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                                          สุขุมวิท 101

                                                                                      วัดธรรมมงคล
                                                   ปุณณวิถี 20     

                                        พระโขนง       ถนนสุขุมวิท          ไปบางนา-ตราด
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 ⌫ ⌦⌫  
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 ⌫  
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⌫    ⌫  ⌫  ⌫ ⌫ 
 ⌫     

                                                                           วัดอัมพวัน

ถนนสายเอเชีย                                    ดานเก็บเงินเดิม   ไป จ.สิงหบุรี
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  ⌦⌫
⌫ ⌦   
 ⌦ 
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                          ฟวเจอรพารคบางแค
                ไปวงเวียนใหญ                    ถนนเพชรเกษม
           สน. ภาษีเจริญ     ซอย  54                            เดอะมอล
                                                                     บางแค       ถนน
  ยุวพุทธฯ           วงแหวน
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⌫    ⌫  ⌫
⌫   ⌫ 
  ⌧ 

              ไปทองผาภูมิ                            วดัปาสนุนัทวนาราม
                                 กม. 92          กม. 91
                  ที่พักริมทาง

         นํ ้าตกไทรโยคนอย                           ไป อ.ศรีสวัสด์ิ

                                                                                  อ.เมือง จ. กาญจนบุรี
                                                                                     ถ.เพชรเกษม

 ⌦ ⌫⌫ 
    ⌦  ⌫
⌫⌫  ⌦  
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  ⌫  
⌫       ⌫  ⌫

                                                                     ภูหลน     

ไปอํ านาจเจริญ                2134                          ไปบานฟาหวน
ไปยโสธร            อ. ศรีเมืองใหม

    212         2050
              23           อ.โขงเจียม

                                          แกงสะพือ
    จ. อุบล ฯ             217

      ไปศรีสะเกษ       24
        อ.เดชอุดม

 ⌫⌫⌫ ⌫⌫   
 ⌫ ⌫       
    ⌫⌫⌫    
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⌫    ⌫ ⌫ 

                                                ตัวจังหวัดอยุธยา

         สะพานปรีดี ฯ

                    วดัพนังเชิง                       เจดีย            2 กม.

                                                                                           วัดมเหยงคณ

            กรุงเทพ ฯ                     ถนนสายเอเชีย                    อางทอง

 ⌦⌫⌦⌫
⌫⌫⌫⌫ ⌫
  ⌫ ⌦  ⌫⌫⌫
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  ⌫ 
⌫    ⌫  
     

                                             สระบุรี

    
                                                                   ตลาดหินกอง

                             ส่ีแยกหินกอง      ถ.สุวรรณศร
                                                                                                              ปมป.ต.ท

                                                                       ศูนยปฏิบัติ
                              กรุงเทพฯ                           แสงธรรมสองชีวิต

   ⌫ ⌦⌫
   ⌫ 
⌫⌦   ⌫ 
  ⌫  
 ⌫⌫     
   ⌫   
       ⌫ 
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⌫         ⌫
  

   วัดสนามใน                                         

                                               อูซอมรถ

                                                                       ธนาคารออมสิน

                                                     โรงจํ านํ า

           ซอยสมชายพัฒนา                    ปอมตํ ารวจ
                ถนนสิรินทร                                                                                สะพานกรุงธนบุรี

                ต้ังฮ่ัวเส็ง

   ⌫
  ⌫     
⌫ ⌦  ⌫ ⌫
 ⌫⌦  
 ⌦
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⌫       ⌫

                                                                                วัดปานานาชาติ

ศรีสะเกษ                        บานบุงหวาย              ทางหลวง 226

 ⌫⌫  
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⌫       
    

                                                                             เวิลดเทรด
                          วดัปทุมวนาราม                เซ็นเตอร

ถนนพระราม 1                      สี่แยกราชประสงค
มาบุญครอง           สยามสแควร                     กรมตํ ารวจ            ศาลพระพรหม
                                                 ถนนอังรีดูนัง                          เอราวัณ

 :  
 ⌫  
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 ⌫   
⌫   ⌫   ⌫   ⌫ 

                                ถนนรัชมงคลประสาธน
                                                                ทีจ่อดรถเมล สาย 4, 6

                   ถ. ตากสิน

                                      ถนน
                                      เทอดไท                                              วัดปากนํ้ า

  
วงเวียนใหญ                           ไปเพชรเกษม

ลาดหญา
สะพานพุทธ

  ⌫ ⌫ ⌫⌫
   ⌦ ⌫
⌫   
 ⌫    ⌫
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⌫  ⌫     

ถ.ราชดํ าเนิน
                                                           สนามหลวง                                      วัดพระแกว

               สะพาน
               สมเด็จ
                พระ            ม. ธรรมศาสตร                                          วัดมหาธาตุ ฯ
                 ปนเกลา

                                                                               ทาพระจันทร

 :   ⌫
 ⌫⌫
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⌫   ⌫   
    

              หอสมุดแหงชาติ

ธ.แหงประเทศไทย                                           วดัอินทรวิหาร
                                     สะพานพระราม 8

                                        ส่ีแยก บางขุนพรหม

 :
 ⌫ 
⌦   
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⌫        
    

            องคพระ                      สํ านักงาน
                                                   พุทธมณฑล         ไป  นครชัยศรี

                                                            ศาลายา
ถนนพทุธมณฑลสาย 4

                                               ไป   ปนเกลา
  ⌫   
 ⌫⌫⌫   
⌫  ⌫⌫ 
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  ⌦  ⌫  
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   ⌫  
⌫  ⌫   
  

ทางตางระดับ                           ม.ธรรมศาสตร
                                            ถนนพหลโยธิน                 ประตูนํ้ าพระอินทร

 รร.เสริมมิตรวิทยาคม
ฟวเจอร     ถนน       ตลาดไท             ซอยพรอนันต
 รังสิต      คลอง        ถ.เรียบคลองหนึ่ง
             หลวง   วัดพระธรรมกาย                           ศูนยฯ ยุวพุทธฯ

         9 กม. ถนนคลองสาม

                                             วงแหวนฯ ตะวันตก

 ⌫⌫   ⌫
  ⌫⌫     
       
⌫   
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⌫                   
 

                       ถนนสุขุมวิทสายเกา                 ไปบางปู

ตัวเมืองสมุทรปราการ                                              วัดอโศการาม

   ⌫ 
⌫     
  ⌫⌫⌫   
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⌫    ⌫   

                                                    วัดญานสังวราราม
                                                                 สวนนงนุช

    พทัยาใต      ถนนสุขุมวิท ไปสัตหีบ

  ⌦  ⌫  ⌫ 
   ⌫  ⌫ 
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⌫    ⌫⌦    ⌫

      

                                 ทาง                สํ านักวิปสสนาวิเวกอาศรม
                                                  หลวง

       344
                                               ซ. ประชานุกูล 7
กรุงเทพฯ             แยกไปบานบึง           บางแสน

   ⌫ ⌦ ⌫⌦ ⌫ 
    ⌫ ⌦
⌫⌫⌦  



25

    ⌫   
⌫   ⌫  
        

     

                                              สํ านํ าวปิสนาสมมิตร -ปราณี
สะพานลอยคนขามถนน

                            เนนิโมก 2

                            เนนิโมก 1

                         พนัสนิคม      ทาง          หนองซาก
                                              หลวง                    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

                            344
           บานบึง                   บานคาย

                 ถนนมอเตอรเวย

                        ถนนเลีย่งเมือง (บายพาส)

                          ส่ีแยกชลบุรี -บานบึง           บางแสน
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⌫⌫ ⌦ ⌦     
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⌫    ⌫    ⌫ 

                                    วดัเขาสุกิม
                                                                       อ. มะขาม

                  13 กม. 16 กม. 3322           10 กม.
               ปมนํ้ ามัน        7 กม.
          ระยอง       กม. 305                  3

              ตราด
               จันทบุรี


       ⌫      
  ⌫    ⌫   ⌫
  ⌦    ⌫    ⌦  
  ⌦   ⌫ 
       
⌫  ⌫⌫    
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                                            3265                                                  3265
     แมนํ้ าสะแกกรัง                               ศาลากลาง จ. อุทัยธานี

     ถนน
สาย                                           ถ.ศริอุทัย                                                                                      วัดสังกัสรัตนคีรี
เอเชีย                                                   ตลาด

                             16 กม.               333
นครสวรรค

  ⌫⌦  .⌫  
    ⌦⌫⌫
⌫  ⌫ ⌫ 
    
 ⌦⌫ ⌦
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⌫      ⌫     

                                                                                      วัดปาสาละวัน

   โรงแรมสีมาธานี                                             ซอยสืบศิริ 3
          ครัวอัญชลี

                                          ซอยสืบศิริ 6

                      ไปสระบุรี

   ⌫  ⌦
⌫ ⌦ ⌫
   ⌫   
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⌫          ⌫  
    ⌦  

ร.ร.สีมาธานี 

                  ซอย     Save One
       19          

                                                       วดัสมเด็จแดนสงบ

    ⌦
    
    ⌫⌫
 ⌫    
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⌫      ⌫

           ไปสระบุรี                 ไปนครราชสีมา
                    บ. มะเกลือใหม

                                       วดัปาวะภูแกว
       นํ้ าตก

   ⌫⌦  ⌫
⌦ ⌫  
   ⌫ ⌫  
⌫  ⌦   
 ⌦ 
 ⌫⌫ 
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⌫      ⌦  ⌫

                                                                  2050

                                                      อุบลราชธานี
    วดัปานานาชาติ                                         217
   ศรีสะเกษ   226          วดัหนองปาพง
                                       24 อ.เดชอุดม

                             2178
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⌫         
     
 

 

                                     จ. อุดรธานี

ศูนยปฏิบัติธรรม

                                       15 กม.  จากขอนแกน
.

                                      จ.ขอนแกน

  ⌫  
  ⌫ ⌫   
 ⌫  ⌦
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⌫   ⌫  ⌫    
  

      เรือนจํ า
                                                          ถ. ศรีจันทร
                                               ซอย
                                               13

                                                       วดัปาวิเวกธรรมวิทยาราม

 ⌫⌫    
⌫   
  ⌦ 
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⌫     

                                                            201
                                               203   จ. เลย

                                                         อ.วังสะพุง

                                        บ. ทรายขาว

                                                                 ถํ้ าผาบ้ิง
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⌫        

             ถนน          ⌫ 
                   13 กม

        วัดถํ้ ากลองเพล

      
⌫ ⌫     
  ⌫⌫     
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⌫        ⌫

  วดัปาบานตาด
                                                    ทางไปบานคํ ากลิ้ง

ไปขอนแกน                                         ไปอุดรธานี

  ⌫ ⌦
   ⌫    
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⌫      ⌫⌫  

วดัหินหมากเปง จ. หนองคาย
    อ.ศรีเมืองใหม

                              211
                             2

    จ. อุดรธานี

   ⌫     
  ⌫  ⌫
  ⌫ ⌫



40

 ⌫⌫   
⌫   ⌦  

         อ. ปากคาด     บึงกาฬ

  จ.  หนองคาย                                       ภูทอก

                                   222

                                                       อ. พังโคน
จ.อุดรธานี                           จ. สกลนคร

   
 ⌦ ⌫  ⌦⌫ 
⌫ ⌫   
 ⌫  
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 ⌫  
⌫ ⌫    ⌫  

                                                                     วดัดอยธรรมเจดีย

อ. เมืองสกลนคร               15 กม.                          โคกศรีสุพรรณ

    ⌫
 ⌫  
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⌫      ⌫   

จ.อุดรธานี         อ. สองดาว                        จ. สกลนคร

                   วดัถํ้ าอภัยดํ ารงธรรม

      
 ⌫ ⌦  
 ⌫  ⌦⌦ 
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⌫   ⌫         

    จ.สกลนคร         อ.โคกศรีสุพรรณ
                                 223                 ไปพระธาตุพนม

                          วดัปาสุทธาวาส
  213

      
⌫ ⌫
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⌫    
 ⌫       
   
 

                                         อ. อากาศอํ านวย
        อ.คํ าตากลา                5 กม.

     บานบัว                                                       วดัคํ าประมง
อ.พรรณานิคม             11 กม.

 สวางแดนดิน              แยกสูงเนิน -อากาศอํ านวย                สกลนคร

                อ. วาริชภูมิ

  ⌫  ⌦ ⌫   
  ⌫⌫    
 ⌫   
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  ⌫ 
⌫      ⌫  

                                  ชะอํ า-หัวหิน

                        เขาวัง   สะพาน                เขากิ่ว(ถํ้ าชึ)

                 เพชรบุรี      ถ. เพชรเกษม             กรุงเทพฯ

   
⌫   ⌫⌫ 
⌫ ⌫ 
⌫⌦⌫ 
⌫ ⌫⌦ 
⌦⌫⌫  
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⌫  ⌫    
   

                                 นครปฐม

               กาญจนบุรี

                                     กม. 80      อ.บางแพ
                                                                                       อ.ดํ าเนินสะดวก
                                                          กม. 14                                             จ,สมุทรสงคราม

วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม

    ⌫     
 ⌦ ⌫   
   ⌫
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⌫       

                          วดัปาอุดมสมพร

                                                              2  กม.
                จ.อุดรธาน ี  อ.  พรรณานิคม    ทางหลวง หมายเลข  22               37  กม   จ.สกลนคร

   ⌫  ⌫ 
  ⌫   
⌦
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       ⌫ 
              
⌫⌫    ⌫   ⌫⌫    
           
   

การเดินทาง: การไปปฏิบัติธรรมที่ จังหวัดปราจีนบุรี และ พิษณุโลก ขอใหติด
ตอผานสํ านักงานกรุงเทพฯ เพราะทางศูนยไมรับสมัครเขาอบรมที่ศูนยปฏิบัติฯ
เพราะจะไมสะดวก และรบกวนผูปฏิบัติธรรม
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⌦⌫   
⌫ 
⌫  
⌫ 
⌦⌫⌫    ⌫   
 ⌦      



50

   ⌫   ⌫   

                                                                      วดัถํ้ าภูคา
         จ. ชัยนาท
                                                                                   บานหัวหวาย

ไปอ. ตากฟา                      ทางหลวง # 11                                                                อ.ตากฟา
อ. อินทรบุรี          ถ  ถนน                                          อ.ตาคลี

                           สาย
                          เอเชีย

                           จ.สิงหบุรี

    ⌫    
 ⌫⌦ ⌫  
  ⌫ 
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  ⌫   ⌫  
 ⌫      

 
    ⌦⌫ ⌦⌫   
⌫  ⌦    
⌫   ⌦      
⌫⌫   
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      ⌫ 

   ⌫⌫  
     ⌫⌫
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⌫     ⌫   

                             จ. อยุธยา

                                              พหล                           วัด
                       MIT                  โยธิน      ถนนสีขาว    พระธรรมกาย

ม. ธรรมศาสตร
                                                                           คลองสาม
ถ. เชียงราก

                                                             ถ.รังสิต-นครนายก

                                        กรุงเทพ ฯ      ฟวเจอรพารค-รังสิต

     
 ⌫⌫⌫
 



54

 ⌫
⌫       
      
 

        ถ.นวมินทร                     ทางดวนรามอินทรา - ลาดพราว                                           วัดพระศรีมหาธาตุ
กม. 8           กม.5                             ถ. รามอินทรา

                                                                                                                                  ถนน
                                                                               ซ. วัชรพล                                     พหล
                                                                                                                                  โยธิน

                                                             เสถยีรธรรมสถาน

  ⌫ ⌫⌦
⌫ ⌫  ⌫⌫
 ⌦  ⌦⌫⌫⌫⌦ 

 ⌫        
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⌫:      ⌫   
    
⌦ ⌫ ⌫
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⌫  
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⌦   
  ⌫⌫⌦
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นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพทุธัสสะ  (3 จบ)

กะระณียะเมตตะสุตตัง
ผูกมิตรกับเทวดา ภูตผีปศาจหรืออมนุษย

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ, ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ, สักโก อุชู จะ สุ
หุชู จะ, สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี, สันตสุสะโก จะ สภุะโร จะ, อัปปะกิจโจ
จะ สลัละหุกะวตุต,ิ สันตินทริโย จะนิ ปะโก จะ, อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิท
โธ, นะ จะ ขทุทัง สะมาจะเร กญิจิ, เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะ   เทยยุง, สุขิโน
วา เขมิโน โหนตุ, สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สขุติัตตา, เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ, ตะสา
วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา, ทีฆา วาเย มะหันตา วา, มัชฌิมา รัสสะกา อะณุ
กะถูลา, ทิฎฐา วา เย จะ อะทิฎฐา, เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร, ภูตา วา สัมภะ
เวสี วา, สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สขุติตัตา, นะ ปะโร ปะรัง นิกุพ เพถะ, นาติมัญ
เญถะ กตัถะจิ นัง กญิจิ, พญาโรสะนา ปะฎีฆะสัญญา, นาญญะมัญญัสสะ
ทุกขะมิจเฉยยะ, มาตา ยะถา นิยัง ปุตตงั, อายุสา เอกะปุตตะมะรักเข, เอวัมป
สพัพะภูเตสุ, มานะสมัภาวะเย อะปะริมาณัง, เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง,
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง, อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ, อะสัมพาธัง อะเว
รัง อะสะปตตัง, ตฏัฐัญจะรัง นิสินโน วา, สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิท
โธ, เอตัง สะติง อะธฎิเฐยยะ,
พรัหมมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ, ทิฏฐิญจะ อะนุปะคมัมะ สีละวา, ทัสสะเนนะ
สมัปนโน, กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง, นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ
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ขันธะปะริตตะคาถา
ผูกมิตรกับพญานาค งู สัตวเลื้อยคลาน สัตวหลายเทา

วิรูปกเขหิ เม เมตตัง, เมตตัง เอราปะเถหิ เม,   ฉัพ ยาปุตเตหิ เม เมตตัง, เมต
ตัง กณัหา โคตะมะเก หิ จะ, อะปาทะเกหิ เม เมตตัง, เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม,
จะตปุปะเทหิ เม เมตตัง, เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม, มา มังอะปาทะโก หิงสิ, มา
มังหิงสิ ทิปาทะโก, มา มังจะตปุปะโท หิงสิ, มา มังหิงสิ พะหปุปะโท, สัพเพ
สตัตา สัพเพ ปาณา, สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา, สัพเพ ภัทรานิ ปสสันตุ, มา กิญจิ
ปาปะมาคะมา, อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธมัโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะ
มาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วจิฉกิา สะตะปะที   อณุณานาภี, สะระพู มูสิ
กา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ, ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะ
วะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสมัพุท ธานัง ฯ

คาถาปกกลด
ทองนโม 3 จบ สวดกรณียะเมตตา และวิรูปกเข  แลวอธิฐานปกกลดวา
อิมัง ปฐวิง อะธิฏฐามิ, ทุติยัมป อมัิงปฐวิง อธิฏฐามิ, ตะติยัมป อิมัง ปฐวิง อะ
ธิฎฐามิ
อาจจะสวดอมัิสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ และบทอื่น ๆ เพิ่มเติมก็ได

คาถาเพื่อถอนกลด
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสมัพทุธัสสะ  (3 จบ)

อิมัง ปฐวิง ปจุตถรามิ
ทุติยัมป อิมัง ปฐวิง ปจจุตถรามิ
ตะติยัมป อิมัง ปฐวิง ปจจุตรามิ

แลวถอนกลด แผเมตตาแกสัพพสตัว  แลวเก็บกลดไดเลย
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บทแผเมตตาเจริญพรหมวิหาร
บทเมตตาตน
อะหัง สุขิโต โหมิ   นิททุกโข โหมิ
อะเวโร โหมิ อัพยาปชโฌ โหมิ
อะนีโฆ โหมิ สุขี อตัตานัง ปะริหะรามิ
บทแผเมตตาสัตว
สัพเพ สัตตา สขุิตา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อัพยาปชฌา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ
สัพเพ สัตตา สุขี อตัตานัง ปะริหะรันตุ
บทกรุณา
สพัเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ
บทสวดมุทิตา
สัพเพ สัตตา ลทัธะสัมปตติโต มา  วิคัจฉัน ตุ

บทสวดอุเบกขา
สัพเพ สัตตา กมัมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กมัมะพันธู กมัมะปะฏิส
สะระณา ยัง กมัมัง กะริสสนัติ กัลยาณงั วา ปาปะกัง วา ตสัสะ ทายาทา ภะ
วิสสันติ
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