
  บทสวดอธิษฐานจิตแผเมตตาครอบจักรวาล บทสวดบรรเทากรรม บทสวดประจําวันภาษาไทย 
(การสวดมนตทุกวันแบบเขาใจความหมาย สงผลดีกวาการสวดแบบงมงาย แปลไมออก) 
  
พุทธัง  อภิปูชะยามิ   กราบบูชาอยางยิ่งแดพระพุทธเจา   (กราบ)   
ธัมมัง  อภิปูชะยามิ   กราบบูชาอยางยิ่งแดพระธรรม       (กราบ) 
สังฆัง  อภิปูชะยาม ิ  กราบบูชาอยางยิ่งแดพระสงฆ         (กราบ)   
กราบบูชาบิดามารดา ครูอาจารย ผูมีพระคุณทั้งปวง                 (กราบ) 
กราบขอขมาในความผิดที่ทําไวกับเจากรรมนายเวรทั้งปวง          (กราบ)  
  
“ ขอนอบนอมแดองคพระพุทธศาสดา   
ผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง ” (3 คร้ัง) 
  
           พระพุทธเจา พระบรมศาสดาผูประเสริฐย่ิง อยูเหนือพรหม เทวดา มนุษยและสัตวท้ังหลาย  ทรงเปน
อรหันต  ไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง บริสุทธิ์หมดจดจากความเศราหมองท้ังปวง เปยมดวยพระ
มหาเมตตา บําเพ็ญบารมียาวนานหลายภพชาต ิ   จนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ สําเร็จเปนพระพุทธเจา           
เปนสัพพัญูรอบรูแตกฉ านในทุกสรรพสิ่ง รูความจริงในธรรมชาติท้ังปวง  เปนครูผูประเสริฐแสดงธรรมสั่ง
สอนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงชี้แนะนําพาเหลาสัตวออกจากกองทุกข  หลุดจากวงเวียนกรรมท่ีพาเวียน
ตายเกิดไมจบสิ้น ทรงมีพระคุณยิ่งใหญ ไมมีผูใดยิ่งกวา  ขาพเจาขอกราบบูชาแดคุณของพระพุทธเจาท้ังปวง
ท้ังหมดทั้งส้ิน (กราบ)    
  
ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระพุทธเจา  กราบขอขมาดวยใจสํานึกผิดท่ีเคยพลาดพลั้งใน
อดีต  ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด   นับแตนี้จนถึงนิพพาน  ขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด
พระพุทธเจา ขอนอมนําคําส่ังสอนมาประพฤติปฏิบัติ ท่ีพึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจาไมมี พระพุทธเจาเปนท่ีพึ่ง
อันประเสริฐสูงสุดของขาพเจา  ดวยเหตุนี้ ขออันตรายท้ังปวงอยาได มีแกขาพเจา ขอขาพเจาเจริญในพระ
ศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมไดชัดแจงในชาตินี้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ 
  
          พระธรรม คือสิ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสไวถูกตองแลว เปนความจริงแทประเสริฐ เท่ียงตรงตอการพิสูจน 
เปนสิ่งควรฟง ทองจํานอมเขาในใจ  เปนขอปฏิบัติทันยุคสมัย ใหผลไดไมจํากัดกาล สงผลดีกับคนทุกวัย        
ผูปฏิบัติจะรูไดเฉพาะตน เปนทางแหงความหลุดพน ทางสูความพนทุกข ทางบรรลุสูนิพพาน  การศึกษาพระ
ธรรมท่ีถูกตอง เปนทางเดียวท่ีสลัดทุกขไดถาวร ไมตองเวียนตายเกิดตอไป พระธรรมมีคณุคายิ่งใหญ ไมมี
ความรูใดยิ่งกวา  ขาพเจาขอกราบบูชาคุณของพระธรรมท้ังปวงท้ังหมดท้ังสิ้น (กราบ)    
  
ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระธรรม  กราบขอขมาดวยใจสํานึกผิดที่เคยพลาดพลั้งใน
อดีต  ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด   นับแตนี้จนถึงนิพพาน ขาพ  เจาขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้
แดพระธรรม ขอบูชานอมนําพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติ ท่ีพึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไมมี พระธรรมเปนท่ีพึ่งอัน
ประเสริฐองคท่ีสองของขาพเจา  ดวยเหตุนี้ ขออันตรายท้ังปวงอยาไดมีแกขาพเจา       ขอขาพเจาเจริญใน
พระศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมไดชัดแจงในชาตินี้  มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ   



          พระสงฆ สาวกผูปฏิบัติถูกตองตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเคร่ืองออกจาก
ทุกข จนสําเร็จเปนพระอริยะ ไดแก .. โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต  เปนผูเครงครัดในธรรมวินัย  
มีศีลบริสุทธิ์ เปยมเมตตา มักนอย สันโดษ เปนผูควรกราบไหวบูชา ควรถวายทาน เปนเนื้อนาบุญยิ่งใหญ   ไมมี
นาบุญอื่นใดยิ่งกวา  พระสงฆมีคุณยิ่งใหญ  เปนเสาหลักดํารงสืบทอดพระศาสนา เผยแผคําสอนของ
พระพุทธเจาจนถึงปจจุบัน  ขาพเจาขอกราบบูชาคุณของพระสงฆท้ังปวงทั้งหมดทั้งสิ้น (กราบ)   
  
ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระสงฆ  กราบขอขมาดวยใจสํานึกผิดท่ีเคยพลาดพลั้งใน
อดีต  ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด   นับแตนี้จนถึงนิพพาน  ขาพเจาขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด
พระสงฆ  ที่พ่ึงอื่นนอกจากพระสงฆไมมี พระสงฆเปนท่ีพึ่งอันประเสริฐองคที่สามของขาพเจา  ดวยเหตุนี้     
ขออันตรายท้ังปวงอยาไดมีแกขาพเจา ขอขาพเจาเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมไดชัด
แจงในชาตินี ้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ  
  
 
          ขออาราธนาคณุพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  มาสถิตในดวงจิตวิญญาณ เปนพลังคุมครอง
ปกปองขาพเจาและครอบครัวจากอันตรายทั้งปวง  ทั้งจากสิ่งทีม่องเห็นและมองไมเห็น     ขอใหมีโอกาส 
มีชีวิตอยูทําความดี สรางกุศลไดเต็มที ่ มีจิตตัง้มั่นอยูในเสนทางแหงกุศลตลอดชีวิตจนกวาจะบรรลถุึง
นิพพานดวยเทอญ   
  
          ขาพเจาขอตั้งจิตรักษาศีล จะไมฆา-รังแกคนและสัตว จะไมลักทรัพย-เอาเปรียบผูอื่น  จะไมประพฤติ
ผิดในกาม-นอกใจคนรัก  จะไมโกหก นินทา ดาทอ พูดคําหยาบ-เพอเจอ   ไมดื่มเหลาเสพยาเสพติด           
ขอขาพเจามีจิตตั้งมั่นรักษาศีล 5 ในทุกภพชาติ  ขอมีปจจัยพรอมทุกดาน เพ่ือรักษาศีลไดบริสุทธิ์ย่ิงขึ้นไป เมื่อมี
เหตุใหตองผิดศีล ขอใหมีอุปสรรคขัดขวางใหขาพเจาไมสามารถกระทําสิ่งเหลานั้นไดอยางเด็ดขาด  
  
          กราบขออโหสิกรรมท่ีเคยทํากรรมนาติเตียน แดพอแม ครูอาจารย ผูมีพระคุณ ผูทรงคุณธรรม        
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิและเทวดาทั้งหลาย ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด ขาพเจาจะสํารวมระวัง และจะเพียร
สรางความดีถวายบูชา ขอทุกทานไดโปรดเมตตารับ และอนุโมทนาในการกุศลทุกครั้งของขาพเจาดวย
เทอญ (กราบ)    
   
          กราบขออโหสิกรรมแกสัตวทุกภพภูมิ ที่ขาพเจาเคยเบียดเบียน ทํารายดวยกายวาจาใจ ขออภัยใน
ความหลงผิดท่ีผานมา บัดนี้ขาพเจาสํานึกผิดแลว และเสียใจในส่ิงท่ีเคยทํา แตก็ยอนไปแกไขอะไรไมได หวัง
เพียงทุกทานโปรดเมตตาใหอภัย ใหโอกาสทําคุณไถโทษ ดวยบุญกุศลท้ังปวง ที่ขาพเจาทําไวแตอดีตถึงปจจุบัน
และจะทําในอนาคต ขออุทิศใหเจากรรมนายเวรของขาพเจาโดยเฉพาะเปนพิเศษ ขอใหไดรับทุกบุญกอนผูอื่น
ใด โดยเริ่มจากเจากรรมนายเวรอันดับตนๆ ไลลําดับลงมา ขอทุกทานโปรดเมตตารับและอนุโมทนาดวยเถิด 
เมื่อรับแลว ขอใหไปเกิดในภพภูมิที่ดีทันที มีความสุขกายสุขใจ พนจากทุกขภัยท้ังสิ้น  แตหากยังไมไปไหน      
ก็โปรดเมตตารวมสรางบารมีไปพรอมกับขาพเจา รวมสนับสนุนขาพเจา ใหมีโอกาสทําดีไถโทษแกพวกทาน   
ใหย่ิงขึ้นไปดวยเทอญ (กราบ)  



        คําอธิษฐานใดเปนมิจฉาทิฐิ เปนเหตุถวงความเจริญทางโลกทางธรรม  ท่ีเคยลั่นวาจาหรือตั้งใจไว        
ขอยกเลิกทั้งหมด   ขออนญุาตถอนการบนบาน คําสัญญาใด ท่ีใหไวกับสิ่งศักดิ์สิทธหรือใครก็ตาม แลวหลงลืม
หรือไมสามารถทําได  ขอโปรดยกโทษใหขาพเจา ขอทุกอยางเปนโมฆะเพื่อการเริ่มตนใหม ขอโอกาสแกตัวดวย
การทําทาน รักษาศีล ทําความดีในดานท่ีพรอม เพื่อทดแทนสิ่งท่ีเคยสัญญาไว // ขอถอนคําสาปแชง การตั้งจิต
จองเวรผูกอาฆาต ขออโหสิกรรมใหกับสัตวทั้งหลายทุกรูปนาม ที่เคยเบียดเบียนขาพเจา ขอยกโทษใหทั้งหมด    
ขอทุกทานจงมีสุข พนจากทุกขภัยท้ังสิ้นเทอญ          
  

          ดวยเหตุแหงกุศลท้ังหลายที่ขาพเจาสรางสมมาแตอดีตถึงปจจุบัน ขอนอมเปนพลังปกปองคุมครอง
ขาพเจาและครอบครัว ใหพนจากภัยอันตรายและวิญญาณรายทั้งปวง  ขอจงทําลายความหลงผิดยึดติดลงไดใน
เร็ววันนี้ ขอใหตั้งมั่นอยูในสัมมาทิฐิ มีตาสวางในทุกเร่ือง  สิ่งใดเปนกุศล ขอทําสําเร็จโดยงาย สิ่งใดเปนทุกข
อกุศล เปนเหตุตกต่ํากวาปจจุบัน เปนทางสูอบายภูมิ ขออยาใหขาพเจาทําสําเร็จอยางเด็ดขาด  เมื่อมีปญหา
ขอใหแกไขไดโดยงาย ขอใหมีปจจยัและสุขภาพท่ีพรอม ในการดูแลตนและครอบครัว ทําประโยชนใหกับ
สวนรวมไดโดยงาย ขอความดีท่ีทําไวจงปรากฏผลในเร็ววัน เพื่อเปนกําลังใจในการรักษาศีล  และการทําความดี
ใหย่ิงขึ้นตอไปดวยเทอญ  
   

          ขอนอมบุญกุศล อุทิศบูชาถวาย แดพระรัตนตรัย  บิดามารดา ปูยา ตายาย ครูอาจารย ผูมีพระคุณทุก
รูปนามจากทุกภพภูม ิ แด..(พระและนักบวชรวมถึงเทวดาที่ขาพเจานับถือ)...แดสมเด็จโต หลวงพอพุธ หลวง
ตาพระมหาบัว สมเด็จพระสังฆราช พระมหาราชทุกพระองค พระเจาตากสิน พระนเรศวร พระพุทธยอดฟา 
พระปยะ(ร.5) พอขุนราม กรมหลวงชุมพร พระศาสดาและนกับวชผูทรงความดีทุกศาสนา  นอมกุศลสงใหเจา
กรรมนายเวรและครอบครัวของขาพเจาทุกภพชาติ แดเทพเทวาทุกภพภูมิ พระโพธิสัตว ทาวมหาราชท้ังสี่ 
อินทร พรหม ยม ยักษ คนธรรพ กุมภัณฑ นาค อสูร พระภูมิเจาที่  ในหลวงพระราชินี พระสยามเทวาธิราช 
เจาพอหลักเมือง เจาทุง เจาทา เจาปา เจาเขา ทหาร ตํารวจ ขาราชการผูทรงความดีทุกสาขาอาชีพ เทวดาและ
วิญญาณทั้งหลาย ท่ีอยูในน้ํา บนบก บนตนไม หรือในอากาศก็ดี  ปศาจ เปรต สัมภเวสี  สรรพสัตวท้ังหลายทุก
ภพภูมิทั่วหมื่นจักรวาล อนันตจักรวาล....  ขอทุกทานไดโปรดรับและรวมอนุโมทนา  ขอโปรดอภัยความผิดที่
เคยลวงเกิน ขออยามีเวรตอกันอีกเลย ขออยาเบียดเบียนซึ่งกันอีกเลย ขอทุกทานจงมีสุข  พนจากทุกขภัย 
ปลอดจากอกุศลจิตท้ังสิ้นเทอญ  //  
  

ขอสงบุญกุศลเปนพิเศษใหกับเหลาเทวดา มนุษย และวิญญาณท้ังหลาย ท่ีสนับสนุนคุมครอง และมี
เมตตากับขาพเจาตลอดมา ขอทานทั้งหลายจงมีแตความสุข เจริญท้ังทางโลกและทางธรรม สุขภาพแข็งแรง  
การงานมั่นคง รุงเรืองดวยทางที่เปนกุศล มีความสุขกายสบายใจทุกดาน  นอมสงถึงเจากรรมนายเวรของทาน
ท้ังหลาย ไดโปรดรับบุญกุศลท่ีขาพเจาอุทิศใหดวย ขอจงมีความสุข และโปรดงดโทษ ใหกับทานท้ังหลายท่ี
สนับสนุนและคุมครองขาพเจาทุกรูปทุกนามดวยเทอญ     

กุศลใดบําเพ็ญมาแตอดีต ขอรวมเปนกําลังเพื่อบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจาองคปจจุบันดวย
เถิด   หากยังตองกลับมาเกิด ขอใหไดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา เปนผูมีสติ มีปญญา สมาธิ หิริโอตตัปปะ 
ทรงศีลบรสิุทธิ์ เปนสัมมาทิฐิ ประกอบสัมมาอาชีพ พึงพอใจการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง มีปจจัยพรอม
สมบูรณทุกดาน ในการดูแลตนและครอบครัว ในการเผยแพรศาสนาและชวยเหลือผูอื่นไดเต็มที่  ดวยบุญกุศล
ท้ังหมดทั้งมวลของขาพเจา ขอใหมีพรอมทุกสิ่ง  เพื่อการปฏิบัติธรรมและบรรลธุรรม ไดโดยงายในชาตินี้ ในเร็ว
วันนี้ดวยเทอญ  สาธุ  



(บทปลงอุสภะ /มรณานุสติ ควรนํามาทองและพิจารณา หรือฟงบอยๆ) 
 

รางกายมนุษยเต็มไปดวยของสกปรก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก น้ําเลือด น้ําเหลือง ขี้มูก 
ขี้หู ขี้ตา อุจจาระ ปสสาวะ  มนุษยไมตางจากถงุหนังท่ีเต็มไปดวยขี้  คนสวยคนหลอไมมีจริง มีแตถุงขี้เดินไปมา 
พรอมจะปลอยกลิ่นเหม็นคละคลุงไดตลอดเวลา  คนรักไมใชของแนนอน หากศีลและบุญไมเสมอกัน เกิดชาติ
ใหมก็ตองแยกยายกลายเปนคูของคนอื่น ความทรมานจากการไมสมหวังและตองพลัดพรากจากสิ่งที่รักท่ีพอใจ 
ความเหนื่อยยากลําบากกายใจทั้งหลายในโลกนี้ ยังเทียบไมไดกับความทุกขที่ตองตายกลายเปนผี ท่ีไรซึ่งการ
สะสมบุญกุศลไวมากพอ 
 

รางกายมนุษยเปนรังแหงโรค เปนของเปราะบาง พรอมจะปวยและตายไดทุกเมื่อ ไมมีใครเลยสักคน   
ท่ีจะพนความแก ความเจ็บ ความตายไปได  ทุกครั้งท่ีเราหายใจเขาออก จะมีคนพึ่งตายและกําลังจะตายอยูท่ี
ใดที่หนึ่งในโลกนี้เสมอ  คนตายในวันนี้ มักไมเคยคิดวาตัวเองจะตองตาย ไมมีใครกําหนดไดวาเราและคนที่เรา
รักจะตายเมื่อไหร  ควรเรงทําความดีกับคนที่เรารักและรักเราใหมากท่ีสุดกอนท่ีจะสายไป  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 ปญหาชีวิตและความทุกขท้ังหลาย คือของชั่วคราว เปนแคละครชีวิตปลอมๆ ฉากหนึ่ง เปนเร่ือง
ของโลกนี้ท่ีไมนานตางคนก็ลืมกันหมดสิ้น นอกเหนือจากบุญกุศลแลว ทุกสิ่งท่ีเคยมี เคยเปน เคยทํา            
ไมมีประโยชนสําหรับเราอีกเลยในหลายภพชาติขางหนา ท่ีเราตองเผชิญกันอีกยาวไกล หากยังไมบรรลุธรรม  

 
โชคดีที่เราไดเกิดเปนมนษุย ซึ่งเปนภพภูมิเดียวที่ทําบุญไดมากและงายท่ีสุด วันนี้เรายังมีชีวิตอยู ยังสวด

มนต ยังฟงธรรมะไดรูเร่ือง ยังมีโอกาสอีกมากในการสะสมบุญกุศล เพื่อบรรเทาบาปท่ีเคยผิดพลาดมาในอดีต 
เพื่อเปนความสุขความเจริญในโลกนี้และสงตอไปถึงโลกหนา ซึ่งหลายคนไมมีโอกาสดีแบบนี้อีกแลว เพราะเขา
เหลานั้นพึ่งหมดลมหายใจจากไป โดยไมรูวาอีกนานแคไหนจะไดเกิดเปนมนุษย ไดมีโอกาสสะสมบุญไดงายแบบ
พวกเราอีกครั้ง  

 
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต สัตวท้ังหลายตองตายหมดดวยกันท้ังสิ้น  
สังขารท้ังหลายทั้งปวงไมเที่ยง   มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา 
เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไป   ความสงบระงับดับไปแหงสังขารนั้น เปนสุข 
 
 

 (ทําสมาธิตออยางนอย 5-10 นาทจีะดีมาก เสร็จแลวกราบลาพระกอนเลิก 5 คร้ังเหมือนตอนเริ่มตน) 


