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[1] ดวยเดชแหงบุญบารมี รัศมี กําลัง ฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด อันประดามี ของพระสัมมาสัม
พุทธเจาองคปฐม พระสัมมาสัมพุทธเจาพระตนธาตุตนธรรม บารมีพระนิพพาน บารมีธาตุธรรมฝาย
กุศลาธรรมา ฝายสัมมาทิฐิ ทั้งปวง และดวยอานุภาพแหงบุญบารมีที่ขาพเจาบําเพ็ญไวดีแลว ขอให
ขาพเจาเขาถึงมรรคผล นิพพาน วิชชา จรณะอันบริสุทธิ์ ละเอียด ถูกตองตรงไปตามความเปนจริง
โดยงาย โดยสะดวก โดยเร็วพลัน
[2] ขอใหขาพเจาไดมีสวนในคุณธรรม คุณวิเศษ โลกียทรัพย โลกุตรทรัพย มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
นิพพานสมบัติ มรรคผล นิพพาน วิชชา จรณะ รูปสมบัติ ทรัพยสมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ จักขุ
ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง บุญ บารมี รัศมี กําลัง ฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด ของพระสัมมาสัม
พุทธเจาองคปฐม พระสัมมาสัมพุทธเจาพระตนธาตุตนธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค
และของหลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
[3] ขอใหขาพเจา มีความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ธาตุธรรม เห็น จํา คิด รู ทุกๆ กาย ทุกๆ ดวง ตลอด
หมดทั้งสุดหยาบสุดละเอียด ลวนสะอาดบริสุทธิ์สวางไสว เปนผูที่มีกิเลสเบาบาง หรือถึงขั้นไมมีกิเลส
เลย ขอใหวิบากกรรม วิบากมาร ผังชีวิตที่ไมดี วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ อกุศล มลทิน อวิชชา กิเลส อาสวะ
อนุสัย สังโยชนเบื้องต่ําและเบื้องสูง จงมลายหายสูญไปจนหมดสิ้น เหลือแตสิ่งดีงาม เหลือแตกุศล
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บุญ บารมี รัศมี กําลังฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด คุณธรรม คุณวิเศษ คุณงามความดี อันบริสุทธิ์
บริบูรณ เปนสิริสมบัติ วัฒนะ มงคลทั้งปวง
[4] ขอใหไดศึกษาและทําวิชชารวมกับหลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี และครูบาอาจารยวิชชา
ธรรมกาย ผูทรงศีล ทรงธรรม ทรงวิชชาอันบริสุทธิ์ เปนสัมมาทิฐิแตเพียงฝายเดียว โดยงาย
โดยสะดวก โดยราบรื่น สุขสดชื่น สมหวัง ขอใหสามารถเขานิโรธสมาบัติไดอยางสมบูรณ นานตราบ
เทาที่ตองการ ขอใหชนะพญามาร เสนามาร หมูมาร คนภัย คนพาล กิเลส กรรม วิบาก อาสวะ มลทิน
สิ่งที่ไมดี ผังมาร วิชชามาร ทุกชนิดทุกประการ ชนะขาดลอยจนหมดสิ้น โดยงาย โดยสะดวก โดย
ราบรื่น โดยเร็วพลัน ชนะเรื่อยไป ทั้งภายใน และภายนอก ตลอดไป
[5] ขอใหขาพเจามีทรัพยสมบัติมาก ทั้งโลกียทรัพย ทั้งอริยทรัพย ทั้งมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และ
นิพพานสมบัติ รูปสมบัติ ทรัพยสมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญสุข ใหมีสมบัติ
จักรพรรดิอันเลิศ อันบริสุทธิ์บริบูรณ อันประเสริฐประณีตมากมายมหาศาล ใชสอยไมมีวันหมดสิ้น
โดยที่ไมตองทํามาหากินแสวงหาทรัพยดวยตนเองเลย และใหมีผูชวยที่ซื่อสัตยจงรักภักดีคอยดูแล
จัดการสมบัติใหเปนอยางดี ทําใหไมตองเดือดรอนเพราะสมบัติเลย ขอใหขาพเจามีรัตนะ 7 ประการ
ทั้งของหยาบ ของละเอียด ระดับจุลจักร มหาจักร บรมจักร และที่ยิ่งกวา เอาไวใชสอยไปทุกชาติทุก
ภพ ตลอดกาลยาวนานไมมีขาดชวงขาดตอน จนกวาจะถึงจุดหมายปลายทางในการสรางบารมีของ
หลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และขอใหขาพเจามีวิชชาบริสุทธิ์แกกลาสามารถ
ใชสอยควบคุมรัตนะ 7 ทั้งของหยาบและของละเอียดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอานุภาพมาก และมี
ศักยภาพสูงสุด โดยปราศจากโทษตอขาพเจา
[6] ขอใหขาพเจาพรั่งพรอมดวยมงคลชีวิตทั้ง 38 ประการ อีกทั้งมรรคผล นิพพาน วิชชาธรรมกาย มี
ชื่อเสียงอันดีงามขจรขจายไปตลอดหมดสากลโลก ทั้งในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เมื่อบําเพ็ญตนไวดี
แลวก็ขอใหเปนที่รัก เคารพ นับถือ เชื่อถือ เชื่อฟง เปนที่นิยม ชมชอบ เปนที่ศรัทธา ของสรรพสัตว
ทั้งหลาย ใหไดเปนผูนํามหาชนในการสรางความดี สรางบารมี ตามสวนแหงกําลังบุญบารมี บําเพ็ญ
บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ยังกุศลธรรมบททั้งหลายใหเจริญรุงเรืองเฟองฟู ยังอกุศลกรรมบทใหหมด
สิ้นไป ทั้งในตนเองและผูอื่น ยังกุศลาธรรมาในเจริญขึ้นในธาตุธรรม ยังอกุศลาธรรมาใหหมดสิ้นไป
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สามารถเปลี่ยนมิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลาย ใหกลายเปนสัมมาทิฐิแตเพียงฝายเดียวไดมากมายตามใจ
ปรารถนา โดยงาย โดยเร็ว
[7] ขอใหมีปญญาบริสุทธิ์กวางขวางมาก ทั้งสุตมยปญญา จินตมยปญญา ภาวนามยปญญา และให
มีฤทธิ์เดชอานุภาพมากประดุจพระบรมพุทธจักรพรรดิ และที่ยิ่งกวา ยิ่งๆ ขึ้นไป ขอใหมียศ ศักดิ์
อธิปไตย อํานาจ วาสนา ความเปนใหญทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อการทําความดีอยางบริสุทธิ์
บริบูรณเทานั้น โดยปราศจากโทษ ใหไดศึกษาความรูทั้งทางโลกและทางธรรมกับครูบาอาจารยดีๆ ที่
เปยมดวยความรูความสามารถ มีศีลมีธรรมบริสุทธิ์ มีภูมิรู ภูมิธรรมอันเลิศ เมื่อมีครูบาอาจารยดังนี้
แลว ขอใหขาพเจาเปนลูกศิษยที่ดี เลาเรียนทั้งทางโลกทางธรรมไดรูและเขาใจทําไดตามครูบา
อาจารยถายทอดทั้งหมด และถาหากขาพเจาตองเปนอาจารย สอนใคร ทั้งทางโลก ทางธรรม ก็ขอให
สามารถถายทอดความรู คุณธรรม คุณงามความดี ใหกับลูกศิษย ไดอยางดีเยี่ยม หากตองเปนผูนํา
ผูบริหาร ผูปกครอง ก็ขอใหเปนผูนํา ผูบริหาร ผูปกครองที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู มี
ความสามารถ บริหารจัดการทรัพยากร บริหารคน บริหารเวลา บริหารปจจัย 4 บริหารงาน ทุกสิ่งทุก
ประการ ใหดําเนินไปโดยราบรื่นเรียบรอย สําเร็จกิจการงานนอยใหญไดอยางดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ
และศักยภาพสูงสุด ปกครองบริษัทบริวารและสรรพสัตวใหอยูเย็นเปนสุข อยูในศีล อยูในธรรม
เจริญรุงเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งมั่นอยูในมรรคผลอันดีงามทุกสิ่งทุกประการ เอื้อเฟอตองาน
ของหลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี เปนอยางยิ่งทั้งทางตรงและทางออม ทําใหหลวงพอวัด
ปากน้ําไปถึงจุดหมายปลายทางในการสรางบารมี คือที่สุดแหงธรรม ไดโดยงายโดยเร็ว โดยสะดวก
ยิ่งๆ ขึ้นไป
[8] ขอใหขาพเจาไดพบและไดฟงธรรมอันทรงคุณคา ของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
พระอริยเจา และของหลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ของครูบาอาจารยวิชชา
ธรรมกาย ผูเปนสัมมาทิฐิบุคคลแตเพียงฝายเดียว ผูมีศีลมีธรรมอันบริสุทธิ์ และขอใหทานผูเจริญ
ทั้งหลายเหลานั้น ไดเมตตาอนุเคราะห เปนกัลยาณมิตรผูแนะนําประโยชนสุขใหกับขาพเจาดวย โดย
ขอใหขาพเจาอยูในโอวาทของทานผูเจริญทั้งหลายดวยดี
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[9] ขอใหขาพเจาประพฤติพรหมจรรยอยางสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณตลอดอายุขัย ทั้งทางกาย วาจา
และใจ มีแตผูสนับสนุนใหขาพเจาประพฤติพรหมจรรย ไมมีใครสงเสริมใหครองเรือน ขอใหขาพเจา
ทรงอภิญญาทั้ง 6 ประการ สามารถแสดงปาฏิหาริย 3 ได แสดงยมกปาฏิหาริยไดเปนปกติ อยูแตใน
สุคติภูมิสรางบารมีไปสูจุดหมายปลายทางของหลวงพอวัดปากน้ํา คือที่สุดแหงธรรม อยางปลอดภัย
โดยไมมีกิเลสเลย เปนอมตะ ไมตองเกิด ไมตองแก ไมตองเจ็บ ไมตองตาย เปนกายธรรมอันสะอาด
บริสุทธิ์ตลอดทั้ง 18 กาย และตลอดหมดสุดหยาบสุดละเอียด ใสสวาง สะอาด บริสุทธิ์ มีแตบุญธาตุ
ธรรมธาตุอันสะอาดบริสุทธิ์ลวนๆ ไมมี อกุศลาธรรมา และอพัยากตาธรรมา เจือปนเลย จะไปอยูภพ
ภูมิใด เมื่อใด ก็สามารถทําได เปนอิสรเสรี ปราศจากกรอบการบังคับบัญชาของมาร วิชชามาร บาป
อกุศล และผังมารทั้งหลาย บังคับขาพเจาไมไดเลยแมแตนอย
[10] ขอใหทุกๆ กายของขาพเจาพนจากการบังคับบัญชาควบคุมของมารทั้งหลาย ใหมารไมสามารถ
ตั้งผังบาปศักดิ์สิทธิ์ใหกับขาพเจาไดเลยแมแตนอย ใหเปนอิสระจากกฎเกณฑของมารทั้งปวง เปน
อิสระจากกฎแหงกรรม เปนอิสระจากกฎไตรลักษณ ใหกายมนุษยและทุกกายของขาพเจา เปนกาย
พระนิพพานเปน มีลักษณะมหาบุรุษครบถวน มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพมาก ทรงอภิญญา ไมตองเกิด
ไมตองแก ไมตองเจ็บ ไมตองตาย ปรารถนาจะอุบัติขึ้น หรือเปลี่ยนภพภูมิ ไปอยูในสวรรค พรหมโลก
หรือในอายตนนิพพานเมื่อใด ก็ทําได จะทํากายใหหยาบ หรือทํากายใหละเอียดเมื่อใดเพียงไรก็ทําได
ใหมีบุญบารมี รัศมี กําลัง ฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด วิชชา ลวงล้ํา ลวงหนา ลวงเกินกวามาร และ
ตนธาตุตนธรรมอกุศลธรรมดําทั้งหลาย และตนธาตุตนธรรมอัพยากตาธรรมทั้งหลาย เปนอยางมาก
ตลอดไป ใหอยูในโลกไดโดยไมตองเดือดรอนเพราะกฎไตรลักษณ เพราะกฎแหงกรรม ใหพระตนธาตุ
ตนธรรมฝายกุศลและพระนิพพานเติมบุญบารมีครบถวนทุกดานใหอยูตลอดเวลา ดํารงอยูไปบารมีก็
เพิ่มเติมแกกลาขึ้นเรื่อยๆ เหมือนพระพุทธเจาในอายตนนิพพาน สามารถเจริญวิชชาและเขานิโรธ
สมาบัติไดตลอดเวลาทุกอิริยาบทในขณะที่ทํากิจตางๆ ไปดวย แลวก็รื้อสัตวขนสัตวไปสูนิพพานดวย
โดยมีรัตนะ 7 ประการ ทั้งของหยาบ และของละเอียดที่มีอานุภาพมาก เอาไวคอยอํานวยความ
สะดวกจํานวนมาก ขอใหภาคมารและภาคอัพยากฤตก็ไมสามารถสอดหรือสงธาตุและธรรมของพวก
เขาเขามาในธาตุในธรรมของขาพเจาไดแมแตเล็กแมแตนอย ปนเปนไมไดแมแตเล็กแมแตนอย จะเอา
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วิชชาของฝายมารหรือวิชชาของฝายอัพยากฤตมาครอบงํา บังคับขาพเจาก็ไมได หรือจะบังคับ โอกาส
โลก ขันธโลก สัตวโลก หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเบียดเบียนขาพเจาก็ไมไดแมแตเล็กนอย ภาคมารและภาค
อัพยากฤตจะเบียดเบียนขาพเจาทั้งทางตรงหรือทางออมก็ทําไมไดแมแตเล็กนอย หากขาพเจา
ปรารถนาจะเปนมนุษย ก็ใหอุบัติเปนมนุษยที่มีกายเหมือนพระนิพพานอยูในเมืองมนุษย มีฤทธิ์ มีเดช
อํานาจ อานุภาพ วิชชา มีมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติครบถวนทุกอยาง เอาไวทําหนาที่
รื้อสัตวขนสัตว ปราบมารประหารกิเลสทั้งหลายไดโดยงายราบรื่น หากวาอยากจะไปสวรรค ก็ทํากาย
ใหละเอียดแลวยายไปอยูสวรรค อยูพรหมโลก หรืออยูอายตนนิพพานก็ยอมได จะถอยหยาบกลับลง
มาก็ทําได เปนอมตะอยูตลอดกาลยาวนาน โดยไมตองอาศัยบิดามารดาเปนแดนเกิด แคทํากายให
หยาบขึ้น แลวก็ปรากฎอยูในโลกมนุษย มุงหนาทําวิชชา รื้อมาร ถอนมาร รื้อวิชชามาร ถอนวิชชามาร
เก็บมาร ปราบมาร รื้อผังมาร จนหมดสิ้นเกลี้ยงเสี้ยงหมดธาตุธรรมดํา และธาตุธรรมอัพยากฤตใน
ที่สุด.... เมื่อขาพเจาพนจากการครอบงําของภาคมารและภาคอัพยากฤตแลว ก็สามารถทําใหสรรพ
สัตวเหลาอื่นพนจากการครอบงําของภาคมารและภาคอัพยากฤตทั้งหลายไดโดยงายโดยสะดวก
เชนกัน จะโปรดสัตวก็สะดวกงายดาย ราบรื่นทุกอยาง ทําใหสรรพสัตวเขาอกเขาใจ เชื่อถือเชื่อฟง
และปฏิบัติตาม จนกระทั่งสั่งสมบุญบารมีไดเปนอันมาก เขาถึงธรรมกันโดยถวนหนา ไปสูสุคติโดย
ทั่วถึง จะปราบมาร ก็สะดวกงายดาย ราบรื่นทุกอยาง เปนผลใหธาตุธรรมฝายอกุศลาธรรมา และอัพ
ยากตาธรรมา คอยๆ เสื่อมสูญสิ้น หมดฤทธิ์ หมดเดช หมดอานุภาพ หมดกําลัง หมดมลาย หายสูญ
สิ้นเชื้อไมเหลือเศษในที่สุด
[11] หากมาตรแมนวาขาพเจานั้นบุญบารมียังไมถึงพรอมพอที่จะเปนอมตะ ก็ขอใหขาพเจาอายุขัย
ยืนยาวนานมากเปนพิเศษ โดยปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ปราศจากความทุกขทรมานกายและใจทั้งปวง
มีแตความสุขความบริสุทธิ์กายวาจาใจ ไมมีความทุกขกายทุกขใจเลย ไมมีกิเลสเลย ไมมีโรคกาย โรค
ใจ ไมมีปญหา ไมมีอุปสรรคใดๆ ในชีวิตเลย ไมมีทั้งทุกขจร และทุกขประจํา มีแตสุขล้ําอยูตลอดเวลา
ใหไดทํางานสรางบารมีตามแตพระสัมมาสัมพุทธเจาพระตนธาตุตนธรรมจะทรงมอบหมาย และ /หรือ
ตามแตหลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จะมอบหมาย ทั้งการทําวิชชาปราบมาร
ทําละเอียด เผยแผ ปฏิสังขรณ กอสราง หาทรัพย หาเสบียงหลอเลี้ยงกองทัพธรรม ทําหนาที่ใดๆ ทั้ง
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ทางโลก ทางธรรม ก็ขอใหสําเร็จอยางดีเยี่ยม อยางดียิ่ง เกินควรเกินคาทุกสิ่งทุกประการ ไดรับความ
รวมมือชวยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนอยางดีเยี่ยมจากทุกผูทุกคน มนุษยและเทวา และสรรพสัตว
ทั้งหลาย ไมมีศัตรู ไมมีมาร ไมมีใครเบียดเบียน หรือขัดขวางการสรางความดีของขาพเจาเลย แตถา
ขาพเจาจะทําผิดทําพลาด ทําความชั่ว ใหขอใหมีคนมาหาม มาแนะนํา มาขัดขวาง ดวยจิตปรารถนา
ดี เปนเหตุใหขาพเจาไมสามารถกระทําการอกุศลทั้งหลายไดเลย และขอใหขาพเจาเขาใจ และกลับ
ตัวกลับใจเสียใหมโดยงาย ดวยใจบริสุทธิ์ ใหขาพเจาเปนคนที่คิด พูด ทําบาป ไมขึ้น แตถาคิด พูด ทํา
ดีแลว ก็สําเร็จโดยงายทุกสิ่งทุกประการ ในกาลทุกเมื่อ
[12] ขอใหขาพเจาเปนผูที่ไมมีศัตรูเลย ไมมีคนเกลียด คนชัง คนอิจฉา ริษยา หมั่นไส ไมมีใครกลั่น
แกลง ดูถูก ดูหมิ่น วาราย เหยียดหยาม ก็ไมมีเลย สรรพสัตวทั้งหลาย ลวนมีจิตเมตตา รักและ
ปรารถนาดีตอขาพเจาอยูเสมอเปนปกติ และก็ขอใหขาพเจามีจิตเมตตา ปรารถนาดี คิดดี พูดดี ทําดี
ตอสรรพสัตวทั้งหลายเปนปกติเชนกัน และถาหากขาพเจาทําหนาที่กัลยาณมิตรใหกับใคร ก็ขอให
ประสบความสําเร็จโดยงาย ใหผูนั้น มีศีล มีธรรม บําเพ็ญบุญกิริยาทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้นไป เจริญในกุศลา
ธรรมา และสัมมาทิฐิแตเพียงสวนเดียวยิ่งๆ ขึ้นไป และขอใหบัณฑิตทรงธรรมทั้งหลายชวยกัน
สนับสนุนและเปนกัลยาณมิตรใหกับขาพเจาเชนกัน เพื่อใหขาพเจาประสบความสําเร็จในการสราง
บารมีโดยงายโดยเร็วพลัน
[13] ไมวาขาพเจาจะไปอยูในหมูคณะใด ก็ขอใหหมูคณะนั้น มีแตความรักความปรารถนาดี สมัคร
สมานสามัคคี เกื้อกูลในการสรางความดี การสรางบารมีของกันและกัน ไมทะเลาะเบาะแวง แตกแยก
ไมกลั่นแกลง ไมชิงดีชิงเดนกัน ใหคิดพูดและทําตอกันดวยจิตอันเปนกุศลดีงามทั้งนั้น ขอใหขาพเจามี
บริษัทบริวารวัฒนะเปนอันมาก คอยอุปฏฐากดูแลชวยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนการสรางบารมีซึ่งกัน
และกันดวยดี มีบริษัทบริวารเปนบัณฑิต นักปราชญ คนดี มีศีล มีธรรม รักการปฏิบัติธรรม เปนผูที่
เขาถึงธรรม เปนกัลยาณมิตร เปนมหาเศรษฐีใจกุศล เปนผูมีบุญบารมี เปนผูมีอํานาจวาสนา เปนผูที่
บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ทั้งนั้น ไมมีบริษัทบริวารเปนคนพาลเลย และขอใหขาพเจาและบริษัทบริวารมี
กําลังเหนือคนพาลและหมูมารทั้งหลายตลอดไป และถาหากตองพบกับคนพาล ก็สามารถเปลี่ยนคน
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พาลใหเปนบัณฑิตไดโดยงาย หรือถาหากตองพบกับหมูมาร ก็สามารถพลิกหมูมารใหกลับกลายเปน
ฝายกุศล ฝายสัมมาทิฐิ แตเพียงสวนเดียว ตลอดไป ไดโดยงายโดยเร็ว ตามใจปรารถนา
[14] ขอใหขาพเจานั้น ไมวาจะไปอยูในที่แหงใด ก็ขอใหที่แหงนั้นมีสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศ
สิ่งแวดลอมตางๆ เปนสัปปายะ สะอาดบริสุทธิ์ สวยงาม ประณีต เปนระเบียบวินัย เรียบรอย สวยงาม
สงบ รมรื่น งดงาม ไมมีโรค ไมมีโศก ไมมีภัย ไมมีมลภาวะ ราวกับเมืองอุทยานสวรรคหรือบานเมือง
ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย เพื่อประโยชนในการประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรม การสรางบารมี เขาถึง
พระธรรมกายและวิชชาธรรมกายโดยงายสําหรับทุกๆ คน และการทําวิชชาใหละเอียดๆ กาวหนา ยิ่งๆ
ขึ้นไป ในยุคที่ขาพเจาเกิดมานั้นขอใหมีพืชพันธุธัญญาหารรสชาติอรอย มีรสโอชายิ่ง อุดมไปดวย
สารอาหารที่เปนประโยชน ที่ผูคนนิยมรับประทาน เปนเหตุใหมนุษยและสัตวไมจําเปนตอง
รับประทานเนื้อของกันและกัน และไมมีการเสพสิ่งมึนเมาใหโทษ ในยุคที่ขาพเจาเกิดมานั้น ขอใหโลก
สงบรมเย็น มนุษยถือศีล 5 และศีล 8 และนับถือพระพุทธศาสนาเปนปกติ ราวกับมนุษยในยุคพระศรี
อาริยเมตไตรย
[15] ขอใหขาพเจาอยาไดทําบาปทั้งปวง ดวยความคิด คําพูด การกระทําใดๆ เลย กรรมหนัก กรรม
เบา กรรมทั้งหลายที่ไมดี อยาไดคิด อยาไดพูด อยาไดทําเลย ใหคิด พูด ทํา แตสิ่งที่เปนกุศลดีงาม
เปนปกติตลอดเวลา อยาไดมีใครมาทําบาปกับขาพเจา และขาพเจาก็อยาไดทําบาปกับใคร ขอให
ขาพเจามีความเคารพ ยกยองพระรัตนตรัยอยูเนืองนิตย มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอยางยิ่งในพระ
สัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยบุคคล โคตรภูบุคคล พระธรรม พระสงฆ หลวงพอวัด
ปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อีกทั้งผูทรงวิชชาธรรมกาย ครูบาอาจารยผูมีศีล มีธรรม
สะอาดบริสุทธิ์ เปนสัมมาทิฐิแตเพียงฝายเดียว ใหขาพเจามีความเคารพเลื่อมใสปรารถนาดี ตอทานผู
ทรงธรรมทั้งหลายเหลานั้นเปนปกติ มีความคุนเคยตอทานทั้งหลายเปนปกติ ไมเกอเขิน ไมประมาท
และไมประหมา เสมอตนเสมอปลาย วางตนไวดีแลว ประดุจพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร หรือพระมหา
โมคคัลลานะ ผูเขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยางไมเขินอาย แตทวาเรียบรอย เหมาะสม ดีงามทุก
ประการ
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[16] ขอใหขาพเจาเปนที่คุนเคย ไดรับความเมตตาเอ็นดู และสงเคราะห จากพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา พระอริยบุคคล โคตรภูบุคคล หลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทส
โร) ครูบาอาจารยวิชชาธรรมกาย และครูบาอาจารย และพระโพธิสัตวเจา ผูทรงศีลทรงธรรมสะอาด
บริสุทธิ์ เปนสัมมาทิฐิบุคคลแตเพียงสวนเดียวทั้งปวง
[17] ขอใหเจากรรมนายเวรทั้งหลายของขาพเจา ของคุณพอและของคุณแมขาพเจา มีสวนในกุศลผล
บุญนี้ และไดอโหสิกรรมใหขาพเจาและบิดามารดา ใหทานเจากรรมนายเวรมีความสุข พนจากทุกข มี
จิตกรุณาอโหสิกรรมตลอดกาลยาวนาน ขอใหทานเจากรรมนายเวร มีมงคลชีวิตทั้ง 38 ประการ ดวย
อานุภาพแหงบุญที่อนุโมทนาไดรับไปนั้นเทอญ
[18] หากขาพเจายังจะตองเกิดอยูอีก ก็ขอใหขาพเจามาเกิดโดยงายโดยสะดวกเหมือนพระกุมาร
สิทธัตถะ ยามเกิดก็ไมตองทุกขทรมาน ไดเกิดในครอบครัวชาวพุทธผูเปนสัมมาทิฐิ มีศรัทธามั่นคงใน
พระรัตนตรัย ในหลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และวิชชาธรรมกาย ใหไดเกิดมา
พบหลวงพอวัดปากน้ํา และรวมศึกษาปฏิบัติธรรมและรวมสรางบุญบารมีกับทานไปทุกชาติทุกภพ
หรือตามแตทานจะมอบหมาย ขอใหบิดามารดาญาติพี่นอง ลวนเปนผูเคารพนับถือหลวงพอวัด
ปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เปนผูมีศีล มีธรรม มียศใหญ มีทรัพยมาก เอื้อเฟอตอการ
สรางบุญบารมีของขาพเจา หรือมิฉะนั้น ไมวาขาพเจาจะเกิดมาในครอบครัวใด ก็ขอใหครอบครัวนั้น
กลายเปนครอบครัวชาวพุทธผูเปนสัมมาทิฐิ เปนผูที่มีศรัทธาตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนทั้งหมด
โดยงายโดยสะดวกโดยเร็วพลัน ทําใหขาพเจาไดเขาไปสูสํานักของหลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพ
มุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อสรางบุญบารมีตั้งแตยังเยาววัย ตั้งแตอยูในครรภ เขาถึงวิชชาธรรมกาย และ
วิชชาจรณะทั้งปวง ตั้งแตเด็ก รักษาเอาไวไดมั่นคงตราบจนหมดอายุขัย ไมเสื่อมไมถอยเลย มีแต
ละเอียดบริสุทธิ์ แกกลายิ่งๆ ขึ้นไป ถาหากบุญบารมีถึงพรอมก็ขอใหขาพเจาเกิดแลวโตเปนผูใหญวัย
หนุมสาวทันที เหมือนกับเทวดาในสวรรคชั้นดุสิต สามารถสรางบุญบารมีไดเต็มที่ในทันทีโดยไมมี
ปญหาอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น แตถาบุญบารมียังไมถึงพรอมก็ใหคอยๆ เติบโตตามปกติ แมเปนเด็ก ก็
ขอใหเปนเด็กอัจฉริยะ มีความเฉลียวฉลาด มีปญญา มีความฉลาดทางอารมณ มีจิตใจดีงาม มี
ความสามารถสูง เฉกเชนทานมโหสถบัณฑิตในวัยเยาว หรือเหมือนเด็กในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
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สัมมาสัมพุทธเจา ไมสรางบาปเลย ไมวาจะเจตนา หรือไมเจตนา ไมสรางความเดือดรอนใดๆ ใหกับ
ตนเองและผูอื่นเลย นับตั้งแตจุติเขาสูครรภมารดา จนกระทั่งหมดอายุขัย เมื่อเขาสูครรภมารดา ก็
ขอใหมารดาฝนเห็นสิ่งอันเปนสิริมงคล แพทองใหมีอาการอยากบุญ ทําความดี ทําทาน รักษา ศีล
เจริญภาวนา อุทิศสวนกุศล บูชาพระรัตนตรัยดวยอามิสบูชาอันเลิศ มารดาบิดา อยูในศีลในธรรม
ตลอด นับตั้งแตสมรส จนกระทั่งขาพเจาหยั่งลงสูครรภ คลอดออกจากครรภ จนกระทั่งบิดามารดา
หมดอายุขัย ก็ใหอยูในศีลในธรรมตลอดไป ใหไดเปนกัลยาณมิตรใหแกกันและกัน เกื้อกูลกันเปนอันดี
[19] ขอใหขาพเจาไดออกบวช บรรพชา อุปสมบท โดยงายโดยสะดวก ไดเขามาสรางบารมีอยูใน
สํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจา ของพระอริยบุคคล สัมมาทิฐิบุคคล หรือของหลวงพอวัดปากน้ํา พระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยงาย โดยสะดวก ราบรื่น มีแตผูอนุโมทนาสาธุการ ยินดี ปรีดา ชื่นชม
สงเสริม ไมมีใครขัดเลยแมแตคนเดียว หากมาตรแมนวาขาพเจายังจะตองตาย ก็ขอใหตายอยางสงบ
ทุกครั้งไป โดยปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และความทุกขทรมานใดๆ ทั้งปวง ใหละสังขารโดยมีใจจรดอยู
ในกลางพระธรรมกายอันบริสุทธิ์ ในกลางพระนิพพานบริสุทธิ์ การเกิดและการตายของขาพเจาทุก
ครั้ง ขอใหมีผูทรงซึ่งวิชชาธรรมกายบริสุทธิ์คอยดูแลรักษา ใหการเกิดและการตายของขาพเจาเปนไป
ดวยความเรียบรอยปลอดภัยราบรื่น ปราศจากทุกขโทษและอันตรายทั้งปวง ไดเกิดอยูแตในสุคติภูมิ
เทานั้น ครั้นเมื่อขาพเจาตายแลว ก็ขอใหมีผูทําบุญอุทิศไปใหอยางสม่ําเสมอ
[20] ขอใหขาพเจามีรูปงาม มีลักษณะมหาบุรุษครบถวน 32 ประการ พรอมดวยอนุพยัญชนะ 80 ดุจ
เดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจา มีนามเพราะ เสียงเพราะ ลายมือสวย เลนเกม ดนตรี กีฬา การละเลน
อะไรตางๆ ศึกษาเลาเรียนอะไร ทั้งศาสตรและศิลป ที่ไมเปนขาศึกตอกุศล ก็เกงกลาสามารถไปหมด
ไมมีขาดตกบกพรอง มีปฏิสัมภิทาญาณ 4 จรณะ 15 แตกฉานในภาษาทั้งปวง ทั้งอาน พูด เขียน ฟง
ทุกๆ ภาษา รูไดหมดโดยไมตองเรียน สามารถพูดในที่ชุมชน ทามกลางมหาชน ก็ไมเกอเขิน ไมเขิน
อาย นับตั้งแตเด็ก ก็มีศิลปะในการพูดอยางยอดเยี่ยม ประดุจพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรม ที่
งดงามทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และเบื้องปลาย แขงขันอะไรที่ชอบไมเปนบาปอกุศล ก็ขอใหชนะ
โดยงาย โดยตลอด มีรัศมีงดงามบริสุทธิ์สวางไสวทุกๆ กาย รักความมีวินัย มีความเคารพ มีความ
อดทน มีศีล สมาธิ ปญญาดี ตื่นแตเชาทุกวันดวยความสดชื่น สดใส ไมงัวเงีย ไมออนเพลียเลยตลอด
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ทั้งวัน ตื่นมาเพื่อสวดมนต เจริญภาวนา ทําความดี ทําความสะอาด เสนาสนะ เจริญวิชชาและสราง
บารมีตลอดทั้งวัน ทําประโยชนสุขอันดีงามใหตนเอง และผูอื่น ดวยความสดชื่น กระปรี้กระเปรา...
หลับก็หลับงาย หลับเปนสุขอยูในธรรม อยูในทะเลบุญ ไมฝนราย ถาจะฝนก็ฝนแตสิ่งดี เปนสิริมงคล
ฝนเห็นอดีตชาติหรืออนาคต หรือเหตุการณที่ใหทราบลวงหนา เพื่อเปนประโยชนตอการสั่งสมบุญ
สรางบารมี แลวแตละวัน ก็ไมตองหลับมาก หลับเพียงไมนาน รางกายทํางานดี สมบูรณ แข็งแรง ธาตุ
ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ สมดุลกันหมด สดชื่น สดใส ตลอดเวลา ไดรับประทานแตอาหารที่
สะอาด มีคุณคา มีประโยชน รับประทานพอดี ไมโลภละโมบในการกิน การใชสอยปจจัย 4 การนอน
ใหกิน ใช และนอน อยางพอประมาณ พอเพียงตอความตองการของสังขารเทานั้น
[21] ขอใหมีญาณอันเยี่ยมยอด รูแจงเห็นแจงแทงตลอดในธาตุในธรรมทั้งหลาย ในสรรพวิชาทั้งทาง
โลก ทางธรรม ทั้งศาสตร และศิลป มีสุตมยปญญา จินตมยปญญา และภาวนามยปญญา อันบริสุทธิ์
อยางถูกตองตรงไปตามความเปนจริง รูแจงเห็นแจงแทงตลอด ในวิชชาทั้ง 3 คือวิชชาของฝายกุศลา
ธรรมา วิชชาของฝายอกุศลาธรรมา และวิชชาของฝายอัพยากตาธรรมา รูแจงเห็นแจงรูจริงเห็นจริง
เขาใจแจมชัดทั้งหมดในธาตุในธรรม ของฝายกุศลาธรรมา อกุศลาธรรมา อัพยากตาธรรมา และอื่นๆ
ที่ไมใชธาตุไมใชธรรม และมีปญญานุภาพ มีฤทธิเดชอานุภาพ มีบุญ บารมี รัศมี กําลังฤทธิ์ อํานาจ
สิทธิ เฉียบขาด ประดาทั้งหลาย เต็มเปยมบริบูรณ สามารถทําวิชชาและ /หรือทํางาน แกไขสรรพสัตว
และสรรพสิ่งใหกุศลาธรรมากลับมาเจริญรุงเรืองเฟองฟู พนจากความเปนบาวเปนทาสการบังคับ
บัญชาของภาคมารและภาคอัพยากฤตไดจนหมดสิ้น รื้อวัฏสงสารไดหมดสิ้น รื้อผังมาร และตั้งผังของ
ฝายพระ เอาชนะอกุศลาธรรมา และอัพยากตาธรรมา ไดจนหมดสิ้น ขอใหมีปญญา มีฤทธิ์ มีเดช มี
อานุภาพ มากกวาภาคมารและภาคอัพยากฤตทั้งหลาย มีวิชชาที่ละเอียด ศักดิ์สิทธิ์ เร็วแรง มีอํานาจ
มีอานุภาพ มากกวาภาคมารและภาคอัพยากฤตทั้งหลาย อยางขาดลอย ตลอดกาลยาวนาน ไปจนถึง
จุดหมายปลายทางในการสรางบารมีของหลวงพอวัดปากน้ํา และ/หรือ ตลอดไป
[22] ขอใหมีบุญลาภ ไดทําบุญใหญ กับพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยเจา โคตร
ภูบุคคล ฌานลาภีบุคคล หลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูบาอาจารยวิชชา
ธรรมกาย สมณพราหมณ และกัลยาณชน ผูทรงศีล ทรงธรรมบริสุทธิ์ เปนสัมมาทิฐิบุคคลแตเพียงฝาย
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เดียว ผูที่ออกจากสมาธิอันบริสุทธิ์ ผูที่ออกจากนิโรธสมาบัติ ผูที่ออกจากฌานสมาบัติ ขอใหมา
อนุเคราะห มาเปนเนื้อนาบุญใหกับขาพเจา ใหขาพเจาไดทําบุญดวยความแชมชื่น เบิกบาน มีศรัทธา
มาก มีทรัพยอันประณีตที่จะทําบุญมาก มีบริษัทบริวารที่เปนบัณฑิตรวมดวยชวยสนับสนุนมาก
ปราศจากความตระหนี่ ปราศจากกิเลส จิตผองใส เปนกายธรรมละเอียดบริสุทธิ์ ทั้งกอนทํา ขณะทํา
หลังทํา ไดบุญมากตลอด และใหไดทําบอยๆ เพื่อใหบุญนี้เปนเสบียง สงขาพเจา และหมูคณะเรื่อยไป
จนถึงที่สุดแหงธรรม โดยเร็วยิ่งๆ ขึ้น โดยสะดวกยิ่งๆ ขึ้น สูงสงดีงามทั้งในทางโลกทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
ไมมีวันตกต่ํา เมื่อทําบุญแลว ก็ขอใหขาพเจา อธิษฐานจิตในทางที่ดีงาม ในทางที่ชอบ สงไปสู
จุดหมายปลายทางยิ่งๆ ขึ้นไป หากขาพเจา เปนกายมนุษย ก็ขอใหไดทําบุญดวยกายมนุษย หากเปน
กายทิพย หรือกายละเอียด หรือกายอื่นใด ก็ขอใหไดทําบุญดวยกายทิพย กายละเอียด หรือกายอื่นใด
นั้น เชนเดียวกับพระอินทรที่ไดใสบาตรกับพระมหากัสสปะผูออกจากนิโรธสมาบัติ
[23]

หากขาพเจาไดเปนพระเจาจักรพรรดิแลวหรืออยูในฐานะอันสมควร และหรือเมื่อหลวงพอวัด

ปากน้ําอนุญาต และบุญบารมีถึงพรอม ก็ขอใหขาพเจาไดสามารถกราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธ
เจาพรอมทั้งพระขีณาสพ และพระเจาจักรพรรดิผูยังทรงมีพระชนมชีพอยูในทุกๆ จักรวาล ผูเปน
สัมมาทิฐิ มาประชุมรวมกันเพื่อบําเพ็ญมหากุศล และเพื่ออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค
ทรงเจริญอิทธิบาท 4 สืบไป โดยราบรื่น
[24] ในทุกชาติที่เกิดมาสรางบารมี ก็ขอใหขาพเจามีเครื่องไมเครื่องมือ มีเทคโนโลยี และอุปกรณอัน
ทันสมัยที่สุดของยุคนั้นๆ มีของวิเศษ ของศักดิ์สิทธิ์ ของกายสิทธิ์ฝายสัมมาทิฐิที่มีอานุภาพมาก และ
หรือรัตนะ 7 ประการ ในระดับจุลจักร มหาจักร บรมจักร และที่ยิ่งกวา รวมถึงมนุษยและเทวาที่มี
ความรู มีความสามารถ มีศีล มีธรรม มีบุญบารมีมาก มาชวยอํานวยความสะดวกในการสรางบารมี
ทําใหทํางานสรางบารมีไดโดยราบรื่น และรวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาทําใหมีเวลาประพฤติปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกับที่ไดบุญบารมีมากยิ่งๆ ขึ้นไปอีกดวย
[25] ในทุกชาติที่เกิดมาสรางบารมี ขอใหมีดวงแกวกายสิทธิ์และของกายสิทธิ์ทั้งจุลจักร มหาจักร
บรมจักร และที่ยิ่งกวา ซึ่งมีอานุภาพมาก คอยดูแลรักษาเปนจํานวนมาก เอาไวชวยงานการสราง
บารมี ทั้งงานหยาบ งานละเอียด ใหลุลวงไปดวยดี โดยงาย โดยเร็วพลัน และเอาไวทําบุญ ถวายพระ
พิทยาธิษฐาน ฉบับวันเสารที่ 29 เมษายน 2560 – www.meditation101.org

หนา 11

และมอบใหนักสรางบารมีทานอื่นๆ ที่เปนสัมมาทิฐิบุคคล โดยเฉพาะผูที่ทําวิชชาอยูกับหลวงพอวัด
ปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
[26] ไมวาขาพเจาจะอยูในสภาพของกายใด ก็ขอใหทําธรรมะ และทําวิชชา ไดละเอียดเร็วแรงมี
อานุภาพมาก บริสุทธิ์บริบูรณมาก ไมวาจะเปนกายมนุษย กายทิพย หรือกายอื่นๆ ก็ขอใหทําธรรมะ
และทําวิชชา ไดเร็วแรง แซงหนามารทั้งหลายตลอดไป โดยไมจําเปนวาจะตองเปนกายมนุษยเทานั้น
[27] หากมาตรแมนวา บุญบารมีของขาพเจายังไมเต็ม ยังไมมากพอ ที่จะดลบันดาลใหผังและคํา
อธิษฐานจิตทั้งปวงดังที่กลาวมาแลวบรรลุผลไดทั้งหมด ก็ขอใหบรรลุผลมากนอยไปตามสวนแหง
กําลังบุญบารมี และเมื่อสั่งสมบุญมากขึ้นมากขึ้น ก็ขอใหบรรลุเต็มสวนยิ่งๆ ขึ้นไป ไมมีถดถอย โดย
ขอใหขาพเจาไดมีบุญลาภ ไดสั่งสมบุญใหญๆ มหาศาล มากๆ ขึ้น ยิ่งๆ ขึ้นไป ทํานอย เหนื่อยนอย
แตไดกําไรบุญ บารมี รัศมี กําลังฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด ประดาตางๆ และกําไรวิชชา มากมาย
มหาศาล ไดบุญบารมีทุกดานทั้งบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี และที่ยิ่งกวา เติมเต็มเปยมลนไป
เรื่อยๆ ในขณะที่ดํารงอยูไป โดยไมตองเหน็ดเหนื่อยลําบากตรากตรํา เหมือนการสรางบารมีทั่วไป ให
บารมีเต็มโดยงาย โดยไมยากลําบาก แลวตั้งผังและอธิษฐานจิตตอกย้ําเรื่อยไป แมเกิดใหม ก็ไมลืม
คําอธิษฐานดีๆ ที่เปนสาระประโยชน ที่ไดเคยอธิษฐานไว ขอใหระลึกชาติได หรือนึกขึ้นมาไดอีก หรือ
มีคนบอกเตือน แลวสั่งสมบุญใหญ อธิษฐานตอไป แลวก็ขอใหมีบุญดานอธิษฐานบารมี ขอใหทราบ
คําอธิษฐานดีๆ ที่เปนประโยชนตอการสรางบารมีไปสูจุดหมายปลายทางคือที่สุดแหงธรรมและเลยไป
กวานั้น ไดมากขึ้นเรื่อยๆ ขอใหพระสัมมาสัมพุทธเจาองคปฐม พระสัมมาสัมพุทธเจาพระตนธาตุตน
ธรรม และพระนิพพาน ทรงประทานผังและคําอธิษฐานอันเหมาะสมใหกับขาพเจา ถายทอดสอดมาสู
กลางกายกลางใจ ใหระลึกได ใหนึกขึ้นได ไมลืมเลือน คําอธิษฐานหรือผังใดที่ไมดี ทั้งที่ขาพเจาตั้งเอง
อธิษฐานเอง หรือมีผูอื่นตั้งใหอธิษฐานให ไมเปนประโยชนตอการทําความดี การสรางบารมีไปสูที่สุด
แหงธรรม เปนไปเพื่อทุกข เพื่อโทษ เพื่อความเสื่อมแหงกุศลาธรรมา สัมมาทิฐิ มนุษยสมบัติ สวรรค
สมบัติ นิพพานสมบัติ ก็ขออยาไดอธิษฐาน อยาไดนํามาใช หากพลาดพลั้งอธิษฐานไปแลว ก็ขอให
เปลี่ยนจากรายกลายเปนดี เปลี่ยนจากโทษกลายเปนคุณทั้งหมดทั้งสิ้น ทุกสิ่ง ทุกประการ
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[28] หากมาตรแมนวา ขาพเจาไดตั้งผังและอธิษฐานดังนี้แลว แตยังไมบรรลุผลสําเร็จ ก็ขอใหขาพเจา
อยาไดทุกขกาย ทุกขใจ แตอยางใด ใหมีใจใส ใจสบาย เปนสุขอยูตลอดเวลา ดวยความเขาใจโลก
และขีวิตตามความเปนจริงวา สถานการณและโอกาสอาจจะยังไมถึงพรอม ก็ขอใหตั้งใจสั่งสมบุญ
สรางบารมี เพื่อนําบุญมาเติมเต็มใหกับผังชีวิตและคําอธิษฐานจิตที่ไดตั้งไวดีแลวตอไป จนกวาจะ
บรรลุผลสําเร็จเปนที่สุด
[29] ขอใหขาพเจาเปนผูมีบุญลาภอันเลิศ ไดสรางบุญใหญๆ อยางตลอดตอเนื่อง เมื่อมีบุญใหญ บุญ
พิเศษเกิดขึ้น ก็ขอใหขาพเจาไดมีสิทธิ์ทําบุญนั้นในระดับตนๆ อยางเต็มที่ เต็มกําลัง คิดกอน ทํากอน รู
แลว ทําเลย ดวยความปลาบปลื้ม แชมชื่นเบิกบาน ทั้งกอนทํา ขณะทํา หลังทํา ใจใสบริสุทธิ์ ผองแผว
ใหขาพเจาไดรูถึงบุญใหญพิเศษนั้นโดยเร็ว และไดทําบุญใหญนั้นโดยงายโดยเร็ว มีความพรอมที่จะ
ทําบุญนั้นทันที ไมตองขัดสน สามารถทําบุญใหญไดสําเร็จโดยงาย ทุกครั้งทุกคราวไป โดยมีผูมารวม
บุญเปนจํานวนมาก และก็ขอใหมีนิสัยรักในการชักชวนคนอื่นทําความดี ชวนใคร ก็มีแตคนมารวม
บุญดวยความเต็มใจ ดวยความยินดีโดยงายทุกครั้งไป ไมมีใครปฏิเสธเลย
[30] ขอใหขาพเจามีเพศบริสุทธิ์ในทุกภพทุกชาติ ไดบุรุษเพศในทุกภพทุกชาติ มีบุรุษพยัญชนะ
ครบถวนบริบูรณ ไดเพศสมณะในทุกภพทุกชาติ ประพฤติพรหมจรรยสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ
ตลอดอายุขัยไปทุกชาติทุกภพ และภาคภูมิใจในพรหมจรรยของตนเอง และขอใหขาพเจาอยูแตใน
สุคติภูมิ จนกวาจะถึงจุดหมายปลายทางในการสรางบารมีของหลวงพอวัดปากน้ํา
[31] ขอใหขาพเจาปลื้มปติยินดีในบุญกุศล คุณงาม ความดี ทั้งของตนเอง และของผูอื่น ทั้งกอนทํา
ขณะทํา หลังทํา อยูเสมอ เปนเหตุใหกายและใจของขาพเจา เปยมดวยพลังบุญอยูตลอดเวลา ทําให
ใจหยุดนิ่ง ดิ่งเขาสูศูนยกลางกายไดเร็วแรง ปราศจากพันธนาการของเครื่องเศราหมองใดๆ ใหกาย
วาจา ใจ เปนบุญบริสุทธิ์ลวนๆ อยูตลอดเวลา
[32] ขอใหเปนผูที่มีมารยาทและอากัปกิริยาอันงามดุจพุทธลีลา สงบ สงางาม ทั้งในขณะหลับ และ
ตื่น ยืน เดิน นั่ง นอน ไมเผลอสติเลย เมื่อเอยปากกลาวสิ่งใด ก็ขอใหเปนปยวาจาอยูเสมอ เปนกุศล
วาจา อยูเสมอ ไมเผลอกลาวคําที่ไมดีเลย แมแตคําเดียว นับตั้งแตเกิด จนกระทั่งหมดอายุขัย
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[33] ขอใหขาพเจาเปนผูที่รักการปฏิบัติธรรม หมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรม และมีโอกาสใน
การประพฤติปฏิบัติธรรมอยูเสมอ ไดอยูในสถานที่ ซึ่งเปนสัปปายะตอการปฏิบัติธรรม เปนเหตุให
เขาถึงธรรมไดงาย ธรรมะละเอียดไดงาย จิตใจไมฟุงซาน ไมหลุดออกจากศูนยกลางกาย นอมไปใน
ธรรมอยูเสมอ
[34] ขอใหขาพเจา เปนผูที่รักสงบ มักนอย สันโดษ พอใจตามมีตามได ไมคลุกคลีดวยหมูคณะ ไมติด
ลาภสักการะ ไมติดสมบัติทั้งปวง ไมติดในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ ของคนสัตวสิ่งของ
แมจะตองทํางานหยาบ อยูในคนหมูมาก อยูในสภาพแวดลอมที่ไมสงบ ก็ขอใหขาพเจามีใจวิเวก ไม
วุนวาย ไปกับสิ่งแวดลอมรอบขางเลย ไมวาขาพเจา จะทํางานหยาบหรืองานละเอียด ก็ขอใหทําได
อยางดีเยี่ยมดียิ่ง ไมมีขาดตกบกพรอง ถูกอกถูกใจ ถูกตองดีงาม ถูกพระทัย หลวงพอวัดปากน้ํา พระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และผูคนทั้งหลายเปนอยางดี
[35] ขอใหขาพเจาหมดโรค หมดภัย หมดเวร หมดกรรม หมดมาร ปราศจากโรคภัยไขเจ็บทั้งปวง ให
อายุขัยยืนยาวมากๆ เปนพิเศษ สุขภาพและพลานามัยดีเยี่ยม สดชื่น แข็งแรง กําลังวังชาดี ตลอด
อายุขัยในทุกชาติ ขอใหทั้ง 18 กายของขาพเจา เปนกายธรรมบริสุทธิ์สะอาด เปนกุศลธาตุ กุศลธรรม
ลวนๆ ในที่สุด โดยงาย โดยเร็วพลัน
[36]

ดวยบุญบารมีที่ขาพเจามีอยูขอใหขาพเจาบรรลุเปนพระอริยบุคคลในปจจุบันนี้ แตเปนพระ

อริยบุคคลที่ยังสามารถอยูในภพไดตอไป ยังไมจําเปนตองเขาไปอยูในนิพพาน และขอใหขาพเจา
สามารถสั่งสมบุญบารมีไปไดเรื่อยๆ และบรรลุธรรมขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต คือเปนพระอรหันต
พระปจเจกพุทธเจา พระสัพพัญูพุทธเจา พระมหาพุทธเจา พระบรมพุทธเจา พระบรมพุทธเจา
จักรพรรดิ และที่ยิ่งกวา ยิ่งๆ ขึ้นไปได โดยไมถอนถอยกลับ ตลอดไป
[37] กาลทั้งหมดทั้งปวง คําอธิษฐาน และผังทั้งหลายที่ตั้งขึ้นนี้ อยาไดมีวิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ อยาไดมี
โทษเจือปน อยาไดนํามาซึ่งความทุกขกาย ทุกขใจ อยาไดนํามาซึ่งอกุศลาธรรมา ปญหา อุปสรรค
หรือบาปกรรมทั้งหลายแตอยางใด อยาไดมีชองโหวใหวิบัติใดๆ แทรกไดเลย ขอใหเปนไปเพื่อความ
บริสุทธิ์บริบูรณ เพื่อบุญ เพื่อกุศล เพื่อคุณงามความดี เพื่อการสั่งสมบุญ สรางบารมี ติดตาม และ /
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หรือ รวมงาน กับ หลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ทํางาน ทั้งงานหยาบ และงาน
ละเอียด ไปถึงที่สุดแหงธรรม และเกินกวาที่สุดแหงธรรม หรือตลอดไป โดยงาย โดยสะดวก โดยเร็ว
พลัน โดยราบรื่น โดยปลอดภัย ร่ํารวย รื่นรมย สมปรารถนา มีความสุขกาย สุขใจ เปนสิริมงคล
เจริญรุงเรืองในฝายกุศลาธรรมา แตเพียงอยางเดียวลวนๆ ตลอดไปเทอญฯ
[38] ในคราวตอๆไป เมื่อทําบุญเสร็จแลว ใหอธิษฐานเพียงสั้นๆ วา “ขอใหพิทยาธิษฐาน ที่ไดรับการ
แกไขไวดีแลวในละเอียด โดยหลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จงบรรลุผลสําเร็จ
แกขาพเจา โดยงาย โดยเร็วพลัน โดยสะดวก และสงผลเปนอานิสงสอื่นๆ ตอขาพเจาดวย ตามแตพระ
สัมมาสัมพุทธเจาองคปฐม พระสัมมาสัมพุทธเจาพระตนธาตุตนธรรม และหลวงพอวัดปากน้ํา พระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จะเห็นสมควรเทอญฯ”
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