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ก ำหนดควำมรู้สกึตวัทัว่พร้อม ผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อทัว่ร่ำงกำย ปล่อยวำงควำมคดิ  ปล่อยวำงควำมกงัวล 
ก ำหนดในควำมรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม  ในควำมเบำและสบำย  วำงทัง้ร่ำงกำย  วำงทัง้ควำมกงัวลทัง้หลำย  ออกไปจำกจติใจ
ของเรำใหห้มด  เหลอืแต่เพยีงควำมสงบ  จำกนัน้จงึก ำหนดรูใ้นลมหำยใจสบำย  จนิตนำกำรจนิตภำพว่ำลมหำยใจของ
เรำ   เป็นเหมอืนกบัแพรวไหมพลิว้ผ่ำนเขำ้ออกภำยในกำย   ลมหำยใจผ่ำนจมูก คอ อก  ทอ้ง และพริว้ผ่ำนจำกทอ้ง 
อก  คอ  ผ่ำนไปยงัจมกู  ลมหำยใจพลิว้ไหวเป็นแพรวไหมอยู่เบือ้งหน้ำ   แลว้กม็องเหน็เป็นมวลอำกำศพริว้ไหว  มว้น
ตัวย้อนกลบัเข้ำสู่ภำยร่ำงกำย  คือจมูกของเรำ   จิตจินตภำพจดจ่อเห็นลมหำยใจ  ตลอดทัง้สำยทัง้กล่องลมนัน้  
ต่อเนื่องรำบรื่น ละเอยีด  ลมหำยใจจำกจติทีเ่รำก ำหนด  เป็นแพรวไหม กลัน่ลมหำยใจใหก้ลำยเป็นปรำณ  เป็นพลงัซี
วติ ผ่ำน เขำ้ออกในกำยของเรำ  

 
เมื่อลมหำยใจผ่ำนเขำ้ไปในร่ำงกำย  กช็กัน ำพลงัชวีติ ปรำณ เขำ้สู่ร่ำงกำยของเรำ   เติมธำตุ เติมพลงัชวีติ  

ลมหำยใจออกกช็กัน ำโรคภยัไขเ้จบ็ ไอพษิ ไอโรค  ขบัออกพรอ้มกบัลมหำยใจออก   ลมหำยใจละเอยีด รำบรื่น ผ่องใส 
ทุกลมหำยใจชกัน ำปรำณ  พลงัชวีติ  มำหล่อเลีย้งเยยีวยำร่ำงกำย  ธำตุขนัธข์องเรำ   ลมหำยใจยิง่ละเอยีดเบำ ลมกย็ิง่
กลัน่ละเอยีดใส  อำรมณ์จติกย็ิง่เบำละเอยีด สบำย   ตดิตำมดู ตดิตำมรูใ้นลมหำยใจ   ลมหำยใจละเอยีดกร็ูว้่ำละเอยีด
ลมหำยใจเบำกร็ูว้่ำเบำ  ลมหำยใจมคีวำมหนกั  มคีวำมตดิขดักร็ูอ้ยู่   ก ำหนดรูใ้นลมของเรำเองแต่ละคน   ก ำหนดรูใ้น
อำรมณ์จิตของเรำ  ลมหำยใจยิง่รำยละเอียดรำบรื่น  ใจของเรำ  อำรมณ์ใจของเรำ  ยิ่งปลอดโปร่งโล่งเบำ สบำย        
อยู่กบัลมหำยใจสบำย   อยู่กบัอำรมณ์จติทีส่บำย  ถำ้ลมหำยใจมนัมอีำกำรสงบ  ระงบัลง  ชำ้ลง  เบำลง   กก็ ำหนดรูว้่ำ
นี่คอืลมหำยใจทีล่ะเอยีดขึน้   ลมหำยใจทีล่ะเอยีดขึน้  คอืสภำวะทีจ่ติเขำ้สู่อำนำปำนสติ  ในฌำนทีส่งูขึน้ไปตำมล ำดบั  
ลมหำยใจยิง่ละเอยีด จติยิง่เบำสบำย ปรำศจำกควำมกลวั  ลมหำยใจมนัจะหยดุ  มนัจะดบั  กป็ล่อยมนั   เมื่อไหร่กต็ำม
เทีย่วลมหำยใจมนัหยุด     ก ำหนดรูจ้ดจ่ออยู่กบัตวัหยุด   ลมหำยใจทีห่ยุด  หยุดพรอ้มกบัจติหยุดกำรปรุงแต่ง   เขำ้สู่
อุเบกขำรมณ์ เอกคัคตำรมณ์   สภำวะทีจ่ตินิ่งหยุด  ปรำศจำกกำรปรุงแต่งทัง้หลำย   ลมหำยใจหยุดสงบ  ระงบั  จุดน้ี
คอืจุดส ำคญัทีจ่ติเขำ้ถงึฌำน  4 ในอำณำปำนสต ิ  

 
เมื่อนิ่งหยุด  สงบ  อุเบกขำ  เรำย้ำยควำมสนใจจำกอำนำปำนสติ  กำรก ำหนดรู้ในลม ย้ำยมำอยู่ที่จิต         

ลมหำยใจหยุดนิ่ง   ตวัหยุด  ต ำแหน่งทีห่ยุด ก ำหนดภำพนิมติเป็นดวงกสณิ   เป็นดวงแกว้สว่ำง  เลกิจบัอำนำปำนสติ
จิตย้ำยมำจบัในกสณิ   คือเห็นกสณิจิตใสสว่ำง  มำก ำหนดว่ำจิตของเรำที่ใสสว่ำงนัน้   อำรมณ์จิตของเรำผ่องใส 
สมัพนัธก์บัภำพนิมติ  เขำ้สู่กองแห่งกสณิ ไม่ต้องไปสนใจลม  ลมจะหำยใจอกีกป็ล่อยเขำ   อยู่กบัภำพนิมติ   ดวงแกว้
สว่ำง  จติทีเ่ป็นดวงแกว้สว่ำง   ก ำหนดต่อไป  แกว้เฉยๆ ใสเฉยๆ  ขึน้อยู่กบัอำรมณ์ใจของเรำ  ถ้ำแกว้ทีเ่ป็นแกว้ใส
หำกมอีำกำรขุน่ กแ็สดงว่ำก ำหนดจติ กำรก ำหนดจติ กำรก ำหนดสมำธขิองเรำ  ยงัไม่ละเอยีด  ยงัควำมขุน่ ยงัมคีวำม
หนกั  ยงัมคีวำมกงัวล   ใหท้ดลองก ำหนดตำมทีอ่ำจำรยแ์นะน ำ   คอืยิง่จติเป็นสขุ ภำพนิมติยิง่ใส ลองก ำหนดหำกใคร
ทีเ่หน็จติทีเ่ป็นดวงแกว้  มอีำกำรของขุ่น กก็ ำหนดยิม้ในจติ  ควำมรูส้กึเป็นสุข จำกนัน้ก ำหนดต่อไปว่ำดวงแกว้  ดวง
จติของเรำกพ็ลอยใสขึน้  ยิง่จติยิม้ จติมคีวำมสขุ  ดวงแกว้ยิง่ใส จำกดวงแกว้ทีใ่ส ค่อยๆ  ก ำหนดต่อไปว่ำยิง่มคีวำมสขุ
เพิม่ขึน้  กสณิจติดวงแกว้กลำยเป็นแกว้ทีส่ว่ำง คอืมแีสงเจดิจำ้ออกมำจำกดวงแกว้ดวงจติของเรำ  ใจกย็ิง่มคีวำมสุข
มำกขึน้    
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จำกดวงแกว้ทีเ่ป็นแสงสว่ำงใส ตอนนี้ในหลกัวชิำกำร  ในพระบำลตีำมหลกัของกำรปรยิตั ิ รวมถงึในต ำรำของ
วสิทุธมิรรค   จติทีส่ว่ำงใส   จติทีม่อีำรมณ์เป็นสขุอย่ำงยิง่   ละเอยีดอย่ำงยิง่    สภำวะนี้คอื       กำรทรงอำรมณ์อยู่ใน
อุคหนิมิตในกสณิ   จำกอำรมณ์จิตที่เห็นกสนิจิตเป็นแก้วสว่ำง   เรำก็ก ำหนดอีกต่อไป  ให้ดวงแก้วแสงสว่ำงนัน้
กลำยเป็นประกำยพรกึ   คอืแสงทีเ่ป็นแสงสว่ำง  แสงสว่ำงจะเป็นแสงขำว  กลำยเป็นประกำยรุง้ เหลอืบรุง้ เจด็ส ีพร่ำง
พรำย แผ่ออกมำจำกดวงแก้ว ดวงจติของเรำ  เป็นรุ้ง สว่ำง พร่ำงพรำย เป็นประกำยพรกึ และตวัดวงจติกป็รำกฏ
กลำยเป็นเพชรเจยีรนยั ละเอยีดยบิ ระยบิระยบั  แสงสว่ำงเป็นรุง้  เหลอืมรุง้  พร่ำงพรำย  สว่ำง กระจำยเตม็หอ้ง  เตม็
อำณำบรเิวณสถำนที ่ ทีเ่รำฝึกสมำธขิณะนี้ทัง้หมด    อำรมณ์จติ   สมัพนัธภ์ำพนิมติ   ยิง่สว่ำงยิง่เป็นประกำยพรกึ  จติ
ยิง่เป็นสขุ ยิง่เอบิอิม่ ยิง่ผ่องใส  ทรงอำรมณ์ในควำมผ่องใส  ภำพนิมติทีเ่ป็นประกำยพรกึ ตรำตรงึ   

 
จำกนัน้ก ำหนดจติ  ยำ้ยดวงกสณิ  ดวงแกว้  หำกใครทีก่ ำหนดดวงกสนิอยู่นอกกำย ก็ก ำหนดใหเ้คลื่อนผ่ำน

เขำ้ทำงรูจมูก หำกท่ำนใดทีก่ ำหนดอยู่ในกำยแลว้  กก็ ำหนดอยู่    ทรงอำรมณ์ไว ้ เมื่อเคลื่อนเขำ้ไปแลว้  กใ็หเ้คลื่อน
ผ่ำนเขำ้ไป   ใหไ้ปตัง้อยู่ทีบ่รเิวณศูนยก์ลำงกำย   กค็อืใต้สะดอืลงมำประมำณ 2 องคุล ีหรอื 2 นิ้ว   ฐำนทีต่ัง้ของจติ 
สว่ำง  กำรก ำหนดจติ  ก ำหนดภำพนิมติ  บำงครัง้บำงคนอำจจะมคีวำมถนัดสองต ำแหน่ง ส่วนใหญ่ที่เป็นต ำแหน่ง
ส ำคญัๆ กค็อืบรเิวณอก  บรเิวณอกกจ็ะเป็นฐำน ทีเ่หมำะกบักำรเจรญิเมตตำ  แผ่เมตตำจติอยู่ทีบ่รเิวณอก แผ่เมตตำ
สว่ำงออกไป  หำกตัง้ทีฐ่ำนทีศ่นูยก์ลำงกำย  ฐำนทีต่ัง้ของจติกเ็ป็นฐำนทีเ่หมำะสม  กบักำรท ำฌำนสมำบตั ิ ก ำหนดใน
ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง   ขึน้อยู่กบัควำมถนัดของแต่ละบุคคล  เอำที่จติของเรำรู้สกึคล่องตวั เหมำะสมและสบำย
ก ำหนดทรงอำรมณ์จติใหส้ว่ำง  ประกำยพรกึ แสงสว่ำงทีเ่ป็นรุง้เหลื่อม  ทะลุกำยออกมำทัง้หมด  

 
จำกนัน้ก ำหนดต่อไป   จำกกสณิทีเ่รำก ำหนดเขำ้สูก่ำย   เมื่อก ำหนดเขำ้สูภ่ำยในกำย   อนัทีจ่รงิในต ำรำไม่ได้

กล่ำวไวใ้นจุดนี้   แต่ตวัหลวงพ่อฤำษีฯ  ท่ำนเคยเมตตำสอน เมื่อไหร่ทีก่ ำหนดใหภ้ำพกสณิกด็ ี  ไม่ว่ำจะเป็นกำรทรง
ภำพพระเขำ้ไปอยู่ในร่ำงกำย   กำรก ำหนดจติเหน็ลูกแกว้ทบัซอ้นเขำ้ไปอยู่ในร่ำงกำย   กำรก ำหนดกำรทะลุผ่ำนทบั
ซอ้นในลกัษณะดงักล่ำว   ท่ำนกถ็อืว่ำเป็นอรปูสมำบตัแิบบหนึ่ง   เน่ืองจำกกำรทะลุซบั ทบัซอ้นทบักนัไดน้ัน้   ตอ้งเพกิ
กำยเนื้อเพื่อทะลุเขำ้ไปขำ้งในก่อน   ดงันัน้กน็ับว่ำเป็นอรูปด้วยเหตุนี้   เรำกก็ ำหนดจติต่อไปเห็นลูกแก้ว  จติที่เป็น
ประกำยพรกึผ่ำนในกำย  พอเหน็ลูกแกว้   ก ำหนดจติต่อไปว่ำแสงสว่ำง  ทีเ่ป็นรุง้ เป็นประกำยพรกึของลูกแกว้  ฉำย
ภำยในกำยของเรำ   สว่ำงไปหมด   สว่ำงจนมองเหน็ตบัไตไสพุ้ง  โครงกระดกู เสน้เอน็ อวยัวะภำยในทุกสว่น  ก ำหนด
จติว่ำกำรทรงกสณิของเรำ ทบัซอ้นเชื่อมโยงควบกอง   มำเป็นกำยคตำ กำรก ำหนดรูใ้นอำกำร 32 ในร่ำงกำย  ก ำหนด
ว่ำแสงสว่ำงของดวงแกว้ ทีเ่ป็นประกำยพรกึฉำยรศัมแีสงสว่ำง  มองเหน็อวยัวะภำยในชดัเจนทัง้หมด  เมื่อไหร่ทีเ่รำ
ก ำหนดควบกบัควำมรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม   เรำกจ็ะยำ้ยดวงแกว้  ดวงแกว้ของกสณิจติ  พรอ้มกบัภำพรูต้วัรูเ้คลื่อนไปใน
อวยัวะต่ำงๆ  สว่นต่ำงๆ  ภำยในกำยไดท้ัง้หมด    

 
ตอนนี้ใหเ้รำก ำหนดอยู่ที่ศูนย์กลำงกำย  กค็อืบรเิวณใต้สะดอื 2 นิ้ว ในทอ้ง  ก ำหนดเหน็อวยัวะภำยในกำย

ทัง้หมด ทรงอำรมณ์เหน็กำยในกำย  เหน็อวยัวะภำยใน เหน็กระดกู เหน็เสน้เอน็  เหน็เสน้เลอืด หลอดเลอืด เหน็หวัใจ
เหน็ตบัไตไสพุ้ง ปอด  เหน็สมอง เหน็มนัสมอง   ทุกส่วนในร่ำงกำยของเรำ เห็นรูด้ว้ยญำณเครื่องรูข้องจติ ปรำกฏขึน้
จำกกสณิ  อนันี้คอืกำยภำยใน  กำยภำยในเมื่อเหน็แลว้ กำรประยุกใช ้ฌำน 4 ใชง้ำน  เรำใชง้ำนฌำนสมำบตั ิ ใชง้ำน
กสณิ  ใชง้ำนกสณิ กค็อื ใชง้ำนเครื่องรูม้ำตรวจดูภำยในกำยของเรำ   สว่นใดทีเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย ไม่สบำย กใ็ชง้ำนเครื่องรู้
ไปตรวจ ไปดูในกำย  เอำเฉพำะรู้ในกำยของเรำก่อน   รู้ในกำย รู้เพื่อรกัษำโรค   รู้ในวปัิสสนำญำณ คอืรู้ว่ำขนัธ์ 5 
ร่ำงกำยนี้  เป็นสิง่ปฏกิลู  เป็นอสุภะ   มมีูดครูด  มคีวำมสกปรกอยู่ภำยใน   เป็นรงัของโรค  หำกพจิำรณำในเรื่องของ
ปฏกิลูสญัญำกด็ ี  พจิำรณำในเรื่องควำมเป็นรงัของโรคกด็ ี  กเ็ป็นตวัวปัิสสนำ    
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หำกใชง้ำนเป็นเครื่องรกัษำโรค เรำกไ็ปพจิำรณำดวู่ำ จติอนัเป็นประกำยพรกึ  พรอ้มกบัญำณเครื่องรู ้ ก ำหนด
รู้เห็นในกำยของเรำ  ส่วนไหนป่วยก็ก ำหนดรู้  ก ำหนดรู้แล้วก็ยงัใช้งำนจติอนัเป็นทิพย์ จิตอนัเป็นปฏภิำคนิมติได้      
ส่วนใดที่ก ำหนดรู้  เหน็อวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่ำงกำย  มนัมสีดี ำ  มนัมคีวำมเศร้ำหมอง  เหน็เนื้องอก  เหน็สิง่ที่
แปลกปลอม  เรำกก็ ำหนดจติขอบำรมพีระ  ตัง้จติร ำลกึนึกถงึคุณพระพุทธเจำ้  นึกถงึคุณครบูำอำจำรย ์ นึกถงึคุณหลวง
ปู่ หมอชวีกโกมำรภจัจ์  มำเมตตำสงเครำะห์   ในกำรบ ำบดัรกัษำเยยีวยำ   อวยัวะส่วนไหนทีเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย  ไม่สบำย  
กก็ ำหนดใหด้วงแกว้เคลื่อนตวัขึน้ไปในส่วนนัน้  เช่นทีส่มองศรีษะของเรำ  รูอ้ยู่ว่ำมเีนื้องอกอยู่ตรงกลำง  ระหว่ำงกลบี
สมองทัง้สองข้ำง  ก็ก ำหนดให้ดวงแก้วนัน้ขึ้นไปอยู่ ณ บริเวณนัน้  ก ำหนดอธิษฐำนจิต  ปรำกฏควำมเป็นรุ้ง 
ประกำยพรกึ   ควำมเป็นเพชรประกำพรกึระยริะยบั  แผ่รศัม ีสลำย ฉำยแสง เป็นรงัสเียน็  เป็นเหมอืนกบัแร่ใส สลำย
กอ้นเน้ือต่ำงๆ  ใหม้นัสลำยตวัไป ยุบตวัไป   

 
ก ำหนดจติ  เหน็ควำมเป็นประกำยพรกึสว่ำง  หำกทีห่วัใจของเรำมนัมโีรค มอีำกำร กก็ ำหนดจติใหด้วงแกว้ที่

เป็นประกำยพรกึ  เคลื่อนตวัมำทีห่วัใจ  ก ำหนดใหด้วงแกว้ประกำยพรกึ สว่ำงเป็นประกำยพรกึ ทะลุทะลวงหลอดเลอืด
หลอดเลือดใดอุดตัน  ก็ทะลุทะลวงให้มีกำรลื่นไหล  เคลื่อนตัวของกระแสโลหิต   รัศมีควำมผ่องใส ควำมเป็น
ประกำยพรกึ  ทรงเพิม่พลงัชวีติใหก้บัเซลลก์ลำ้มเน้ือหวัใจทุกดวง  ก ำหนดจติ ก ำหนดรูไ้วเ้ช่นนี้  จดจ่ออยู่ในต ำแหน่งที่
เรำต้องกำรสมัผสัเยยีวยำ   แผ่ฉัพพรรนรงัสทีีเ่รำตัง้จติอธษิฐำน   ขอบำรมพีระพุทธองค์ ขอบำรมคีรูบำอำจำรย์  ขอ
บำรมปีู่ ชวีกโกมำรภจัจ ์ ทรงอำรมณ์ไวเ้ช่นนี้   ก ำหนดสลำยลำ้งโรคภยัไขเ้จบ็  สลำยลำ้งไอพษิ ไอโรค   สง่พลงั กระแส
พลงัจติ พลงัชวีติ พลงัปรำณ  เยยีวยำไปยงัอวยัวะต่ำงๆ   

 
ส ำหรบัคนทีร่่ำงกำยแขง็แรงเป็นปกติ  กก็ ำหนด  ขอแสงสว่ำง  ดวงจติทีเ่ป็นเพชรประกำยพรกึนัน้ แผ่สว่ำง

จนกระทัง่เหน็อวยัวะภำยใน  กระดูก เสน้เอน็ หลอดเลอืด เสน้ประสำท ตบัไตไสพุ้ง อวยัวะภำยใน รวมไปถึงสมอง 
ปอด  ตบั กระเพำะอำหำร ล ำไสเ้ลก็  ล ำไสใ้หญ่  ทุกส่วนทัว่ร่ำงกำย สว่ำงใส ตำมดวงจติทีเ่ป็นประกำยพรกึตำมไป
ดว้ย   จนกระทัง่เหน็อวยัวะทุกส่วน สว่ำงเป็นแกว้ เป็นเพชร มรีศัมแีสงสว่ำง  มแีสงสรีุง้แพรวพรำว สว่ำงออกมำจำก
กำยเนื้อทัง้หมด  ตอนนี้ใหทุ้กคนก ำหนดเหน็ กำยเนื้อของเรำ ใส  เหน็อวยัวะภำยในทัง้หมด  และเป็นแกว้สว่ำง  มี
ประกำยรุง้แผ่สว่ำง  แสงสว่ำงทีแ่ผ่จำกกำย เจดิจรสั ครอบคลุมหอ้งทัง้หมดที่เรำท ำสมำธอิยู่ ก ำหนดทรงอำรมณ์อยู่ 
เหน็กำยของเรำเป็นสรีุง้ รศัม ีฉัพพรรณรงัสแีผ่สว่ำง  ทรงอำรมณ์จตินี้ไว ้ ทรงฌำน  ทรงอำรมณ์รูก้ำย ในขณะทีเ่รำ
ทรงอำรมณ์  เหน็อวยัวะทุกส่วนภำยในกำย  เป็นเพชรประกำยพรกึสว่ำง  เรำกก็ ำลงัทรงอำรมณ์จติในอำกำร 32 ควบ
กบักองแห่งกสณิ  เหน็อำกำร 32 อยู่ในสภำวะที่เป็นปฏภิำคนิมติ  แผ่แสงสว่ำงรศัมอีอก  ก ำหนดจติ นับแต่นี้ขอให้
ก ำลงับุญฤทธิ ์ก ำลงัแห่งสมำธ ิวปัิสสนำญำณ  ก ำลงัแห่งฌำนสมำบตั ิ ปรำกฏผลอศัจรรย ์    เป็นบุญญรำศร ี รศัมแีผ่
สว่ำง  ให้กำยของขำ้พเจ้ำมบีุญญรำศร ีปรำกฏกระแสแห่งเมตตำ  กระแสจติจงปรำกฏ    ใจของเรำตอนนี้เอบิอิม่    
แช่มชื่น สว่ำง แสงสว่ำงทีเ่หน็กำยเป็นรุง้ประกำยพรกึ สว่ำงชดัเจน  ทรงอำรมณ์ไว ้ ใจเอบิอิม่ผ่องใส  ใจแยม้ยิม้  

 
จำกนัน้   ก ำหนดจิตต่อไป  อธิษฐำนจิตว่ำกำยนี้  ขนัธ์ 5    กำยหยำบไม่ใช่ตัวเรำ  ไม่ใช่ของเรำ  จิต                 

อำทสิมำนกำย  อนัทีจ่รงิแลว้มำจุต ิมำอำศยั  มำอยู่ในร่ำงกำยขนัธ ์5    แต่ขนัธ ์5    กำยหยำบนัน้ไม่ใชต่วัเรำ  ของเรำ
ก ำหนดจติเป็นวปัิสสนำญำณ  จำกนัน้ก ำหนดจติต่อไปว่ำเรำเพกิควำมเกำะ ควำมยดึ ควำมสนใจในร่ำงกำยขนัธ์ 5      
ก ำหนดจติอธษิฐำนระเบดิกำย  ในจติเหน็กำยเนื้อระเบดิออก  ระเบดิสว่ำงไปทัว่อนันตจกัรวำล  จำกกำยเนื้อ กำย
หยำบ  กลำยเป็นอนุภำคละเอยีด  สลำยกำยหยำบ  ระเบดิกำยหยำบ  กระจำยไปทัว่จกัรวำล  หมื่นแสนโกฏโิลกธำตุ
ระเบดิกำยหยำบ  ตัง้จติอธษิฐำน  กำรมกีำยเนื้อน้ีจะเป็นครัง้สดุทำ้ยของเรำ  นบัแต่นี้เรำจะไม่กลบัมำเกดิ เรำตัง้จติเพื่อ
พระนิพพำนเป็นทีส่ดุ อธษิฐำนจติ ระเบดิกำยหยำบ ใจเรำกลบัยิง่ปลอดโปร่ง หลงัจำกทิง้กำยทัง้หมด  ระเบดิกำยหยำบ
ทัง้หมด  ก ำหนดรูใ้นใจของแต่ละคนนะ  คนไหนตดัได ้วำงได ้ ไม่มคีวำมอำลยั ไม่มคีวำมกลวั ไม่มคีวำมเสยีดำย  กบั
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บำงคนยงัมอีำกำรดงึ ๆ ของจติ  มอีำกำรกลวับำ้ง  ห่วงบำ้ง  ยิง่ระเบดิกำยยิง่เบำ ก ำหนดจติว่ำเมื่อทิง้กำยแลว้  เหลอื
เพยีงอำทสิมำนกำย  ระเบดิกำยหยำบ  กำยพระวสิทุธเิทพสว่ำงชดัเจน   จติทิง้ควำมห่วง ควำมอำลยัในกำยทัง้หมด 

 
จำกนัน้ก ำหนดจติต่อไป  ว่ำเรำมพีระรตันตรยั มคีุณพระพุทธเจ้ำ คุณพระธรรม คุณอรยิสงฆ ์เป็นที่พึ่ง ที่

อำศยัตลอดชวีติ  เป็นสรณะสงูสดุตรำบเท่ำเขำ้ถงึซึง่พระนิพพำน ก ำหนดจติอธษิฐำน พุ่งอำทสิมำนกำย  ขอบำรมพีระ
พุทธองค์  ขึน้ไปปรำกฏอยู่บนพระนิพพำน อยู่เบื้องหน้ำสมเดจ็องคป์ฐม   พระพุทธเจำ้ทุกๆ  พระองค์  พระปัจเจก
พระพุทธเจำ้  และพระอรหนัต์ทุกพระองค์  บนพระนิพพำนก ำหนดควำมเป็นกำยพระวสิุทธเิทพ  สว่ำงชดัเจน  กรำบ
ทุกท่ำน ทุกพระองค ์ ดว้ยจติทีม่คีวำมเคำรพ  จติทีม่คีวำมนอบน้อม  อ่อนโยน  เมื่อกรำบแลว้  ก ำหนดจติ ขอพระพุทธ
องคส์มเดจ็องคป์ฐม   ทรงเป็นประธำนท่ำมกลำงมหำสมำคมบนพระนิพพำนนัน้   ขอเมตตำทุกท่ำน  แผ่ฉพัพรรณรงัส ี 
กระแสธรรม  กระแสแห่งมรรคผล ส่งตรงลงมำยงั กำยพระวสิุทธเิทพของขำ้พเจำ้แต่ละคน   ทีก่รำบเขำ้เฝ้ำอยู่บนพระ
นิพพำนดว้ยเทอญ   

 
จำกนัน้ก ำหนดน้อมนะ  อธษิฐำนขอพระพุทธองค์  พระปัจเจกพระพุทธเจำ้  พระอรหนัต์ เมตตำอยู่ในปำง

ประทำนพร  แผ่ฉพัพรรณรงัส ี ก ำลงับุญญฤทธิ ์ กระแสธรรม กระแสมรรคผล  กระแสพระนิพพำน  ฉำยฉพัพรรณรงัสี
เป็นรศัมสีรีุง้   พุ่งตรง  รวมตวัเขำ้มำ  โฟกสัรวมอยู่ทีเ่รำ  คอืกำยพระวสิุทธเิทพของเรำแต่ละคน กำยพระวสิุทธเิทพ
ของเรำยิง่สว่ำงขึน้ ใสขึน้ ก ำหนดพจิำรณำว่ำ  เมื่อกระแสแสงสว่ำงของเรำ  รบักระแสฉัพพรรณรงัสขีองพระพุทธองค์
แลว้  ใจเรำพจิำรณำช ำระลำ้ง ควำมโลภ  ควำมโกรธ  ควำมหลง  ออกไปจำกจติ  เครื่องพนัธนำกำรของจติ  คอืนิวรณ์ 
5 ประกำรและสงัโยชน์ทัง้10  สลำยออกไปจำกจติ จำกอำทสิมำนกำยของเรำ   แสงสว่ำง รศัมกีำยพระวสิุทธเิทพของ
เรำยิง่สว่ำงขึน้  ใสขึน้  ชดัเจนขึน้  รศัมแีสงสว่ำงทีเ่ป็นประกำยรุง้  ควำมเป็นเพชรระยบิระยบั   ยิง่แผ่สว่ำงแพรวพรำว
มำกขึ้น  อธิษฐำนจิตขอบำรมีพระพุทธองค์  ให้เคลื่อนอำทิสมำนกำยของเรำแต่ละคน   เข้ำไปอยู่ที่วิมำนของเรำ   
กระแสฉัพพรรณรงัสขีองพระพุทธเจำ้ กระแสของพระนิพพำนยงัแผ่รวมมำยงั  อำทสิมำนกำยเรำและวมิำนของเรำบน
พระนิพพำนแต่ละคน ยิง่สว่ำง เหน็กำยพระวสิุทธเิทพของเรำนัง่อยู่บนแท่น  หอ้ยขำ  ฝ่ำมอืวำงบนตกั  อยู่ในวมิำนที่
สว่ำง  เป็นแกว้ระยบิระยบั  แสงสว่ำงรศัมรีุ่งโรจน์อย่ำงยิง่    

 
ก ำหนดจติทรงอำรมณ์พระนิพพำน  ใจปรำศจำกควำมอำลยัอำวรณ์ในภพภูมต่ิำงๆ  ปรำศจำกควำมอำลยัใน

ควำมมรี่ำงกำยเนื้อ ขนัธ ์5 ปรำศจำกควำมอำลยัในกำรเกดิ ปรำศจำกควำมอำลยัในบุคคลทัง้หลำย  ก ำหนดจติทรง
อำรมณ์  เหน็กระแสควำมสว่ำง  รศัมกีำยชดัเจนเตม็ก ำลงัอย่ำงยิง่  จติเอบิอิม่เป็นสุขอย่ำงยิง่   ทรงอำรมณ์บรกิรรรม
ในอำรมณ์อุปมำนุสต ิ   

นิพพำนงั ปรมงั สขุงั พระนิพพำนเป็นสขุอย่ำงยิง่ 
 

ใจเรำยิง่ผ่องใสสงูสดุ  ควำมผ่องใสของจติสงูสดุ คอืผ่องใสดว้ยเหตุแห่งอำรมณ์พระนิพพำน ว่ำง วำง เบำจำก
สรรพกเิลสทัง้ปวง  ว่ำง วำง เบำจำกสงัโยชน์  เครื่องรอ้ยรดัทัง้หลำย   ใจปลอดโปร่ง  ปรำศจำกภำระ  ปรำศจำกควำม
อำลยั  ปรำศจำกควำมห่วงใย  จติเป็นอสิระ  สว่ำง  เป็นสขุ  ผ่องใสอย่ำงยิง่  ใจเบกิบำนอย่ำงยิง่   ทรงอำรมณ์ไว ้เหน็
แสงสว่ำงเป็นเสน้รุง้ 7 ส ี เป็นเสน้แสง เสน้รุง้ แผ่รอบกำย แผ่รอบวมิำนของเรำแต่ละคน  สว่ำง  จติเอบิอิม่เป็นสขุ  

 
ทรงอำรมณ์พระนิพพำนไว ้ ก ำหนดจติ  เมื่อจติเรำยิง่ทรงอำรมณ์ในอำรมณ์พระนิพพำน  ทรงควำมเป็นกำย

พระวสิุทธเิทพอยู่บนพระนิพพำนมำกเท่ำไหร่   จติยิง่ชนิกบัพระนิพพำน มชีัว่โมง มนีำท ีที่อยู่บนพระนิพพำนมำก
เท่ำไหร่   จติยิง่ชนิ  เป็นฌำน  ถงึเวลำตำยเรำยิง่เขำ้ถงึพระนิพพำนไดโ้ดยง่ำย   ท ำเหตุใหคู้่ควรกบัผล    ปรำรถนำ
พระนิพพำนในชำตปัิจจุบนั จติเรำกต็อ้งแนบ  จติเรำกต็อ้งมฉีนัทะ  จติเรำกต็อ้งมคีวำมรกัอยู่กบัพระนิพพำน  ว่ำงจำก
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กจิกำรงำนเมื่อไหร่  มสีติร ำลกึรู้ได้เมื่อไหร่  ยกจติขึน้มำบนพระนิพพำน  ซ้อมทวนให้สภำวะอำรมณ์กรรมฐำนเตม็
ก ำลงัเสมอ   จะอยู่ในสถำนทีใ่ด  อรยิำบทใด  กำยเนื้อยนื เดนิ นัง่ นอน ท ำงำนอยู่กต็ำม  อำทสิมำนกำยเรำยกขึน้ไว้
บนพระนิพพำน  ทรงอำรมณ์ผ่องใสเตม็ก ำลงัไดเ้สมอ   ปฏบิตัทิีจ่ติ   ไม่ใช่ปฏบิตัทิีก่ำย  ปฏบิตัโิดยทรงอำรมณ์   คน
อื่นเขำอำจจะไม่รูไ้ม่เหน็   แต่เรำทรงอำรมณ์ยกขึน้มำ  เครื่องแต่งกำยจะเป็นนักบวช จะเป็นแม่ช ีจะเป็นผำ้ขำว  หรอื
จะเป็นผำ้ส ี ผำ้ลำยฆรำวำส  แต่ควำมส ำคญัอยู่ทีอ่ำรมณ์จติ   จติเรำแนบอยู่กบัพระนิพพำน  จติเรำแนบอยู่กบัพุทธเจำ้   
ส ำคญัทีอ่ำรมณ์ใจ  ทรงอำรมณ์ผ่องใส  สว่ำงจติอนัฝึกมำดแีลว้   ย่อมน ำสุข น ำประโยชน์มำให้   ทรงงอำรมณ์ควำม
ผ่องใส ทรงอำรมณ์พระนิพพำน    

 
ในระหว่ำงทีเ่รำทรงควำมเป็นกำยพระวสิุทธเิทพในวมิำน   ก ำหนดพจิำรณำว่ำเมื่อไหร่ทีเ่รำตำยจำกขนัธ ์5 

เรำกจ็ะเขำ้ถงึซึง่พระนิพพำนในสภำวะเช่นนี้    กจิทัง้หลำย  งำนทัง้หลำยจบกจิ  สิน้ภพจบชำต ิ  ไม่ตอ้งเวยีนว่ำยตำย
เกดิอกีต่อไป   เพรำะจติเรำ  ไม่มคีวำมรกั  ไม่มคีวำมยดึตดิ  ไม่มคีวำมปรำรถนำ   ไม่มคีวำมพงึพอใจในควำมสขุจำก
ภพอื่นภูมอิื่น   จติตดัสงัโยชน์ขำดสะบัน้  ใจของเรำพงึพอใจในพระนิพพำนจุดเดยีว     ก ำหนดควำมรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม
ในกำยพระสทุธเิทพ   รูส้กึสมัผสัไดถ้งึสภำวะของกำยทพิยเ์รำขณะนี้   ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นรปูลกัษณ์เครื่องประดบั  เครื่อง
ทรงต่ำงๆ   รูส้กึสมัผสัไดว้่ำเรำสวมชฎำอยู่      มเีครื่องทรงของกำยพระวสิทุธเิทพ    มอีุบะ   มทีบัทรวง     มปัีน้เหน่ง 
เขม็ขดั  มแีหวนเตม็ทัง้ 10 นิ้ว   ใส่ฉลองพระบำทปลำยงอน   เป็นแกว้  เกอืกแกว้  มเีพชรประดบัชดัเจน  เครื่องทรง
ต่ำงๆ สว่ำงแพรวพรำว   ควำมรูส้กึว่ำมแีสงเหลอืบรุง้   ฉพัพรรณรงัสแีผ่ออกจำกกำยพระวสิทุธเิทพของเรำ   สว่ำง 

 
หำกก ำหนดชีน้ิ้ว  กม็แีสงพุ่ง   เป็นแสงรุง้ประกำยพรกึ  พุ่งออกมำจำกปลำยนิ้ว    หำกยกฝ่ำมอืขึน้  ในท่ำให้

พร  กม็แีสง   มปีระกำยแสงสรีุง้  แผ่สว่ำงออกมำจำกฝ่ำมอื   ก ำหนดจติทรงควำมรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม  ในขณะทีก่ ำหนดรู้
ในควำมกำยพระวสิุทธเิทพ   เรำกพ็จิำรณำว่ำเรำไม่ใช่ร่ำงกำยเนื้อ   ร่ำงกำยเนื้อไม่ใช่ของเรำ   ตดัขนัธ ์5 กำยหยำบ
ซ ้ำต่อไป  จนกระทัง่จติของเรำยอมรบั   ว่ำเรำคอืกำยพระวสิทุธเิทพ   จุดเดยีวจุดสดุทำ้ยของเรำคอืพระนิพพำนเทำ่นัน้ 
ควำมหลง ควำมเกำะ ควำมยดึ ในกำยเนื้อในขนัธ ์5 ค่อยๆ จดื  ค่อยๆ จำงลงทลีะน้อย   ยิง่อยู่บนพระนิพพำนมำก
เท่ำไหร่ ถี่เท่ำไหร่ นำนเท่ำไหร่  ควำมจดืจำงในควำมเป็นกำยเนื้อกล็ดลง  จดืลง   ควำมแนบ  ควำมรกั  ควำมจดจ่อ  
ควำมมัน่คงในพระนิพพำน   กป็รำกฏขึน้ในจติเตม็ก ำลงั    ใจของเรำ  ปัญญำทีต่ดัโมหะ  ตวัหลง  ตวัเพลดิเพลนิใน
ควำมเป็นมนุษย ์    กจ็ดืจำงหำยไป   บรรเทำไปจนหมด   ก ำหนดจติเหน็กำยพระวสิทุธเิทพ   สว่ำง  จติเอบิอิม่    จติ
ยอมรบัตำมควำมเป็นจริง  ตำมธรรมะที่พระพุทธเจ้ำ  ทรงเมตตำตรสัสอน  ตำมที่ครูบำอำจำรย์  ท่ำนสบืต่อมำ
จนกระทัง่ถงึเรำทุกคน    จนเรำไดส้มัผสัรสแห่งพระนิพพำน   สมัผสัรสอนัปรำณีต  แห่งกำรเจรญิพระกรรมฐำน   ทรง
อำรมณ์ควำมผ่องใส  สว่ำงชดัเจน     
 

จำกนัน้  น้องจติอธษิฐำน   น้อมกระแสพระนิพพำน   ก ำลงัพุทธบำรม ี  ธรรมะบำรม ี  สงัฆะบำรม ี  ก ำลงัสิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลำย       กระแสจำกพระนิพพำน     พรอ้มกบักระแสเมตตำควำมรกั      ควำมปรำรถนำดต่ีอหมวดหมู่
เวรไนยสตัว ์ เป็นกำรแผ่เมตตำ  อุทศิส่วนกุศล  เจรญิเมตตำอนัไม่มปีระมำณ  เมตตำอปัปมำนฌำน   แผ่ลงมำจำก
พระนิพพำน  ลงไปอย่ำงอรูปภูม ิ อรูปภพทัง้ 4   แผ่เมตตำต่อไปยงัพรหมโลกทัง้ 16 ชัน้ แผ่กระแสจำกพระนิพพำน  
กระแสเมตตำลงไปยงัสวรรคท์ัง้ 6 ชัน้  แผ่กระแสจำกพระนิพพำนลงไปยงัภพของรุกขเทวดำ  ภูมเิทวดำทัง้หลำยทัว่
จกัรวำล  แผ่กระแสแห่งบุญกุศล  เมตตำ  กระแสธรรม  กระแสมรครคผล   ใหก้บับรรดำมนุษยแ์ละสตัวท์ัง้หลำย  ทีม่ี
กำยเนื้อขนัธ์ 5 ไม่ว่ำจะอยู่บนโลกมนุษย์    หรอืดำวดวงอื่นกต็ำม    แผ่เมตตำสว่ำง  แผ่ออกไปทัว่อนันตจกัรวำล     
ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกมิติทบัซ้อน  แผ่เมตตำต่อไปยงัภพภูมขิองโอปปำติกะสมัภเวส ี  ทุกมิติ  ทุกดวงดำวทัว่อนันต
จกัรวำล  ทัว่ทุกมติ ิ เมอืงบงับด   เมอืงลบัแล  ภพภูมทิีซ่อ้นต่ำงๆ   แผ่สว่ำงทัว่ถงึ   แผ่เมตตำต่อไปยงัภพของเปรต
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อสรูกำยทัง้ปวง  แผ่เมตตำต่อไปยงันรกภูมิทุกขุม  ขอสตัวน์รกทัง้หลำย จงพรอ้มรอรบั    เมื่อถงึวำระทีพ่น้จำกโทษ
ทุกขภ์ยั  มบีุญ  มกีุศล  มแีสงสว่ำง  มคีวำมสขุ   มทีพิยสมบตั ิ  มำรอ    

 
จำกนัน้ก ำหนดติดต่อไป   อธษิฐำน น้อมกระแสจำกพระนิพพำน  กระแสธรรม    ก ำลงัแห่งพุทธำนุภำพ     

ธรรมำนุภำพ   สงัฆำนุภำพ    กระแสควำมศกัดิส์ทิธิ ์    กระแสควำมเมตตำแห่งพระโพธสิตัว์       พระมหำโพธสิตัว์      
แผ่เมตตำลงมำยงัโลกมนุษย ์ ลงมำสู ่  วดัวำอำรำมสถำนปฏบิตัธิรรม   บำ้นเรอืนทัง้หลำย      ก ำลงัแห่งพุทธำนุภำพ
จงมำสถติรกัษำยงัพระพุทธรูป  ขอจงบงัเกดิควำมศกัดิส์ทิธิอ์ศัจรรย ์   มเีทวดำ พรหม  คอยพทิกัษ์รกัษำพระพุทธรปู  
พระบรมสำรรีกิธำตุ    พระธำตุเจดยี ์   พระบรมธำตุเจดยี ์   พระเครื่อง     วตัถุมงคลทัง้หลำย   จงมกีระแสแสงจำก
พระนิพพำน   ก ำลงัแห่งพุทธำนุภำพ   จงปรำกฏอญัเชญิลงมำเตม็ก ำลงั   ผำ้ประเจยีก  ผำ้ยนัต ์ ตระกรุด  สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
วตัถุมงคลทัง้ปวง   ขอจงเกิดบำรมีแห่งพุทธคุณบรสิุทธิ ์  มำสถิตย์รกัษำ   ไม่ว่ำจะเป็นของเรำที่ครอบครองบูชำ     
หรอืของบุคคลอื่นกด็ ี  

 
กระแสแห่งพุทธำนุภำพขอจงสลำย ดบัลำ้งอวชิำ คุณไสย  สิง่ใดทีเ่ป็นอกุศล   สิง่ใดทีเ่ป็นกระแสแห่งมจิฉำทฐิิ

ขอจงสลำยดบัลำ้งลงไป  ดว้ยก ำลงัแห่งพุทธคุณ   นับแต่นี้ขอใหเ้ขตพุทธอำณำจกัร   จงมแีต่ควำมบรสิุทธิแ์ห่งก ำลงั
ของพุทธคุณ   ก ำลงัแห่งสมัมำทฐิ ิ  ก ำลงัแห่งควำมเป็นอุดมมงคล      ก ำลงัแห่งกุศล    ก ำลงัแห่งแสงสว่ำงแห่งบุญ   
ขอจงปรำกฏ  เพื่อน้อมน ำใหโ้ลก  ใหพุ้ทธณำจกัรเคลื่อนเขำ้สูยุ่คแห่งชำววไิลดว้ยเทอญ    

 
น้อมกระแสแสงสว่ำงมำคุมโลกทัง้หมด  กระแสจำกพระนิพพำนสอ่งตรงลงมำอย่ำงโลกมนุษย ์ สว่ำง  จนโลก

ใสสว่ำง มีประกำยรุ้งประกำยพรึก สว่ำง จิตเรำมีควำมยินดี ก ำลงัแห่งกุศลที่เรำเจริญพระกรรมฐำน  เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์  คอืมรรคผลพระนิพพำนของเรำเองแต่ละคน   และเป็นไปในปฏปิทำสำธำรณประโยชน์  มุ่งหน้ำปรำรถนำ
ใหพุ้ทธบรษิทั 4 เขำ้ถงึบุญกุศล เขำ้ถงึควำมด ีเขำ้ถงึมรรคผลพระนิพพำน ใหโ้ลกขบัเคลื่อนเขำ้สูยุ่คชำววไิล   ใจเรำยิง่
เอบิอิม่ยนิด ี  ในกำรเจรญิทัง้พระกรรมฐำนและกำรอุทศิสว่นกุศลอธษิฐำนจติ    

 
จำกนัน้ก ำหนดจติต่อไปนะ   ตัง้ใจว่ำกำรเจรญิพระกรรมฐำน  กำรสอนของอำจำรยท์ีบ่ ำเพญ็  กเ็พื่อน้อมถวำย

เป็นพุทธบูชำ  ธรรมบูชำ สงัฆบูชำ บูชำคุณครูอุปัชฌำอำจำยร์ ท่ำนผู้มีพระคุณ ท่ำนผู้ประสทิธิป์ระสำทสรรพวชิำ
ทัง้หลำย  ในทุกภพชำต ิ ทีส่ะสมเพำะบ่มบุญบำรมมีำ  จนเกดิเป็นพระกรรมฐำนทีม่คีวำมคล่องตวั  มคีวำมชดัเจน  มี
ควำมกระจ่ำงแจ้ง  น้อมถวำยเป็นบุญกุศลอุทศิให้กบัพ่อแม่ทัง้ในชำติปัจจุบนั  และพ่อแม่ในอดตีชำติ   กรรมฐำนที่
เจรญิน้อม บชูำคุณท่ำนผูม้พีระคุณทัง้หลำย   ท่ำนทีเ่กือ้กลูสงเครำะหต์วัเรำทัง้หลำย  ช่วยเหลอืมำทัง้ทำงโลกกด็ ี ทำง
ธรรมกด็ ี ขอน้อมบูชำคุณท่ำน   ท่ำนเคยใหข้ำ้วสกัทพัพนีึง  ชอ้นนึง แกงชอ้นนึงกต็ำม  น ้ำสกัแกว้นึงกต็ำม   น ้ำใจ
ไมตรทีีม่ใีหก้ต็ำม หรอืก ำลงับุญใหญ่ทีท่่ำนช่วยเหลอืสงเครำะหเ์ตม็ก ำลงั เตม็ทีก่ต็ำม  ช่วยเรำในทุกสิง่ทุกอย่ำงกต็ำม
คุณแห่งท่ำนผู้มพีระคุณทัง้หลำย  ขอน้อมด้วยก ำลงับุญ  ก ำลงักำรเจรญิพระกรรมฐำน   เป็นแสงสว่ำงถึงท่ำนเต็ม
ก ำลงัใจดว้ยเทอญ  ทุกท่ำน ทุกพระองค ์ ไม่ว่ำท่ำนจะอยู่ในภพใดภูมใิจ  หรอืนิพพำนไปแลว้  หรอืท่ำนอยู่ในภพอื่นภมูิ
อื่น   หรอืตอนนี้ท่ำนเป็นเทวดำพรหมกต็ำม   เป็นพญำนำคกต็ำม   อยู่ในเพศ  ในภพใดกต็ำม   ขอแผ่อุทศิส่วนกุศล  
ขอน้อมกุศลถงึท่ำนทีเ่คยช่วยเหลอืสงเครำะหเ์กือ้กลูมำ   ผูท้ีเ่คยสนบัสนุนมำ   ขอกุศลจงถงึทุกรปู  ทุกนำม  เตม็ก ำลงั
ดว้ยเทอญ 

 
จำกนัน้อธษิฐำนนะ ขอใหค้วำมดทีีเ่รำบ ำเพญ็  พระกรรมฐำนทีเ่รำเจรญิดแีลว้  ก ำลงักรรมฐำนทีเ่รำปฏบิตัจิน

อำรมณ์จติเขำ้สู่อำรมณ์สูงสุด  คอืพระนิพพำน   เรำขอน้อมใหผ้ลแห่งควำมดนีี้    จงสะท้อนยอ้นกลบัตรำบทีเ่รำยงัมี
ขนัธ ์5 ยงัอยู่บนโลกมนุษย์   ขอใหน้บัแต่นี้วบิำกทัง้หลำย   อุปสรรคทัง้หลำย   จงสลำยตวัลง   บุญจงส่งผลเตม็ก ำลงั
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บุญจงส่งผลทนัใจ  บุญบำรมทีัง้หลำยจงรวมตวัในชำติสุดทำ้ยของขำ้พเจำ้นี้    บุญบำรมทีัง้หลำยจงส ำเรจ็ประโยชน์   
เป็นมนุษยส์มบตั ิ  เกดิควำมอศัจรรยแ์ห่งกำรปฏบิตั ิ  จติจงปรำกฏควำมเป็นแกว้สำรพดันึก   ของทพิย ์  ของวเิศษที่
ไดป้ระทำนทีไ่ดร้บัมำ   จำกเทพพรหมเทวำ   สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลำย    ขอจงเกดิควำมเป็นทพิย ์ อภญิญำอศัจรรยน์ึก
คดิอธษิฐำนสิง่ใดจงส ำเรจ็ สมัฤทธิ ์ สมควำมปรำรถนำ  

 
ก ำหนดจตินะ   ลองนึกพจิำรณำทบทวน   เรำเคยฝึกมโนมยทิธมิำ  เคยไปกรำบท่ำนปู่ ท่ำนย่ำ  เคยไปกรำบ

ท่ำนทำ้วสหมับดพีรหม  เคยไปกรำบทำ้วมหำรำชทัง้ 4 เคยไปกรำบพญำนำค   ก ำหนดจติคดิพจิำรณำ   ว่ำเรำเคยได้
ลูกแกว้มำกีลู่ก    เคยไดพ้ระขรรค ์ เคยไดจ้กัรแกว้  เคยไดข้องเป็นทพิย ์  อธษิฐำนจติว่ำ   ขอใหข้องทีเ่รำเคยไดร้บั
เครื่องทพิย ์ ของทพิย ์  ทีเ่รำเคยไดร้บั   ขอจงมำรวมตวักนั    ลูกแกว้เคยไดร้บัมำกีลู่ก   ก ำหนดจติรวมเป็นลูกเดยีว
ก ำลงัทุกครัง้ทีเ่รำเคยไดร้บั   รวมตวัทบเท่ำทวคีณู   ลกูแกว้เคยรบัมำสบิลกู   รอ้ยลกู   ก ำหนดรวมเป็นลกูเดยีว   กลัน่
ใหแ้น่นเป่ียมพลงั  ลูกแกว้ทีเ่คยไดก้ลำยเป็นประกำยพรกึ สว่ำง  อยู่ในฝ่ำมอืของกำยทพิย ์  พระขรรคก์ลำยเป็นเพชร
ระยิบระยบั  มีก ำลงัแห่งอิทธิฤทธิ ์บุญฤทธิเ์ต็มก ำลงั   ของวิเศษทัง้หลำยจงปรำกฏสว่ำง  นับแต่นี้ขอให้ข้ำพเจ้ำ
สำมำรถใชก้ำยสทิธิ ์ ใชข้องอทิธฤิทธิ ์ เกดิเป็นอภญิญำสมำบตัไิดอ้ย่ำงอศัจรรย์    ใชเ้พื่อสงัเครำะหเ์กือ้กูลชวีติในทำง
โลก  ใช้เพื่อสงเครำะห์เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์และสรรพสตัวด์้วยเทอญ   จติผ่องใส สว่ำง กำยทพิย์ กำยพระวสิุทธเิทพ  
ปรำกฎแผ่แสงสว่ำง   เป็นรุง้  เป็นประกำยพรกึ   อำรมณ์จติเอบิอิม่ผ่องใส     

 
จำกนัน้น้อมจติอธษิฐำน   กรำบลำพระพุทธเจำ้ทุกพระองค์  พระปัจเจกพระพุทธเจำ้ทุกๆ พระองค์   พระ

อรหนัต์  พระอริยเจ้ำ  เทพพรหมเทวำทุกพระองค์  แยกอำทิสมำนกำย  เป็นจ ำนวนมำกมำยมหำศำลนับไม่ถ้วน
กระจำย แยกกรำบทัว่ทุกภพภูม ิ  ควำมรู้สกึนึกคดิว่ำอำทสิมำนกำย  เขำแยกไปของเขำเอง   พระอนิทร์ก็ไปกรำบ 
ท่ำนปู่ ท่ำนย่ำ ท่ำนทำ้วสหมับดพีรหำกไ็ปกรำบ  ทุกท่ำนบนพระนิพพำนกรำบหมด   ทำ้วมหำรำชทัง้ 4 กก็รำบ ลุงพุฒ ิ
พระยำยมรำช  นำยนิรยบำลกก็รำบ สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่คุ้มครอง  ตำมวดัวำอำรำมสถำนที่ทัง้หลำย  เรำกแ็ยกจติกรำบ   
มำกมำยมหำศำล   จำกนัน้ก ำหนดจิตให้กำยทิพย์ทัง้หมด   ฟรึบ  กลบัมำรวมตัวกนับนพระนิพพำนเหมือนเดิม  
ในขณะทีก่รำบ เรำน้อมรบักระแสบำรม ีเมื่อรวมอำทสิมำนกำยฟรบึ กร็วมกลบัมำเป็นหนึ่ง กน้็อมใหบุ้ญ   กลัน่ใหก้ำย
ทีม่ำรวมเป็นหนึ่งนัน้  เป่ียมแสงสว่ำง เป่ียมควำมผ่องใส   กำยทพิย ์ กำยพระวสิทุธเิทพยิง่เป่ียมก ำลงัเพิม่ขึน้  ชดัเจน
เพิม่ขึน้ เมื่อกรำบลำทุกท่ำนแลว้  น้อมจติน้อมรบักระแสมำแลว้   เรำกก็ ำหนดจติ พุ่งอำทสิมำนกำย  กลบัมำทีก่ำยเนื้อ   
พรอ้มกบัน้อมน ำกระแสจำกพระนิพพำน  เป็นล ำแสงสว่ำงพุ่งลงมดว้ย   เป็นล ำแสงสว่ำง   คุมกำยทัง้หมด  คุมบำ้น
ทัง้หมด  คุมสถำนทีท่ีเ่รำฝึกจติเจรญิพระกรรมฐำนนี้   ให้สว่ำงผ่องใสเป็นเพชรระยบิระยบั    ก ำหนดใจเรำ  มคีวำม
ยนิดใีนกำรปฏบิตัิ  รกัในกำรปฏบิตัิ  รกัในกำรเจรญิพระกรรมฐำน    น้อมกระแสจำกพระนิพพำนมำฟอกธำตุขนัธ์  
ขนัธ ์5 ร่ำงกำยซ ้ำอกีครัง้หนึ่ง  เหน็กำยเป็นแกว้ใสสว่ำง  กำยเนื้อ   

 
จำกนัน้ก ำหนดจิตอธิษฐำน  เป็นกำรอธิษฐำนจติหลงักำรเจริญพระกรรมฐำนเต็มก ำลงั   ควำมศกัดิส์ทิธิ ์

อศัจรรย์ย่อมส ำเร็จสมัฤทธิ ์  จำกนัน้ก ำหนดจตินะ   โมทนำสำธุกบัเพื่อนกลัยำณมติรที่ปฏบิตัิธรรมด้วยกนัทุกคน 
รวมถงึพุทธบรษิทัทัง้หลำยทีป่ฏบิตัธิรรม  จะในสำย นอกสำย  เรำลว้นโมทนำยนิดกีบัทุกท่ำน   โมทนำกบัเพื่อนทีม่ำ
ฟังไฟลเ์สยีง  มำปฏบิตั ิ น้อมจติตำมในภำยหลงั  บุญทีเ่กดิกบัท่ำนออเรำขออนุโมทนำยนิดอีอและบุญทีเ่รำไดส้ ำเรจ็
ประโยชน์ออเกดิควำมสขุ  ควำมอิม่ใจ  เกดิอำรมณ์พระกรรมฐำน  อำรมณ์พระนิพพำน   เรำขอน้อมกระแสแผ่อุทศิโดย
เฉพำะเจำะจงใหก้บักลัยำณมติรทัง้ปวง        ใหท้่ำนพอไดร้บัประโยชน์ควำมสุข    เกดิควำมรกั  ควำมสำมคัคใีนหมู่  
ในคณะ  รวมตวักนัเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นดงีำม  ยงัประโยชน์ทัง้ต่อหมู่คณะและสว่นรวม  และพระพุทธศำสนำ  ใจเรำ
เกดิควำมเอบิอิม่ ปิตยินิด ี เกดิควำมผ่องใส    
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จำกนัน้หำยใจเขำ้ลกึๆ ชำ้ๆ  บรกิรรม เขำ้ – พุทธ   ออก – โท   
ลกึๆ ครัง้ที ่2  ธมัโม  ใจยิม้  จติยิม้ 
ครัง้ที ่3  สงัโฆ  

 
ก ำหนดจติ  ว่ำเรำมคีุณพระพุทธเจำ้ พระธรรม พระอรยิสงฆ ์คุ้มครองรกัษำ  เรำมแีต่ควำมเจรญิรุ่งเรอืงใน

ธรรมแต่เพยีงฝ่ำยเดยีว  มพีระนิพพำนเป็นทีส่ดุ  ตรำบทีเ่รำยงัมขีนัธ ์5 ชวีติรุ่งเรอืงดงีำม  สขุภำพสมบรูณ์แขง็แรง  ไร้
โรคำพยำธมิำเบยีดเบยีน   ด้วยอำนิสงสแ์ห่งกำรเจรญิพระกรรมฐำน  รวมถึงชวีติมคีวำมคล่องตวั  มคีวำมโชคดี มี
กระแสเงนิสด  มีวิถี   มีหนทำง   เทพพรหมเทวดำเมตตำสงเครำะห์  เปิดทำง  เปิดประตูแห่งโภคทรพัย์ มีควำม
คล่องตวั  เป็นอุบำสก อุบำสกิำ  เป็นมหำอุบำสก มหำอุบำสกิำ  ผูท้ ำนุบ ำรุงคุม้ครองพระพุทธศำสนำ   มแีต่ควำมดงีำม
ไปพระนิพพำนอย่ำงสง่ำงำมกนัทุกคน   

 
ส ำหรบัวนัน้ี  กข็อโมทนำกบัทุกคนดว้ยนะครบั  ขอใหต้ัง้ใจปฏบิตั ิ หำกเป็นไปไดห้ลงักำรเจรญิและกรรมฐำน

ของตวัเรำเองหรอืมำฝึกร่วมกนั   กพ็ยำยำมอธษิฐำนจติเขยีนแผ่นทองอธษิฐำนจติ  เพื่อพระนิพพำนกนั  คนไหนยงัไม่
มแีผ่นทอง  กข็อควำมจ ำนงค์  ขอรบัแผ่นทองได้นะครบั   ตรงนี้กเ็พื่อทีจ่ะรวบรวมเป็นแสนค ำอธษิฐำนพระนิพพำน  
เพื่อสรำ้งพระพุทธรูป   ซึง่ยงัต้องรวบรวมอกีจ ำนวนมำก  หำกมคีนมำปฏบิตัมิำกขึน้  เพิม่ขึน้  กำรสรำ้งพระพุทธรูป
แสนค ำอธษิฐำนพระนิพพำนกร็วดเรว็ขึน้ตำมไปดว้ยนะครบั  อนันี้กข็อฝำกประชำสมัพนัธ์   แลว้กห็ำกท่ำนใดสนใจจะ
ฝึก  จะเรยีนในคอรส์ทีเ่ป็นกำรปฏบิตัใินเรื่องของกำรเปิดควำมโชคดใีนทำงโลก   เป็นคลอสทำงโลกกม็ ี คลอสพลงัแห่ง
ควำมโชคดเีหลอือกีประมำณ 5 ที่  ใครสนใจกท็กัแต่ที่อำจำรยไ์ด้  เผื่อบำงคนยงัไม่ทรำบนะครบั  ส ำหรบัวนันี้กข็อ
โมทนำกบัทุกคน   ใหทุ้กคนประสบควำมสุข ควำมรุ่งเรอืง ควำมร ่ำรวย  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเทศกำลตรุษจนี   ขอ
เหล่ำเทพยดำทัง้หลำย  อ ำนวยอวยพร  ให้ทุกคนมแีต่ควำมสุข  ควำมเจรญิยิง่ขึน้ไป  ส ำหรบัวนันี้โมทนำกนัทุกคน
สวสัดคีรบั 
 


