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บทที่ 3.การชําระลางจิต และการพลิกจิตสูจิตระดับสูง
จากบทกอนๆ ที่ทุกคนไดศึกษามา ตอนนี้คุณมี่กําลังของสมาธิ มีปญญาจากวิปสนาญาณ มีบารมีของพระพุทธเจาคอยคุมครอง
จากการอาราธนาจับภาพพระเปนพุทธานุสติ คุณรูจักการจับลมหายใจ รูจักการใชพลังจิต ดึงปราณ และธาตุทิพยจากพระนิพพาน
รูจักการอธิฐานกํากับ การอธิฐานขอบารมี รูจักวสีความชํานาญในการเขาออกฌาน กันแลว นับวามีพื้นฐานในการทรงฌาน และวิ
ปสณาญาณ ดีพอ

ขั้นตอนตอไปจะเปนการชําระลางจิตใหบริสุทธขึ้น โดยการลด สลายบรรเทากรรมดานอกุศลใหลดลงดวยกําลังของสมาธิและการ
อธิฐาน
จากนั้นจะเปนเทคนิคการอธิฐานมหาโมทนา เพื่อเปนการรวมบุญใหญเขาสูจิตของเรา

ตอไปเปนการอธิฐานเรียกบารมีเกาใหมารวมตัว
และขั้นตอนสุดทายคือ วิชาเมตตาอัปปณนาณฌาณ ซึ่งคุณจะเขาใจถึงการแผเมตตาอยางแทจริง

สวนทานที่ปรารถนาพุทธภูมิ จะเพิ่มเติมการอธิฐานสัมมาทิษฐิ เพื่อการพลิกจิตเขาสูความเปนพระโพธิสัตว ครับ

เมื่อทบทวนและอธิบายเนื้อหาไปแลวก็จะเริ่มฝกแลวนะครับ

–ขอใหทุกคน จับลมสบาย จับภาพพระใหใสเปนเพชร แลวตั้งจิตระลึกถึงศีล วาขณะที่ฝกนี้ ศีลของเราบริสุทธ จากนั้นคิดวา มีตัว
เราอีกคนกําลังกราบที่ตักของพระพุทธรูป แลวอธิฐานขอใหพระบารมีของพระพุทธองคทานมาสถิตเปนหนึ่งเดียวกับพระพุทธรูป
ในจิตของเรา ดวยความศรัทธามั่นคงไมลังเล จากนั้น ขอขมาพระรัตนไตยวา

“กรรมใดที่ขาพเจาไดลวงละเมิดตอพระรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธทั้งหลาย ไมวาจะเปนทางกาย วาจา ใจ จะเจตนา และไมเจตนา
จะระลึกได หรือระลึกไมได ก็ดี ไดทําในอดีตก็ดี ปจจุบันก็ดี ขาพเจาขอใหพระรัตนไตยไดโปรดงดโทษที่จะพึงเกิดแกขาพเจา
ตราบเทาเขาสูพระนิพพานดวยเทอญ”

จากนั้นใหกายในจิตกราบพระพุทธเจาทาน สําหรับทานที่ไดมโนฯใหใชกําลังใจ แยกอาทิสมานกายตามกําลังสูงสุด คือ พระวิ

สุทธิเทพ ขึ้นไปกราบพระพุทธเจาและพระอริยสงฆ บนพระนิพพานแลวอธิฐานขอขมาไดเลยครับ

จากนั้นใหทุกทานอธิฐานตอไปวาขอใหพระพุทธเจาทานเมตตาเปนประธานและพยานใหแกขาพเจาในการอธิฐานดังตอไปนี้

“ขาพเจาขอขมาตอเจากรรมนายเวรและบรรดาสรรพสัตวทั้งหลาย ในสิ่งที่ขาพเจาไดลวงเกิน ละเมิด ตอทานทั้งหลาย ไมวาจะ
เปนทางกาย ทางวาจา ทางใจ ก็ดี ในอดีตก็ดี ในปจจุบันก็ดี จะระลึกไดก็ดี ระลึกไมไดก็ดี และมีเจตนาก็ดี ไมมีเจตนาก็ดี ขอให
ทานเจากรรมนายเวรและสรรพสัตวทั้งหลาย ไดโปรดอโหสิงดโทษที่พึงเกิดแกขาพเจาตราบเทาเขาสูพระนิพพาน บุญกุศลที่
ขาพเจาไดบําเพ็ญมานับแต อดีตชาติ ปจจุบันชาติ และที่จะบําเพ็ญตอไปในอนาคตขาพเจาขออุทิศใหทานทั้งหลายไดโมทนา
และมีสวนรวมในบุญกุศลเชนเดียวกับที่ขาพเจาจะพึงไดรับทุกประการเทอญ”

การขอขมากรรมนี้จะชวยใหการจองเวรกันลดลง หรืออาจจะสลายตัว เปนโมฆะกรรมได และสงผลให ชีวิตเราราบรื่น ปลอดโปรง
สะดวกขึ้น เปนการชวยลดสภาวะกรรมรวมของโลก ที่จะสงผลใหเกิดภัยพิบัติลดลง และในสวนตัว บางทานที่มีเจากรรมนายเวรที่
กะวาจะเช็คบิลทานใน ภัยพิบัติรอบนี้ อาจจะอโหสิและใหอภัยตอทานไดครับ

ยังประคองจิตอยูตอหนาพระดวยใจที่สบายนะครับ แลวอธิฐานตอวา

“ขาพเจานับแตนี้จะมีแตจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธ เต็มไปดวยจิตใจที่ดีงาม เปยมไปดวยความเมตตาตสรรพสัตวทั้งหลาย ขาพเจา
ขออโหสิกรรมใหแกสรรพสัตวทั้งหลายไมขอเปนเจากรรมนายเวรของผูใดขาพเจาขออโหสิกรรมใหกับเขาเหลานั้นไมวาเขาจะ
ทํากรรมลวงเกินขาพเจาไมวาจะเปนทาง กาย วาจา ใจ ในอดีตก็ดี ปจจุบันก็ดี จะระลึกไดก็ดี ระลึกไมไดก็ดี ขาพเจาขอ
อโหสิกรรมใหกับเขาเหลานั้นขอใหเขาประสพแตความสุข พนจากความทุกข พนภัยจากวัฏฏสงสาร สัมผัสพระนิพพานอันเปน
บรมสุขดวยเทอญ”

คําอธิฐานนี้มีผล สองประการคือเปนการใหอภัยทานอันเปนทานสูงสุด ใชกําลังใจสูงสุดในการใหครับ

แต คุณก็ทําได จิตก็จะยิ่งเบาขึ้นครับ อีกประการก็คือ คุณทุกคนบนโลกใบนี้นี่แหละครับ ที่เปนคนทําใหเกิดกรรมแหงการอาฆาต
ลางแคนกันและกันสะสม จนเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ แปลกนะครับที่คนเรากลัวเจากรรมนายเวรกัน เวลาทําบุญกรวดนําอุทิศสวนกุศล
ให แตกลับไมเคยรูตัวเลยวาเรานี่ละตัวดี เปนเจากรรมนายเวรของชาวบานชาวชองเขา เวลาไปโกรธ อิจฉา ริษยา อาฆาตแคนคน
อื่นเขา
การสลายกรรมตรงนี้สงผลใหสภาวะกรรมรวมของโลกเบาบางลงครับ และการที่ตัวเจากรรมนายเวรตัดสินใจลบบัญชีกรรมอโหสิ
ใหเปนโมฆะกรรมนั้นเปนเรื่องที่งายกวาการที่จะไปออนวอนขอให เจากรรมนายเวรอโหสิกรรมใหครับ เพราะบางคนก็ไมยอมงายๆ
ครับ ตองใชเวลาและทําใหบอยๆครับ
ตอไปเปนการทํามหาโมทนาครับ

ประคองจิตใหอยูตอหนาพระพุทธเจาตั้งจิตใหเบาสบายและมั่นคงอธิฐานวา”ขาพเจาขอตั้งจิตอธิฐานระลึกถึง บุญกุศล บารมีคุณ
งามความดี และจิตใจที่ดีงาม ของพระพุทธเจาทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกๆพระองค พระอริยสงฆทุกๆพระองค พระ
โพธิสัตวทั้งหลาย เทพพรหมเทวาทั้งหลาย สิ่งสักดิ์สิทธทั้งหลาย ตลอดจนความดีของสรรพสัตวทั้งหลายทั่วมหาอนันตจักรวาล
ที่ไดบําเพ็ญมานับตั้งแตอดีต ปจจุบัน

และที่จะบําเพ็ญประโยชนตอไปในอนาคต ไมวาจะเปนทาน ศีล ภาวนา สัมมาทิษฐิ สัมมาสมาธิ สัมมาปญญา ขาพเจาขอกราบ
มหาโมทนาในบุญกุศลทั้งหลายเหลานี้ดวยความจริงใจ ขอใหอํานาจแหงการมหาโมทนามัยนี้จงสงผลเปนกระแสบุญอันบริสุทธ
หลั่งไหลสูดวงจิตของขาพเจานับแตนี้ดวยเทอญ” ขอใหทุกทานฉลาดในการทําบุญ ฉลาดในการโมทนา ฉลาดในการการอธิฐาน
ฉลาดในการสรางบารมีครับ พระทานใหพรมาครับ ยังประคองจิตอยูตอหนาพระนะครับ
อธิฐานตอไปวา

” ขาพเจาขอตั้งจิตระลึกถึง บุญบารมี คุณความดี สรรพวิชา และสายสมบัติ ที่ขาพเจาไดสราง ไดศึกษา ไดปฏิบัติและไดบําเพ็ญ
มา(เพื่อปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณมีพระนิพพานเปนที่สุด) นับตั้งเเต อดีต ปจจุบัน และจะบําเพ็ญตอไปในอนาคต ไมวาจะเปน
ทาน ศีล สมาธิ ปญญา สัมมาทิษฐิ ใหมารวมตัวกัน ณ บัดนี้เพื่อใหขาพเจาไดใชสรางบุญ สราง บารมี เพื่อความรุงเรืองในทั้งทาง
โลกและทางธรรม มีกําลังใจ กําลังบารมีทั้ง 30 ทัศน ไดชวยตนเองและสรรพสัตวใหพนจากทุกข ประสพแตความสุข พนภัยจาก
วัฏฏสงสาร สัมผัสพระนิพพานอันเปนบรมสุขดวยเทอญ”

ขั้นตอนนี้เปนการเรียกบารมีเกาที่เราอาจหลงลืมหรือตกหลนไปในอดีตชาติใหกลับมาครับ จะชวยใหฝกวิชาและสมาธิไดงายขึ้น
รวมทั้งบุญเกาดวยครับใหมาสงผลเร็วขึ้น
ตอไปเปนวิชาสําคัญในการพลิกจิตใหมี สภาวะจิตที่บริสุทธยิ่งขึ้นครับ คือเมตตาอัปปณนาณฌาณครับ
—– จับลมสบาย จิตจับภาพพระพุทธเจาใหใสเปนเพชรครับ จากนั้นนึกกราบขอใหทานมาลอยอยู เหนือหัวของเรา แลวกําหนด
จิตของเราให”รูสึก”ถึง บุญกุศล ความดีงาม ความงดงาม ความชุมใจ ความอิ่มเอิบใจ ความปลื้มปติ ความรักที่บริสุทธ ความตื้นตัน
ใจรักที่ ความรักที่เรามีตอพอแม ที่มีตอพระเจาอยูหัวในวันมหาปติ 60 ป ใหความรูสึกเปนสุขปติอิ่มเอิบใจนี้เติมใหเต็มหัวใจของ
เรา นึกถึงภาพดอกไมที่คอยๆแยมกลีบดวยความงดงาม เมื่อจิตใจแยมยิ้มชื่นบานเต็มหัวใจ กายเราก็ยิ้มเบิกบานมีความสุขอยาง
ที่สุด เรากําหนดจิตวา บุญคือความสุข ที่ขาพเจาปรากฏ ณ บัดนี้

ขาพเจาขออุทิศความสุขและสวนกุศลนี้ไปยังสรรพสัตวทั้งหลายทั่วอนันตจักรวาลขอใหสรรพสัตวทั้งหลาย ไดประสพแตความ
สุขพนจากความทุกข พนภัยจากวัฏฏสงสาร สัมผัสพระนิพพานอันเปนบรมสุขดวยเทอญ แลวคอยๆทําความรูสึกวาตัวเราสวางมี
แสงรัศมีสีทอง อันเปนรัศมีแหงความรัก ความสุข ความเมตตา ที่เรามีใหแกสรรพสัตวไมมีวันจบสิ้น ใหแสงแหงความเมตตานี้แผ
สองสวางปกคลุมหองที่เราอยูนี้สวางเรืองรอง จิตของสรรพสัตวดวงใดไดสัมผัสกับรัศมีนี้ก็ใหมีความสุข สงบ ชุมเย็นไปดวย จิต
เรายิ่งเปรงรัศมีเทาไหร จิตเราก็ยิ่งมีความสุขชุมเย็นยิ่งขึ้น

แผรัศมีสีทองระยิบระยับคอยๆปกคลุมบานหรืออาคารที่เราอยูทั้งหลังครับ คอยๆทําใจเย็นๆ จากนั้นแผปกคลุมอําเภอ จังหวัดที่
คุณอยู ประคองใจใหชุมเย็นอิ่มเอิบตลอดเวลานะครับ แลวคอยๆแผใหกวาง จนคลุมประเทศไทยจนมองเห็นเปนขวานสีทองแลว

อธิฐานใหประเทศไทยจงสงบสุขรมเย็น ผูคนจิตใจดีงาม จากนั้น แผรัศมีแหงความสุขนี้ปกคลุมโลกจนเปนสีทองสวางไสว อธิ
ฐานวาขอใหโลกนี้จงสงบสุขรมเย็น แลวจึงแผรัศมีสีทั้งออกไปทั่วสุริยจักรวาล ไมมีที่สิ้นสุดจนออกไป ยังอนันตจักรวาลไ มมีที่สุด
ไมมีประมาณ จิตเรายิ่งแผรัศมีเทาไหรจิตเรายิ่งแยมยิ้มอิ่มเอิบใจ ยิ่งใหมากมายเทาไหร จิตเราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเทานั้น
ประคองอารมณใจที่แสนปติสุขนี้ไวตามที่ตองการครับ สวนพุทธภูมิและผูที่ไดมโนฯใหประคองจิตไว แลวแผรัศมีแหงความเมตตา
นี้จากขอบอนันตจักรวาลเขามาสูตัวครับ

แลวแผยอนกลับออกไปใหมครับ พุทธภูมินี้จะนําวิชานี้ไปใชเมื่อสําเร็จเปนพระพุทธเจา ในการใชขายพระญาณในการตรวจหา
บารมีผูบรรลุธรรมครับ หามทุกคนใชหรือลองเลนเด็ดขาดนะครับ เพราะเปนวิสัยของพระพุทธเจาเทานั้น บอกใหทราบเปนความรู
อนุญาตใหใชแผเมตตาอัปปณนาณฌาณเทานั้น จากนั้นขอบารมี พระพุทธเจาทานทรงสงเคราะห ขอใหทานเปดอนันตจักรวาล
ใหเห็นบรรดาสรรพสัตววามีจํานวนเทาไหร
และมีผูผิดผูหลงตองเสวยกรรมใหวัฏฏสงสารเทาไหร ใชปญญาพิจารณาตอไปวา
“มวลหมูสัตวผูแหวกวายในทะเลทุกขนั้นมากมายมหาศาล ขณะนี้จิตของขาพเจาเปยมไปดวยมหาเมตตาไมมีประมาณตอมวลหมู
สัตว ขาพเจาขอตั้งกําลังใจใหมละมานะ ทิษฐิที่สําคัญตนวาดี สําคัญตนวาเลิศ บําเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อตนเอง มาเปนสัมมา
ทิษฐิวา จะขอสละรางกาย ชีวิต สรางบารมีดวยเมตตา หวังเพื่อชวยสรพสัตวทั้งหลายใหพนจากสังสารวัฏเขาสูพระนิพพานดวย
เทอญ ”

สําหรับพุทธภูมิที่อธิฐานพลิกจิตนี้สําเร็จ นี้ จะมีอาการ ปติ นําตาไหล รองไหดวยความอิ่มใจ บางคนก็เหมือนไดยินเหมือนฟาผา
เสียงดัง บางคน ไดกลิ่นธูป หรือดอกไมหอม สําหรับทานที่สําเร็จผมขอนอมเศียรกราบโมทนาในความเปนพระโพธิสัตวของทุกๆ
ทานดวยครับ

