
หลวงปปป ตต ตเจจาเสสอดาว
เชชญชวนเพชปมพปนบารมมแหปงคนเตตมคม

    เชชญชวนเพชพมพพนบารมมแหพงคนเตตมคม คนเปตนทมพสมบพรณณดดวยเนกขขมมบารมม เนกขขมจารชณม ณ ทมพบดาน
        ตนเอง หรรอทมพวขด ทมพปพ าชดา ทมพวชปข สสนาสถานทมพธธดงคสถาน ทมพวชเวการาม ทมพวนาราม ตามแตพจะสะดวก กลพาวครอ

     ฝฝกบวชกาย บวชวาจา บวชจชต บวชวชญญาณ หมายความวพาเปตนการกระททาตนใหดถฝงซฝพงความเปตนผพดประเสรชฐ
       ครอ จะคชด จะพพด จะททาอะไรๆ กตใหดเปตนไปในอารมณณทมพดมงาม จชตใจสดใส รธพงเรรองดดวยสตชปข ญญา อรรถาธชบาย

วพา

1. บวชกาย        อขนไดดแกพ การฝฝกอากขปกชรชยาตพางๆ ทางตา หพ จมพก ลชดน ทางกาย ดดวยอาการสทารวมระแวดระวขง
 ระไว "มมความไมพประมาททธกเมรพอ"     ในกรณมทมพมมเสมยงกระทบหพ มมรพปสมเสมยง ภาพตพางๆ กระทบตา มมรสชาด

   เปรมด ยวหวานกระทบลชดน มมกลชพนเหมตนหอมกระทบจมพก มมโผฏฐข พพะเยตนรดอนอพอนแขตงกระทบกาย โดยขยาย
 ความออกมาวพา เพมยงสขกแตพวพาธรรมดาของมขนเชพนนข ดนเอง

2. บวชวาจา   อขนไดดแกพ เมรพอไมพมมการคะนองกายแลดวกตจขกตดองไมพคะนองวาจา แมดไมพพพดออกไปกตยข งมมการบพน
     พฝมพทาๆ อยพ พในปากในคออยพ พนา กตพฝงส ทาเนมยกนฝกรพดไวดวพา สขมมาวาจา แมดสขมมากรรมมขนโต สขมมาอาชมพกตเชพน

     เดมยวกขนอยพ พในคขลลองเดมยว ททานองเดมยวกขน ครอ ไมพมมเจตนาเจาะจงบมบคข ดน เบมยดเบมยนใครๆ ใหดไดดรข บความ
    เดรอดรดอนไมพสบายใดๆ ครอ ไมพวพารดาย ไมพกลพาวรดาย มมแตพพพดจารอมชอมปรองดองสมานสามขคคมในททานอง

      คลองธรรมอขนแฝงดดวยภาษชต สธภาษชต คตชธรรม สาระธรรม สาระประโยชนณทมพโปรดตขวเอง โปรดสขตวณ โปรด
   โลกตามมากตามนดอยตามจขงหวะปะเหมาะ ไมพวพากขนนะ อทานวยความสะดวกใหดแกพกขนและกขนตามมมตามเกชด

  ทข ดงนมด ทข ดงนข ดนกตเพรพอความพดนทธกขณ เพรพอความอยพ พสธขสบาย โดยทข พวถฝงกขนเปตนประการสทาคขญ

3. บวชจชต      อขนไดดแกพ คชดนฝก นฝกคชด ทธกคนกตรพดอยพ พแกพใจตนเองทมพวพา คชดฟธด งซพานมากกตทธกขณมาก คชดฟธด งซพานนดอย
   กตทธกขณนดอย คชดฟธด งซพานไมพมมแลดวทธกขณจะมมมาแตพไหนหา ฝฝกมธพงสมาธชจชตเขดาสพ พสมาธชธรรม "     นะ มะ พะ ทะ เพพงนชพง

   ดชพงแนพว อชตชปช โสภะคะวา สาธธ อนธโมทามช"

4. บวชใจ  อขนไดดแกพ "มโนธาตธ"    ครอตขวใจตขวรพด รพดคชดเปตนอวชชชาสวะ รพดไมพตชดรพดเปตนวชชชาโพธช รพดทะลธปรธโปรพงเปตน
     วชชชาวชมธตตช คนทมพตชดสมมธตชสขจจะ ตชดโลกสมมธตช จฝงไมพหลธดพดน หากไมพตชดสมมธตชกตหลธดพดนเปตนชพวงๆ โดย

         สขงเกตธดพ ทบทวนดพ เฉลมยวใจดพ ยขบยข ดงชข พงใจดพ สอดสพองดพ เลรอกเฟด นดพ กลข พนกรองดพ แยกแยะดพ ส ทารวจดพ ตรวจ
            สอบดพ เลตงใจดพ หยข พงใจดพ ตรองใจดพ ใครพครวญใจดพ ยรนดพ นข พ งดพ เดชนดพ นอนดพ พขกจชตเฉย นชพ งดพ พขกใจนชพงดพ ททาใน

       ใจเปตนกลางวางเฉย เพพงรพดอยพ พ เพพงจมจดพใจ เพพงจมดใจดพ รพดเหตนทะลธปรธโปรพงโลพงใจ สมองใส สบายหขว เขดาถฝง
  ธรรมชาตชกลาง สวพางกลางใจ ไดดดดวยประการฉะนมด แล

5. บวชวชญญาณ   อขนไดดแกพ ความรพดสฝกทางอายตนะ 6    ตามกระแสประสาทสขมผขสทางตา ทางหพ ทางจมพก ทาง
     ลชดน ทางกาย ทางใจ ทมพมมอาการกระทบแตพไมพกระเทรอนใจใดๆ ขยายความวพาเมรพอบทาเพตญมหาสตชครบวงจร ใน

   ขบวนการชมวชตใหมพดดวยเนกขขมบารมม ดดวยกระบวนความคชด ความรพด ความใสพใจดดวยอารมณณทมพดมงามหรรอเอาททา
      จชตใจเยตนๆ ดดวยประการตพางๆ นาๆ เหลพานข ดนตามลทาดขบขข ดนตอนเชพนนข ดนๆ เพรพอหลบ หลธดเลรพอน จากอธปาทาน

 นามในนามเขดาสพ พ "กายธรรม"    หรรอวชสขงขาร อสขงขตะ ครข ดนเมรพอบทาเพตญธรรมบารมมแกพกลดาจากอชนทรมยธรรม 5 
(     ศรข ทธาคพพปข ญญา สมาธชคพ พกขบวชรชยะ โดยมมมหาสตชนทาทาง กรธยทางพอกพพนทางสายเอกนมด ไมพมมอาการเอมยงซดาย

    ขวาหนดาหลข งใดๆ ครอไมพเสมยศพนยณ ไมพเสมยความทรงตขว ไมพเสมยความสมดธลยณ คงความในใจหยธดนชพงสงบนชพงเนมด ยบ
ปชด งใส)    วชนชจฉข ยดพอมกทมกตครอ มมอาการแหพงความเกพงกลดาสามารถ ถนข ดจขดเจน จะแจดงแทงตลอดรอดฝข พ งถฝงพล

 ธรรม 5         ททาใหดหลบ หลธด เลรพอน จากธรรมดทาหรรอบาปอกธศล อารมณณมขวหมอง เศรดาหมอง เรพารดอน รดอนไหมด
      เขดาสพ พธรรมขาว ครอบธญกธศล ประคองสรบตพอ ตพอเนรพ อง คงเสดนคงวา เขดาสพ พธรรมไมพขาวไมพดทา ทข ดงอบทข ดงรมดดวย

     คลรพนกระแสธรรมอยพ พฉะนมด มากๆ บพอยๆ เนรองๆ พอถฝงจขงหวะปะเหมาะกตบรรลธส ทาเรตจลธลพวงจาก กชเลสมาร ขขน
     ธมาร ผมหพาซาตาน คพพกรรมคพพเวร ซฝพงมมรข ศมมมขวหมอง ผพดขดองผพดตชดกตหมดอชทธชพลครอบงทายข พวยมใดๆ ถฝงไชโยชขยยะ

        ชนะไชโย อชตชปช โสภะคะวา สาธธอนธโมทามช สพ พธรรมใสๆ ครอธรรมกาย เบาใจ สธขสบาย ฌาน 3   อธเบกขาสธข ครอ



    นชรามชสสพข หรรอความสธขทมพไมพอชงอามชสเหยรพอลพอใดๆ เสวยสธขในอาตนะนชพพาน ครอ สชพงธรรมชาตชเปตนทมพรวมลง
   ของความพดนทธกขณใจหรรอสชพงธรรมชาตช เปตนทมพรวมลงของแดนทมพสชดนสธดแหพงความพดนทธกขณใจ นข พนแลฯ เชรดอเชชญ

     สาธธชนขวนขวายวชเคราะหณเจาะลฝกเอาเถชด ของดมนมด นานนข กจฝงจะมาปรากฏแกพโลก สมสมขย สบสมขย ใหมพเสมอ
      โอเค ฟข ง คชด ถาม บขนทฝกจดจทา เรพงพชสพจนณ สธ-จช-ปธ-ลช-ภา-         สธตะ จชนตา ปธตฉา ลชขชต ภาวนา รชเรชพม เรพงรข ด รวดเรตว

         เรมยบรดอย รวบรวม เรมยบเรมยง รธพงโรจนณ รทพารวย ราบรรพน รรพนเรชง บรรเทชงใจ ปราโมทยณ ทางสายเอกทมพมมแตพปชตช
           ยชนดม อชพมอก อชพมใจ ปลรดมอก ปลรดมใจ กระปรมดกระเปรพา เบากาย เบาใจ ซาบซพานกายใจ พองตขว ลอยตขว กตเมรพอวพา

   โดยภาพรวมแลดว อขนการททาใจไดดแบบนมด อขนไดดแกพการมมอธปนชสขยบารมมแหพงพลธรรม 5  ดดวยอชสระจากวชตก วช
     จารยณ ปชตช สธข เอกขคคตารมณณรวมตขวเปตนหนฝพ ง สขจจธรรมยพอมรวมตขวเปตนหนฝพ งจรชงแทดฉะนมด ชรพอวพามมพระศรม

   รข ตนตรข ยแกดวเจดาทข ดงสามอยพ พในใจ สถชตอยพ พในใจเปตนมงคลสพงสธด กตนมพ แลเปตนวชธมขธดขธมทรข พยณอรชยะ ประเสรชฐกวพา
    ทรข พยณปธถธชน ถรอวพาเกชดมาไมพเสมยชาตชเกชด บวชมาไมพเสมยชาตชบวช เอวขงกตมมดดวยประการฉะนมด …

  เวตบไซตณ ยมกปาฏชหารชยณ http://www.yamakapatiharn.com
  เฟสบธจค ยมกปาฏชหารชยณ https://www.facebook.com/yamakapatiharn

  บอรณดธรรมะ ยมกปาฏชหารชยณ http://www.yamakapatiharn.com/board/
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