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หากใครมกี าลงัในมโนมยทิธ ิ กใ็หเ้ราตัง้จติเหน็ภาพว่าเรานัง่สมาธอิยู่กบัพระพุทธองคบ์นพระนพิพาน พระพทุธ

องคท์รงปรากฏพระรปูพระโฉมเป็นแกว้ประกายพรกึระยบิระยบัปรากฏชดัเจนอยู่ ทรงอารมณ์สมาธใินอารมณ์สงูสดุทีเ่ราท า

ไดอ้ยู่ชัว่ครูห่นึ่ง ใจสบายๆสงบนิ่งผ่องใส ก าลงัแห่งจติตานุภาพปรากฏ สงบนิ่งใจสบายๆ ภายในจติแยม้ยิม้เบกิบาน  

จากนัน้ก าหนดต่อไปนะ พจิารณาต่อไปพจิารณาว่าเมื่อจติของเราสงบนิ่งแลว้ ใจของเราสบายแลว้ ปราศจาก

นิวรณ์ทัง้ 5 ประการมารบกวน จติมคีวามสขุจติมคีวามสงบสงดัอย่างยิง่  ดงัทีพ่ระพุทธองคท์รงตรสัสอนไวว้่าความสงบ 

ความสขุทีเ่หนือความสงบนัน้ไมม่ ี ใหเ้ราทรงอารมณ์จตินี้ไว ้ ทรงอารมณ์จติอนัเป็นสขุสงบนิ่งผ่องใส มคีวามเอบิอิม่แชม่ชื่น

เบกิบาน ดงัค าทีพ่ระพุทธองคท์รงสอนไว ้จติสงบนิ่งเบกิบานเป็นแกว้ระยบิระยบัผ่องใส  

จากนัน้จงึพจิารณาตัง้จติอธษิฐานต่อไป ขออาราธนาบารมพีระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์พระปจัเจกพระพุทธเจา้ทุกๆ

พระองค ์พระธรรม พระอรยิสงฆท์ัง้หลาย เทพพรหมเทวา สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย ก าลงัแห่งพระโพธสิตัวเ์จา้ทัง้หลาย มพีระ

ศรอีรยิเมตไตรยเป็นทีส่ดุ ก าลงัแห่งสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีท่่านผูม้พีระคุณและพทิกัษ์ปกปกัรกัษาตวัขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ขออาราธนาบารม ี ก าลงัแห่งพุทธคุณ ก าลงัแห่งสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้ปวงทัว่สากลโลกมาเป็นก าลงั มาเป็นพลงั

มาเป็นพละ ใหจ้ติขา้พเจา้มกี าลงัในการเจรญิสมาธ ิ เจรญิเมตตาสมาธใินครัง้นี้ไดอ้ย่างเตม็ทีเ่ตม็ก าลงั และขา้พเจา้ขอน้อม

จติเชื่อมกระแสกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์บือ้งบนทัง้หมดเป็นเครอืขา่ย เป็นกระแสแหง่ดวงจติเทพพรหมเทวา ดวงจติแหง่พุทธะ ดวง

จติแห่งปจัเจกพุทธะ ดวงจติแห่งพระโพธสิตัวท์ัง้ปวง ดวงจติแหง่พระอรยิสงฆท์ัง้ปวง เชือ่มโยงกระแสเป็นตาขา่ยบญุ

พุทธคุณ และขอก าลงัแหง่พุทธบารมนีี้เชื่อมโยงกระแสกบัทุกคนบนโลก ไม่ว่าจะเป็นเชือ้ชาตใิดกต็ามศาสนาใดกต็าม ความ

เชื่อใดกต็ามทีม่จีติเมตตา ปรารถนาดต่ีอสรรพสตัวต่์อเพื่อนมนุษย ์ ขอก าลงัแห่งพุทธะเชื่อมกระแสทุกดวงจติหนึ่งลา้นดวง

จติทีก่ าลงัท าสมาธอิยู่บนโลกขณะนี้ ใหก้ าลงัจติก าลงัสมาธเิชือ่มกระแสเป็นหนึ่งเดยีวกบัเทพพรหมเทวา สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัว่

สากลพภิพ ทัว่สากลจกัรวาลเป็นพลงัหนึ่งเดยีวกนั  

จากนัน้เราแต่ละคนแผ่เมตตาสวา่งออกไป ก าหนดทีใ่จของเรา ก าหนดทีก่ายของเราใหเ้ป็นอาทสิมานกาย เป็น

กายทพิยเ์ป็นกายแกว้สว่างใส สว่างใสแผ่สว่างกายของเราแผ่สว่างเป็นกระแสเมตตา กระแสของเมตตาของเรานัน้ ตัง้จติ

อธษิฐานขอใหส้รรพสตัวท์ัง้หลายจงเป็นสุข ขอใหส้รรพสตัวท์ัง้หลายจงพน้จากความทุกข ์พน้จากโรคภยัไขเ้จบ็ พน้จากภยั

พบิตัทิัง้ปวง พน้จากความอดอยากขดัสนทัง้ปวง  และขอใหส้รรพสตัวท์ัง้หลาย จงมแีต่ความสขุจงมแีต่ความเจรญิ จงมี

สขุภาพ อายุ วรรณะ สขุะ พละ อนามยัทีส่มบรูณ์พรอ้ม ขอสรรพสตัวท์ัง้หลายจงมกีนิมอียู่มใีชส้มบรูณ์ดงัใจ ขอสรรพสตัว์

ทัง้หลายจงมแีต่ความสขุกาย สขุใจ ขอสรรพสตัวท์ัง้หลายจงปราศจากความทุกขใ์จ ความกงัวลใจทัง้หลายทัง้ปวง  



จากนัน้แผ่เมตตาความรูส้กึน้อมนึกใหเ้หน็ภาพโลกใบนี้ทัง้ใบค่อยๆ สว่างใสขึน้ ปรบัตวัขึน้จากคลื่นกระแสเมตตา 

กระแสแห่งบุญทีคุ่ม้ครองโลกทัง้หมด น้อมใจใหเ้หน็โลกใบนี้ มจีุดแสงสว่างจากผูแ้ผ่เมตตาหนึ่งลา้นดวงจติของผูท้ าสมาธ ิ

เหน็เป็นแสงสว่างสทีองแต่ละจุดแต่ละจุดสว่างขึน้สว่างขึน้ จนแสงสว่างทัง้หมดเชื่อมโยงประสานเป็นหนึ่งเดยีวกนั สว่างผ่อง

ใสแสงสว่างปกคลุมโลกทัง้หมด แสงสว่างปกคลุมโลกนี้ทัง้หมด  

ตัง้จติต่อไปว่าขอใหก้ระแสแหง่บุญนี้ จงสง่ผลใหโ้ลกใบนี้มแีต่ความอุดมสมบรูณ์ ทัง้ผนืน ้ามแีต่ความใสสะอาด

บรสิทุธิ ์ผนืดนิจงมแีต่ความเขยีวชอุ่มเขยีวขจ ีมากดว้ยพชืพรรณธญัญาหาร มแีหล่งอาหารใหทุ้กสิง่ทีม่ชีวีติ มนุษยแ์ละสตัว์

ทัง้หลาย มแีต่ความสวยงามร่มเยน็ ร่มรื่น อากาศและชัน้บรรยากาศจงกลบัมา มชีัน้บรรยากาศทีเ่ตม็พรอ้มสมบรูณ์ ขอโลก

ใบนี้ไดฟ้ื้นตวัไดค้นืตวัขึน้สูค่วามสขุสงบร่มเยน็ สนัตสิขุและสนัตภิาพ แผ่เมตตาสว่างและใหใ้จของเราเอบิอิม่ แยม้ยิม้ราย

รอบตวัเรา กายทพิยข์องเรากายเนื้อของเรามแีต่แสงสว่างสทีอง ของกระแสแหง่ความเมตตา ความปิตสิขุ ก าลงัจติน้อมใจ

ว่ากระแสจติทีเ่กดิขึน้จากการเจรญิสมาธ ิ ของทุกรปูทุกนามนัน้ กลายเป็นกระแสพลงังานทีป่ระสานเป็นหนึ่งเดยีวกนั เป็น

ก าลงัใจเป็นอภจิติเป็นก าลงับญุทีส่อดประสานเป็นหนึ่งเดยีวกนั แรงอธษิฐานแรงบุญ ก าลงัสมาธขิองทุกคน สง่ผลยกก าลงั

ทวคีณูมากมายมหาศาล น้อมใจของเรานึกถงึบญุกุศลทีเ่ราสรา้งทีเ่ราเคยบ าเพญ็มานบัตัง้แต่อดตีชาต ิจนถงึปจัจุบนั 

ตัง้จติอธษิฐานขอใหบุ้ญทัง้หลายในอดตี ทาน ศลี ภาวนา จงเป็นพลงังานอนัยิง่ใหญ่เป็นพลงังานเป็นก าลงับญุ 

เป็นความผ่องใส เป็นความมัง่คัง่สมบรูณ์พรอ้ม ความอุดมสมบรูณ์ ขอจงเปิดสายบุญ สายทรพัย ์สายสมบตัมิายงัเราทุกคน 

เปิดสายบุญสายทรพัย ์ สายสมบตัมิายงัโลกใบนี้และทุกคน ขอความมัง่คัง่ ความสขุ ความอุดมสมบรูณ์ ผลแห่งบญุผลแหง่

ทาน ผลแหง่บารมทีัง้ 30 ทศั จงเปิดทวารเปิดประตูแห่งบญุสง่ตรงถงึเราทนัใจอย่างอศัจรรย ์ นบัตัง้แต่วนัน้ีเป็นตน้ไป ทุก

คนทุกท่านทนัใจดว้ยเถดิ 

น้อมจติรบักระแสก าลงัแห่งบญุ สายบุญ สายสมบตั ิสายทรพัย ์สายบารม ีสายความสขุ สง่ตรงลงมายงักายยงัจติ

เราทุกคน มายงัครอบครวัของเราทุกคน ใหเ้ราน้อมจติรบักระแสของพลงับญุ พลงักุศลน้ีดว้ยความอิม่ใจ ดว้ยความสขุใจ

ดว้ยความรูส้กึขอบคุณสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ขอบคุณเทพพรหมเทวา ใจสบายผ่อนคลาย ท าสมาธสิงบนิ่งอยู่ท่ามกลางทะเล อู่แหง่

บุญรายลอ้มดว้ยความปิตสิขุ รายลอ้มดว้ยแสงสว่างความเป็นทพิย ์ รายลอ้มดว้ยกระแสแห่งความเอบิอิม่เบกิบาน ทัง้กาย

และจติของเราสงบนิ่งเจรญิสมาธ ิ ซมึซบัรบัเอากระแสแห่งบญุทีเ่ชื่อมโยงกบัดวงจติหนึ่งลา้นดวงจตินี้ไว ้ ใจของเรามคีวาม

เอบิอิม่ผ่องใสเบกิบาน กายของเราใสสว่าง จติของเราเป็นเพชรระยบิระยบั รายรอบรายลอ้มไปดว้ยคลื่นแสงสว่าง กระแส

ของบุญกศุลความสขุความอิม่เอบิใจและสนามพลงัทัง้หมด กระแสบุญทัง้หมดสรา้งรายลอ้มเป็นเครอืขา่ย เป็นสนามพลงั

ครอบคลุมโลกทัง้หมด จนโลกใบนี้มแีต่กระแสของความสขุ ความสงบ ความอุดมสมบรูณ์ เตมิพลงัชวีติพลงับุญ สง่ต่อลงไป

ถงึแม่พระธรณี  

โลกใบนี้ขอพลงับุญทัง้หมดของทุกคนสง่กระแสประดุจบญุแห่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทีไ่ดร้ดลงไปสู่

พระแมธ่รณีฉนัใด กข็อใหบุ้ญทัง้หลายของพวกเราทัง้หลาย ของดวงจติทัง้หลายที่ปฏบิตัดิแีลว้ มเีจตนาอนัดแีลว้มเีมตตา

อนัสมบรูณ์พรอ้ม มเีมตตาอนัเป็นปรมตัถบารมนีัน้ ขอสายบญุทัง้หลายจงหลัง่ไหลรนิรดลงสูแ่ม่พระธรณี ใหก้ าลงันัน้ฟ้ืนคนื

ก าลงัแห่งแมพ่ระธรณี โลกใบนี้กลบัมามชีวีติมพีลงัดแูลโลกดแูลสิง่มชีวีติบนโลกใหม้อีาหารมคีวามสขุ มคีวามอุดมสมบรูณ์ 



มคีวามร่มเยน็เป็นทีอ่าศยัของสิง่มชีวีติทุกรปูทุกนามบนโลกนี้อย่างมคีวามสขุ ใหก้ าลงัแห่งบญุสง่ถงึเชื่อมโยงโลกนี้เชื่อมโยง

ถงึทุกดวงจติ 

และใหเ้ราทุกคนไดร้บัสมัผสักระแสบุญอนุโมธนากบัทุกดวงจติทัง้ลา้นดวงจตินี้ ยงัมผีูค้นจติใจดงีามอกีมากมายบน

โลกใบนี้ไม่ว่าชาตใิดศาสนาใด เราเชื่อมกระแสเชื่อมโยงความดงีามในจติใจของเคา้ ซมึซบัรบัเอาอนุโมธนาเป็นมหาอโมธนา

บุญกบัการเจรญิเมตตา เจรญิจติเจรญิสมาธคิรัง้ใหญ่ของโลกในครัง้นี้ จติมคีวามยนิดมีคีวามเอบิอิม่ มคีวามผ่องใส มหาโมธ

นาจนใจเราลน้ดว้ยความสขุ กระแสของบญุกลายเป็นสนามพลงังาน กลายเป็นชัน้บรรยากาศของโลก กระแสบญุรายรอบ

ลอ้มผ่านลงไปปรบัเปลีย่นผลกึ อานุภาพของดนิน ้าลมไฟบนโลกทัง้หมด กระแสของเมตตาจติทีเ่จรญิเมตตาทัง้หมดเกดิ

พลงักระแสแหง่บุญ กระแสแหง่คลื่นความเมตตา ความรกัความอบอุ่นความปรารถนาด ี เปลีย่นแปลงจติใจผูค้นบนโลกให้

กลบัใจขึน้สูค่วามดงีามของจติ สลายลา้งอวชิชาอกุศล สลายลา้งความโกรธความเกลยีดชงั สลายลา้งความอาฆาตแคน้

พยาบาทการจองเวรทัง้ปวง สลายลา้งโมหะความไม่รูค้วามเขลา ความเอาแต่ใจตนสลายลา้งออกไป ดว้ยก าลงัแห่งบญุก าลงั

แห่งเมตตาอนัไมม่ปีระมาณครัง้นี้  

และขอน้อมใหก้ระแสพลงังานกระแสแห่งบุญ กระแสแหง่จติอนัปราณีตทีผู่ค้นทัว่โลกเจรญิเมตตาครัง้ใหญ่นี้ เพิม่

พละเพิม่ก าลงัจติ ก าลงัสมาธ ิ ก าลงัฌานสมาบตั ิ ก าลงับารมขีองขา้พเจา้ทุกคน ใหเ้ตม็ขึน้สงูขึน้มพีลงัขึน้ ขออภญิญา

สมาบตัจิงตื่นขึน้ ญาณบารมทีัง้หลายจงตื่นขึน้ในดวงจติของขา้พเจา้ ขอความเป็นอรยิะจติในโลกุตรจติ โลกุตรญาณจงตื่น

ขึน้ ฟ้ึนขึน้ในดวงจติของขา้พเจา้ดว้ยเถดิ 

ใจสบายผ่อนคลายก าหนดสงบ ซมึซบัและแผ่เมตตา เราเป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกสรรพสิง่สรรพสตัวท์ัง้หลายลว้นเป็น

เพื่อนทุกขเ์กดิแก่เจบ็ตายดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ฉนัใด จติของเรากระแสเมตตาจากจติของเรากแ็ผ่เชื่อมโยงถงึทุกดวงจติเป็น

หนึ่งเดยีวฉนันัน้ พลงัของเคา้พลงัของทุกคนเป็นหนึ่งเดยีวกบัเรา ก าลงัเมตตาก าลงัจติก าลังบุญของเราสง่ต่อถงึทุกคนทุก

ดวงจติ พลงัของเราสง่ใหทุ้กคนทุกรปูทุกนาม เป็นหนึ่งเดยีวกนัฉนันัน้เช่น เอกคัคตารมณ์ในขัน้สงูกค็อืทุกดวงจติลว้นเป็น

หนึ่งเดยีวกนั กระแสบญุของเราเขาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดยีวกนัเชื่อมโยงกระแสกบัหลวงปูดู่่ หลวงปูท่วด เชื่อมโยงกระแส

กบัพระศรอีรยิะเมตไตรยนัน้ กค็อืความหมายแห่งสิง่นี้ บญุทัง้หลายเชื่อมประสานสอดคลอ้งเป็นหนึ่งเดยีวกนั เชื่อมกระแส

กบัครบูาอาจารย ์ เชื่อมกระแสเป็นหนึ่งเดยีวกนักบัสมเดจ็องคป์ฐม เชื่อมกระแสเป็นหนึ่งเดยีวกนักบัพระพทุธเจา้ทุกๆ

พระองค ์เชื่อมกระแสเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระปจัเจกพระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์เชื่อมกระแสเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระอรยิะเจา้พระ

อรยิะสงฆท์ุกๆพระองค ์ เชื่อมกระแสเชื่อมบุญเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระโพธสิตัวพ์ระมหาโพธสิตัวเ์จา้ทุกๆพระองค ์ เชื่อมกระแส

เป็นหนึ่งเดยีวกบัเทพพรหมเทวาทุกๆท่าน ทุกๆรปู ทุกๆนาม ทกุๆพระองค ์ 

น้อมกระแสจติผ่องใสสงบเยน็จติมคีวามยนิด ี จติปรารถนาใหโ้ลกใบนี้เกดิความอุดมมัง่คัง่ สนัตสิขุ สนัตภิาพสงบ

ร่มเยน็ ทุกคนเกือ้กลูกนัช่วยเหลอืกนัมเีมตตามนี ้าใจมคีวามเป็นมติรอารต่ีอกนั ใจสบายผ่อนคลายปล่อยวางทุกอย่าง มแีต่

ความเอบิอิม่มแีต่ความยนิดทีีเ่ราไดเ้จรญิสมาธใินครัง้นี้  

จากนัน้ตัง้ใจอธษิฐาน ขอบุญจงสง่ถงึทุกรปูทุกนามอย่างอศัจรรย ์ ขอผลทีข่า้พเจา้ทัง้หลายหนึ่งลา้นดวงจติได้

ร่วมกนัเจรญิสมาธ ิจงเกดิผลเป็นทีอ่ศัจรรย ์เทพพรหมเทวาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย มพีระพุทธเจา้ทุกพระองค ์สมเดจ็องคป์ฐม



ทรงเป็นประธานไดร้บัรูร้บัทราบเป็นพยานในการบญุของขา้พเจา้ ขอทา้วมหาชมพ ูพญายมราช นายนิรยบาลไดร้บัรูใ้นการ

เจรญิจติสมาธกิารกระท าของขา้พเจา้ ขอสิง่ต่างๆทัง้หลายเหล่านี้จงเป็นก าลงับุญใหญ่ คุม้เกลา้ปกเกศของขา้พเจา้ทัง้หลาย

ใหม้แีต่ความสขุ มแีต่ความเจรญิ ปลอดภยัจากภยัพบิตัทิัง้ปวง และมคีวามมัง่คัง่อุดมสมบรูณ์สนัตสิขุ อยู่รอดปลอดภยัใน

เหตุการณ์ทัง้ปวงดว้ยเถดิ 

จากนัน้ตัง้จตินะ น้อมจติจนิตนาการใหเ้หน็กายแกว้ของเรากลางพระพุทธเจา้ กลางสมเดจ็องคป์ฐม ตัง้จติ

อธษิฐานว่าท่านใดทีป่รากฏรบัรูร้บัทราบในการเจรญิสมาธจิติของขา้พเจา้ในครัง้นี้ จงปรากฏใหข้า้พเจา้ไดเ้หน็ไดรู้ไ้ดส้มัผสั 

ในญาณเครื่องรูข้องจติปรากฏเตม็ก าลงั เตม็อตัราทุกรปูทุกนามทุกพระองคท์ีท่่านเสดจ็มา จงปรากฏในคาญาณของขา้พเจา้ 

เมื่อน้อมรูส้กึสมัผสัหรอืเหน็หรอืรูส้กึกใ็หต้ัง้จติกราบทุกท่านทุกรปูทุกนามนะ ตัง้จติกราบ กราบพระท่าน  

จากนัน้จงึค่อยๆท าใจใสๆ สิง่ทีท่ าเราไดพ้งึท าแลว้ ไดท้ าส าเรจ็ดงีามยอดเยีย่มแลว้ จากนัน้ใหเ้ราจงึค่อยๆ ถอดจติ

ชา้ๆ จากสมาธ ิ ใจมคีวามแยม้ยิม้เอบิอิม่เบกิบานในยามทีเ่ราจะออกสมาธ ิ หายใจเขา้ลกึๆ ภาวนาพุทโธ หายใจเขา้ลกึๆ

ชา้ๆ ภาวนาธรรมโม หายใจเขา้ลกึๆ ชา้ หายใจออกภาวนาสงัโฆ จากนัน้ใหใ้จเราแยม้ยิม้ภายในจติมดีอกบวับาน แยม้เอบิ

อิม่ค่อยๆ ลมืตาขึน้ชา้ๆ พรอ้มกบัรายยิม้ความสขุ ความปิตเิอบิอิม่พอใจ ยนิดใีนกศุลและน้อมใจของเรากล่าวอนุโมธนาสาธุ

กบัเพื่อนๆ ทุกรปูทุกนามทุกดวงจติ เพื่อนๆ ทีร่่วมกนัท าสมาธใินหอ้งนี้กด็ ี หนึ่งลา้นคนหนึ่งลา้นดวงจติทีร่่วมกนัเจรญิ

เมตตาสมาธ ิท าสมาธอิธษิฐานจติทัว่โลกกด็อีนุโมธนา มหาโมธนาสาธุการ สาธุ สาธุ สาธุ จนกระทัง่รูส้กึสมัผสัว่าเทพพรหม

เทวาท่านไดส้าธุการกบัเราดว้ย สาธุกบัทุกคนดว้ยนะครบั เป็นโชคดมีากๆ ทีท่่านสามารถเขา้มาร่วมกจิกรรมในการท า

สมาธใินครืง้นี้ไดน้ะครบั โอกาสนี้หาไดย้ากทีทุ่กคนบนโลกจะนดัรวมกนัท าสมาธมิากขนาดนี้นะครบั ก าลงัน่าจะเกดิผล

อศัจรรยใ์นเวลาไม่นาน ขอจบแต่เพยีงเท่านี้ก่อนนะครบั 

 

 


