคนทุกวัย
ผูปฏิบัติจะรูไดเฉพาะตน เปนทางแหงความหลุดพน ทางสูความพนทุกข ทางบรรลุสูนิพพาน การศึกษาพระ
ธรรมที่ถูกตอง เปนทางเดียวที่สลัดทุกขไดถาวร ไมตองเวียนตายเกิดตอไป พระธรรมมีคณ
ุ คายิ่งใหญ ไมมี
ความรูใดยิ่งกวา ขาพเจาขอกราบบูชาคุณของพระธรรมทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น (กราบ)
ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระธรรม กราบขอขมาดวยใจสํานึกผิดที่เคยพลาดพลั้งใน
อดีต ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด นับแตนี้จนถึงนิพพาน ขาพ เจาขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้
แดพระธรรม ขอบูชานอมนําพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติ ที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไมมี พระธรรมเปนที่พึ่งอัน
ประเสริฐองคที่สองของขาพเจา ดวยเหตุนี้ ขออันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจา
ขอขาพเจาเจริญใน
พระศาสนาของพระศาสดา รูธ รรมเห็นธรรมไดชัดแจงในชาตินี้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ

พระสงฆ สาวกผูปฏิบัติถูกตองตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจาก
ทุกข จนสําเร็จเปนพระอริยะ ไดแก .. โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต เปนผูเครงครัดในธรรมวินัย
มีศีลบริสุทธิ์ เปยมเมตตา มักนอย สันโดษ เปนผูควรกราบไหวบูชา ควรถวายทาน เปนเนื้อนาบุญยิ่งใหญ ไมมี
นาบุญอื่นใดยิ่งกวา พระสงฆมีคุณยิ่งใหญ เปนเสาหลักดํารงสืบทอดพระศาสนา เผยแผคําสอนของ
พระพุทธเจาจนถึงปจจุบัน ขาพเจาขอกราบบูชาคุณของพระสงฆทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น (กราบ)
ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระสงฆ กราบขอขมาดวยใจสํานึกผิดที่เคยพลาดพลั้งใน
อดีต ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด นับแตนี้จนถึงนิพพาน ขาพเจาขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด
พระสงฆ ที่พึ่งอื่นนอกจากพระสงฆไมมี พระสงฆเปนที่พึ่งอันประเสริฐองคที่สามของขาพเจา ดวยเหตุนี้
ขออันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจา ขอขาพเจาเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมไดชัด
แจงในชาตินี้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ
ขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มาสถิตในดวงจิตวิญญาณ เปนพลังคุมครอง
ปกปองขาพเจาและครอบครัวจากอันตรายทั้งปวง ทั้งจากสิ่งทีม่ องเห็นและมองไมเห็น
ขอใหมีโอกาส
มีชีวิตอยูทําความดี สรางกุศลไดเต็มที่ มีจิตตัง้ มั่นอยูในเสนทางแหงกุศลตลอดชีวิตจนกวาจะบรรลุถึง
นิพพานดวยเทอญ
ขาพเจาขอตั้งจิตรักษาศีล จะไมฆา-รังแกคนและสัตว จะไมลักทรัพย-เอาเปรียบผูอื่น จะไมประพฤติ
ผิดในกาม-นอกใจคนรัก จะไมโกหก นินทา ดาทอ พูดคําหยาบ-เพอเจอ
ไมดื่มเหลาเสพยาเสพติด
ขอขาพเจามีจิตตั้งมั่นรักษาศีล 5 ในทุกภพชาติ ขอมีปจจัยพรอมทุกดาน เพื่อรักษาศีลไดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป เมื่อมี
เหตุใหตองผิดศีล ขอใหมีอุปสรรคขัดขวางใหขาพเจาไมสามารถกระทําสิ่งเหลานั้นไดอยางเด็ดขาด
กราบขออโหสิกรรมที่เคยทํากรรมนาติเตียน แดพอแม ครูอาจารย ผูมีพระคุณ ผูท รงคุณธรรม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหลาย ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด ขาพเจาจะสํารวมระวัง และจะเพียร
สรางความดีถวายบูชา ขอทุกทานไดโปรดเมตตารับ และอนุโมทนาในการกุศลทุกครั้งของขาพเจาดวย
เทอญ (กราบ)
กราบขออโหสิกรรมแกสัตวทกุ ภพภูมิ ที่ขาพเจาเคยเบียดเบียน ทํารายดวยกายวาจาใจ ขออภัยใน
ความหลงผิดที่ผานมา บัดนี้ขาพเจาสํานึกผิดแลว และเสียใจในสิ่งที่เคยทํา แตก็ยอนไปแกไขอะไรไมได หวัง
เพียงทุกทานโปรดเมตตาใหอภัย ใหโอกาสทําคุณไถโทษ ดวยบุญกุศลทั้งปวง ที่ขาพเจาทําไวแตอดีตถึงปจจุบัน
และจะทําในอนาคต ขออุทิศใหเจากรรมนายเวรของขาพเจาโดยเฉพาะเปนพิเศษ ขอใหไดรับทุกบุญกอนผูอื่น
ใด โดยเริ่มจากเจากรรมนายเวรอันดับตนๆ ไลลําดับลงมา ขอทุกทานโปรดเมตตารับและอนุโมทนาดวยเถิด
เมื่อรับแลว ขอใหไปเกิดในภพภูมิที่ดีทันที มีความสุขกายสุขใจ พนจากทุกขภัยทั้งสิ้น แตหากยังไมไปไหน
ก็โปรดเมตตารวมสรางบารมีไปพรอมกับขาพเจา รวมสนับสนุนขาพเจา ใหมีโอกาสทําดีไถโทษแกพวกทาน
ใหยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ (กราบ)

คําอธิษฐานใดเปนมิจฉาทิฐิ เปนเหตุถวงความเจริญทางโลกทางธรรม ที่เคยลั่นวาจาหรือตัง้ ใจไว
ขอยกเลิกทั้งหมด ขออนุญาตถอนการบนบาน คําสัญญาใด ที่ใหไวกับสิ่งศักดิ์สิทธหรือใครก็ตาม แลวหลงลืม
หรือไมสามารถทําได ขอโปรดยกโทษใหขาพเจา ขอทุกอยางเปนโมฆะเพื่อการเริ่มตนใหม ขอโอกาสแกตัวดวย
การทําทาน รักษาศีล ทําความดีในดานที่พรอม เพื่อทดแทนสิ่งที่เคยสัญญาไว // ขอถอนคําสาปแชง การตั้งจิต
จองเวรผูกอาฆาต ขออโหสิกรรมใหกับสัตวทั้งหลายทุกรูปนาม ที่เคยเบียดเบียนขาพเจา ขอยกโทษใหทั้งหมด
ขอทุกทานจงมีสุข พนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญ
ดวยเหตุแหงกุศลทั้งหลายที่ขาพเจาสรางสมมาแตอดีตถึงปจจุบัน ขอนอมเปนพลังปกปองคุมครอง
ขาพเจาและครอบครัว ใหพนจากภัยอันตรายและวิญญาณรายทั้งปวง ขอจงทําลายความหลงผิดยึดติดลงไดใน
เร็ววันนี้ ขอใหตั้งมั่นอยูในสัมมาทิฐิ มีตาสวางในทุกเรื่อง สิ่งใดเปนกุศล ขอทําสําเร็จโดยงาย สิ่งใดเปนทุกข
อกุศล เปนเหตุตกต่ํากวาปจจุบัน เปนทางสูอบายภูมิ ขออยาใหขาพเจาทําสําเร็จอยางเด็ดขาด เมื่อมีปญหา
ขอใหแกไขไดโดยงาย ขอใหมีปจจัยและสุขภาพที่พรอม ในการดูแลตนและครอบครัว ทําประโยชนใหกับ
สวนรวมไดโดยงาย ขอความดีที่ทําไวจงปรากฏผลในเร็ววัน เพื่อเปนกําลังใจในการรักษาศีล และการทําความดี
ใหยิ่งขึ้นตอไปดวยเทอญ
ขอนอมบุญกุศล อุทิศบูชาถวาย แดพระรัตนตรัย บิดามารดา ปูยา ตายาย ครูอาจารย ผูม ีพระคุณทุก
รูปนามจากทุกภพภูมิ แด..(พระและนักบวชรวมถึงเทวดาที่ขาพเจานับถือ)...แดสมเด็จโต หลวงพอพุธ หลวง
ตาพระมหาบัว สมเด็จพระสังฆราช พระมหาราชทุกพระองค พระเจาตากสิน พระนเรศวร พระพุทธยอดฟา
พระปยะ(ร.5) พอขุนราม กรมหลวงชุมพร พระศาสดาและนักบวชผูทรงความดีทุกศาสนา นอมกุศลสงใหเจา
กรรมนายเวรและครอบครัวของขาพเจาทุกภพชาติ แดเทพเทวาทุกภพภูมิ พระโพธิสัตว ทาวมหาราชทั้งสี่
อินทร พรหม ยม ยักษ คนธรรพ กุมภัณฑ นาค อสูร พระภูมิเจาที่ ในหลวงพระราชินี พระสยามเทวาธิราช
เจาพอหลักเมือง เจาทุง เจาทา เจาปา เจาเขา ทหาร ตํารวจ ขาราชการผูทรงความดีทุกสาขาอาชีพ เทวดาและ
วิญญาณทั้งหลาย ที่อยูในน้ํา บนบก บนตนไม หรือในอากาศก็ดี ปศาจ เปรต สัมภเวสี สรรพสัตวทั้งหลายทุก
ภพภูมิทั่วหมื่นจักรวาล อนันตจักรวาล.... ขอทุกทานไดโปรดรับและรวมอนุโมทนา ขอโปรดอภัยความผิดที่
เคยลวงเกิน ขออยามีเวรตอกันอีกเลย ขออยาเบียดเบียนซึ่งกันอีกเลย ขอทุกทานจงมีสุข พนจากทุกขภัย
ปลอดจากอกุศลจิตทั้งสิ้นเทอญ //
ขอสงบุญกุศลเปนพิเศษใหกับเหลาเทวดา มนุษย และวิญญาณทั้งหลาย ที่สนับสนุนคุมครอง และมี
เมตตากับขาพเจาตลอดมา ขอทานทั้งหลายจงมีแตความสุข เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สุขภาพแข็งแรง
การงานมั่นคง รุงเรืองดวยทางที่เปนกุศล มีความสุขกายสบายใจทุกดาน นอมสงถึงเจากรรมนายเวรของทาน
ทั้งหลาย ไดโปรดรับบุญกุศลที่ขาพเจาอุทิศใหดวย ขอจงมีความสุข และโปรดงดโทษ ใหกับทานทั้งหลายที่
สนับสนุนและคุมครองขาพเจาทุกรูปทุกนามดวยเทอญ
กุศลใดบําเพ็ญมาแตอดีต
ขอรวมเปนกําลังเพื่อบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจาองคปจจุบันดวย
เถิด หากยังตองกลับมาเกิด ขอใหไดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา เปนผูมีสติ มีปญญา สมาธิ หิริโอตตัปปะ
ทรงศีลบริสุทธิ์ เปนสัมมาทิฐิ ประกอบสัมมาอาชีพ พึงพอใจการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง มีปจจัยพรอม
สมบูรณทุกดาน ในการดูแลตนและครอบครัว ในการเผยแพรศาสนาและชวยเหลือผูอื่นไดเต็มที่ ดวยบุญกุศล
ทั้งหมดทั้งมวลของขาพเจา ขอใหมีพรอมทุกสิ่ง เพื่อการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรม ไดโดยงายในชาตินี้ ในเร็ว
วันนี้ดวยเทอญ สาธุ

(บทปลงอุสภะ /มรณานุสติ ควรนํามาทองและพิจารณา หรือฟงบอยๆ)
รางกายมนุษยเต็มไปดวยของสกปรก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก น้ําเลือด น้ําเหลือง ขี้มูก
ขี้หู ขี้ตา อุจจาระ ปสสาวะ มนุษยไมตางจากถุงหนังที่เต็มไปดวยขี้ คนสวยคนหลอไมมีจริง มีแตถุงขี้เดินไปมา
พรอมจะปลอยกลิ่นเหม็นคละคลุงไดตลอดเวลา คนรักไมใชของแนนอน หากศีลและบุญไมเสมอกัน เกิดชาติ
ใหมก็ตองแยกยายกลายเปนคูของคนอื่น ความทรมานจากการไมสมหวังและตองพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ
ความเหนื่อยยากลําบากกายใจทั้งหลายในโลกนี้ ยังเทียบไมไดกับความทุกขที่ตองตายกลายเปนผี ที่ไรซึ่งการ
สะสมบุญกุศลไวมากพอ
รางกายมนุษยเปนรังแหงโรค เปนของเปราะบาง พรอมจะปวยและตายไดทุกเมื่อ ไมมีใครเลยสักคน
ที่จะพนความแก ความเจ็บ ความตายไปได ทุกครั้งที่เราหายใจเขาออก จะมีคนพึ่งตายและกําลังจะตายอยูที่
ใดที่หนึ่งในโลกนี้เสมอ คนตายในวันนี้ มักไมเคยคิดวาตัวเองจะตองตาย ไมมีใครกําหนดไดวาเราและคนที่เรา
รักจะตายเมื่อไหร ควรเรงทําความดีกับคนที่เรารักและรักเราใหมากที่สุดกอนที่จะสายไป ไมควรประมาทใน
ชีวิต หมั่นสะสมบุญกุศลดวยการรูจักเสียสละ ใหทานรักษาศีล สวดมนตฟงธรรม กตัญูตอผูมีคุณ ขวนขวาย
ชวยเหลือผูอื่น หมั่นสังเกตมองดูจิตภายใน วากําลังรูสึกอยางไร หมั่นรูสึกตัวทั่วรางกาย วากําลังขยับหรือ
ตั้งอยูทาไหน ฝกใหอภัย ทําจิตผองใสใหไดตลอดทั้งวัน
บุญและจิตผองใสมีเมตตาจะนําไปสูสุคติ ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีแตความสุข ความชั่วและจิตเศราหมอง
โกรธแคนเห็นแกตัวจะนําไปสูทุคติ ไปเกิดในภพภูมิที่ลําบากมีแตความทุกข ลาภ ยศ สรรเสริญ ความรัก
ความโกรธ ปญหาชีวิตและความทุกขทั้งหลาย คือของชั่วคราว เปนแคละครชีวิตปลอมๆ ฉากหนึ่ง เปนเรื่อง
ของโลกนี้ที่ไมนานตางคนก็ลืมกันหมดสิ้น นอกเหนือจากบุญกุศลแลว ทุกสิ่งที่เคยมี เคยเปน เคยทํา
ไมมีประโยชนสําหรับเราอีกเลยในหลายภพชาติขางหนา ที่เราตองเผชิญกันอีกยาวไกล หากยังไมบรรลุธรรม
โชคดีที่เราไดเกิดเปนมนุษย ซึ่งเปนภพภูมิเดียวที่ทําบุญไดมากและงายที่สุด วันนี้เรายังมีชีวิตอยู ยังสวด
มนต ยังฟงธรรมะไดรูเรื่อง ยังมีโอกาสอีกมากในการสะสมบุญกุศล เพื่อบรรเทาบาปที่เคยผิดพลาดมาในอดีต
เพื่อเปนความสุขความเจริญในโลกนี้และสงตอไปถึงโลกหนา ซึ่งหลายคนไมมีโอกาสดีแบบนี้อีกแลว เพราะเขา
เหลานั้นพึ่งหมดลมหายใจจากไป โดยไมรูวาอีกนานแคไหนจะไดเกิดเปนมนุษย ไดมีโอกาสสะสมบุญไดงายแบบ
พวกเราอีกครั้ง
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต สัตวทั้งหลายตองตายหมดดวยกันทั้งสิ้น
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา
เกิดขึ้นแลว ยอมดับไป ความสงบระงับดับไปแหงสังขารนั้น เปนสุข
(ทําสมาธิตออยางนอย 5-10 นาทีจะดีมาก เสร็จแลวกราบลาพระกอนเลิก 5 ครั้งเหมือนตอนเริ่มตน)

