แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
27 ม.ค. 2552
การทำบุญ ทำกุศล เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ทุกคนถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและตามวาระต่างๆ
โดยมีผลตอบแทนคือใจที่เป็นสุข
แก้เคล็ด! ไหว้พระ-ขอพร ตามราศี ปี 2552
ฉลูปีนี้ดวงซะตาของคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข จะร้ายหรือดี หมอดูฟันธง อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
มีเคล็ดลับทำบุญแต่ละราศีมาบอกกัน ให้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์หรือหาสิ่งสิริมงคลมาเสริมชะตาชีวิต
ราศีเมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค.)
แนะนำให้กราบสักการะศาลพระหลักเมือง ณ ศาลพระหลักเมือง
ข้างวัดพระแก้วอธิษฐานขอพรให้มีหลักชัยของชีวิต ส่วนสิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคนราศีนี้คือ บูชาพระกริ่ง
จะช่วยคุ้มครองให้คลาดแคล้วจากภัยอันตรายทั้งปวง
ราศีพฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย.)
แนะนำให้ไปนมัสการหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร
ขอพรให้มีโชคลาภหรือไปไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะหรือท้าวกุเวร เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงต้นปี
ราศีเมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)
แนะนำให้ไปไหว้สักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง
เงินทองไหลมาเทมา หรือหาโอกาสไปกราบนมัสการหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นพระประจำราศีเมถุน
ราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.)
แนะนำให้ไปกราบพระพุทธรูปที่อยู่ใกล้น้ำเสริมชะตาราศี องค์สำคัญในประเทศไทยมีอยู่ 2 องค์ คือ
หลวงพ่อพระพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา และหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จ.นครนครศรีอยุธยา
หรือไปกราบสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอบารมีให้ท่านคุ้มครอง

จะคลาดแคล้วจากเหตุเภทภัยทั้งปวง และเมื่อได้ไปสักการะแล้วให้เตรียมขวดเล็กๆ
ไปตักน้ำมนต์พกติดตัวกลับมาด้วย เวลาไม่สบายใจเอามาประพรมทั่วร่างกาย จะเสริมสิริมงคล
ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)
แนะนำให้ไปกราบสักการะขอพรพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์
จะช่วยคุ้มครองรักษาคุณให้แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือไปกราบนมัสการพระพุทธนิมิตพิชิตมาร
พระประธานวัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่พม่าไม่เผาทำลายอยู่วัดเดียว
ไปกราบขอพรจากท่าน ขอให้มีความสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ และสิ่งที่ควรพกติดตัวไว้ตลอดคือ
เส้นเกศาของคุณพ่อคุณแม่เอามาไว้คุ้มครองรักษาตัว
ราศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.)
แนะนำให้ไปไหว้องค์พระพิฆเณศวร์ ที่ตั้งอยู่ตรงสี่แยกตลาดห้วยขวาง
ไปกราบขอพรจะเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาตลอดปี และไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินสีห์
หลวงพ่อพระไพรีพินาศ ที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร
ให้แคล้วคลาดจากภยันตรายส่วนของมงคลที่ควรจะพกไว้คุ้มครองตัวเองให้พ้นโพยภัยก็คือ องค์พระพิฆเณศวร์
เหรียญพระศิวะ หรือเหรียญพระแม่อุมา
ราศีตุล (17 ต.ค.-15 พ.ย.)
แนะนำให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทองได้แก่ หลวงพ่อพระทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม
หรือไปกราบขอพรองค์เทพคือพระตรีมูรติ หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สิ่งมงคลสำหรับชาวราศีตุลในปี 2552
ที่จะทำให้คุณเจริญคือ พระสมเด็จ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่า รุ่นใหม่
ไปหาบูชาติดตัวไว้จะอำนวยอวยผลให้มีความสำเร็จดังที่หวัง
ราศีพิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)
ปีนี้ต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์เฉี่ยวชน คุณจะต้องมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแขวนไว้ประจำรถ
ด้านหน้ารถจะต้องมีสติ๊กเกอร์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูติดเอาไว้จะได้แคล้วคลาดจากภยันตราย
และแนะนำให้ไปกราบหลวงพ่อพระนอน ชีวิตจะได้นอนมา และมีความมั่นคง
หรือกราบสักการะพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์พระนเรศวรมหาราช ที่วัดใหญ่ชัยมงคล
ขอพระบารมีคุ้มครองรักษาตัวท่านให้มีชัยชนะ แคล้วคลาดจากโพยภัยทั้งปวง
ส่วนของมงคลที่ควรจะมีไว้คุ้มครองท่านตลอดปี 2552 นี้คือ เหรียญพระนเรศวรมหาราช
หาเหรียญที่สร้างจากวัดใดก็ได้มาพกติดตัว
ราศีธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค.)
แนะนำให้ไปกราบสักการะขอพรพระบรมสารีริกธาตุบนที่สูง เช่น ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร จ.เชียงใหม่ หรือไปไหว้ฤๅษี หรืออาจจะเป็นภาพก็ได้

หาเอาไว้บูชาติดตัวจะโชคดี สมหวังดังปรารถนา
ราศีมังกร (16 ม.ค.-12 ก.พ.)
แนะนำให้ไปสักการะพระพุทธรูปปางนาคปรก วัดเจดีย์เจ็ดแถว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย พระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียร ในหอพระที่ศาลพระหลักเมือง
หรือกราบสักการะพระบรมรูปอดีตบุรพกษัตริย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย เป็นต้น
สิ่งมงคลที่ชาวราศีมังกรควรพกไว้ประจำตัว เป็นเครื่องรางของขลังที่ทำจากกะลา เขี้ยว งา
จะทำให้คลาดแคล้วจากอันตรายทั้งปวง
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ.-13 ม.ค.)
แนะนำให้ไปสักการะพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู หน้าพระอุโบสถ วัดไตรมิตร
เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนของมงคลที่ชาวราศีกุมภ์ควรมีพกติดตัวตลอดปี 2552 คือ
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู วัดไตรมิตร อาจจะเป็นเหรียญหรือผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑฯ
พกไว้ติดตัวจะทำให้ท่านแคล้วคลาดแก้เคราะห์ เสริมบารมี เสริมชะตาของท่าน
ราศีมีน (14 ม.ค.-12 เม.ย.)
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบสักการะเพื่อเสริมชะตาราศี คือ พระอินทร์หรือท้าวอัมรินทราธิราชเจ้า
องค์ที่น่ากราบไหว้น่าบูชาที่สุดอยู่ตรงสี่แยกราชประสงค์ หน้าห้างโซโก้ ทุกครั้งที่ทำบุญไหว้พระ
อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้ท่านท้าวอัมรินทราธิราชเจ้า หรือท่านองค์พระอินทร์ด้วย
และไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม ขอพระบารมีคุ้มครองให้ชีวิตมีความสุข
ความเจริญรุ่งเรือง ของมงคลที่ควรพกติดตัวคือ เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู
วัดไตรมิตรวิทยาราม
นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด
ความเชื่อเรื่องการบูชาพระธาตุปีเกิด
เป็นธรรมเนียมของชาวล้านนาที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ
โดยมีความเชื่อว่าแต่ละบุคคลก็จะมีพระธาตุประจำปีเกิดของตัวเอง นับตามปี 12 นักษัตร
และควรหาโอกาสไปนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งถือเป็นสิริมงคลสูงสุด
ทำให้ชีวิตราบรื่น ครอบครัวสงบสุขและมีอายุยืนนาน
พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร
ปีชวด พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
ปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

ปีขาล พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่
ปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
ปีมะโรง พระธาตุวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
ปีมะเส็ง วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่
ปีมะเมีย เจดีย์พระบรมธาตุเจดีย์ จ.ตาก
ปีมะแม พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
ปีวอก พระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน
ปีจอ พระธาตุเจดีย์วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่
ปีกุน พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย
Tips : สิ่งที่ควรทำ & ไม่ควรทำ เมื่อไปนมัสการพระธาตุ
กราบนมัสการพระธาตุ ต้องชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้ผ่องใส เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน
และเครื่องหอม เพื่อไปสักการะพระบรมธาตุ ณ ที่ประดิษฐานนั้น เมื่อไปถึงให้จุดธูปเทียน ตั้งสมาธิ กราบ 3 ครั้ง
ตั้งนะโมและกล่าวคำบูชาพระธาตุ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีคำบูชาพระธาตุที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งจะติดให้เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้น และการเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุต้องเดินเวียนขวา
หันหน้าเข้าหาองค์พระธาตุ จำนวน 3 รอบ
การสรงน้ำพระธาตุ มักจะใช้น้ำสะอาดที่อาจจะเจือด้วยเครื่องหอม
ส่วนใหญ่พระบรมธาตุบรรจุอยู่ที่ใต้ฐานเจดีย์ การสรงน้ำจึงมักจะค่อยๆ ราดน้ำลงไปบนองค์พระเจดีย์
ไม่ควรนำรูปปั้นสัตว์ประจำปีเกิดไปบูชาองค์พระธาตุ เพราะไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
และห้ามผู้หญิงขึ้นไปบริเวณรอบพระธาตุ เนื่องจากในสมัยโบราณมักจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ฐานเจดีย์
การที่ผู้หญิงมีรอบเดือน ซึ่งถือว่าไม่บริสุทธิ์ จะทำให้พระธาตุเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ได้
เป็นสิ่งที่ชาวล้านนาและคนท้องถิ่นเข้าใจกันดี และปฏิบัติต่อๆ กันมา

