
 

พระคาถาพญามหาปัตตาหมื่น 

โอมกูจะกลา่วกําเหนิดเมื่อเดิมจะเกิดเป็นพญาปัตตาหมื่น กูจะโยนตัวกูข้ึนไปบนกงจักร ไม้ไลก่็หัก
เป็นผุยผงทั่วเมอืงสกลชมภู กูจะรําลึกถึงพระครกูู ใครก็สู้พระครูกบู่มิได ้พระครูกูจึงให้เล่าพระ
คาถาวา่ พุทธัง สะระณงั คัจฉามิ, ธมัมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉาม ิ

สัมพทุเธปัดฐะวี ตันจะชัยมังคะลัง นะโมพุทธายะ วันทะนัง ปาสอุุชา อิสะปะมิ พทุธะสังอิ  
อิสฺวาสุ มะอะอุ อิกะวิต ิวิสุทธะเสฏโฐ อะสังวสิโุล ปุสะพุภะ อะระหัง สวฺากขาโต สัง-วิ-ธา-ปุ-กะ-
ยะ-ปะ ที-มะ-สัง-อัง-ขุ ธุ-สะ-มะ-นิ วิ-ปิ-ปะ-สะ-อุ ทุ-สะ-นะ-โส จิ-เจ-ร-ุนิ ตันพุธตึง นะมะนะอะ 
นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง นะอิอะมะ กะอะมะติ อะอิมะสัง ตันทะมะธุ ออุะมะยัง จิปิ
เสคิ เสคจิิปิ เนหะกันหะ วิปะสะตัง นะมะพะทะ กะระมะทะ จะอะภะตะ นะมะกะจะ สุสโิมพทุโธ 
สุสิโมธัมโม สุสโิมสังโฆ ภะคะวาโลกะนาโถ มะหิธิโก นะสะสโิม นะสะปะระยะ ถามะปะรัง จังงัง
เหือดหาย ครูบันธิยาย  จึงให้กมูีกำแพงเหล็ก ๗ ชั้นกันหน้ากู คือ พระวภิังค์ คอืพระวสิังคณิี คอื
พระปะระมัต อัตถาอารยิะ จึงให้กูคงแด่หอกดาบ ปืนกรรมสาป เหล็กแหลมและหางใหล สารพดั
เสี้ยม สารพัดคม ก็อยา่ให้ต้อง จึงให้กูคงแต่หอกคอเงิน หอกคอทอง หอกสัมฤทธิ์ กริชทองแดง 
พระแสงอาจทวนทอง โอมคงสารพัดคง ตรเีพ็ชรคงคง คงเอิกกะเหริกกะภพสลบดาล ซอนซอก
นอนหลับอยู่ป่า ฆะโมดทะยานพระหะณมุาน พานไวย้ะมุตประยทุอินทรี ประสิทธิ์ด้วยอัดสะระพง
ลงมัต เอาคนไปถวายแด่สาปพระเจ้า โลกามหายักษาจะฆ่ากูก็บมิตาย ด้วยเดชสะเดชะพระ
นารายณ์ เอาโพธิ์กรรมลงมาบังเกิด วิชาญอิสูรย์ สลากโศรดม้วยด้วยอธิฤทธี โอมคงสารพัดคง ตรี
เพ็ชรคงคง อิติปิโสภะคะวา โลมา-นักขา-ทันตา-ตะโจ ตะโจคือหนังหุ้มห่อในตนกู คงสารพัดคง ตรี
เพ็ชรคงคง อิติปิโสภะคะวา เกศาผมบนหัวกู คงสารพัดคง ตรีเพ็ชรคงคง อิติปิโสภะคะวา มังสังคือ
เนื้อทั่วสรรพางค์ตนกู คงสารพัดคง ตรีเพ็ชรคงคง อิติปิโสภะคะวา อัฏฐิกระดูกทั่วสรรพางค์ตนกู 
คงสารพัดคง ตรีเพ็ชรคงคง อิติปิโสภะคะวา มญิชัง วักกัง หะทะยัง กิโลมะกัง อันตัง อันตะคณุัง 
ของในตนกู คงสารพัดคง ตรีเพ็ชรคงคง อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง มะอะอุ อุอะมะ 
อิสฺวาสุ สสฺุวาอิ ติสาหัง ภังนังมังปัง มามะหะจะสะสัง จะอะภะตะ ปะรากาอะ พระบิดารักษา พระ
มารดารักษา พระอินทรร์ักษา พระพรหมรักษา พระเทพภะเทพารักษา พระพุทธังรักษา พระธมัมัง
รักษา พระสังฆังรักษา หะทะโกตัง ตังรักขันตุสัพ อิมัง กายะพันธะนัง อธิษฐามิ, ทุตยิัมปิ อมิัง กา
ยะพันธะนัง อธิษฐามิ ตะติยัมปิ อมิัง กายะพันธะนัง อธิษฐามิ 

 

 



 

คาถาเรียกพยัญชนะ 

อรรถโถอักขระสญัญาโต อรรถะแห่งพระบารมทีั้งหลาย อาจารียจึงหมายด้วย  

อักขระอักขรา ปฏิโยเอกะจัตตาฬิสัง วรรณะทัง้หลาย ๔๘ ตัว มี ร-ร เป็นต้น มี ร-รํ เป็น ที่สุด  

คือ อังนคิคะหิตตัง ปรัสสะปัญญา ปะโยเค นําพยัญชนะตัวต้นเข้าสู่สระ ไหว้พยญัชนะโหนต่ำ ไหว้
สระโหนบน สะราสะเรโรปัง มีสระโหนปลาย ลบสระโหนต้นเสีย วาปะโรอสัรูปา แด่หน้าสระ อันมี
รูป บ่มีเสมอกัน ปฏิสนธิกับเปธุติโย กันโดสัมภะโว จงมาบังเกิดเป็นเจ้าแม่ธรรมชาติพญาเหลก็ 

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ  

สัมภะโว จงมาบังเกิดเป็น นะ     นะ กาโร โชติ  

สัมภะโว จงมาบังเกิดเป็น โม      โม กาโร โหต ิ 

สัมภะโว จงมาบังเกิดเป็น พุท    พทุ กาโร โหต ิ 

สัมภะโว จงมาบังเกิดเป็น ธา      ธา กาโร โหติ  

สัมภะโว จงมาบังเกิดเป็น ยะ      ยะ กาโร โหติ  

จุดบรรจบครบองค์ธาตุ อาโป วาโย ปฐวี เตโช เบ่งรัศมี ๘ ทศิ  

ทิศที่หนึ่งอุตตโลก ทศิทีส่องพรหมโลก ทิศที่สามเทวโลก ทิศที่สีม่นุษยโลก  

ทิศที่ห้าบูรพามนุษยโลก ทิศที่หกอุดรมนุษยโลก ทิศที่เจ็ดทักษิณมนุษยโลก ทศิที่แปดยมโลก  

ขจัดเป็นทิศที่มีความสําคัญ เรยีกว่า นะ-อิ-อะ-ทะ-อะ-นะ-อิ อิติปิโสภะคะวา  
อาศยัแห่งเทพยุดา จึงปาฏิหารย์ เป็นดอกบัวทั้งเจ็ด ปฏิสนธิกับเปธุติโยกันโดสัมภะโว บังเกิดแล้ว 
ปฏิสนธิ 

 

ปู่สุทัศน์ โตทวี  

25 ต.ค. 41 

 

 



 

 

คาถาหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร 

จากโยมปู่สุทัศน์ โตทว ี

ลูกศิษย์หลวงพ่อเดมิ พุทธสโร 

• อิติ อรหัง สคุโต พุทธสโร เดมิ นามเต อาจรโิย เม ภันเต อายสัมา อาจริโย เม ภันเต โหหิ ฯ 

• นะผิด โมเพือ่น พทุธเลื่อนเป้ือน ธาเพอืนหัวใจ ยะหลงใหล ธาเคลิ้มงวยงง ยะวังเวงสูญเปลา่ นะ
เคลิ้มเคลื่อน สังให้สะเทอืนหัวใจ สิหลงใหลไปมา โมวังเวงสับสน นะเข้าในใจดล สังบังเกิดในใจคน 
มีแล้วสูญไป ชิวหาอย่าได้มาประจักษ์แก่ตา โมเดชเดชะฤทธา เจ้าพระยาเต่าเรือน สังใหส้ะเทอืน
เพือน สิ้นทุกคน อิสวาส ุมะอะอุ ภควานาโถ นะโมพทุธายะ นะปิดปาก โมปิดใจ พุทธทะลายสญู 
ฆเฏสิ ฆเฏสิ กิงกะระนัง อหังปิตัง พุทธชานามิ ธัมมชานามิ ธัมมชานามิ สังฆชานามิ อัตถะอะ ฉิบ
หาย สวาหะ สวาหาย สวาสูญฯ 

(พระภาวนาวิสทุธิคณุ) 

เจ้าอาวาสวัดหลวงพอ่สดธรรมกายาราม 



 



 



 
 

 



 


