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ส าหรบัวนัน้ีนะครบั จะเป็นกรณีพเิศษทีจ่ะมาสอนสมาธใินกลุ่มเมตตาภริมย ์ เมตตาสมาธนิะครบั ในสว่นของการ

อธบิาย อรรถาธบิายในสว่นของการฝึกการใชก้ าลงัของมโนมยทิธ ิ มโนมยทิธ ิ นี่กอ็ย่างทีท่ราบกนัอยู่แลว้ว่า หลวงพ่อฤาษี

ลงิด า พระราชพรหมยาน วดัท่าซุง ท่านเมตตาสอนมานะครบั ในสว่นของมโนมยทิธเิน่ียแปลว่าฤทธทิางใจ ก าลงัใจของเรา

เวลาฝึกมโนมยทิธ ิ เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิของการฝึกมโนมยทิธ ิ  เป้าหมายทีแ่ทจ้รงินะครบัทีเ่ป็นแก่นจรงิๆ คอื ปฏบิตัเิพื่อ

มรรคผลพระนิพพาน ปฏบิตัเิพือ่พสิจูน์ความจรงิในเรื่องของภพภูมต่ิางๆ นรกสวรรค ์  กฎแห่งกรรมมจีรงิ ภพภมูต่ิางๆ     

มจีรงิ การเวยีนว่ายตายเกดิมจีรงิ กรรมและผลของกรรมมจีรงิ  ซีง่เมื่อฝึกแลว้กจ็ะไดใ้นสว่นของญานทัง้  8 ดว้ย ญานทัง้ 8 

กค็อืรูอ้ดตี รูป้จัจุบนั รูอ้นาคต รูว้าระจติต่างๆ  เวลาทีเ่ราฝึกมโนมยทิธแิลว้ สว่นใหญ่นะครบัใน  2 สว่น สว่นแรกคอื ส าหรบั

คนทีฝึ่กใหม่เราไปฝึกแบบเตม็รปูแบบ ไปฝึกทีว่ดัท่าซุงกด็ ี  ไปฝึกทีบ่า้นสายลมกด็ ีฝึกกบัครบูาอาจารยท์ีท่างวดัมอบหมาย

มากด็ ีซึง่ทางผมเองผมจะบอกเสมอว่า ผมเองไม่ไดร้บัฝึกเป็นทางการ เพยีงแต่ว่าอาจจะชว่ยปรบัพืน้ฐาน     ช่วยแนะน าได ้ 

ส าหรบัการฝึกมโนมยทิธนิะครบั ในสว่นของการฝึกแบบเป็นทางการนัน้  เวลาครบูาอาจารยท์ีท่่านสอน หนึ่ง ท่าน

กจ็ะเริม่เปิดเสยีง หลวงพ่อฤาษ ี แลว้หลงัจากนัน้กจ็ะใหบ้รกิรรมภาวนา นะมะพะทะ จนกระทัง่ใจสบาย แลว้กม็คี าแนะน า

ต่อไปทีจ่ะใหค้ดิพจิารณาเจรญิวปิสัสนาญาณ ทัง้สามสว่นค าอธบิายคอื หนึ่ง ในช่วงแรกจะเป็นไฟลเ์สยีงหลวงพ่อมาอธบิาย 

ท าความเขา้ใจใหค้นทีฝึ่กเขา้ใจก่อนว่า มโนมยทิธ ิ การรูเ้หน็ต่างๆ เป็นความรูส้กึทางจติไม่ไดเ้หน็เป็นตาเน้ือหรอืห ู        

เหน็ในจติ รูส้กึในจติ สมัผสัในจติคลา้ยตาเหน็ คลา้ยกบัเรากายอกีกายของเราไปในสถานทีน่ัน้ดว้ยตวัเอง ค าอธบิายทีเ่ป็น

ความเขา้ใจนัน้เป็นการปรบัพืน้ฐานก่อน  

สว่นที ่ 2 อนัน้ีคอืผมอธบิาย เพื่อใหเ้ราเขา้ใจว่าแต่ละสว่นส าคญัยงัไงท าไปเพื่ออะไรนะครบั สว่นที ่ 2 นะครบั      

ใหผู้ท้ีฝึ่กเน่ียบรกิรรมภาวนา  นะมะพะทะ จนกระทัง่จติสงบใจสบาย ค าว่าจติสงบใจสบาย กค็อืเพื่อใหจ้ติของผูท้ีม่าฝึก

มโนมยทิธเิน่ีย เริม่เขา้ถงึความสงบซึง่จะเป็นในระดบัของอุปจารสมาธ ิสว่นค าบรกิรรมภาวนาค าว่า นะมะพะทะ แปลว่าธาตุ 

ดนิน ้าลมไฟ ซึง่ทางครบูาอาจารย ์  แต่ละคนใหน้้อมจติตาม ท าสมาธติาม ตอนนี้เราอธบิายมาถงึชว่งทีก่ารบรกิรรมภาวนา 

ค าว่า นะมะพะทะเนี่ย มคีวามหมายว่าธาตุทัง้ 4 คอื ดนิน ้าลมไฟ นัน่กห็มายความว่าในการภาวนาบรกิรรมนัน้ ท่านนบัรวม

เอาว่าเราภาวนาบรกิรรมอยู่ในกสณิธาตุทัง้ 4 ซึง่อนัเป็นบาทฐานของอภญิญา อภญิญากค็อือภญิญาใหญ่ อนัน้ีคอืนยัยะ     

ทีค่รบูาอาจารยท์่านแฝงไวใ้นวชิาอยู่  

สว่นต่อมา พอถงึเวลาจติของเราเริม่สงบเป็นสมาธดิแีลว้ ท่านอาจารยท์่านกจ็ะใหเ้ปิดไฟลเ์ป็นเสยีงหลวงพ่อ     

น าในการเจรญิวปิสัสนาญาณ การเจรญิวปิสัสนาญาณสว่นน้ี ทา่นเรยีกว่า การพจิารณาตดัร่างกาย ขนัธ ์5 การตดัร่างกาย



ขนัธ ์ 5 เน่ีย มนัหมายถงึเราก าลงัตดักเิลส ตดัร่างกาย ตดัความเกาะเกี่ยวในร่างกาย ท าใหจ้ติเริม่ละวาง จากนิวรณ์ 5 

ประการ ใหเ้บาบางลงเป็นประการที ่1  

ประการที ่ 2 ท าใหจ้ติของเรานัน้ สงบสงดัจากกเิลส มคีวามสะอาดบรสิทุธิ ์ สะอาดบรสิทุธิใ์นทีน้ี่ หมายความว่า 

กเิลสมนัเบาลงบางลง แมเ้พยีงชัว่ขณะหนึ่ง แต่กเิลสทีเ่บาบางในขณะนัน้ เทยีบเคยีงหรอืใกลเ้คยีงกบัอารมณ์ของ         

พระอรยิะเจา้ เรายงัไม่ตดัเขา้ถงึเป็นพระอรยิะเจา้จรงิ แต่ว่าอารมณ์จติในขณะนัน้ของเรามคีวามสะอาด ปราณีต ละเอยีด 

ใกลเ้คยีงกบัความเป็นพระอรยิเจา้นะครบั นัน่กค็อืหมายความว่าถา้พดูภาษาในยุคปจัจุบนักค็อืคลื่นความถีค่ลื่นบรสิทุธิ ์

ความบรสิทุธิข์องจติเราเน่ีย ตรงกบัคลื่นความถีข่องภพภมู ิ คอืภพของพระนิพพาน อนัน้ีคอืการอธบิายจ าแนกแจกแจงว่า

เหตุใด ท าไม เพราะอะไรในเนื้อวชิาของมโนมยทิธ ิ 

สว่นอกีสว่นนึงนะครบั การทีเ่ราพจิารณาตดักเิลส ตดัร่างกาย ตดัขนัธ ์ 5 การพจิารณาตดัขนัธ ์ 5 ไดม้ากเท่าไหร่

มนัเป็นการแยกรปู แยกนาม แยกกาย แยกจติ ยิง่ตดัจนจติเราไม่เกาะไมย่ดึแน่นจากร่างกายมากเท่าไหร่ นัน่แปลว่าเรา

สามารถทีจ่ะแยกจติ แยกอาทสิมานกายออกมาจากกายเนื้อ นัน่กค็อื การทีเ่ราจะใชก้ าลงัของมโนมยทิธไิปในภพต่างๆ     

ไปรูไ้ปเหน็ในสิง่ต่างๆ ตดัจากความเกาะความยดึในความเป็นร่างกาย ความเป็นของหยาบทีจ่ ากดัอยู่กบักาย อยู่กบั

ประสาทสมัผสัในกาย คอืตา ห ูจมกู ลิน้ เราจะออกไปสู่ดงึใหป้ระสาทสมัผสัเราพน้ออกมา มาเป็นการใชก้ าลงัของจติ ก าลงั

ของใจมากกว่าใชก้ าลงัของแค่อายตนะ ใชก้ าลงัของจติมากกว่าความคดิของสมองนะครบั ตรงนี้กค็ือการทีเ่รายิง่ตดัร่างกาย    

ขนัธ ์5 เรามากเท่าไหร่ ตรงจุดน้ียิง่ท าใหก้ าลงัของมโนมยทิธ ิมกี าลงัถูกตอ้งชดัเจนแจ่มใสมากขึน้เพยีงนัน้นะครบั  

พอหลงัจากพจิารณาร่างกายตดัขนัธ ์ 5 แลว้ จติสงบเป็นสมาธแิลว้บรกิรรมภาวนาจนจติสมาธ ิ นึกน้อมทรงภาพ

พระ จนใจของเราจดจ่ออยู่กบัพระพุทธรปูพระโฉมของพระพุทธองคเ์รยีบรอ้ย จากนัน้ท่านกใ็หน้ าสมาธเิจรญิพระกรรมฐาน

แบบเป็นทางการ อมิาหงั ภควา สมาทานศลี สมาทานพระกรรมฐาน พอจากนัน้ พอถงึเวลาครทู่านกจ็ะมาแนะน ากค็อื      

จะถามน านิดนึง ใหเ้ราน้อมจติตามว่าเราเหน็อะไรบา้ง อนัน้ีผมอธบิายถงึจุดน้ีเพื่อใหเ้ราเขา้ใจก่อนว่า นี้คอืการฝึกแบบเตม็

รปูแบบนะครบั ตามแบบแผนหรอืผูท้ีม่าฝึกใหม่ ฝึกจนกระทัง่เราสามารถก าหนดจติ ก าหนดแยกอาทศิมานกายเหน็กาย

ทพิยข์องเรา เหน็กายภายในของเราเน่ีย ไปอยู่กบัพระพทุธเจา้ ไปอยู่เบือ้งหน้าพระพุทธองค ์มาอยู่กบัหลวงพ่อ หรอืแมแ้ต่

ยกขึน้ไปถงึยกกายทพิย ์ อาทศิมานกาย กายพระวสิทุธเิทพขึน้ไปนิพพานได ้ อนัน้ีกค็อืกระบวนการตามทีเ่ราฝึกเป็น

มาตรฐาน  

ในสว่นของก าลงัของมโนมยทิธโิดยทัว่ไปนะครบัเบือ้งตน้ ท่านจะใชค้ าว่ามโนมยทิธคิรึง่ก าลงั ค าว่าครึง่ก าลงัเนี่ย

หมายความว่า ก าลงัของเราครึง่นึง ก าลงับารม ีพุทธบารม ีมกี าลงัของครบูาอาจารย ์ก าลงัของพระพุทธองค ์ก าลงัของ สิง่

ศกัดิส์ทิธิท์ีท่่านสงเคราะหเ์ราอกีครึง่นึง ก าลงัณานเน่ีย ถามว่า ถา้หากคนทัว่ไปตามมาตรฐานปกต ิหากจะยกจติแยกอาทศิ

มานกายออกไป ออกไปแค่ออกไปนอกตวัเองเนี่ย ตอ้งไดณ้าน 4 ใชง้าน มคีวามคล่องตวั ตดัร่างกายไดม้ากพอสมควร 

เรยีกว่า ณาน 4 ตอ้งแบบเตม็ๆ เป็นอปัระมาณณานนะครบั ไม่ใช่อุปจารสมาธดิว้ยซ ้า แต่ว่าตรงจุดน้ีเน่ีย ครบูาอาจารยท์่าน

ผกูวชิาพระพุทธองคท์่านเมตตาสงเคราะห ์ ท่านน้อมน าใหว้ชิานี้น ามาใชใ้หง้่ายขึน้ ปฏบิตัไิดง้า่ยขึน้ นัน่กค็อืพระท่านช่วย



ครึง่นึง เราใชก้ าลงัเบาๆ แค่อปุจารสมาธ ิ ทีเ่หลอืเป็นก าลงัพทุธบารมขีองพระพุทธเจา้ท่านดงึขึน้ไปใชก้ าลงั ใชพ้ทุธบารมี

ของท่านช่วย ใชฉ้พัพรรณรงัสขีองพระพุทธองคท์่านช่วยลงมาชว่ยเรา  

ดงันัน้ ถามว่าคนทีไ่ดม้โนมยทิธ ิ ยิง่ในยุคภายหลงัถอืว่าเรื่องค่อนขา้งง่าย ตอนนี้ คนทัว่ไปในประเทศไทยเนี่ย    

คดิว่า โอโ้ห ไดม้โนมยทิธกินัเป็นแสน ไม่ใชว้่าไดก้นัแคห่ลกัสบิหลกัรอ้ย เพยีงแต่ว่าจุดนึงของการฝึกมโนมยทิธเิน่ีย         

ตวัเราเองตอ้งไมห่ลุดจากแก่น ไม่หลุดจากแก่นหมายความว่า จดุทีท่ าใหเ้ราหลุดจากแก่นของมโนมยทิธ ิ 

คอืหนึ่งเราเอาไปใชผ้ดิทางผดิประเภท ผดิทางผดิประเภทกค็อืบางครัง้เราเอาไปใช ้ แลว้ใชไ้ปเรื่อยๆ ดไูปเรื่อยๆ 

มนัมบีวกกบัทฐิมิานะของเราบา้ง เพราะใจเรายงัไม่วางอุเบกขามนัมตีวัทฐิติวัหลง และบางครัง้เนี่ย พอเราฝึกมากไปทฐิิ

เยอะเกนิไปมนักลายเป็น วปิสัสนูปกเิลส คอื หลงผดิ แลว้คราวนี้สิง่ทีรู่ท้ ีเ่หน็เริม่ผดิเพีย้นไปเรือ่ยๆ เพีย้นไปเรื่อยๆ เป๋ไป

เรื่อยๆ จนกระทัง่เราเฝือ ภาษาปฏบิตัเิคา้เรยีกว่าเฝือ กค็อืเหน็แลว้เพีย้นแลว้ ไมใ่ชแ่ลว้ ไม่จรงิแลว้มนัจะกลายเป็นแบบนัน้  

ดงันัน้ ในค าแนะน านงึในการทีเ่ราฝึกมโนมยทิธเิน่ีย หนึ่ง เราตอ้งรูก้่อนว่าเราฝึกเพื่ออะไร ฝึกเพื่อเป็นก าลงัในการ

ยกจติขึน้ไปบนพระนิพพาน เพื่อทีว่่าจุดส าคญัทีส่ดุคอืเมื่อไหร่ทีเ่ราตอ้งตายจรงิๆ เราไม่รูว้า่ตายเมื่อไหร่ เราไม่รูว้่าตาย   

วนัไหน แต่ส าหรบัหลายๆ คนทีอ่ยู่ในหอ้งนี้ตัง้จติว่าเราตายเมื่อไหร่ เราไปนิพพาน  

ดงันัน้ ถา้เราตัง้จติว่าไปนิพพาน จติสดุทา้ยก่อนตายก าหนดทีไ่หน เราไปทีน่ัน่ จติดวงสดุทา้ย อารมณ์สดุทา้ย

ก่อนตาย ถา้ใจเรานึกถงึบาป เรากร็่วงลง ในสว่นของทุคตภิมู ิ มนีรกเป็นตน้ แต่ถา้เมื่อไหร่ จติก่อนตายเรานึกถงึบญุ 

อารมณ์สดุทา้ยก่อนตายกจ็ะพาเราไปสวรรค ์ ถา้หากอารมณ์สดุทา้ยก่อนตายเราภาวนาจติรวมเป็นสมาธ ิ จติอยู่กบัการ     

แผ่เมตตา จติอยูใ่นพรหมวหิาร 4  ตายไปในขณะนัน้ เรากไ็ปจตุเิป็นพรหม  

แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ ไมว่่าจะเป็นสวรรค ์พรหม เกดิเป็นมนุษย ์หรอืร่วงลงอบายภมู ิกย็งัตอ้งกลบัมาเกดิ เวยีนว่ายตาย

เกดิในสงัสารวฏัอกีอยู่ด ี แต่หากจติก่อนตายของเราตัง้ไวว้่า ภพใดกต็ามภูมใิดกต็าม ไม่ปรารถนา เราปรารถนาจุดเดยีวคอื

พระนิพพาน ไมต่อ้งการเกดิอกีแลว้ จติเราเหน็ทุกข ์เหน็ความวุ่นวายบนโลก เหน็ความแปรปรวนในโลก เหน็ความไม่เทีย่ง

ในโลก เหน็การพลดัพรากจากของรกัของเจรญิใจ ในทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้ เหตุการณ์ทีม่นัแปรเปลีย่นแปรปรวนอย่าง

รวดเรว็ เรว็จนเราตัง้หลกัไม่ได ้เหมอืนอย่างทีม่นัเกดิขึน้ในขณะนี้  

การเกดิการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย ความไม่สบาย เจบ็ตายเป็นทุกขอ์ย่างยิง่ หากตอ้งพลดัพรากกนักเ็ป็นทุกขอ์ย่างยิง่ 

ตราบทีย่งัมกีารเกดิกย็งัตอ้งพบเจอกบัเรื่องแบบนี้อกี เราพจิารณาเหน็จุดนี้แลว้ เราจงึตัง้จติไวจุ้ดเดยีวคอื พระนิพพานเป็น

ทีส่ดุ ถา้หากเรามกี าลงัของมโนมยทิธ ิ เรากจ็ะสามารถยกจติ อาทสิมานกาย ขึน้ไปรอบนพระนิพพานไดเ้ลย เมื่อกายเนื้อ

ของเราตายจากร่างกายนี้ จติเรากอ็ยู่ขา้งบน กายทีเ่ป็นกายหยาบตาย ใจเรากไ็ม่มคีวามอาลยั เพราะกายทพิยอ์าทสิมาน

กาย กายพระวสิทุธเิทพเราอยู่บนพระนิพพานเรยีบรอ้ยแลว้ เรากบ็รรลุหลุดพน้ เขา้มรรคผลพระนิพพานในจติสดุทา้ยก่อน

ตาย ดว้ยประการฉะนี้ นัน่เอง  

 



อนัน้ีคอืเป้าหมายส าคญันะครบั ใหเ้ราพจิารณาไวแ้บบน้ี รวมทัง้อารมณ์จติน้ี ใหเ้ราพจิารณาไว ้ ตอนน้ีโลกภยัไข้

เจบ็ต่างๆ โรคระบาดต่างๆ มนัเกดิขึน้รวดเรว็เป็นของไม่เทีย่ง ชวีติเป็นของไม่เทีย่ง บางคนเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยไม่สบายใชเ้วลา

แป๊บเดยีว เราตายถา้หากจติเรา ปล่อยวางไม่ไดล้ะวางไม่ได ้พจิารณาไม่ได ้เรากย็งัตอ้งเวยีนว่ายตายเกดิอยู ่แต่ถา้หากเรา

เหน็เราฉวยเอาโอกาสจงัหวะ ทีเ่หน็ทุกขบ์นโลก เหน็ความแปรปรวนในโลก เหน็โรคระบาดเหน็ความทุกขท์ีเ่กดิขึน้      

ความไม่เทีย่งทีเ่กดิขึน้ โลกทีเ่ปลีย่นไป เปลีย่นโฉมหน้าไปสิน้เชงิ  

ลองคดิพจิารณาตามดวู่า นบัจากนี้การทีจ่ะเราออกไปท่องเทีย่ว การทีเ่ราจะออกไปขา้งนอกบา้น มนัจะเป็นไปได้

แบบเดมิ ชวีติทีเ่ป็นแบบเดมิมนัเปลีย่นไปแลว้ ตอ้งใชส้ตมิากขึน้ ตอ้งใชก้ารระมดัระวงัตวัมากขึน้ ไปเจอคนไปเจอใคร    

เหน็เคา้ไอ เคา้จาม คนใกล้ๆ กส็ะดุง้ ระแวงกลวัว่าเคา้จะเป็นโควดิ กลวัว่าเคา้จะตดิเรา กลวัว่าเราจะตาย ความวุ่นวาย 

ความทุกขจ์ากสิง่ทีเ่กดิขึน้จากโรคภยัไขเ้จบ็นี้ กเ็ป็นไปตามทีพ่ระพุทธองคท์รงตรสัสอนไว ้ วา่ความเจบ็ไขไ้ม่สบายนัน้เป็น

ทุกขอ์ย่างยิง่ ความเจบ็ปว่ยเป็นทุกขอ์ย่างยิง่ ความพลดัพรากจากของรกัของเจรญิใจเป็นทุกขอ์ย่างยิง่ ขนัธ ์ 5 ของเราน้ี 

หากเราตอ้งละ ตอ้งตายจากครอบครวัเราไป กใ็หเ้ราคดิพจิารณาดวู่าจติของเราปล่อยวางไดไ้หม ยอมรบัตามความเป็นจรงิ

ไดไ้หม เหน็ทุกขห์รอืยงั เหน็ทกุขใ์นสงัสารวฏัหรอืยงั ตัง้จติน้อมเพื่อปราถนาพระนิพพานเป็นทีส่ดุ มคีตทิีไ่ปของชวีติเรา 

ในชาตนิี้ภพนี้แลว้หรอืยงั  

ค าว่า คตทิีไ่ปในชาตนิี้ภพนี้ หมายความวา่ หากตายไปจากร่างกาย จากชวีตินี้ชาตนิี้ เรามคีตหิรอืตัง้จติไวว้่าเรา

ปราถนาว่าตายแลว้เราจะไปไหน ถา้หากไม่เคยคดิเลย ไม่เคยพจิารณาเลย ทางธรรมท่านถอืว่าเรายงัไม่คตทิีไ่ป รวมถงึยงั

ไม่มคีตทิีเ่ป็นสคุต ิ แต่หากเราตัง้จติไวด้แีลว้ เคยคดิพจิารณาไวด้แีลว้ว่าบุญทีเ่ราท าในชาตนิี้ จะเป็นการถวายสงัฆทาน     

ใสบ่าตร สรา้งพระพทุธรปู จะเป็นสิง่ใดกต็ามทีเ่ป็นบุญเป็นกุศล การปฏบิตัธิรรม การรกัษาศลี เป็นเหตุเป็นปจัจยัใหเ้รา

สามารถไปเกดิไปจตุ ิมคีตทิีไ่ปคอืสวรรค ์กรรมฐาน สมาธ ิการเจรญิเมตตา การสวดมนตแ์ผ่เมตตา สวดบทพระจกัรพรรดิ

แผ่เมตตา ปรบัภพภมู ิเป็นเหตุเป็นปจัจยัใหเ้ราสามารถเขา้ถงึซึง่พรหม ความเป็นพรหม ไปจุตมิคีตทิีไ่ปคอืความเป็นพรหม  

สว่นวปิสัสนาญาณหรอืการเจรญิปญัญาไวด้แีลว้ เหน็ทุกขท์ีเ่กดิขึน้ในสงัสารวฏัดแีลว้ จนจติเกดินิพพทิาญาณ 

ความเบื่อหน่ายคลายก าหนดั ความเบื่อหน่ายในสงัสารวฏัทัง้หลายแลว้เราจงึน้อมคดิพจิารณา ว่าเราปราถนาซึง่พระ

นิพพานเป็นทีส่ดุ เมื่อคดิพจิารณาแบบนี้ ตอนนี้กใ็หเ้ราลองน้อมจติน้อมนึกถงึพุทธองค ์ นึกถงึพระพุทธรปูทีเ่มื่อเราคดิถงึ

แลว้ นึกถงึพระพุทธรปูองคน์ี้แลว้ จติของเราแชม่ชื่นผอ่งใสน้อมจติน้อมใจอาราธนาบารมขีอก าลงัแห่งพุทธานุภาพ         

ธรรมานุภาพ สงัฆานุภาพ ก าลงัแหง่พระพุทธองคท์รงสงเคราะหข์อใหเ้หน็ภาพองคพ์ระพุทธรปูนี้ และมกี าลงัแห่ง       

พุทธานุภาพ ก าลงัแหง่จติตานุภาพของพระพุทธองคม์าปรากฏ ประหนึ่งว่าพระพุทธรปูทีป่รากฏขึน้ในสมาธจิติของเราน้ี  

ในนิมติทีเ่รานึกเหน็น้ีคอื พระรปูพระโฉมขององคส์มเดจ็พระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ทรงเสดจ็มาโปรดเรา    

ในจติดว้ยเถดิ ใหเ้ราน้อมนึกจากนัน้  

ตัง้จติต่อไป อธษิฐานขอบารมพีระพุทธเจา้ทรงสงเคราะห ์ขอใหจ้ติอาทสิมานกาย กายทพิยข์องขา้พเจา้ใหเ้ราน้อม

นึกใหเ้หน็กายเราอกีกาย จะเหน็เป็นกายพระวสิทุธเิทพเลย หรอืจะเหน็เป็นกายทีเ่ป็นกายเนื้อของเรานี้ล่ะ แต่อยูใ่นสภาวะที่

มแีสงสว่างเป็นกายแกว้ เป็นกายทีส่ว่างใส ไดม้าปรากฏอยู่เบือ้งหน้าองคส์มเดจ็พระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ 



คอืก าหนดใหเ้หน็กายเราเป็นแกว้อยู่เบือ้งหน้าพระพุทธองค ์จากนัน้ใหเ้ราน้อมจติกราบ ก าหนดความรูส้กึทีเ่ป็นกายแกว้นัน้ 

ค่อยๆ น้อมกราบพระพุทธเจา้ดว้ยความเคารพ น้อมจติน้อใจตัง้จติอธษิฐานว่า ขา้พเจา้ขอน้อมใจในไตรสรณคม มคีุณ    

แห่งพระพุทธเจา้ คุณแห่งพระธรรม คุณแหง่พระอรยิสงฆ ์คุณแห่งพระนิพพาน เป็นทีพ่ึง่เป็นสรณะทีอ่าศยั  

จากนัน้ตัง้จติต่อไปนะ ของแต่ละคนตัง้จติไวว้่าชาตนิี้ เรามคีตทิีต่ ัง้จติไวว้่าตายแลว้เราจะไปภพไหน เราตัง้จติ

อธษิฐานเลย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ท่านใดตัง้จติไวว้่าปรารถนาพระนิพพานในชาตนิี้ กต็ัง้จติใหเ้หน็กายแกว้ของเราก าลงั

พนมมอืกราบพระพุทธเจา้และตัง้จติอธษิฐาน ว่าตายเมื่อไหร่ขา้พเจา้ขอน้อมจติ ตามเสดจ็พระจอมไตรบรมศาสดา  

สมัมาสมัพทุธเจา้เขา้สูพ่ระนิพพาน หากแมน้จติขา้พเจา้เกดิเวทนา เกดิอาพาธ เกดิอาการปว่ยกข็อใหพ้ระพุทธองค ์    

ขอใหห้ลวงพ่อท่านเมตตาสงเคราะหม์ารบัดวงจติขา้พเจา้ ใหข้า้พเจา้ไดต้ดิตามพระพุทธองคเ์ขา้ถงึซึง่พระนิพพานในชาติ

ปจัจบุนัน้ีดว้ยเถดิ จากนัน้กใ็หน้้อมจติกราบ ใหใ้ชก้ายแกว้กายในของเรานัน้กราบพระ ดว้ยความนอบน้อมดว้ยความเคารพ 

เมื่อกราบแลว้ใหเ้ราสงัเกตดวู่าเมื่อเราอธษิฐานกายทีเ่ป็นกายแกว้ของเราสว่างขึน้ไหม มรีศัมกีายสว่างผ่องใสขึน้ไหม ตัง้จติ

อธษิฐาน ก าหนดรูก้ าหนดจดจอ่ จ าอารมณ์ว่าขออารมณ์จติทีข่า้พเจา้อธษิฐานนี้ จงปกัแน่นในจติในใจเป็นค าอธษิฐานน้ี

มัน่คงถาวร แมใ้นครัง้ทีส่องนี้ ขอใหค้ าอธษิฐานเพื่อการมคีตทิีไ่ปของขา้พเจา้ เพื่อพระนิพพานเป็นทีส่ดุในชาตสิดุทา้ยของ

ขา้พเจา้จงปกัแน่นถาวรในจติ แมใ้นครัง้ทีส่าม ดว้ยก าลงัแหง่พทุธบารม ีก าลงัแหง่พระพุทธองค ์ก าลงัแห่งครบูาอาจารย ์มี

หลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นทีส่ดุ ขอใหค้ตทิีไ่ปทีข่า้พเจา้ไดอ้ธษิฐานจติน้ี จงปกัแน่นมัน่คงในจติใหข้า้พเจา้ยกจติเขา้ถงึ

ซึง่พระนิพพานไดใ้นชาตนิี้ดว้ยเถดิ 

จากนัน้ก าหนดความรูส้กึทีก่าย ทีเ่ป็นกายแกว้อกีครัง้นึง จนรูส้กึว่ากายของเราสว่างใส ไมต่อ้งสงสยัอะไรทัง้สิน้ 

ตรงจุดน้ีใหเ้ราน้อมจติใชก้ าลงัของพระศรทัธาใหเ้ตม็ก าลงั ไม่ตอ้งสงสยัอะไรทัง้สิน้ จะไปไดห้รอืไม่ได ้ เชื่อมนัในก าลงัแห่ง

พุทธานุภาพเท่านัน้ เชื่อมัน่นอบน้อมในก าลงัของคุณครบูาอาจารย ์ คอืหลวงพ่อฤาษีพระราชพรหมยานว่าท่านเมตตา

สงเคราะห ์มาโปรดเราไดจ้รงิแน่นอน จากนัน้ท าใจสบายๆ ก าหนดจติสบายๆ  

จากนัน้พจิารณาต่อไปนะ พจิารณาต่อไปว่าเรายงัเหน็ตวัเราเป็นแกว้ใสทีส่ว่างนัง่อยู่เบือ้งหน้าพระพุทธองคอ์ยู ่

จากนัน้ก าหนดจติต่อไปนะ ก าหนดจติต่อไป ตัง้จติอธษิฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ใครเคยไดล้กูแกว้จกัรพรรด ิเคยไดล้กูแกว้ที่

ไดร้บัมอบมาทัง้สว่นทีเ่ป็นลกูแกว้จรงิๆ ทีเ่ป็นวตัถุธาตุทางโลกกต็าม หรอืบางท่าน ท่านใดกต็ามทีเ่คยไดร้บัลกูแกว้จากสิง่

ศกัดิส์ทิธิ ์ ไดร้บัลกูแกว้ทีเ่ป็นทพิย ์ เคยไดร้บัลกูแกว้จากพระอนิทร ์ เคยไดร้บัลกูแกว้จากพญานาค ไดร้บัลกูแกว้จากเทวดา

ชัน้ใดกต็าม ไดร้บัลกูแกว้จากพระพุทธองค ์ ใหเ้ราน้อมใจนะ ใหเ้ราน้อมใจก าหนดจตินึกถงึลกูแกว้น้ีมาปรากฏอยู่ในฝา่มอื

ขวาของเราตอนน้ี  

จากนัน้ ก าหนดจติอธษิฐานขอบารมพีระพทุธองคท์รงสงเคราะห ์ ขอใหล้กูแกว้ในฝา่มอืของเรานัน้ ค่อยๆสว่างใส

ขึน้กลายเป็นเพชรระยบิระยบั ตัง้จติอธษิฐานขอใหต้วัรู ้ธาตุรู ้ญาณทศันะเครื่องรูท้ืง้หลาย โดยมกี าลงัของพุทธานุภาพ ธรร

มานุภาพ สงัฆานุภาพ ก าลงัแหง่พุทธคุณ ไดม้าสถติอยูใ่นลกูแกว้อนัเป็นญาณเครื่องรูน้ี้ จากนัน้ ก าหนดจตินะ อธษิฐานให้

ลกูแกว้ทีเ่ป็นเพชรนี้ ค่อยๆลอยขึน้มาอยู่เบือ้งหน้า เมื่อลกูแกว้ทีเ่ป็นเพชรระยบิระยบัสว่างลอยอยู่เบือ้งหน้าแลว้ น้อมจติ

อธษิฐานใหล้กูแกว้นัน้ค่อยๆลอยเลื่อนเขา้มาจนสมัผสั และตดิอยู่บรเิวณกึง่กลางระหว่างคิว้ของเรา เชื่อมกบัตาทีส่าม



บรเิวณคิว้ บรเิวณอุณาโลม ตัง้จติอธษิฐานญาณเครื่องรูใ้ดสิง่ทีต่อ้งรู้ใด ทีพ่งึตอ้งรูข้อใหพ้ระพทุธองค ์ ขอใหห้ลวงพ่อครบูา

อาจารย ์ พระอรยิะเจา้ พระอรยิะสงฆ ์ ขอใหเ้ทพพรหมเทวาไดด้ลจติดลใจ ใหข้า้พเจา้ไดรู้ไ้ดเ้หน็ ไดร้บัการเตอืนก่อน และ

ขอใหส้ิง่ทีรู่เ้หน็น้ี ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิทุกประการดว้ยเถดิ 

จากนัน้ ก าหนดนะบรเิวณทีก่ึง่คิว้ตาทีส่าม ใหล้กูแกว้นัน้สว่างขึน้ สว่างขึน้ จากนัน้ตัง้จติอธษิฐานวางใจใหเ้ป็น

อุเบกขา สงบนิ่ง ผ่องใส ก าหนดความรูส้กึใหเ้หน็กายทีเ่ป็นกายแกว้ กบักายทพิยข์องเราทีน่ัง่ อยู่เบือ้งหน้าพระพุทธองค ์

ก าลงัอยู่ในสภาวะทีเ่รานัง่สมาธ ิ ขดัสมาธทิ าสมาธอิยู่เบือ้งหน้าพระพุทธองค ์ ก าหนดน้อมก าลงัใจของเรา ใหจ้ติของเราสงบ

นิ่งเอบิอิม่ผ่องใสจติสว่างสะอาดสงบชุ่มเยน็ จนกายทีเ่ป็นกายแกว้ของเรานัน้สว่างผ่องใส ตัง้จติอธษิฐานว่าขอใหร้ศัมกีาย 

ความผ่องใสของจติสว่างออกไป มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่  

จากนัน้ เราตัง้จติอธษิฐาน ขอก าลงัของพุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ สงัฆานุภาพ ขอเชื่อมกระแสกบัจติญาณของ

ขา้พเจา้ ใหน้บัแต่นี้ ขา้พเจา้มกี าลงัสามารถยกจติยกอาทศิมานกาย ขึน้มากราบพระพทุธองคบ์นพระนิพพาน มกี าลงัจติ

ก าลงัวปิสัสนาญาณชดัเจนแจม่ใสมกี าลงัจติ ก าลงัมโนมยทิธไิปในภพภมูทิัง้หลาย ไดทุ้กภพทกุภูมแิละขอใหญ้าณเครื่องรู้

ของขา้พเจา้นี้ สามารถก าหนดดกู าหนดรูใ้นสว่นทพิยส์ว่นหยาบ และสามารถมญีาณเครื่องรู ้ ก าหนดรูใ้นคุณสมบตัพิเิศษ

แห่งญาณอนัเป็นเครื่องเตอืน เป็นเครื่องรกัษาใหข้า้พเจา้ปลอดภยัจากภยัพบิตัทิัง้ปวงดว้ยเถดิ 

จากนัน้ ก าหนดจตินะใหเ้หน็กายเป็นเพชรสว่าง ใหเ้หน็กายของเราเป็นเพชรสว่างนะ จากนัน้ ตัง้จติอธษิฐาน

ต่อไป ขา้พเจา้ขออาราธนาบารมกี าลงัของพระพุทธองค ์ ก าลงัพุทธคุณ ก าลงัของพระพุทธเจา้ทุกๆ พระองค ์ มสีมเดจ็องค์

ปฐมทรงเป็นประธาน ก าลงัแห่งพระปจัเจกพระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์ ก าลงัของพระอรยิะเจา้ พระอรยิะสงฆท์ุกๆ พระองค ์

ทัง้ทีท่่านอยู่บนพระนิพพานกด็ ี และครบูาอาจารยท์ีท่่านเป็นพระอรยิะเจา้ อรยิะสงฆ ์ ทที่านยงัมสีงัขาร ธาตุขนัธอ์ยู่กด็ ี     

ทัง้ทีเ่ป็นฆราวาสและทีท่่านทีเ่ป็นพระสงฆ ์ ขอก าลงัแห่งพระรตันตรยัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ มสีมเดจ็องคป์ฐมทรงเป็นประธาน      

น้อมน ากระแสแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สงัฆานุภาพ เทวดานุภาพ เป็นกระแสแสงสว่างลงมาจากพระนิพพาน       

ลงมายงักายเนื้อ ลงมายงับา้นของขา้พเจา้ ลงมายงัวตัถุมงคลทัง้หลายของขา้พเจา้ ณ บดัน้ีดว้ยเถดิ 

ก าหนดน้อมใหเ้หน็เป็นแสงสว่างนะ น้อมจติตามเหน็เป็นแสงสว่าง ลงมาทีก่ายเนื้อ ลงมาทีบ่า้นของเรา ลงมาที่

ครอบครวัของเราทุกคน ก าหนดจติน้อมเวลาทีเ่รานึกถงึพระเครื่อง พระพทุธรปูในบา้น สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ผา้ยนัตต่์างๆ        

ยนัตท์ีเ่ราลงไว ้ อกัขระ ยนัตต์ะกรุดต่างๆ สิง่ศกัดิส์ทิธิต่์างๆ ทีเ่ราอธษิฐานจติ ทีเ่ราบชูาอยู่ น้อมอธษิฐานใหก้ าลงัจากพระ

พุทธองคท์ีน้่อมอาราธนาลงมานัน้ เกดิพลงัประจุ ปลุกใหว้ตัถุมงคลของขลงั ของวเิศษทัง้หลายภายในบา้นของเรานัน้    

เปล่งประกายแสงสว่าง เป็นแกว้เป็นเพชร เสน้ลายอกัขระยนัตท์ัง้หลาย กลายเป็นเสน้เพชรเสน้สทีองสว่าง ปลุกก าลงัของ

สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย ก าลงัทีค่รบูาอาจารย ์ ท่านปลุกเสก พุทธาภเิษก อธษิฐานจติเกดิก าลงัขึน้เตม็ก าลงั ไมม่สีิง่ใดทีเ่สือ่ม 

ยิง่มพีลงัขลงัขึน้ ศกัดิส์ทิธิข์ ึน้มกี าลงัขึน้ น้อมจติจนรูส้กึสมัผสัว่ากระแสพลงัทีเ่ราน้อมอาราธนาลงมา พระนิพพานจากพระ

พุทธองคล์งมายงับา้นของเรา ยงัตวัเรา กายเนื้อของเราสว่าง น ้าทุกขวดในบา้นของเรา กายเป็นน ้ามนต ์ น ้าในถงัเกบ็น ้าที่

บา้นของเรากลายเป็นน ้ามนต ์    น ้าทีเ่ราอาบกลายเป็นน ้ามนต ์สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายเกดิพลงั เกดิกระแสพลงั เกดิพุทธคุณ 

เกดิก าลงัในการคุม้ครองรกัษาเราและคนในครอบครวัอย่างเดม็ก าลงั  



จากนัน้เราน้อมจติน้อมใจเหน็กายเนื้อและกายทพิย ์  อาทศิมานกายของเราสว่าง จดจ่อซมึซบัรบัพลงัจนรูส้กึ

กระแสพลงัทีเ่ราน้อมอาราธนาจากพระนิพพาน จากพระพุทธเจา้ลงมานัน้ช าระลา้ง ฟอกร่างกายธาตุขนัธข์องเรา ใหส้ะอาด

บรสิทุธิห์มดจด ร่างกายธาตุขนัธข์องเรา ร่างกายธาตุขนัธข์องคนในครอบครวัของเราใสสะอาดบรสิทุธิ ์ หากมเีชือ้โรค 

โรคภยัไขเ้จบ็ใดกข็อใหก้ าลงัแหง่พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สงัฆานุภาพ ก าลงัแหง่พระนิพพานน้อมสง่ตรงลงมา สลายลา้ง

โรคภยัไขเ้จบ็ ภยัพษิ ภยัโรค อาการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยจงสลายตวั ออกไปจนหมด  

น้อมน าความรูส้กึจนสมัผสัไดว้่าทัว่กายของเราสว่างใส กระแสพลงัลงมา จติสงบนิ่งเอบิอิม่ผ่องใส จากนัน้เมื่อกาย

และจติของเรานัน้รบักระพลงัลงมาแลว้ อาราธนาพลงัแห่งพทุธานุภาพลงมาปลุกตน ปลุกกาย ปลุกจติ ฟอกธาตุขนัธแ์ลว้ 

จากนัน้ใหเ้ราก าหนดความรูส้กึของเราใหใ้ส ตัง้จติรวมก าลงัใจของเราแต่ละบุคคลนะ น้อมใจนะ ภาวนาว่า นะมะพะทะ     

นะมะพะทะ นะมะพะทะ ในขณะทีภ่าวนาเรว็ๆ เราน้อมจติต่อไป อธษิฐาน ในขณะทีภ่าวนา นะมะพะทะ นะมะพะทะ ไป

เรื่อยๆเน่ีย ใหเ้ราน้อมจติ ดกู าลงัใจของเราว่าจติของเรา ยิง่ภาวนา ยิง่มคีวามศรทัธามัน่คง ยิง่ไรค้วามลงัเลสงสยัทัง้ปวง จติ

ยิง่มัน่คงว่าก าลงัแห่ง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สงัฆานุภาพ นัน้ รกัษาคุม้ครองเราไดจ้รงิ ดงึก าลงัแห่งศรทัธาใหเ้ตม็ก าลงั

ในจติของเรา ยิง่ก าลงัศรทัธามากเท่าไหร่ ก าลงัแห่งพทุธานุภาพ ธรรมานุภาพ สงัฆานุภาพ ยิง่มกี าลงัคุม้ครองเราไดม้าก

เพยีงนัน้  

ภาวนาบรกิรรมจนรูส้กึไดว้่าจติเรายิง่มัน่คงมคีวามเขม้แขง็ขึน้ ดงัค าทีค่รบูาอาจารยท์่านทรงสอนไวว้่า เมื่อไหร่ที่

เรามคีวามกลวัใหเ้รานึกถงึ พุทธานุสต ิ นึกถงึพระพุทธเจา้เป็นธงชยั เป็นก าลงัใจส าคญัทีท่ าใหจ้ติมคีวามอาจหาญ มคีวาม

มัน่คง ความมัน่คงในก าลงัแห่งพุทธคุณนัน้ หวัใจคอืก าลงัแหง่ศรทัธาภาวนาบรกิรรม นะมะพะทะ จนจติของเรานัน้  ยิง่มี

ความมัน่คงยิง่มศีรทัธาเตม็ ใหศ้รทัธาในจติเราเตม็รอ้ยใหไ้ด ้ มคีวามเดด็เดีย่ว มคีวามเชื่อมัน่มกี าลงัแห่งพุทธคุณ เมื่อน้อม

จติจนจติมคีวามตัง้มัน่ดแีลว้ ใหเ้ราก าหนดอธษิฐานทีก่ึง่กลางระหว่างคิว้ของเรา บรเิวณทีเ่ราอธษิฐานจติ อธษิฐานลกูแกว้

ใหม้าอยู่ทีอุ่ณาโลม ทีต่าทีส่ามนัน้เปิดสว่างขึน้ เป็นเพชรระยบิระยบัขึน้  

จากนัน้ ก าหนดอธษิฐานขอบารมพีระพุทธเจา้ท่านทรงสงเคราะหข์อใหเ้ราไดเ้หน็ ไดก้ าหนดรู้   ว่าโลกของเรานี้ 

กระแสของโรคภยัไขเ้จบ็ ขอใหญ้าณเครื่องรูค้วามเป็นทพิยใ์นจติของเรานัน้เหน็โลก ภาพของโลกทัง้ใบ เหมอืนเรามองมา

จากทีไ่กลๆ จากนัน้น้อมจติขอบารมพีระ ขอใหข้า้พเจา้ไดรู้ไ้ดเ้หน็ตามความเป็นจรงิ  ใหเ้หน็ภาพโลกนัน้และขอใหเ้หน็ภาพ

กระแสพลงังานลบทีเ่ป็นกระแสพลงังานของเชือ้โรค ทีต่อนนี้ก าลงัแพร่ระบาดอยู่ น้อมว่าสิง่ใดหากเชือ้ หากกระแสโลกภยั

ไขเ้จบ็นัน้ มนัไปถงึจุดใดของโลก กใ็หเ้หน็เป็นสดี า จากนัน้ค่อยๆ น้อมจติแต่ละคนของเราเองนะ ค่อยๆดขูองเราเองนะ 

สแกนด ูขอบารมพีระท่านสแกนดโูลก สแกนดเูมอืงแต่ละเมอืง สแกนดกูรุงเทพ สแกนดปูระเทศทีเ่ราอยู่ตอนนี้  กระแสเชือ้

โรคมมีากมายแคไ่หน ก าลงัขยายตวัแพร่ตวัไหม ในขณะทีเ่ราดกูต็ัง้จติอธษิฐานว่า เรามรีศัมแีสดงสว่าง ก าลงัแห่งพุทธคุณ

คุม้ครองเป็นเกราะแกว้คุม้ครองอยู่ ขอใหเ้ราก าหนดรูน้ะ  

จากนัน้ใหด้ตู่อไปขอบารมพีระ เราดตูามเมอืงดภูาพรวมดทูัง้โลก ดปูระเทศไทย แลว้กด็ตู่อไปว่าเมื่อเราเหน็ภยั

พษิภยัโรคโควดิต่างๆ ทีม่นัแพร่ไปในอากาศ เรามองเราสแกนดว้ยจติในความเป็นทพิย ์ ก าหนดรูใ้นความเป็นทพิย ์        

เราก าหนดรูใ้นย่านความถี ่ ความรูอ้กีย่านนึงนะใหล้องดซูวิ่าพวกเชือ้โรคโควดินัน้ มนัมดีวงจติดวงวญิญาณของอสรุกาย 



ของโอปปาตกิะ สมัภเวส ี ของผทีีโ่บราณเคา้เรยีกว่าผหี่า มนัปะปนอยู่ดว้ยไหม แลว้มนัเป็นผูท้ีพ่าใหไ้ป แพร่ไป ระบาดไป 

พาไปตดิคนนัน้คนนี้ไหม ลองคอ่ยๆดขูองตวัเราเองนะ ก าหนดรูด้ว้ยใจอุเบกขา เมื่อเราด ูเรารู ้เราเหน็  

เราก าหนดรูต่้อไปว่าคลื่นกระแสจติ กระแสอกุศล กระแสของจติทีเ่ป็นเปรต อสรุกายทีเ่ป็นผหีา่ต่างๆ นี้ เป็นจติ   

ทีเ่ป็นดวงวญิญาณทีอ่ยูใ่นภพทีต่ ่า เป็นจติทีเ่ป็นทุกข ์ มคีวามเคยีดแคน้ มคีวามเกลยีดชงั มคีวามปรารถนาอยากใหค้นอื่น

ตาย เหมอืนกบัตวัเอง ใหเ้ราวางใจใหเ้ป็นอุเบกขา แผ่เมตตา น้อมจติอาราธนาบารมพีระพุทธเจา้ แผ่ผ่านกระแสทีเ่ราขอ

ก าลงัแห่งพุทธคุณ เปลีย่นทฐิขิองดวงจติดวงวญิญาณทัง้หลายเหล่านัน้ ขอก าลงัแห่งพระพุทธเมตตาของพระพทุธองค ์

พระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์ พระปจัเจกพระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์ พระโพธสิตัวท์ุกๆพระองค ์ แผ่เมตตาไปยงัสรรพสตัว ์    

แผ่เมตตาไปยงัทุกดวงจติ แผ่เมตตาไปยงัดวงจติดวงวญิญาณทัง้หลายเหล่านัน้ แผ่เมตตาไปยงัคลื่นยานทีม่ารบกวน

ทัง้หลายเหล่านัน้ ใจสบายๆ ผ่องใส ขอสรรพสตัวท์ัง้หลาย จงอยู่ห่างจากบุคคลผูอ้ยู่ในศลีในธรรม ในความดดีว้ยเถดิ 

จากนัน้ น้อมจติอาราธนาบารมนีึกถงึพระพุทธเจา้ นึกถงึสมเดจ็องคป์ฐม น้อมน ากระแสแสงสว่างสอ่งตรงลงมา 

เป็นแสงสว่าง ตัง้จติอธษิฐานใหญ้าณเครื่องรูเ้รา ไดป้รากฏมองเหน็ มองเหน็บุคคลทีอ่ยูใ่นศลีในธรรม อยูใ่นความดมีหีน้าที่

ทีจ่ะตอ้งท านุบ ารุงชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ ต่อไปในอนาคต  ขอกระแสแห่งพทุธานุภาพ ธรรมานุภาพ เทวดานุภาพ 

สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ คุณบารมขีองพระโพธสิตัวเ์จา้ทัง้หลายอนัประเสรฐิ ขอจงเป็นกระแสบญุ เป็นกระแสกุศลเป็นกระแสสว่าง เป็น

ก าลงัพุทธคุณสอ่งตรงลงมายงับคุคลทัง้หลายเหล่านัน้  ใหเ้คา้เหล่านัน้ปลอดภยัจากโรคภยัทัง้หลาย จากภยัพบิตัทิัง้หลาย 

จากบาปอกุศลทัง้หลายดว้ยเถดิ ใหเ้ราน้อมจติน้อมใจอาราธนาบารม ีสง่ก าลงัใหทุ้กรปู ทุกๆนาม ทุกบุคคล จากนัน้ก าหนด

ใจของเราต่อไปนะ ขอบารมพีระท่านสงเคราะห ์ นบัแต่นี้ต่อไป ขอบารมพีระพทุธองคท์รงสงเคราะห ์ ขอใหข้า้พเจา้           

มปีระสาทสมัผสัพเิศษ คลื่นญาณรูข้องจติสามารถสมัผสัรูเ้ท่าทนัก่อน เมื่อเขา้ไปเขตอนัตรายใดๆ ในภยัพบิตัทิัง้หลาย    

เมื่อเขา้ไปในเขตทีม่เีชือ้โรคมโีรคภยัไขเ้จบ็เขม้ขน้รุนแรง กข็อใหข้า้พเจา้น้ีก าหนดรู ้ ระมดัระวงัตวั ป้องกนัตนไดท้นั     

ขอใหก้ าหนดรูส้กึรูท้นัและป้องกนัตน ใหร้อดพน้จากโรคภยัไขเ้จบ็ทัง้หลาย ไดท้นัทว่งทดีว้ยเถดิ  

และขา้พเจา้ ตัง้จติอธษิฐานนะตอนนี้นะ ท าจติใหส้งบผ่องใส ก าหนดใจว่าใจของเราขณะนี้ อุเบกขาสงบนิ่ง ผ่องใส 

จติของเราขณะน้ีปราศจากนิวรณ์ 5 ประการ ปราศจากความเกาะความหว่งในร่างกาย จติของเราขณะนี้สงบนิง่ผ่องใส 

ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเกาะยดึในภพภูมทิัง้หลาย จติของเราในขณน้ีมคีวามมัน่คงในพระพุทธเจา้ 

พระธรรม พระสงฆ ์ เทพพรหมเทวา ผูเ้ป็นสมัมาทฐิ ิ จติของเราในขณะน้ี มเีมตตาแผ่ไปยงัสรรพสตัวท์ัง้หลายไม่มปีระมาณ 

สงบนิ่ง ผ่องใส  

ตัง้จติอธษิฐานต่อไปนะ และขา้พเจา้ขอตัง้จติอธษิฐานใหก้ารปฏบิตับิชูา การท าสมาธขิองขา้พเจา้ในครัง้นี้       

น้อมถวายเป็นพุทธบชูา ธรรมบชูา สงัฆบชูา บชูาคุณพ่อแม ่ ครอูุปชฌายอ์าจารย ์ ท่านผูม้พีระคุณ ผูส้บืต่อวชิาทัง้หลาย   

มานบัตัง้แต่สมยัพทุธกาล นบัตัง้แต่สมยัสมเดจ็องคป์ฐมเป็นตน้มา  ขา้พเจา้ขอตัง้จติอธษิฐานอุทศิปฏบิตัจิากการบชูานี้เป็น

พเิศษ แดท่า้วมหาชมพผููเ้ป็นใหญ่ ขอใหจ้ดจ าขา้พเจา้ไว ้ รวมถงึครอบครวั หมู่กลัยาณมติร หมู่กลัยาณชนเมตตาปกป้อง

ขา้พเจา้ต่อภยัพบิตัทิัง้ปวง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคภยัไขเ้จบ็ในครัง้นี้ดว้ยเถดิ 



และขา้พเจา้ขอตัง้จติอทุศิน้อมถวายแด่พระอนิทรแ์ละพระชายา ท่านทา้วสหมับดพีรหมผูเ้ป็นใหญ่ในพรหม     

ทา้วมหาราชทัง้สีผู่เ้ป็นใหญ่ในสีท่ศิ รวมถงึพญายมราช ขอก าลงัแห่งการปฏบิตัิบชูา ทีข่า้พเจา้น้อมถวายทุกท่าน ขอทุก

ท่านไดจ้ดจ าขา้พเจา้เมตตาและปกปกัรกัษาขา้พเจา้และครอบครวั รวมถงึกลัยาณมติรทุกคนใหป้ลอดภยั เป็นสขุสวสัดแีละ

รอดพน้จากภยัพบิตัทิัง้ปวงดว้ยเถดิ 

จากนัน้ใหเ้ราน้อมจติสงบนิ่งผ่องใส แผ่เมตตาสว่างออกไปอกีครัง้นึง ใหส้ว่างออกไปให้มากทีส่ดุ ใจมคีวามเอบิอิม่ 

ใจปราศจากความหวาดกลวั ความวติกทัง้ปวง จากนัน้น้อมพจิารณาในจติว่า เราตอนนี้มกี าลงัแห่งพทุธคุณมัน่คง          

เดด็เดีย่วมัน่คง มกี าลงัทรงก าลงัเตม็ที ่ณานเครื่องรูม้คีวามชดัเจนแจ่มใสเตม็ที ่ 

ก าหนดใจของเราใหผ้่องใส  จากนัน้น้อมจติกายของเราทีเ่ป็นกายแกว้อยู่เบือ้งหน้าพระพุทธองคอ์กีครัง้นึง จากนัน้

กราบลาท่าน และอธษิฐานต่อไปว่า  ขอบารมพีระพุทธองคท์รงสงเคราะห ์หากมคีรบูาอาจารยพ์ระอรยิะเจา้ พระอรยิะสงฆ์

รปูใดองคใ์ด ทีท่่านเมตตาคุม้ครองขา้พเจา้เป็นพเิศษ จะเป็นพ่อปูพ่ญานาค จะเป็นพระอนิทร ์จะเป็นทา้วมหาพรหม จะเป็น

ท่านใดกต็าม ขอใหท้่านทัง้หลาย จะเป็นท่านเดยีวหรอืหลายองคห์ลายท่านกต็าม ขอใหท้่านเมตตามาปรากฏในนิมติ     

ดวงจติของขา้พเจา้ อยู่เบือ้งหน้าอาทศิมานกาย กายทพิยข์องขา้พเจา้ ณ บดัน้ีดว้ยเถดิ  

น้อมจตินะ ตอนนี้ถา้รูส้กึว่ามทีา่นใดมาปรากฏอยู่เบือ้งหน้า กใ็หน้้อมจติกราบท่าน และตัง้จติอธษิฐานขอใหท้่าน

เมตตาคุม้ครองเราใหป้ลอดภยั กราบทีเ่ทา้ท่านเลยนะ ถา้เหน็องคไ์หนท่านไหน มบีางคนเหน็เป็นเจา้แม่กวนอมินะ บางคน

กเ็หน็หลวงพ่อท่านมา บางคนกเ็หน็เป็นท่านปูท่า้วศรสีทุโธ พญานาค มบีางคนกเ็หน็พระอนิทร ์ แม่ศร ี แต่ละบุคคลอาจจะ

เหน็ไม่เหมอืนกนั ใหเ้ราน้อมจติกราบของเรา ของใครของมนันะ น้อมจติกราบ บางคนกเ็หน็สมเดจ็โต บางคนเหน็       

หลวงปูท่วด ผมว่าไปตามทีเ่หน็ในจตินะ น้อมจติกราบแต่ละท่าน และใหเ้ราตัง้มัน่อธษิฐานจติใหก้ าลงัใจเราเดด็เดีย่วเตม็ที ่

ว่าเรามกี าลงัแห่งพทุธคุณรกัษามกี าลงัพระท่านรกัษาอยู่ จากนัน้จงึกราบลาท่าน กราบลาพระพุทธองค ์ กราบลาครบูา

อาจารยท์ุกรปูทุกท่านทุกพระองค ์  

จากนัน้จงึค่อยๆ ก าหนดยอ้นกลบัมา  ความรูส้กึใหก้ายทพิยน์ัน้กลบัมารวมทีก่ายเนื้อ รวมกนัเป็นหนึ่ง ในขณะ

ทีม่ารวมกนัเป็นหนึ่ง ความรูส้กึทีบ่รเิวณกึง่กลางระหว่างคิว้ อุณาโลม ตาทีส่าม กย็งัรูส้กึอยู่วา่ลกูแกว้ทีเ่ป็นญาณทศันะอนั

วเิศษ ลกูแกว้สารพดันึกทีป่ระทบัอยู่ทีอุ่ณาโลมยงัปรากฏอยู่ ยงัมแีสงสว่างอยู่ จากนัน้จงึค่อยๆ ก าหนดความรูส้กึทีก่ายเนื้อ 

หายใจเขา้ลกึๆ ชา้ๆ สามครัง้ ภาวนา พุทโธ ก าลงัแห่งพทุธคุณคุม้ครองเรา หายใจออก หายใจเขา้ลกึๆ ธรรมโม ก าลงัแห่ง

พระธรรมคุณรกัษาคุม้ครองเราอยู่ หายใจเขา้ลกึๆ ครัง้ทีส่าม สงัโฆ ก าลงัแหง่พระสงัฆานุภาพ รกัษาคุม้ครองร่างกาย จติใจ

ของเราอยู่ จากนัน้จงึค่อยๆ ถอนจติชา้ๆ ออกจากสมาธ ิ ร่างกายจติใจเอบิอิม่ผ่องใสปลอดโปร่ง ณานเครื่องรูช้ดัเจนแจม่ใส

ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิทุกประการ  จากนัน้จงึค่อยๆ ลมืตาขึน้ชา้ๆ ใจสบายๆ และน้อมจติโมธนาบุญกบัเพื่อนๆ คนที่

ร่วมฝึกสมาธ ิร่วมก าหนดจติ  

 

 


