หลวงปปป ตต ตเจจาเสส อดาว
เชช ญชวนเพชปมพป นบารมม แหปงคนเตต มคม
เชชญชวนเพชพมพพนบารมมแหงพ คนเตตมคม คนเปต นทมพสมบพรณณดวด ยเนกขขมมบารมม เนกขขมจารช ณม ณ ทมพบาด น
ตนเอง หรร อทมพวขด ทมพปพาชาด ทมพวป
ช ข สสนาสถานทมพธธดงคสถาน ทมพวเช วการาม ทมพวนาราม ตามแตจพ ะสะดวก กลาพ วครอ
ฝฝ กบวชกาย บวชวาจา บวชจชต บวชวชญญาณ หมายความวาพ เปต นการกระทาท ตนใหดถฝงซฝพงความเปต นผพป
ด ระเสรช ฐ
พ
ครอ จะคชด จะพพด จะทาท อะไรๆ กตใหดเปต นไปในอารมณณทมดมงาม จชตใจสดใส รธพ งเรร องดดวยสตชปขญญา อรรถาธชบาย
วาพ
1. บวชกาย อขนไดดแกพ การฝฝ กอากขปกชรชยาตาพ งๆ ทางตา หพ จมพก ลชดน ทางกาย ดดวยอาการสาท รวมระแวดระวขง
ระไว "มมความไมป
พ ระมาททธกเมรพอ" ในกรณม ทพมมมเสมยงกระทบหพ มมรพปสมเสมยง ภาพตาพ งๆ กระทบตา มมรสชาด
เปรมด ยวหวานกระทบลชดน มมกลชพนเหมตนหอมกระทบจมพก มมโผฏฐขพพะเยตนรดอนออพ นแขตงกระทบกาย โดยขยาย
ด เอง
ความออกมาวาพ เพมยงสข กแตวพ าพ ธรรมดาของมขนเชน
พ นขน
2. บวชวาจา อขนไดแ
ด กพ เมรพอไมม
ด งไมค
พ มการคะนองกายแลวด กตจขกตอ
พ ะนองวาจา แมได มพ
พ พดออกไปกตยขงมมการบน
พ
พฝมพาท ๆ อยพ ใพ นปากในคออยพ น
พ
ด ข มมากรรมมขนโต สข มมาอาชมพกตเชน
พ า กตพฝงสาท เนม ยกนฝ กรพด ไววด าพ สข มมาวาจา แมส
เดมยวกขนอยพใพ นคขลลองเดมยว ทาท นองเดมยวกขน ครอ ไมม
พ มเจตนาเจาะจงบมบคขนด เบมยดเบมยนใครๆ ใหดไดดรขบความ
เดรอดรดอนไมส
พ บายใดๆ ครอ ไมวพ าพ รดาย ไมก
พ ลาพ วรดาย มมแตพ
พ พดจารอมชอมปรองดองสมานสามขคคมในทาท นอง
คลองธรรมอขนแฝงดดวยภาษช ต สธภาษช ต คตชธรรม สาระธรรม สาระประโยชนณทพมโปรดตขวเอง โปรดสข ตว ณ โปรด
โลกตามมากตามนดอยตามจขงหวะปะเหมาะ ไมวพ าพ กขนนะ อาท นวยความสะดวกใหดแกก
พ ข นและกขนตามมมตามเกชด
พ
พ
ด
ด
ด
ด
พ
ทขงนม ทขงนขนกตเพรอความพดนทธกขณ เพรอความอยพส
พ ธ ขสบาย โดยทขวถฝงกขนเปต นประการสาท คขญ
3. บวชจช ต อขนไดแ
ด กพ คชดนฝ ก นฝ กคชด ทธกคนกตรพดอยพแพ กใพ จตนเองทมพวาพ คชดฟธดงซาพ นมากกตทธกขม
ณ าก คชดฟธดงซาพ นนดอย
กตทธกขน
พ มแลวด ทธกขจณ ะมมมาแตไพ หนหา ฝฝ กมธงพ สมาธชจชตเขาด สพ สพ มาธชธรรม "นะ มะ พะ ทะ เพงพ นชพ ง
ณ ด อย คชดฟธดงซาพ นไมม
ดชพงแนพว อชตชปชโสภะคะวา สาธธ อนธ โมทามช"
4. บวชใจ อขนไดดแกพ "มโนธาตธ" ครอตขวใจตขวรพด รพด คชดเปต นอวชชชาสวะ รพด ไมต
พ ชดรพด เปต นวชชชาโพธช รพด ทะลธปรธ โปรพงเปต น
พ
วชชชาวชมธตตช คนทมตชดสมมธตชสขจจะ ตชดโลกสมมธตช จฝงไมห
ต ลธดพดนเปต นชวพ งๆ โดย
พ ลธดพดน หากไมต
พ ชดสมมธตชกห
พ
ด
พ
สข งเกตธดพ ทบทวนดพ เฉลมยวใจดพ ยขบยขงชข งใจดพ สอดสอพ งดพ เลรอกเฟดนดพ กลขนกรองดพ แยกแยะดพ สาท รวจดพ ตรวจ
สอบดพ เลตงใจดพ หยขพงใจดพ ตรองใจดพ ใครพครวญใจดพ ยรนดพ นขพงดพ เดชนดพ นอนดพ พขกจชตเฉย นชพ งดพ พขกใจนชพ งดพ ทาท ใน
ใจเปต นกลางวางเฉย เพงพ รพด อยพ พ เพงพ จมจดพใจ เพงพ จมดใจดพ รพด เหตนทะลธปรธ โปรพงโลพงใจ สมองใส สบายหขว เขดาถฝง
ธรรมชาตชกลาง สวาพ งกลางใจ ไดด
ด วด ยประการฉะนมด แล
ฝ ทางอายตนะ 6 ตามกระแสประสาทสข มผขสทางตา ทางหพ ทางจมพก ทาง
5. บวชวชญญาณ อขนไดแ
ด กพ ความรพด สก
ลชดน ทางกาย ทางใจ ทมพมมอาการกระทบแตไพ มก
พ ระเทรอนใจใดๆ ขยายความวาพ เมรพอบาท เพตญมหาสตชครบวงจร ใน
ขบวนการชมวชตใหมด
พ ดวยเนกขขมบารมม ดดวยกระบวนความคชด ความรพด ความใสใพ จดดวยอารมณณทพมดมงามหรร อเอาทาท
ด ตามลาท ดขบขขนตอนเช
ด
ด ๆ เพรพอหลบ หลธดเลรพอน จากอธปาทาน
จชตใจเยตนๆ ดดวยประการตาพ งๆ นาๆ เหลาพ นขน
น
พ นขน
ด เมรพอบาท เพตญธรรมบารมมแกก
นามในนามเขาด สพ พ "กายธรรม" หรร อวชสขงขาร อสข งขตะ ครขน
พ ลดาจากอชนทรม ยธรรม 5
(ศรขทธาคพป
พ ข ญญา สมาธชคพกขบวชรชยะ โดยมมมหาสตชนทาทาง กรธ ยทางพอกพพนทางสายเอกนมด ไมม
พ มอาการเอม ยงซดาย
ขวาหนดาหลขงใดๆ ครอไมเพ สมยศพนย ณ ไมเพ สมยความทรงตขว ไมเพ สมยความสมดธลย ณ คงความในใจหยธดนชพ งสงบนชพ งเนมด ยบ
ปชด งใส) วชนชจฉขยดพอมกทมกค
ต รอ มมอาการแหงพ ความเกงพ กลดาสามารถ ถนขดจขดเจน จะแจงด แทงตลอดรอดฝขพงถฝงพล
ธรรม 5 ทาท ใหห
ด ลบ หลธด เลรพอน จากธรรมดาท หรร อบาปอกธศล อารมณณมขวหมอง เศรดาหมอง เรพารดอน รดอนไหมด
ด
ด
เขาด สพ ธพ รรมขาว ครอบธญกธศล ประคองสรบตอพ ตอพ เนรพ อง คงเสน
วด ย
ข งรมด
ด คงวา เขาด สพ ธพ รรมไมขพ าวไมด
พ าท ทขงอบท
คลรพนกระแสธรรมอยพ ฉ
พ ะนมด มากๆ บอพ ยๆ เนร องๆ พอถฝงจขงหวะปะเหมาะกตบรรลธสาท เรตจลธลวพ งจาก กชเลสมาร ขขน
ธมาร ผมหาพ ซาตาน คพก
ด งผพต
ด ชดกตหมดอชทธชพลครอบงาท ยขพวยมใดๆ ถฝงไชโยชข ยยะ
พ รรมคพเพ วร ซฝพงมมรขศมมมขวหมอง ผพขด อ
ชนะไชโย อชตชปชโสภะคะวา สาธธ อนธ โมทามช สพ ธพ รรมใสๆ ครอธรรมกาย เบาใจ สธขสบาย ฌาน 3 อธเบกขาสธ ข ครอ

นช รามชสสพ ข หรร อความสธ ขทมพไมอพ ชงอามชสเหยรพอลอ
พ ใดๆ เสวยสธ ขในอาตนะนช พพาน ครอ สชงพ ธรรมชาตชเปต นทมพรวมลง
ดช สธดแหพงความพดนทธกขใณ จ นขพนแลฯ เชรดอเชชญ
ของความพดนทธกขใณ จหรร อสชงพ ธรรมชาตช เปต นทมพรวมลงของแดนทมพสน
สาธธ ชนขวนขวายวชเคราะหเณ จาะลฝกเอาเถชด ของดม นดม นานนขกจฝงจะมาปรากฏแกโพ ลก สมสมขย สบสมขย ใหมเพ สมอ
โอเค ฟขง คชด ถาม บขนทฝกจดจาท เรพงพชสพจนณ สธ -จช-ปธ-ลช-ภา-สธตะ จชนตา ปธตฉา ลชขชต ภาวนา รช เรชพ ม เรพงรขด รวดเรตว
เรม ยบรดอย รวบรวม เรม ยบเรม ยง รธพ งโรจนณ รพ าท รวย ราบรรพ น รรพ นเรช ง บรรเทชงใจ ปราโมทย ณ ทางสายเอกทมพมมแตป
พ ช ตช
ยชนดม อชพมอก อชพมใจ ปลรดมอก ปลรด มใจ กระปรมด กระเปรพา เบากาย เบาใจ ซาบซาพ นกายใจ พองตขว ลอยตขว กตเมรพอวาพ
โดยภาพรวมแลวด อขนการทาท ใจไดแ
ด บบนมด อขนไดแ
ด กก
พ ารมมอธปนช สขยบารมมแหงพ พลธรรม 5 ดวด ยอชสระจากวชตก วช
จารย ณ ปช ตช สธ ข เอกขคคตารมณณรวมตขวเปต นหนฝพ ง สข จจธรรมยอพ มรวมตขวเปต นหนฝพ งจรช งแทฉ
ด ะนมด ชรพอวาพ มมพระศรม
ด
รขตนตรขยแกวด เจาด ทขงสามอยพ
ใพ นใจ สถชตอยพใพ นใจเปต นมงคลสพงสธด กตนพม แลเปต นวชธมขธดขธมทรขพยอณ รช ยะ ประเสรช ฐกวาพ
ทรขพยป
ณ ธถธชน ถรอวาพ เกชดมาไมเพ สมยชาตชเกชด บวชมาไมเพ สมยชาตชบวช เอวขงกตมมดดวยประการฉะนมด …

เวตบไซตณ ยมกปาฏชหารช ย ณ http://www.yamakapatiharn.com
เฟสบธจค ยมกปาฏชหารช ย ณ https://www.facebook.com/yamakapatiharn
บอรณดธรรมะ ยมกปาฏชหารช ย ณ http://www.yamakapatiharn.com/board/

