
บทสวดพระมหาจักรพรรดิ และเบิกบุญ-แผ่เมตตา 
1. บทนมัสการพระพุทธเจ้า  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

2. บทบูชาพระรัตนตรัย  บิดามารดา  ครูอาจารย์ 
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธภะคะวา  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ...(กราบพระพุทธเจ้า) 
สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ…(กราบพระธรรม) 
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆังนะมามิ…(กราบพระสงฆ์) 
มาตาปิตุคุณัง อะหังวันทาม…ิ(กราบบิดามารดา) 
ครอูุปัชฌา อาจาริยัง  อะหังวันทามิ…(กราบครูอาจารย์) 
เทวานัง  อะหังวันทามิ (กราบเทวดา)  

3. (บทอิติปิโส)   พระพุทธคุณ   
 อิติปิโสภะคะวา  อะระหังสัมมาสัมพุธโธ   วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต โลกะวิทู   
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง   พุทโธภะคะวาติ ฯ 
พระธรรมคุณ 
 สวากขาโต   ภะคะวะตา  ธัมโม    สันทิฏฐิโก    อะกาลโิก    เอหิปัสสิโก    โอปะนะยิโก  
ปัจจัตตัง    เวทิตัพโพ   วิญญูหีต ิฯ 
พระสังฆคุณ 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ 
ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ 
ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ    
อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ  

4.  อาราธนาศีล 5 
มะยัง ( อะหัง= ตนเอง)   ภันเต  วิสุงวิสุง  รักขะนัตถายะ   ติสะระเณนะ  สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ   
ทุติยัมปิ   มะยังภันเต  วิสุงวิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะ  สะหะ  ปัญจะสีลานิยาจามะ   
ตะติยัมปิ   มะยังภันเต  วิสุงวิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะ  สะหะ  ปัญจะสีลานิยาจามะ   
1. ปาณาติปาตา  เวระมณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ........ (ขอละเว้นจากการฆ่าสัตว์) 
2. อะทินนาทานา      เวระมณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ.....(ขอละเว้นจากการลักทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตน) 
3. กาเมสุมิจฉาจารา   เวระมณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ...(ขอละเว้นการประพฤติผิดในกามฯ) 
4. มุสาวาทา    เวระมณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ..............(ขอละเว้นจากการพูดเท็จ หลอกลวงผู้อื่น) 
5.  สุราเมระยะมัชชะปะมา ทัฎฐานา   เวระมณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ..(ขอละเว้นจากสุราของมึนเมา) 



บทนมัสการพระพุทธเจ้า     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  3 จบ 
ร าลึกถึงหลวงปู่ดู่  แล้ว อาราธนาดังน้ี  นะโม โพธิสัตโต พรหม-มะ ปัญโญ      3  จบ 
 

5.  บทสวดพระคาถามหาจักรพรรด ิ (ขณะสวดให้ก าพระผงของหลวงปู่ดู่ไปด้วย) 
 นะโมพุทธายะ  พระพุทธะ  ไตรรัตนะญาณ  
มณีนพรัตน์   สีสะหัสสะ  สุธรรม-มา  
 พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  ยะธาพุทโมนะ  
พุทธะบูชา   ธัมมะบูชา   สังฆะบูชา  
 อัคคีทานัง  วะรังคันธัง  สีวลี  จะ  มหาเถรัง  
อะหังวันทามิ  ทูระโต     อะหังวันทามิ  ธาตุโย      อะหังวันทามิ  สัพพะโส  
 พุทธะ  ธัมมะ  สังฆะ  ปูเชมิ ........  (สวด 5 จบ)  แล้วอาราธนาแผ่บุญดังน้ี   
 

6.    ข้าพเจ้า.....ขอตั้งจิตอธิษฐาน..อาราธนาพระบารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ทุกพระองค์  ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ พุทธมหาราชา ..จนถึงสมเด็จพระพุทธเจ้า สมณะ
โคดม บรมครู  และ พระศรีอารยะเมตไตร เป็นประธาน  ..บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า  พระโพธสิัตว์
เจ้า  คุณพระธรรม  คุณพระอริยะสงฆ์   ทุกๆพระองค์  โดยมีบารมีของหลวงปู่ทวด  หลวงปู่ดู่ และ หลวง
ตาม้า เป็นท่ีสุด  
 ขอหลวงปู่ดู่พรหม-มะปัญโญ  ได้โปรดรวมพระบารมีท้ังหมดท้ังมวลน้ี  น้อมส่งไปยัง ภพภูมิ
ต่างๆ ตลอด 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบด้วย เทวาและพรหมโลกเบ้ืองสูงทุกช้ัน ...มนุษย์ภูมิเบ้ืองกลาง 
และอบายภูมิเบ้ืองล่าง  และน าส่งโดยเฉพาะให้แก่ ข้าพเจ้าช่ือ.............................................คุณบิดามารดา
และบรรพบุรุษของข้าพเจ้า..........คุณครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า........เทวาท่ีรักษากายและจิตของข้าพเจ้า...
ญาติมิตรของข้าพเจ้า ..คู่ครองของข้าพเจ้า....เจ้าท่ีเคหะสถานท่ีข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ......บุตร บริวาร..............
ของข้าพเจ้า   รวมถึงเจ้าบุญนายคุณ--เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทุกรูปทุกนาม    สรรพสัตว์ท้ังหลาย   
**ขอเชิญร่วมอนุโมทนารับบุญท่ีส่งให้น้ีด้วยเทอญ ..และโดยเฉพาะการน้ี ขอหลวงปู่ดู่พรหม-มะปัญโญ  
ได้โปรดรวมพระบารมีท้ังหมดท้ังมวลน้ี  และกองบุญของข้าพเจ้าทุกชาติ  เบิกมาใช้เพื่อ.. รักษากายและ
จิตของข้าพเจ้า และ (เอ่ยช่ือ-สกุลคนท่ีจะช่วย)...................................ให้หายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่  
มีอายุยืนยาว ร่างกายสมบูรณ์ท้ัง 32 ประการ ปลอดภัยจากภัยอันตรายท้ังปวง  อุดมด้วยเดช โภคะ ปัญญา 
ชนะศัตรูหมู่มารท้ังปวง พบเจอแต่กัลยาณมิตร  ไปสู่ภพภูมิท่ีดี และ พบมรรคผลนิพพาน  ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคตกาลเบ้ืองหน้าทุกชาติเทอญ ฯ  
*** จากน้ัน  ให้สวดบทสัพเพ ฯ  และ บท อธิษฐาน  ดังน้ี ..... 



7. บทสัพเพฯ   
(ขณะสวดบทสัพเพ-ให้ก าหนดเป็นภาพพลังงานบุญ และหลวงปู่ดู่ ส่งมาให้ตัวเรา) 
 สัพเพพุทธา  สัพเพธัมมา  สัพเพสังฆา   
พะลัป ปัตตา  ปัจเจกานัญจะ  ยัง พลัง  
 อะระหัน ตานัญจะ  เตเชนะ  รักขัง  พันธามิ  สัพพะโส  (สวด 5จบ)  
  

8. บทอธิษฐาน   (ให้อธิฐานจิต  ก าหนดให้พลังงานบุญ  ส่งไปให้ทุกคน)  
 พุทธัง  อธิษฐามิ      ธัมมัง  อธิษฐามิ      สังฆัง อธิษฐามิ  (สวด 5 จบ)  
-------การแผ่บุญน้ีท่านจะใช้กรวดน้ าแผ่บุญท่ีท าก็ได้ ------- 

อานิสงค์ การสวดบท พระคาถามหาจักพรรดิ 
 พระคาถามหาจักรพรรดินี้ หลวงปู่ดู่  พรหม มะ ปัญโญ เป็นผู้เรียบเรียง ฯ  
เป็นการสวดเพ่ือบูชา  คุณพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์   รวมถึงพระธรรมเจ้า   พระโพธิสัตว์เจ้า  พระอริยะสงฆ์ 
และพระสงฆ์สาวกทั้งมวล   เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าท้ัง 5 พระองค์ในภัทรกัปป์ (ปัจจุบัน)   อีกทั้งยังเป็นการ
อัญเชิญ  พระบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้าทั้ง 5พระองค์ ได้แก่ ... 

นะ..........พระกะกุสันโธพุทธเจ้า  
โม..........พระโกนาคมโนพุทธเจ้า  
พุท.........พระกัสสะโปพุทธเจ้า  
ธา..........พระศรีศากยมุนีโคตโมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) 
ยะ.........พระศรีอริยะเมตไตยโยพุทธเจ้า  

รวมถึง บารมีแห่งพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์  น้อมน าก าลังของเทพ พรหม พระอริยะเจ้า
ทั้งหลาย  เป็นการอาราธนาบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้า  คุณพระธรรม  คุณพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ เทพ และ
พรหม อัญเชิญส่ิงศักดิ์สิทธ์ิรวมเข้าท่ีกายและจิตของผู้สวด  เพ่ือคุ้มครองป้องภัย และเสริมโชคลาภบารมีของผู้
สวด  
 **การสวดครั้งหนึ่ง มีอานิสงค์แผ่ไปทั่วจักรวาล  ตลอดสามแดนโลกธาตุ  สามารถแผ่ปรับภพภูมิแก่
สรรพสัตว์ ตลอดจนเทวดาประจ าตัว ญาติมิตรครอบครัว เจ้ากรรมนายเวร และหากน าบทสวดนี้ไปแผ่ในนรก  
ไฟนรกจะดับลงช่ัวขณะ  นอกจากนี้การสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดินี้ ยังเป็นการสร้างก าแพงแก้วคุ้มกันตัว
แก่ผู้สวดอีกด้วย  

**บทพระคาถามหาจักรพรรดินี้   มีพลังงานบญุมากมาย  เหมาะอย่างย่ิงที่จะใช้สวดขณะนั่งสมาธิ กรรมฐาน 
เพราะจะก่อให้เกิดกระแสพุทธานุภาพครอบคลุมและคุมการปฏิบัติสมาธิของเรา และสามารถใช้อธิฐานเร่ืองราวใดที่มี
ข้อติดขัด เร่ืองร้ายทั้งหมด ท าให้ผ่านพ้นไปด้วยดี น ามาซึ่งความเจริญแก่ผู้สวดทั้งทางโลกและทางธรรม...สาธุฯ  

รุ่งนภาพยากรณ์ (www.rungnapa-astro.com) 089-120-5288 


