
 ธรรมะหลวงปปป ตต ตเจจาเสสอดาว -  โปรยปรายอธธบายหมายเหตต ลลลาธรรมะไฮเทค

       บรรจงคคด บรรเลงเขขยน บรรเจคดจจาไฮโซ ไฮคลาส ไฮไลทท ประดามขขจอคคดความเหหน ขจอตคตคง ทจวงตคง
     ททกทจวง ขจอทขทนทาสทงเกตต กครคยาปฏคกรคยาทขทผคดสทงเกตตนทาจทบตามอง สอดสทองดด เลลอกเฟจ นดด กลท ทนกรองดดในชท จนเชคง

   ศคลปะอทนซทอนเรจนหรลอสคทงเรจนลทบสลทบซทบซจอน ซทอนเงลทอนศคลปะอรคยะทขทแฝงอยด ทประปรายหลายๆ แหทง ทขทซทอนแงท
      คคด มตมมอง สทองใหจรดจเหหนและสรรหามาขบคคด ตขความ หาดดความลลกซลจงอทนมขความหมายซลจงใจ ไขปท ญหา ตทาง

  กรรมตทางวาระ จะไดจเรหวไดจชจาขลจนอยด ททขทจท งหวะปะเหมาะของมทน สทมผทสนอกสทมผทสในคลจองจองสอดคลจองกทนดขจ
    ดข กลมกลลนกลมเกลขยวเปหนหนลท งเดขยวนะจจะ ไมทขวางโลก ไมทขวางธรรม ใคร-ไปรอด-ไมทตจองจอด-ไปเลยชลทน

      ฉฉทาอตรา ดจวยกระบวนคตณคทาทางความคคด คจนควจาวคจทย กทอเกคดอารมณทดขงาม จคตใจสดใส เรลทองปท ญหา ประเทลอง
     ปท ญญา ใสกระจทาง สวทางกลางใจ ไรจมลพคษทางใจ ไรจมลพคษแบบโลกตตระวคสทย คลอเปหนไปแบบเหนลอทตกขทเหนลอ

   ปท ญหาอทนไหลมาททวมใจไมทไดจเลย พทกเฉยจคตแนทว ตามแนวทางจอมอรคยะศาสดาเอกของโลก พระผด จนฉาทาง
   สทนตคชขจทางบรรเทาทตกขท ชขจสตขเกษมศานตท ชขจทางมหานฤพานอทนพจนโศกวคโยกภท ย ขอนจอมจคตคคดนจอมใจคารวะ

  นมทสการตามรอยพระยตคลบาทพระบรมศาสดาจารยท บรมครดแหทงครดทท จงปวง คลอผด จมขจคตใจหนท กแนทนในทาง
      คตณธรรม เปหนผดจนฉาทางจคตใจวคญญาณ กลทาวคลอเปหนผดจนฉาทางความคคด ความนลก ความอทาน ความรดจสลก ไปสด ท

       ความสะอาด สวทางใจ สดใส สงบเยหน เหหนสทนตค นครท นดร บทแผทฤทธคทเดชธรรมานตภาพ "สวดศรขมหามนตท
 ภาวนา มหาสครคมงคลปท ญญาชนแบบไทยไท"     ดจวยจคตตานตภาพ สทนตคภาพ อาบชขวคตจคตใจไวจไดจ คลอรคเรคทม เรทงรท ด
          รวดเรหว เรขยบรจอย รวบรวม เรขยบเรขยง รตทงโรจนท รฉทารวย ราบรลทน รลทนเรคงบทนเทคงใจ ไชโย ไรจกท งวล สนใจไหม

 เนขท ย คลอคตณธรรมนฉา-   ความรดจตาม กลทาวคลอความรดจแกจทตกขทกายสตคปท ญญาแกจทตกใจ รดจเททาททนตทอสถานการณท
    เฉพาะหนจาขณะจคตปท จจตบทน รดจแกจไข ใจกจาวหนจา ทขทดขกวทาเกทานะ จากปตถตชนอทนธพาลขลจนสด ทปตถตชนบทณฑคตและ

    เลลทอนขลจนเปหนกทลยาณปตถตชนแลจวแปรสภาพทางใจเปหนอรคยะชน โดยมขมหาสตค มหาศขล มหาสมาธค มหาปท ญญา
ชทวยพยตงจคตจรตง(พยตง)     ใจ ชลทนชมสมฤททย ตกลงตทดสคนใจวทา ไดจความเปหนคนเตหมคน คนเปหนทขทสมบดรณทโดย

     จฉาเรคญบรคกรรมมหาสตคครบวงจร ฝลกหทดฝล กฝน สด จทนหนตนสทง พอกพดนทางอรคยะทรท พยท โปรดตนเอง โปรด
    สทตวท โปรดโลก ในสทงคมครอบครท วและสทงคมโลกกวจาง อทนมขมหาสตคในกายเวทนาจคตธรรม ทขทชทวยเชลทอมโยง

       ตทอเนลท องถลงกทน ทท จงกลางวทนและกลางคลน ในทตกอครคยาบถนจอยใหญท ทท จงอากทปกครคยานานา อาทคเชทน ยลน เดคน นท ท ง
          นอน เหยขยดออก คดจเขจา ยกมลอ ยกแขน ยกแขจง ยกขา ยกเทจา เทจายทาง เทจาเหยขยบ กย(?)    สจน ยกขลจน ยทาง ลง

         ถดก กด แมจแตทกจมหนจา เงยหนจา เหลขยวซจายแลขวา เดคนหนจา ถอยหลทง แกวทงแขนซจายขวา เทจาขวาเดคน เทจาซจาย
     เดคน หรลอขยทบเขยลจอน เคลลทอนยจายททาไหนๆ กหดขกหพลทงพคงการจฉาเรคญมหาสตคครบวงจร ซลทงททนตทอเหตตการณท รดจททนรดจ
  เททา อทนไดจแกท "          ระลลกไดจ รฉาลลกถลง ระลลกรดจ รฉาลลกอยด ท สทงเกตตดด เฉลขยวใจดด ส ฉานลกรดจ ยทบยท จงชท ทงใจดด หยตดใจดด นคทงใจดด

    สงบจคตดด รดจสลกตทวทท ทวพรจอม รดจทท ทวรดจพรจอม ดดไมทตคด ดดไปเรลทองๆ(เรลทอยๆ)    รดจไมทตคดรดจ รดจไปเรลทอยๆ รดจตทอเนลท องไป
เรลทองๆ(เรลทอยๆ)     ไมทมขอตปาทานโนจมถทวงสคทงใดๆ ไวจในใจ ไมทยอมยจอมจคตตคดยลดอยด ทในสคทงใดๆ ทฉาในใจไวจดขๆ

    ประคองใจไวจเปหนกลางๆ คงเสจนคงวา เสมอตจนเสมอปลาย หาดดใจใหจเจอทตกลมเขจาออกสมฉทาเสมอ มขนฉ จาอดนฉจา
  ทนหลทอเลขจยงจคตใจไวจทตกเมลทอ และมหาสตคอยด ทฉะนขจ จ ฉาปรารถนาในทขททท จงปวง"  การจฉาเรคญมหาสตคครบวงจรชท จน

      ใส สวทางกลางใจ กลางธรรมชาตค อคสระภาพวคเศษภายใน อคสระภาพภายในวคเศษ ทขทแสนปลอดโปรทง โลทงใจ
         สมองใส สบายหทว ยคจมออก ยคจมไดจ เบาใจ สตขสบาย พจนจากบทวงแหทงมาร พญามาร ผขหทาซาตาน ขทนธมาร
     กคเลสมาร ทตกประการ พจนสรรพเคราะหทเสนขยดจทญไร พจนสรรพภทยกรรมเวรในทตกคฉทาทตกเชจา ทตกวทนทตกคลน ทตก

          วทนทตกเดลอนทตกปข ทตกจทกรราศข พจนทตกขทพจนโศก พจนโรค ทท จงกายใจ ในรดป เวทนา สทญญา สทงขาร วคญญาณ ทขท
     ปราศจากพคษโทษโรคใจ จากหนท กเปหนเบา มลายหายสคจน แมจอตบทตคเหตตมนตทดฉาคตณไสย อตบาทวทชท ทวรจาย ทตกชนคด

    ทตกทคศทตกทาง แมจความวคปรคตอาถรรยทอทปปมงคลอทนตรายใดๆ ทท จงภายในทท จงภายนอก โอมเพขจยง ! สะเดาะเคาะ
   ออก ขอนอบนจอมสตดเศขยรเกลจา ขอกราบอาราธนาคตณพระศรขรท ตนตรท ยแกจวเจจาทท จงสาม ขอไดจโปรดดลบทนดาล

ดจวยมหามนตทภายนา(ภาวนา)        นขจ โอมเพขจยง พตทโธถอน ธทมโมถอน สทงโฆถอน พตทโธปท ด ธทมโมปท ด สทงโฆปท ด,
   แมจสรรพสคทงทขทเปหนมงคลทท จงปวง สรรพสคทงทขทนฉามาซลทงความรฉทารวยเลคศลจน แหทงความสตขกายสบายใจ ความเจรคญ

       ดข เจรคญฌาน ขออาราธนาพตทธท งรท กษา ธทมมทงรท กษา สทงฆทงรท กษา พระพตทธเจจายทางบาท อคตคปค โสภะคะวา สาธต
      สาธต สาธต สวทสดข สบายดข ขจาพระเจจาทท จงหลายขอนอบนจอม เพลทอบฉาเพหญทานบารมขธรรม ทขทจทกพลงกทอเกคดมรรค

     สฉาเรหจผล บรรลตถลงอายตนะนคพพาน คลอสคทงธรรมชาตค เปหนทขทรวมลงของความพจนทตกขทกาย ทตกขทใจ อคสระจากรดป
      นามขทนธทหจา อคสระจากธรรมดฉาธรรมขาว ธรรมไมทขาวไมทดฉา ถลงธรรมใสๆ ลทวงลตถลงฌานวคถคอรคยะวคถข สาธต สาธต

  สาธต อนตโมทามค .........



 การใหจธรรมะ ชนะการใหจทท จงมวล
  เวหบไซตท ยมกปาฏคหารคยท http://www.yamakapatiharn.com

  เฟสบตจค ยมกปาฏคหารคยท https://www.facebook.com/yamakapatiharn
  บอรทดธรรมะ ยมกปาฏคหารคยท http://www.yamakapatiharn.com/board/
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