
หลวงปปป ตต ตเจจาเสสอดาว
 ญาณกกฬากจาวหนจ าเพปงจกจจกจ 40 จตด

 ญาณกกฬากกาวหนกาเพพงจกกจกก 40  จจด (     ในววสสยทสศนนหรรอมจมควด มจมมอง แนวความควด ววธกการ แบบไฮเทค
     ซกอนไฮเทค ไฮโซ ไฮคลาส ไฮไลทน ไลทนโชวน ...  หากกาไรชกววตอสนมกอวทธวบาท 4  จาก สจ-จจ(จว)-ปจ-ลว-  ภา นะ-มะ-

พะ-  ทะ เพพง-นวพง-ดวพง-  แนพว ... เพพงจกกดดใจ-เพพงจกกใจดด)

มกอารมณนดกงาม-จวตใจสดใส-  เรรพองปส ญญา ...   รดกใสพใจสด พสมาธวธรรม กกาหนดนนกรดกทสนทพวงทกทกพมกสวพงเกวดขนกน
            ตส กงอยด พ ผกผสน ผสนผวน ปรวนแปร แปรปรวน ปส พ นปพ วน รวนเร เรรวน เสรพอมไป หมดไป สวกนไป ดสบไป ในทจก

  ระยะในทจกขณะจวตไดก ใจจดใจจพอในณานกกฬา 40   จจด ในระบบศกลอสนใดสมาธวอสนนส กน สมาธวอสนใดปส ญญาอสน
      นส กน ครอธรรมะอรวยะมสคคะสมสงคก มหาสตว มหาศกล มหาสมาธว มหาปส ญญารวมตสวไดกดก รดกเดดดเคลดดลสบในหลสกการ

 ผพอนพสกใจดกดดก ...  รดกบ กาเพดญขสนตวอสนเปดนตบะอยพางยอด คจณเครรพองประดสบของนส กปราชญนอสนรส กษาผลประโยชนน
       ไวกไดกทจกทวศทจกทาง สด กอดสด กทน ทนอดทนทกา อดทนอดกลส กน มส พนคง นวพงสงบ สงบเสงกพยมเจกยมเนรก อเจกยมตสว

   ไหนๆ กดจะเลพนจกกจจดกดใชกสมาธวจวตรวมพลสงจกกจกกลงไป รวมลงดรกออยด พนานไดก เพพงจกกจกกจจดอยด พไดกนานใหกครบทจกจจดซว
...      จนกระทส พงถนงความมกมหาสตวรดกเทพารดกทสนวพาใจไมพไหล ครอ อาสวะขยญาณ ครอความรดกใสแจจว วพางไวหยส พงรดก หยส พง

   ถนงซนพงความสวกนไปแหพงความไหลครอจวตใจลอยสดง ยวกมไดกสบายมาก โดยตพางจากอาสวะกวเลสลอยตกพา ครอจวตใจ
     ลอยตกพาจนอนดมรดบอด มสวหมองเศรกาหมอง ตพางจากอาสวะขยญาณ จวตใจลอยสดง สดใสสดชรพนเบวกบาน ... 

 จจดเรวพมตกน "  ญาณกกฬา 40 จจด"   เปดนไฉน ดสงนกก ครอ

1. เพพงจกกจกกตรงจจดรวมฝกปากเบรกองบน
2. เพพงจกกจกกตรงจจดจงอยจมดก
3. เพพงจกกจกกตรงจจดในโพลงจมดก
4. เพพงจกกจกกตรงกลางระหวพางควกวซกายขวา
5. เพพงจกกจกกตรงกลางกระหมพอม
6. เพพงจกกจกกตรงจจดกนพงกลางในโพลงกระโหลกหสว
7. เพพงจกกจกกตรงกลางลกาคอ
8. เพพงจกกจกกตรงกลางหสวนมซกาย
9. เพพงจกกจกกตรงกลางหสวนมขวา
10. เพพงจกกจกกตรงจจดเตกานมซกาย
11. เพพงจกกจกกตรงจจดเตกานมขวา
12. เพพงจกกจกกตรงจจดลวกนปกพ ซกายขวา
13. เพพงจกกจกกตรงจจดกระดดกหนกาอก
14. เพพงจกกจกกตรงกลางรดสะดรอ
15.  เพพงจกกจกกตรงใตกสะดรอลงไป 2 นวกว
16.  เพพงจกกจกกตรงเหนรอสะดรอขนกนไป 2 นวกว
17. เพพงจกกจกกตรงกลางกระดดกสสนหลสง
18.-19. เพพงจกกจกกตรงกลางสบสกหลส งซกายและขวา
20. ตรงจจดกลางทกายทอย
21.-22. ตรงจจดกลางหสวไหลพซกายและขวา
23. ตรงจจดกลางกกนกบ
24.-25. ตรงจจดกลางตะโพกซกายและขวา
26.-27. ตรงจจดกลางหสวเขพาซกายและขวา
28.-29. ตรงจจดตาตจพมดกานในซกายและขวา
30.-31. ตรงจจดตาตจพมดกานนอกซกายและขวา
32.-33. ตรงจจดกลางอจกงเทกาซกายและขวา



34.-35. ตรงจจดกลางหลสงเทกาซกายและขวา
36.-37. ตรงจจดกลางอจกงมรอซกายและขวา
38.-39. ตรงจจดกลางหลสงมรอซกายและขวา
40.    เพพงจกกจกกตรงกลางลวกนปกพ นวพ งดวพงแนพวจรวงๆ และแลกวพลส งกระแสสมาธวจวต มารวมลงทกพตรงรดสะดรอและ

     เหนรอสะดรอสองนวก ว ดวพงแนพวจรวงๆ โดยวนเวกยน เพพงนวพงดวพงแนพวอยด พตรงสองจจดนส กนแหละ อสนเปดนทางสกาหรส บ
   หลบหลจดเลรพอน จากรดปกาย เขกาสด พนามกาย (จากกายเนรก อหนส งเขกาสด พกายทวพยน)   ประคองใจ นวพ งเนกด ยบปวด ง ดวพงเขกาสด พ

    ปฐมจวต จวตเดวม จวตเดวมแทก จวตประภสสสร (ธรรมใสฯ) "กายธรรม" (ววสสงขาร-อสสงขตะ) สด พฌานววถก-  อรวยววถก
    ธรรมกาย ขบวนการชกววตใหมพ สภาพคลพองการคลพองงานทางจวตทางใจ โดยกระบวนการจกาเรวญ "มหาสตวครบ

วงจร"       ทกพรดกรอบรอบรดก รดกครบวงจร รดกทสนเกมสน รดกทสนอารมณน รดกเขารดกเราในการเปรกยบเทกยบ เทกยบเคกยง ซนพงกกาลส ง
       กาย กกาลส งทรส พยน กกาลส งพรรคพวก กกาลส งเครรพองมรออจปกรณน กกาลส งศวลปชส กนเชวง กกาลส งความรดก กกาลส งความควดอพาน

     กกาลส งสตวปส ญญา ในววสสยทสศนน มจมมอง มจมควด แนวความควด รดกเคลดดลสบววธกกาทส กงรช(รส)  พรสวรรคนและพรแสวง
  ทกพมกสาเหตจมาจากการหสนหนกาออกไปดดขกางนอก หสนใจออกไปดดขกางนอกพรกอมกสบหสนหนกามาดดใจ หสนใจมาดด

       จวตควด ใจรดก ววญญาณรดกสนกอยพางอวสระ อวสระภาพววเศษภายใน โดยรดกไมพตวดรดก ครอ ววชชาโพธวและรดกทะลจปรจโปรพง
  ครอววชชาววมจตตว กดกระบวนการเหลพานกก นกพ แลทกพเรกยกวพา "ววสสยทสศนนอรวยะ"  แหพงศาสนาอรวยะอจทธว (ศาสนาสากล) 

       ไชโย ชสยยะ ถนงชนะกดไชโย อวตวปว โส ภะคะวา สาธจ อนจโมทามว (    มกฉส นทะ ใหกความพอใจ สนใจดด ... มกววรวยะ-
    พากเพกยรพยายามดด ตส กงใจอจตสาหะบากบส พนใหกตพอเนรพ อง มจมานะ เอาจรวงเอาจส งดด ... มกจวตตะ-   ใฝพ รดกใฝพ สดง ใฝพ ใจดด

        ใจจด ใจจพอ จดจกองมองดด เพพงจกกจกกใจดด เพพงจกกจกกดดใจ รดกเหดนทะลจปรจโปรพงโลพงใจ สมองใส สบายหสว สาธจอนจ โมทา
 มว ตรวจดดความประพฤตวกระทกา-     ปฏวปทาญาณทสสสนะววสจทธวอยด พฉะนกก บพอยๆ เนรพ องๆ ตรวจสอบ ทบทวน ตรวจ

   ทานซกกาแลกวซก กาอกกมากๆ จนกระทส พงชกานาญ เกพงกาจ (   มกทสกษะอาการแหพงความเกพงสาธจ เฮงๆๆๆๆ ปฏวบสตวกระทกา
      ดด ใหกตพอเนรพ องสมถะภาวนาบวกววปส สสนาภาวนา ดกวยมหาสตวมหาศรส ทธา มหาทาน มหาศกล มหาววรวยะ มหา

      สมาธว จนกระทส พงโชกโชน ชกพาชอง จสดแจกง จรวงจสง จากใจจรวง ...  จากใจหยาบ หลบหลจดเลรพอนเขกาสด พใจทกพละเอกยด
   ละเอกยดกวพา ละเอกยดมาก ละเอกยดทกพสจดสด พ เจโตววมจตว-    ปส ญญาววมจตว สจดสดใส เยดนฉกพาถนงธรรมชาตวกลางใจ สวพาง

     กลางใจ ทจกทกพใจไมพมก ใจทจกขนไมพเปดน ใจไมพกระเพรพอม ไมพโยกโคลง ไมพหวส พนไว(ไหว)  ไมพงพอนแงพน ไมพ
     คลอนแคลน ไมพเศรกาหมองหรรออวนทรกยนผพองใส เบาใจ สจขสบาย ยวกมไดกสบายมากแบบสจดๆ เปดนศวรวมงคลแกพตน

  แกพคนทส กงหลายทจกรดปทจกนาม อยพาลรมภาษวตทกพวพา "รดกแกกไขใจกกาวหนกา"  ดนงใจกลสบมากพอน ผพอนพสกใจเถอะนะ
       คนดก สสงเกตจดด เฉลกยวใจดด ยสบยส กงชส พงใจดด หยจดใจดด นวพงใจดด สงบใจด .......

  เวดบไซตน ยมกปาฏวหารวยน http://www.yamakapatiharn.com
  เฟสบจดค ยมกปาฏวหารวยน https://www.facebook.com/yamakapatiharn

  บอรนดธรรมะ ยมกปาฏวหารวยน http://www.yamakapatiharn.com/board/

http://www.yamakapatiharn.com/
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