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เสียงธรรม – อรปูฌาน อรปูสมาบติั  

โดย อาจารย ์คณานันท์ ทวีโภค 

[ เร่ิมเข้าสมาธิ ] 
ก ำหนดควำมรูส้กึทัว่ร่ำงกำยของเรำ เป็นควำมรูส้กึตวัทัว่พรอ้มทัว่ร่ำงกำยของเรำ ก ำหนดควำมรูส้กึทัว่

ร่ำงกำยของเรำใหอ้ยู่ในอริยิำบถทีส่บำย และในขณะเดยีวกนั ในควำมรูส้กึตวัทัว่พรอ้มทีเ่รำก ำหนด กใ็หเ้รำผ่อนคลำย
ร่ำงกำย กลำ้มเน้ือทุกส่วน ในขณะที่เรำผ่อนคลำยร่ำงกำย กใ็หเ้รำก ำหนดในวปิสัสนำญำณ ก ำหนดในกำรตดัร่ำงกำย 
ตดัขนัธ ์5 ก ำหนดควำมรูส้กึว่ำ ว่ำเรำผ่อนคลำยร่ำงกำย จติเรำปลดปล่อยจำกควำมห่วง ควำมเกำะ ควำมยดึ และอำกำร
ทีเ่กดิขึน้ทำงกำยทัง้หมด ปล่อยวำง ผ่อนคลำยร่ำงกำย ปล่อยวำงร่ำงกำย  

จำกนัน้จดจ่ออยู่กบัลมหำยใจ จนิตนำกำรใหเ้หน็ลมหำยใจของเรำเป็นเหมอืนแพรไหม พริว้ผ่ำนเขำ้ออกใน
กำย จนิตภำพ..จนิตนำกำรใหเ้หน็ว่ำลมทีห่ำยใจนัน้ เป็นลมปรำณ เป็นเหมอืนกบัแพรไหมระยบิระยบั พริว้ผ่ำนเขำ้ออก
ในร่ำงกำยของเรำน้ี เมื่อลมหำยใจผ่ำนเขำ้ออก ผ่ำนเขำ้สู่ร่ำงกำยเรำไปถงึจมกู ทอ้ง กใ็หก้ ำหนดรูอ้ยู่ เมื่อลมหำยใจทีรู่้
ตลอดสำย ผ่ำนตลอดสำยจำกทอ้ง อก จมกู แลว้พริว้ผ่ำนออกไปภำยนอก กใ็หเ้รำก ำหนดรูอ้ยู่  

ในกำรก ำหนดรูใ้นลมหำยใจตลอดสำย ลมหำยใจที่เหมอืนกบัแพรไหมผ่ำนเขำ้ออกในกำยน้ี ใหเ้รำจบัลม
หำยใจ ใชส้ตกิ ำหนดรูดู้ในลม ดใูนปรำณทีผ่่ำนเขำ้ออกในกำยน้ี เรำเป็นผูต้ดิตำมด ู ตดิตำมรูใ้นลมหำยใจ เรำ..ไม่ต้อง
บงัคบัในลมหำยใจ เรำเป็นผูใ้ชส้ตติดิตำมด ูรูใ้นลมหำยใจนัน้ ใจสบำยๆ อยู่กบัลมหำยใจสบำยๆ จำกนัน้ใชส้ตกิ ำหนดรู้
ในลมหำยใจและควำมสมัพนัธท์ีเ่ชื่อมโยงกนั กบัอำรมณ์ เวทนำควำมรูส้กึ ใหเ้รำก ำหนดรู ้ 

สงัเกตดวู่ำ เมื่อลมมนัมคีวำมเบำ มคีวำมละเอยีด มคีวำมสงบระงบัลง อำรมณ์ของเรำสบำยมัย้ อำรมณ์จติของ
เรำเป็นสุขมัย้ เวทนำทีเ่สวยอำรมณ์ควำมรูส้กึ เวทนำทีป่รำกฏนัน้ สมัพนัธก์บัลมหำยใจ ยิง่ลมหำยใจละเอยีด ลมหำยใจ
สงบ เบำลง อำรมณ์ใจของเรำกม็คีวำมเบำ มคีวำมสบำย มคีวำมสุข ก ำหนดรูใ้นอำรมณ์สบำย ก ำหนดรู้ในอำรมณ์ทีเ่ป็น
สุข อยู่กบัลมหำยใจสบำยๆ อยู่กบัอำรมณ์ใจทีส่บำยๆ และน้อมน ำธรรมะของพระพุทธองคม์ำก ำหนดรู ้ดใูนจติของเรำ  

ลมหำยใจทีส่บำยนัน้ ลมหำยใจทีส่งบระงบันัน้ อำรมณ์จติทีเ่ป็นสขุนัน้ ใหเ้รำน้อมคดิพจิำรณำ ว่ำค ำตรสัสอน
ของพระพุทธองคท์ีท่รงตรสัไวว้่ำ “ความสขุ...เสมอกว่าความสงบนัน้ ไม่มี” ใหจ้ติของเรำน้อม...พจิำรณำ ยอมรบั
สภำพตำมควำมเป็นจรงิของกำย เวทนำ จติ และธรรม  

“ความสขุ..เสมอกว่าความสงบนัน้ ไม่มี”   จติเรำไดอ้ยู่กบัควำมสงบเยน็ จติของเรำเป็นสุข เพรำะไดพ้กั
จำกควำมฟุ้งปรุงแต่ง ควำมวุ่นวำย ควำมรูส้กึทัง้หลำยทีเ่ขำ้มำกระทบผ่ำนเขำ้มำทำงอำยตนะทัง้ปวง ใหเ้รำปล่อยวำง
กำรปรุงแต่งทัง้หลำย ปลอ่ยวำงสิง่ทีม่ำกระทบอำรมณ์ทัง้หลำย อยู่กบัควำมสงบเยน็ของลมหำยใจ ของควำมสงบ สงบ
น่ิง ผ่องใส จติสงบรวม..น่ิง..สะอำด..ร่มเยน็..และผ่องใส ใจสบำยๆ  

ในควำมหยุด..สงบน่ิงผ่องใสนัน้ ใหเ้รำน้อมจติพจิำรณำต่อไป ว่ำจติของเรำเมื่อหยุดน่ิง หยุดจำกกำรปรุงแต่ง
จำกสิง่ทีม่ำกระทบทำงอำยตนะทัง้ปวง เป็นอุเบกขำรมณ์ในสิง่กระทบทัง้ปวง จติทีร่วมเป็นเอกคัตำรมย ์จติรวมเป็นหน่ึง
เดยีว ตัง้มัน่ สงบ ผอ่งใส จติของเรำรวมเป็นหน่ึงในมหำสตปิฏัฐำน 4 กำยก ำหนดรูใ้นลม ก ำหนดรูใ้นสุขเวทนำ ก ำหนด
รูใ้นจติทีน่ิ่ง..หยุด..ผ่องใส เป็นฌำน เป็นสมำธ ิก ำหนดรูใ้นธรรมทัง้หลำยอนัรวมกนัเป็นหน่ึง กำย เวทนำ จติ ธรรม มหำ
สตปิฏัฐำน 4 ของขำ้พเจำ้ รวมกนัเป็นหน่ึง หยุด..น่ิง..สงบ..ผ่องใส อยู่กบัควำมสงบ ร ำลกึรูอ้ยู่ในควำมน่ิง..หยุด..เยน็ 
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ก ำหนดรูว้่ำใจของเรำ เมื่อละวำงกำรปรุงแต่ง เป็นอุเบกขำรมณ์ ปล่อยวำงควำมเกำะ ควำมยดึ ในเรื่องรำวทัง้ปวง 
ก ำหนดใหจ้ติน่ิงสงบ หยุด สงบน่ิง ผ่องใส  

จำกนัน้จงึก ำหนดภำพ..จนิตนำกำรใหเ้หน็นิมติ ดวงจติของเรำทีน่ิ่ง หยุด เป็นแกว้ใส มรีศัมรีะยบิระยบั แสง
สว่ำงเป็นฉพัพรรณรงัสรีะยบิระยบั จติเรำกลำยเป็นเพชร ทอประกำยแสงแพรวพรำว น่ิง..หยุด..อยู่กบัภำพนิมติทีจ่ติ
กลำยเป็นแกว้ประกำยพรกึนัน้ นิมิตท่ีเหน็จิตเป็นแก้วประกายพรึกนัน้ คือ ฌาน 4 ปฏิภาคนิมิตในกสิณ น้อมใหจ้ติ
เป็นหน่ึงเดยีวกบัภำพนิมติ ปฏภิำคนิคนิมติของกสณินัน้เป็นจติทีส่ว่ำงใส ระยบิระยบั สะอำด ปรำศจำกธุลแีห่งกเิลส 
ควำมเศรำ้หมองทัง้ปวง มเีพยีงแสงสว่ำง สะอำด สงบเยน็ ก ำหนดน้อมจนเหน็จตินัน้สว่ำงจำ้ จนแมก้ระทัง่ ถ้ำเรำหลบัตำ
แลว้ยงัรูส้กึว่ำมแีสงสว่ำงเหมอืนไฟฉำย ฉำยเขำ้มำบรเิวณหน้ำของเรำ ดวงจติทีส่ว่ำงใสเป็นแสงสว่ำง จนสมัผสัว่ำแสง
สว่ำงนัน้เจดิจำ้อย่ำงยิง่ เป็นแสงสว่ำงทีส่งบเยน็อย่ำงยิง่ จดจ่ออยู่กบัแสงสว่ำงนัน้  

และก ำหนดจติพจิำรณำต่อไป พจิำรณำว่ำ จติของเรำในขณะน้ี ในชวีติของเรำ ไดบ้ ำเพญ็ทำน กำรให ้ กำร
บ ำเพญ็ทำน กำรใหท้ำน กำรตอบแทนผูม้พีระคุณ พอ่แม่ ครบูำอำจำรย ์ ถวำยทำนเป็นสงัฆทำน เป็นวหิำรทำน เป็น
ธรรมทำน ต่อพระอรยิเจำ้พระอรยิสงฆ ์ทำนทีเ่รำให ้ทีเ่รำมอบ ทีเ่รำสละออก ทำนบำรมขีองเรำได้เตม็สมบูรณ์พรอ้มดี
แลว้  

น้อมจติพจิำรณำในท่ำมกลำงจติทีเ่ป็นแสงสว่ำง เป็นเพชรระยบิระยบัเจดิจำ้นัน้ต่อไปว่ำ ในขณะทีเ่รำทรงจติ 
ทรงสมำธ ิเจรญิกรรมฐำนอยู่ขณะน้ี ศลีของเรำบรสิุทธิ ์ไม่ว่ำจะเป็นศลี 5 กด็ ีศลี 8 กด็ ีศลี 227 ขอ้กด็ ีศลีของเรำบรสิุทธิ ์ 

พจิำรณำต่อไป ในภำวนำกรรมฐำน ใหค้ดิพจิำรณำว่ำ จติของเรำทีเ่ป็นแกว้ประกำยพรกึ จติเรำไดน้้อมเขำ้ถงึ
จติเดมิแทอ้นัเป็นประภสัสร จติทีป่รำศจำกนิวรณ์ 5 และกเิลสทัง้ปวง ใหจ้ติของเรำใสสว่ำงเป็นแกว้ประกำยพรกึน้ี 
ก ำหนดรูว้่ำ จติเรำเขำ้ถงึฌำน สมำบตั ิก ำลงักรรมฐำนของสมถะ เตม็อตัรำเตม็ก ำลงั ก ำหนดจติพจิำรณำต่อไปว่ำ ทำน 
ศลี ภำวนำของเรำเตม็พรอ้มบรบิูรณ์แลว้  

จำกนัน้ เรำจงึตัง้จติร ำลกึนึกถงึพระบรมครสูงูสุด คอื องคส์มเดจ็พระจอมไตรศำสดำสมัมำสมัพุทธเจำ้ น้อมจติ
น้อมนึกถงึสมเดจ็องคป์ฐม และพระพุทธเจำ้ทุกๆ พระองค ์ตัง้จติน้อมใหภ้ำพพุทธนิมติไดป้รำกฏขึน้ชดัเจนในจติของเรำ
ในขณะน้ี ใหภ้ำพของพระพุทธองคไ์ดป้รำกฏชดัเจนอยู่เบื้องหน้ำของเรำเป็นแกว้ประกำยพรกึ สว่ำงไสว ชดัเจนอยู่  

จำกนัน้ก ำหนดจติพจิำรณำต่อไปว่ำ จติของเรำมคีวำมตัง้มัน่ เคำรพนอบน้อม อ่อนโยน ต่อสมเดจ็พระ
สมัมำสมัพุทธเจำ้พระองคน้ี์ จติของเรำเขำ้ถงึไตรสรณคมน์ มคีวำมเคำรพในพระพุทธ พระธรรม พระอรยิสงฆ ์ ไม่มี
สรณะอื่นยิง่กว่ำ ในธรรมเพื่อมรรคผลพระนิพพำน พจิำรณำว่ำสิง่ทัง้หลำย ทุกสรรพสิง่บนโลก ลว้นแต่ต้องเขำ้สู่สภำวะ
ตำมกฎพระไตรลกัษณ์ คอื  เกดิขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไป ฉนัใด แม้แต่ร่ำงกำยของเรำเองกด็ ี วตัถุสิง่ของ ทรพัยส์นิทัง้หลำย
ต่ำงๆ บนโลก กอ็ยู่ภำยใต้กฎน้ีดว้ยกนัทัง้สิน้ มกีำรเสื่อมสลำยตวัไปในทีสุ่ด  

ถ้ำเรำก ำหนดจติ คดิพจิำรณำว่ำ จติของเรำจดจ่อเหน็ภำพองคพ์ระปรำกฏอยู่เบือ้งหน้ำ นอกนัน้สิง่ทัง้หลำย 
อนัเป็นสิง่ทีเ่น่ืองกบัโลก บ้ำนเรอืน โลก จกัรวำล ดวงดำว ภูเขำ ต้นไม ้ทุกสรรพสิง่ ค่อยๆ สลำยกลำยเป็นผุยผง ร่ำงกำย
ของเรำทีเ่ป็นกำยเน้ือ ในทีสุ่ด กม็คีวำมเน่ำเป่ือยผพุงั สลำยกลำยเป็นผยุผงไปจนหมด จนปรำกฏว่ำทุกอย่ำงโดยรอบ 
ยกเวน้ภำพองคพ์ระทีป่รำกฏอยู่นัน้ ค่อยๆ สลำย หำยไปจนหมด กลำยเป็นควำมว่ำง เวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำโดยรอบ ขำวโล่ง 
ไม่มพีืน้ ไม่มผีนงั ไมมเีพดำน ขำว..โล่ง..ว่ำง..สว่ำงโพลง มเีพยีงองคพ์ระ องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้เท่ำนัน้ที่
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ปรำกฏด ำรงทรงอยู่ ก ำหนดว่ำทุกสรรพสิง่สลำย กลำยเป็นควำมว่ำง เวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำ จติเรำมคีวำมตัง้มัน่จุดเดยีว คอื
พระพุทธองค ์จติเรำมคีวำมตัง้มัน่จุดเดยีว คอื พระนิพพำน  

ก ำหนดน้อมจติพจิำรณำเอำควำมว่ำง หรอือรปูสมำบตัน้ีิ ร่วมกบัวปิสัสนำญำน ว่ำทุกสรรพสิง่ลว้นเกดิขึน้ 
ตัง้อยู ่ดบัไป ลว้นแต่มกีำรสลำยตวัเป็นผุยผงไปจนหมด แมร้่ำงกำยของเรำ เมื่อเน่ำเป่ือยผุพงัจนถงึทีสุ่ด แมเ้หลอืโครง
กระดกูกต็้องผุ กร่อน เป็นผุยผงธุล ีเป็นเถ้ำ สลำยไปจนหมดสิน้เช่นกนั  

ก ำหนดใหเ้หน็ทุกสิง่ทุกอย่ำง สลำย..กลำยเป็นควำมว่ำง เวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำ ก ำหนดจติพจิำรณำว่ำ เมื่อเรำเหน็
ว่ำในทีสุ่ด ทุกสรรพสิง่กต็้องสลำยกลำยเป็นควำมว่ำง หำกจติเรำไปเกำะ หำกจติของเรำไปยดึ หำกจติของเรำไปปรุง
แต่งว่ำเรำเป็นเจำ้ของ ว่ำเรำครอบครอง ว่ำเรำจะตอ้งอยู่ในสภำวะเป็นเจำ้ของเช่นน้ี มคีวำมเทีย่งเช่นน้ี เป็นหนุ่มสำวอยู่
เช่นน้ี ไม่มกีำรแปรเปลีย่น ไม่มกีำรป่วยไข ้ไม่มกีำรตำย ไม่มกีำรสลำยตวั จติทีม่อีวชิชำควำมไม่รูไ้ปเกำะไปยดึไปปรุง 
ย่อมท ำใหใ้จของเรำเป็นทุกข ์ ใจของเรำไปเกำะ เมือ่เกำะแลว้จงึเกดิ เกดิแลว้จงึเวยีนว่ำยในสงัสำรวฏั อยู่ภำยใต้กฎ
อนิจจงั อยู่ภำยใต้กำรเวยีนว่ำยตำยเกดิในวฏัฏะสงสำรน้ี มำหลำยแสนภพ หลำยลำ้นชำต ิหลำยอสงไขย อนัหำทีสุ่ด หำ
ประมำณไม่ได ้ 

เมื่อจติของเรำเกดิปญัญำ คอื วชิชำ รูเ้ท่ำทนัในร่ำงกำยขนัธ ์5 น้ี รูค้วำมเป็นไปในสงัสำรวฏัแห่งกำรเวยีนวำ่ย
ตำยเกดิ เพรำะเรำไปเกำะ ไปห่วง ไปหวง ไปยดึ ไปปรุงแต่ง ไปอยำก ไปตดิ จนกระทัง่จติของเรำต้องมำเกดิ มำเวยีน 
มำพบ มำเจอ ทัง้กบัคู่บุญกด็ ี คู่กรรมกด็ ี มำพบกบัวบิำกกด็ ี มำพบกบับุญกุศลทีส่่งผลกด็ ี ทัง้บุญทัง้บำป ทัง้กำรเวยีน
ว่ำยตำยเกดิ พำใหเ้รำต้องมำพบกบัทุกข ์ มำพบกบัโจทก ์ มำพบกบัจ ำเลย ทุกสิง่ทุกอย่ำงเป็นเพรำะจติเรำไปห่วง ไป
เกำะ ไปหลงอยู่เช่นน้ี  

เมื่อจติเรำคดิ..น้อม..พจิำรณำเหน็จติละเอยีดอ่อนประณีต เหน็เหตุแห่งทุกขจ์งึดบัทีเ่หตุ ดบัทีก่ำรเกดิ ดบัที่
กำรเกำะ ตรำบทีเ่รำยงัเหน็ว่ำกำรมรี่ำงกำยเน้ือน้ีอยู่เป็นควำมสุข เรำกย็งัต้องเกดิเป็นมนุษย ์หำกแมน้จติเรำยงัเกำะอยู่
ในบุญ ยงัปรำรถนำทีจ่ะจะมวีมิำน กเ็ป็นเหตุใหเ้รำไปจุตเิป็นเทวดำ หำกแมน้จติเรำยงัมอีวชิชำในส่วนของรูปรำคะ คอื
ควำมพงึพอใจในรปูสมำบตั ิคอืฌำนทัง้ปวง เรำเหน็วำ่มนัเป็นควำมสุข เหน็ว่ำเป็นควำมสงบ เป็นของด ีจติเรำกไ็ปเกดิ
เป็นพรหมชัน้ต่ำงๆ ตำมก ำลงัของฌำน ตำมก ำลงัของสมำธ ิตำมก ำลงัของพรหมวหิำร 4 หรอืหำกแมน้จติเรำมอีวชิชำ
ควำมหลงอยู่ในอรปูรำคะ ไปส ำคญัมัน่หมำยผดิ คดิว่ำควำมว่ำง สภำวะทีจ่ติว่ำง สภำวะทีเ่หน็ทุกสิง่สลำยตวัไปในทีสุ่ด 
อนัเป็นนิมิตของอรปูสมาธิ อรปูฌาน  

แต่หำกเรำไปหลงคดิว่ำ นิพพำนสญู แต่คดิพจิำรณำว่ำ ความเป็นรปู การสลายรปู การตดัรปู จิตไม่เกาะ

ไม่ยึดในรปู ในวตัถ ุคอื กำรตดักเิลส แต่ทีจ่รงิแลว้ จุดน้ีคอือารมณ์ของอรปูฌาน อรปูสมาบติั เหตุน้ีกเ็ป็นผลใหเ้รำ
ไปจุตเิป็นอรปูพรหม เช่นกนั  

เมื่อจติเรำคดิพจิำรณำ ละวำงควำมเกำะห่วงในกำย คดิพจิำรณำควำมหลง ควำมเกำะ ควำมยดึ ในเบญจกำม
คุณ 5 อนัเป็นปจัจยัใหเ้กดิเป็นมนุษย ์จติเรำมคีวำมมัน่คงในศลี อนัเป็นเครื่องปิดกัน้บงัอบำยภูมทิัง้ปวง จติเรำมคีวำม
ตัง้มัน่มัน่คงในคุณพระพุทธเจำ้ พระธรรม พระอรยิสงฆ ์จติมสีมัมำทฐิ ิคดิพจิำรณำเหน็ถี่ถ้วน เหน็คุณแห่งพระนิพพำน 
เหน็ภยัในสงัสำรวฏั ดว้ยดวงตำแห่งปญัญำหรอืธรรมจกัษุ คดิพจิำรณำดแีลว้ จติของเรำลด..ละ..เลกิ วำงควำมโกรธ 
ควำมอำฆำตแคน้ ควำมพยำบำทจองเวรทัง้ปวงออกไปจำกใจ เพื่อตดัควำมเป็นเจำ้กรรมนำยเวร อนัเป็นเครื่องผกูโยง
ใหเ้รำตำมเกดิ ตำมจกิ ตำมพบ ตำมอำฆำตพยำบำท ก่อเวรกบัผูค้นทัง้หลำยจนหมดสิน้แลว้ เชือ้แห่งกำรเกดิอนั
ประกอบเน่ืองอยู่กบัสงัโยชน์ทัง้ 10 ประกำร ไดส้ลำยตวัลง บำงลง คลำยตวัลง และขำดลงไปในทีสุ่ด  
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ใหเ้รำคดิพจิำรณำว่ำ สงัโยชน์ทัง้ 10 อนัแปลว่ำ เครื่องรอ้ยรดัดวงจติของบุคคล ใหเ้กำะเกีย่วผกูยดึอยูก่บั
สงัสำรวฏันัน้ เหมอืนเชอืกเสน้ใหญ่ เหมอืนโซ่เสน้ยกัษ์ ณ บดัน้ีในจติของเรำ เชอืกนัน้จำกเสน้ใหญ่มำเลก็ บำงลง เสน้
เลก็ลง ก ำลงัทีจ่ะรอ้ยรดัดวงจติของเรำใหเ้กำะใหย้ดึ ใหห้ลงอยู่ในภพทัง้หลำย กค็ลำยตวัลง คลำยตวัลงไปทลีะน้อย จน
ในทีสุ่ด จติเรำกพ็น้จำกกำรรดัรอ้ยแห่งสงัโยชน์ทัง้ 10 ประกำร พน้จำกกำรรอ้ยรดัในสงัสำรวฏัทัง้ปวง จติเรำมคีวำมตัง้
มัน่อยู่กบัพระนิพพำนเป็นทีสุ่ด  

ขึน้ชื่อว่ำพระพุทธเจำ้ไดท้รงเสดจ็ดบัขนัธป์รนิิพพำน เขำ้ถงึซึง่พระนิพพำนดว้ยอำกำรเช่นใดกต็ำม พระ
อรหนัต์ขณีำสพทัง้หลำย นบัตัง้แต่สมยัพระพุทธเจำ้พระองคแ์รก คอื สมเดจ็องคป์ฐม ไดเ้ขำ้ถงึพระนิพพำนดว้ยประกำร
ใดกต็ำม เรำ..ผูเ้ป็นสำวกภูมใินองคส์มเดจ็พระสมณโคดมพระพุทธเจำ้องคท์ี ่4 แห่งภทัรกปัน้ี กข็อเดนิรอยตำมองคพ์ระ
ศำสดำ และพระอรหนัต์ขณีำสพ เขำ้สู่พระนิพพำนในชำตน้ีิดว้ยเช่นกนั  

ใหเ้รำน้อมจติคดิภำพพระพุทธองค์ และขออำรำธนำใหพ้ระพุทธเจำ้ทุกๆ พระองค ์ นบัตัง้แต่สมเดจ็องคป์ฐม 
พระพุทธเจำ้ทุกๆ พระองคต์รำบพระองคป์จัจุบนั พระปจัเจกพุทธเจำ้ทุกๆ พระองค ์กระแสแห่งพระธรรม นบัตัง้แต่อดตี 
ปจัจุบนั อนำคต และองคพ์ระอรหนัตข์ณีำสพทุกๆ พระองค์ พรอ้มพรัง่ไปจนถงึพระอรยิเจำ้ทุกๆ พระองค ์ ตัง้แต่อดตี 
ปจัจุบนั อนำคต ไดเ้มตตำมำปรำกฏเป็นกระแสศกัดิส์ทิธิจ์ำกพระนิพพำน  

จำกนัน้ใหเ้รำทุกคนก ำหนด น้อมนึกใหเ้หน็กำยของเรำเป็นกำยภำยใน เป็นอำทสิมำนกำยแกว้ใสสว่ำง ปรำกฏ
ชดัเจนนัง่สมำธอิยู่บนดอกบวัแกว้สว่ำงใส ฝำ่มอืทัง้สองวำงบนหวัเข่ำ จบีน้ิวโป้งและน้ิวกลำงชดิตดิกนั มแีสงสว่ำงเป็น
รศัมแีพรวพรำวโดยรอบ จำกนัน้จงึตัง้จติอำรำธนำบำรม ีกระแสฉพัพรรณรงัสขีององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้ทุกๆ 
พระองค ์พรอ้มพรัง่ดว้ยพระอรยิเจำ้ทุกๆ พระองค ์กระแสจำกพระนิพพำน น้อมน ำเป็นกระแสก ำลงัฉพัพรรณรงัส ีเป็น
แสงสว่ำงพุง่ตรงลงมำยงักำยทพิยก์ำยแกว้ของเรำ ทีน่ัง่อยู่บนบลัลงักด์อกบวัสว่ำงใส  

ก ำหนดน้อมจติพจิำรณำใหก้ระแสแห่งธรรม กระแสแห่งพระพุทธเมตตำ กระแสแห่งพระนิพพำน ชโลมลำ้ง
ดวงจติ ชโลมลำ้งกำย วำจำ ใจของเรำ ใหใ้สสะอำดบรสิุทธิ ์ตัง้มัน่มัน่คงต่อมรรคผลพระนิพพำน ก ำหนดน้อมจติสงบน่ิง 
อยู่ท่ำมกลำงของกระแสของฉพัพรรณรงัส ี 

ก ำหนดน้อมจติ พจิำรณำทรงอำรมณ์ในอำรมณ์แห่งพระนิพพำน น้อมพจิำรณำในอุปสมำนุสสตกิรรมฐำน 
พจิำรณำว่ำ พระนิพพำนน้ีเป็นทีสุ่ด ไรก้ำรเวยีนว่ำยตำยเกดิ กจิทัง้หลำยจบแลว้ กจิทัง้ปวงสิน้แลว้ กำรเกดิทัง้หลำยไม่
ปรำกฏกบัจติของเรำแลว้ ควำมทุกข ์ปรเิวทนำ ควำมเจบ็ไขไ้ดป้่วย ไม่สบำย ควำมทุกขจ์ำกกำรพลดัพรำกจำกของรกั 
ของเจรญิใจ ควำมพลดัพรำกจำกบุคคลอนัเป็นทีร่กัทัง้หลำย ควำมพลดัพรำกตำยจำกกนั จำกบดิำ - มำรดำ ลกูๆ คนรกั 
ควำมรูส้กึทัง้หลำยเหล่ำน้ี ไม่อำจเบยีดเบยีนบทีำจติของเรำไดอ้กีต่อไป  

น้อมจติพจิำรณำว่ำ จติของเรำตัง้ไวจุ้ดเดยีวคอื พระนิพพำน เท่ำนัน้ น้อมรบักระแสฉพัพรรณรงัสจีำกพระ
นิพพำนลงมำมำยงักำย วำจำ ใจ มำยงักำยทพิยอ์ำทสิมำนกำยของเรำใหส้ว่ำงไสว ตัง้จติสงบน่ิง ผ่องใส จนมองเหน็กำย
ทีเ่ป็นกำยแกว้ของเรำสว่ำงระยบิระยบัแพรวพรำว ใจของเรำใส กำยของเรำใสสว่ำง จติของเรำเป็นสขุ “นิพพานัง 
ปรมงั สขุงั – พระนิพพานเป็นสขุอย่างย่ิง” จติสิน้ซึง่ห่วงควำมกงัวลทัง้ปวง ควำมทุกขค์วำมเกำะควำมยดึทัง้ปวง 
สลำยสิน้จำกจติของเรำ จติของเรำสว่ำง อำทสิมำนกำยของเรำสว่ำงผอ่งใส  

น้อมจติ..ตัง้จติอธษิฐำนวสวี่ำ ขอใหจ้ติขำ้พเจำ้จดจ ำในอำรมณ์พระนิพพำน จดจ ำในสภำวะทีจ่ติ - กำยของ
ขำ้พเจำ้ คอื กำยทพิยอ์ำทสิมำนกำย เรำไม่ใช่ร่ำงกำยเน้ือ ร่ำงกำยเน้ือไม่ใช่เรำ เรำคอืจติอำทสิมำนกำย ซึง่ ณ จุดน้ี   
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เรำตัง้ไวจุ้ดเดยีว คอื  พระนิพพำน ใจสบำยๆ ผอ่งใส จนรูส้กึว่ำ แสงสว่ำงฉพัพรรณรงัสแีผ่สว่ำงทัว่กำยแกว้กำยทพิย์
ของเรำ จนจติเรำเกดิธรรมปีต ิ เกดิอำรมณ์จติทีย่นิดใีนพระนิพพำน จติยนิดเีกดิธรรมฉนัทะในสภำวะที่ใจของเรำนัน้ 
เปลือ้งควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง สลำยออกไปจำกใจ เหลอืเพยีงแต่ควำมสะอำดบรสิุทธิข์องจติ เป็นจติอนัเป็น
ประภสัสร จติอนัทอแสงสว่ำงฉพัพรรณรงัส ีจติอนัมคีวำมยนิดใีนธรรม ยนิดใีนพระนิพพำน น้อมใจ..น้อมจติใหเ้หน็ภำพ
นิมติอำทสิมำนกำย กำยแกว้กำยทพิยข์องเรำสว่ำง ระยบิระยบั  

จำกนัน้น้อมใจต่อไป ขอก ำลงัพุทธบำรม ีธรรมบำรม ีสงัฆบำรม ีและก ำลงัแห่งพรหมทัง้ปวง แผ่เมตตำจำกจติ
อำทสิมำนกำยของขำ้พเจำ้ ณ บดัน้ี สว่ำงออกไปทัว่โลก ทัว่ทัง้จกัรวำล ทัว่ทุกภพทัว่ทุกภูม ิ3 ไตรภูม ิ1 นิพพำน แผ่
กระแสบุญกุศล เมตตำ ควำมรกั ควำมสงบ สนัต ิควำมร่มเยน็ และกระแสของพระนิพพำน แผ่สว่ำงไปถงึทุกดวงจติ ทัว่
เอกภพ ทัว่จกัรวำลน้อย - จกัรวำลใหญ่ ทัว่ทุกภพ ทัว่ทุกภูม ิแผ่เมตตำเป็นกระแสพระนิพพำน แผ่เมตตำเป็นกระแสแสง
สว่ำง สะอำด สงบเยน็ เป็นสุข ลงมำสู่โลกมนุษย ์ลงมำสู่ดนิแดนประเทศไทย ลงมำสู่ดนิแดนสุวรรณภูม ิแผ่เมตตำ สนัติ
สุข ควำมอุดมสมบูรณ์ ศลีธรรม ควำมร่มเยน็ ควำมมเีมตตำพรหมวหิำร 4 แผ่ลงมำสู่โลก แผ่ลงมำสู่ดวงจติของผูค้น แผ่
ลงมำดว้ยกระแสของควำมสงบเยน็ ละเอยีด ประณีต ใจของเรำสบำย ผ่องใส สงบน่ิง  

จำกนัน้ใหเ้รำน้อมจติต่อไป ขอใหอ้ำทสิมำนกำยของเรำทีน่ัง่ขดัสมำธอิยู่บนดอกบวัแกว้ ทีส่ว่ำงผอ่งใสนัน้ ขอ
อำรธนำก ำลงัแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สงัฆคุณ ก ำลงัแห่งครบูำอำจำรย ์ ยกจติกำยทพิยข์องขำ้พเจำ้ขึน้ไปอยู่เบือ้งหน้ำ
สมเดจ็องคป์ฐมบนพระนิพพำนดว้ยเทอญ พระพุทธเจำ้ขำ้  

จำกนัน้ตัง้จติกรำบพระพุทธเจำ้ กรำบสมเดจ็องคป์ฐม ตัง้จติอธษิฐำน ขอครบูำอำจำรย ์เทพ พรหม เทวำ สิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลำย ทีท่่ำนมพีระคุณ ทีท่่ำนดแูลขำ้พเจ้ำ ทีท่่ำนเกือ้กลูขำ้พเจำ้ ขอท่ำนไดม้ำปรำกฏกำยทพิยอ์ยู่เบือ้งหน้ำ
ขำ้พเจำ้ ใหข้ำ้พเจำ้ไดก้รำบดว้ยเถดิ พระพุทธเจำ้ขำ้  

และวนัน้ี ขอตัง้จติอำรำธนำบำรมหีลวงพ่อพระอปุคตุเถระเจ้า ผูท้รงฤทธิ ์เป็นอนุพุทธะ มบีำรมสีงู ขอหลวง
พ่อพระอุปคุตไดเ้มตตำมำปรำกฏ ใหข้ำ้พเจำ้ไดน้้อมจติกรำบดว้ยเทอญ พระพุทธเจำ้ขำ้ ตัง้จติอธษิฐำนวำ่ ขอบำรมี
หลวงพ่อพระอุปคุตช่วยเมตตำคุม้ครอง สกดักัน้ ไม่ใหจ้ติขำ้พเจำ้ไดม้พีญำมำรใดมำแทรก มำท ำรำ้ย มำกลัน่แกลง้ ให้
ขำ้พเจำ้ใหอ้อกจำกเสน้ทำงแห่งควำมด ี ออกจำกควำมเป็นสมัมำทฐิ ิ หรอืออกจำกมรรคผลพระนิพพำน ขอบำรมแีห่ง
พระอุปคุตไดร้กัษำคุม้ครองใหจ้ติขำ้พเจำ้ด ำรงคงมัน่ในสมัมำทฐิ ิ สมัมำสมำธ ิ สมัมำปญัญำ สมัมำปฏบิตั ิ มัน่คงในไตร
สรณคมน์ มัน่คงในพระนิพพำน และขอจงปรำกฏควำมเป็นมหำลำภ มหำโภคทรพัย ์มคีวำมคล่องตวั และขอบำรมหีลวง
พ่ออุปคุตเมตตำคุม้ครองรกัษำจติขำ้พเจำ้ จำกพญำมำรทัง้ปวงในทุกทำงดว้ยเถดิ น้อมจติกรำบท่ำนอกีครัง้หน่ึง  

จำกนัน้ตัง้จติอธษิฐำนต่อไป ขอบำรมหีลวงพ่อฤาษีท่ำนเมตตำมำปรำกฏต่อหน้ำขำ้พเจำ้ทัง้หลำย ขอให้
ทรำบเมตตำประสทิธิป์ระสำทสรรพวชิำทัง้หลำยทีท่่ำนไดส้อน ขอใหข้ำ้พเจำ้ทัง้หลำย แมว้่ำจะมำทนัหรอืไม่ทนั ในยำม
ทีห่ลวงพ่อยงัมชีวีติอยู่หรอืไม่กต็ำม ขำ้พเจำ้ทัง้หลำย ขอสมำทำนเป็นลกูศษิยห์ลวงพ่อพระรำชพรหมญำณ ขอท่ำน
เมตตำสงเครำะหเ์กือ้กลู รกัษำคุม้ครองกำย วำจำ จติของขำ้พเจำ้ ใหต้ัง้มัน่คงต่อมรรคผลพระนิพพำน และขอใหฌ้ำน
สมำบตัทิัง้ปวง กรรมฐำนทัง้ 40 กอง ก ำลงัอภญิญำสมำบตัทิัง้หลำย ตัง้มัน่ มัน่คง คล่องตวั สำมำรถเขำ้ฌำนทัง้ปวง เขำ้
สู่อำรมณ์กรรมฐำนทัง้ปวง เขำ้สู่อำรมณ์แห่งพระนิพพำนไดเ้พยีงแค่ลดัน้ิวมอืเดยีว ไดโ้ดยง่ำยโดยพลนั ในทุกครัง้      
ทุกเวลำสถำนทีด่ว้ยเถดิ  
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ใจสบำย ผ่องใส โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ท่ำนใดทีป่ฏบิตัเิพื่อพระนิพพำน กข็อใหต้ัง้จติอธษิฐำน ขอใหข้ำ้พเจำ้
สำมำรถเขำ้ถงึซึง่พระนิพพำนไดใ้นชำตน้ีิดว้ยเถดิ และขอใหข้ำ้พเจำ้จดจ ำอำรมณ์พระกรรมฐำน จดจ ำอำรมณ์พระ
นิพพำน สำมำรถใชก้ ำลงัแห่งอภญิญำสมำบตั ิยกจติขึน้สู่พระนิพพำนไดเ้พยีงแค่ลดัน้ิวมอืเดยีว  

หำกแม้นในวำระทีข่ำ้พเจำ้ใกล้ดบัขนัธ ์กข็อจงมคีวำมสบำยในขนัธ ์5 สปัปำยะ มสีตพิรอ้มเตม็เป่ียม มศุีภนมิติ
อนัเป็นมงคล สำมำรถทรงอำรมณ์เขำ้ถงึซึง่พระนิพพำนไดโ้ดยง่ำยโดยพลนั แต่หำกแม้นมวีบิำกอกุศลกรรมหนกั ตดั
รอน ขดัขวำง ใหข้ำ้พเจำ้เกดิทุกขเวทนำกด็ ีพลัง้เผลอลมืสตสิมัปชญัญะอนัควรกด็ ีลมือำรมณ์พระนิพพำนกด็ ีขำ้พเจำ้
ขอน้อมอำรธนำบำรมคีรบูำอำจำรย ์มสีมเดจ็พระบรมคร ูคอื สมเดจ็องคป์ฐม และพระพุทธเจำ้ทุกๆ พระองค ์กรำบลงถงึ
ครบูำอำจำรยพ์ระอรหนัตข์ณีำสพผูเ้ป็นสมัมำทฐิ ิ และมเีมตตำบำรมเีกีย่วพนัเกีย่วขอ้งกบัขำ้พเจำ้มำแต่กำลก่อน ขอ
ท่ำนไดเ้มตตำทรงโปรดเสดจ็เป็นนิมติมำรบัดวงจติของขำ้พเจำ้ขึน้ไวบ้นพระนิพพำนไดโ้ดยง่ำยโดยพลนัดว้ยเถดิ ขอ
ก ำลงัแห่งอธษิฐำนบำรม ีจงส ำเรจ็ ส ำเรจ็ ส ำเรจ็ “นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ”  

จำกนัน้ ใหเ้รำใชก้ำยทพิยน้์อมกรำบพระพุทธองค ์ ใหเ้หน็กำยแกว้ของเรำสว่ำง เป็นเพชรระยบิระยบั กรำบ
พระพุทธเจำ้ กรำบครบูำอำจำรย ์กรำบหลวงพ่อ จำกนัน้จงึค่อยๆ น้อมจติหำยใจเขำ้ลกึๆ ชำ้ๆ 3 ครัง้ หำยใจเขำ้ลกึๆ  
ภำวนำ - พุท  ออก – โธ ครัง้ที ่2 ธมั – โม ครัง้ที ่3 สงั – โฆ แลว้จงึค่อยๆ ตัง้จติอธษิฐำนแผ่เมตตำ อุทศิส่วนกุศลน้ี
ใหก้บัทุกผูทุ้กนำม สรรพสตัวท์ัง้ปวง จำกนัน้น้อมจติน้อมใจโมทนำสำธุกบัทุกคนทีม่ำเจรญิกรรมฐำน  

ตัง้จติว่ำกำรปฏบิตัขิองเรำน้ี เป็นปฏปิตัตบิูชำ เป็นกำรปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัใินธรรม ปฏบิตัติรงในมรรค
ผลพระนิพพำน ขอน้อมใหก้ำรปฏบิตัน้ีิบูชำคุณพระพทุธเจำ้ พระธรรม พระอรยิสงฆ ์นบัตัง้แต่อดตี ปจัจุบนั อนำคต บูชำ
คุณพ่อแม่นบัตัง้แต่อดตี ปจัจุบนั อนำคต บูชำคุณครูบำอำจำรย ์พระอุปชัฌำยะ นบัตัง้แต่อดตี ปจัจุบนั อนำคต และขอ
โมทนำสำธุกำรร่วมกบัทุกคนที่มำร่วมปฏบิตัใินวนัน้ี ยนิดใีนธรรม ยนิดใีนควำมด ียนิดใีนกุศลของกนัและกนัทุกคนทุกผู้
ทุกนำม สำธุ 
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