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เสียงธรรม – ในสถานการณ์โควิด – 19 

โดย อาจารย ์คณานันท์ ทวีโภค 
 

ตอนน้ีทีค่นไปเวลากลางคนืยิง่อนัตราย เวลากลางคนื หน่ึง ในเชงิวทิยาศาสตร ์เชือ้มนัอยู่ไดน้าน เน่ืองจากไม่
มแีสงแดด ไม่มรีงัสอุีลตรา้ไวโอเลตมาฆ่าเชือ้ และในขณะเดยีวกนั เวลากลางคนืถ้า พดูส่วนของโลกทพิย ์ พวกผ ีพวก
ปีศาจ พวกอมนุษย ์ มนักอ็อกมามากกว่าทีท่ีม่นัสว่างหรอืในยามทีม่นัสว่างอยู่ สว่นหน่ึง ถ้าเราสามารถหลกีเลีย่งอะไร
แบบน้ีได ้ หลกีเลีย่งพืน้ทีเ่สีย่ง หลกีเลีย่งโรงพยาบาลต่างๆ ได ้ ไม่ไปในทีท่ีม่นัมเีชือ้ มอีะไรต่ออะไร เรากจ็ะปลอดภยั
มากกว่าปกต ิอนัน้ีกส็่วนหน่ึง  

ขอเพิม่เตมิในส่วนทีเ่ราฝึกสมาธ ิการทีเ่ราสวดมนต์กด็ ีการทีเ่ราอาราธนาสิง่ศกัดิส์ทิธิก์ด็ ีถามว่า..มผีลกบัการ
คุม้ครองใหเ้ราปลอดภยัมัย้..นะครบั กจ็ะอธบิาย 2 ส่วน ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นวทิยาศาสตรด์ว้ย และกใ็นส่วนของเรื่องโลก
ทพิยด์ว้ยนะครบั  

ในเรื่องของวทิยาศาสตร ์ เอาง่ายๆ เลย คอื เราสงัเกตมัย้ว่า พอข่าวเรื่องไวรสัมามากๆ เขา้ เราเครยีดมัย้       
ยิง่เราเครยีด ยิง่เรากงัวล อย่างบางคนเรยีนเรื่องคอร์สพลงัความโชคดขีองผมไปแลว้เน่ีย ยิง่เราเครยีด ยิง่เรากงัวล      
ยิง่เรารูส้กึว่า..เราจะปว่ยมัย้ เราจะเป็นมัย้ เราก าลงัดงึดดูใหเ้ราป่วย หรอืไปอยู่ในสถานการณ์ทีจ่ะท าใหเ้ราป่วย ยิง่กลวั
มาก ยิง่จดจ่อกบัมนัมาก ยิง่ท าใหเ้ราป่วย อนัทีห่น่ึง  

อนัทีส่อง ยิง่เราเครยีดมากเท่าไหร่ กงัวลมากเท่าไหร่ นัน่แปลว่า ฮอรโ์มนในร่างกายเราทีเ่รยีกว่า คอรต์ซิอล 
(Cortisol) ทีเ่ป็นฮอรโ์มนความเครยีด มนัจะหลัง่ออกมามากกว่าปกต ิยิง่ฮอรโ์มนคอรต์ซิอล ความเครยีด ความกลวัหลัง่
ออกมามากเท่าไหร่ ระดบัภูมคุิม้กนัของเราจะยิง่ลดลงมากเท่านัน้ พอภูมคุิม้กนัลดลงปุ๊ป ไปเจอเชือ้ เรากป็่วยง่าย อนัน้ี
คอืเหตุผลแบบเป็นวทิยาศาสตร ์

คราวน้ีในส่วนของเรือ่งการสวดมนต์มนัมผีลยงัไงบ้าง หรอืการท าสมาธจิติมนัมผีลยงัไงบ้าง เรื่องของปราณ 
เรื่องของสมาธ ิ เรื่องของกระแสจติ มนัมผีล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเรามคีวามศรทัธาในพระพุทธเจา้ มคีวามศรทัธาใน
คุณพระรตันตรยัมากเท่าไหร่ ก าลงัของพุทธคุณ ก าลงัของครบูาอาจารย ์ก าลงัของสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์มาช่วยเราไดม้ากเท่านัน้  

อย่างเรือ่งของการฟอกธาตุขนัธ ์ อนัน้ีคอื จะอธบิายในแง่วทิยาศาสตรด์ว้ย กเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นค าอธบิายว่า ท าไม
ครบูาอาจารยท์ีท่่านปฏบิตัธิรรม เจรญิจติเจรญิวปิสัสนาเจรญิฌานเจรญิสมาธเิจรญิเมตตาฌานสงู เวลาทีท่่านเสยีชวีติ 
มรณภาพ กระดกูอฐัทิ่านถงึเป็นพระธาตุ ท าไมอฐัทิ่านถงึใสเป็นแกว้ เรื่องน้ีมนัเกดิขึน้เน่ืองจากกระแสของธรรมะ 
กระแสของจติ ก าลงัของสมาธ ิกระแสของเมตตาทีแ่ผ่ออก ส่งผลใหธ้าตุทีเ่ป็นของหยาบ ทีเ่ป็นกระดกู ทีเ่ป็นกายเน้ือ ที่
เป็นผลกึน ้า ทีเ่ป็นธาตุสี ่ดนิ น ้า ลม ไฟ ในร่างกายของเรา สามารถแปรอนุภาคปรบัผลกึแตกต่างจากคนทัว่ไปไดน้ะครบั 
อนัน้ีส่วนหน่ึง  

ดงันัน้ เวลาทีเ่ราอาราธนาบารมพีระ เวลาทีเ่ราแผ่เมตตา เวลาทีเ่ราน้อมดงึพลงังาน ดงึกระแสปราณลงมา 
อาราธนาบารมพีระลงมา ทุกสิง่ทุกอย่างนัน้ลว้นแต่มผีลต่ออนุภาค ต่อโมเลกุล ต่อเซลลใ์นร่างกายเราทัง้นัน้ แมแ้ต่การ
รกัษาเยยีวยาร่างกายดว้ยปราณ นัน่กค็อืการใชป้ราณมาฟอกธาตุ ฟอกธาตุขนัธ ์ มาเตมิพลงัชวีติใหก้บัเรา ลองคดิเอา
ง่ายๆ ว่า ระหว่างคนทีม่พีลงัปรานพลงัชวีติมาเพิม่ใหก้บัร่างกายของเรา กบัคนทีไ่ม่ม ีคนทีม่กีย็่อมไดเ้ปรยีบมากกว่านะ
ครบั ซึง่กระบวนการทัง้หมดเน่ีย เดีย๋วเราจะมาฝึกเนอะ มารบักระแสตรงน้ีกนั  

แต่สิง่ส าคญัทีสุ่ด ทีผ่มจะบอกในเรื่องของพลงัจติ ก าลงัสมาธ ิ กระแสจติ หรอืการปฏบิตัธิรรม สว่นส าคญั
ทัง้หมดทีเ่ป็นแก่น มนัจะมอียู่ 3 อย่าง 3 ประการดว้ยกนั คอื   
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1) ก าลงัจิต ก าลงัสมาธขิองเรา เรามมีากแค่ไหน  
2) ในส่วนของธาตุ ธาตุนิมิตในจิต อย่างเวลาเราทรงภาพพระ ภาพพระทีเ่ราปรากฏเหน็ในจติ ภาพ

พระเรามคีวามชดัเจนแจ่มใสมากเพยีงไหน หรอืภาพทีก่ าหนดน้อมมาเหน็เป็นกระแสพลงังาน เรามี
ความเหน็ เราเหน็ในจติของเราชดัเจนเพยีงไหน สิง่น้ีมนัมผีลมคีวามส าคญั  
ทีเ่ป็นองคป์ระกอบที ่3 ทีเ่ป็นส่วนทีส่ าคญัทีสุ่ด แต่ว่าสองส่วนแรกมนัต้องมขีึน้มาก่อน ก าลงัสมาธเิรา
ต้องสงบได ้ จตินอบน้อมเชื่อมกระแสได ้ ก าลงัจติก าลงัสมาธเิราอยู่ในกระแสคลื่นเดยีวกนั คอื มี
กระแสของความเมตตา มกีระแสของความผ่องใส มกีระแสอารมณ์ของจติทีเ่อบิอิม่แช่มชื่นเบกิบาน 
ภาพทีเ่หน็กระจ่าง เหน็เป็นเพชร เหน็กระแสพลงังานชดัเจน ธาตุร่างกายเรารูส้กึสมัผสัได้ดว้ยกย็ิง่ดี
นะครบั แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ 2 ส่วนน้ี หากขาดองคป์ระกอบทีส่าม คอื  

3) จติเรามคีวามศรทัธา มคีวามนอบน้อมในคุณพระรตันตรยัมากแค่ไหน ถ้าเราปรามาสพระรตันตรยั
นัน่กค็อืจติเราปิดกัน้กระแสหรอืพลงังาน หรอืสิง่ทีพ่ระท่านจะส่งมาสงเคราะหเ์รานะ ถ้าเราปรามาส
พระรตันตรยัน่ีกเ็ท่ากบัเราปิด เรา shut down ตวัเอง ไม่รบัพลงั ไม่รบักระแสบวกเขา้มาสู่ตวัเรา อนั
น้ีอนัท่ีหน่ึงนะ  
อนัท่ีสอง ถ้าเรามคีวามเคารพในพระรตันตรยั เรามตีวัทีห่น่ึง ตวัน้ีคอืองคป์ระกอบในเรื่องของความ
ศรทัธา อารมณ์จติทีเ่ราศรทัธาในพระรตันตรยั ในพระพุทธเจา้ มคีวามละเอยีดอ่อน นอบน้อม
อ่อนโยนเพยีงไหน ยิง่เคารพพระพุทธเจา้ดว้ยความนอบน้อมอ่อนโยนสงูเท่าไหร่ ประตูช่องทาง
กระแสทีเ่รารบัจากพระพุทธองค ์รบักระแสพลงั ยิง่มากเพยีงนัน้ 
ส่วนอนัท่ีสาม ทีม่นัอยู่ในองคป์ระกอบของความศรทัธากค็อื ถ้าเราศรทัธาในพระพุทธเจา้ แต่เราไม่
ศรทัธาในตวัเรา ว่าเรารบักระแสมาได ้รบัพลงัมาได ้กจ็บกนั หรอืแมแ้ต่บางคนมกี าลงัจติ ก าลงัสมาธ ิ
ก าลงัฌาน จติน่ิงหยุดสงบเป็นฌานสีใ่ชง้านได ้ ภาพทีเ่หน็ภาพพระ ภาพทีเ่หน็องคพ์ระ ภาพทีเ่หน็
เป็นกสณิ ภาพทีเ่หน็เป็นสนามพลงั เหน็ชดัเจนแจ่มใสเป็นแกว้ประกายพรกึ เหน็ละเอยีดระยบิระยบั
กว่าคนอื่นทัว่ไป แต่ทา้ยทีสุ่ด ตวัเราเองไม่มคีวามศรทัธาในตน บอกว่าทีเ่หน็สรุป ใช่หรอืไม่ใช่ สงสยั
จะไม่ใช่ พอเราไม่เชื่อแบบนัน้ปุ๊ป จบเหมอืนกนั เท่ากบั..โอ้โห..ทีท่ ามาทัง้หมดเตม็รอ้ยแลว้ 
กลายเป็นไม่ไดค้ะแนนเลย ดงันัน้ องคป์ระกอบทัง้หมด ถ้าเป็นไปได้ใหเ้ราค่อยๆ น้อมทบทวน
พจิารณา  

[ เร่ิมเข้าสมาธิ ] 
เอานะ ทีน้ี่นะ ใหทุ้กคนนัง่สบายๆ หลบัตาลงสบายๆ นะครบั ลมหายใจสบายๆ ก าหนดใจของเราใหม้คีวาม

เอบิอิม่ผอ่งใส ท าความรูส้กึ จนิตนาการ ว่าเราเหน็กระแสของลมทีห่ายใจเขา้ไปในร่างกายน้ี จนิตนาการใหเ้หน็ว่าลม
หายใจน้ีเป็นแกว้ประกายพรกึ ละเอยีด ระยบิระยบั เป็นปราณ เป็นพลงัชวีติ ทีเ่ราค่อยๆ หายใจ ผ่านเขา้มาสู่ร่างกาย
ของเรา ผ่านจมกู อก ลงไปจนถงึทอ้ง สตขิองเราก าหนดรูใ้นลมตลอดทัง้สาย ลมหายใจน้ี คอืปราณ คอืชี ่คอืพลงัชวีติ 
และในขณะทีเ่ราก าหนดในลมหายใจทีเ่ป็นแพรไหม เหมอืนกบัแกว้ประกายพรกึนัน้  

ความรูส้กึของเราน้อมใจนึกถงึพระพุทธเจา้ นึกถงึสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ราเคารพนบัถอื เราน้อมใจของเรา กลัน่ใหล้ม
หายใจทีเ่ราหายใจเขา้นัน้ เป็นแกว้ประกายพรกึ เราน้อมจติใหล้มหายใจของเรานัน้สะอาดบรสิุทธิ ์ สลายลา้งเชือ้โรค 
โรคภยัไขเ้จบ็ มลภาวะ ผุ่นละออง ใหส้ลายออกไป เหลอืแต่เพยีงปราณ ธาตุ อากาศที่บรสิุทธิ ์ละเอยีด ระยบิระยบั และ
เบาสบาย เป็นอากาศทีถู่กกลัน่ ไหล หายใจผ่านเขา้มาสู่ร่างกายของเรา  

เมื่อก าหนดอธษิฐานกลัน่ให้ลมทีห่ายใจเขา้นัน้ เป็นปราณ เป็นพลงัชวีติแลว้ เราจงึจดจ่อใหส้ตขิองเราอยู่กบั
ลมหายใจ สตริูใ้นลมหายใจตลอดทางทัง้กองลม ลมหายใจละเอยีด รูใ้นลมหายใจ และกก็ าหนดรูใ้นลมหายใจทีล่ะเอยีด
และเบาสบายนัน้ เมื่อก าหนดใจของเราใหผ้่องใสแลว้ ลมหายใจของเรามคีวามเบา ความสงบระงบัลงแลว้  
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ก าหนดความรูส้กึให้ลมหายใจทีเ่หมอืนกบัแกว้ ละเอยีด ระยบิระยบั เป็นแพรไหมนัน้ ผ่านเขา้สู่ทัว่ร่างกายของ
เรา ฟอกช าระลา้งปอด อดัปอด และระบบหลอดลม จมกู หลอดลม ปอด ถุงลมปอดของเรา เคยถูกเชือ้ ไม่ว่าจะเป็นเชือ้
โรค เชือ้แบคทเีรยีใดๆ กต็าม เราก าหนดน้อมใหพ้ลงัแห่งปราณค่อยๆ ไปช าระลา้งปอดทุกส่วนของเราสะอาดใส 
หลอดลมของเราสะอาดใส ลมหายใจของเราปลอดโปร่งโล่งลื่น ร่างกายของเราสะอาดผ่องใส  

กระแสแห่งปราณ ก าลงัแห่งพุทธคุณ ช าระลา้งฟอกรา่งกาย ธาตุขนัธท์ัว่ร่างกาย เซลลท์ุกเซลลข์องเราสะอาด
สว่างใส หลอดเลอืด กลา้มเน้ือหวัใจ ระบบทุกระบบในร่างกายของเราสะอาดผ่องใส ระบบทางเดนิอาหารตัง้แต่ปาก 
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ลก็ ล าไสใ้หญ่ ทัว่ร่างกายของเราสะอาดผ่องใส เน้ือ หนงั กระดกู เสน้เอน็ของเรา 
สะอาดใส ทัว่ร่างกายของเรา พลงัปราณ พลงัชวีติ ก าลงัพุทธคุณ กระแสพลงับรสิุทธิ ์ ช าระลา้งทัว่ร่างกายของเรา จน
กายเน้ือ ร่างกาย ขนัธห์า้ของเรา สะอาดผ่องใส  

ก าหนดน้อมความรูส้กึ จนิตนาการต่อไปว่า กระแสแห่งปราณทีเ่ราหายใจ ปราณทีเ่ราฟอกช าระลา้งสะอาด
บรสิุทธิน์ัน้ ท าใหก้ายเน้ือของเราเป็นกายแห่งแสงสว่างผ่องใส หลบัตาน้อมใจรูส้กึไดว้่าทัว่ร่างกายของเรา เป็นกายแกว้
สว่างผ่องใส แสงสว่างจากร่างกายของเราทีใ่สสะอาดบรสิุทธิแ์ลว้ ฟอกช าระลา้งธาตุขนัธแ์ลว้ แผ่กระแสแสงสว่างออกมา 
แสงสว่างน้ีออกมาเป็นรศัมปีระมาณหน่ึงวาเศษ สลายลา้งเชือ้โรค เชือ้ไวรสั ความสกปรก สลายลา้งสิง่ต่างๆ เหล่านัน้ 
หายออกไปในรศัมโีดยรอบหน่ึงวา รอบกายของเรามแีต่แสงสว่าง มแีต่ปราณ มแีต่ความบรสิุทธิ ์ก าหนดจดจ่ออยู่กบั
ความสงบ อยู่กบัแสงสว่างนัน้  

ก าหนดน้อมใจของเราแผ่เมตตาสว่างออกไป ตัง้จติอธษิฐานว่า ขอใหก้ าลงัแห่งจติ ก าลงัแห่งเมตตาจติ ก าลงั
แห่งพุทธานุภาพ ธมัมานุภาพ สงัฆานุภาพ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์  ก าลงัแห่งครบูาอาจารย ์มาสงเคราะห ์น้อมจติจนิตนาการให้
เหน็พระพุทธรปู เสดจ็ลอยเลื่อนเคลื่อนลงมาจากฟ้านภากาศเบื้องบน ลงมายงัศรีษะของเรา และองคพ์ระนัน้ขยายใหญ่
คลุมกายของเราทัง้หมด กายของเราซอ้นอยู่ภายในพระพุทธรปู ตัง้จติอธษิฐานขอก าลงัแห่งพุทธคุณคุม้ครองร่างกาย
ของเรา อากาศโดยรอบตวัเรา ขอจงมแีต่ความสะอาดบรสิุทธิ ์ 

และน้อมจติต่อไปว่า กายเน้ือของเราทีอ่ยู่ภายในองคพ์ระนัน้ ใหเ้ราตัง้จติอธษิฐานแผ่เมตตาสว่างออกไป ไม่มี
ทีสุ่ด ไม่มปีระมาณ จากนัน้ ใหเ้ราทุกคนน้อมจติน้อมใจแผ่เมตตาออกไป พรอ้มกบักระแสเสยีงของบทสวดรตันสตูรนี้ ใจ
สบายผ่องใส จติของเราสบายปลอดโปร่ง ภายในจติใจของเราแยม้ยิม้เบกิบาน รูส้กึไดว้่ากระแสแสงสว่างทีเ่ราแผ่ออกไป 
แผ่ออกไปคุม้ครองโลก คุม้ครองครอบครวัของเรา กระแสแสงสว่างแผ่ออกไปปกคลุมบ้านทีเ่ราอาศยัอยู่ หอ้งทีเ่ราอาศยั
พกัอยู่ บรษิทัหา้งรา้นคา้ทีเ่ราท างานอยู่ น้อมใจให้กระแสแห่งรตันสตูรนี้ แผ่กระจายออกไปเป็นบรรยากาศโดยรอบ 
สลายลา้งความสกปรก สลายลา้งเชือ้โรคทัง้หลาย  

หลบัตาลงสบายๆ ร่างกายจติใจสว่างเอบิอิม่ผ่องใส และใหก้ าหนดที่ความรูส้กึทัว่ร่างกายของเรา ว่าเซลลท์ุก
เซลลใ์นร่างกายก าลงัปรบัสภาพ ภูมคุิม้กนัในร่างกายของเราสงูขึน้ ดเีอน็เอในร่างกายของเราปรบัเปลีย่นเป็นดเีอน็เอ
ใหม่ เพื่อรบัสู่ยุคแห่งชาววไิล ใหก้ระแสแห่งบทสวดรตันสตูรนี้ช าระลา้ง และปรบัทฐิขิองบรรดาอมนุษย ์เจา้กรรมนาย
เวรทัง้หลาย อกุศลทัง้หลาย ทีอ่ยู่รอบตวัเรานัน้ จงสลายตวั จงคลายตวัไป  

ก าหนดความรูส้กึว่าเราอยู่ในองคพ์ระทีส่ว่างผ่องใสอยู่ตลอดเวลาน้ี ก าหนดความรูส้กึว่าเซลลท์ุกเซลล์ใน
ร่างกายของเราขณะน้ี ก าลงัจบัผลกึ กลายเป็นเพชรระยบิระยบัแพรวพราว ความรูส้กึพลงังานในร่างกายของเราก าลงัมี
แต่ความสุขสงบผ่องใส ร่างกายจติใจของเรามแีต่ความเอบิอิม่ น้อมใจจดจ่ออยู่กบัความรูส้กึทีท่ ัว่ร่างกาย บรรยากาศ
โดยรอบตวั มวลอากาศ กระแสต่างๆ โดยรอบตวัปรบัผลกึ จติจดจ่ออยู่ในความผ่องใส จดจ่อกบัความรูส้กึรูต้วัทัว่พรอ้ม
ในกาย ว่าทุกอนุภาคในกายของเรา ถูกปรบัเปลีย่นผลกึโมเลกุล ฟอกช าระลา้งธาตุขนัธ ์ ร่างกายจติใจของเรา สะอาด 
สว่าง สงบ และร่มเยน็ สมัผสัไดถ้งึแสงสว่าง สมัผสัไดถ้งึความสงบเยน็ สมัผสัไดถ้งึกระแสพลงังานทีแ่ผ่สว่างออกไปรอบ
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กายของเรา จดจ่อและสมัผสัถงึกระแสพลงังาน กระแสของความเอบิอิม่ผ่องใส กระแสแห่งพุทธคุณ เราน้อมหลอมรวม
พลงังานทัง้หมดน้ีแผ่สว่างกลางอก ปกป้องคุม้ครอง  

ใหเ้ราทุกคนตัง้จติน้อมใจนึกถึงองคส์มเดจ็พระผูม้พีระภาคเจา้ ทีท่รงมพีระกรุณาธคุิณต่อสรรพสตัวอ์ย่างไม่มี
ทีสุ่ด ไม่มปีระมาณ น้อมน ากระแสบารมขีองพระพุทธองคน์ัน้ เป็นแสงสว่างสขีาว ส่งกระแสบุญน้ีตรงไปยงัพระเครื่อง 
ผา้ยนัต์ เครื่องรางของขลงัทัง้หลายทีเ่ราม ี ทีเ่ราบูชา พระพุทธรปูทีเ่รากราบไหวท้ีบ่้าน น้อมจติน้อมใจขอใหก้ าลงัแห่ง
พุทธานุภาพ ธมัมานุภาพ สงัฆานุภาพ ก าลงัแห่งครูบาอาจารย ์ ลงมาประสทิธิป์ระสาท ปลุกต าราแห่งพุทธคุณ ในสิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ราเคารพนบัถอือยู ่ แมย้นัต์เกราะเพชรซึง่หากผูใ้ดเคยรบัมาแลว้กต็าม สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ครบูาอาจารยไ์ดเ้คยลง
ประสทิธิป์ระสาทไวก้ต็าม ตะกรุด ผา้ยนัต์ทัง้หลายทีค่รบูาอาจารยเ์คยมอบใหก้ต็าม  

เราน้อมนึกน้อมจติอาราธนาใหก้ระแสก าลงัแห่งพุทธคุณ เป็นแสงสว่างวิง่ตรงไปยงัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จากทศิทีเ่รา
บูชากราบไหวอ้ยู่ จงมองเหน็สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์มองเหน็เครือ่งราง พระพุทธรปู พระเครื่อง ผา้ยนัต์ ลายผา้ยนัต์เสน้ผา้ยนัต์นัน้
สว่างขึน้เป็นเพชร เสน้ยนัต์ปรากฏวิง่ขึน้เป็นเพชร ตะกรุดนัน้สว่างขึน้เป็นเพชร องคพ์ระสว่างมปีระกายฉพัพรรณรงัสี
จากพระพุทธองค ์ พระพุทธรปูมปีระกายอานุภาพฉพัพรรณรงัส ี สรอ้ยคอทีเ่ราสวมใส่หอ้ยพระอยู่ ปรากฏกายเปลีย่น 
เป็นสงัวาลยเ์พชรระยบิระยบั พลงัพุทธคุณปรากฏขึน้ ปลุกขึน้ เตม็อตัรา เตม็ก าลงั น้อมใจของเราใหส้ว่าง จติเราน้อม
ศรทัธาเชื่อมัน่ในก าลงัแห่งพุทธานุภาพ ธมัมานุภาพ สงัฆานุภาพ ก าลงัแห่งพระ ก าลงัแห่งพุทธคุณ ก าลงัแห่งครบูา
อาจารย ์ ประสทิธิป์ระสาท และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ทุกยนัต์ทุกชิน้ ส่งผลเกดิความศกัดิส์ทิธิคุ์ม้ครองป้องกนัเราไดเ้ตม็ทีเ่ตม็
ก าลงั น้อมจติอธษิฐาน จากนัน้แผ่เมตตาสว่าง ก าหนดความรูส้กึกายเราทีเ่ป็นแกว้สว่างผ่องใส มอีงคส์มเดจ็อยู่ในนัน้
สว่างขึน้ ใจสบายผ่องใส  

จากนัน้ หายใจเขา้ลกึๆ ช้าๆ หายใจเขา้ภาวนา..พุทธ หายใจออกภาวนา..โธ ครัง้ทีส่อง หายใจเขา้ลกึๆ น้อม
น าใหม้วลอากาศทีเ่ราหายใจเขา้บรสิุทธิส์ะอาดผ่องใส เป็นลมหายใจทีก่ลัน่เป็นแกว้ประกายพรกึแลว้ หายใจเขา้..ธรรม 
หายใจออก..โม ..คุณแห่งพระธรรม หายใจเขา้ลกึๆ ชา้ๆ ครัง้ทีส่าม...สงัโฆ น้อมใจของเรา น้อมก าลงัแห่งครบูาอาจารย์ 
ก าลงัของหลวงปู่หลวงพอ่ทุกรปูทุกนามทุกพระองค ์เมตตาสงเคราะหคุ์ม้ครองรกัษาเรา แลว้จงึหายใจออก  

หายใจสบายๆ ร่างกายจติใจผ่องใส แลว้จงลมืตาขึน้ชา้ๆ ใหใ้จของเราแยม้ยิม้เอบิอิม่ชื่นบาน แผ่เมตตาโมทนา
สาธุกบัทุกคนทีเ่ขา้มาร่วมท าสมาธปิฏบิตัธิรรม ฟอกธาตุขนัธน์ะ สวดบทรตันสตูรในวนัน้ีดว้ย 
[ จบการท าสมาธิ ] 

มตีดิขดัอะไรยงัไงกข็ออภยัดว้ย อโหสกิรรมใหก้บัเพื่อนนะ คนไหนทีเ่ผลอไม่ไดปิ้ดไมค ์เสยีงแทรก กอ็โหส ิท า
ใจเราวางน่ิงเฉย เดีย๋วจะใหส้อบถามซกันิดนึง ทน้ีีเปิดไมค์ได้ครบั 

คราวน้ีเรานัง่แลว้ จบัความรูส้กึสมัผสั หรอืกระแสทีเ่ขา้มาได้มัย้ รูส้กึว่าร่างกายของเราสะอาดขึน้มัย้ รูส้กึว่า
เซลลใ์นร่างกายมนัเปลีย่น ...เปิดไมคไ์ด้แลว้ 

ถาม – ตอบ 
ผู้ปฏิบติั  : สวสัดค่ีะ อาจารย ์ 
อ.คณานันท์ : ครบั สวสัดคีรบั เผื่อจะไดส้อบถามดว้ยเนอะ 
ผู้ปฏิบติั  : ตอนนัง่น่ะค่ะ ตอนทา้ยๆ น่ะค่ะ เหมอืนมเีลขยนัต์ลอยลงมาเตม็ไปหมดเลยค่ะ 
อ.คณานันท์ : สาธุ ดแีลว้ครบั ท่านมาประสทิธิป์ระสาท มาทีต่วัเลยใช่มัย้ครบั 
ผู้ปฏิบติั  : มาขา้งหน้าเลยน่ะค่ะ ลอยมาเตม็หน้าเลยน่ะค่ะ 
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