ธรรมะหลวงปปป ตต ตเจจาเสส อดาว - โปรยปรายอธธบายหมายเหตต ลล ลาธรรมะไฮเทค
บรรจงคคด บรรเลงเขขยน บรรเจคดจาจ ไฮโซ ไฮคลาส ไฮไลท ท ประดามขขอ
จ คคดความเหหน ขอ
จ ตคตคง ทจวงตคง
ท
ท
จ ง
ททกทจวง ขอ
จ ทขนทาสท งเกตต กครคยาปฏคกรค ยาทขผคดสท งเกตตนทาจทบตามอง สอดสอท งดด เลลอกเฟจนดด กลทนกรองดดในชท นเชค
ท
ท
ท
ท
ค ปะอรค ยะทขแฝงอยดป
ศลค ปะอทนซอ
ท นเรจนหรล อสคงเรจนลทบสลทบซท บซจอน ซอ
ท นเงลอนศล
ท นแงท
ท ระปรายหลายๆ แหงท ทขซอ
จ
จ
คคด มตมมอง สอท งใหจรดจเหหนและสรรหามาขบคคด ตขความ หาดดความลลกซลงอทนมขความหมายซลงใจ ไขปทญหา ตาท ง
กรรมตาท งวาระ จะไดจเรหวไดจชาจ ขลจนอยดท
ท ทขจทงหวะปะเหมาะของมทน สท มผทสนอกสท มผทสในคลจองจองสอดคลจองกทนดขจ
ดข กลมกลลนกลมเกลขยวเปห นหนลท งเดขยวนะจจะ ไมขท วางโลก ไมขท วางธรรม ใคร-ไปรอด-ไมต
จ งจอด-ไปเลยชลทน
ท อ
ฉท ฉ าอตรา ดวจ ยกระบวนคตณคาท ทางความคคด คน
จ ควาจ วคจทย กอ
ท เกคดอารมณทดขงาม จคตใจสดใส เรลท องปทญหา ประเทลอง
ปทญญา ใสกระจาท ง สวาท งกลางใจ ไรจมลพคษทางใจ ไรจมลพคษแบบโลกตตระวคสทย คลอเปห นไปแบบเหนล อทตกขเท หนล อ
ปทญหาอทนไหลมาทวท มใจไมไท ดเจ ลย พทกเฉยจคตแนทว ตามแนวทางจอมอรค ยะศาสดาเอกของโลก พระผด น
จ ฉาทาง
สท นตคชจขทางบรรเทาทตกขท ชขจสตขเกษมศานตท ชขจทางมหานฤพานอทนพจนโศกวคโยกภทย ขอนจอมจคตคคดนจอมใจคารวะ
จ
นมทสการตามรอยพระยตคลบาทพระบรมศาสดาจารย ท บรมครด แหงท ครด ททงปวง
คลอผดม
จ ขจคตใจหนทกแนทนในทาง
ล ไปสด ท
คตณธรรม เปห นผด จนฉาทางจคตใจวคญญาณ กลาท วคลอเปห นผดน
จ ฉาทางความคคด ความนล ก ความอาท น ความรดจ สก
ความสะอาด สวาท งใจ สดใส สงบเยหน เหหนสท นตค นค รทนดร บทแผฤ
ท ทธคทเดชธรรมานต ภาพ "สวดศรข มหามนตท
ภาวนา มหาสครคมงคลปทญญาชนแบบไทยไท" ดจวยจคตตานต ภาพ สท นตคภาพ อาบชขวต
ค จคตใจไวไจ ดจ คลอรค เรคท ม เรทงรทด
รวดเรหว เรข ยบรจอย รวบรวม เรข ยบเรข ยง รตท งโรจนท รท าฉ รวย ราบรลท น รลท นเรค งบทนเทคงใจ ไชโย ไรจกทงวล สนใจไหม
เนขท ย คลอคตณธรรมนฉา-ความรดจ ตาม กลาท วคลอความรดจ แกจทตกขก
ท ายสตคปทญญาแกจทตกใจ รดจ เทาท ททนตอท สถานการณท
เฉพาะหนจาขณะจคตปทจจตบทน รดจ แกไจ ข ใจกจาวหนจา ทขทดขกวาท เกาท นะ จากปตถตชนอทนธพาลขลจนสด ป
ท ตถตชนบทณฑคตและ
เลลทอนขลจนเปห นกทลยาณปตถตชนแลวจ แปรสภาพทางใจเปห นอรค ยะชน โดยมขมหาสตค มหาศขล มหาสมาธค มหาปทญญา
ชวท ยพยตงจคตจรต ง(พยตง)ใจ ชลทนชมสมฤททย ตกลงตทดสคนใจวาท ไดค
จ วามเปห นคนเตหมคน คนเปห นทขทสมบดรณทโดย
จาฉ เรค ญบรค กรรมมหาสตคครบวงจร ฝล กหทดฝล กฝน สด ท
จ นหนต นสงท พอกพดนทางอรค ยะทรทพย ท โปรดตนเอง โปรด
สท ตว ท โปรดโลก ในสท งคมครอบครทวและสท งคมโลกกวาจ ง อทนมขมหาสตคในกายเวทนาจคตธรรม ทขทชวท ยเชลทอมโยง
จ
จ
ตอท เนลท องถลงกทน ททงกลางว
ท นและกลางคลน ในทตกอครคยาบถนจอยใหญท ททงอาก
ท ปกครคยานานา อาทคเชน
ท ยลน เดคน นทง
นอน เหยขยดออก คดเจ ขาจ ยกมลอ ยกแขน ยกแขงจ ยกขา ยกเทจา เทจายาท ง เทจาเหยขยบ กย(?)สน
จ ยกขลจน ยาท ง ลง
ถดก กด แมแ
จ ตก
ท จมหนจา เงยหนจา เหลขยวซจายแลขวา เดคนหนจา ถอยหลทง แกวงท แขนซจายขวา เทจาขวาเดคน เทจาซจาย
เดคน หรล อขยทบเขยลจอน เคลลทอนยาจ ยทาท ไหนๆ กหดขกพ
ห ทลงพคงการจาฉ เรค ญมหาสตคครบวงจร ซลทงททนตอท เหตตการณท รดจ ททนรดจ
จ ทงใจดด หยตดใจดด นคท งใจดด
เทาท อทนไดจแกท "ระลลกไดจ ราฉ ลลกถลง ระลลกรดจ ราฉ ลลกอยด ท สท งเกตตดด เฉลขยวใจดด สาฉ นล กรดจ ยทบยทงชท
สงบจคตดด รดจ สลกตทวททวพรจอม รดจ ททวรดจ พรจอม ดดไมต
ท คด ดดไปเรลท องๆ(เรลท อยๆ) รดจ ไมต
ท คดรดจ รดจ ไปเรลท อยๆ รดจ ตอท เนลท องไป
เรลท องๆ(เรลท อยๆ) ไมม
จ ขๆ
ท ขอตปาทานโนจมถวท งสคงท ใดๆ ไวใจ นใจ ไมยท อมยอจ มจคตตคดยลดอยดใท นสคงท ใดๆ ทาฉ ในใจไวด
ประคองใจไวเจ ปห นกลางๆ คงเสน
จ คงวา เสมอตน
จ เสมอปลาย หาดดใจใหเจ จอทตกลมเขาจ ออกสมาท ฉ เสมอ มขนฉาจ อดนฉาจ
จ
ทนหลอ
การจาฉ เรค ญมหาสตคครบวงจรชท นจ
จ ตกเมลทอ และมหาสตคอยดฉ
ท เลขจยงจคตใจไวท
ท ะนขจ จาฉ ปรารถนาในทขทททงปวง"
ใส สวาท งกลางใจ กลางธรรมชาตค อคสระภาพวคเศษภายใน อคสระภาพภายในวคเศษ ทขทแสนปลอดโปรทง โลทงใจ
สมองใส สบายหทว ยคจมออก ยคจมไดจ เบาใจ สตขสบาย พจนจากบวท งแหงท มาร พญามาร ผขหาท ซาตาน ขทนธมาร
กคเลสมาร ทตกประการ พจนสรรพเคราะหเท สนข ยดจทญไร พน
จ สรรพภทยกรรมเวรในทตกคาท ฉ ทตกเชาจ ทตกวทนทตกคลน ทตก
จ
วทนทตกเดลอนทตกปข ทตกจทกรราศข พจนทตกขพ
ในรด ป เวทนา สท ญญา สท งขาร วคญญาณ ทขท
ท จนโศก พจนโรค ททงกายใจ
ปราศจากพคษโทษโรคใจ จากหนทกเปห นเบา มลายหายสคจน แมอ
จ ตบทตคเหตตมนตด
ท าฉ คตณไสย อตบาทวชท ทวรจาย ทตกชนค ด
จ
จ
ทตกทคศทตกทาง แมค
โอมเพขจยง ! สะเดาะเคาะ
ท งภายนอก
จ วามวคปรค ตอาถรรยอท ท ปปมงคลอทนตรายใดๆ ททงภายในท
จ
ออก ขอนอบนจอมสตดเศขยรเกลาจ ขอกราบอาราธนาคตณพระศรข รทตนตรทยแกวจ เจาจ ททงสาม
ขอไดโจ ปรดดลบทนดาล
ดวจ ยมหามนตภ
ท ายนา(ภาวนา)นขจ โอมเพขจยง พตทโธถอน ธทมโมถอน สท งโฆถอน พตทโธปทด ธทมโมปทด สท งโฆปทด,
จ
แมส
สรรพสคงท ทขทนฉามาซลทงความรท าฉ รวยเลคศลน
จ รรพสคงท ทขทเปห นมงคลททงปวง
จ แหงท ความสตขกายสบายใจ ความเจรค ญ
ดข เจรค ญฌาน ขออาราธนาพตทธทงรทกษา ธทมมทงรทกษา สท งฆทงรทกษา พระพตทธเจาจ ยาท งบาท อคตคปคโสภะคะวา สาธต
จ
สาธต สาธต สวทสดข สบายดข ขาจ พระเจาจ ททงหลายขอนอบน
จ อม เพลทอบาฉ เพหญทานบารมขธรรม ทขทจทกพลงกอ
ท เกคดมรรค
ท
สาฉ เรหจผล บรรลตถลงอายตนะนค พพาน คลอสคงท ธรรมชาตค เปห นทขรวมลงของความพจนทตกขก
ท าย ทตกขใท จ อคสระจากรด ป
นามขทนธห
ท าฉ ถลงธรรมใสๆ ลวท งลตถลงฌานวคถคอรค ยะวคถข สาธต สาธต
ท จา อคสระจากธรรมดาฉ ธรรมขาว ธรรมไมขท าวไมด
สาธต อนต โมทามค .........

จ
การใหธจ รรมะ ชนะการใหท
จ ท งมวล

เวหบไซตท ยมกปาฏคหารค ย ท http://www.yamakapatiharn.com
เฟสบตจค ยมกปาฏคหารค ย ท https://www.facebook.com/yamakapatiharn
บอรทดธรรมะ ยมกปาฏคหารค ย ท http://www.yamakapatiharn.com/board/

