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 ก ำหนดลมหำยใจ สตกิ ำหนดรู ้ เหน็ลมหำยใจเป็นเหมอืนกบัแพรวไหม พลิว้ผ่ำนเขำ้ออกในกำยของเรำ 
อำรมณ์จติเบำสบำย จดจ่ออยู่กบัลมหำยใจ ก ำหนดรูใ้นอำรมณ์จติของเรำ ผ่อนคลำยปล่อยวำงร่ำงกำย ปล่อยวำงควำม
วติกกงัวล ควำมคดิฟุ้งปรุงแต่งทัง้หลำย เรำก ำหนดจติปล่อยวำงออกไปจนหมด เหลอือยูแ่ต่เพยีงลมหำยใจเบำละเอยีด 
เรำเป็นผูก้ ำหนดด ูก ำหนดรู ้ตดิตำมดลูมหำยใจ ลมหำยใจหยำบกร็ูว้่ำหยำบ ลมหำยใจละเอยีดกร็ูว้่ำละเอยีด ลมหำยใจ
มคีวำมเบำ มคีวำมสบำย กร็ูอ้ยูว่่ำเบำสบำย วำงอำรมณ์ใจใหภ้ำยในของเรำแยม้ยิม้เบกิบำน เอบิอิม่จำกภำยใน ก ำหนด
รูใ้นลมสบำย ลมหำยใจสบำย อำรมณ์จติเบำสบำยละเอยีด  จติ สต ิก ำหนดรูใ้นควำมผ่องใสเบำสบำยในลม จำกนัน้ เรำ
ก ำหนดพจิำรณำรูใ้นจติ เมื่อไรกต็ำมทีล่มหำยใจละเอยีดจนกระทัง่เกดิสภำวะทีล่มหำยใจนัน้สงบระงบัลง ลมสงบระงบั 
ลมหำยใจสบำย  
 เรำก ำหนดจติต่อไป ยำ้ยควำมสนใจ สตทิีก่ ำหนดตดิตำมรูใ้นลม จำกทีใ่ชล้มเป็นเครื่องมอืเป็นเครื่องหมำยใน
กำรก ำกบัใหจ้ติเรำจดจ่ออยู่กบัสมำธ ิ อยู่กบัควำมสงบ อยู่กบัอำรมณ์จติทีเ่บำสบำย เรำยำ้ยควำมสนใจสตจิำกลมมำสู่
กำรก ำหนดรูใ้นตวัหยุดตวันิ่งของจติ และก ำหนดทีต่วัหยุดตวันิง่ของจตินัน้ มำก ำหนดใหเ้ป็นภำพนิมติของกสณิคอืดวง
แกว้ทีส่ว่ำง เหน็ภำพจติของเรำสว่ำงเป็นแกว้ใส แกว้ใสสว่ำง กำรก ำหนดจติเป็นแกว้ใสสว่ำง สมำธเิรำจดจ่ออยู่กบักอง
ของกสณิ แกว้ทีใ่สสว่ำงนัน้กค็อือุคคหนิมติ ในอำโลกสณิหรอืกสณิแสงสว่ำง ก ำหนดรู ้ ใหภ้ำพนิมติสมัพนัธอ์ำรมณ์จติ 
ยิง่ดวงกสณิมคีวำมสว่ำงมำกเทำ่ไหร่ จติเรำยิง่มคีวำมสุข ควำมผ่องใสมำกเพยีงนัน้  
 จำกจติทีเ่ป็นแกว้ใสสว่ำง ก ำหนดน้อมนึกต่อไป ใหด้วงแกว้ใสสว่ำง กลำยเป็นเพชรประกำยพรกึ คอืเป็น
ประกำย มคีวำมระยบิระยบั มคีวำมแพรวพรำว มปีระกำยรุง้ของ 7 ส ีรศัมแีผ่ออกจำกดวงจติของเรำขณะน้ี แสงสว่ำงที่
แผ่ออก จติเรำยิง่เกดิควำมสุข ควำมผ่องใส เหน็เสน้แสงกระจำยรำยรอบสว่ำงเตม็หอ้งทีเ่รำฝึกสมำธ ิ จติยิง่เอบิอิม่ ยิง่
แยม้ยิม้ ยิง่เป็นสุข สภำวะควำมเป็นทพิยข์องจติเริม่ปรำกฏ ทรงอำรมณ์จติทีผ่่องใสเป็นเพชรประกำยพรกึนี้ ควำมเอบิ
อิม่ผ่องใสคอืหวัใจของกำรปฏบิตั ิ ฝึกจติใหอ้ยู่กบัควำมผ่องใสสว่ำงเป็นสุขอย่ำงยิง่ ก ำหนดรูว้่ำในยำมทีจ่ติเรำเป็นสุข
อย่ำงยิง่ จติเรำเกดิก ำลงั เกดิจติตำนุภำพพจิำรณำด ูท ำควำมเขำ้ใจเปรยีบเทยีบกบัในยำมทีเ่รำทุกข์ ในยำมทีเ่รำกงัวล 
ในยำมทีจ่ติเรำเศรำ้หมอง จติเสยีพลงัจติตำนุภำพถดถอยจำกอำรมณ์ทีก่ระทบในควำมทุกขก์ำรปรุงแต่ง แต่เมื่อไหร่ก็
ตำมทีจ่ติเรำผ่องใส ผ่องใสจำกก ำลงัแห่งฌำนสมำบตั ิผ่องใสจำกเมตตำอปัมำณฌำนคอืเมตตำอนัไม่มปีระมำณ ผ่องใส
จำกอำรมณ์พระนิพพำน จติเรำเปล่งประกำยแห่งควำมสุข จติเรำเกดิจติตำนุภำพ เกดิสภำวะควำมเป็นทพิยส์งูสุด เรำ
ก ำหนดรูท้ ำควำมเขำ้ใจใหล้กึซึ้งในเรื่องของอำรมณ์จติอำรมณ์พระกรรมฐำน  
 จำกนัน้จงึก ำหนดใหจ้ติเรำแผ่กระแสแสงสว่ำง ควำมเป็นประกำยพรกึ ก ำหนดรูว้่ำในขณะทีจ่ติเรำทรงควำม
เป็นประกำยพรกึคอืควำมเป็นเพชรระยบิระยบัแพรวพรำวนัน้ จติเรำสะอำดจำกควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง จติ
ปรำศจำกควำมเกลยีดชงั จติปรำศจำกควำมวติกกงัวลในทุกสิง่ จติมแีตค่วำมผ่องใส มรีศัมจีติสว่ำงละเอยีด ทรงอำรมณ์
นี้ไว ้ก ำหนดรูว้่ำทุกวนิำททีีเ่รำทรงอำรมณ์ จติเรำห่ำงหำยจำกสรรพกเิลสทัง้ปวง เมื่อเรำพจิำรณำไดเ้ช่นนี้ จำกสมถะก็
กลำยเป็นวปัิสสนำ วปัิสสนำคอืเกดิปัญญำท ำควำมเขำ้ใจว่ำ ท ำไมเรำจงึตอ้งทรงอำรมณ์ ทรงอำรมณ์กรรมฐำนเพื่อให้
จติว่ำงจำกสรรพกเิลสทัง้ปวง ก ำหนดจติผ่องใสสว่ำง จติเป็นเพชรดวงใหญ่ระยบิระยบัแสงสว่ำงปรำกฏ ปรำณีตผ่องใส 
ทรงอำรมณ์ควำมผ่องใสของจติเตม็ก ำลงัไว ้ก ำหนดรูว้่ำนี่คอืปฏภิำคนิมติในกสณิจติ จติเรำทรงอำรมณ์สงบสงดัว่ำงจำก
สรรพกเิลสทัง้ปวง  
 เมื่อทรงอำรมณ์เตม็ก ำลงัเขำ้ถงึฌำน 4 ในกสณิ คอืปฏภิำคนิมติพรอ้มอำรมณ์สะอำดสงบ ควำมเป็นทพิย์
ปรำกฏ ก ำหนดจติอธษิฐำน ใหส้ภำวะวตัถุธำตุทัง้หลำยรวมทัง้กำยเนื้อของเรำ โลก บำ้นเรอืน วตัถ ุ จกัรวำล สลำย
ระเบดิกลำยเป็นควำมว่ำงเวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำ เหลอืเพยีงจติเรำปรำกฏลอยเด่นเป็นเพชรประกำยพรกึอยู่ วบิำกกรรม
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ทัง้หลำย ปัญหำทัง้หลำย ควำมทรงจ ำ สญัญำ ควำมคดิ ภำพควำมกงัวล บุคคลทัง้หลำยทีท่ ำใหเ้รำกงัวล ท ำใหเ้รำทุกข ์
ท ำใหเ้รำอดึอดั ก ำหนดจติว่ำทกุสรรพสิง่ แมแ้ต่ร่ำงกำยของเรำ โรคภยัไขเ้จบ็ในกำยของเรำ ปัญหำอุปสรรคทัง้หลำย 
สลำยลำ้ง ระเบดิ ขำว ว่ำง โล่ง กลำยเป็นควำมว่ำง เวิง้วำ้งว่ำงเปล่ำ เหลอืเพยีงจติเรำลอยเด่นชดัเจนอยู่ ใชก้ ำลงัแหง่
อรปูดบัลำ้งวบิำก ควำมคดิ ควำมเครยีด ควำมกงัวล โรคภยัไขเ้จบ็ ระเบดิลำ้งสลำยเป็นควำมว่ำงไปจนหมด เมื่อจติลอย
เด่นอยู่ท่ำมกลำงควำมว่ำงเวิง้วำ้ง ก ำลงัอรปูปรำกฏ ทรงอำรมณ์ในอรปูวำงเฉยในทกุสรรพสิง่ วำงเฉยในรปู ในวตัถุ ใน
สิง่ทีม่ำกระทบทำงอำยตนะทัง้ปวง วำงเฉยต่อสญัญำควำมจ ำ ควำมทรงจ ำในเรื่องทีท่ ำใหเ้รำโกรธแคน้อำฆำตพยำบำท
สลำยลำ้งออกไปจนหมด ควำมทรงจ ำทีก่่อใหเ้กดิควำมรกั โลภ โกรธหลง สลำยลำ้งออกไปจนหมด กลำยเป็นจติทีเ่ป็น
ประกำยพรกึสว่ำงอยูท่่ำมกลำงควำมโล่งว่ำง ทรงอำรมณ์แห่งอรปูใหเ้ป็นก ำลงั เป็นพืน้ เป็นบำทฐำนแหง่กำรปฏบิตั ิ 
อรปูสมำบตัเิป็นกรรมฐำนทีท่รงก ำลงัทีสุ่ดในสมถะ ก ำหนดทรงอำรมณ์ในอรปู เมื่ออรปูสมำบตัขิองเรำทรงตวัดแีลว้ จติ
เรำมคีวำมเป็นประกำยพรกึ สิง่ทีม่ำรบกวน สิง่ทีม่ำกระทบ สลำยไปจนหมด อุปสรรควบิำกทัง้หลำย ขอ้ขดัขอ้งทัง้หลำย 
สลำยออกไปจนหมด  
 ก ำหนดจติต่อไป ว่ำเรำมคีุณแหง่พระพุทธเจำ้ พระธรรม พระอรยิสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ ทีอ่ำศยัตลอดชวีติ
ก ำหนดจติทีก่ลำงดวงจติทีเ่ป็นประกำยพรกึนัน้ ปรำกฏภำพพุทธนิมติขององคส์มเดจ็พระจอมไตรศำสดำสมัมำสมัพุทธ
เจำ้ เป็นเพชรประกำยพรกึสว่ำงชดัเจนอยูภ่ำยในดวงจติ ฉพัพรรณรงัสรีศัมขีองพระพทุธองคย์ิง่แผ่สว่ำงจำกจติของเรำ  
ทรงอำรมณ์ใหเ้หน็ภำพพุทธนิมติของพระพุทธองคอ์ยู่กลำงดวงแกว้ คอืดวงจติเรำทีเ่ป็นเพชรสว่ำง ใจเอบิอิม่ผ่องใส ใจ
เคำรพศรทัธำในพระพุทธองคอ์ย่ำงสุดจติสุดใจ ประคบัประคองอำรมณ์จติไว ้ทรงอำรมณ์ไว ้ทรงภำพนิมติไว ้ก ำหนดจติ
พจิำรณำว่ำ เรำตัง้จติน้อมกรำบขออำรำธนำบำรมพีระพุทธองคท์รงสงเครำะห ์ ขอก ำลงัแห่งพทุธำนุภำพ ธรรมำนุภำพ 
สงัฆำนุภำพ น้อมจติของขำ้พเจำ้ขึน้ไปยงัพระนิพพำนดว้ยเถดิพระพุทธเจำ้ค่ะ ตัง้จติอธษิฐำน พุ่งจติ ในระหว่ำงทีพุ่่งจติ
ขึน้ไปเป็นแสง จติกก็่อรปูเป็นอทสิมำนกำย กำยพระวสุิทธเิทพปรำกฏชดัเจน ขึน้ไปทีบ่นพระนิพพำน อยู่เบือ้งหน้ำ
พระพุทธเจำ้สมเดจ็องคป์ฐม รำยลอ้มดว้ยพระพุทธเจำ้ทุกพระองค ์ พระปัจเจกพทุธเจำ้ทุกๆพระองค ์ พระอรหนัต์
ขณีำสพทุกๆพระองคบ์นพระนิพพำน ก ำหนดจติ เหน็กำยรูส้กึถงึควำมเป็นอทสิมำนกำย ทีเ่รำนัง่กระโหย่งพนมมอืน้อม
จติกรำบทุกท่ำน ทุกๆพระองคด์ว้ยควำมเคำรพ ดว้ยควำมนอบน้อม  
 ในขณะทีก่รำบพระพุทธเจำ้ เรำกน้็อมจติขอกระแสพทุธำนุภำพ พุทธบำรมขีองพระพุทธองค ์ ในขณะทีก่รำบ
พระพุทธองคท์รงมพีระพทุธเมตตำต่อเรำอย่ำงไรบำ้ง เรำค่อยๆก ำหนดควำมรูส้กึใหล้ะเอยีด กรำบนิ่งทีต่กัของท่ำนหรอื
แทบพระบำทของท่ำน ในขณะทีอ่ำรมณ์จติของเรำ อทสิมำนกำยทรุดกรำบ แนบอยูท่ีต่กัหรอืพระบำทของท่ำน อำรมณ์
ใจทีเ่รำมตี่อพระพุทธองคเ์ป็นเชน่ไรบำ้ง กใ็หเ้รำก ำหนดรู ้ยิง่จติเรำมคีวำมเคำรพรกัในพระพุทธเจำ้มำกเท่ำไหร่ กระแส
แห่งพุทธำนุภำพ กระแสธรรม กระแสแห่งพระนพิพำนยิง่ถ่ำยทอดลงมำสู่ดวงจติอทสิมำนกำยของเรำมำกขึน้ไดเ้พยีง
นัน้ แต่ละคนทีฝึ่กพระกรรมฐำน มคีวำมกำ้วหน้ำแตกต่ำงกนั ขึน้อยู่กบัอำรมณ์ทีเ่รำมคีวำมเคำรพรกัพระพุทธเจำ้ บำง
คนกรำบเพยีงอำกำรเฉยๆ แตห่ำกคนทีก่รำบดว้ยควำมนอบน้อม ดว้ยควำมเคำรพรกัอย่ำงสุดหวัจติหวัใจต่อพระพุทธ
องค ์ บุคคลทีม่คีวำมเคำรพเลื่อมใสในพระพุทธองคอ์ย่ำงยิง่ ยอ่มทีจ่ะน้อมรบักระแสเขำ้ถงึกระแสธรรม ทีพ่ระพุทธองค์
ทรงสอนไดม้ำกกว่ำบคุคลทีม่อีำรมณ์เฉยๆ กรำบแลว้กไ็ม่ไดรู้ส้กึอะไรเท่ำไหร่ ดงันัน้เป็นเรื่องทีเ่รำจะตอ้งค่อยๆปรบัจติ
ใหม้คีวำมนอบน้อมอ่อนโยนในพระรตันตรยัในพระพุทธเจำ้มำกขึน้เพยีงนัน้  
 เมื่อจติมคีวำมเคำรพต่อพระพุทธองคแ์ลว้ เรำกก็ ำหนดจติต่อไป ว่ำเรำอยู่บนพระนิพพำน ในขณะทีเ่รำอยู่บน
พระนิพพำน เรำกเ็จรญิวปัิสสนำญำณซ ้ำ ในอำรมณ์พระนิพพำน กำรทีเ่รำยกจติดว้ยก ำลงัของมโนมยทิธ ิ คอืยกอทิ
สมำนกำยขึน้มำบนพระนิพพำนได ้ นัน่หมำยควำมวำ่ อำรมณ์ใจของเรำในขณะทีเ่รำอยูบ่นพระนิพพำนนัน้ อำรมณ์จติ
เรำสงบสงดั ว่ำงจำกควำมโลภ โกรธ หลง มอีำรมณ์เขำ้ถงึควำมเป็นอรหตัผล ในช่วงขณะทีเ่รำปฏบิตั ิในชว่งทีเ่รำเจรญิ
พระกรรมฐำน เป็นอำรมณ์แหง่พระอรยิเจำ้ ซึง่หำกเรำหมัน่ฝึกหมัน่ปฏบิตัจินกำรยกจติขึน้มำบนพระนิพพำนนัน้ มี
อำรมณ์ทีท่รงตวั อำรมณ์ควำมเป็นพระอรยิเจำ้ อำรมณ์ใจของเรำทีส่งบสงดัจำกควำมโลภ โกรธ หลงกลำยเป็นปกต ิ
กลำยเป็นฌำน กลำยเป็นชนิ ในทีสุ่ดกเิลสกค็่อยๆถอดถอนออกจำกจติของเรำ สงัโยชน์ทัง้ 10 ประกำรอนัเป็นเครื่อง
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รอ้ยรดัแน่นหนำต่อจติ กค็่อยๆหลวม ค่อยๆคลำย ค่อยๆขำดไป จนในทีสุ่ด ทัง้สรรพกเิลสคอืควำมโลภ โกรธ หลง 
อนุสยัของจติ รวมไปถงึสงัโยชน์ทัง้ 10 ประกำรกข็ำดสะบัน้ กลำยเป็นสมุทเฉทปหำรไปในทีสุ่ด ก ำหนดพจิำรณำทรง
อำรมณ์ในขณะน้ี ก ำหนดดจูติรูจ้ติของเรำ จติของเรำในขณะนี้ มคีวำมหว่งในร่ำงกำยขนัธ ์5 ไหม จติของเรำในขณะน้ีมี
ควำมหลงในร่ำงกำยขนัธ ์5 ไหม  
 ก ำหนดพจิำรณำต่อไปในมรณำนุสต ิจติของเรำในขณะน้ี มคีวำมหว่งควำมอำลยัต่อควำมตำยไหม หำกตำยไป
ในลมหำยใจนี้ขณะนี้ เรำเขำ้ถงึซึง่พระนิพพำน บรรลุซึง่พระอรหตัผลในขณะตำย เรำมคีวำมอำลยัในชวีติ มคีวำมยนิดี
ในพระนิพพำนไหม พจิำรณำน้อมจติ ถำมจติ ตอบจติต่อไป ควำมห่วงควำมอำลยัในกจิกำรงำนหน้ำทีต่่ำงๆกด็ ี ควำม
ห่วง ควำมอำลยัในบุคคลทัง้หลำยอนัเป็นทีร่กั ไม่ว่ำจะเป็นพ่อแม่ ไมว่่ำจะเป็นพีน้่อง ไมว่่ำจะเป็นสำมภีรรยำ ไมว่่ำจะ
เป็นลูกเป็นหลำน หำกเรำตอ้งตำยไปในขณะน้ีไปนิพพำน จติเรำยงัมคีวำมห่วงหำ มคีวำมอำลยัในบุคคลทัง้หลำยอนั
เป็นทีร่กัไหม พจิำรณำจติต่อไป และในอำรมณ์ใจทีเ่ป็นกเิลส ในควำมโกรธ ในควำมอำฆำต พยำบำทจองเวรทัง้หลำย 
ใจของเรำยงัมคีวำมอำลยั ยงัเกบ็ขึง้ ควำมโกรธไว ้ ทีจ่ะเอำแคน้เอำคนื ทีจ่ะตำมไปเกดิ ไปจองลำ้งจองผลำญ บุคคลที่
เคยท ำใหเ้รำเจบ็ช ้ำน ้ำใจอกีไหม หรอืจติเรำมเีพยีงแต่ว่ำ เรำจะไปนิพพำนแลว้ เรื่องทัง้หลำย กรรมทัง้หลำย สิง่ต่ำงๆที่
เคยล่วงเกนิ เรำใหอ้ภยัทำนจนหมด เรำตดัควำมพยำบำทจนสิน้ ออกจำกจติของเรำเพรำะเรำจะไปพระนิพพำนแลว้ ไม่
เอำเรื่องเอำรำวกบัใครทัง้สิน้ ก ำหนดน้อมพจิำรณำในจติของเรำ วำงไดไ้หม ปล่อยวำง ใหอ้ภยัทำน ยอมรบักำรขมำ
กรรมไดไ้หม  
 ก ำหนดจติต่อไป ทรงสภำวะเป็นกำยพระวสุิทธเิทพอยูบ่นพระนิพพำน ก ำหนดพจิำรณำว่ำ ยงัมบีุญกุศล
ทัง้หลำยมำกมำยทีเ่รำสรำ้งบ ำเพญ็ไว ้ ในหลำยภพหลำยชำตริวมถงึชำตปัิจจุบนั บุญกุศลนัน้มมีำกมำยมหำศำล
เพยีงพอใหเ้รำไปเกดิเป็นมนุษยท์ีร่ ่ำรวย เป็นอภมิหำเศรษฐ ี มยีศศกัดิส์ำมำรถไปเกดิเป็นเจำ้ชำยเจำ้หญงิ เกดิเป็น
กษตัรยิ ์ เกดิเป็นมหำเศรษฐ ี เกดิเป็นพระเจำ้จกัรพรรดริำช จติเรำยงัมคีวำมอำลยัในกำรเกดิ ในกำรจุตนิัน้หรอืไม่ คดิ
พจิำรณำต่อไป อนัน้ีเป็นมนุษยส์มบตั ิ เรำตดัทิง้ เรำสละตดัอำลยัไดไ้หม และก ำหนดจติพจิำรณำต่อไป ว่ำแลว้ทำน
ทัง้หลำยเล่ำ สงัฆทำนทัง้หลำย วหิำรทำนทัง้หลำย ตลอดรวมไปจนถงึบญุกุศลในกำรสรำ้งพระพุทธรปูกด็ ีบุญกุศลใหญ่
ทีเ่รำสกักำระกรำบไหวพ้ระธำตุ พระบรมสำรรีกิธำต ุบุญกศุลทัง้หลำยเหล่ำนัน้ ยงัก่อใหเ้กดิสวรรคส์มบตั ิมวีมิำนแกว้รอ
เรำอยู่ในสวรรคช์ัน้ดำวดงึสก์ด็ ีสวรรคช์ัน้จำตุบำ้งกด็ ีสวรรคช์ัน้ยำมำ สวรรคช์ัน้ต่ำงๆ มวีมิำนแกว้ ทพิยสมบตั ิ เทวดำ
นำงฟ้ำอนัเป็นบรวิำร มรีปูโฉมทีห่ล่อเหลำสวยงำม รอเรำอยูม่ำกมำย เรำยงัมคีวำมอำลยัในสวรรคส์มบตัไิหม หรอื
ปรำรถนำจุดเดยีวคอืพระนิพพำน ก ำหนดพจิำรณำต่อไป และยงัมพีรหมสมบตัอินัเกดิขึน้จำกกำรเจรญิสมำบตัเิจรญิ
พระกรรมฐำน พรหมสมบตัอินักอ่เกดิขึน้จำกกำรเจรญิเมตตำพรหมวหิำร เมตตำอปัมำณฌำน บำรมบีุญกุศลอนัเกดิขึน้
จำกฌำน 4 จำกอำนำปำนสต ิฌำนอนัเกดิขึน้จำกกำรเจรญิกสณิ ทัง้อุคคหนิมติ ปฏภิำคนิมติ รวมควำมว่ำก ำลงัแห่งฌำน
เรำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมตตำอปัมำณฌำนนัน้ ยงัใหเ้กดิพรหมสมบตั ิ ตอ้งไปจุตเิป็นมหำพรหม เป็นอำภสัรำพรหม 
พรหมอนัมแีสงสว่ำง รศัมกีำยอนัรุ่งโรจน์อย่ำงยิง่ เป็นพรหมระดบัผูใ้หญ่คอืมหำพรหม มอีำยคุวำมเป็นทพิยย์ำวนำน
มหำศำล แมพ้ระพุทธเจำ้พระพทุธองคท์รงตรสัแลว้ พระองคแ์ลว้พระองคเ์ล่ำ ก ำลงับญุแห่งควำมเป็นพรหมกย็งัไมห่มด
สิน้ลง ใหเ้รำพจิำรณำว่ำอำนิสงส ์ผลแห่งกำรเจรญิสมถะ เจรญิพระกรรมฐำน มพีรหมสมบตัริออยู่ เรำมคีวำมอำลยัไหม 
หรอืปรำรถนำพระนิพพำนจุดเดยีว  
 จำกนัน้ก ำหนดต่อไป ว่ำเมื่อพจิำรณำแลว้ ตดัแลว้ สละแลว้ ในขณะทีเ่รำอยู่บนพระนิพพำนน้ี สงัโยชน์ทัง้ 10 
ทีร่อ้ยรดัเรำไวอ้ยู่กบัภพภมูทิัง้หลำย ควำมพงึพอใจกบัเบญจมกำมคุณ 5 รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั ขำดสะบัน้ออกไปจำก
จติเรำ จติเรำปรำรถนำอย่ำงเดยีวคอืพระนิพพำน สงัโยชน์ขอ้ทีส่งูขึน้ รปูสมำบตั ิ อรปูสมำบตัไิม่มใีนจติเรำ อำรมณ์จติ 
ตดัทิง้จำกควำมวุ่นวำย ควำมกงัวล จติปล่อยวำงจำกควำมหดหู่ ควำมเศรำ้หมอง จติตดัจำกอวชิชำ ควำมหลงในภพภมูิ
ต่ำงๆ ควำมตดิในภพภมูติ่ำงๆ ควำมเขำ้ใจว่ำกำรเป็นมนุษยน์ัน้เป็นควำมสุข กำรเป็นเทวดำ เป็นพรหมนัน้เป็นควำมสุข 
กำรท่องเทีย่วอยู่ในสงัสำรวฏันี้เป็นเรื่องของควำมสุข ควำมเพลดิเพลนิ ก ำหนดพจิำรณำตดัสงัโยชน์ทัง้ 10 เครื่องรอ้ยรดั
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ใหเ้รำตดิอยู่กบัสงัสำรวฏั ก ำหนดว่ำชำตนิี้เป็นชำตสุิดทำ้ยของขำ้พเจำ้ ตำยเมื่อไหรข่ำ้พเจำ้ขอยกจติขึน้มำบนพระ
นิพพำน  
 ก ำหนดในควำมเป็นกำยพระวสุิทธเิทพสว่ำงผ่องใสเตม็ก ำลงั อธษิฐำนจติขออทสิมำนกำยไปปรำกฏอยูท่ี่
วมิำนของตนเองบนพระนิพพำน อยู่ในสภำวะกำยพระวสุิทธเิทพ นัง่อยู่บนพระแท่น หอ้ยขำหอ้ยพระบำทลงมำ สวม
ฉลองพระบำทปลำยงอน เครื่องทรงเป็นกำยพระวสุิทธเิทพ ก ำหนดจติเปล่งแสงสว่ำง ทรงอำรมณ์พระนิพพำน พจิำรณำ
ในอำรมณ์พระนิพพำนอยู่ทีว่มิำนแกว้ของเรำบนพระนิพพำนนัน้ พจิำรณำในอำรมณ์ ว่ำเมื่อเรำตดัจำกสงัสำรวฏั ตดั
สงัโยชน์ทัง้ 10 ตดัควำมโลภ โกรธ หลงออกไปจนหมดสิน้จำกใจ จติจดจ่ออยู่กบัพระนิพพำน เสวยอำรมณ์วมิุตเป็นนิโรธ
กรรม นิโรธสมำบตัใินขณะทรงอำรมณ์สงูสุด คอือำรมณ์พระนิพพำน พจิำรณำว่ำเมื่อตดัสงัโยชน์ทัง้หลำย ตดัเครื่อง
พนัธนำกำรจติทัง้หลำย ตดัควำมหว่ง ควำมอำลยัทัง้ปวงออกไป จติแนบอยู่กบัพระนิพพำนเขำ้ถงึอำรมณ์ คอือำรมณ์ที่
พระพุทธองคท์รงตรสัสอนไวว้่ำ นิพพานัง ปรมงัสญุญงั พระนิพพำนเป็นควำมว่ำงจำกควำมโลภ โกรธ หลงอย่ำงยิง่ 
ว่ำงจำกควำมห่วง ควำมอำลยั นิพพานัง ปรมงัสุข พระนิพพำนเป็นสุขอย่ำงยิง่ เมื่อก ำหนดนพิพำนัง ปรมงัสุข  พระ
นิพพำนเป็นสุขอย่ำงยิง่ ก ำหนดจติเขำ้ถงึควำมสุขในอำรมณ์พระนิพพำน เสวยวมิุตในอำรมณ์พระนิพพำน แผแ่สงสว่ำง
รศัมขีองกำยพระวสุิทธเิทพใหแ้ผ่สว่ำงกระจำยออกไป จติเป็นสุขอย่ำงยิง่ ทัง้กำยพระวสุิทธเิทพและวมิำนของเรำสว่ำง
เจดิจำ้อย่ำงยิง่ ทรงอำรมณ์ไว ้ รูส้กึถงึแสงสว่ำงกำยทพิยเ์ป็นรุง้แพรวพรำวเป็นเสน้แสงออกไป แผ่สว่ำง เสวยอำรมณ์
วมิุตไว ้จติผ่องใสเตม็ก ำลงั ภำพก ำลงัแห่งมโนมยทิธยิิง่ชดัเจนเตม็ก ำลงั ควำมเป็นแกว้เป็นเพชรของกำยพระวสุิทธเิทพ
ชดัเจนระยบิระยบั จติแยม้ยิม้เบกิบำน ภำยในเอบิอิม่ จติตำนุภำพในขณะทีเ่รำเพำะบ่มสะสมอำมณ์แหง่พระกรรมฐำน 
อำรมณ์แหง่พระนิพพำน จติยิง่เกดิสภำวะควำมเป็นทพิย ์เกดิควำมผ่องใส เกดิควำมแพรวพรำวระยบิระยบั นึกคดิสิง่ใด
กเ็กดิปัญญำญำณ เกดิญำณทศันะ ปัญญำแห่งสมำธ ิ เกดิควำมเป็นทพิย ์ จติอธษิฐำนสิง่ใดส ำเรจ็สมัฤทธิส์มปรำรถนำ 
กำยทพิยเ์กดิพลงัทัง้ในส่วนของก ำลงัฌำน ก ำลงัจติ และควำมบรสุิทธิส์ะอำดหมดจดของจติทีส่ะอำดจำกสรรพกเิลสทัง้
ปวง  
 กำยทพิยน์ัน้เป็นพลงังำน เป็นพลงังำนทีส่ะสมมำดว้ยบญุ สะสมมำดว้ยก ำลงัของฌำนสมำบตั ิ เป็นพลงังำนที่
สะสมมำดว้ยก ำลงัแหง่พรหมวหิำร 4 คอืควำมเมตตำ กรุณำ มทุติำ อุเบกขำ เป็นพลงังำนทีเ่ขำ้ถงึควำมบรสุิทธิส์ะอำด
หมดจดจำกกำรเจรญิวปัิสสนำญำณ สะอำดจำกกเิลส ควำมเพยีว ควำมบรสุิทธิข์องพลงังำนของกำยทพิย์ กำยพระวิ
สุทธเิทพของเรำตอนน้ีเปล่งประกำยสว่ำงสงูสุด มโนมยทิธสิวำ่งผ่องใสชดัเจนจนเป็นมโนมยทิธเิตม็ก ำลงั ประคอง
อำรมณ์ไว ้ เสวยอำรมณ์วมิตุ รูส้กึถงึกำยพระวสุิทธเิทพทีเ่ปล่งประกำย เสวยอำรมณ์แห่งวมิตุตสุิข จติมคีวำมเอบิอิม่
สว่ำง ยิง่จติของเรำเป็นสุข จติของเรำยิง่แนบอยู่กบัพระนิพพำน จติยิง่แนบอยู่กบัพระนพิพำนมำกเท่ำไหร่ ในช่วง
สุดทำ้ยของชวีติเมื่อเรำตอ้งดบัขนัธ์ ละจำกร่ำงกำยขนัธ ์ 5 ไป จติเรำกส็ำมำรถเขำ้ถงึพระนิพพำนไดง้ำ่ย เพรำะจติมี
ควำมแนบอยู่กบัอำรมณ์พระนิพพำนเป็นปกตอิยู่แลว้ จติมธีรรมฉนัทะในพระนิพพำน ปรำรถนำพระนิพพำนเป็นทีสุ่ด 
ควำมลงัเลสงสยัว่ำเรำจะไปพระนิพพำนในขณะจติสุดทำ้ยก่อนตำยไดห้รอืไม่ กไ็ม่มใีนจติของเรำอกี ควำมคล่องตวัทีเ่รำ
ยกจติอทสิมำนกำยมำบนพระนิพพำนไดอ้ย่ำงคล่องตวัเป็นปกต ิยิง่สรำ้งควำมศรทัธำ ควำมเชื่อมัน่ในจติของตน ว่ำตำย
เมื่อไร อย่ำงไรกต็ำมเรำมำพระนิพพำนไดอ้ย่ำงแน่นอน  กำรปฏบิตัธิรรมของเรำ เจรญิปัญญำ เขำ้ใจในเหตุในผลในแต่
ละจุดทีเ่รำฝึกฝน ในจุดทีเ่รำปฏบิตั ิว่ำท ำท ำไมเพื่ออะไร ก ำหนดรูเ้ป็นปกต ิทรงอำรมณ์พระนพิพำนไวส้ว่ำง  
 จำกนัน้อธษิฐำนจติต่อไป ว่ำในเมื่อเป็นชำตสุิดทำ้ยทีเ่รำตัง้ใจจะไปพระนิพพำน เรำตัง้จติเรำร ำลกึนึกถงึพระ
พุทธองค ์ ขออำรำธนำบำรมพีระพุทธเจำ้ทรงสงเครำะห์ ขอใหเ้หน็ภำพอดตีชำต ิ เหน็ภำพกำยทพิยใ์นอดตีชำตขิอง
ขำ้พเจำ้แต่ละบุคคล ทีข่ำ้พเจำ้สรำ้งกุศลบ ำเพญ็บำรม ี เจรญิสมถะ เจรญิวปัิสสนำ รวมถงึบ ำเพญ็บำรมใีนกำรสรำ้ง ให้
บรจิำคในทำน กำรบวช กำรถอืศลี กำรถอืเนกขมัมะ กำรบวชเป็นพระภกิษุ บวชเป็นพระภกิษุณี บวชเป็นผำ้ขำวแม่ขำว 
รวมไปถงึกรรมฐำนทุกกองทีเ่รำเคยปฏบิตั ิภำพกำยทพิย ์เพศ พรต ทีเ่รำเคยสรำ้งบำรมมีำ มจี ำนวนมำกมำยมหำศำล
เท่ำไหร ่ ขอใหเ้รำก ำหนดรูใ้นจติของเรำ เหน็ในจติของเรำ บำงคนกเ็หน็ทัง้ในส่วนทีเ่คยเป็นฤำษี บำงส่วนกเ็ป็นผำ้ขำว 
เหน็ในเพศในภำพทีเ่ป็นพระ เป็นพระภกิษุณี ก ำหนดรูข้องเรำแต่ละคน   
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 จำกนัน้ก ำหนดจติต่อไป อธษิฐำนรวมบำรมเีก่ำ ขอกำยทพิยท์ัง้หลำยทีบ่ ำเพญ็บำรมไีวด้แีลว้นัน้ ในส่วนทีเ่ป็น
บุญเป็นกุศล ขอกำยทพิยม์ำกมำยมหำศำลแห่งชำตภิพทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้กดิ ไดจุ้ต ิ ไดส้รำ้งบำรม ี ทัง้ดว้ยกำยทพิยอ์นัเป็น
มนุษย ์ทัง้กำยทพิยใ์นสภำวะแห่งควำมเป็นเทพเทวดำ ทัง้กำยทพิยใ์นสภำวะแห่งพรหม ขอใหก้ำยทพิยท์ัง้หลำยจงทบั
ซอ้นมำรวมตวักนัเป็นหนึ่งเดยีว ทำบรวมพุ่งกลบัมำรวมกบักำยพระวสุิทธเิทพของขำ้พเจำ้ ณ บดัน้ี กรรมฐำนทุกกองที่
เคยปฏบิตั ิก ำลงัฌำนสมำบตัทิีเ่คยได ้ อภญิญำสมำบตัทิีเ่คยคล่องตวัใชง้ำนได ้ จงมำรวมตวั กำยทพิยอ์ทสิมำนกำยยิง่
สว่ำงขึน้ รุง่โรจน์ขึน้ ควำมทรงจ ำ สญัญำ ภำพกรรมฐำนเก่ำยอ้นคนืกลบัมำทัง้หมด อภญิญำสมำบตัยิอ้นคนืกลบัมำ
ทัง้หมด สำยบุญ สำยทรพัย ์ สำยสมบตั ิ สำยบำรมยีอ้นทวนกลบัคนืมำทัง้หมด เอกคัคตำรมณ์รวมกำยทัง้หลำย กำย
ทพิยท์ัง้หลำยในทุกชำตภิพมำเป็นหนึ่งเดยีว เป็นเอกคัคตำรมณ์คอืกำยทพิยใ์นชำตปัิจจบุนันี้ กำยพระวสุิทธเิทพยิง่
สว่ำงขึน้ใสขึน้ ก ำหนดทรงอำรมณ์ไวใ้นอำรมณ์ของพระนิพพำน ตอนนี้ใหเ้รำแต่ละบคุคลยอ้นทวนกรรมฐำน กรรมฐำน
ทีเ่ป็นของเก่ำขอใหผุ้ด ธรรมทัง้หลำย กระแสธรรมทีคู่่ควรเหมำะสม สปัปำยะกบัจติของเรำ ขอใหผุ้ดปรำกฏเกดิขึน้ใน
แต่ละบุคคลเป็นปัจจตัตงั ทรงอำรมณ์ไว ้ ก ำหนดด ู ก ำหนดรู ้ รูต้ื่นขึน้ในธรรม รูต้ื่นขึน้ในกรรมฐำน รูต้ื่นขึน้ในของเก่ำ
บำรมเีก่ำ ทรงควำมผ่องใสไว ้ก ำหนดรู ้ก ำหนดดขูองตวัเรำนะ ขอใหก้รรมฐำนเก่ำผุดขึน้ บำรมเีก่ำผุดขึน้ เมื่อก ำหนดรู้
แลว้กต็ัง้จตินะ ปฏบิตัใิหย้ิง่ขึน้ ขึน้มำพระนิพพำนใหบ้่อยขึน้  
 เมื่อสมควรกบัเวลำแลว้  กก็ ำหนดจติอธษิฐำนพุ่งอทสิมำนกำยของเรำ ไปกรำบพระพทุธเจำ้ทกุพระองค ์พระ
ปัจเจกพทุธเจำ้ทุกพระองค ์  พระอรหนัตท์ุกๆพระองคบ์นพระนพิพำนรวมถงึพระสุปฏปัินโน ครบูำอำจำรย ์ เทพพรหม
เทวำ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ท่ำนผูม้พีระคณุทัง้หลำย พ่อแม่ทัง้ในอดตีชำตแิละชำตปัิจจุบนั ไมว่่ำจะอยู่ภพใดภูมใิด อทสิมำนกำย
เรำแยกออกไปเป็นจ ำนวนมำกมำยมหำศำล มำกกว่ำเมด็ทรำยในทอ้งมหำสมุทร แยกไปกรำบทุกท่ำนทุกพระองค ์
อธษิฐำนใหทุ้กกำยทพิย ์ กำยพระวสุิทธเิทพทีแ่ยกออกไป ปรำกฏดอกบวัแกว้ขนำดใหญ่สว่ำง เป็นก ำลงัแห่งบญุ
กรรมฐำน ก ำลงัแหง่กุศล ก ำลงัแห่งควำมดทีีเ่รำท ำ ทีเ่รำมคีวำมเพยีร น้อมถวำยบูชำทุกท่ำน ส่งบุญ ส่งกุศล เป็นปฏบิตัิ
บูชำถงึทุกท่ำน น้อมถวำย ถวำยดว้ยควำมนอบน้อม กรำบดว้ยควำมเคำรพ กรำบดว้ยควำมรูส้กึขอบคุณส ำนึกรูใ้น
พระคุณของทุกทำ่น ในขณะทีก่รำบขอบคุณส ำนึกรูใ้นพระคุณ ใหเ้รำยอ้นดจูติของเรำ ยิง่จติเรำมคีวำมกตญัญลูกึซึ้ง 
ส ำนึกถงึพระคุณท่ำน ใจเรำยิง่อิม่เอมเป็นสุข ควำมนอบน้อมอ่อนโยน ควำมกตญัญ ูควำมรูคุ้ณนัน้ ไม่ใช่สิง่ทีเ่รำสละออก 
แต่กลบักลำยเป็นสิง่ทีท่ ำใหจ้ติเรำเกดิควำมเอบิอิม่ ควำมผ่องใสมำกขึน้กว่ำเดมิ กลำยเป็นบุคคลทีม่จีติทีล่ะเอยีด
ประณีต บุคคลทีไ่มม่คีวำมรูส้กึในควำมกตญัญใูนควำมรูคุ้ณนัน้ เป็นผูท้ีจ่ติมคีวำมหยำบกระดำ้ง ตรงนี้กใ็หเ้รำก ำหนด
เพื่อรูใ้นจติของเรำ รูว้่ำควรจะตอ้งปรบัจติเช่นไร อำรมณ์จติทีน้่อม มคีวำมนอบน้อมอ่อนโยน ควำมรูส้กึของจติทีม่คีวำม
ส ำนกึรูข้อบคุณกตญัญ ูจติเรำยิง่ละเอยีดขึน้ อ่อนโยนขึน้ ปรำณีตขึน้ จติทีแ่ยม้ยิม้เบกิบำน จติทีม่ปัีญญำละเอยีดในกำร
พจิำรณำ เรำยิง่กำ้วหน้ำในธรรมขึน้สงูขึน้ เมื่อกรำบดว้ยควำมส ำนึกรูก้ตญัญรููคุ้ณกตเวทติำกบัท่ำนแลว้ เรำกพ็ุ่งอทิ
สมำนกำยจำกทุกภพภมูทิีก่รำบทุกท่ำนไว ้ พุง่กลบัมำรวมทีอ่ทสิมำนกำย กำยพระวสุิทธเิทพบนพระนิพพำนอกีครัง้ 
ก ำหนดกำยสว่ำงขึน้ จติเอบิอิม่เป็นสุข กรำบลำท่ำนน้อมถวำยกศุลต่อทุกท่ำนแลว้  
 จำกนัน้เรำจงึพุง่จติอทสิมำนกำยกลบัมำทีข่นัธ ์ 5 ร่ำงกำยกำยมนุษยบ์นโลก ก ำหนดน้อมขอกระแสพระ
นิพพำน กระแสบญุกุศล สำยสมบตัพิรัง่พรลูงมำเป็นล ำแสงสขีำวคลุมกำย คลุมบำ้น คลุมกจิกำรอำคำรสถำนทีท่ีเ่รำ
เจรญิ ท ำธุรกจิกำรงำน น้อมดงึกระแสลงมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กระแสธรรม กระแสมรรคผล กระแสแห่งพระนิพพำน 
เป็นแสงสว่ำงลงมำฟอกธำตขุนัธ ์ ปรบัธำตุขนัธ ์ เหน็กำยเนื้อของเรำเป็นโครงกระดกูใสเป็นแกว้ เหน็ผม ขน เลบ็ ฟัน 
หนังใสเป็นแกว้สว่ำง กำยเนื้ออำกำร 32 ธำตุทัง้ 4 ใสเป็นแกว้สว่ำง จติมคีวำมเอบิอิม่ผ่องใส ร่ำงกำยธำตุขนัธป์รำศจำก
โรคภยัไขเ้จบ็ เซลลท์ุกเซลลส์ะอำด ร่ำงกำยสะอำดบรสุิทธิห์มดจด น้อมสำยบญุ สำยทรพัย ์สำยสมบตัทิีเ่รำท ำสะสมมำ 
ขอจงปรำกฏสำยบุญ สำยทรพัยเ์ป็นฉพัพรรณรงัสเีป็น แสงสทีัง้ 7 พรอ้มกบัภำพนิมติของทรพัย ์มนุษยส์มบตั ิทรพัยส์นิ
เงนิทอง โปรยปรำย ธนบตัร เหรยีญเงนิ เหรยีญทอง เพชรนิลจนิดำ อญัมณี สิง่ทีม่คี่ำทัง้หลำยโปรยปรำย พรัง่พรำยลง
มำ รำยรอบแลว้ จติเรำก ำหนดน้อม วำ่สำยสมบตัทิีล่งมำนัน้ เป็นสำยสมบตั ิ สำยทรพัย ์ เพื่อเรำสรำ้ง เพื่อเรำต่อบุญ
บำรม ีเพื่อเรำไดท้ะนุบ ำรุงตน ทะนุบ ำรุงครอบครวั ท ำนุบ ำรุงชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรยิ ์ก ำหนดจติว่ำเรำเปิดรบัสำย
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บุญ สำยทรพัย ์สำยสมบตัเิพื่อเป็นมหำอุบำสก มหำอุบำสกิำ ท ำนุบ ำรุงส่วนรวม โลก ชำต ิพระพุทธศำสนำ ขอใหค้วำม
คล่องตวัจงปรำกฏกบัทุกคน  
 จำกนัน้ก ำหนดนะ อธษิฐำนตัง้จติว่ำ ค ำอธษิฐำนหลงักำรเจรญิพระกรรมฐำนในอำรมณ์พระกรรมฐำนใน
ระดบัสงู ค ำอธษิฐำนมคีวำมศกัดิส์ทิธิอ์ศัจรรย์ ทุกสิง่ทีอ่ธษิฐำนเกดิผลอำนิสงส ์เมื่ออธษิฐำนกก็ ำหนดนะ โมทนำ สำธุกบั
เพื่อนกลัยำณมติรทุกคนทีป่ฏบิตัธิรรม ทีต่ัง้ใจมำปฏบิตัธิรรมพรอ้มกนั และทีม่ำฟัง มำปฏบิตั ิ มำฝึกภำยหลงั ใน
ขณะเดยีวกนักต็ัง้ใจต่อไปว่ำ คนไหนมโีอกำสกเ็ขยีนแผ่นทองอธษิฐำนพระนิพพำน ทกุครัง้ทีย่กจติขึน้มำบนพระ
นิพพำน กเ็ขยีนแผ่นทองอธษิฐำน เพื่อหล่อพระ สรำ้งพระ บ ำเพญ็บำรม ีสรำ้งพระเจำ้องคแ์สนพระนิพพำน แสนดวงจติ
ทีย่กขึน้สู่พระนิพพำน เกดิอำนิสงสผ์ลบุญมหำศำล เป็นพระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิ ์ก ำหนดจตินะ มโีอกำสกพ็ยำยำมเขยีนทุก
ครัง้ แลว้กข็อฝำกประชำสมัพนัธว์่ำ ตน้เดอืนกเ็รยีนเชญิถวำยรว่มบญุมหำสงัฆทำนร่วมกนั เป็นสำมคัคธีรรมเพื่อใหบุ้ญ
เกดิเป็นกองใหญ ่ จะท ำมำกท ำน้อยแต่อำนิสงสก์ ำลงัใจกใ็หต้ัง้ใจว่ำ เท่ำกบัเรำถวำย 10 องค ์ 20 องคร์่วมกนัทุกครัง้ 
ส ำหรบัวนัน้ีกข็อใหทุ้กคนทีป่ฏบิตัธิรรม มแีต่ควำมสุขควำมเจรญิรุ่งเรอืง มสุีขภำพสมบูรณ์แขง็แรง มคีวำมคล่องตวั  
เปิดสำยบุญ สำยทรพัย ์สำยสมบตั ิมคีวำมเจรญิกำ้วหน้ำในทุกดำ้นกนัทุกคน ส ำหรบัวนัน้ีสวสัดคีรบั พบกนัใหม่สปัดำห์
หน้ำ  


