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 โดย อาจารย ์คณานันท์  ทวีโภค 

 

 ก ำหนดสต ิ อยู่กบัควำมรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม สตทิีก่ ำหนดรู ้ เท่ำทนัในควำมคดิกำรปรุงแต่งของจติเรำ ผ่อนคลำย
กลำ้มเน้ือทุกส่วน ปล่อยวำง ควำมเกำะ ควำมยดึมัน่ถอืมัน่ในร่ำงกำย ผ่อนคลำยปล่อยวำง ควำมห่วง ควำมกงัวลใน
จติใจ สลำยนิวรณ์ 5 ประกำรออกไป สลำยควำมเกำะเกีย่วในรำ่งกำย ควำมสนใจ ควำมกงัวล พะวกัพะวงในร่ำงกำย
ออกไป ผ่อนคลำยร่ำงกำย ปล่อยวำงร่ำงกำย ผ่อนคลำยจติใจ จนรูส้กึเขำ้ถงึควำมสงบ ควำมสบำย เมื่อจติสงบลง มี
ควำมเบำ ควำมสบำยแลว้ เรำก ำหนดรูอ้ยู่กบัลมหำยใจ ก ำหนดจติ จนิตภำพ รูส้กึสมัผสั เหน็ดว้ยควำมรูส้กึของจติ ว่ำ
ลมหำยใจของเรำทีผ่่ำนเขำ้ออกในกำย เป็นเหมอืนกบัแพรวไหมทีล่ะเอยีดระยบิระยบั กระแสลมทีผ่่ำนเขำ้ออกในกำย 
เป็นประกำยสว่ำงใส ในขณะทีเ่รำก ำหนดเหน็ลมหำยใจเป็นประกำย เป็นเพชรระยบิระยบัผ่ำนก ำลงัควำมเป็นทพิยใ์น
กำรก ำหนดลมหำยใจเช่นน้ี กเ็ป็นกำรฝึกปรำณ เป็นกำรทรงอำรมณ์ ก ำหนดเหน็ลม เป็นแกว้ เป็นเพชรละเอยีด เป็น
กสณิลมไปอกีชัน้หนึ่ง เกดิผลอำนิสงสใ์นเรื่องของก ำลงัแห่งจติตำนุภำพจำกลมปรำณ และกำรฉลำดในกำรใชล้มในกำร
รกัษำเสรมิเพิม่ก ำลงัของร่ำงกำยขนัธ ์ 5 เพิม่พลงัชวีติไปอกีชัน้หนึ่ง ก ำหนดควำมรูส้กึเหน็ลมหำยใจเป็นเพชร
ประกำยพรกึพลิว้ผ่ำนเขำ้ออก เขำ้ถงึลมสบำยพรอ้มกบัเขำ้ถงึอำรมณ์จติทีส่บำย ลมหำยใจยิง่ละเอยีดเบำสบำยมำก
เท่ำไหร ่จติเรำย่อมสงบรวมลงสูส่มำธมิำกขึน้เพยีงนัน้ จดจ่ออยูก่บัลมสบำย ใจเอบิอิม่แยม้ยิม้ วำงอำรมณ์จติเบำ อยู่กบั
ลมหำยใจสบำยเป็นสมำธนิี้ อยูก่บัอำรมณ์ผ่องใส ใจแยม้ยิม้เอบิอิม่ อำรมณ์จติของเรำทีม่คีวำมเอบิอิม่ มคีวำมสุข มี
ควำมผ่องใสคอืปิตสิมัโพชฌงค ์ ยำมปฏบิตัธิรรม ยำมเจรญิสมำธ ิ จติมคีวำมสุข มคีวำมเอบิอิม่ ย่อมยงัใหเ้กดิควำมพงึ
พอใจธรรมฉนัทะในกำรปฏบิตั ิธรรมฉนัทะในกำรปฏบิตั ิเมื่อใจมคีวำมรกัในกำรปฏบิตั ิจติย่อมเขำ้ถงึวริยิสมัโพชฌงค ์มี
ควำมเพยีร มคีวำมขยนั ขยนัทีจ่ะฝึก ขยนัทีจ่ะปฏบิตัติ่อไป อยูก่บัลมสบำย อยู่กบัอำรมณ์จติทีส่บำย  
 สตทิีก่ ำหนดรู ้ ในอำรมณ์สบำย ในลมหำยใจละเอยีดสบำย กจ็งพจิำรณำรู ้ พจิำรณำในธรรมวจิยะ คอืธรรมะ
วจิยั พจิำรณำธรรมเปรยีบเทยีบ ระหว่ำงธรรมคอืธรรมชำตขิองใจในขณะทีจ่ติเรำเกดิควำมสงบระงบั กบัธรรมคอื
ธรรมชำตขิองใจในยำมทีเ่รำมคีวำมเร่ำรอ้น มคีวำมฟุ้งซ่ำน มคีวำมกงัวล มคีวำมทุกขถ์ำโถม ก ำหนดพจิำรณำว่ำ ยำมที่
มคีวำมโลภ โกรธ หลง ในยำมทีม่นีิวรณ์ 5 ประกำรเขำ้มำ ใจเรำเร่ำรอ้น ควำมรูส้กึทัง้หลำยเหล่ำนี้ มนัเป็นสุขหรอืเป็น
ทุกข ์ กบัในขณะทีเ่รำปฏบิตัธิรรม เจรญิจติภำวนำ เจรญิพระกรรมฐำน เขำ้ถงึควำมสงบของจติ จติมคีวำมเอบิอิม่ มี
ควำมเบำมคีวำมผ่องใสสงบระงบัจำกควำมฟุ้งปรุงแต่ง ควำมคดิ ควำมฟุ้งซ่ำน ควำมกงัวลทัง้ปวง ควำมสงบเยน็ของจติ
ปรำกฏขึน้ ชดักระจ่ำงกบัใจของเรำ ใหเ้รำก ำหนดรูพ้จิำรณำด ู เฉพำะในส่วนนี้กถ็อืว่ำ เรำเขำ้กำรปฏบิตัเิพื่อควำมสงบ
ของจติ ใหใ้จเรำสงบเยน็จำกควำมทุกขข์องโลก พจิำรณำใหใ้จเกดิควำมเขำ้ใจและยนิดใีนควำมสงบ เขำ้ใจถงึควำมสุข
จำกสมำธทิีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัสอนไวเ้สมอว่ำ ควำมสุขเสมอดว้ยควำมสงบนัน้ไมม่ี  ควำมสงบนี้เป็นควำมสงบเยน็ 
เกดิขึน้ทีใ่จ ไมจ่ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชอ้ำมสิ ค ำว่ำอำมสิคอืไมต่อ้งไปใชเ้งนิซื้อ ไม่ตอ้งไปแลกมำดว้ยวตัถุ ไม่ตอ้งไปหวงัให้
ผูอ้ื่นเขำท ำใหเ้รำ ไม่ตอ้งกรำบไหวว้งิวอนบวงสรวงสิง่ใด ใหค้วำมสุขนี้ ควำมสงบนี้เกดิขึน้ ควำมสุขสงบทัง้หลำยนี้ 
เกดิขึน้ทีจ่ติ จำกกำรเจรญิพระกรรมฐำน จำกกำรเดนิจติในสมำธเิขำ้สู่ควำมสงบ ควำมผ่องใส ยิง่วำง ยิง่บำง ยิง่สงบ ลม
หำยใจยิง่ละเอยีด ยิง่เบำ ยิง่สงบ ยิง่สงบมำกเท่ำไหร่ ใจเรำยิง่เขำ้ถงึควำมสุข ก ำหนดรู ้ก ำหนดพจิำรณำใหช้ดัเจนในจติ 
จนจติของเรำสว่ำง สงบ สะอำดจำกกเิลสทัง้ปวง นิง่ เอบิอิม่ เป็นสุข  
 เมื่ออำนำปำนสตนิ ำพำใหจ้ติเรำเขำ้ถงึควำมสงบเยน็ไดแ้ลว้ เรำเจรญิจติต่อไป พจิำรณำว่ำในสมถะนัน้ 
ประกอบไปดว้ยกำรเจรญิพระกรรมฐำน ใหเ้ขำ้ถงึควำมสงบ ควำมสงบของอำนำปำนสต ิคอืสภำวะทีจ่ติเขำ้ถงึฌำน 4 มี
อำกำรอำรมณ์ทีป่รำกฏขึน้ คอืจติหยุด นิ่ง สงบ เป็นอุเบกขำรมณ์ ลมหำยใจสงบระงบัหยุด เหน็อำกำรหยุดของจติ จติ
อุเบกขำต่อสิง่ทีม่ำกระทบทำงตำ ห ู จมกู ลิน้ กำย ใจ จตินิ่งหยุดจำกกำรปรุงแต่ง ควำมคดิปรุง ควำมฟุ้งซ่ำนทัง้ปวง 
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หยุดเป็นตวัส ำเรจ็ หยุด นิ่ง สงบ ทรงอำรมณ์กำรหยุด ทรงอำรมณ์อุเบกขำรมณ์ จนจติเขำ้ถงึฌำน 4 แหง่อำนำปำนสติ
อย่ำงชดัเจน นิ่ง หยุด ปรำศจำกควำมคดิ ปรำศจำกกำรปรุงแตง่ทัง้ปวง  
 เมื่อฌำน 4 ในอำนำปำนสตปิรำกฏขึน้ ชดัเจนแลว้ เรำกพ็จิำรณำต่อไป มกี ำลงัของกำรปฏบิตัใินสมถะทีส่งู
ละเอยีดและเกดิผลอำนิสงส ์มบีำทฐำนใหเ้กดิควำมเป็นทพิยข์องจติ ก่อใหเ้กดิอภญิญำจติ เรำก ำหนดต่อไป ในควำมนิ่ง
ควำมหยุด จงปรำกฏลูกแกว้ใส ก ำหนดว่ำจติเรำนัน้คอืลูกแกว้ใสๆ ใสละเอยีด ใสแจ๋วรำวกบัน ้ำคำ้ง นิ่งหยุดอยู่กบัดวง
จติ กสณิจติทีเ่ป็นดวงแกว้ใส ใจมคีวำมสุข มคีวำมอิม่ มคีวำมยนิด ี ดวงแกว้ใสทีป่รำกฏนัน้ ใหเ้รำท ำควำมรูส้กึว่ำแกว้
มณีนี้เป็นของมคี่ำ เป็นแกว้สำรพดันึก เป็นดวงแกว้จกัรพรรด ิ เป็นดวงแกว้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ มคี่ำยิง่กว่ำเพชรนิลจนิดำ วตัถุ
ธำตุใดๆในโลก เรำก ำหนดท ำควำมรูส้กึเช่นนัน้ ว่ำเรำเป็นเจำ้ของ จติทีใ่ส ใจทีส่ะอำด มคี่ำยิง่กว่ำวตัถธุำตใุดๆทัง้ปวง 
ใสละเอยีด  
 จำกดวงแกว้ใส เรำก ำหนดจติ คอ่ยๆน้อมพจิำรณำต่อไป ดวงแกว้ใสนัน้มคีวำมใส แต่ยงัไมม่กี ำลงั เรำพจิำรณำ
ต่อไป ก ำหนดภำพนิมติจำกดวงแกว้ใส ใหเ้กดิแสงสว่ำง เป็นเหมอืนกบัใจกลำง ปรำกฏมแีสงสว่ำงจำกภำยในดวงแกว้
ใสนัน้ เป็นแสงสว่ำงประดุจหลอดไฟ ทีม่แีรงเทยีนก ำลงัสงูส่องสว่ำงอย่ำงยิง่ ดวงแกว้ใสนัน้ปรำกฏเป็นแสงสว่ำงออกมำ 
แสงสว่ำงยิง่สว่ำงเพยีงใด ใจเรำยิง่เป็นสุข ยิง่รูส้กึว่ำเกดิก ำลงัควำมอิม่ใจ ก ำลงัควำมอิม่ใจทีป่รำกฏพรอ้มกบักำรก ำหนด
ภำพนิมติทัง้หลำย อนัน้ีกค็อืปิตสิมัโพชฌงค์ ยิง่มคีวำมอิม่เอมมำกเท่ำไหร่ ยิง่มกี ำลงัมำกเท่ำไหร่ ยิง่เป็นบำทฐำนแหง่
กำรบรรลุธรรม สว่ำงใส แสงสวำ่งจำกจติเรำเจดิจำ้สว่ำงคลุม ทัว่กำยเนื้อ ทัว่อำณำบรเิวณทีเ่รำฝึกเจรญิพระกรรมฐำน 
ทรงควำมรูส้กึในแสงสว่ำงเจดิจำ้ มคีวำมเสถยีร มคีวำมมัน่คงในแสงสว่ำงทีป่รำกฏนี้ จติของเรำสว่ำงทะลุกำยเนื้อ 
ครอบคลุมปรมิณฑลอำณำบรเิวณทีเ่รำฝึกสมำธ ิเกดิแสงสว่ำงชดัเจน   
 เมื่อจติเกดิแสงสว่ำง นัน่กค็อืจติเรำเกดิก ำลงั เกดิจติตำนุภำพ จติสำมำรถใชง้ำนใชป้ระโยชน์ ทรงสภำวะจติที่
สว่ำงไว ้ บำงครัง้ บำงคนในขณะทีเ่ขำ้ถงึสภำวะนี้จะรูส้กึว่ำเกดิแสงสว่ำงขึน้จรงิๆ สมัผสัไดท้ำงตำเนื้อ รูส้กึว่ำมคีวำม
สว่ำงปรำกฏ จำกนัน้เรำพจิำรณำ ว่ำจติทีเ่ป็นแกว้ใสและสว่ำงนี้ พจิำรณำคอืใชธ้รรมวจิยะสมัโพชฌงค ์ คอืธรรมวจิยั 
พจิำรณำกำรปฏบิตัริูเ้ท่ำทนักำรปฏบิตั ิ เปรยีบเทยีบกบัปรยิตั ิ เพื่อใหเ้กดิปฏเิวธ พจิำรณำว่ำแสงสว่ำงทีป่รำกฏเป็น
อำโลกสณิ จติทีเ่ป็นดวงแกว้ใสและมคีวำมสว่ำงขึน้นัน้ จติเรำก ำลงัเขำ้ถงึสภำวะฌำนแหง่กสณิทีเ่รยีกว่ำอุคคหนิมติ จติ
มคีวำมตัง้มัน่อยูใ่นอุคคหนมิติ จติมแีสงสวำ่ง พจิำรณำว่ำยงัมกี ำลงัของกสณิจติทีม่กี ำลงัสงูยิง่กวำ่นัน้ ก ำหนดใจของเรำ
ใหส้ว่ำงผ่องใส ก ำหนดใจของเรำ ก ำหนดน้อมนิมติใหเ้หน็ภำพ จติทีเ่ป็นแกว้ใสนัน้ กลำยเป็นเพชรระยบิระยบัละเอยีด 
สภำวะของเพชร ดวงจติทีเ่ป็นเพชรนัน้ มแีสงสว่ำงเป็นประกำยพรกึ คอืแสงเป็นรุง้ กระแสแสงทีเ่ป็นรุง้นัน้สว่ำงออกไป 
รำยรอบ แผ่สว่ำงออกไป ก ำหนดจติทรงอำรมณ์ เหน็จติของเรำ กสณิดวงจติของเรำตอนนี้กลำยเป็นเพชรระยบิระยบั
แพรวพรำวสว่ำง รอบดวงจติทีเ่ป็นเพชรนัน้มแีสงเสน้รศัม ีเป็นเสน้ของแสงรำยรอบ 360 องศำ เลยจำกเสน้แสงรศัมขีอง
จติ ปรำกฏสภำวะควำมเป็นทพิย ์คอืมสีภำวะเหมอืนกบัละอองกำกเพชรระยบิระยบัแพรวพรำวรำยรอบ เป็นบรรยำกำศ
รำยรอบครอบคลุมภำยนอก มคีวำมเป็นทพิยร์ะยบิระยบัรำยรอบหอ้มลอ้มกวำ้งไกลออกไป จติสว่ำงเป็นเพชรเจดิจำ้
เตม็ก ำลงั ยิง่ก ำหนดเหน็จติเป็นเพชรเจดิจำ้ชดัเจนมำกเท่ำไหร่ ก ำลงัแห่งจติตำนุภำพ ก ำลงัแหง่ควำมเป็นทพิยป์รำกฏ 
ในขณะทีเ่รำทรงสภำวะเช่นน้ี จติเรำทรงไวใ้นปฏภิำคนมิติของกสณิจติ จติเกดิก ำลงั จติเกดิสภำวะเป็นแกว้สำรพดันึก ก็
ในก ำลงัทีเ่รำทรงภำพนิมติกสณิเช่นนี้ไวไ้ด ้ อธษิฐำนกอ็ธษิฐำนในสภำวะทีจ่ติเป็นเพชรประกำยพรกึใสสว่ำงทีสุ่ด จติที่
เป็นเพชรสว่ำงทีสุ่ดน้ี เมื่อทรงอำรมณ์ไวไ้ด ้อำรมณ์ขณะนัน้จะสะอำดจำกกเิลสทัง้หลำย ดวงจติสะอำดใส หำกพจิำรณำ
ลกึลงไป ใสลงไป ลกึลงไปในจติจนกระทัง่ไม่ปรำกฏไม่เหน็แก่น มแีต่ควำมใสบรสุิทธิถ์งึเนื้อใน จติเป็นเพชรสวำ่ง รูส้กึ
สมัผสัถงึอำณำบรเิวณรำยรอบ ทีเ่ป็นประกำยพรกึ ทีเ่ป็นควำมเป็นทพิย ์ ใจยิง่เอบิอิม่ ควำมเอบิอิม่ ควำมสุขยิง่สงูขึน้
จำกสภำวะทีจ่ติสว่ำงจำกดวงแกว้ใสเฉยๆ ในยำมทีจ่ติเป็นประกำยพรกึ เป็นเพชร ควำมปิตคิวำมเอบิอิม่ ก ำลงัแห่งจติ
ยิง่เพิม่พนูมำกขึน้อย่ำงมหำศำล ควำมรูส้กึ จติเรำมจีติตำนุภำพอนัไม่มปีระมำณ ฐำนทีเ่กดิขึน้จำกกำรปฏบิตัขิองเรำ 
ทรงอำรมณ์ไว ้  
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 จำกนัน้เรำก ำหนดจติต่อไป ฌำน 4 ในกสณิเรำเขำ้ถงึ เรำทรงสภำวะ เรำทรงอำรมณ์ไวไ้ดแ้ลว้ ก ำหนดจติให้
สงูขึน้ไปอกี ในก ำลงัแห่งสมถะ เดนิจติเขำ้สู่อรปูสมำบตั ิก ำหนดจติสลำยลำ้งรปู คอืวตัถุทัง้หลำย รปูโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ขนัธ ์5 ร่ำงกำยวตัถุธำตทุีเ่ป็นของหยำบทัง้หมด สลำยกลำยเป็นควำมว่ำง เวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำ ขำวโล่งไม่มพีืน้ ไมม่ผีนัง ไม่
มเีพดำน ก ำหนดจติว่ำทุกอย่ำง วำบ โล่ง ว่ำง สลำยออกไปจนหมด วตัถธุำตุอนัไดแ้กบ่ำ้นเรอืน ตกึ ภูเขำ โลก ดำว 
จกัรวำลทัง้หลำย ทีเ่ป็นของหยำบ สลำย ว่ำง โล่ง สลำยไปจนหมด จำกควำมเกำะ ควำมยดึ จำกควำมรูส้กึของจติเรำ 
สลำยกลำยเป็นควำมว่ำง ไกลออกไปอย่ำงไม่มปีระมำณ ก ำหนดจติต่อไปว่ำ สิง่ทีม่ำกระทบทำงอำยตนะอนัเป็นมำยำ 
ทำงสำยตำ ทำงโสตเสยีง ทำงชวิหำรสชำต ิทำงผสัสะ ทำงผวิกำย ทุกสิง่สมัผสั กำรกระทบทำงอำยตนะภำยในภำยนอก
ทัง้หลำย ภำพควำมทรงจ ำทัง้หลำย ภำพอดตีทัง้หลำย สญัญำทัง้หลำย สลำยกลำยเป็นควำมว่ำง เวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำ สลำย
ลำ้งสญัญำทัง้ปวง กำรกระทบทำงอำยตนะทัง้ปวง โล่งว่ำง สลำยออกไปจนหมด เหลอืเพยีงดวงจติของเรำทีส่ว่ำงเป็น
เพชรอยู่ ก ำหนดจติปล่อยวำง สลำยลำ้ง ควำมพยำบำท ควำมรกั ควำมหลง ห่วงทัง้หลำย ควำมผกูพนัทัง้หลำย สมมตุิ
ทัง้หลำย สลำยออกไปดว้ยก ำลงัแห่งอรปูสมำบตั ิปมในจติ สญัญำควำมจ ำ สลำยลำ้งออกไป กลำยเป็นควำมว่ำง เวิง้วำ้ง
ว่ำงเปล่ำ เหลอืเพยีงควำมสงบจำกควำมว่ำง จติเป็นประกำยพรกึยิง่ใส ยิง่เบำขึน้ เป็นสุขทีล่ะเอยีดขึน้ ปรำณีตขึน้ เบำ
ขึน้ ปล่อยวำงภำพจ ำ สญัญำทัง้ปวง ปมในอดตีทัง้ปวง ควำมทรงจ ำ วบิำกกรรมทัง้หลำยสลำยลำ้ง ดบัลำ้ง สลำยออกไป
จนหมด เบำขึน้ สว่ำงขึน้ จติทีเ่ป็นเพชรประกำยพรกึ ยิง่มคีวำมละเอยีดขึน้ สว่ำงขึน้ เบำ ว่ำง สงบ ทรงอำรมณ์แห่งอรปู
ไว ้ 
 จำกนัน้ก ำหนดจติต่อไป น้อมนกึร ำลกึนึกถงึพระพุทธเจำ้ ก ำหนดภำพนิมติขึน้มำใจกลำงดวงแกว้ทีเ่ป็นเพชร
ประกำยพรกึ องคพ์ระกเ็ป็นเพชรระยบิระยบัละเอยีด องคพ์ระเมื่อปรำกฏรศัมขีองจติ รศัมยีิง่สว่ำงขึน้ ดว้ยก ำลงัแหง่
พุทธำนุภำพ จติเรำมคีุณแหง่พระพุทธเจำ้ พระธรรม พระอรยิสงฆเ์ป็นสรณะทีพ่ึง่ทีอ่ำศยัตลอดชวีติ ไมม่ทีีพ่ึง่สิง่อื่นใดยิง่
กว่ำ ก ำหนดจติสว่ำง องคพ์ระสว่ำง ทรงภำพพระสว่ำงเป็นเพชรเตม็ก ำลงักลำงดวงจติ ใจยิง่เอบิอิม่ ยิง่เกดิปิตสิมั
โพชฌงคส์งูขึน้ ละเอยีดขึน้ เอบิอิม่ยิง่ขึน้ จำกนัน้ก ำหนดท ำควำมรูส้กึว่ำเมื่อก ำลงัควำมศรทัธำ ควำมเคำรพเลื่อมใสใน
พระพุทธเจำ้ปรำกฏในจติเรำ ในขณะน้ีเรำทรงอำรมณ์จติชดัเจน แยกทิง้จำกกำยชดัเจน ก ำหนดจติต่อไปว่ำดวงแกว้ที่
เป็นเพชรนัน้ ค่อยๆปรบัรปูเปลีย่นรปู จำกจติมำอยู่ในสภำวะของอทสิมำนกำย จำกดวงแกว้ทีเ่ป็นเพชรค่อยๆเปลีย่น
รปูร่ำงขึน้มำเป็นกำยพระวสุิทธเิทพ ภำยในอกของกำยพระวสุิทธเิทพ ปรำกฏองคพ์ระอยูภ่ำยใน ในควำมเป็นกำยพระวิ
สุทธเิทพ มแีสงสว่ำงระยบิระยบัเป็นเพชรปรำกฏอยู่ ก ำหนดควำมรูส้กึ ว่ำกำยของเรำตอนน้ีเป็นกำยพระวสุิทธเิทพ ไม่
เกีย่วกบักำยเนื้อ เรำไม่ใช่กำยเนื้อ กำยเน้ือไม่ใช่เรำ เรำไมใ่ช่รำ่งกำยเนื้อขนัธ ์5 ขนัธ ์5 กำยเนื้อไม่ใช่เรำ เรำคอืดวงจติ
หรอือทสิมำนกำยทีป่รบัเปลีย่นไปตำมอำรมณ์ สภำวะและภพนัน้ๆ ยำมทีเ่รำไปเสวยบุญทีส่วรรค์ จติอทสิมำนกำยเรำก็
ปรบัสภำวะเป็นกำยของเทวดำ เป็นกำยทพิยข์องเทวดำ หำกตำยไปเรำไปจตุยิงัพรหมโลก อทสิมำนกำยของเรำกแ็ปร
สภำวะเป็นกำยของกำยของพรหม มแีสงสว่ำง มรีศัมเีป็นแกว้แกมทอง และในขณะเดยีวกนัเมื่อจติเรำปรำรถนำในพระ
นิพพำน ตดัควำมเกำะ ควำมหลงในสงัสำรวฏั จติอทสิมำนกำยของเรำกแ็ปรสภำวะเป็นกำยแหง่พระวสุิทธเิทพ ก ำหนด
จติว่ำตอนนี้ในขณะทีก่ำยของเรำแปรสภำวะเป็นกำยแหง่พระวสุิทธเิทพ เรำตัง้จติอำรำธนำ น้อมกระแสจำกพระ
นิพพำน ร ำลกึนึกถงึพระพทุธเจำ้ ขอจงปรำกฏกระแสแสงสว่ำงเป็นล ำส่องตรงลงมำยงักำยทพิยข์องเรำ แสงสว่ำงจำก
พระนพิพำนจงคลุมลงมำทัว่กำยเน้ือ ส่องเฉพำะตรงลงมำในอำณำบรเิวณทีเ่รำฝึกสมำธอิยู่บนโลกมนุษยข์ณะนี้ เป็น
กระแสบุญ เป็นกระแสกุศล เป็นกระแสเป็นก ำลงัแห่งพุทธคุณ กระแสแห่งพระนิพพำนส่องตรงลงมำ ครบูำอำจำรยท์ี่
ท่ำนท ำพธิพีุทธำภเิษกกด็ ี อำรำธนำบำรมพีระกด็ ี ท่ำนกก็ ำหนดน้อมจติอำรำธนำลงมำปรำกฏเป็นแสงเช่นนี้ อย่ำงเช่น
ในครำวทีม่พีธิจีดัสรำ้งสมเดจ็องคป์ฐม หล่อทีว่ดัท่ำซุงเป็นครัง้แรก กม็กีำรปรำกฏถ่ำยรปูออกมำเป็นล ำแสงสว่ำงลงมำที่
เบำ้หล่อพระ  ล ำแสงทีป่รำกฏนี้กเ็ป็นก ำลงัแห่งกำรอำรำธนำบำรมพีระ บำงครัง้บำงคนบำงวำระทีพ่ระพทุธองคท์รง
เมตตำสงเครำะห ์เวลำทีน่ัง่กรรมฐำนกจ็ะปรำกฏถ่ำยรปูเอำมำตดิเหน็เป็นล ำแสงลงมำเช่นน้ี เรำก ำหนดเหน็ในจติ รูด้ว้ย
จติ สมัผสัไดด้ว้ยใจ มโนมยทิธแิปลว่ำฤทธิท์ำงใจ  
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 เรำก ำหนดจติต่อไปว่ำเรำอำรำธนำบำรม ีกระแสจำกพระนิพพำน ก ำลงัแห่งพทุธคุณลงมำ จำกนัน้ตัง้จติว่ำเรำ
ขอพุ่งจติอทสิมำนกำยของเรำพุง่ไปตำมล ำแสง พุง่ขึน้ไปอยู่เบือ้งหน้ำพระพทุธองคบ์นพระนพิพำน ก ำหนดเหน็อทิ
สมำนกำย กำยพระวสุิทธเิทพของเรำขึน้ไปบนพระนิพพำน ไปทีว่มิำนของสมเดจ็องคป์ฐม ขออำรำธนำบำรมใีห้
พระพุทธเจำ้ทุกๆพระองค ์ พระปัจเจกพทุธเจำ้ทุกๆพระองค ์ พระธรรม พระอรหนัตข์ณีำสพทุกๆพระองคป์รำกฏ มี
สมเดจ็องคป์ฐมทรงเป็นประธำน ชดัเจนอยู่ กำยของเรำปรำกฏชดัเป็นกำยแห่งพระวสุิทธเิทพ มคีวำมสว่ำง มี
รำยละเอยีดชดัเจน ก ำหนดจติทรงอำรมณ์ทรงสภำวะอยู่บนพระนิพพำนพรอ้มกบั น้อมจติกรำบ แยกอทสิมำนกำย
กรำบทุกท่ำนทุกพระองค ์ จติสวำ่งใส จติยิง่เกดิควำมเอบิอิม่ อำรมณ์พระนิพพำนทีเ่รำบรกิรรมนิพพำนัง ปรมงัสขุงั ก็
คอืปิตสิมัโพชฌงคใ์นอำรมณ์แหง่พระนิพพำน  
 เมื่อยำมก ำหนดยกจติขึน้มำบนพระนิพพำนแลว้ สิง่ส ำคญัทีจ่ะตอ้งท ำเสมอ 

o ประกำรที ่1 คอืควำมก ำหนดรู ้คอืสตกิ ำหนดรูใ้นกำยแหง่อทสิมำนกำย ในกำยพระวสุิทธเิทพใหล้ะเอยีด 
o ประกำรที ่2 คอืทบทวนอำรมณ์ในกำรตดัภพภูมติ่ำงๆ ควำมห่วง ควำมหลง ควำมยดึในภพภูมติำ่งๆ พจิำรณำ

ตดัสงัโยชน์ทัง้ 10 พจิำรณำละ วำง ตดัควำมรกั โลภ โกรธ หลงทัง้ปวง  
o ส่วนประกำรที ่3 คอืกำรน้อมเขำ้ถงึสภำวะของพระนิพพำน คอืบรกิรรมและเขำ้ถงึอำรมณ์ นิพพำนัง ปรมงัสุขงั

พระนิพพำนเป็นสุขอย่ำงยิง่ ใหจ้ติเขำ้ถงึวมิุต เสวยวมิุต ควำมสุขจำกกำรเขำ้ถงึสภำวะพระนิพพำน 
รวมเป็น 3 ประกำรส ำคญั  

เป็นเครื่องยนืยนัว่ำจติเรำเขำ้ถงึสภำวะธรรม เขำ้ถงึพระนิพพำน ครบูำอำจำรยอ์ย่ำงท่ำนจติโตเคยเมตตำสอนเตอืนไว้
ว่ำ บำงครัง้บำงคนดว้ยควำมทีไ่ว แต่ไมม่คีวำมละเอยีด ไมม่กีำรพจิำรณำถีถ่ว้น ไมม่ธีรรมวจิยะ มคีวำมคุน้ชนิเหน็ภำพ
พระ เหน็ภำพพระนิพพำน แตอ่ำรมณ์จติกย็งัมคีวำมโลภ โกรธ หลง ไม่ไดท้บทวนสภำวะในกำรตดัสงัโยชน์ ไม่ได้
ทบทวนสภำวะกำรตดัภพจบชำต ิ อำรมณ์จติบำงครัง้กม็คีวำมหนัก ไม่ปรบัเขำ้ถงึควำมเบำควำมละเอยีด ควำมเขำ้ถงึ
วมิุต ดงันัน้กำรทีเ่หน็หรอืรูส้กึว่ำขึน้มำบนพระนิพพำนได ้ กอ็ำจจะเป็นสญัญำ เป็นภำพจ ำ แต่กำรทีจ่ะเขำ้ถงึ
สภำวะธรรมอย่ำงแทจ้รงิ เรำจ ำเป็นตอ้งพจิำรณำใหถ้ีถ่ว้น อย่ำงทีเ่น้นไว ้ จะเน้นอกีครัง้หนึ่ง ท ำควำมรูส้กึว่ำเรำคอือทิ
สมำนกำย ไมใ่ช่วำ่เป็นจติ ยงัอยู่กบักำยเนื้อบนโลกมนุษย ์แตม่องขึน้ไปเหน็กำยทีเ่ป็นกำยพระวสุิทธเิทพนัง่อยู่กบัพระ 
อนัน้ีคอืกำรทีก่ำยเนื้อก ำหนดทรงสมำธ ิ เหน็ดว้ยทพิยจกัษุญำณว่ำ มกีำยหนึ่งอยู่บนพระนิพพำน และกรำบพระอยู่กบั
พระ แตถ่ำ้เป็นมโนมยทิธคิอื ควำมรูส้กึของเรำนัง่อยู่หน้ำพระ ก ำลงักรำบพระ ควำมรูส้กึสมัผสัถงึเครื่องทรง ควำมรูส้กึ
ถงึควำมเป็นกำยแกว้ ประกำยพรกึของพระวสุิทธเิทพชดัเจน อนันี้จะต่ำงกนั เหมอืนกบักำรทีเ่รำได ้ทิพยจกัษุญาณคือ
มองเหน็ มโนมยิทธิคือไปถึง มองเหน็ไกลๆหรอืดผู่ำนทวี ีกบักำรทีเ่รำเดนิทำงไปในสถำนทีน่ัน้ดว้ยตวัเรำเอง มคีวำม
แตกต่ำงกนัไหม ใหพ้จิำรณำด ูมโนมยทิธคิอืเอำกำยทพิยไ์ปทีส่ถำนทีแ่ห่งนัน้ ยอ้นกลบัไปในอดตี เดนิทำงไปในอนำคต 
เดนิทำงขำ้มภพขำ้มภมู ิ ขำ้มวฏัสงสำร ใชก้ำยทพิย ์ ไปดว้ยกำยทพิย ์ ส ำเรจ็ดว้ยกำยทพิย ์ ดงันัน้ยิง่เรำก ำหนดใน
ควำมรูส้กึในกำรปฏบิตั ิ ว่ำเรำคอืกำยทพิยอ์ยู่ตลอดเวลำ เรำคอืกำยพระวสุิทธเิทพตลอดเวลำ จติจะยิง่มคีวำมเคยชนิ 
จติจะยิง่แยกจำกร่ำงกำยเนื้อไดม้ำกเท่ำนัน้ จติจะแยกจำกขนัธ ์ 5 ไดม้ำกเท่ำนัน้ เรำก ำหนดทรงอำรมณ์ชดัเจนใน
อำรมณ์พระนิพพำน ซึง่ถอืว่ำเป็นอำรมณ์สงูสุดในกำรปฏบิตัธิรรมทัง้หมด เพรำะเรำปฏบิตัธิรรมเพื่อปรำรถนำใหเ้ขำ้ถงึ
ซึง่พระนิพพำน ในขณะจตินี้เรำเขำ้ถงึพระนิพพำนแลว้แมเ้พื่อชัว่ครำว แต่เรำก ำหนดว่ำเมื่อไรเรำตำยจำกชำตภิพนี้ เรำ
ขอเขำ้ถงึซึง่พระนิพพำนในชำตปัิจจบุนัน้ี ทรงอำรมณ์พระนิพพำนใหส้ว่ำง กำยพระวสุิทธเิทพของเรำทุกคน แต่ละคน
สว่ำงเอบิอิม่  
 จำกนัน้ตัง้จติอธษิฐำนรวมบุญของเรำก่อน นึกถงึทำน ศลี ภำวนำ ทำนนับตัง้แต่ทำนทีเ่รำไดใ้หต้่อบุคคล ต่อ
สตัวท์ัง้หลำย ทำนทีท่ ำในเขตพระพุทธศำสนำ กำรใส่บำตร กำรถวำยสงัฆทำน ถวำยวหิำรทำน กำรสรำ้งพระพุทธรปู 
ศลีทีเ่รำรกัษำ ศลี 5 ศลี 8 ศลี 227 ศลีแหง่กำรถอืบวชเนกขมัมะ ศลีทัง้หลำยเรำรกัษำ กุศลเกดิ ภำวนำ กำรเจรญิจติ
ภำวนำ สมถะและวปัิสสนำ กรรมฐำนทัง้ 40 กอง ก ำลงัแหง่ฌำนทีเ่รำเขำ้ถงึ ไมว่่ำจะเป็นณำน 1 ฌำน 2 ฌำน 3 ฌำน 4 
อรปูพรหม อนัเป็นฌำนที ่5 6 7 8 ไปจนกระทัง่ถงึกำรเจรญิจติในกสณิทัง้ 10 กอง ซึง่รวมอยู่ในกรรมฐำนทัง้ 40 นัน้ 
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พรหมวหิำร 4 กำรเจรญิเมตตำ แผ่เมตตำอนัไมม่ปีระมำณ กำรเจรญิวปัิสสนำญำณ พจิำรณำตดัสงัโยชน์ 10 กรรมฐำน
ทัง้หลำย บุญแหง่กรรมฐำนทัง้หลำย นับตัง้แต่อดตีชำตจินกระทัง่ถงึปัจจุบนั ทัง้ในชำตนิี้และอดตี สะสมมำตัง้แต่เลก็แต่
น้อย ขอจงมำรวมตวักนั ณ ปัจจบุนัน้ี บุญจงรวมตวัทีก่ำยทพิย ์อทสิมำนกำยของขำ้พเจำ้ใหส้ว่ำงขึน้ ผ่องใสขึน้ กำยพระ
วสุิทธเิทพของเรำบนพระนิพพำนยิง่สว่ำงขึน้  
 จำกนัน้ตัง้จติอธษิฐำน น้อมกศุล ร ำลกึนึกถงึบำรมทีัง้ 30 ทศัของพระพุทธเจำ้ทุกๆพระองค ์ตัง้แต่สมเดจ็องค์
ปฐมเป็นตน้มำ บำรมขีองพระโพธสิตัว ์พระมหำโพธสิตัว ์บำรมขีองพระปัจเจกพุทธเจำ้ พระอรหนัต ์พระอรยิเจำ้ เทพ
พรหมเทวำ สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัว่อนันตจกัรวำล น้อมจติอธษิฐำน ขอใหบุ้ญกุศลทัง้หลำย บำรมทีัง้ 30 ทศั คุณควำมดขีองท่ำน 
จงรวมตวัเป็นอศัจรรย ์เป็นกระแสบุญศกัดิส์ทิธิ ์รวมอยู่ทีพ่ระนพิพำน  
 จำกนัน้ตัง้จติอธษิฐำนต่อไป ว่ำบุญกุศลต่ำงๆ ทำน ศลี ภำวนำ บำรมขีองสำธชุน พุทธบรษิทั 4 ทีก่ระท ำ
บ ำเพญ็จะมำกจะน้อยทุกสำยบญุ ทุกสำยกำรปฏบิตั ิ ขอจงถกัทอเรยีงรอ้ยเป็นกระแสบญุ เป็นเสน้แสงขนำดใหญ่ มำ
รวมตวักนับนพระนิพพำน  
 จำกนัน้เรำร่วมจติ ตัง้จติจ ำเพำะเจำะจง รวมจติอยู่บนพระนิพพำน ขอน้อมรวมกระแสบุญทัง้หลำยทีข่ำ้พเจำ้
ไดต้ัง้จติอธษิฐำนน้อมร ำลกึถงึ โดยอำ้งเอำคุณพระศรรีตันตรยั มคีุณแห่งสมเดจ็องคป์ฐมทรงเป็นประธำน ขอตัง้
สตัยำธษิฐำน อธษิฐำนจติดว้ยก ำลงับุญฤทธิศ์กัดิส์ทิธิแ์ห่งพระนพิพำน เป็นกระแสบุญน้อมถวำยพระพรชยั เป็นพระรำช
กุศล เป็นแสงสว่ำงแห่งบญุ ส่งตรงน้อมลงสู่พระวรกำย สู่พระจติขององคพ์ระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวั พระรำชนิี และ
ทลูกระหม่อมพระองคภ์ำ ขอจงเป็นกระแสแสงสว่ำงจำกพระนิพพำน ฟอกช ำระลำ้งธำตขุนัธ ์ สลำยลำ้ง กระแสอนัเป็น
เครื่องขดัขวำง พระพลำนำมยัของพระองค ์ ขอจงสลำยไป โรคภยัทัง้หลำยจงสลำยไป ปลำสนำกำรไป กระแสบุญ
ศกัดิส์ทิธิจ์ำกพระนิพพำน ขอจงฟอกช ำระลำ้งพระธำตุขนัธ ์ช ำระลำ้งสลำยวบิำกทัง้ปวง อกุศลทัง้ปวง สลำยลำ้ง เหลอื
แต่ควำมบรสุิทธิห์มดจดแห่งพระวรกำย ร่ำงกำยทุกส่วน เซลลท์กุเซลล ์โรคภยัทัง้หลำย เชือ้โรคทัง้หลำย จงสลำยตวัไป 
ทัว่พระวรกำย ขอจงปลอดโปรง่ น้อมก่อเกดิพลงัชวีติ หล่อเลีย้งพระวรกำยทุกพระองค ์ขอจงมพีระพลำนำมยัทีส่มบูรณ์
แขง็แรง กระแสกุศลฟอกธำตขุนัธ ์ จนเกดิปรำณ เกดิพลงัชวีติ ไหลเวยีนโคจรทัว่พระวรกำย ทะลุทะลวงส่วนทีต่ดิขดั
ขดัขอ้ง หลอดเลอืดทุกเสน้ ทัง้ส่วนสมอง หวัใจ ทัว่ร่ำงกำย ไหลเวยีนโคจรรำบรื่นปลอดโปร่ง สมดุล พลงัชวีติก่อเกดิฟ้ืน
ตวั พลงัแห่งกำรเยยีวยำบ ำบดัปรำกฎขึน้ เซลลท์ุกเซลลข์องทุกพระองคส์ว่ำง ระยบิระยบั เป่ียมไปดว้ยพลงัชวีติ กระแส
บุญกุศลฟอกช ำระลำ้งธำตขุนัธข์องทุกพระองคใ์หส้ว่ำงหมดจด กำรเจรญิพระกรรมฐำนในก ำลงัแห่งโพชฌงคท์ัง้ 7 
เกดิผล เกดิพลงั เกดิควำมอศัจรรย ์เกดิปำฏหิำรยิฉ์บัพลนัทนัใด ฟอกช ำระลำ้งพระวรกำยธำตขุนัธข์องทุกพระองค์ ให้
สะอำดบรสุิทธิห์มดจด ดว้ยก ำลงัแหง่พุทธำนุภำพ ธรรมำนุภำพ สงัฆำนุภำพ ดว้ยเถดิ น้อมกระแสนะ ก ำหนดจติ ขอ
ควำมเป็นทพิย ์ญำณเครื่องรูจ้งปรำกฏ ผลแห่งเจตนำอนัเป็นกศุลของพุทธบรษิทั กลัยำณมติรทุกสำยบุญ ผูท้ีไ่ปปล่อย
ปลำ เพื่อสะเดำะ เพื่อต่ออำยุกด็ ีท่ำนทีถ่วำยสงัฆทำน สรำ้งพระ หล่อพระถวำยกด็ผีูท้ีต่ ัง้ใจ ตัง้จติ บวชถวำยเป็นพระ
รำชกุศลกด็ ีผูท้ีเ่จรญิพระกรรมฐำน แผ่เมตตำ  สวดมนตถ์วำยพระพรทัว่ประเทศกด็ ีน้อมจติขอใหเ้กดิก ำลงัรวมตวัเป็น
หนึ่ง รวมตวัทีพ่ระนิพพำน น้อมถวำยโดยตรงต่อทัง้ 3 พระองค ์ เกดิปำฏหิำรยิ ์ เกดิควำมศกัดิส์ทิธิ ์ เกดิควำมอศัจรรย์
ดว้ยเทอญ จติของเรำน้อมภำพพระองคท์่ำนสว่ำง กระแสจำกพระนิพพำน กระแสบุญทีฟ่อกธำตุขนัธ ์ฟอกกำย ฟอกจติ
เหน็อทสิมำนกำย เหน็กำยเนื้อท่ำนสว่ำง มรีศัมรีุง่โรจน์ ขอก ำลงับุญทีข่ำ้พเจำ้ทัง้หลำย สำธชุนพุทธบรษิทัทัง้หลำย  
ร่วมจติร่วมใจเป็นหนึ่ง หนุนน ำยกพระบำรมใีหส้งูขึน้ ก ำลงัพระบำรมเีขม้แขง็ขึน้ ทรงพระเกษมส ำรำญ มพีระพลำนำมยั
สมบูรณ์แขง็แรงเตม็ก ำลงัดว้ยเทอญ ปำฏหิำรยิจ์งปรำกฏ ก ำลงับุญบำรมรีศัม ีก ำลงัฤทธิ ์ขอจงปรำกฏ แสงสว่ำงส่งตรง
ลงมำ เกดิควำมสว่ำงรุ่งโรจน์ เกดิควำมอศัจรรยใ์นพระนคร ในพระบรมมหำรำชวงั ในทีป่ระทบั ในทีป่ระทบัรกัษำพระ
วรกำย เกดิแสงสว่ำงรุง่โรจน์ คุม้ครองทัง้ 3 พระองค ์ขอบญุทัง้หลำย ทีเ่รำไดร้่วมจติอธษิฐำน น้อมร ำลกึอำรำธนำถงึ ขอ
จงเป็นก ำลงัน้อมโดยตรงส่งถงึพระสยำมเทวำธริำช พระเสือ้เมอืง พระทรงเมอืง เทวดำผูร้กัษำเศวตฉตัร รกัษำสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ ์ เหล่ำพรหมเทวำผูร้กัษำดวงพระชะตำของทัง้ 3 พระองค ์ ขอบุญกศุลทัง้หลำย บุญฤทธิ ์ อทิธฤิทธิ ์
พรหมฤทธิ ์เทพฤทธิ ์จงปรำกฏถงึทุกท่ำนทุกพระองค ์ก่อเกดิบญุบำรมปีำฏหิำรยิ ์มกี ำลงัสำมำรถพทิกัษ์รกัษำคุม้ครอง
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สถำบนัชำต ิ ศำสนำ พระมหำกษตัรยิ ์ มกี ำลงัเพิม่ขึน้อย่ำงอศัจรรยด์ว้ยเถดิ บุญในบำ้นเมอืงจงปรำกฏ กระแสบุญจง
คุม้ครองเป็นเกำะแกว้ ป้องกนัใหป้ระเทศไทย ใหอ้ำณำจกัรสยำม ใหส้ถำบนัพระมหำกษตัรยิ ์ผำ่นพน้ยอยกขึน้สู่ยุคชำว
วไิล ไทยมหำรฐั จกัรพรรดริำชขึน้ไดต้ำมล ำดบัอย่ำงอศัจรรย ์ผ่ำนพน้รำบรื่นดว้ยเทอญ  
 ก ำหนดน้อมจนมองเหน็แสงสว่ำงครอบคลุม ทัง้บำ้นเมอืง ทัง้พระองคท์่ำน ทัง้อำณำประชำรำษฎรท์ัง้หลำย คน
ดสีำธุชนผูม้จีติมัน่คง เจตนำดตีอ่ส่วนรวม ขอจงมแีต่ควำมรุ่งเรอืงขึน้ มกี ำลงั มบีำรม ีมบีุญคอยหนุนน ำ ขอใหทุ้กคน ทุก
ท่ำน ทุกพระองค ์ปรำกฏบุญบำรมขีึน้ เจรญิรุง่เรอืงขึน้ ก ำหนดน้อมจติเป็นแสงสว่ำงลงมำ เป็นเพชรระยบิระยบั สว่ำง 
พระบรมมหำรำชวงั วดัพระแกว้ พระหลกัเมอืง ปรำกฏแสงสว่ำง ปรำกฏแสงเป็นล ำลงมำ มเีกำะแกว้แสงสว่ำง
ครอบคลุมคุม้ครอง เกดิควำมรุง่เรอืง เกดิสนัตสุิข สถำนทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ัง้หลำย ทีเ่ป็นก ำลงัส ำคญัพทิกัษ์รกัษำใหช้ำติ
บำ้นเมอืง ใหด้นิแดนอำณำจกัรสยำมประเทศ ประเทศไทย ผ่ำนพน้ทุกวบิำก ทุกอุปสรรคมำได ้ขอจงเกดิเกำะแกว้ เกดิ
ก ำลงั เกดิบุญบำรม ี เป็นแสงสว่ำง เป็นเพชรรุ่งโรจน์ขึน้ในทุกที ่ ทุกสำยกำรปฏบิตัจิงสว่ำงขึน้ กระแสจำกพระนิพพำน 
กระแสธรรม กระแสมรรคผล จงหลัง่ไหลลงมำเกดิควำมสว่ำง เกดิควำมกำ้วหน้ำ เกดิควำมรุ่งเรอืงในธรรม ในทุกรปูทุก
นำมแห่งพุทธบรษิทั 4 ก ำหนดจติอธษิฐำนต่อสมเดจ็องคป์ฐม ว่ำจติเจตนำอนับรสุิทธิข์องขำ้พเจำ้ทัง้หลำย ทีเ่จรญิพระ
กรรมฐำน และจติมคีวำมจรงิใจปรำรถนำดจีงรกัต่อชำต ิ ศำสนำ พระมหำกษตัรยิ ์ ขอสตัยำธษิฐำนนี้จงเกดิปำฏหิำรยิ ์
ควำมศกัดิส์ทิธิ ์ อศัจรรยเ์กดิควำมรุ่งเรอืงต่อประเทศชำต ิ เกดิควำมรุ่งเรอืงต่อศำสนำ เกดิควำมรุ่งเรอืงต่อ
พระมหำกษตัรยิ ์ เกดิควำมรุ่งเรอืงต่อสำธุชนทัง้หลำยทีม่จีติจงรกัภกัดตี่อชำต ิ ต่อแผ่นดนิดว้ยเถดิ ใจเรำน้อมใหเ้กดิ
ควำมเอบิอิม่สว่ำง ใจเรำมคีวำมผ่องใส จติเรำยนิดใีนกศุลทีเ่จรญิกรรมฐำน ทีอ่ธษิฐำนจติไวด้แีลว้ จติใส วำ่ง ปรำศจำก
ควำมกงัวลทัง้ปวง ทุกสิง่เป็นบำรมขีองพระท่ำนสงเครำะห์ ทุกสิง่เป็นก ำลงัแหง่เทพฤทธิ ์พรหมฤทธิ ์สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีท่่ำน
เมตตำสงเครำะห ์ใจเรำเบำ สะอำด ละเอยีดผ่องใส บุญกุศล ควำมดทีุกคน ทุกสำยกำรปฏบิตั ิเกดิผล ไม่ตกหล่น รวมตวั
เป็นหนึ่ง รวมจติเป็นหนึ่ง เกดิผล เกดิปำฏหิำรยิอ์ศัจรรย์ ใจเรำสบำยผ่องใสนะ  
 จำกนัน้น้อมใจของเรำกรำบพระ กรำบพระพุทธเจำ้ แยกจติกรำบเทพพรหมเทวำ กรำบพระพทุธเจำ้ พระธรรม
พระอรยิสงฆ ์พระอรหนัตท์ุกพระองค ์เทพพรหมเทวำทัง้ปวง บญุทัง้หลำยจงเกดิผล บำรมทีัง้หลำยจงเกดิผล กรรมฐำน
จติเจตนำของเรำจงเกดิผล เมือ่กรำบลำแลว้ กก็ ำหนดจติ พุ่งอทสิมำนกำยกลบัมำทีก่ำยเนื้อ นิ่งหยุดอธษิฐำนจติ  
อธษิฐำนหลงัพระกรรมฐำน มกี ำลงั มคีวำมอศัจรรย ์ จำกนัน้กโ็มทนำสำธุ ในหมู่ผูท้ีเ่ป็นกลัยำณมติรทีป่ฏบิตัธิรรม
ดว้ยกนั โมทนำในทุกกุศลของทกุๆคน ตัง้ใจว่ำจติเรำผ่องใส จติเรำยนิดใีนทุกควำมด ี 
 จำกนัน้หำยใจเขำ้ลกึๆ หำยใจเขำ้พทุโธ ใจเรำมคีุณพระพทุธเจำ้คุม้ครองรกัษำ ก ำหนดภำพพระสำมฐำนที่
กำยเนื้อ องคพ์ระเป็นเพชรสว่ำง หำยใจเขำ้ลกึๆออกธมัโม มกีระแสธรรม กระแสแห่งธรรมวจิยะ ปัญญำทีพ่จิำรณำ
จ ำแนก แยกแยะธรรมะพสิดำรลกึซึ้งละเอยีด หลัง่ไหลลงมำสูจ่ติของเรำ สงัโฆก ำหนดน้อมวำ่มกี ำลงัแรงคร ู ครบูำ
อำจำรย ์ผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ผูป้ระสทิธิป์ระสำท มหีลวงพ่อปำน หลวงพอ่ฤำษ ีหลวงพ่อสด  หลวงปู่ มัน่ สมเดจ็โต ครบูำอำจำรย์
ทุกรปูทุกงำน ทัง้ทีก่ล่ำวนำมไมก่ล่ำวนำม ก ำลงัแหง่แรงคร ูก ำลงัแหง่พระอรยิสงฆ ์พระสุปฏปัินโน พระอรยิเจำ้ทัง้หลำย 
คุม้ครองรกัษำเรำเสมอ อยูใ่นสำยตำของครบูำอำจำรยเ์สมอ โอเคส ำหรบัวนัน้ี กข็อโมทนำกบัทกุคนดว้ยทีเ่สยีสละตัง้ใจ
เจรญิพระกรรมฐำน กุศลเกดิขึน้ทัง้ต่อตวัเรำผูป้ฏบิตั ิ และควำมอศัจรรยแ์ห่งกำรอธษิฐำนแหง่กำรปฏบิตันิัน้ กเ็กดิผล
ตำมทีเ่รำตัง้จติ น้อมถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ทัง้ 3 พระองค ์ ใหท้รงมพีระวรกำยทีส่มบูรณ์แขง็แรง หำยจำกอำกำร
ประชวรทุกพระองค ์ ควำมตัง้ใจดนีี้กจ็ะเป็นเงำสะทอ้นยอ้นใหเ้รำทุกคนมคีวำมรุ่งเรอืงในทัง้ทำงโลก ทำงธรรมสบืต่อไป 
กข็ออนุโมทนำกบัทุกคนดว้ย ส ำหรบัวนัน้ีสวสัดคีรบั พบกนัใหม่วนัอำทติยห์น้ำ ตัง้ใจปฏบิตักินัเยอะๆ แลว้กอ็ย่ำลมื
เขยีนแผ่นทองอธษิฐำน สรำ้งพระเจำ้องคแ์สน แสนอธษิฐำนนิพพำนดว้ยกนั ส ำหรบัวนัน้ีสวสัดคีรบั    

 


