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 โดย อาจารย ์คณานันท์  ทวีโภค 

 ก ำหนดจติอยู่กบัสมำธ ิ อยู่กบัลมหำยใจ ก ำหนดรูใ้นลมหำยใจทีล่ะเอยีดเบำสบำย ผ่อนคลำยปล่อยวำง
เรื่องรำวควำมกงัวลทัง้หลำยออกไปจำกจติใจของเรำใหห้มด จดจ่ออยู่กบัควำมสงบ สตกิ ำหนดรูใ้นลม ก ำหนดรูใ้น
เวทนำคอือำรมณ์สบำยของจติ ควำมรูส้กึตวัทัว่พรอ้มก ำหนดรูเ้พื่อผ่อนคลำย ผ่อนคลำยเพื่อปล่อยวำงควำมเกำะเกีย่ว
ควำมกงัวลทัง้หลำยในร่ำงกำย เป็นกำรตดัขนัธ ์ 5 ไปพรอ้มกบักำรผ่อนคลำยร่ำงกำยไปพรอ้มๆกนั ปล่อยวำงร่ำงกำย
ผ่อนคลำย ยิง่ผ่อนคลำยร่ำงกำย ยิง่เขำ้ถงึควำมสงบของจติ เขำ้ถงึควำมสงบของจติ ย่อมเขำ้ถงึควำมสุขแห่งสมำธ ิจติ
ก ำหนดรูใ้นธรรม ดงัค ำทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัไว ้ความสขุเสมอด้วยความสงบนัน้ไมม่ี อยูก่บัลมสบำย ตดัควำมรูส้กึ
ในร่ำงกำยทัง้หมด ลมหำยใจยิง่เบำยิง่ละเอยีดยิง่ผ่องใส ใจเรำยิง่เขำ้สู่ควำมสงบเยน็ ทรงอำรมณ์ประคบัประคองอยู่กบั
ควำมสงบควำมละเอยีดของลมหำยใจไว ้ ใจแยม้ยิม้เบกิบำนจำกภำยใน ยิง่จติเป็นสุขเพยีงไร ภำยในยิง่มรีอยยิม้มี
ควำมสุข ยิง่จติเขำ้ถงึควำมสุข จติยิง่เขำ้สู่ควำมสงบทีล่กึละเอยีดขึน้ ควำมสุขควำมอิม่ใจ ทรงอำรมณ์ไว ้ อยู่กบัควำม
สงบนี้ ยิง่ลมหำยใจละเอยีด ลมหำยใจสงบระงบั จติยิง่เขำ้สู่ฌำนสมำบตัทิีส่งูขึน้ เมื่อจติเขำ้ถงึควำมสงบ ฌำนในอำนำ
ปำนสต ิ เขำ้ถงึอำรมณ์กรรมฐำน คอืควำมสงบเยน็ จติเขำ้ถงึควำมสุขแห่งสมำธ ิก ำหนดรูใ้นควำมสงบนัน้ เขำ้ถงึควำม
นิ่งควำมหยุดเป็นเอกคัคตำรมณ์ หยุดจติจำกกำรปรุงแตง่ หยุดจติจำกควำมฟุ้งปรุงไปในเรื่องต่ำงๆ หยุดจติจำกอำรมณ์
ทีเ่ขำ้มำกระทบผ่ำนอำยตนะทัง้ 5 คอืตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย ใจ ส ำรวมระวงัในสิง่ทีม่ำกระทบ อยูก่บัควำมนิง่เป็นอุเบกขำ
รมณ์ คอืวำงเฉยต่อสิง่ทีม่ำกระทบ ผูเ้ขำ้ถงึอุเบกขำรมณ์ในสิง่ทีม่ำกระทบทำงอำยตนะ ย่อมไดช้ื่อว่ำเป็นบุคคลผูม้คีวำม
ส ำรวมในอนิทรยีท์ัง้ 5 สงบนิ่ง เอบิอิม่ผ่องใส จติก ำหนดรูใ้นกำรทรงอำรมณ์สมำธ ิด ำรงจติไวใ้นควำมนิ่งสงบ ยิง่เรำฝึก
เรำปฏบิตัใินสมำธ ิ ในกำรทรงฌำนมำกเท่ำไหร่ จติตำนุภำพเรำยิง่เพำะบม่ก ำลงัอยู่เหนือควำมฟุ้งซ่ำน อยู่เหนือควำม
วุ่นวำย อยู่เหนือสรรพกเิลสทัง้ปวง อยู่เหนือกำรปรงุแตง่ของจติ เมื่อเรำฝึกอยู่ในควำมสงบมำกเขำ้ นำนเขำ้ กำรเขำ้สู่
ควำมสงบในระดบัฌำนกเ็ป็นเรื่องงำ่ย เป็นเรื่องปกต ิ สภำวะทีจ่ติเรำเขำ้สู่ฌำนไดเ้ป็นปกต ิ ย่อมไดช้ื่อว่ำเรำเป็นผูท้ีท่รง
ไวใ้นสมำบตั ิหำกทรงไวใ้นฌำน 4 กเ็รยีกว่ำทรงในสมำบตั ิ4 เขำ้ถงึเอกคัคตำรมณ์ อุเบกขำอำรมณ์ของจติ ส ำรวมระวงั
ในอนิทรยีท์ัง้ 5 ปรำศจำกกำรปรุงแต่งกำรกระทบ เมื่อปรำศจำกกำรปรุงแต่ง ปรำศจำกกำรกระทบ เรำกเ็ป็นผูท้ี่
ปรำศจำกควำมเร่ำรอ้น อยู่กบัควำมสงบนิ่ง ควำมผ่องใส ควำมสุขของสมำธ ิ 
 จำกนัน้เรำก ำหนดจติต่อไป สมถะยงัมกี ำลงัทีส่งูขึน้ สมถะสมำธทิีเ่รำทรงอำรมณ์อยู่นี้ คอืฌำน 4 ในอำนำปำน
สต ิเรำก ำหนดจติต่อไปในควำมน่ิงควำมหยุด ก ำหนดภำพนิมติเป็นดวงแกว้สว่ำง ดวงแกว้สว่ำงใสขึน้ นึกภำพดวงแกว้
ทีส่ว่ำงนัน้ สว่ำงอยู่ภำยในอกของเรำ จำกดวงแกว้ทีใ่สสว่ำงอยูภ่ำยในอก ก ำหนดเชื่อมโยงภำพนิมติ ผกูโยงกบัอำรมณ์
จติอำรมณ์กรรมฐำน คอืภำพแสงสว่ำงของดวงแกว้ทีป่รำกฏเป็นนิมติจติ ยิง่แสงสว่ำงมสีวำ่งแผ่กระจำยออกไปมำก
เพยีงใด จติเรำยิง่เกดิควำมรูส้กึเป็นสุข จติยิง่เกดิควำมรูส้กึเป่ียมถงึพลงั ทีแ่ผ่ออกจำกจติเรำมำกขึน้เพยีงนัน้ ก ำหนด
ร ำลกึไวเ้สมอว่ำ เมื่อเรำก ำหนดภำพรศัมแีสงสว่ำงจำกจติในกสณิจติ แสงสว่ำงนัน้เรำก ำหนดควบผนวกเป็นกระแสแหง่
เมตตำ กเ็ท่ำกบัทุกครัง้ทีเ่รำฝึกในกสณิจติ จะเป็นกสณิกองใดกองหนึ่งกด็ ีหรอืเป็นกสณิทีค่วบรวมกสณิทัง้ 10 กองรวม
เป็นหนึ่ง แสงสว่ำงรศัมแีห่งปฏภิำคนิมติของกสณิ กผ็นวกควบกองกบัเมตตำฌำนเป็นปกต ิ ดงันัน้ในกำรฝึกกสณิของ
เรำกค็วบถอืว่ำเป็นกำรฝึกเมตตำพรหมวหิำร 4 ในเมตตำอปัมำณฌำนไปพรอ้มกนั ก ำหนดน้อมนึกใหเ้หน็จติทีส่ว่ำงใส
กลำยเป็นเพชรประกำยพรกึ แผ่สว่ำงออกไปอย่ำงไมม่ปีระมำณ จติเป็นประกำยระยบิระยบัแพรวพรำว รศัมแีสงสว่ำง
เมื่อแผ่ออกไป จติเรำยิง่รูส้กึเกดิก ำลงั จติเรำยิง่รูส้กึเป็นสุข กระแสแสงสว่ำงแห่งจติทีแ่ผ่ออกไป เมื่อกระทบกบัจติดวงใด 
จติดวงนัน้กพ็ลอยมคีวำมสุข มรีอยยิม้มคีวำมอิม่เอบิใจเพิม่พนูขึน้ตำมไปดว้ย ทรงอำรมณ์ ทรงสภำวะทีเ่หน็จติเป็น
เพชรประกำยพรกึ พรอ้มกบัควำมอิม่เอบิควำมสุข ทรงอำรมณ์ไว ้จนรูส้กึว่ำแสงสว่ำงจำกจติ ทะลุออกจำกกำยทัง้หมด 
กำยพลอยใสสว่ำงตำมไปดว้ย อำณำบรเิวณทีเ่รำฝึกสมำธ ิ ไมว่่ำจะนัง่ฝึกอยู่กด็ ี หรอืนอนฝึกอยู่กด็ ี สถำนที ่ หอ้ง 
บำ้นเรอืนทีเ่รำฝึก กพ็ลอยมแีตแ่สงสว่ำงครอบคลุมปกคลุมสว่ำงถว้นทัว่เตม็ไปหมด จติยิง่เอบิอิม่ จติยิง่แยม้ยิม้ จติยิง่
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เป็นสุข จติเสวยอำรมณ์สุขจำกสมำธ ิ จติเสวยอำรมณ์สุขจำกเมตตำฌำน จติกลำยเป็นดวงเพชรสว่ำงระยบิระยบัแพรว
พรำว  
 จำกนัน้เรำก ำหนดจติต่อไป ก ำหนดรูว้่ำในขณะทีเ่รำปฏบิตันิี้ เรำทรงอำรมณ์อยูใ่นกสณิ เป็นปฏภิำคนิมติ กค็อื
ฌำน 4 ของกสณิ รวมถงึผนวกว่ำแสงรศัมทีีป่รำกฏควบกองกบัพรหมวหิำร 4 คอืเมตตำสมำธไิปพรอ้มกนั อำรมณ์จติ
เรำก ำหนดด ู ยอ้นดอูำรมณ์ใจของเรำ ว่ำอำรมณ์จติของเรำเป็นสุขไหม อำรมณ์กรรมฐำนสมัพนัธก์บัภำพนมิติทีป่รำกฏ
ขึน้ในจติไหม ควำมเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัในกำรปฏบิตัใินแต่ละจดุ มผีลส ำคญัอย่ำงยิง่ยวดต่อกำรปฏบิตัธิรรม ลมหำยใจ
สมัพนัธอ์ำรมณ์ใจ ลมหำยใจละเอยีด อำรมณ์จติยิง่เบำสบำยยิง่เป็นสุข ภำพนมิติสมัพนัธจ์ติใจ ยิง่จติสว่ำงเป็นเพชร
ประกำยพรกึแพรวพรำวงดงำมมำกเท่ำไหร่ แสงสว่ำงยิง่แผ่ออกไปเขม้ขน้เจดิจำ้เจดิจรสัเพยีงใด ก ำลงัแหง่จติตำนุภำพ
ก ำลงัแห่งควำมเป็นทพิยข์องจติ ยิง่เพิม่พนูมำกขึน้เท่ำนัน้ และยิง่แสงสว่ำงควำมรูส้กึว่ำจติเรำเป่ียมพลงัมำกเท่ำไหร่ จติ
เรำยิง่เป็นสุขมำกขึน้เพยีงนัน้ ยำมแผ่เมตตำ แสงสว่ำงกระทบจติดวงใด จติดวงใดดวงหนึ่งลว้นแต่เกดิควำมเอบิอิม่เป็น
สุขมำกเท่ำไหร่ ใจเรำยิง่สะทอ้นยอ้นรบัควำมสุขจำกกำรทีไ่ดเ้หน็ผูอ้ื่นมคีวำมสุข จำกกำรทีเ่รำแผ่เมตตำ อุทศิส่วนกุศล
ไปใหม้ำกเพยีงนัน้ดว้ยเช่นกนั ก ำหนดรูใ้นอำรมณ์จติทีผ่่องใสสว่ำง ก ำหนดรูใ้นอำรมณ์ของสมำธทิีป่รำกฏขึน้ แสงสว่ำง
แห่งจติทีเ่ป็นประกำยพรกึนัน้ คอืควำมเป็นทพิย ์คอืจติอนัเป็นอภญิญำ ก ำหนดจนรูส้กึไดว้่ำ ดวงจติภำยในกำยของเรำ
ทีอ่ยู่ในอกของเรำ มแีสงสว่ำงพวยพุ่งรุง่โรจน์เป็นประกำยระยบิระยบั จติเป็นสุขเอบิอิม่ เป่ียมพลงัเตม็ก ำลงัเตม็อตัรำ
ควำมเอบิอิม่ ควำมสุข ควำมปลืม้ปิตสุิข รอยยิม้อดัแน่นเตม็ลน้อยู่ภำยในจติของเรำ เพิม่ขึน้ สว่ำงขึน้ ใสขึน้ ละเอยีดขึน้
จติเป็นสุขขึน้ สว่ำงขึน้ ใสขึน้ ละเอยีดขึน้ ระยบิระยบัขึน้ ควำมเป็นทพิยป์รำกฏเพิม่พนูขึน้ รูส้กึถงึก ำลงัจติทีส่ะสมเพำะ
บ่มเป่ียมลน้อยู่ภำยใน จติเอบิอิม่ผ่องใสอย่ำงยิง่ ก ำหนดรูพ้จิำรณำต่อไป ก ำลงัแห่งกสณิจติ ฌำน 4 ในกสณิของเรำ 
ก ำลงัจติตำนุภำพสะสมเพิม่พนู เรำทรงอยู่ในสมำบตั ิ4 เรำพจิำรณำต่อไปว่ำยงัมสีมถะ มสีมถะในสมำบตัทิีส่งูขึน้ไปอกี 
กค็อืสมำบตั ิ8 อรปูสมำบตั ิอรปูฌำน  
 เรำก ำหนดจติต่อไป เพกิรปู รปูนัน้เป็นรปูอนัเนื่องดว้ยวตัถุ ของหยำบ รปูอนัปรำกฏขึน้จำกควำมเป็นทพิย ์
ปรำศจำกวตัถุของหยำบ เรำสลำยลำ้งภำพวตัถุคอืกำยของเรำ สลำยกำยของเรำ ก ำหนดน้อมนกึถงึแตจ่ติทีเ่ป็นปฏภิำค
นิมติสว่ำง แต่เดมิดวงจติกสณิจตินัน้อยู่ภำยในอก เรำก ำหนดจติ สลำยลำ้ง กำยเนื้อขนัธ ์5 ทีเ่ป็นวตัถธุำตุ อำกำร 32 
สลำยลำ้งระเบดิ สลำยกลำยเป็นผุยผง กลำยเป็นแสงละเอยีดระยบิระยบัผยุผงสลำยตวัไปเป็นแสงสว่ำง ดวงแกว้ดวงจติ
ทีเ่ป็นประกำยพรกึ ตวัทีเ่ป็นเพชร เรำก ำหนดเพกิรปูวตัถุของดวงจติออก เหลอืแต่เป็นแสงสว่ำงเป็นพลงังำนอนัเจดิจำ้
ปรำกฏอยู่เพยีงอย่ำงเดยีว ก ำหนดต่อไปว่ำ ห่ำงไกลออกไปทีเ่ป็นวตัถุธำตุภำยนอก วตัถุทัง้หมด บำ้นเรอืน เกำ้อี ้เตยีง 
โต๊ะ บำ้นทัง้หลงั แผข่ยำยออกไป สลำยตวัออกไปจนหมด ออกไปจนถงึโลกจกัรวำล อนันตจกัรวำล ทุกสิง่ทีเ่ป็นรปูวตัถุ
ของหยำบ สิง่ทีเ่ป็นวตัถุในมติทิี ่3 จบัตอ้งได ้สลำยลำ้งกลำยเป็นควำมว่ำง เวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำ  ในขณะน้ีปรำกฏแต่เพยีง
จติเรำอยูใ่นรปูของแสงสว่ำงพลงังำนทีร่วมตวักนั รำยรอบนัน้ขำวโล่งว่ำง ไกลสุดขอบจกัรวำล อนันตจกัรวำล ขำวโล่ง
ว่ำง ไม่มพีืน้ ไมม่ผีนัง ไมม่เีพดำน ก ำหนดพจิำรณำว่ำ วตัถุทัง้หลำยไม่เทีย่งเป็นทุกข ์เป็นอนัตตำ วตัถธุำตุทัง้หลำย  รปู
ทัง้หลำย เมื่อยดึเมื่อเกำะกเ็กดิควำมทุกข ์ควำมยดึมัน่ถอืมัน่ และวตัถธุำตุทัง้หลำย รปูทัง้หลำย ในทีสุ่ดกม็คีวำมเสื่อม  
ควำมแตกสลำยไป ยดึไวก้เ็ป็นทุกข ์สลำยกลำยเป็นควำมว่ำงเวิง้วำ้งขำวโล่ง ก ำหนดอยูใ่นควำมโล่งวำ่งสว่ำง  เหลอืแต่
ดวงพลงังำนทีส่ว่ำงเจดิจำ้ละเอยีด ทรงอำรมณ์อยู่ในอรปูสว่ำง กลำยเป็นพลงังำนอนับรสุิทธิ ์ จติกลำยเป็นพลงังำนที่
สว่ำง ขำวใสละเอยีดขึน้ไปอกี ใจว่ำงจำกกำรยดึเกำะรปูวตัถุ  
 พจิำรณำต่อไปว่ำในควำมเป็นดวงพลงังำนสว่ำงละเอยีดขำวโล่งว่ำง ปลอดโปร่ง ปรำศจำกควำมยดึตดินัน้ 
ก ำหนดสลำยลำ้งภำพสญัญำควำมจ ำ ภำพจ ำเหตุกำรณ์ทีท่ ำใหเ้รำทุกข ์ทีท่ ำใหเ้รำเสยีใจ ภำพจ ำเหตุกำรณ์สญัญำทีท่ ำ
ใหเ้กดิปมของจติ เกดิผลต่อจติใตส้ ำนึก สลำยลำ้งภำพจ ำสญัญำทัง้หลำยออกไป ภำพจ ำสญัญำแห่งควำมอำฆำต
พยำบำทจองเวร ภำพทีเ่รำไปคดิถงึ ครุ่นคดิแต่เรื่องรำวทีผู่อ้ื่นกระท ำต่อเรำ สลำยลำ้งภำพทัง้หลำยใหพ้ร่ำจำง สลำย
หำยไปจนหมด ภำพจ ำทีท่ ำใหเ้รำเกดิควำมอำฆำตพยำบำทจองเวร ภำพจ ำทีท่ ำใหเ้กดิปมภำยในจติใจจติใตส้ ำนึก ภำพ
ทัง้หลำยทีท่ ำใหเ้กดิควำมผกูพนัห่วงใยรอ้ยรดักลำยเป็นสงัโยชน์ ภำพจ ำทีท่ ำใหเ้กดิควำมลุ่มหลงสลำยลำ้งออกไปดว้ย
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อรปูควำมวำ่งทัง้หมด ภำพวบิำกกรรมทัง้หลำยสลำยลำ้ง โล่งว่ำงออกไป กระแสวบิำก เหตุกำรณ์ทีก่ลำยเป็นปม ทีท่ ำให้
จติเรำเกดิควำมรูส้กึผดิ ท ำใหเ้รำจมอยู่กบัภำพจ ำกบัอดตีทัง้หลำย สญัญำนัน้ก่อใหเ้กดิควำมทุกข ์ไม่ว่ำจะเป็นภำพจ ำที่
ถูกบนัทกึไวใ้นชำตปัิจจุบนัน้ี ปมในวยัเดก็กด็ ี หรอืแมแ้ต่กระทัง่ภำพเหตุกำรณ์ทีถู่กบนัทกึไวใ้นอดตีชำต ิ ผ่ำนจติใต้
ส ำนึกกด็ ีสลำยลำ้งกลำยเป็นควำมว่ำง จติเรำกลำยเป็นดวงพลงังำนอนับรสุิทธิส์ว่ำง ทรงอำรมณ์จติไว ้พจิำรณำต่อไป 
แมแ้ต่สิง่ทีม่ำกระทบทำงอำยตนะคอืรปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั ทีผ่่ำนตำ ห ูจมกู ลิน้ กำยหรอืแมแ้ต่กระทัง่กระแสจติทีม่ำ
กระทบใจ ก ำหนดจติว่ำดวงจติของเรำทีเ่ป็นพลงังำนสว่ำงโล่งว่ำงละเอยีดนี้ ไม่รบั ไม่ปรุง รูส้กัแต่ว่ำรู ้ เหน็สกัแต่ว่ำเหน็ 
ไดย้นิสกัแต่ว่ำไดย้นิ จติก ำหนดรูแ้ต่ไม่ปรุง สลำยลำ้งสิง่ทีม่ำกระทบ กระทบแลว้สลำยออก กระทบแลว้จำงออก ประดุจ
กำรทีม่บีุคคลใชม้ดีกรดีบนผวิน ้ำ สลำยหำยกลำยเป็นควำมว่ำง บุคคลเอำมดีกรดีลงในอำกำศ ไม่สำมำรถสมัผสัหรอื
กรดีใหเ้ป็นรอยไดฉ้นัใด ก ำลงัจติในอรปูสมำบตั ิ เรำกก็ ำหนดสลำยกำรทีม่ำกระทบทำงอำยตนะใหส้ลำยออกไปไดฉ้นั
นัน้ ก ำหนดจติเป็นกอ้นพลงังำนสว่ำง รอบขำ้งมแีต่ควำมว่ำงเวิง้วำ้งเปล่ำ จติปลอดโปร่งจำกควำมยดึมัน่ถอืมัน่ทัง้ปวง 
จติปลอดโปร่งจำกควำมยดึตดิทัง้ปวง จติปล่อยวำงจำกควำมอำฆำตพยำบำทจองเวรทัง้ปวง  
 พจิำรณำต่อไปว่ำ กำรทีเ่รำทรงในอรปูสมำบตั ิ เรำเป็นผูใ้ชปั้ญญำในกำรใชอ้รปูสมำบตัใิหก้่อเกดิประโยชน์ 
สลำยลำ้งปมในจติใตส้ ำนึกในวยัเดก็ทีม่ผีลกบัชวีติของเรำ ใชอ้รปูสมำบตัสิลำยดบัลำ้งอวชิชำคณุไสยต่ำงๆ ทีบุ่คคลมำ
กระท ำต่อเรำ หรอืแมแ้ต่กำรทีเ่รำดบัลำ้งอวชิชำ ควำมไม่รู ้ ควำมมดืบอด ควำมหลงออกไปจำกจติใจของเรำ ใชอ้รปู
สมำบตัสิลำยลำ้งภำพจ ำทีก่่อใหเ้กดิควำมอำฆำตแคน้พยำบำทจองเวรทัง้ปวง เพื่อใหเ้รำสำมำรถอโหสกิรรมให้
อภยัทำนไดง้ำ่ย ก ำหนดจติฉลำดใชใ้นก ำลงัแห่งอภญิญำสมำบตัคิอืสมำบตั ิ8 ก ำหนดสลำยลำ้งทุกสิง่ทีเ่ป็นอวชิชำ สิง่ที่
เป็นควำมทุกข ์สิง่ทีท่ ำใหเ้กดิเวรภยัทัง้หลำย วบิำกทัง้หลำยสลำยเป็นควำมว่ำงเวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำ จติสว่ำงโล่ง กระแสจติ
ของเรำเป็นดวงพลงังำนทีเ่ขม้ขน้สว่ำง ปรำศจำกควำมยดึมัน่ถอืมัน่เกำะเกีย่วทัง้ปวง ทรงอำรมณ์ไว ้ เมื่อใชก้ ำลงัแห่ง
อรปูสมำบตั ิ จนจติเขำ้ถงึสภำวะธรรมแลว้ เรำกก็ ำหนดจติต่อไป ว่ำในควำมว่ำง ในควำมรูส้กึว่ำเรำไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ไม่
เกำะเกีย่วในสิง่ใด ยงัไม่ใช่ทีสุ่ดแห่งควำมทุกข ์ยงัไม่ใช่พระนิพพำน ยงัเป็นอรปูฌำนอนัมผีลอำนิสงสใ์หไ้ปจุตอิยูใ่นอรปู
พรหม จติเรำก ำหนดรูด้ว้ยปัญญำ ละสงัโยชน์ในขอ้ทีเ่รยีกว่ำอรปูรำคะ ควำมยดึมัน่ว่ำอรปูฌำนนัน้ หลงว่ำอรปูฌำนนัน้
คอืพระนิพพำนไมม่ใีนจติของเรำ เรำฉลำดใชปั้ญญำ ใชป้ระโยชน์จำกอรปูฌำนในกำรตดักเิลส ในกำรพฒันำจติ ในกำร
ยกระดบัก ำลงัจติตำนุภำพเรำสูส่มำบตั ิ8 อนัถอืว่ำเป็นสมำบตัสิมถะก ำลงัสงูสุด มกี ำลงัสงูกว่ำฌำน 4 อนัทีจ่รงิถำ้เรำมี
ปัญญำ มคีวำมเขำ้ใจ พจิำรณำดใูหด้วี่ำสมถะมอีะไรบำ้ง สมถะมฌีำน ฌำน 1 ฌำน 2 ฌำน 3 ฌำน 4 เริม่ตน้กค็อืฌำน
จำกอำนำปำนสต ิต่อมำกค็อืก ำลงัฌำนจำกกสณิ ฌำนจำกกสณิกจ็ะประกอบไปดว้ยอุคคหนิมติ คอืกำรก ำหนดเหน็ดวง
กสณินัน้เปลีย่นกลำยเป็นแกว้ใส ขัน้ต่อมำกค็อืเหน็ภำพดวงกสณินัน้ เป็นปฏภิำคนิมติคอืกลำยเป็นเพชรมแีสงสว่ำง มี
ควำมสุขอิม่ใจ อนัน้ีกถ็อืว่ำเป็นฌำน 4 ของกสณิ ถำ้นับก ำลงัผลทีย่งัใหเ้กดิอภญิญำ ฌำน 4 จำกอำนำปำนสตมิกี ำลงัไม่
เท่ำฌำน 4 ในกสณิ เพรำะฌำน 4 ในกสณิเป็นบำทฐำนทีท่ ำใหไ้ดว้ชิชำ 3 ไล่ยนัไปถงึอภญิญำ 6 และในขณะเดยีวกนั
ฌำน 4 ในกสณิทีเ่รยีกว่ำเป็นปฏภิำคนิมตินัน้ ก ำลงักไ็ม่เท่ำกบัอรปูสมำบตัเิพรำะอรปูสมำบตัมิผีลท ำใหเ้กดิอภญิญำ
สมำบตัขิ ัน้สงู ทีเ่รยีกว่ำปฏสิมัภทิำญำณ  
 ปฏสิมัภทิำญำณทีป่รำกฏขึน้เพรำะจติเรำเขำ้สู่ควำมบรสุิทธิท์ีส่งูขึน้ไป ลำ้งควำมจ ำภำพจ ำคอืสญัญำออกไป 
พอลำ้งสญัญำออกไปจำกจติ กเ็หมอืนกบัเรำฟอรแ์มทฮำรด์ดสิก ์ท ำใหจ้ติเรำมพีืน้ทีใ่นกำรรบัขอ้มลู ปัญญำ ควำมหยัง่รู้
ทัง้หลำยใหเ้พิม่พนูขึน้มำ ลบขอ้มลูขยะ ถำ้เรำมำคดิพจิำรณำว่ำจติของเรำเกบ็บนัทกึขอ้มลูในอดตีชำตมิำกมำย
มหำศำลเพยีงใด กำรทีเ่รำยอ้นกลบัไปดงึขอ้มลูทัง้หมดมำ บุคคลทีท่่ำนอยู่ในวสิยัทีท่ ำได ้กม็พีระพุทธองค ์พระพทุธองค์
ในยำมทีก่ ำลงัจะตรสัรู ้ เขำ้สู่สมัมำสมัโพธญิำณจะเกดิบุพเพนวิำสำนุสตญิำณพเิศษในควำมเป็นสพัพญัญญูำณ ควำมรู้
ควำมจ ำเรื่องรำวทัง้หมดในอดตีชำต ิ ตัง้แตช่ำตแิรกฟ้ืนกลบัคนืมำสู่ญำณเครื่องรูข้องพระองค ์ ก ำลงัของญำณเครื่องรูท้ี่
ปรำกฏนัน้เรยีกว่ำสพัพญัญญูำณ ส ำหรบัคนทีส่ำมำรถดงึญำณควำมรูท้ ัง้หลำยกลบัคนืมำไดส้งูขึน้ กค็อืบุคคลทีไ่ป
ปฏบิตัธิรรมอยูใ่นวสิยัของกำรฝึกในอรปูสมำบตัจินเป็นวสิยัของปฏสิมัภทิำญำณ ดงันัน้จงึไม่น่ำแปลกใจทีว่่ำปฏสิมัภทิำ
ญำณนัน้ สำมำรถทรงพระไตรปิฎกไดท้ัง้หมด ร ำลกึชำตไิดม้ำกกว่ำปกต ิ รวมไปถงึรูภ้ำษำสตัว ์ รูภ้ำษำทุกดวงดำว 



“www.metthasamadhi.com : เมตตาสมาธ ิโดย อาจารยค์ณานันท ์ทวโีภค” 

สำมำรถมปัีญญำแสดงธรรมทีล่กึซึ้งพสิดำรใหง้ำ่ยดำย รวมไปถงึธรรมะทีง่ำ่ยดำยสำมำรถพจิำรณำสอนใหม้นัละเอยีด
ลกึซึ้งพสิดำร ตรงนี้กค็อืปัญญำญำณก ำลงัของปฏสิมัภทิำญำณนัน้ย่อมสงูกว่ำดว้ยก ำลงัของอรปูสมำบตั ิ ดงันัน้ในเมื่อมี
ประโยชน์ เรำกฉ็ลำดใช ้ผูป้ฏบิตัธิรรม 90% ดว้ยควำมทีศ่กึษำว่ำเมื่อตดิอรปูแลว้ กจ็ะไม่สำมำรถไปพระนิพพำนได ้พอ
รูแ้บบนี้ปุ๊ บ จติกเ็กดิอวชิชำคอืควำมกลวั ควำมกลวักเ็ลยไม่ฝึก  ไม่ฝึกกเ็ลยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์หรอืบำงครัง้ฝึกในอรปูก็
จรงิ แตป่ระโยชน์กำรพลกิแพลง กำรประยุกตใ์ชอ้รปูสมำบตัโิดยพสิดำร หำกฉลำดใชปั้ญญำ อรปูสมำบตัจิะมผีล
อำนิสงสส์งูมำก ครบูำอำจำรยท์ีเ่ขำ้ถงึอรปูสมำบตั ิ ท่ำนแจงอยำกใหไ้ดบุ้ญมำกทีสุ่ด ท่ำนบอกว่ำใหไ้ปฝึกอรปูสมำบตั ิ
ตวัหลวงพีเ่ลก็วดัท่ำขนุนท่ำนเคยเมตตำกล่ำวไวว้่ำบุญอะไรสงูทีสุ่ดท่ำนบอกไวเ้ช่นนัน้ อนัน้ีกค็อืตอ้งมปัีญญำก ำกบั
ดว้ยจงึจะเหน็ประโยชน์เหน็ค่ำวำ่สำมำรถท ำสิง่ใดไดบ้ำ้ง อย่ำงเมื่อสกัครู่ทีเ่รำฝึกกนั เรำกใ็ชอ้รปูสมำบตัไิปลำ้งภำพ ลำ้ง
ปมทำงจติใตส้ ำนึก ลำ้งสญัญำ ลำ้งควำมพยำบำท ในเรื่องของกำรลำ้งควำมพยำบำทจำกจติ ภำพเหตุกำรณ์ทีก่่อใหเ้กดิ
ควำมอำฆำตพยำบำทฝังใจ อะไรทีฝั่งใจลกึมำกเท่ำไหร่ ลำ้งดว้ยกำรพจิำรณำก ำลงัมนัน้อย ลำ้งดว้ยก ำลงัอรปูก ำลงัมนั
ใหญ่ เรำกล็ำ้งดว้ยก ำลงัของอรปู หำกดบัควำมอำฆำตพยำบำทไดข้อ้นึง อนัทีจ่รงิถอืว่ำเป็นสงัโยชน์ ขอ้ส ำคญัทีเ่ป็นองค์
แห่งกำรเขำ้ถงึพระอนำคำมผีลดว้ยซ ้ำ ดงันัน้หำกเรำลำ้ง ดบัควำมโกรธ ดบัควำมอำฆำตพยำบำท ดบักำรจองเวรได ้จติ
เรำกย็กภูมขิึน้สงู ยกภมูชิึน้สงูยงัไม่พอ จ ำไวว้่ำควำมอำฆำตพยำบำท กำรก่อเวร กำรทีเ่รำเป็นเจำ้กรรมนำยเวร เรำเป็น
เจำ้กรรมนำยเวร จติหนึ่งดวงเรำคดิว่ำเรำจะตอ้งตำมไปเกดิ ตำมไปรำว ีตำมไปอำฆำต  ตำมไปเอำคนืกีภ่พกีช่ำต ินี่แค่
อำฆำตจติหนึ่งดวง แลว้คดิว่ำตลอดกปัป์ มหำกปัป์ ตลอดสงัสำรวฏัอนัยำวนำน คดิว่ำเรำอำฆำตพยำบำทจองเวรไปกี่
ดวงจติ มมีำกไม่ต ่ำกว่ำหมื่นกว่ำแสนดวงจติแน่นอน ดงันัน้ภพชำตคิดิว่ำกีช่ำตกิีภ่พ ดว้ยเหตุนี้ภพชำตมินัถงึยำวขึน้
เรื่อยๆ ควำมเขม้ขน้ของควำมโกรธ เมื่อไหร่ทีเ่ป็นควำมพยำบำทจองเวร ขอตำมตดิขอตำมเกดิไปลำ้งผลำญ นัน่กค็อื
ชำตภิพมนัเกดิขึน้ ชำตภิพเกดิขึน้เพรำะควำมพยำบำทจองเวร จะสิน้ภพจบชำตไิดก้โ็ดยกำรตดัควำมพยำบำท ตดั
ควำมจองเวร ตดัควำมเป็นเจำ้กรรมนำยเวร และในขณะเดยีวกนั ยิง่เรำตดัควำมพยำบำท ตดัควำมจองเวรมำกเท่ำไหร่
กระแสจติทีเ่ป็นลบ ทีเ่ป็นคลื่นพลงังำน ทีเ่ป็นกระแสทีท่ ำใหเ้กดิควำมเกลยีดชงั ควำมอำฆำต พลงังำนลบมนักค็่อยๆลด
ตวัลง ค่อยๆเบำตวัลง ค่อยๆสลำยตวัลง ยิง่มผีูท้ีอ่ำฆำตพยำบำทน้อยเท่ำไหรบ่นโลก พลงังำนลบกน้็อยลงเท่ำนัน้ มผีูม้ ี
จติเมตตำมำกเท่ำไหร่บนโลก โลกกม็แีต่กระแสของควำมสุขสงบร่มเยน็มำกมำยฉนันัน้ อำรมณ์ใจของเรำ ก ำหนดรู้
พจิำรณำ เหน็โทษแห่งควำมโกรธพยำบำท เหน็โทษแห่งควำมจองเวร ดบัลำ้งสลำยควำมอำฆำตพยำบำท ควำมเป็นเจำ้
กรรมนำยเวรทัง้หลำยของเรำตอ่บุคคลอื่น ต่อดวงจติอื่น สลำยกลำยเป็นควำมว่ำง เวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำสลำยลำ้งออกไป  
 แลว้กก็ ำหนดจติพจิำรณำ แผ่กระแสควำมรูส้กึเช่นเดยีวกนัน้ีไปยงัเจำ้กรรมนำยเวรของเรำทัง้หมด เรำเป็นผู้
หยุดแลว้ หยุดจำกควำมจองเวร หยุดจำกควำมเร่ำรอ้น หยุดจำกควำมอำฆำตพยำบำททัง้ปวง ขอท่ำนทัง้หลำยจงหยุด
ควำมทุกข ์ ควำมเร่ำรอ้น ควำมอำฆำตพยำบำท กำรจองเวรเพื่อดวงจติของท่ำนเองดว้ยเทอญ แผ่กระแสแห่งเมตตำ
สว่ำงดบัลำ้งใหก้ระแสกรรมทัง้หลำยจงเป็นอโหสกิรรม กรรมวบิำกมำกมำยหมื่นแสนทีเ่จำ้กรรมนำยเวร มตี่อตวัเรำ 
ก ำหนดสลำยลำ้งดว้ยอรปูและเมตตำแผ่สว่ำง วบิำกทัง้หลำยจงสลำยตวัเป็นโมฆะกรรม ควำมทุกขค์วำมเร่ำรอ้นในโลก
จงดบัลง ควำมสุขสงบจงบงัเกดิขึน้ จติของเรำจงเขำ้ถงึควำมผ่องใส นับแต่นี้ควำมโกรธ ควำมอำฆำตพยำบำท กำรจอง
เวรหรอืแมแ้ต่ปฏฆิะในจติเรำจงสลำยตวัไป เรำเป็นผูไ้มโ่กรธ อกัโกธะเพรำะเรำเป็นผูท้ีป่รำศจำกเวรภยั เรำเป็นผูท้ีม่จีติ
เป่ียมไปดว้ยเมตตำ จติเรำยิง่ผ่องใสขึน้ ในจติทีเ่ป็นดวงพลงังำน สว่ำงขึน้ ใสขึน้ ก ำหนดจติอธษิฐำนนึกถงึพระพุทธองค ์
ขอมวลพลงังำนทีเ่ป็นแสงสว่ำงแห่งจติ จงก่อรปูขึน้กลำยเป็นกำยแหง่พระวสุิทธเิทพสว่ำงขำวใส อำรมณ์ใจทีเ่รำตดั
ควำมอำฆำตพยำบำท อำรมณ์ใจทีเ่รำตดักเิลส ตดัร่ำงกำย ตดัขนัธ ์ 5 ตดัควำมห่วงควำมกงัวลทัง้ปวง จติเรำเขำ้ถงึ
ควำมบรสุิทธิ ์กำยพระวสุิทธเิทพยิง่สว่ำงขึน้ใสขึน้ละเอยีดขึน้ อำรมณ์จติเรำยิง่เป็นสุข วบิำกทัง้หลำยจงสลำยตวัไปเป็น
อโหสกิรรม วบิำกทัง้หลำย กระแสเจำ้กรรมนำยเวรทัง้หลำย จงสลำยตวัเป็นโมฆะกรรม จติสว่ำงใสเป็นแกว้
ประกำยพรกึ กำยพระวสุิทธเิทพสว่ำงใส จติเอบิอิม่ ตดักเิลส บรรเทำเบำบำงจำกกเิลส  
 ก ำหนดน้อมจติ ยกอทสิมำนกำยขึน้ไปกรำบพระพุทธองคบ์นพระนิพพำน ก ำหนดรูใ้นขณะทีเ่รำกรำบ สมัผสั
ไดถ้งึกระแสพระพทุธเมตตำของพระพุทธองค ์ก ำหนดจติอธษิฐำน ว่ำทำนทัง้หลำยทีข่ำ้พเจำ้บ ำเพญ็ ขอเป็นไปเพื่อพระ
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นิพพำนเป็นทีสุ่ด ศลีทัง้หลำยทีข่ำ้พเจำ้รกัษำ เนกขมัมบำรมทีีข่ำ้พเจำ้ถอืบวชรกัษำศลี ขอจงเป็นปัจจยัเพื่อพระนิพพำน
เป็นทีสุ่ด ภำวนำทัง้หลำย ก ำลงัแห่งสมถะ ก ำลงัแห่งวปัิสสนำญำณ กรรมฐำนทุกกองทีข่ำ้พเจำ้เจรญิไวด้แีลว้ ขอจงเป็น
ปัจจยัเพื่อพระนิพพำนเป็นทีสุ่ดในชำตปัิจจุบนันี้ดว้ยเทอญ ขอบำรมทีัง้  30 ทศั จงรวมตวักนั ส่งผลดลบนัดำลประทำน
พรใหช้ำตนิี้ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ขำ้พเจำ้มคีวำมคล่องตวัในทุกดำ้น มสุีขภำพพลำนมยัทีส่มบูรณ์แขง็แรง ก ำลงัแหง่พระ
กรรมฐำนเป็นเกรำะแกว้คุม้ครองดวงจติชวีติของขำ้พเจำ้ ใหเ้ป็นผูป้รำศจำกโรค ปรำศจำกเวน้ภยั ปรำศจำกภยนั
อนัตรำยจำกภยัพบิตั ิ ภยัธรรมชำตทิัง้ปวง บญุคุม้ครองรกัษำเป็นเกรำะแกว้ 7 ชัน้ป้องกนัภยั ป้องกนัอกุศลกรรม 
ป้องกนัวบิำกกรรม มแีต่เพยีงกศุล มแีต่เพยีงสิง่ทีเ่ป็นอุดมมงคล มแีต่เพยีงบุคคลผูเ้ป็นสมัมำทฐิ ิบุคคลผูม้จีติเป็นกศุล ที่
เขำ้มำพบ มำเจอ บุคคลใดทีเ่ป็นคนพำล บุคคลใดทีเ่ป็นทุกขเ์ป็นโทษ บุคคลใดทีเ่ป็นภยั กข็อใหก้ ำลงัแห่งบญุนัน้ สลดั
ออก ผลกัออก หลุดออกไปจำกวงโคจรแห่งชวีติของขำ้พเจำ้ มแีต่เพยีงบคุคลทีคู่่ควรในบุญในกุศล ในควำมดส่ีงเสรมิ
สนับสนุนใหท้ัง้สองฝ่ำยยิง่รุง่เรอืงเจรญิในธรรม เจรญิในทำงโลก ขอจงดงึดดูเขำ้มำดว้ยก ำลงัแหง่บุญ ก ำหนดใหเ้หน็อทิ
สมำนกำยเรำสว่ำงกำยพระวสุิทธเิทพเรำสว่ำง ทบทวนอำรมณ์พระนิพพำน ใหแ้ต่ละบุคคลทบทวนดว้ยจติของเรำ 
พจิำรณำตดัหว่ง ตดัควำมกงัวล ตดัควำมอำลยั พจิำรณำในควำมสิน้ภพจบชำต ิพจิำรณำในคณุพระนิพพำน พจิำรณำ
และทรงในอำรมณ์ นิพพานัง ปรมงัสุขขงั พจิำรณำทบทวนเสวยวมิตุตสุิขในอำรมณ์พระนิพพำน กำยพระวสุิทธเิทพยิง่
สว่ำงผ่องใส วมิำนบนพระนพิพำนยิง่สว่ำง จติรกัในพระนิพพำน มัน่คงในพระนิพพำน แนบในพระนิพพำน  
 จำกนัน้ก ำหนดจติ น้อมกระแสจำกพระนิพพำน แผ่เมตตำลงมำยงัอรปูพรหมทัง้ 4 ชัน้ แสงสว่ำงควำมเป็น
ประกำยพรกึทีเ่รำน้อมเชื่อมกระแสจำกพระพทุธเจำ้ทุกพระองค ์ พระปัจเจกพุทธเจำ้ทุกพระองค ์ พระอรหนัตท์ุก
พระองค ์ 

* แผ่ลงมำยงัอรปูพรหมทัง้ 4  
* แผ่เมตตำต่อมำ ยงัพรหมโลกทัง้ 16 ชัน้  
* แผ่เมตตำลงมำยงัสวรรคท์ัง้ 6 ชัน้  
* แผ่เมตตำต่อมำยงับรรดำรุกขเทวดำ ภุมมเทวดำทัว่จกัรวำล ทัว่โลก  
* แผ่เมตตำลงมำยงับรรดำมนุษยแ์ละสตัวท์ีม่รี่ำงกำยขนัธ ์5 กำยหยำบทัว่โลก ทัว่อนันตจกัรวำล ทัว่ทุกมติ ิ 
* น้อมกระแสพระนิพพำน กระแสบุญ กระแสเมตตำลงมำยงับรรดำดวงจติแห่งโอปปำตกิะ สมัภเวสทีัง้หลำย  
* น้อมกระแสลงไปยงับรรดำเปรต อสุรกำยทัง้หลำย  
* น้อมกระแสแผ่เมตตำลงไปยงัสรรพสตัวท์ีเ่สวยทุคตภิมูอิยูใ่นนรกภูมทิุกขมุ  

ขอสรรพสตัวท์ัง้หลำยจงพน้จำกควำมทุกข ์ ผูท้ีสุ่ขกข็อใหสุ้ขยิง่ขึน้ไป ผูท้ีอ่ยู่ในวสิยักข็อพงึใหไ้ดด้วงตำเหน็ธรรม ผูไ้ด้
ดวงตำเหน็ธรรม กข็อพงึใหไ้ดพ้ระนิพพำนสมบตั ิ ใจเรำยิง่เอบิอิม่ผ่องใสยนิด ี ใจเรำเขำ้ถงึกศุล ยิง่สว่ำงยิง่ผ่องใส 
ก ำหนดพจิำรณำทบทวนว่ำ ใจของเรำสงบมำกขึน้ผ่องใสมำกขึน้ จติตำนุภำพทีอ่ยู่เหนือกำรปรุงแต่งมมีำกขึน้กว่ำเดมิ 
ควำมโกรธบำงเบำออกไปจำกใจ ควำมหลงในโลก ในขนัธ ์ 5 ในร่ำงกำย ค่อยๆจดื ค่อยๆจำงออกไปจำกใจของเรำ 
ก ำหนดรูด้ว้ยจติอนัผ่องใสยนิดใีนควำมเจรญิในธรรม พจิำรณำรูว้่ำธรรมงอกงำมในดวงจติของเรำ จำกนัน้น้อมกระแส
จำกพระนิพพำน กรำบพระพุทธเจำ้ พระปัจเจกพทุธเจำ้พระองคท์ุกๆ พระอรหนัตท์ุกๆพระองค ์เทพพรหมเทวำ พ่อแม่
ทัง้ในชำตปัิจจบุนัและอดตีชำต ิท่ำนผูม้พีระคุณ ครอูุปัชฌำยอ์ำจำรยท์ัง้ทำงโลกทำงธรรมทุกท่ำน จำกนัน้พุ่งจติลงมำยงั
โลกมนุษยเ์ป็นแสงสว่ำงพุง่ลงมำยงักำยเนื้อ เหน็กำยทพิยท์บัซอ้นกำยเนื้อสว่ำง เหน็กำยเนื้อสว่ำงใส  
 จำกนัน้ก ำหนดจติต่อไป เหน็กำยเนื้อทะลุใส มองเหน็อวยัวะภำยในทัง้หมด น้อมกระแสจำกพระนิพพำน ฟอก
ช ำระธำตขุนัธ ์ ช ำระลำ้งฟอกธำตุขนัธ ์ ช ำระลำ้งโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจำกกำยเนื้อใหห้มด จำกนัน้ก ำหนดจติต่อไป เหน็
กำยเนื้อเปล่งแสงสว่ำงเป็นแสงสขีำว สว่ำงเป็นประกำยพรกึรำยรอบ เหน็โครงกระดกูใสเป็นแกว้เป็นเพชร โครงกระดกู
ทัว่กำยกลำยเป็นเพชรสว่ำง แสงสว่ำงจำกกำยจำกโครงกระดกูทีเ่ป็นเพชรสว่ำงไปทัว่อนันตจกัรวำล   
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o จำกนัน้ก ำหนดจติต่อไป เหน็โครงกระดกูจำกทีข่ำวใสเป็นเพชรกลำยเป็นสีม่วงเขม้เหมอืนกบัอะเมทสิมว่ง
เขม้ใส สว่ำงเกดิแสงสมี่วงสว่ำงไปทัว่อนันตจกัรวำล  โครงกระดกูกำยเนื้อ แสงสว่ำงเปล่งแสงสมี่วงสว่ำงไปทัว่
อนันตจกัรวำล ก ำหนดจติต่อไป จำกโครงกระดกูทีเ่ป็นสมี่วง  

o ก ำหนดจติใหเ้หน็กลำยเป็นสีน ้าเงินเข้ม เป็นไพลนิเขม้ใสสว่ำง แสงสว่ำงสนี ้ำเงนิเขม้จำกโครงกระดกู แผ่
สว่ำงเป็นแสงสนี ้ำเงนิเขม้ แผ่ไปทัว่อนันตจกัรวำล  

o ก ำหนดจติต่อไป จำกโครงกระดกูและแสงสว่ำงสนี ้ำเงนิเขม้ กลำยเป็นสีครามคอืมคีวำมจำงลงมำ สคีรำมฟ้ำ
จำกโครงกระดกูสว่ำงแผ่กระจำยออกไปทัว่อนันตจกัรวำล ใจเรำรูส้กึสุขเอบิอิม่  

o ก ำหนดจติต่อไป จำกโครงกระดกูสคีรำมฟ้ำ ปรำกฏกลำยเป็นสีเขียว เป็นสเีขยีวดงัมรกต โครงกระดกูเป็น
มรกตเขยีวแผ่สว่ำงรศัมสีเีขยีวสว่ำงไปทัว่อนันตจกัรวำล  

o จำกโครงกระดกูทีเ่ป็นสเีขยีวปรำกฏสีเหลือง สเีหลอืงโครงกระดกูทีเ่ป็นสเีหลอืงนัน้แผ่แสงสว่ำง แสงสเีหลอืง
ออกไปทัว่อนันตจกัรวำล เหลอืงบุษรำคมัแผ่สว่ำงออกไปทัว่อนันตจกัรวำล  

o ก ำหนดจติต่อไป จำกสเีหลอืงนัน้ค่อยๆปรำกฏเป็นสีส้ม โครงกระดกูปรำกฏเป็นสสีม้ ปรำกฏแสงสสีม้แผ่สว่ำง
ออกไปทัว่อนันตจกัรวำล  

o จำกแสงสแีสดสม้กลำยเป็นสีแดง สแีดงสดดัง่ทบัทมิเขม้ แผ่สวำ่งออกไป เป็นแสงสแีดงแผ่สว่ำงไปทัว่อนันต
จกัรวำล  

จำกนัน้แสงสทีัง้หมดทีเ่ป็นสรีุง้ ปรำกฏรวมตวักนักลำยเป็นแสงสขีำวสว่ำงออกไป โครงกระดกูเป็นแกว้ใส ยิง่ละเอยีด
แสงรศัมทีีแ่ผ่ออกไปมเีหลีย่มรุง้ชดัเจน เหน็ประกำยรุง้ชดัเจนขึน้ ก ำลงัควำมเป็นทพิยจ์ำกกระแสจติทีแ่ผ่ออกไป เหน็
ควำมเป็นรุง้ เป็นประกำยลำยเลื่อม ประกำยพรกึชดัเจนขึน้แผอ่อกไปทัว่อนันตจกัรวำล จติเอบิอิม่เป็นสุขสว่ำง  ควำม
เป็นทพิยป์รำกฏ วชิำในต ำนำนอนัเป็นวชิำโบรำณ ฟ้ืนคนืกลบัมำ กำยของเรำขณะน้ีเป็นกำยประกำยพรกึ ลำยเลื่อม
ชดัเจนขึน้ เหน็ควำมเป็นประกำยพรกึ ควำมพร่ำงพรำย ควำมเป็นทพิยช์ดัเจนขึน้สว่ำงขึน้ ใจยิง่เป็นสุข ใจยิง่ผ่องใส  
 จำกนัน้ก ำหนดนะ นับแต่นี้ ขอใหก้ ำลงัแห่งควำมเป็นประกำยพรกึลำยเลื่อม กำยสำยรุง้อนัก่อใหเ้กดิอภญิญำ
สมำบตั ิควำมเป็นทพิยข์องจติ ก ำลงัใหญ่ จงฟ้ืนกลบัคนืทุกครัง้ก ำหนดเหน็ เป็นเกรำะแกว้ทีเ่ป็นประกำยพรกึ เป็นสรีุง้
พรัง่พรำยลำยเลื่อม ก ำหนดแผอ่อกจำกจติครอบคลุมรอบกำยเรำไดส้ม ่ำเสมอเป็นปกตใินทุกครัง้ ทุกเวลำ ทุกสถำนที ่
ทุกอรยิบท จำกนัน้อธษิฐำนนะ ก ำหนดเหน็ จติ กำยปรำกฏควำมเป็นประกำยพรกึสว่ำง ควำมพร่ำงพรำยลำยเลื่อม กำย
รุง้ทัง้ 7 สสีว่ำงชดัเจน อธษิฐำนจติหลงักรรมฐำนอยู่ในดวงแกว้ทีเ่ป็นรุง้ประกำยพรกึนี้  ในสิง่ทีช่อบ ในสิง่ทีเ่ป็นกุศล ขอ
กำยสำยรุง้ เปิดสำยบุญ สำยทรพัย ์สำยสมบตั ิสำยบำรม ีควำมคล่องตวัทัง้หลำย มนุษยส์มบตั ิจงหลัง่ไหลรวมตวัมำสู่
ชวีติของเรำนับตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ควำมคล่องตวั ควำมเป็นมหำอุบำสกอุบำสกิำ จงปรำกฏ บุญบำรมทีีเ่รำเคยสรำ้ง
พระพุทธรปูทองค ำ เคยสรำ้งบญุสรำ้งกุศลใหญ่ ขอจงส่งผลก่อน ส่งผลทนัใจ อำนิสงสผ์ลบุญทีเ่ป็นบุญใหญ่ จงส่งผลก่อน 
จงส่งผลทนัใจ เปิดสำยทรพัย ์สำยสมบตั ิสำยบำรมขีองเรำนับตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ใจเรำเป็นสุขแลว้นะ จำกนัน้ตัง้ใจว่ำ
เรำขอโมทนำสำธุกบัเพื่อนกลัยำณมติรทุกคนทีป่ฏบิตัธิรรม วนัอำทติยท์ี ่7 พฤษภำคมกจ็ะเริม่เปิดสอนสมำธแิบบพบตวั
ทีส่มำคมนิสติเก่ำจุฬำลงกรณ์ฯ ถนนพญำไท  เดีย๋วกจ็ะลงรำยละเอยีดไวใ้หถ้ำ้เป็นไปไดก้พ็ยำยำมมำฝึกแบบเจอตวั 
ส ำหรบัวนัน้ีกใ็หเ้รำน้อมใจโมทนำ น้อมใจว่ำบุญกุศล ควำมกำ้วหน้ำในกำรปฏบิตัธิรรมของเรำทุกคนเกดิขึน้ ใหพ้จิำรณำ
ก ำหนดรู ้รูต้วัรูต้นว่ำเรำกำ้วหน้ำ ทุกลมหำยใจแห่งกำรปฏบิตัยิิง่ใกลพ้ระนิพพำนมำกขึน้ ส ำหรบัวนัน้ีกข็อโมทนำบุญกบั
ทุกคน อย่ำลมืเขยีนแผ่นทองอธษิฐำนพระนิพพำน ส ำหรบัวนัน้ีสวสัด ีพบกนัใหม่สปัดำหห์น้ำ  
 

 

 


