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สวสัดนีะครบั  เรามาเริม่ฝึกสมาธพิรอ้มกนั    ก าหนดความรูส้กึใหจ้ติเรา  เอบิอิม่ผ่องใสอยู่ภายใน   ก าหนด
สติ ในความรู้สกึตวัทัว่พร้อม ผ่อนคลายทัว่ร่างกาย  ปล่อยวางความรู้สกึ ความเกาะเกี่ยวในร่างกายทัง้หมดออกไป 
ผ่อนคลายจติใจ   ปล่อยวางเรื่องราว   ที่เราวิตกกงัวลในทุกสิง่ทุกอย่าง   ออกไปจากจติใจของเราให้หมด   สงบ     
ผ่อนคลาย  ปล่อยวาง  แลว้จงึมาก าหนดรูใ้นลมหายใจ   ลมหายใจทีล่ะเอยีด  เบา  สบาย      ความรูส้กึ   สต ิ  จดจ่อ
อยู่กบัลมหายใจของตนเอง  ก าหนดรู้ว่าเมื่อไหร่   ลมหายใจของเรามคีวามละเอยีดเบา   อารมณ์ใจของเราพลอยมี
ความละเอยีดเบา เขา้ถงึความสุข เขา้ถงึความสงบตามไปดว้ย   อยู่กบัความสงบ  อยู่กบัลมหายใจสบาย  ตัง้ก าลงัใจ
ของเรานบัตัง้แต่บดัน้ี เมื่อไหร่ก าหนดรูล้ม เราก าหนดรูแ้ละรกัษาลม  ใหเ้ป็นลมสบาย   ใหอ้ารมณ์จติเราเบาสบาย   

จติสงบ  จดจ่อ  รูใ้นลม  จนจติเราไม่ปรารถนา  ในความฟุ้งซ่าน  ในความวุ่นวายของจติ  เกดิธรรมฉนัทะใน
ลมหายใจ  อารมณ์จติทีส่บายเป็นสขุ  สขุทีป่รากฏขึน้น้ี   คอืสขุของสมาธ ิ สขุของอาณาปาณนาสต ิ  สขุในอารมณ์จติ
ทีส่บาย จากลมสบาย   จติไดพ้กัจากความฟุ้งปรุงแต่งทัง้หลาย  มาอยู่กบัความสงบเบา  เมื่อลมหายใจเราเขา้ถงึความ
เบาสบาย สงบแลว้ เราก าหนดจติต่อไป หยุดจติ นิ่ง หยุด  หยุดจากการปรุงแต่งทัง้หลาย หยุดจากอกุศลจติทัง้หลาย 
หยุดจากความโลภ โกรธ หลง ทัง้หลาย  สงบนิ่ง หยุด  ในสภาวะความนิ่งหยุด   คอืเอกตัคตารมณ์    ก าหนดรู้ใน
เอกตัคตารมณ์  ฌาน 4 ในอาณาปานสตกิรรมฐาน  นิ่ง หยุด 

จากนัน้เดนิจติต่อไป   ในความนิ่ง  ความหยุด  เหน็ตวัหยุด  เหน็ต าแหน่งทีห่ยุดของจติ  คอืบรเิวณเบือ้งหน้า 
ณ ลมหายใจทีห่ยุดนัน้  ก าหนดจติเป็นภาพนิมติ  เป็นดวงแกว้  เป็นกสณิจติ  เป็นดวงแกว้สว่างใส  จากดวงแกว้สว่าง
ใส  ก าหนดจติใหด้วงแกว้นัน้  กลายเป็นเพชรระยบิระยบั  แผ่แสงสว่าง ครอบคลุมปกคลุมร่างกาย   สว่างเจดิจา้อยู่
เบือ้งหน้า  จติเขา้ถงึความเป็นประภสัสร  คอืความเป็นเพชรประกายพรกึ  มแีสงรศัมทีีเ่ป็นรุง้สว่าง พร่างพรายปรากฏ
อยู่เบือ้งหน้า จติยิง่เอบิอิม่เป็นสขุ  จติยามเป็นเพชรประภสัสร เขา้ถงึความผ่องใส เขา้ถงึความเป็นทพิยแ์ห่งจติ เขา้ถงึ
สภาวะทีจ่ติอภญิญา เขา้ถงึสภาวะทีจ่ติเป็นแกว้สารพดันึก   ก าหนดเกดิความยนิด ี ธรรมฉนัทะ ความพงึพอใจในกสณิ
แห่งจติทีป่รากฏขึน้  

ความแตกต่างในการก าหนด ในเรื่องของกสณินัน้ หากเราก าหนดเป็นนิมติภายนอก  คอืเหน็ว่านิมติ เหน็ภาพ
นิมติเป็นประกายพรกึ  อารมณ์จตินัน้กม็คีวามผ่องใส  มกี าลงัแห่งกสณิปรากฏ แต่เมื่อไหร่กต็ามที่เราก าหนด ว่าใน
ความผ่องใส  ความเป็นประภสัสร  ความเป็นเพชรนัน้ เป็นกสณิ  คอืกสณินัน้น้อมมาเป็นหนึ่งเดยีวกบัจติของเรา   จติ
เรากเ็ขา้ถงึความเป็นประภสัสร   ก าลงัแห่งกสณิกเ็กดิขึน้   เพิม่พนูมากกว่าการก าหนดว่า   นิมตินัน้เป็นนิมติภายนอก 
แต่เราผนึกน้อมน าเอานิมตินัน้เป็นนิมติภายใน   และอกีประการหนึ่งกค็อื   การทีเ่ราก าหนดภาพกสณิ   การก าหนด
ภาพกสณินัน้   ในเบื้องต้นส่วนใหญ่   ท่านให้ก าหนดเป็นภาพสองมติิ   ก็คือเป็นลกัษณะภาพแบนๆ   แต่ก าลงัที่
ปรากฏขึน้  เวลาทีเ่ราก าหนดนิมติของกสณิ   เราก าหนดเป็นสามมติ ิ  คอืภาพนิมติ  มสีภาวะเป็นทรงกลม   เป็นแกว้   
เป็นดวงแกว้  เป็นทรงกลม  เป็นประกายพรกึ  เป็นเพชรชดัเจน การก าหนดภาพเป็นสามมติ ิ  กใ็ชก้ าลงัใจ  ใชก้ าลงั
จติ ความชดัเจนต่างๆ สงูกว่าการทีเ่ราก าหนดเป็นสองมติ ิ 

ดงันัน้จดจ าเอาไวเ้สมอว่า  ในยามทีเ่ราก าหนด  กสณิทุกกองเราผนึกรวมไวท้ีจ่ติของเรา จติเราเป็นกสณิจติ   
จติเป็นประภสัสร   จติของเราทีป่รากฏขึน้   จากการก าหนดกสณิ  ก าลงัของกสณิ กน็ าพาใหจ้ติเราเกดิความเป็นทพิย์
จติเราเกดิสภาวะเขา้สูจุ่ดเดมิแทอ้นัเป็นประภสัสร    มคีวามผ่องใส  มคีวามสว่าง  มคีวามเป็นทพิยป์รากฏขึน้เตม็ก าลงั  
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ก าหนดรูใ้นก าลงัแห่งฌาน 4 ปฏภิาคนิมติของกสณิ   เมื่อจติเราเป็นประภสัสรแลว้ กก็ าหนดต่อไป ทรงสภาวะ
เหน็กายทพิยเ์ราค่อยๆ ปรากฏขึน้   ร่างทพิยท์บัซอ้นกบักายเน้ือ   เรายงัก าหนดสภาวะ   ในการทรงฌาน   ทรงสมาธิ
อยู่บนโลกมนุษย ์  อย่างเนื่องอยู่กบักายเน้ือ   เหน็กายของเราเป็นกายภายใน     คอืความเป็นกายทพิย ์  ทบัซอ้นกบั
กายเนื้อ  ในยามทีก่ าหนด  เหน็กายเป็นกายแกว้ทบัซอ้นอยู่กบักายเนื้อ  เราพจิารณาต่อไป  ใหเ้หน็สภาวะว่ากายเนื้อ
นัน้มองทะลุ เป็นแกว้ใส  มองทะลุเหน็อวยัวะภายในทัง้หมด โครงกระดูก หลอดเลอืด  เสน้เอน็   เสน้ประสาท  สมอง 
ตบัไตไสพุ้ง  ปอด  หวัใจ อวยัวะทัง้หลาย   มองเหน็ทะลุปรุโปร่งทัง้หมด   

ในยามทีเ่ราเหน็กายในกาย  ตรงจุดนี้กเ็ป็นการพจิารณาในอาการ  32  เป็นการพจิารณาในกายคตามหาสติ
ปัฏฐาน 4  เราก าหนดเช่นนี้  ประโยชน์ที่เกดิขึน้ก็คอื  ความเป็นทพิย์ของจติ  ท าให้เราสามารถพจิารณามองเห็น
ภายในกาย  เหน็อาการป่วยไขไ้ม่สบาย  เหน็จุดทีม่นัท างานผดิปกต ิ จงึใชก้ าลงัฌาน  ก าลงัสมาธใินการฟอกธาตุขนัธ ์ 
ในการสง่กระแสก าลงัจติ  จติตานุภาพเขา้ไปดแูลบ าบดั ในร่างกาย  ในขนัธ ์5 ของเราได ้  พจิารณาใหเ้หน็กายในกาย 
เหน็อวยัวะภายใน   ก าหนดรูใ้นกาย  กายภายใน  ชดัเจนปรากฏดว้ยญาณเครื่องรูใ้นจติ   ก าหนดเหน็และพจิารณา
เป็นวปัิสสนาญาณต่อไปว่า   กายของเรากเ็ป็นเช่นนี้    เปลอืกนอกคอื  ผม ขน  เลบ็  ฟัน  หนัง   มาห่อหุม้  มาฉาบ  
มาปิดบงั  สภาวะความเป็นอสภุะ   คอืไม่สวยงาม  ดงัค าทีพ่ระพุทธองคท์รงตรสัไวว้่า  ร่างกายนัน้อุปมาเหมอืนถุงหนงั 
ทีภ่ายในบรรจุแต่สิง่ทีเ่ป็นปฏกิูลอยู่ภายใน   เราก าหนดพจิารณาว่า ผม ขน เลบ็ ฟัน  หนังนัน้   รวมจติรวมใจเราให้
เห็นความสวยงาม  เปล่งปลัง่  มีน ้ามีนวล   ท าให้เราเห็น   หรือหลงว่ากายนี้เป็นของสวยงาม  พิจารณาจนจิต  
มองเหน็ความเป็นธรรมดาของร่างกายขนัธ ์5   เหน็ความเป็นอสุภสญัญาในภายในร่างกายขนัธ ์5    เหน็ในความเป็น
รงัของโรคของขนัธ์ 5   สมองกม็ีสิง่ที่เป็นโรคภยั  เป็นมะเรง็บ้าง  เป็นเนื้องอกบ้าง หวัใจกม็โีรคหวัใจ  ลิ้นหวัใจรัว่  
หวัใจโต  เสน้เลอืดไปเลีย้งหวัใจตบีตนั   ปอดกม็โีรคปอด  มไีวรสั    มวีณัโรค   กระเพาะกม็โีรค  มกีรดไหลยอ้น   สรุป
รวมความว่าทุกสว่นในร่างกาย  อวยัวะทุกสว่นในร่างกาย  ลว้นแต่เจบ็ไขไ้ดป่้วยไม่สบายไดท้ัง้สิน้   

ก าหนดรูจ้นจติเราน้อมยอมรบั   ว่าเป็นธรรมดาของขนัธ ์5   จติทีย่อมรบันัน้   คอืธรรมโอสถ   ทีค่ลายโรคภยั
ไข้เจ็บ  คลายความกังวล  ความยึดติด ในอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนัน้ให้สลายลง  พิจารณาว่าขนัธ์ 5  ก็เป็นเช่นนี้   
ก าหนดรู ้ จากนัน้ก าหนดจติต่อไป เมื่อเหน็กายในกายแลว้   จงึพจิารณาต่อว่าร่างกายเนื้อขนัธ ์5   เป็นธาตุทัง้ 4  คอื 
ดนิ น ้า ลม ไฟ  เป็นอาการ 32 ทีม่ารวมประชุมรวมตวั   และมจีติหรอือาทสิมานกายทีป่รากฏขึน้  จากบุญ จากเหตุ  
จากปัจจยั ใหม้าปรากฏ อยู่ในร่างกายเนื้อน้ี  เสวยวบิากกรรม เสวยบุญกุศล ตามวาระ ถงึเวลาเมื่อหมดบุญ  หมดอายุ  
เรากท็ิ้งร่างกายขนัธ ์5  นี้  ไปจุติในภพภูมต่ิางๆ   หรอืหากตดัร่างกายขนัธ ์5  นี้    ด้วยวปัิสสนาญาณ   จนกระทัง่
สรรพกเิลส  ถูกขาดสะบัน้เป็นสมุทเฉทปหาน    เราตัง้จติไวท้ีพ่ระนิพพาน    จติดวงนี้อาทสิมานกายนี้   กเ็ขา้ถงึซึง่
พระนิพพานไม่กลบัมาเกดิอกี   หากจติ มอีารมณ์แห่งฌานสมาบตั ิ  จติกไ็ปจุตเิป็นพรหม  จติเอบิอิม่เป็นสขุ  ร าลกึนึก
ถงึทาน   ร าลกึนึกถงึศลี  จติอาทสิมานกาย  กไ็ปจุตใินสวรรคช์ัน้ต่างๆ   รวมความว่าอารมณ์จติ    เป็นเครื่องน าพา  
ใหจ้ติดวงนี้ไปจุตยิงัภพต่างๆ  จติมคีวามทุกข ์ มคีวามเศรา้หมองอย่างหนัก จติดวงนี้กไ็ปเสวยวบิากกรรมยงัทุคตภิูม ิ 
มนีรกเป็นตน้   

อารมณ์จติ  อารมณ์พระกรรมฐาน   จงึเป็นเรื่องส าคญั  หากเราไม่เคยฝึกสมาธ ิ ไม่เคยเจรญิวปัิสสนา  ไม่เคย
เจรญิปัญญา   กจ็ะเป็นเรื่องยาก  ในการทีจ่ะประคบัประคอง รูร้กัษาอารมณ์จติ หรอืเขา้ใจว่าอารมณ์จตินัน้ ก่อใหเ้กดิ
ผลเช่นไร   ดงันัน้จึงเป็นบุญอย่างยิ่ง  ส าหรบัคนที่เคยฝึกสมาธิ  เจริญวิปัสสนา เนื่องจากเป็นผู้ที่ฝึกจิตมาดีแล้ว   
สามารถน าพาจติ ใหไ้ปจุตใินภพใดกต็ามไดด้งัปรารถนา  หากไม่มวีบิากกรรมใดมาตดัรอดซะก่อน  

ดงันัน้ เราก าหนดรูเ้ช่นนี้แลว้ ก าหนดจติเหน็กายทพิย์  กายแกว้ทีท่บัซอ้นกบักายเนื้อใสสว่าง  กายทพิยเ์รา
สว่าง  มรีศัมสีรีุ้งแผ่สว่างออกมา   กายทพิย์ยงัทาบทบัสนิทอยู่กบักายเนื้อขนัธ์ 5   ก าหนดจติพจิารณาว่าเราไม่ใช่
ร่างกาย   ร่างกายไม่ใช่เรา  เราคอืจติ  อาทสิมานกายหรอืกายทพิยน์ี้ทีท่าบทบัอยู่กบักายขนัธ ์5   ก าหนดใหเ้หน็ กาย
ทพิยเ์ราสว่าง  สว่างมรีศัมจีติเอบิอิม่ผ่องใส   ก าหนดแสงสว่างจากกาย  จนกระทัง่แสงสว่างนัน้เจดิจา้  สว่างเตม็หอ้งที่
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เราฝึกสมาธ ิ  แสงสว่างจากกายทพิย์   แผ่ ซมึซาบ ไปทัว่ขนัธ ์5   กายเนื้อ    จนขนัธ ์5   กายเนื้อ   เซลลท์ุกเซลล์  
อวยัวะทุกส่วน  อาการทัง้ 32  ปรากฏเป็นแสงสว่างตามไปดว้ย   ก าลงัฌานสมาธ ิ ปรบัผลกึ   ปรบัอนุภาคของเซลล์
ทุกเซลล์ทัว่ร่างกายสว่าง   ก าหนดให้ชดั   ก าหนดให้ละเอยีด  ความรู้สกึในขณะที่กายทิพยเ์ราแผ่แสงสว่างเอบิอิม่   
ปกคลุม สว่างเจดิจา้เตม็หอ้ง  จติแลว้เรายิง่เอบิอิม่เป็นสุข  แสงสว่าง   ภาพนิมติ  สมัพนัธอ์ารมณ์จติเสมอ   ยิง่สว่าง  
ยิง่เป็นสขุ  ยิง่สว่าง  ยิง่เอบิอิม่  ยิง่สว่าง  จติยิง่ผ่องใสสมัพนัธ ์ จุดส าคญันี้  ส าคญัอย่างยิง่ในการปฏบิตั ิทรงอารมณ์ไว ้ 
จติยิง่ผ่องใสสว่าง กายทพิยย์ิง่ผ่องใสสว่าง  จติยิง่ผ่องใสสว่างเป็นสขุ    

เมื่อก าลงัฌาน  ก าลงัจติ  ก าลงักายทพิยเ์ราเพาะบ่ม เพิม่พนูขึน้แลว้ ล าดบัต่อไป เรากก็ าหนดจติ ร าลกึนึกถงึ
คุณพระพุทธเจ้า  พระธรรม  พระอรยิสงฆ ์ อธษิฐานจติก าหนดถ้าพุทธนิมติ  คอืภาพพระพุทธองค ์จะเป็นลกัษณะ
พระพุทธรปูกด็ ี หรอืก าหนดเป็น   สภาวะแห่งพระวสิทุธเิทพของพระพุทธองคก์ด็ ี  ปรากฏขึน้เบือ้งหน้าของเรา  จ าไว้
ว่าเคลด็ลบัในการปฏบิตัทิีส่ าคญั  เมื่อไหร่กต็าม ทีเ่ราก าหนดภาพ  องคพ์ระพุทธรปูเป็นพุทธนิมติในจติ  อารมณ์ใจเรา
ทุกครัง้ ต้องมคีวามรูส้กึ ว่าพุทธนิมตินัน้  กค็อืพระพุทธองค์  พุทธนิมติเป็นหนึ่งเดยีวกนักบัพระพุทธองค์   มกีระแส
แห่งพุทธานุภาพ เป็นพระพุทธฉาย  ฉายฉัพพรรณรงัส ี   เป็นองค์พระพุทธองค์มาทรงโปรดอยู่เบื้องหน้าเราเสมอ  
หรอืแมแ้ต่พระพุทธรปูในทีใ่ดกต็าม  ทีเ่รากราบไหว ้  วดัวาอารามทัง้หลาย  สถานปฏบิตัธิรรม  หรอืแมแ้ต่พระพุทธรปู
ทีบ่า้น เหน็พระพุทธรปู    จติถงึพระพุทธองค ์  จุดน้ีเป็นเคลด็ลบัส าคญั   ทีท่ าใหเ้ราเขา้ถงึพระพุทธองคไ์ดอ้ย่างแทจ้รงิ             
เหน็พระพุทธรูป       จติถงึพระพุทธองคบ์นพระนิพพาน     คนอื่นเขามองว่าเป็นพระอฐิ    พระปูน   แต่จติเราไปถงึ
พระพุทธองค์บนพระนิพพานแล้ว   ก าลงัใจ   ปัญญา  ความเข้าใจ ความเข้าถึง ก าลงัฌานสมาบตัิ   ก็จะมีความ
แตกต่างกนั 

 ก าหนดใหเ้หน็ภาพพุทธนิมติ   พระพุทธองคท์รงปรากฏ   จากนัน้ตัง้จติอธษิฐาน    เพื่อฝึกความคล่องตวัใน
การทรงภาพพุทธนิมติ    ก าหนดอธษิฐาน   ขอใหพ้ระองคพ์ระทีอ่ยู่เบือ้งหน้าของเราขณะนี้   ปรากฏหมุนไปทางดา้น
ขวา   หมุนเหน็โดยรอบองคพ์ระทัง้หมด  ชา้ๆ  ละเอยีด     ภาพองคพ์ระเป็นสามมติิ  หมุนชา้ๆ   จากนัน้ก าหนดจติ 
ขอพุทธานุญาต  ขอใหอ้งคพ์ระขยายใหญ่ขึน้  โดยทีเ่รายงัก าหนดเหน็ความละเอยีด  วจิติรบรรจงขององคพ์ระ  ทีเ่ป็น
เพชร  เป็นแก้วละเอยีด ได้อย่างชดัเจนอยู่ตลอดเวลา  องค์พระใหญ่ขึน้  ใหญ่จากพระพุทธรูปองค์ประมาณ  9  นิ้ว
กลายเป็นพระพุทธรูปหน้าตกั 4 ศอก  องค์พระขยายใหญ่ขึน้เป็น 16  ศอก องค์พระขยายใหญ่ขึน้ จนกลายเป็น 32 
ศอก องคพ์ระขยายใหญ่ขึน้ไป จนกระทัง่ ใหญ่วางอยู่บนโลก ประดษิฐานอยู่บนโลก  เหนือโลก ก าหนดจติ ว่าองคพ์ระ
ก าลงัแห่งพุทธานุภาพนัน้  ไม่มทีีส่ดุ  ไม่มปีระมาณ จติมคีวามเอบิอิม่ ผ่องใส 

จากนัน้ก าหนดจติต่อไปขอองคพ์ระ  จงย่อองคเ์ลก็ลง  จนมขีนาดหน้าตกัประมาณ  9 นิ้ว   อธษิฐานจติขอให้
องคพ์ระนัน้   สถติยอ์ยู่ทีก่ลางกระหม่อมของเรา   สภาวะปรากฏลอยแตะ  อยู่บนกลางกระหม่อม   ไม่มคีวามรูส้กึว่า
กดหนัก ลอยแตะๆ อยู่ บนกลางกระหม่อมของเรา  แต่สามารถรูส้กึไดว้่าองคพ์ระท่าน ประดษิฐานอยู่เหนือเศยีรเกลา้
เราจรงิๆ ความรูส้กึทางกายปรากฏว่า บนศรีษะของเรา   เทนิองคพ์ระทีล่อยแตะๆ  ลอยสมัผสัแตะอยู่เบาๆ   มแีสง
สว่างฉพัพรรณรงัสจีากองคพ์ระ  จากพระพุทธองค ์ แผ่สว่าง  ครอบคลุมทัว่กายของเราทัง้หมด ใจเรายิง่มคีวามเอบิอิม่  
มคีวามสุข  ตอนนี้เรายงัอยู่เนื่องกบักาย  ยงัอยู่บนโลกนะ  ทรงอารมณ์นี้ไว้   ก าหนดจติว่านับแต่นี้  การทรงภาพพระ 
อยู่เหนือกระหม่อม   เป็นเรื่องง่าย  เป็นเรื่องทีเ่ราสมัผสัรูส้กึไดอ้ย่างชดัเจน   รูส้กึสมัผสัไดแ้มท้างกายเน้ือ  กายหยาบ    

จากนัน้ก าหนดจติต่อไป ขออาราธนาบารมพีระพุทธองค ์ทรงสงเคราะห ์ขอเมตตาดงึอาทสิมานกายขา้พเจา้  
ขึน้ไปบนพระนิพพาน   ปรากฏสภาวะเป็นกายพระวทิธสิเุทพ    อยู่บนพระนิพพานดว้ยเถดิพระพุทธเจา้ค่ะ     จากนัน้
ก าหนดจติ  พุ่งตามพระพุทธองค์   ขึน้ไปปรากฏบนพระนิพพาน   ปรากฏขึน้ไปพรบึ   เหน็ความรูส้กึตวัเราเองเป็น
กายพระวสิุทธเิทพ   นัง่อยู่บนแท่นในวมิานของตน  อยู่ในสภาวะ  ทีส่ว่างผ่องใสอย่างยิง่  ความรูส้กึว่ากายทพิยข์อง
เราตอนนี้ สวมเครื่องทรงของพระวสิุทธเิทพปรากฏชดัเจน   มงกุฎ  อุบะ ก าไล  สายสร้อย เครื่องประดบัทัง้หลาย   
เป็นเพชรสว่าง กาย  ผิวกายใสเป็นแก้ว  มีความละเอียด   มีประกายรุ้ง  มีประกายพรึกในทุกส่วน ทรงสภาวะ
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ความรู้สกึในความเป็นกายทิพย ์   กายพระวสิุทธเิทพ    และบอกกบัจติเรา  ว่าเราไม่ใช่ร่างกาย   ร่างกายไม่ใช่เรา   
ในความรู้สกึว่า   กายทพิย์เป็นกายพระวสิุทธเิทพนัน้   เป็นอารมณ์จติที่ส าคญั    ท าใหเ้ราแยกกาย   แยกจติอย่าง
สมบูรณ์  ส่วนอารมณ์จติทีส่ าคญัอกีจุดหนึ่งกค็อื   เราเมื่อขึน้มาบนพระนิพพานแลว้   เราต้องก าหนดพจิารณาตดัภพ  
พจิารณาตดัสงัโยซน์ 10  พจิารณาทรงอารมณ์พระนิพพาน   เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นเครื่องการนัตไีดว้่า   ภาพทีเ่ราเหน็ ว่าเรา
ขึน้มาบนพระนิพพานนัน้  ไม่ใช่เพยีงสญัญาหรอืภาพจ า  เพราะครูบาอาจารย์ท่านเตือนไว้ว่าบางคน คดิว่าตวัเอง
คล่องตวัในอารมณ์ของมโนมยทิธ ิ ขึน้ไปบนพระนิพพานด้วยความรวดเรว็กจ็รงิ   แต่บางครัง้กย็งัไม่ละเอยีด  ยงัไม่
รูต้วัว่า สิง่ทีป่รากฏเหน็ในจติ  เป็นสญัญาหรอืภาพจ า  เน่ืองจากเคยขึน้มาบ่อย  แต่คนทีเ่ขาไม่ประมาทกค็อื เมื่อขึน้มา
แล้วกก็ าหนด พจิารณาในอารมณ์พระนิพพาน   พจิารณาในการตดั  ตดัภพ   ตดัชาติ   ตดัความผูกพนั   ตดัความ
ห่วงใย   ในภพภูมทิัง้หลายจนหมด   และเขา้ถงึอารมณ์ของพระนิพพาน  คอือุปมานุสต ิ อารมณ์จติทีว่่า  จติมคีวามรกั
ในพระนิพพาน    มคีวามมัน่คงในพระนิพพาน   มคีวามรูส้กึว่าเป็นหนึ่งเดยีวอยู่กบัพระนิพพาน เขา้ถงึอารมณ์ใจที ่ 

นิพพานัง  ปรมงั  สุขงั   พระนิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง  

จิตมีความรู้สกึว่าภาระทัง้หลายหมดสิ้นแล้ว กิจทัง้หลายจบสิ้นแล้ว   การเกิดทัง้หลายไม่มีในเราอกีแล้ว  
ความทุกข ์ ปรเิทวนาทัง้หลาย   ความโศกเศรา้เสยีใจ   ความพลดัพรากจากของรกั    ของเจรญิใจทัง้หลาย   ไม่มกีบั
เราอกีแล้ว คดิอุปมาเอาง่ายๆ  ว่า เหมอืนตวัเราเอง  บางครัง้เราท างานด้วยความเหนื่อยยาก   ท างานด้วยความ
เหนื่อยยาก    จนอยากลาออกจากงาน   พอถึงเวลา   เรามโีชคด ี  มโีชค มลีาภ  จนกระทัง่ไม่ต้องท างานอกีต่อไป 
ความรูส้กึว่าไม่ตอ้ง ท างานอกีต่อไปแล้ว   ชาตนิี้ทัง้ชาตสิามารถใชช้วีติของเรา  ตามทีเ่ราปรารถนาได ้ภาระทัง้หลาย  
ถูกปลดเปลื้องออกไป   หรอืภาระที่เราเป็นหนี้เป็นสนิ    ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ   มภีาระที่ต้องจ่าย   เรื่องนัน้เรื่องนี้    
แต่ภาระนัน้เราผ่อนจนหมด   เราไม่ต้องจ่าย  ไม่ต้องโหลด  ทุกอย่างยกออกไปจากใจของเราหมดแลว้   แต่อารมณ์
แห่งพระนิพพานนัน้ละเอยีดกว่านัน้  สงูกว่านัน้  ภาระทัง้หลาย  กรรมทัง้หลาย  วบิากทัง้หลาย ถูกยกออกไปจากจติใจ
ของเราจนหมด กรรมทัง้หลายไม่อาจส่งผล  ต่อเราอกีต่อไป  ตดักรรม  ตดัเวร ทัง้สุข  ทัง้ทุกข ์  ไม่ต้องเกดิไม่ต้อง
เวยีนว่ายตายเกดิ  ในสงัสารวฎัอกีต่อไป อารมณ์นี้มนัเบายิง่กว่า สุขยิง่กว่า  อสิระยิง่กว่า   เพราะไม่ถูกพนัธนาการ
ดว้ยกรรม   ดว้ยวบิาก  ดว้ยเวร  ดว้ยความกงัวล  ดว้ยหน้าที ่ ดว้ยความห่วงใย  ดว้ยความยดึตดิทัง้ปวง   

ก าหนดจตินิพพานเป็นสุขอย่างยิง่  เป็นอสิระแห่งจติอย่างยิง่ เปลือ้งภาระทัง้หลายจากจติ ทรงอารมณ์อยู่กบั
ความเป็นพระวสิทุธเิทพ   อยู่บนพระนิพพาน    เสวยอารมณ์วมิุตตสิขุ   อยู่บนพระนิพพาน     ในขณะทีจ่ติเราเป็นสขุ  
เรากก็ าหนดแสงสว่าง   กายทพิยป์รากฏความสว่างผ่องใส  มขีนัธ ์5  เป็นเหตุแห่งทุกข ์ มขีนัธ ์ 5  เป็นเหตุแห่งความ
เจบ็ไขไ้ดป่้วยไม่สบาย   มขีนัธ ์ 5  เป็นเหตุแห่งความพลดัพรากจากของรกัของเจรญิใจ  มขีนัธ ์5 เป็นเหตุทีท่ าใหเ้รา
ต้องตาย ก าหนดจติ ว่าเมื่อจติเรา ตดัร่างกายขนัธ์ 5  ความห่วงใย  ความอยากเกดิเป็นมนุษย์ จติน้อมอยู่กบัพระ
นิพพานเพยีงจุดเดยีว   ตดัสรรพกเิลสใหเ้ป็นสมุทเฉทปหาน    ความรกั  โลภ  โกรธ  หลง    สลายออกไปจากจติเรา
ให้หมด  ความโกรธ  เกลยีด  อาฆาตพยาบาท  จองเวรทัง้หลาย   สลายออกไปจากจติเราใหห้มด   วบิากทัง้หลาย
สลายออกไปจากจติเราให ้ 

จากนัน้ก าหนดจติ   มองลงมายงัโลกมนุษย ์ ก าหนดจติอธษิฐาน  ระเบดิร่างกายขนัธ ์5   ระเบดิสลายออกไป 
จนกลายเป็นอณู  อนุภาคผุยผง   ระเบิดออกไป   รู้สกึว่าเมื่อระเบิด    ตัดขนัธ์ 5  ระเบิดสลายออกไปเป็นผุยผง  
เปรยีบประดุจดัง่   จกัรวาลนัน้เกดิการระเบดิของบิ๊กแบง  ระเบดิเป็นมหาอนุภาค  จกัรวาลระเบดิ   สะทา้นสะเทอืน
กายหยาบ  ขนัธ ์5  ระเบดิสลาย   เป็นอนุภาคกลายเป็นดวงดาวเลก็ๆ  เป็นดวงดาวปรากฏ   สลายจนว่าง  วางเบา   
จติ  สลายจากความเกาะในร่างกายขนัธ ์5  กายหยาบของเรา    ทรงอารมณ์ในอารมณ์พระนิพพานไว ้  ก าหนดว่าจติ
เราขณะนี้   ตดัร่างกายขนัธ ์5   อย่างละเอยีด   อย่างไม่เหลอืเยื่อใย   ความห่วงใยทัง้ปวง   สลายขนัธ ์5  จนดบัไม่
เหลอืเชื้อแห่งการเกิดอีกต่อไป   จติอาทสิมานกาย    ทรงอารมณ์ไว้อยู่บนพระนิพพาน  ความเป็นอาทสิมานกาย
ปรากฏสว่าง  
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ส าหรบัหลายคนทีป่ฏบิตัใินสายของหลวงปู่ ดู่    หลวงตามา้   เรากส็ามารถทีจ่ะใชก้ าลงัของมโนมยทิธ ิ  ขึน้มา
บนพระนิพพานและก าหนดจติ      สวดบทพระเจ้าจกัรพรรด ิ    อยู่กบัสมเดจ็องค์ปฐม    และน้อมแผ่กระแสไปยงั  
สามโลกธาตุ  สามภพสามภูม ิ ก าหนดจติเช่นนี้ก าลงัแห่งการสวด   กม็สีูงขึน้มากกว่าในยามทีเ่รา สวดในภาพของ
ความเป็นมนุษย์ ก าหนดรู้อย่างหนึ่งว่า    ก าลงัจติในภาคมนุษย์นัน้   อย่างไรกไ็ม่สู้      การที่เราฝึกในภาคทพิย์    
ภาคทพิย์กแ็บ่งออกไปอกีว่า   การที่เราถอดกายทพิย์  แยกกายทพิย์  ใช้ก าลงัของกายทพิย ์แต่ยงัเป็นสภาวะทีย่งั
เน่ือง อยู่กบักายเนื้อ  อยู่กบัโลกคอือยู่ในภูมขิองโลก  ก าลงัจติ  ก าลงักายทพิย ์ อยู่ในภพของโลก เทยีบกบักายทพิยท์ี่
มกี าลงัของภพแห่งเทวดา  เช่น   มกี าลงัถอดกายทพิย์ไป   ไปสวดกด็ี   ไปอธษิฐานจติกด็ี     ในก าลงัของเทวดา   
เช่น  ทีพ่ระจุฬามณีเจดยีสถาน กม็กี าลงัเพิม่ขึน้   กว่าการเป็นกายทพิยย์งัอยู่เนืองกบัโลกมนุษย ์ก าลงัทีส่งูขึน้ไป  กค็อื
ขึน้ไปบนพรหม  ก าลงัใจของความเป็นพรหมปรากฏ  แต่สงูทีส่ดุกค็อืเมื่อทรงอารมณ์ใจบนพระนิพพาน    

ดงันัน้การที่เราก าลงัยกก าลงัจติ  ก าลงัใจ  ก าลงัฌานอภิญญาสมาบตัิ  ขึน้มาถึงพระนิพพานได้ เราอาศยั
ปัญญาความฉลาด   กค็อื   คราวนี้สิง่ที่เราท าได้  กราบพระเมื่อไหร่   กราบพระพุทธองคบ์นพระนิพพาน   ในยาม
ถวายทานกย็กอาทสิมานกาย  ขึน้มาถวายพระพุทธเจา้บนพระนิพพาน   ยกภาคทพิยข์ึน้มา   จ าไวว้่าเวลาทีเ่ราถวาย
ทาน   บุญที่มันปรากฏ  ก่อให้เกิดภาคทิพย์  คือของทิพย์เป็นที่ปรากฏขึ้น  เวลาที่เราถวายสงัฆทาน  บุญกุศล  
อานิสงสแ์ห่งสงัฆทาน   กป็รากฏเป็นของทพิย ์    คราวนี้เราอาศยัความเป็นทพิยข์องจติ   กลัน่ของหยาบ   สงัฆทาน
ทีเ่ป็นของหยาบ   เป็นวตัถุทานบนโลก   เราก าหนดใชจ้ติอธษิฐาน  ใหเ้กดิเป็นของทพิย์   เป็นสงัฆทานทพิย ์ ยกขึน้
มาถวายพระพุทธองคบ์นพระนิพพาน       อนันี้กเ็ป็นเรื่องของก าลงัแห่งอภญิญาสมาบตัิ      ของผูท้ีท่รงฌานสมาบตั ิ 
ทีส่ามารถท าได้  แต่บุคคลทัว่ไปทีเ่ขาไม่ไดฝึ้กสมาธ ิ เขากท็ าตรงจุดนี้ไม่ได้   แต่เมื่อเราท าได้  เราจะท าทุกครัง้ไหม  
ถ้ามปัีญญา มคีวามเขา้ใจ   เรากพ็งึท า  เหตุผลทีท่ า ไม่ใช่เพยีงแค่แต่ว่า การท าเช่นนี้เกดิผลสงู  เกดิอานิสงสส์งูกว่า  
แต่สิง่ส าคญัอกีประการหนึ่งกค็อื   เพื่อเป็นอุบายในการที ่  ใหเ้รายกจติขึน้มาบนพระนิพพานอย่างสม ่าเสมอ จนเกดิวส ี 
เกดิความคล่องตวั  เกดิความถี่เกดิการท าซ ้า  ฝึกซ ้าไปเรื่อยๆ  จนกระทัง่เมื่อไหร่ที่เรา หมดวาระแห่งการเกดิเป็น
มนุษยแ์ลว้  ในความคล่องตวัทีเ่ราฝึกฝน  ท าอย่างสม ่าเสมอ   กจ็ะเป็นเหตุเป็นปัจจยัทีจ่ะน าพา   ใหจ้ติของเราเขา้ถงึ
ซึง่พระนิพพาน   เขา้ถงึซึง่อรหนัตผลในจติสดุทา้ยก่อนตายไดใ้นทีส่ดุ  

ดงันัน้   ท าบุญเรากย็กขึน้มาถวาย     บนพระนิพพาน    เหมอืนอย่างเช่นทีอ่าจารยพ์ยายามพาท า  ถวาย
มหาสงัฆทาน    ใหเ้ป็นประจ าเป็นนิตยท์ุกเดอืน   ยกอาทสิมานกาย   ตัง้จติดงึอาทสิมานกายทุกคน     ขึน้มาถวายบน
พระนิพพาน ไดท้ัง้อานิสงส์  ไดท้ัง้บุญ  ไดท้ัง้ความคล่องตวัในการฝึก  ในก าลงัจติ หรอืแมแ้ต่การทีเ่รา ไปท าบุญใน
เรื่องของวหิารทาน   เราตัง้จติท าบุญปุ๊ บ  ความเป็นทพิย์   ของทพิยจ์รงิๆ   กป็รากฏขึน้ทนัท ี ทัง้ในส่วนของสวรรค์
ชัน้ต่างๆ  ทัง้ในสว่นของวมิานบนพระนิพพาน  กป็รากฏขยายมคีวามวจิติร  มคีวามใหญ่ขึน้  อนัทีจ่รงิถา้หากอธษิฐาน
ขอดูวมิาน ไม่ว่าจะเป็นภพใด  ภูมใิดกต็าม ถึงเวลา ที่เราถวายวหิารทาน วมิานในทุกภูม ิทุกภพ หรอืแม้แต่บนพระ
นิพพานกม็คีวามละเอยีด มแีสงสว่างขึน้  มคีวามใหญ่ขึน้ มรีายละเอยีด  มอีาณาบรเิวณกวา้งขวาง  ขยายขอบเขตขึน้
ตามไปดว้ย อนัทีจ่รงิก าลงัของคนทีฝึ่ก ไดถ้งึมโนมยทิธใินอารมณ์พระนิพพาน  อนัทีจ่รงินัน้ ถอืว่าเรา มบีา้นในหลาย
แห่ง ถ้าเป็นคนบนโลกมนุษย์  ก็เหมือนว่ามีบ้านพกั อยู่ในหลายที่ หลายประเทศ มีทัง้บ้านริมทะเล  มีทัง้บ้านที่
ต่างประเทศ วมิานจรงิๆ  ปรากฏอยู่ไดทุ้กภพ เพยีงแต่ว่าจติเราพงึพอใจอยู่กบัภพใดภูมิ  บางท่านมกี าลงัใจ  มกี าลงั
บุญถงึพรหม แต่พงึพอใจกบัความเป็นรุกขเทวดา  หรอืภูมเิทวดา  เพราะรูส้กึว่าอยากอยู่ใกลลู้กหลาน ตรงนัน้ ก าลงั
บุญมมีากพอเป็นพรหม   วมิานบนพรหมม ี  แต่ปรากฏว่าพอใจเพยีงแค่เลก็น้อย  คอื เป็นพระภูมเิจา้ที ่ อยู่ใกลล้กูใกล้
หลาน อนัน้ีกค็อืวมิานกป็รากฏขึน้ ตามจติทีเ่ราปรารถนา  คนทีเ่ขาท าบุญอย่างเดยีวแต่ไม่ไดฌ้าน วมิานบนพรหมเขาก็
ไม่ม ี  วมิานบนพระนิพพาน   อยู่ในวสิยัที่จะได้นิพพานกไ็ม่ม ี   แต่หากคนที่เขาปฏบิตัิ    เจรญิสมถะอย่างเดียว      
ไม่เจรญิวปัิสสนา   หรอืก าลงัใจ  คดิว่าชาตนิี้ไปพระนิพพานไม่ได ้เมื่อไหร่ทีค่ดิว่าไปพระนิพพานไม่ได้  วมิานบนพระ
นิพพานกไ็ม่ม ีของเราฝึกมโนมยทิธขิึน้ไปเหน็วมิานตวัเองบนพระนิพพาน จรงิๆ  พจิารณาใหด้นีัน้กค็อื   เรามวีมิาน
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บนพระนิพพานแลว้  แต่คราวนี้เราจะไปไหม  เราจะตดัไปไหม หรอืเราสดุทา้ย   หกัใจว่าเราคงมาไม่ได ้  กค็อืยงัไม่ไป  
นัน่กแ็ปลว่าเราชวดจากความด ีเป็นทีน่่าเสยีดาย  

ดงันัน้การทีเ่ราปฏบิตัมิาถงึจุดน้ี  อนัทีจ่รงิถ้าอธษิฐาน ไหนๆ กไ็หนๆ  ฝึกแลว้  ตัง้จติอธษิฐาน ขอดูวมิานใน
ทีต่่างๆ ครบทัง้หมด วมิานบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส์มไีหม  วมิานในขณะทีเ่ราเคยฝึก เคยปฏบิตัเิคยสวดมนต ์สวรรคช์ัน้
ยามา มไีหม วมิานบนพรหมโลกปรากฏมขีึน้ไหม  การที่เราก าหนดจติในฌานสมาบตัิ  ฝึกกสณิจนเกดิปฏภิาคนิมติ 
เจรญิเมตตาอปัปันนาณฌาน อนัไม่มปีระมาณ   วมิานบนพรหมเราปรากฏไหม   สว่างไหม    เพยีงนึกถงึเมตตาอปัปัน
นาณฌาน อธษิฐานจติ วมิานบนพรหมเราใหญ่ไหม  สว่างไหม   หากเราไปพรหมโลกรศัมกีายเราสว่างไหม  

 ดงันัน้ก าหนดจติพจิารณา ทุกที่ทุกภพ เรามวีมิาน เราสามารถเลอืกทีจ่ะอยู่ที่ใดกไ็ด้  แต่คราวนี้เราปฏบิตั ิ
มาถงึจุดน้ี จติเราตดัสนิใจว่าเราจะไปไหน เราจะไปพระนิพพานไหม  สิน้ภพจบชาตทิเีดยีว จบกจิสกัท ีไม่ตอ้งเสยีเวลา
อกี หรอืยงัเพลดิเพลนิ   หรอืพอไปดูวมิานบนพรหมบ้าง  บนยามาบ้าง   บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึสบ์้าง  ไปเจอเพื่อน    
เลยปรากฏว่าขอถอย  ยงัไม่ไปพระนิพพานดกีว่า  เป็นห่วงเพื่อน  เพื่อนยงัรอ    เพื่อนทีส่วดมนตด์ว้ยกนั  ยงัรอดอูยู่ที่
ดาวดงึส ์        เพื่อนทีส่วดมนตด์ว้ยกนั    ยงัรออยู่ทีย่ามา    เพื่อนทีส่วดมนตด์ว้ยกนัยงัรอจะไปจุต ิ    ไปบรรลุในยุค
พระศรอีรยิเมตไตย  รอกนัไปรอกนัมาเราเลยขอรอด้วยคน   อารมณ์จติเรามเีช่นนัน้ไหม   วนันี้อาจารย์ลองใจเยอะ
หน่อย  หรอืจะไปพระนิพพานเลย    ก าหนดพจิารณาจนกระทัง่ใจของเรา   เหน็แลว้ว่าการรอ   การหวงกนั  มนักค็อื 
สิง่ทีเ่ป็นห่วง เป็นห่วงผกูคอ   เป็นห่วงทีด่งึเราไว ้ อยู่กบัพวกชาตทิัง้หลาย ไปนิพพานไดไ้ป     

พจิารณาแลว้กก็ าหนดจติแต่ละบุคคลนะ    ขอตัง้จติอธษิฐาน ขอทานทัง้หลาย ศลีทัง้หลาย  ภาวนาทัง้หลาย 
ขอจงเป็นเหตุปัจจยั  รวมตวัเป็นบุญกุศลส่งผลใหข้า้พเจา้   เขา้ถงึซึง่พระนิพพานในชาตปัิจจุบนัเพยีงจุดเดยีว    จติมี
ความตัง้มัน่ในพระนิพพานอย่างยิง่  จติมปัีญญารูแ้จง้แทงตลอดในธรรม  เหน็คุณแห่งพระนิพพานอย่างยิง่     

จากนัน้ก าหนดจติอธษิฐาน ขอพ่อแม่  ครบูาอาจารย ์ขอใหท้่านเมตตาปรากฏขึน้ในจติ แยกจติอาทสิมานกาย
กราบสมเดจ็องคป์ฐม  พระพุทธเจา้ทุกพระองค์  พระปัจเจกพุทธเจา้ทุกๆ  พระองค ์ ครูบาอาจารย์  พ่อแม่  ท่านผูม้ี
พระคุณ  เทพพรหมเทวาทัง้หลาย ในทุกภพทุกภูม ิ  รวมกระทัง่แม่ถึง พระภูมเิจา้ที่  เจา้ทีเ่จา้ทาง    ทีบ่า้นทีท่ างาน
ของเรา เมื่อแยกจติกราบแลว้   อารมณ์จติเรามคีวามผ่องใสอย่างยิง่  มปัีญญาเขา้ใจการปฏบิตัอิย่างลกึซึง้   แจ่มแจง้
เพิม่ขึน้อย่างยิง่  

เมื่อกราบลาแลว้กก็ าหนดจติ พุงอาทสิมานกายพรอ้มกบัน้อมกระแสจากพระนิพพาน    ลงมายงัโลกมนุษย์ 
ลงมายงักายเนื้อของเรา    การน้อมกระแสจากพระนิพพานลงมาสู่โลกมนุษย์นัน้    กเ็ป็นการเชื่อม   เชื่อมพลงังาน  
เชื่อมกระแสมรรคผล  เชื่อมก าลงับุญ  เชื่อมก าลงัพุทธานุภาพ   ธรรมานุภาพ   สงัฆานุภาพ กระแสแห่งพระนิพพาน
ลงมายงัโลก       ใหเ้กดิความสุขสงบร่มเยน็สนัติ      คนเขา้ถงึธรรมะ     คนเขา้ถงึการปฏบิตั ิ     คนเขา้ถงึมรรคผล   
เกิดความสุขสันติภาพ ขึ้นบนโลกมนุษย์  เป็นการน้อมจิตน้อมใจเรา    อธิษฐานเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็น
สาธารณประโยชน์  ไม่ได้ท าเพียงแค่ตนเองเพียงอย่างเดียว  มีความกตญัญู  มีความปรารถนาดี  ที่จะท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาใหเ้จรญิรุ่งเรอืงดงัสมยัพุทธกาล    ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  ใหด้ ารงคงอยู่ตราบหา้พนัปี       เราถงึ
ลงมาเกิดกนั เราถึงลงมาสบืต่อการปฏบิตัิการกนั    ก าหนด    ขอให้จิตที่เราอธิษฐานนี้เทพพรหมเทวาทัง้หลาย        
ทัว่อนนัตจกัรวาลโมทนาสาธุการ  กกึกอ้งดว้ยเทอญ  เทวดาพรหมทีท่่านปกปักรกัษา  ขณะเจรญิพระกรรมฐาน   ขอให้
ท่านโมทนาสาธุดว้ยเทอญ   
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เมื่อจติของเราผ่องใสดแีล้ว   เป็นสุขแล้ว  น้อมกระแสลงมาแล้ว อธษิฐานจตินะ  อารมณ์จติเรามกี าลงัแห่ง
สมาธ ิ แห่งสมาบตั ิการปฏบิตัใินแต่ละครัง้   ทบทวนว่าเราฝึกกรรมฐานกองใดไปบา้ง  ทรงอารมณ์จติถงึสมถะสงูสดุใน
จุดใดบา้ง    อธษิฐานจติ ในสิง่ทีช่อบ ในสิง่ทีเ่ป็นมงคลเพื่อตน   ใหทุ้กคนมคีวามสขุ  มคีวามเจรญิ  

จากนัน้หายใจเขา้  ชา้ๆ  ลกึๆ   หายใจเขา้พุธ  ออกโธ  ใจสบาย  ผ่องใส   

ครัง้ที ่2  ธมัโม      

ครัง้ที ่3  สงัโฆ  

ใจสบาย  เอบิอิม่เป็นสขุ แยม้ยิม้ ราศเีปล่งประกายจากกายขนัธ ์5  ราศเีปล่งประกายจากกายทพิย ์ รายรอบ
กายเรามแีต่ความเป็นทพิย ์เป็นประกายระยบิระยบัแพรวพราวรายรอบ  ตัง้จติโมทนาสาธุกบั เพื่อนๆ  กลัยาณมติรที่
ฝึกสมาธิร่วมกนั  และที่มาฟังภายหลัง ก าหนดจิตว่าใจเราผ่องใส  และทรงอารมณ์ผ่องใสนี้ได้เสมอตลอดทัง้วนั  
พยายามทรงอารมณ์ที่ผ่องใสเช่นนี้ได้ตลอดชวีติของเรา  ความเป็นทพิย์ดึงดูด  มหาโภคทรพัย์  ดึงดูดสายสมบตัิ  
ดงึดดูความเสขุภาพด ีดงึดดูความโชคด ีดงึดดูมงคลทัง้หลาย  เขา้มาสูช่วีติของเรา ใจเอบิอิม่นะ    

กข็อใหเ้ราทุกคน    มคีวามสขุ  ความเจรญิ สขุภาพแขง็แรงสมบรูณ์ มโีชค  มลีาภ  มคีวามสขุกายสขุใจเสมอ   
นึกคิดสิง่ใดสมปรารถนา ฝึกจนถึงขัน้ความผ่องใส  ยงัให้เกิดจิตอนัเป็นแก้วสารพดันึก   ปรากฏขึ้นเป็นอศัจรรย์   
ส าหรบัคนทีม่ปีระสบการณ์ ฝึก จนจติเป็นแกว้สารพดันึกไดแ้ลว้    กอ็ย่าลมืแบ่งปันบอกเล่าใหเ้พื่อนๆ ฟัง  ในหอ้งไลน์ 
แลว้กอ็ย่าลมื      ทีจ่ะอธษิฐานเขยีนแผ่นทองอธษิฐานพระนิพพานไวเ้สมอ    เขยีนทุกวนัไดย้ิง่ด ี  เขยีนทุกครัง้ทีข่ ึน้
พระนิพพานไดย้ิง่ด ี ส าหรบัวนัน้ีสวสัด ี  พบกนัใหม่สปัดาหห์น้าครบั 


