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บทความนี้เปนบทที่คัดยอมาจาก กระทู อ.คณานันท ผมไดคัดเอาบางสวนมาเปนบทความนี้นะครับ ซึ่งทานสามารถอาน
บทความอื่นที่มีเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับบทความนี้ ก็จะไดประโยชนเกี่ยวกับการฝกทําสมาธิมากยิ่งขึ้นครับ
เรามาฝกกันตอเลยครับ
— เริ่มตนที่จับลมสบายครับ ตอดวยระลึกถึงคุณพระรัตนไตย ระลึกถึงศีล ระลึกถึงบุญความดี ระลึกถึงเมตตา พรหมวิหารสี่ ระลึก
ถึงวิปสนาญาณตัดขันธหาใหใจละเอียด เบาบาง ปลอยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในรางกายของเราและของบุคคลอื่น
— จากนั้นจับภาพพระใหใสเปนแกวประกายพรึก เปรงรัศมีสวางไสวแพรวพราว ขอบารมีพระทานยกจิตอาทิสมานกายของเรา ขึ้น
สูพระนิพพาน ขึ้นไปกราบพระพุทธเจา พระอรหันต ครูบาอาจารย และทานผูมีพระคุณทั้งหลาย แยกกายออกไปกราบทุกทานทุก
พระองคและนอมถวาย ดอกบัวแกวอันเกิดจากอํานาจบุญกุศลของเรา นอมถวายทานทุกพระองคดวยเทอญ.
—ใชจิตของเรามองอาทิสมานกายของเราใหละเอียด เริ่มจาก ศีรษะ ใบหนา อก เอว ลําตัว ขา จนถึงเทา จดจําลักษณะของอาทิ
สมานกายของเราใหติดใจแนบแนน ไมมีความสงสัยทั้งสิ้น
—จากนั้นใหอาทิสมานกายของเราคุกเขาพนมมืออยูหนาพระพุทธองคทาน วางกําลังใจวาเสมือนกําลังรับฟงธรรมมะอยูเบื้อง
หนาพระพุทธองคทาน ขอใหพุทธบารมีของทานดลจิตดลใจใหธรรมมะวิปสนาญาณนี้ เปนสัมมาจิต สัมมาสมาธิ จารึกอยูในจิต
และอาทิสมานกายของเรา เพื่อใหจิตของเราบริสุทธ สะอาด ปราศจากกิเลส และอวิชชา ใหมีความมั่นคงและเขาถึงธรรมไดงาย
ไดเร็ว คลาย ทานที่ไดฟงธรรมจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง ในสมัยพุทธกาล และอธิฐาน กํากับเปนพิเศษ อีก
วา “หากแมนนับแตนี้ จนถึงซึ่งพระนิพพานขาพเจาไดยินไดฟงธรรมมะที่ถูกตองจาก ครูบาอาจารยสัมมาทิษฐิทานใด ขอใหจิต
ของขาพเจารําลึกรูและซึมซับธรรมมะที่ถูกตองไวในจิตใจของขาพเจาดุจประหนึ่งวาไดรับฟงธรรมมะโดยตรงตอพระพุทธองค
ดวยเทอญ” พรขอนี้จะมีผลทําใหทานผูอธิฐานรุงเรืองในธรรม และ เปนปจจัยใหในอนาคตนี้ พระพุทธศาสนาจะไดเจริญรุงเรือง
เหมือนสมัยพุทธกาล
— กําหนดจิตพิจารณาในกายหยาบ กายเนื้อวา แทจริงเปนของไมสะอาด แตถูกปรุงแตง หอหุมดวย ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ให
เขาใจวาเปนของสวยงาม นาดู นาชม นาพิสมัย หากแม เราลอกเอา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง นั้นออก ไมวาจะเปนรางกายของผูใด
ก็ตามที่โลกสมมติวาหลอ วาสวย เพียงไร เทาไร ก็จะมีสภาวะสกปรกนารังเกียจ ไมแตกตางกัน อุปมาดังกลองของขวัญ สวยงาม
แตภายใน หอหุมไปดวย สิ่งปฏิกูล อันมี อุจจาระ ปสสาวะเปนตน หากจิตยังคิดแยงเราลองพิจารณาตอไปวา ทําไมในทุกสิ่งที่
หลุดออกไปจากรางกายของเราจึงเรียกวาขี้ทั้งสิ้น หูมีขี้หู ปากมีนํ้าลายเสมหะ ตามีขี้ตา จมูกมีขี้มูก ผิวหนังมีขี้ไคล เหงื่อไคล
ทวารหนักมีอุจจาระ ทวารเบามีปสสาวะ ระดู เล็บมีขี้เล็บ ผมมีขี้รังแค รวมแลวรางกายของเรามีสภาวะสกปรกหรือสะอาด เราลอง
ใชจิตพิจารณาดู และเปรียบเทียบกับอาทิสมานกายของเราวามีความแตกตางกันอยางไร พิจารณาใหจิตเห็นจริง ในรางกายขันธ
หาของตัวเราและของบุคลอื่น ใหจิตใจเราคลายกําหนัดยินดีในกามราคะ และความยึดมั่นถือมั่นในรางกาย จิตใจเราจะยิ่งบริสุทธ
ขึ้น สะอาดขึ้น จะสังเกตุไดวา ทิพยจักษุญาณ หรือภาพที่ปรากฏในจิตจะมีความสะอาด สวางไสวมากขึ้น เมื่อมองมายังอาทิสมาน
กายของเราก็จะพบวา “เมื่อจิตใจของเราสะอาดบริสุทธจากกิเลสมากขึ้นเทาไร อาทิสมานกายของเราก็จะยิ่งสะอาด สวางมากขึ้น
เพียงนั้น ” ในมิติของความเปนทิพยนั้น วัดบุญบารมีกันดวยรัศมีกาย ทานที่มีบุญบารมีคุณความดีมาก ยอมปรากฏใหเห็นวากาย
ทิพยหรืออาทิสมานกาย นั้น สวางไสวแพรวพราวกวา
สิ่งที่เห็นนี้ขอใหทานไดรูไดเห็นและรับทราบไวเปน เครื่องชวยสรางกําลังใจใหพากเพียรในการปฏิบัติธรรมและในการทําความดี
หากแมนไปยึดติดหรือไปหลงวาเรานั้นมีบุญวาสนาสูงกวาทานนั้น ทานนี้ ก็จะกลายเปนอุปกิเลสในความมานะทิษฐิมีผลทําให
ความสวางบริสุทธที่เกิดขึ้นมัวหมองลงไปอีก จงขอใหทานวางกําลังใจในญาณทัศนะทั้งปวงดวยความเปนอุเบกขา และใช
ปญญาไตรตรอง ใหเขาอยูใน หลักในธรรม และในเหตุ ในผล ทุกครั้ง

—เมื่อใจเราเบาจากกิเลส สะอาดดวย วิปสนาญาณแลว อธิฐานตอหนาเบื้องหนาแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา วา
“ขาพเจานี้ไดเกิดมาเปนมนุษยและไดพบพระพุทธศาสนาของพระองคแลว และบัดนี้ ไดขอพุทธบารมีใชทิพยจักษุญาณไดจน
ปรากฏอาทิสมานกายตอเบื้องพระพักตรของพระองคทานแลว ณ บัดนี้ขาพเจา ขอบารมีของพระองคไดโปรดเมตตา ใหขาพเจา
ไดทราบดวยความเปนทิพยดวยเถิดวา กอนที่ขาพเจาจะลงมาเกิดในชาตินี้ ขาพเจาไดอธิฐาน สิ่งใดกอนลงมาเกิด และการลงมา
เกิดในชาติปจจุบันของขาพเจานี้ ดวยหนาที่และความปรารถนาในสิ่งใด ขอใหขาพเจา ไดทราบ ไดรู ไดเห็น ปรากฏชัดแจงในใจ
ขาพเจาอยางไมลังเลสงสัย ประดุจ **บที่ถูกไขกุญแจ เปดออกดวย เทอญ…
—เมื่อทานไดรับทราบไดรูไดเห็น ในสิ่งที่ทานไดเคยอธิฐานไวกอนลงมาจุติในชาตินี้ ก็ขอใหทุกทานไดวางกําลังใจใหเปน
อุเบกขาในสิ่งที่ทานไดรู ไดเห็นจากสมาธินี้ อยาไดไปเลาใหใครที่ไมไดมีทิพยจักษุญาณฟง เลาไดเฉพาะหมูทานที่ปฏิบัติ เพราะ
จะมีโทษแกทานที่ปรามาส และขอใหทานลองพิจารณาพิสูจนดวยเหตุดวยผล ดวยใจที่เปนกลางๆ คืออุเบกขาไมยินดียินรายใดๆ
ลองดูวาเหตุการณในอดีต และอนาคตของทานจะมีผลสืบเนื่องกับสิ่งที่ทานไดรูไดเห็น ได อธิฐานมาหรือไม สวนในบางทานที่ได
เห็น อดีตชาติ ที่เคยวิเศษหรือ เคยยิ่งใหญมาเมื่อในชาติที่ไดอธิฐานก็ขออยาไดลําพองใจจนเกินไป เพราะทุกสิ่งสลายไปแลว
เปนอดีตไปหมดแลว ใหทานพิจารณาเขาในวิปสนาญาณและใช เปนกําลังใจวา ในอดีตชาตินั้นเราไดบําเพ็ญบารมี ทําคุณงาม
ความดีเพียงไร ชาตินี้เราจะบําเพ็ญใหยิ่งกวา ไมวาจะมีผูรูผูเห็นหรือไมก็ตาม
—ผมไดทําตามสัญญาที่เคยไดใหไวกับพวกทาน หลายๆคน ในอดีตชาติ แลวนะครับ ขอใหทานทั้งหลายได สรางบารมีที่ตนเอง
ไดอธิฐานไวใหยิ่งๆขึ้นไป และสัมฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับ ผมขอกราบโมทนาบุญทุกอยางทุกประการดวยครับ
— จากนั้นกราบลาพระและทานผูมีพระคุณ พรอมทั้ง แผเมตตาอัปปนณานฌาน ไปยังทั้ง สามไตรภูมิ หนึ่งนิพพานครับ จากนั้น
ถอนจิตชาๆจากสมาธิ พรอมภาวนา พุทธโธ ธัมโม สังโฆ กํากับ และทรงอารมณนิพพานไวเสมอครับ
มาฝกกันตอสําหรับวันนี้ครับ
ในภาคนี้เราจะมาเขาการฝกสมาธิในแบบของมโนมยิทธิครับ โดยในชวงที่หนึ่งจะเหมือนกันทุกวันคือการเริ่มดวยสมถะจนถึงเมื่อ
ความเปนทิพยของจิตปรากฏชัด ผมขออนุญาตตัดแปะนะครับ ไมอยากวาขามๆผานๆไปเพราะอารมณผูปฏิบัติจะไมละเอียด ใน
สวนที่สองจะเปนสวนของการเจริญวิปสนาญาณในอารมณนิพพานครับ ตรงจุดนี้จะชวยใหอารมณใจเกิดนิพพิทาญาณไดงายขึ้น
ลึกในจิตมากขึ้นครับ ตรงจุดนี้พระทานใหเนนใหทําทุกวัน แตจะมีลีลา หรือกองในการตัดแตกตางไปในแตละวันครับ แตก็เพื่อ
ความเบาบางของกิเลสและเพื่อความบริสุทธของจิตที่ยิ่งขึ้นไปครับ อยางเมื่อวานเปนการพิจารณาความเปนจริงเรื่องความสกปรก
ของรางกายขันธหาครับ ในสวนที่สามจึงจะเปนตัววิชชาหรือความรูพิเศษตามชื่อของกระทูนี้ ตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทานจะ
สงมอบใหตามที่ทานจะเห็นสมควรครับ
—ทานที่ปฏิบัติตามแลวมีผลจะพบวา เรารูสึกวาใจเราสบายขึ้น นิ่งขึ้น สงบขึ้น จนใจอยากเขาสูสมาธิเสมอ สวนความเปนทิพย
ของจิตที่ปรากฏจะมีผลทําใหมีลางสังหรณ หรือ ซิกเซนท มากขึ้นบอยขึ้น บางทีนึกอยากไดอะไรก็มีคนเอามาให หาใหเองโดย
ไมตองบอก เริ่มไดยินหรือรูสึกไดวาคนอื่นคิดอยางไรมีการตัดสินใจที่นิ่งขึ้น แมนยําขึ้น เมื่อมีปรากฏการณเชนนี้ใหทําใจเปน
อุเบกขาอยายินดียินราย หรือทะนงตนวาเราเกงเราวิเศษเด็ดขาด เพราะจะทําใหธรรมมะและคุณธรรมที่ไดเสื่อมลง ใหวางกําลังใจ
วาเพราะจิตใจเราที่เปนกุศล มุงทําความดี สิ่งศักดิ์สิทธทานจึงคุมครองและสงผลให คุณธรรมเหลานี้ปรากฏ และเราจะใช
ปรากฏการณพิเศษเหลานี้เปนกําลังใจในการปฏิบัติใหถึงซึ่งความดี ยิ่งๆขึ้นไปจนกวาเราจะเขาถึงซึ่งพระนิพพาน
เริ่มการปฏิบัติกันเลยครับ
—— เริ่มตนที่จับลมสบายครับ ตอดวยระลึกถึงคุณพระรัตนไตย ระลึกถึงศีล ระลึกถึงบุญความดี ระลึกถึงเมตตา พรหมวิหารสี่
ระลึกถึงวิปสนาญาณตัดขันธหาใหใจละเอียด เบาบาง ปลอยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในรางกายของเราและของบุคคลอื่น
— จากนั้นจับภาพพระใหใสเปนแกวประกายพรึก เปรงรัศมีสวางไสวแพรวพราว ขอบารมีพระทานยกจิตอาทิสมานกายของเรา ขึ้น
สูพระนิพพาน ขึ้นไปกราบพระพุทธเจา พระอรหันต ครูบาอาจารย และทานผูมีพระคุณทั้งหลาย แยกกายออกไปกราบทุกทานทุก
พระองคและนอมถวาย ดอกบัวแกวอันเกิดจากอํานาจบุญกุศลของเรา นอมถวายทานทุกพระองคดวยเทอญ.

—จากนั้นใหกําหนดจิตพิจารณาวิปสนาญาณอยูเบื้องพระพักตรขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา บนพระนิพพาน
—ขอบารมีพระทานใหสงเคราะหเราใหปรากฏ “ดวงจิตเปนแกวใส”อันเปนดวงจิตของเราพรอม “ตัวรู” ปรากฏขึ้นเบื้องหนาของ
อาทิสมานกายดวยเถิด เมื่อดวงจิตของเราปรากฏขึ้นลองเคลื่อนยายดวงจิตขึ้น ลง ไปซาย ไปขวา ใหไดดังใจนึก จากนั้นบังคับ
ดวงจิตใหลอย อยูเหนือ อาทิสมานกายที่นั่งอยูบนพระนิพพาน จากนั้น ใชตัวรูในดวงจิตรับภาพที่ปรากฏอยูโดยรอบของพระ
นิพพาน จะรูสึกวาตัวรูของจิตนั้นเห็นสัมผัสไดโดยรอบไมมีหนาไมมีหลัง ดวยความเปนทิพย ลองเคลื่อนดวงจิตลงมาจากพระ
นิพพานโดยยังคงอาทิสมานกายอยูขางบน ใหดวงจิตเลื่อนลงมาอยูใน ศีรษะของกายเนื้อบนโลกมนุษย เปลี่ยน อายตนะ จากการ
รับรูดวยตาเนื้อ มาเปนการสัมผัสและการรับรูไดดวยใจ ดวยความรูสึกที่เปนทิพย ลองใชความรูสึกที่ไมใชตา มองหรือสัมผัสภาพ
ดวยใจ ทานที่ทําไดจะเห็นไดรอบทิศทางเชนเดียวกับที่อยูบนนิพพาน เมื่อฝกใชใจสัมผัสจนคลองแลวตอไปจะเขาสู วิปสนา
ญาณในเรื่องอาหาเรปฏิกูลสัญญา หรือการพิจารณาอาหารที่เราเห็นวาเอร็จอรอย หอมหวล สวยงามนั้น แทที่จริงมีสภาวะเปน
อยางไร การพิจารณานี้เปนไปเพื่อการคลายกําหนัดยินดีและหลงติดในรสชาดอาหาร อันจะชวยทําใหกิเลสเบาบางลง
—อธิฐานขอใหดวงจิตพรอมตัวรูของเรา เปนลูกแกวใส ขนาดเทาประมาณนิ้วหัวแมโปง ใหจิตเรามีตัวรูและอายตนะรูเห็นสัมผัส
ไดกลิ่นไดยินเสียง เปนปกติ จากนั้นเริ่มพิจารณาวา อาหาร อันมีหมูเห็ดเปดไกกุง และอาหารอันปราณีตโอชะทั้งหลาย ลวนชวน
ใหเราบุกบั่น ไปชิมไปกิน ไปซื้อหามา ไมวาจะแพงเพียงไร แตแทที่จริงแลว เมื่อลวงเขาสูปากจะมีสภาวะเชนไร จากนั้นใหดวง
จิตพรอมตัวรูของเราลอยเขาไปในปากของเราพรอมกับใหตัวรูในจิตไดรับทราบวาในขณะที่อาหารที่อยูในปากถูกบดเคี้ยวอยู
คลุกเคลากับนํ้าลายมีสภาวะเปนเชนไร ใชจิตสัมผัสรับรูพิจารณาดวยใจเปนอุเบกขา จนจิตมีความเขาใจ จากนั้นเลื่อนดวงจิตของ
เราลงไปพรอมกับอาหารผานลําคอลงไปสังเกตุวามีเมือกไคลอยูในลําคอ ใชจิตสัมผัสวามีความสะอาดหรือสกปรก มีกลิ่นหอม
หรือเหม็น อธิฐานขอวาใหการพิจารณานี้ดวยสติและใจที่เปนอุเบกขา ขออยาใหเกิดอาการกระอักกระอวนหรือคลื่นไส ใดๆปรากฏ
ขึ้นกับรางกายทั้งสิ้น ซํ้ายังขอใหลูกแกวนี้ผานลงไปชําระธาตุในรางกายใหสะอาดบริสุทธแข็งแรงขึ้นประหนึ่งโอสถทิพยดวยเถิด
จากนั้นเคลื่อนดวงจิตลงไปยังกระเพาะอาหาร ใชจิตสัมผัสดูภายในวามีอาหารเกา อาหารใหมเปนเชนไร สภาพกรดในกระเพาะมี
อาการกัดยอยอยางไร ใชจิตดูวานากินนาสัมผัสหรือไม มีกลิ่นหอมหรือเหม็น สัมผัสอาการบีบรัดตัวของกระเพาะอาหารดู ไหนๆ
มาแลวใชจิตสํารวจดูวามีรอยแผลในกระเพาะหรือไม สภาพกรดเขมไปไม จิตจะมีตัวรูรับรูไดเอง
—เมื่อผานลงมาดานลางของกระเพาะสูลําไสเล็ก เคลื่อนจิตไปตามลําไส จะพบคราบเมือก คราบอาหาร เกรอะกรัง ใชจิตสัมผัสดู
วา สีสรรเปนอยางไร สะอาดหรือสกปรก มีกลิ่น หอมหรือเหม็น เคลื่อนผานไปจนเกือบถึงลําไสใหญ สังเกตุดูวามีพยาธิ ชนิดตางๆ
อยูมากนอยเพียงไร มีสภาพอยางไร ถามีก็จงไปถายยา ถาไมมีก็ดีแลว จากนั้น เคลื่อนจิตตอไปจนถึงลําไสใหญ ที่ซึ่งเราจะมา
เจอของจริงคือ อาหารเกาหรือที่เรียกกันวาอุจจาระนั่นเอง ลองใชจิตเกลือกดูวาอุจจาระมีสภาพสภาวะอยางไร แลวนอมจิตตริ
ตรองวา ที่พระพุทธเจาทานตรัสวา อันรางกายขันธหาไมวาคนวาสัตวนั้น เปรียบประดุจดังถุงหนังที่ดูสวยงามแตภายในกลับเต็ม
ไปดวยความโสโครกมีอุจารระปสสาวะเปนตน บัดนี้ดวงจิตของขาพเจาไดเขาใจอยางซาบซึ้งในดวงจิตขณะนี้แลววา เปนจริง
ตามพระพุทธวจนะทุกอยาง ทุกประการ เมื่อจิตสัมผัส จนจิตเกิดเห็นจริงและเกิดความเบื่อหนายในรางกายแลวจึงเคลื่อนดวงจิต
ผานออกมาทางทวาร และดูความสวางของจิต พิจารณาวาจิตดวงนี้อยากอยูในรางกายรวมกับอุจจาระ หรืออยากยกจิตขึ้นสูพระ
นิพพาน เมื่อตัดสินใจไดแลว สําหรับทานที่อยูบนพระนิพพานแลว ถาวิสัยสาวกภูมิ ขอนิพพานชาตินี้ ขอใหอธิฐานวา รางกายอัน
เปนของไมสะอาดสกปรกนี้เราขอใชเพียงชาตินี้เปนชาติสุดทาย ที่เดียว จุดเดียวที่เราตองการคือพระนิพพาน
—สวนทานที่เปนพุทธภูมิอธิฐานวาขอใหวิปสนาญาณนี้เราไดทําใหแจง ทั้ง อัตถะ พยัญชนะโดยพิสดาร ติดตัวไปทุกภพชาติเพื่อ
ใชสรางบารมีสั่งสอนเวไนยสัตวตราบจนบรรลุถึงซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณมีพระนิพพานเปนที่สุดดวยเทอญ
—สวนทานที่ตัดสินใจอยูกับกายเนื้อใหพิจารณาใหมเขาไปในปากอีกรอบ จนจิตเห็นจริงและเขาใจในอาหาเรปฏิกูลสัญญา อยาง
แทจริง
—– ที่ไดฝกไปนี้ไดทั้ง วิปสนา ในอาหาเรฯ ทั้งการเปดจิตใหปรากฏอายตนะหา ทั้งการใชจิตสแกนดูรางกายเพื่อใชประกอบการ
รักษาโรคซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมพิสดารตอไป สวนทานที่มีความเพียรสูง หรือวสัยพุทธภูมิ ใหลองใชดวงจิตแยกกองและเขาไป
สัผัส ในอาการ สามสิบสองดูทีละกองจนครบดูครับ จะพบความกาวหนาของจิตที่เขาใจในวิปสนาญาณอยางมากขึ้นครับ
—เมื่อจิตคลายตัวจากการยึดมั่นถือมั่นลงแลว ใหใชอาทิสมานกาย กราบขอบารมีพระพุทธองคทรงสงเคราะห ขอไดโปรดเชิญ

ทานพระยายมราช ทานทาวมหาราชทั้งสี่ แมพระธรณี แมพระคงคา แมพระเพลิง แมพระพาย พอแมในอดีตชาติ เทพพรหมเทวา
ที่ทานมีพระคุณ คอยปกปกรักษาดูแลขาพเจา และครอบครัว ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งที่รูตัวและไมรูตัว ขอใหทานเมตตามา
ปรากฏเบื้องหนาอาทิสมานกายของขาพเจาดวยเทอญ จากนั้นแยกอาทิสมานกายพรอมดอกบัวแกวนอมถวายทุกทานและกราบ
ลงที่เทาของทุกทานทุกพระองคดวยเทอญ
—จากนั้นอธิฐาน ระลึกถึงบุญกุศลที่ไดทํามานับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและที่จะบําเพ็ญตอไปในอนาคต ขอใหมารวมตัวกัน ณ
บัดนี้ และขอนอมถวาย บูชาแกทุกๆทานเพื่อแสดงความกตัญูกตเวที และนับแตนี้เปนตนไปจนขาพเจาถึงซึ่งพระนิพพาน ขอให
ทุกๆทานไดโมทนาและมีสวนรมในบุญในกุศลทุกอยางทุกครั้งไปดวยเทอญ ขอใหทานพระยายมราช และแมพระธรณีไดเปน
พยานบุญในการทําความดี ทํากุศลของขาพเจาทุกอยางทุกครั้ง หากแมนขาพเจาพลาดพลั้งในการวางอารมณใจกอนตาย ก็ขอ
ใหพระยายมราชทานได เปนพยานบุญใหขาพเจาเพื่อการจุติไปในที่สุขติดวยเทอญ
หากแมนมีหมูมาร คิดรายทําลายการสรางบารมีของขาพเจา ก็ขอใหแมพระธรณีทานไดมาชวยเปนพยานเฉกเชนที่เคยปรากฏกับ
พระพิชิตมารมาในอดีตดวยเทอญ
หากแมนมีภัยอัตรายใดก็ขอใหทานทาวมหาราชทั้งสี่ทานเมตตาคุมครองขาพเจาจากภัยอันตรายทั้งปวงทั้งสี่ทิศดวยเทอญ
ขอแมพระธรณีรักษาอยาใหขาพเจาผจญกับภัยธรณีพิบัติ
ขอแมพระคงคารักษาอยาใหขาพเจาผจญกับภัยทางนํ้า
ขอแมพระเพลิงรักษาอยาใหขาพเจาผจญกับภัยแหงไฟ ระเบิด รังสี ทั้งปวง
ขอแมพระพายรักษาอยาใหขาพเจาผจญกับภัยจากลม จากพายุ
และขอหมูมวลเทวาปกปกรักษาขาพเจาทั้งยามหลับยามตื่น ใหเจริญทั้งทางโลกทางธรรม ตั้งมั่นในสัมมาทิษฐิ สัมมาสมาธิ
สัมมาปญญา สัมมาปฏิบัติดวยเทอญ
—จากนั้นกราบขอบคุณและกราบลาพระพุทธเจาและทานผูมีพระคุณทุกพระองค จากนั้นคอยๆถอนจิตจากสมาธิชาๆ ภาวนา
พุทธโธ ธัมโม สังโฆ กํากับ และทรงอาทิสมานกายไวบนพระนิพพานไว
—– ขอกราบ โมทนาบุญทุกๆทานที่ทําไดครับ ที่ผานไป เปรียบเหมือกับพิธีมอบตัวให เทวดาผูใหญทานไดรูจักและคุมครอง
รักษา ซึ่งจะชวย และบรรเทาอันตรายใหทานไดอีกสวนหนึ่งครับ ถาไมเกินอํานาจกฏของกรรม

