หลวงปปป ตต ตเจจาเสส อดาว
ญาณกก ฬากจาวหนจาเพปงจกจ จกจ 40 จต ด
ญาณกกฬากาก วหนกาเพงพ จกกจก 40 จจด (ในววสสยทสศนนหรร อมจมควด มจมมอง แนวความควด ววธกการ แบบไฮเทค
ซกอนไฮเทค ไฮโซ ไฮคลาส ไฮไลท น ไลทโน ชว น ... หากาก ไรชกวต
ว อสนมกอวทธวบาท 4 จาก สจ -จจ(จว)-ปจ-ลว-ภา นะ-มะพะ-ทะ เพงพ -นวพ ง-ดวพง-แนพว ... เพงพ จกกดดใจ-เพงพ จกกใจดด)
มกอารมณนดกงาม-จวตใจสดใส-เรรพ องปสญญา ... รดก ใสใพ จสด สพ มาธวธรรม กาก หนดนน กรดก ทสนทวพ งทกทพกมกสงวพ เกวดขนกน
ก พ ผกผสน ผสนผวน ปรวนแปร แปรปรวน ปสพนปพวน รวนเร เรรวน เสรพอมไป หมดไป สวกนไป ดสบไป ในทจก
ตสงอยด
ก สมาธวอสนใดปสญญาอสน
ระยะในทจกขณะจวตไดก ใจจดใจจอพ ในณานกกฬา 40 จจด ในระบบศกลอสนใดสมาธวอสนนสน
ก ครอธรรมะอรว ยะมสคคะสมสงคก มหาสตว มหาศกล มหาสมาธว มหาปสญญารวมตสวไดกดก รดก เดดดเคลดดลสบในหลสกการ
นสน
ผอพ นพสกใจดกดดก ... รดก บาก เพดญขสนตวอสนเปด นตบะอยาพ งยอด คจณเครรพ องประดสบของนสกปราชญอน ส นรสกษาผลประโยชนน
ไวไก ดท
ก น ทนอดทนทาก อดทนอดกลสนก มสพนคง นวพ งสงบ สงบเสงกพยมเจกยมเนรก อเจกยมตสว
ก จกทวศทจกทาง สด อก ดสด ท
ไหนๆ กดจะเลน
ก มาธวจวตรวมพลสงจกกจก ลงไป รวมลงดรกออยดน
ก านใหค
ก รบทจกจจดซว
พ จกกจจดกดใชส
พ านไดก เพงพ จกกจก จจดอยดไพ ดน
... จนกระทสพงถนงความมกมหาสตวรดกเทาพ รดก ทสนวาพ ใจไมไพ หล ครอ อาสวะขยญาณ ครอความรดก ใสแจวจ วาพ งไวหยสพงรดก หยสพง
ก ไปแหงพ ความไหลครอจวตใจลอยสด ง ยวกมไดกสบายมาก โดยตาพ งจากอาสวะกวเลสลอยตาพ ก ครอจวตใจ
ถนงซนพงความสวน
ลอยตาพ ก จนอนดมรดบอด มสวหมองเศรกาหมอง ตาพ งจากอาสวะขยญาณ จวตใจลอยสด ง สดใสสดชรพนเบวกบาน ...
จจดเรวพ มตน
ก "ญาณกกฬา 40 จจด" เปด นไฉน ดสงนกก ครอ
1. เพงพ จกกจก ตรงจจดรว มฝก ปากเบรกองบน
2. เพงพ จกกจก ตรงจจดจงอยจมดก
3. เพงพ จกกจก ตรงจจดในโพลงจมดก
4. เพงพ จกกจก ตรงกลางระหวาพ งควกวซาก ยขวา
5. เพงพ จกกจก ตรงกลางกระหมอพ ม
6. เพงพ จกกจก ตรงจจดกนพงกลางในโพลงกระโหลกหสว
7. เพงพ จกกจก ตรงกลางลาก คอ
8. เพงพ จกกจก ตรงกลางหสวนมซกาย
9. เพงพ จกกจก ตรงกลางหสวนมขวา
10. เพงพ จกกจก ตรงจจดเตาก นมซกาย
11. เพงพ จกกจก ตรงจจดเตาก นมขวา
12. เพงพ จกกจก ตรงจจดลวกนปกพ ซาก ยขวา
13. เพงพ จกกจก ตรงจจดกระดดกหนกาอก
14. เพงพ จกกจก ตรงกลางรด สะดรอ
15. เพงพ จกกจก ตรงใตส
ก ะดรอลงไป 2 นวก ว
16. เพงพ จกกจก ตรงเหนร อสะดรอขนกนไป 2 นวก ว
17. เพงพ จกกจก ตรงกลางกระดดกสส นหลสง
18.-19. เพงพ จกกจก ตรงกลางสบสกหลสงซกายและขวา
20. ตรงจจดกลางทกายทอย
21.-22. ตรงจจดกลางหสวไหลซ
พ กายและขวา
23. ตรงจจดกลางกกนกบ
24.-25. ตรงจจดกลางตะโพกซาก ยและขวา
26.-27. ตรงจจดกลางหสวเขาพ ซาก ยและขวา
28.-29. ตรงจจดตาตจม
พ ดาก นในซาก ยและขวา
30.-31. ตรงจจดตาตจม
พ ดาก นนอกซกายและขวา
32.-33. ตรงจจดกลางอจกงเทกาซกายและขวา

34.-35. ตรงจจดกลางหลสงเทกาซกายและขวา
36.-37. ตรงจจดกลางอจกงมรอซกายและขวา
38.-39. ตรงจจดกลางหลสงมรอซกายและขวา
40. เพงพ จกกจก ตรงกลางลวกนปกพ นวพ งดวพงแนพวจรว งๆ และแลกวพลสงกระแสสมาธวจวต มารวมลงทกพตรงรด สะดรอและ
ก แหละ อสนเปด นทางสาก หรสบ
เหนร อสะดรอสองนวก ว ดวพงแนพวจรว งๆ โดยวนเวกยน เพงพ นวพ งดวพงแนพวอยดต
พ รงสองจจดนสน
หลบหลจดเลรพอน จากรด ปกาย เขาก สด น
พ ามกาย (จากกายเนรก อหนสงเขาก สด ก
พ ายทวพย)น ประคองใจ นวพ งเนกด ยบปวด ง ดวพงเขาก สด พ
ปฐมจวต จวตเดวม จวตเดวมแทก จวตประภสสสร (ธรรมใสฯ) "กายธรรม" (ววสสงขาร-อสส งขตะ) สด ฌ
พ านววถก-อรว ยววถก
ธรรมกาย ขบวนการชกวต
ว ใหมพ สภาพคลอพ งการคลอ
พ งงานทางจวตทางใจ โดยกระบวนการจาก เรว ญ "มหาสตวครบ
วงจร" ทกพรดกรอบรอบรดก รดก ครบวงจร รดก ทสนเกมส น รดก ทสนอารมณน รดก เขารดก เราในการเปรก ยบเทกยบ เทกยบเคกยง ซนพงกาก ลสง
ก ง กาก ลสงความรดก กาก ลสงความควดอาพ น
กาย กาก ลสงทรสพย น กาก ลสงพรรคพวก กาก ลสงเครรพ องมรออจปกรณน กาก ลสงศลว ปชส นเชว
ก
กาก ลสงสตวปสญญา ในววสสยทสศนน มจมมอง มจมควด แนวความควด รดก เคลดดลสบววธกกาทสงรช(รส)
พรสวรรคแน ละพรแสวง
พ
ทกมกสาเหตจมาจากการหสนหนกาออกไปดดขาก งนอก หสนใจออกไปดดขาก งนอกพรกอมกสบหสนหนกามาดดใจ หสนใจมาดด
จวตควด ใจรดก ววญญาณรดก สนกอยาพ งอวสระ อวสระภาพววเศษภายใน โดยรดก ไมต
พ วดรดก ครอ ววชชาโพธวและรดก ทะลจปรจ โปรพง
พ
พ
ก
ครอววชชาววมจตตว กดกระบวนการเหลาพ นก นก แลทกเรก ยกวาพ "ววสสยทสศนนอรว ยะ" แหงพ ศาสนาอรว ยะอจทธว (ศาสนาสากล)
ไชโย ชส ยยะ ถนงชนะกดไชโย อวตวปวโส ภะคะวา สาธจ อนจ โมทามว (มกฉสนทะ ใหกความพอใจ สนใจดด ... มกวรว ว ยะก
พากเพกยรพยายามดด ตสงใจอจ
ตสาหะบากบสพนใหต
ก อพ เนรพ อง มจมานะ เอาจรว งเอาจสงดด ... มกจวตตะ-ใฝพรดก ใฝพสดง ใฝพใจดด
ใจจด ใจจอพ จดจอ
ก งมองดด เพงพ จกกจก ใจดด เพงพ จกกจก ดดใจ รดก เหดนทะลจปรจ โปรพงโลงพ ใจ สมองใส สบายหสว สาธจ อนจ โมทา
มว ตรวจดดความประพฤตวกระทาก -ปฏวปทาญาณทสสสนะววสจทธวอยดฉ
พ ะนกก บอพ ยๆ เนรพ องๆ ตรวจสอบ ทบทวน ตรวจ
ทานซาก แลวก ซาก อกกมากๆ จนกระทสพงชาก นาญ เกงพ กาจ (มกทสกษะอาการแหงพ ความเกงพ สาธจ เฮงๆๆๆๆ ปฏวบสตวกระทาก
ดด ใหกตอพ เนรพ องสมถะภาวนาบวกววปสสสนาภาวนา ดกวยมหาสตวมหาศรสทธา มหาทาน มหาศกล มหาววรวยะ มหา
สมาธว จนกระทสพงโชกโชน ชาพ ก ชอง จสดแจกง จรว งจสง จากใจจรว ง ... จากใจหยาบ หลบหลจดเลรพอนเขกาสด ใพ จทกพละเอกยด
ละเอกยดกวาพ ละเอกยดมาก ละเอกยดทกพสจดสด พ เจโตววมจตว-ปสญญาววมจตว สจดสดใส เยดนฉพ ก าถนงธรรมชาตวกลางใจ สวาพ ง
กลางใจ ทจกทกพใจไมม
พ ก ใจทจกขไน มเพ ปด น ใจไมก
พ ระเพรพอม ไมโพ ยกโคลง ไมห
พ วสพนไว(ไหว) ไมงพ อพ นแงน
พ ไมพ
ก
คลอนแคลน ไมเพ ศรกาหมองหรร ออวนทรก ยผ
พ น
น อพ งใส เบาใจ สจขสบาย ยวมไดกสบายมากแบบสจดๆ เปด นศรว ว มงคลแกต
พ
ก
แกค
พ นทสงหลายทจกรด ปทจกนาม อยาพ ลรมภาษว ตทกวาพ "รดก แกกไขใจกกาวหนกา" ดนงใจกลสบมากอ
พ น ผอพ นพสกใจเถอะนะ
ก พงใจดด หยจดใจดด นวพ งใจดด สงบใจด .......
คนดก สส งเกตจดด เฉลกยวใจดด ยสบยสงชส

เวดบไซตน ยมกปาฏวหารว ย น http://www.yamakapatiharn.com
เฟสบจดค ยมกปาฏวหารว ย น https://www.facebook.com/yamakapatiharn
บอรนดธรรมะ ยมกปาฏวหารว ย น http://www.yamakapatiharn.com/board/

