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เราเกดิมาแลวหลายชาติ 
แตไมพบวิชาธรรมกาย 

นับวาเกิดความเสียหายแกเรา
เหลือคณานับ 
เมื่อพบแลว 

จงกอบโกยใหสุดกําลัง 
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คํานํา 
 
 

 หนงัสือเลมนี้ชือ่ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนัน้เห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” (เพิ่มเติม: 
ทานสามารถอานหนงัสือเลมนี้ในภาคภาษาอังกฤษไดที่ : http://www.kayadham.org/index-9.htm ) 
 เปนหนังสือแสดงวิธีปฏิบัติทางใจตามคําสอนของพระบรมศาสดาขอที่ ๓ ทีว่า สจิตฺตปริโยทปนํ ซึ่ง
แปลวา การทาํใจใหสวางใส มีวิธปีฏิบัติทางใจอยางไร เร่ืองการทาํใจใหสวางใสนั้น เปนความรูสําคัญยิ่ง 
ยังไมมีใครแสดงความรูที่ถูกตองได ในบานเมืองเรานี ้ยงัไมมีใครแสดงความรูที่ชี้ชัด ทัง้ความรูปริยัติ 
ความรูปฏิบัติ และความรูปฏิเวธ ทําใหเกดิความลมเหลวแกผูแสวงหาโมกขธรรมอยางนาใจหาย โอกาส
ที่เราจะเขาถงึโมขธรรมลมสลายโดยสิน้เชงิทีเดียว 
 หนงัสือเลมนี้ ไดอธิบายวิธีปฏิบัติทางใจอยางชัดเจน  วาทาํใจ อยางไรใจจึงจะสวางใส และเมื่อ
ใจสวางใสแลว เราจะเขาถงึโมกขธรรมอะไรบาง และเมือ่เขาถึงธรรมกายเบื้องตนแลว เราจะเขาถงึธรรม
ชั้นสูงตอไปไมมีที่ส้ินสุด รวมเรียกวาวิชาธรรมกาย มีเนื้อหาสาระทัง้ความรูปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
ควบคูกันไป เปนทีโ่ปรงใจแกทานที่ศึกษาความรูดานปริยัติในทกุระดับการศึกษา เพราะการศึกษา
ความรูในพระพุทธศาสนาในทกุระดับ ทั้งระดับนักธรรมและระดับเปรียญธรรม สุดทายก็ตองมายติุวา  
คําสอนของพระบรมศาสดาขอที่ ๓ ที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ ที่แปลวา ทําใจใหสวางใสนั้น คือ อยางไร  
มีขอยุติในความรูดานปรยิติัอยางไร ความรูในการปฏิบัติทางใจคือยางไร และความรูลึกซึ้งทีเ่รียกวา
ปฏิเวธนัน้คืออยางไร ทั้งนี้กเ็พื่อใหแจงมรรคผลนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพระศาสนา หนงัสือ
เลมนี้ไดแสดงความชัดเจนไวแลวอยางครบถวน รอแตความพากเพยีรของผูศึกษาคนควาเทานัน้  
วาจะเรียนจรงิหรือเลนเทานัน้ 
 ประวัติดีเดนของหนังสือเลมนี้ก็คือ เคยใชในการฝกอบรมพระปริยัตินเิทศ พระจริยานิเทศ 
พัฒนาคุณธรรมขาราชการชั้นสูง อมรมพระนวกะ โรงเรยีนและวิทยาลัย จึงเปนตาํราอเนกประสงค  
เปนประทีปสองทางชวีิต เหมาะแกผูใครธรรมทั้งปวง ในการพิมพคราวนี้ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระให
ทันสมยัยิง่ขึ้น อนุญาตใหสํานักพิมพเลีย่งเชียง โดยคณุถนอมศกัด์ิ จงพิพัฒนยิง่ จัดพิมพ 
 
 
 
 
 
 

http://www.kayadham.org/index-9.htm
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 การอานเทีย่วแรก เปนความรูปริยัติ ขอใหเอาใจจดจอในความรูทั้งปวง การอานเทีย่วที่สอง  
ใหจับประเด็นความรูปฏิบัติใหได สุดทายคือการฝก พึงยึดมั่นความรูปฏิบัติและปฏิเวธใหแมนยาํ  
ฝกอยางไมมีวนัเบื่อหนาย แลวทานจะประสบความสาํเร็จในชีวิต แตไมควรพอใจในบารมีธรรมอยูเพียง
แคนั้น ควรศึกษาวิชาธรรมกายชัน้สูงตอไปอีก ความรูวชิาธรรมกายชั้นสูง มีครบทกุหลังสูตรแลวที่
สํานกัพิมพเลี่ยงเชียง หากมีขอสงสัยอยางไร โปรดติดตอสอบถามขาพเจาไดเสมอ อยาไดเกรงใจเลย 
ขอใหทุกทานโชคดี และบรรลุวิชาธรรมกายทั่วกันเถิด 
 
 
 
 
 
            (นายการุณย บุญมานุช) 

(อดีต) ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
 
๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง อ.เมอืงจันทบุรี จ.จนัทบุรี 
โทร. (๐๓๙) ๓๑๓ - ๗๕๐ 

 
เพิ่มเติม: 1. อานหนงัสือของผูแตงคนเดียวกันนี้ไดฟรีที่ http://www.kayadham.org 
               2. Website ศูนยประสานงานการเผยแพรวิชาธรรมกายที่ http://www.wisdominside.org 
               3. พูดคุยสนทนา ตอบขอสงสัยวิชาธรรมกายที่ http://forum.wisdominside.org 
               4. หองเรียนวิชาธรรมกาย Online ในระบบ E-Learning ที่ http://elearning.wisdominside.org 
 

 
 
 
 

 

http://www.kayadham.org
http://www.wisdominside.org
http://forum.wisdominside.org
http://elearning.wisdominside.org
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พระมงคลเทพมุน ี

(หลวงพอวัดปากน้าํ ภาษเีจริญ) 
ผูคนพบวิชาธรรมกาย 

ผูแรกเริ่มทําวชิาปราบมาร 
ผูเปนเจาของวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร 

 

 
นายการณุย บุญมานุช 

อดีตผูชวยศกึษาธิการจังหวัดจันทบรุ ี
  - ผูเขียน ปราบมาร ภาค ๑-๒-๓-๔ 
  - ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสตูรคูมือสมภาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา 
  - ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสตูรวิชชามรรคผลพิสดาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา 
  - ผูเขียน วิชาธรรมกายหลักสตูรตาง ๆ 
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ดวงแกวมณีโชติ 
เปนอุปกรณใชในการเรียนการสอนวิชาธรรมกาย 

มีความจําเปนตองมีทุกสํานัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รูปของตัวเราในทาผาซีก 
 

แสดงทางเดินของดวงนิมิต ๗  ฐาน 

๑. ปากชองจมูก 
หญิงซาย, ชายขวา 

๒. เพลาตา 
หญิงซาย, ชายขวา 

  สะดือ 

๔. ชองเพดาน 

๕. ปากชองลําคอ 

๖. ฐานของศูนยกลางกาย 

๗. ศูนยกลางกาย 
ยกจากฐานที่ ๖ สูงขึ้น 
๒ นิ้วมือ 

๓. จอมประสาท 



 7

สารบัญ 
 
 
มาทาํความเขาใจใหถกูตองกันกอน         ๙ 
บานเราเมืองเราเรียนธรรมกนัแบบไหน         ๙ 
กระบวนการเรยีนกระบวนการสอนนัน้สําคัญ      ๑๐ 
ปญหาดอยคณุธรรม ทําใหรัฐเสียเงนิงบประมาณกอนใหญ     ๑๑ 
การศึกษาเพื่อสรางคุณธรรมนั้นมหีลายกระบวนการ     ๑๑ 
กระบวนการปริยัติ         ๑๒ 
กระบวนการปฏิบัติ         ๑๒ 
กระบวนการปฏิเวธ         ๑๔ 
ธุระของสงฆม ี๒ อยาง คืออะไรบาง       ๑๔ 
ตําราเลมนี้ชวยใหเกิดคุณธรรมอยางเดยีวหรือ      ๑๕ 
กฎเกณฑในการเรียนมีอยางไร        ๑๕ 
ความรูปรยิัติ 
 พระพทุธศาสนาสอนอยางไร เราไดอะไรจากคําสอนนัน้    ๑๖ 

๑. ใจ คืออะไร        ๑๙ 
๒. จะรวมใจตั้งไวที่ตรงไหน      ๑๙ 
๓. ใจของเราจะเลือกเดินมรรคทางใด     ๒๐ 
๔. มรรค ๘ เปนอยางไร       ๒๐ 
๕. ศีล สมาธ ิปญญา คืออะไร      ๒๑ 

การกําหนดใจ การวางใจ การตั้งใจ จะตั้งตรงไหน     ๒๒ 
อยากาํหนดใจนอกเหนือจุดหมายทีก่ลาว      ๒๓ 
ผลแหงการตั้งใจ         ๒๔ 
เหตุใดเราจึงตัง้ใจไวในที่ตางกัน       ๒๔ 
สรุปความรูข้ันตอนนี้เสียกอน       ๒๕ 

ความรูปฏิบัติ 
 วิธีทาํใหเหน็ ศีล สมาธ ิปญญา ตามหลักมรรค ๘     ๒๖ 
 สรุปการเดินทางของกายมนษุย       ๓๐ 
 กายหยาบกับกายละเอียด เกี่ยวของเกื้อกลูกัน     ๓๑ 
 ธรรมกายคืออะไร        ๓๒ 
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 อานุภาพของธรรมกาย        ๓๓ 
 การเหน็ธรรมที่ถูกตอง        ๓๘ 
 ธรรม ๓ ฝายในใจเรา        ๓๙ 
 งานของพระ – งานของมาร นั้นตางกนั      ๔๐ 
 วิชาของมาร         ๔๐ 
 พระพทุธเจาภาคมารไดเอากิเลสอะไร มาดองไวในใจของสัตวโลกบาง  ๔๒ 
 ขอคิดเรื่องการสะสางกเิลส       ๔๓ 
 วิธีทาํกิเลสใหหมดหรือเรียกวา การสะสางกิเลส     ๔๔ 
 ทานไดอะไรจากคําสอนของพระพทุธศาสนา     ๔๖ 
 ขอเสนอแนะ         ๔๗ 
 ใครเปนเจาของวิชชาธรรมกาย       ๕๓ 
 ธรรมวิเศษทีพ่บคือ “ธรรมกาย”        ๕๓ 
 สวดมนตใหถงึพระ        ๕๕ 
 ส่ี ม. แกเขลา         ๕๕ 
 กลวิธกีารหยุดการนิง่        ๕๖ 

วิธีเห็นนิมิต         ๕๗ 
ปญจกัมมัฏฐาน         ๕๙ 

ภาคปฏิบัติ   
 วิธีบูชาพระ         ๖๑  
ภาคปฏิบัติจริง          ๖๓ 
 ความรูปฏิเวธคือแจงนิพพาน       ๖๖ 
 วิชาธรรมกายมีหลายหลกัสตูรตองคนควาเรียนรูตอไป    ๖๗ 
 ความรูปฏิเวธที่เราควรทราบ       ๖๗ 
หนงัสือเลมนีม้ีคุณคาอยางไร ควรขยายผลอยางไรหรือไม     ๖๘ 
ผลงานเขียนวชิาธรรมกาย        ๗๐ 
ประวัติยอ อาจารย การุณย บุญมานุช       ๗๓ 
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มาทําความเขาใจใหถูกตองกันกอน 
 
 เรายังเขาใจคติธรรมของพระบรมศาสดาไมตรงกัน เมื่อเขาใจไมถูกตองแลว เราจะไดความรูผิดๆ ไป 
และเราก็จะยดึมั่นถือมัน่ในความเขาใจผดิๆ อยูอยางนัน้ ยอมเกิดการเสียหายตอเรามาก ดังนี ้
 ธมฺมจารี สุขํ เสติ   ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข 
 หมายความวา เราตองประพฤติธรรม ผลแหงการประพฤติธรรมจะสงผลใหเราอยูเปนสุข ไมใช 
รูธรรมแลวอยูเปนสุข ทกุวนันี้มีแตเรียนเพือ่รู แตไมเรียนเพื่อปฏิบัติ เมือ่เรียนแลวเกดิความรู แลวนําความรู
นั้นไปสอบ ใครจําไดก็เขียนตอบได แลวก็ไดประกาศนียบัตร นั่นคือ เรียนเพื่อรู แตไมปฏิบัติ ไมประพฤติยอม
อยูเปนทุกข หากประพฤติบางก็สุขบางทุกขบาง ประพฤติตลอดก็สุขตลอด 
 ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม 
 หมายความวา ตองประพฤติธรรมตองปฏิบัติธรรม ธรรมจึงจะรักษา หากไมประพฤตธิรรมไมปฏิบัติ
ธรรม ธรรมก็ไมรักษา ประเด็นสําคัญอยูที่การประพฤติปฏิบัติ ประพฤติธรรมใดปฏิบัติธรรมใด ธรรมชนิดนัน้
ก็ใหการรักษา ประพฤติไดมากรักษาไดมาก ประพฤติไดนอยรักษาไดนอย เปนไปตามขีดขั้นแหงการปฏิบัติ
เปนสําคัญ ไมประพฤติเลยกไ็มมีอะไรรักษาดวยประการใดๆ 
 ธมฺโม สุจณิฺโณ สขุมาวหาติ ธรรมที่ประพฤติดีแลว นําสุขมาให 
 หมายความวา ตองประพฤติแลวอยางด ีไมใชปฏิบัติคร่ึงๆ กลางๆ ไมใชปฏิบัติตามอารมณ ไมใชนึก
อยากปฏิบัติกท็ําหนหนึ่ง คําวาปฏิบัติดีแลวหมายความวา ประพฤติเนืองๆ ปฏิบัติเปนนิจศีล แบบเอาใจ 
จดจอ และการปฏิบัตินั้นจะตองใหครบสูตร ๓ รอบ คือ รอบที่หนึ่ง รอบที่สอง และรอบที่สาม คือทดลองแลว
ทดลองอีก ใหปรากฏผลออกมาใหจงได จงึจะขึ้นชื่อวาประพฤติดีแลว เขากฎเกณฑที่วานี ้จึงจะนาํความสุข
มาให 
 เราประพฤติเลนๆ กันมาก เมื่อประพฤติเลนๆ ก็ไดผลเลนๆ เราประพฤตจิริงก็ไดผลจรงิ 
เราประพฤติหยอน ยอมไดผลบางไมไดผลบาง 
 
 

บานเราเมืองเราเรียนธรรมกันแบบไหน 
  

หากพิจารณาดูการเรียนพระธรรมในบานของเราแลว สวนใหญเปนการเรยีนเพือ่รู ไมใช
เรียนเพื่อการปฏิบัติ เราจะพบวาบานเมอืงเรามีแตคนมีความรู แตคนเหลานัน้ขาดคุณธรรม 
ขาดจริยธรรม ไปทํางานที่ใดก็สรางปญหาที่นัน่ ไปอยูในสังคมใดสรางความเดือดรอนใหแกสังคมนั้น 

เราทุกคนเปนผลผลิตทางการศึกษา โรงเรยีนและวิทยาลัยใหการศึกษาแกเรามาแลว หลอหลอม
เราแลวจนถึงขั้นจบหลกัสูตรการศึกษา สถานศกึษาเขารับรองโดยใหวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร คร้ัน 
คนของเราไปประกอบอาชพี ทั้งไปทําราชการและประกอบธุรกิจสวนตัว ขาวที่ออกมาทางโทรทศันและ
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หนงัสือพมิพ ลวนแตบงบอกวา ปญหาเหลานัน้ เกิดจากการกระทําของมนษุย สืบดูแลวปรากฏวา 
ผานการศึกษามาแลวทัง้นัน้ แลวเหตุใดคนของเรายงัประพฤติมิชอบเชนนั้นอยู 

เหตุใดเขาประพฤติมิดีมิชอบเชนนั้น ตอบวา ขาดคุณธรรม ถามตอไปวา โรงเรียนและวิทยาลยั
ไมไดสอนศีลธรรมแกนักเรียนเลยหรือ สถานศึกษาก็ตอบวาสอน เพราะมหีลักสูตรใหสอน เมื่อสอน
ศีลธรรมแกนักเรียนแลว เหตใุดคนของเราจึงไมมีคุณธรรม สุดทายไลเบี้ยไปที่สถานศึกษา เพราะ
สถานศกึษาใหการศึกษาแกเขามาด ีเมื่อเขาจบการศึกษาจึงออกใบประกาศนยีบตัรหรือวุฒิบัตรให 
ปญหานี้ยงัไมแจงชัด เพราะยังหาผูรับผิดชอบไมได 

 
 

กระบวนการเรียนกระบวนการสอนนั้นสําคัญ 
 
ผลเกิดขึ้นแลว คือ คนของเราขาดคุณธรรมจึงประพฤตมิิชอบ กอใหเกิดปญหาตางๆ ในสังคม เราจะ

สืบสวนตอไปวา เกิดจากเหตุอะไรกันแน เพราะหลักสูตรกําหนดใหสอนศีลธรรม หลกัสูตรมีใหเราได
พิจารณาแลว และมีการเรียนการสอนกนัแลว โดยครูประจําวชิาเปนผูรับผิดชอบ 

เราก็ลําดับเร่ืองตอไปอีกวา ที่วาการสอนนัน้สอนอยางไร สอนแบบไหน การสอนนัน้ถกูวธิกีารหรือไม 
เร่ืองจะมายุติวา กระบวนการสอนของเราบกพรอง พูดถงึวิธีสอน เราเรยีนกนัมามากแบบในวิชา

การศึกษา มทีัง้การสอนแบบขั้นทัง้ ๕ ของแฮบาท การสอนแบบแดนตัน การสอนแบบอนุมานแบบอุปมาน 
สารพัดแบบที่เราเคยศึกษา การสอนแบบวิทยาศาสตรคือ การสอนใหผานประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (หู ตา จมกู 
ล้ิน กาย) แตเราจะเนนที่ใจเปนสําคัญ 

การสอนศีลธรรมคือ การสอนใหเปลีย่นพฤติกรรมมนุษย เราจะสอนแบบไหน นี่คือประเด็นสําคญั 
ใจมนุษยมีกิเลส เราจะใหกเิลสหมดไปจากใจ ถามวาเราจะสอนแบบไหนและอยางไร นี่คือ

กระบวนการสอน กระบวนการสอนทีเ่ราเตรียมจะตองสอดคลองกับกระบวนการเรียนของนกัเรียน เปนการ
ตบมือกัน ๒ ฝาย การสอนเพื่อเอากิเลสออกจากใจแลวเอาธรรมของพระบรมศาสดาเขามาแทนที่ 
ไมใชงานที่ทาํงาย ตองศกึษาเลาเรียนกันมาก หากงานนี้ทาํงาย ปานนี้คนของประเทศมีคุณธรรม
กันหมดแลว 

กระบวนการสอนจะเปนอยางไร และกระบวนการเรียนจะเปนอยางไร  เปนหนาที่ของสถานศกึษา
ตองคิดเอาเอง เพราะเปนหนาที่ของสถานศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได นั่นคือ ครูอาจารยตองคิดกันแลว  
ตองเรียนกันแลว เพราะปญหารอเราอยู ตองคิดเสมอวา ประชาชนคือผลผลิตทางการศึกษา เราใหการศึกษา
เร่ืองพัฒนาใจบกพรอง กอใหเกิดปญหาใหญข้ึนแลวในบานเรา 
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ปญหาดอยคุณธรรม 
ทําใหรัฐเสียเงินงบประมาณกอนใหญ 

 
ปญหานอยใหญที่เกิดขึ้นในบานเรา ลูกฆาพอ พอขมขืนลูก ปลน จี้ อาชญากรมือปนรับจาง 

ยาเสพติด แยงตําแหนงราชการ แยงกนัเปนนายกฯ สภากลายเปนที่ดากัน คนเรียนจบปริญญาเอก 
แสดงกิริยาไมนาดู สารพัดเรือ่งที่จะเหน็ขาวในโทรทัศน มาจากคนขาดคุณธรรมทั้งสิ้น 

เราจะอยูกนัอยางไร นี่คือประเด็นที่เราถามกันทุกวัน หลวงทานแกไขโดยการออกกฎหมาย
บังคับ กฎหมายคือขอบังคบัความประพฤติ เมื่อใชคุณธรรมไมได ก็ตองใชกฎหมาย สมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรหรือที่เราเรียกวา ส.ส. ทานมีหนาทีอ่อกกฎหมาย วันหนึง่ออกกฎหมายกี่ฉบับ เดือนหนึง่กี่ฉบับ  
ปหนึง่กี่ฉบับ ลองคิดกันงาย ๆ ส่ีปมีกฎหมายเทาไร ถามตอไปวา มีใครบางไหมที่อานกฎหมายเหลานั้น 
ก็ไมมีใครอาน เอาแคนี้เพียงบอกวากฎหมายนัน้ๆ มีชื่ออะไร ไมมีใครตอบไดทั้งนัน้ 

คราวนี้เรามาชวยกนัคิดวา กระบวนการดาํเนนิทางกฎหมายนั้นใชงบประมาณกอนใหญอยางไร 
ลองคิดถึงกรมตํารวจวามีตํารวจเทาไร อัยการจังหวัดทั่วประเทศ สํานกังานอัยการสงูสุด ศาล

สถิตยุติธรรม เรือนจําและพนักงานเรือนจาํ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เอาจํานวนตั้งแลวคูณดวย
เงินเดือน จะเปนตวัเลขออกมา เปนเพียงเงินเดือน เดือนเดียวเทานั้น ยงัไมคิดละเอียด นี่คืองบประมาณ
มหาศาล เงินนี้เปนเงนิของประชาชนทัง้นัน้ คือ เงนิภาษทีี่เราจายใหรัฐ เงนินี้จายเพื่อแกปญหาคุณธรรม 
จะไดผลหรือไมไดผลไมทราบได แตทําไปแลว และจะทาํตอไป 

หากสถานศึกษามีความรูทีจ่ะสอนใหนักเรียนนกัศึกษามีคุณธรรม  เงนิมหาศาลกอนนี้เราก็ไม
ตองจาย 
 ขอใหเราไดเหน็ของจริงเรื่องนี้กอน เงินกอนนี้จายเพื่อแกงานอะไร เงนิกอนนี้เปนของทาน  
ถามทานวา ทาํไมทานเลีย้งโจร ทานตอบวา ไมไดเลี้ยง โจรที่ปลนเขาเมื่อกอนนี้ ขณะนี้เขาอยูในคกุ  
แตหลวงตองจายเงินงบประมาณเลี้ยงเขาวันละ ๓ มื้อ เงินที่จายไปนี ้ไมใชเงินของทานหรือ เพยีงเทานี้ 
ทานก็รับวาเราเลี้ยงโจรจนกวาโจรจะตายไป 
 
 

การศึกษาเพื่อสรางคุณธรรมนั้นมีหลายกระบวนการ 
 
 เรามีหนาที่ตองศึกษาเลาเรียนพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา เพื่อจะไดนําความรูนัน้ 
มาสรางคุณธรรมใหเกิดแกใจของเรา แมจะยากแตเรากต็องเรียน นอกจากจะเกิดประโยชนแกตนเองแลว 
ยังจะเกิดประโยชนแกนักเรียนนกัศึกษาดวย กระบวนการเรียนรูพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดามี 
๓ กระบวนการ ดังนี ้
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๑.     กระบวนการปริยัติ 
๒.    กระบวนการปฏิบัติ 
๓. กระบวนการปฏิเวธ 
กระบวนการศกึษาทั้ง ๓ กระบวนการนี้ มคีวามเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ตองศึกษาเรยีนรูใหครบ

ทั้ง ๓ กระบวนการ จึงจะถกูวัตถุประสงคของพระศาสนา ทานใดที่ผานการศึกษาครบทั้ง ๓ กระบวนการ
นี้ จงึจะถือวาเปนผูมีคุณธรรม จึงจะถือวาเปนผูทรงไวซึ่งพระศาสนา 

 
 

กระบวนการปริยัติ 
 
คือ การศึกษาเรียนรูคําสอนของพระบรมศาสดา ทางการสงฆแยกการศึกษาออกเปน ๒ แผนก คือ 

แผนกนกัธรรม ไดแก นักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก แผนกบาลีไดแก  การเรียนเปรียญธรรม ต้ังแต
เปรียญธรรม ๓ ประโยคจนถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค สวนนักเรียนและนักศึกษานัน้ มหีลักสูตรนกัธรรมศึกษา 
ตรี โท เอก 

หากโรงเรียนทัง้ประถม มัธยม และอุดมศึกษา มคีวามประสงคจะใหนกัเรียนเขาสอบหลักสูตรนักธรรม
ศึกษา ก็ตองตดิตอทางการสงฆ ใหพระสงฆมาสอนวิชาตาง ๆ ในสถานศึกษาของเรา พอถึงกําหนดสอบธรรม
สนามหลวงทีท่างการสงฆกาํหนด โรงเรียนก็สงนักเรียนเขามาสอบสมทบ ปรากฏวานักเรียนของเราสอบธรรม
สนามหลวงไดมาก 

การศึกษากระบวนการนี ้เปนกระบวนการเรียนรูพระธรรมของพระบรมศาสดา เปนการเรียนเพื่อรู
เทานัน้ เปนการปูพื้นฐานไปสูการปฏิบัติตอไป กระบวนการนี้ทางการสงฆเรียกวา “คันถธุระ” 

 
 

กระบวนการปฏิบัติ 
 
คือ การศึกษาพัฒนาใจเพื่อใหแจงนพิพาน เปนการศึกษาสําคัญในทางพระศาสนา แตยังไมมี

การจัดการศึกษากระบวนการนี้ในบานเมอืงเรา คงมีแตกระบวนการศกึษาปริยัติเพยีงอยางเดยีวเทานั้น 
ขาดกระบวนการศึกษาภาคปฏิบัติไป ทําใหสภาพใจคนตกต่ํา จนถงึขั้นขาดคุณธรรม ดังที่เรา

ทานทราบตรงกันนี้ เราเรียกรองใหมีการสรางคุณธรรม เรามีสิทธิเ์รียกรอง แตใครเลาจะทําใหทานได 
เพราะการทาํงานดานนี้ตองมีความรู ตองมีหลักสูตร ตองมีครู จึงจะสอนกนัได จึงจะวัดผลกนัได 

การเรียกรองใหมีการสรางคณุธรรม ไมวาจะไปรองเรียนที่เมืองใดประเทศไหน ไมมีใครทําใหเรา
ได เราจะยอมเสียเงนิสักเทาไร ก็ไมมีใครทําใหเราได จนปญญาดวยประการทัง้ปวง 

จะตั้งทนุหลวงให ขอใหทํางานนี้ใหไดเถิด 
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ไมตองไปตางประเทศ อยูที่ประเทศไทยนี้เอง ผูที่จะเปนครูสอนเราไดในกระบวนการ
ปฏิบัตินั้น คือ พระมงคลเทพมุนี หรือที่เราเรยีกวา “หลวงพอวดัปากน้ํา” นัน่เอง 

กระบวนการปฏิบัติหรือที่ทางคณะสงฆเรียกวา “วิปสสนาธุระ” นี้ การศึกษาลักษณะนี้จัดได 
แหงเดียวเทานั้นคือ วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ โดยหลวงพอทานสอนเอง มีหลักสูตร เปนตํารา ๓ เลม คือ 

๑.    ทางมรรคผล (๑๘กาย) คือ วิชาธรรมกายเบื้องตน 
๒.  คูมือสมภาร วิชาธรรมกายชั้นสูง (มี ๑๕ บท รวมภาคผูเลี้ยงดวยเปน ๓๐ บท) 
๓.  วิชชามรรคผลพิสดาร วชิาธรรมกายชัน้สงู (มี ๔๖ บท) 
หลวงพอใชตํารา ๓ เลมนี ้เปนหลกัสูตรสอนวิปสสนาธุระเร่ือยมา ต้ังแตตนจนกระทัง่หลวงพอ

มรณภาพ ขาพเจาไดเรียนวชิาธรรมกาย ต้ังแตสมัยเปนนกัเรียนฝกหดัครู เมื่อเรียนวิชาครูหลกัสตูร ป.ป. 
จบลง ขาพเจารับราชการเปนครู  แตเปนครูไดระยะหนึง่ เปลี่ยนสายงานไปเปนศึกษาธิการอําเภอ  
การเปนศกึษาธิการอําเภอของขาพเจามหีนาที่เกีย่วของกับพระสงฆองคเณร จังหวดัใดจัดประชุมพระ
จะตองเชิญขาพเจาไปเปนวทิยากรถวายความรูวชิาธรรมกายแกพระสงฆตลอดมา ต้ังแตวันนั้น จนถงึ
เกษียณราชการ สอนมาเกนิกวา ๒๐ ป ตอมา เลื่อนตําแหนงราชการเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวดั ไดเปน
วิทยากรสอนโรงเรียน วทิยาลัย และผูบริหารระดับสูง 

เมื่อไปสอนจังหวัดใด กน็ําหนังสือของหลวงพอเลมทางมรรคผล (๑๘ กาย) ถวายพระ ไดยินพระ
ทานวิจารณวา ตําราของหลวงพอบอกแตหลักการ แมเราพัฒนาใจจนถงึขั้นเห็น “ดวงปฐมมรรค” แลว 
ก็ยังเดนิวิชา ๑๘ กายไมได การเดนิวิชา ๑๘ กาย ตกเปนหนาที่ของวิทยากรทั้งหมด ซึ่งวทิยากรเหนื่อย
มาก เพราะเมือ่ลงมือปฏิบัติแลว พระทานจะทาํไดเรียงลาํดับกันไป วทิยากรจงึพกัเหนื่อยไมไดเลย 
ขาพเจาจึงคิดขยายความหนังสือของหลวงพอใหงายตอการปฏิบัติ จึงไดเขียนหนังสอืคูมือข้ึนใหม  
ชวยขยายความตําราของหลวงพอใหงายขึน้ ดังนี ้

๑. เลมทางมรรคผล (๑๘ กาย) ก็มาเปนเลม “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต 
ตถาคตคือธรรมกาย” คือเลมที่อยูในมือของทานขณะนี ้

๒. เลมคูมือสมภาร ก็มาเปนเลม “แนวเดินวชิาหลกัสูตรคูมือสมภารของหลวงพอ
วัดปากน้ํา”  

๓. เลมวิชชามรรคผลพิสดาร กม็าเปนเลม “แนวเดินวชิาหลักสูตรวชิชามรรคผล
พิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา”  

บัดนี้ หนงัสือทั้ง ๓ รายการนี้ พิมพออกสูตลาดแลว เปนทีน่ิยมของวดั โรงเรียน วิทยาลัย ใชเปน
หลักสูตรสอนเพื่อสรางคุณธรรม เร่ืองสรางคุณธรรมจะไมยากกันอกีตอไปแลว 

กระบวนการปฏิบัติคือ การพฒันาใจนัน้ เปนการศึกษาอีกรูปแบบหนึง่ ไมเหมือนการเรียนวิชา
ทั่วไปในชัน้เรยีน หลับตาเรียน ไมไดลืมตาเรียน กอนเรยีนครูตองอธบิายกอนเปนบทๆ ไป อธิบายเสร็จ
แลวจึงหลับตาฝก ระหวางฝก ครูผูสอนจะวัดผลและชี้แนะตลอดเวลา 
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เปนกระบวนการพัฒนาใจใหสวางใส ตามคําสอนของพระบรมศาสดาขอที่ ๓ ทีว่า สจิตฺตปริ
โยทปน ํซึ่งแปลวา ทาํใจใหสวางใส ต้ังแตตนจนปลาย ต้ังแตหลักสูตรเบื้องตนจนถงึหลกัสูตรยาก  
ตามตํารา ๓ เลมดังกลาวนัน้ 

ทันใดที่การฝกมาถงึขั้นเห็น “ดวงใส” ในทองของตน ซึ่งดวงใสนีเ้รียกวา “ดวงปฐมมรรค” นัน้ 
สภาพใจของเราจะเปลี่ยนไปทันที เกิดความรูสึกทางใจขึ้นใหม คือ กลัวบาปละอายตอบาปทนัท ีนี่คือ
เกิดคุณธรรมทางใจแลวเปนอัตโนมัติ ความรูสึกนี้คือ หริิโอตตัปปะ เปนคุณธรรมทีเ่ราตองการ สังคมใด
ที่คนมีสภาพใจเปนหิริโอตตัปปะ สังคมนัน้ก็เปนสุข คร้ังพัฒนาใจใหเกิดความสวางใสยิ่งขึ้นไปอีก  
ตามตํารา ๓ เลมดังกลาวนัน้ คุณธรรมอืน่ก็จะเกดิตามมาเปนอัตโนมติั สวนทานใดมีวาสนาบารมจีะถึง
ธรรมวิเศษ เร่ืองนี้เปนวาสนาบารมีเฉพาะตน 

ขอสําคัญตองมีครู ขาพเจาขอแนะนาํใหทานที่เปนครู อานตําราชื่อ “วิธีสอนและเทคนิควิธีฝก
ใหเปนธรรมกาย” (คูมือวิปสสนาจารย) จะชวยทานไดมาก โปรดติดตอไปที่ขาพเจา 

สรุปวา กระบวนการปฏิบัติเปนขั้นตอนของการฝกใจลวน ดําเนนิการสอนไปตามตาํราซึ่งจะได
กลาวตอไป 

 
 

กระบวนการปฏิเวธ 
 
เปนกระบวนการสืบตอจากกระบวนการปฏิบัตินั้น ฝกพฒันาใจใหใสถึงระดับใด กจ็ะเหน็วิชา

เปนลําดับไป ตามเนื้อหาสาระในตํารานั้น เมื่อจบบทฝกนี้ข้ึนบทฝกใหม เปนเชนนี้เร่ือยไป ความรู
ละเอียดขึ้นเรือ่ยๆ ครูอาจารยตองควบคมุ สามารถชี้แนะได แกไขขอผิดพลาดได เหมือนการแสดงทา 
รายรําของกรมศิลปากร หากเรารําไมถกู ครูเขาจะมาทาใหใหม ไมผิดอะไรกับการสอนวทิยาศาสตร 
ข้ันตอนแรกครูอธิบายหนาชัน้ถงึความรูที่เรียนวนันี ้ข้ันตอนที่สองครูนาํนักเรียนเขาหองทดลอง  
ข้ันตอนที่สาม ครูเดินดูการทดลองของนกัเรียน นกัเรียนคนใดทาํไมถูก ครูจะเขาแกไข 

 
 

ธุระของสงฆมี ๒ อยางคืออะไรบาง 
 
ธุระของสงฆม ี๒ อยาง คือ คันถธุระและวปิสสนาธุระ คันถธุระคือ การศึกษาภาคความรูเรียกวา 

การศึกษาดานปริยัติ แบงการศึกษาออกเปน ๒ แผนก คือ แผนกนักธรรมและแผนกบาลี ตามทีก่ลาว
แลว สวนวิปสสนาธุระ คือ การศึกษาพัฒนาใจ เพื่อใหแจงนพิพานอนัเปนเปาหมายสูงสุด การเกิด
คุณธรรมแกใจและการแจงในธรรมนัน้เปนผลพลอยได ทางการสงฆยงัไมไดจัดการศึกษาวปิสสนาธุระ 
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ตําราเลมนี้ (คือ เลมทีท่านกาํลังอาน) เปนตําราเบื้องตนของหลักสูตรวปิสสนาธุระทีห่ลวงพอวัดปากน้าํ
ทานใชสอน ขาพเจาไดขยายความใหงายตอการศึกษา ดังเนื้อหาสาระที่จะกลาวตอไป 

 
 
 

ตําราเลมนี้ชวยใหเกิดคุณธรรมอยางเดียวหรือ 
 
นอกจากเกิดคณุธรรมแลว ทานจะไดเหน็ธรรมวิเศษ ไดเห็นวิชาวิเศษ ไดบารมวีิเศษ ไมวาอะไร

ลวนแตวิเศษทั้งนั้น แตจะวิเศษมากนอยเพียงไรนั้น ขึ้นอยูกับความต้ังใจจริงของทานเปนสําคัญ หาก
ทานมีความตัง้ใจจริงแลว ทานจะประสบความสาํเร็จ เราเกิดมาก็เพือ่ตองการพบวชิานี ้แตเราไมทราบเทานั้น 
หากทานเปนวชิาแลว ทานจะทราบเอง และทานจะนึกถงึเจาของตํารา วาที่เขาพูดเชนนัน้เปนเรื่องจริง 

ที่วาตั้งใจจริงนั้น มีความหมายเพียงไร หมายความวา ต้ังใจใหแนลงไป วาเรามีความตั้งใจจริง  
เรียนจริง ฝกจริง ไมทอดทิ้งการฝก ฝกทกุวัน บากบั่น ไมทอถอย ไมวาเวลาจะลวงเลยมาแลวอยางไร การฝก
ของเราไมยอหยอนลงเลย มีแตจะทวีความตั้งใจอยางไมลดละ หากมีความตัง้ใจจริงเชนนี้ ทานตองทําเปน 
และทําเปนทุกคน หากไมเอาจริง รวนเร นกึสนุกขึน้มากฝ็ก เรียกวาเรียนเลนๆ อยางนี ้ทาํไมเปนแนนอน  
เพราะเราไมใชคนจริง เมื่อเราไมใชคนจริง เราก็ไมเหน็ของจริง 

ขณะที่ทานฝกภาวนาอยูนั้น พระบรมศาสดาเสด็จมาชูชวยอยูแลว แตเราไมเหน็พระองค เพราะเรายัง
ฝกไมเปน ทานที่ฝกยอหยอน เรียนไมจริง ไมเอาใจใส นาจะละอายตอพระพทุธองค ที่เรามีความเพียรที่ใช
ไมได พระพทุธองคทรงทาํความเพียรถงึ ๖ ป จึงไดเหน็วิชานี้ในวันวิสาขบูชา เราอยากเห็นธรรมวิเศษ ตองขยนั
ทําความเพียรใหรุดหนาเขาไว อยาไดเหนื่อยหนายตอความเพยีรเปนอนัขาดทีเดยีว 

ตําราเลมนี้ เปนประทปีสองสวางชีวิต ใหชวีิตมีความหมาย ต้ังแตตนจนไดมรรคผลนิพพาน พากเพยีร
เขาเถิด โปรดทําความเขาใจใหถูกตองแตวันนี้วา ตราบใดที่ไมเปนธรรมกายเรื่องมรรคผลนิพพานใหเลิก
คิด เพราะในนิพพานนั้นอยู ไดดวยกายธรรมหรือธรรมกายเทานั้น มาพบของดีแลว ใหรีบไขวควา 
เปนลาภอันประเสรฐิแลว 

 
 

กฎเกณฑในการเรียนมีอยางไร 
 
การเรียนรูเร่ืองสําคัญอยางนี้ ตองตัง้กฎเกณฑไวกอนเพราะไมใชความรูธรรมดา เรียนรูใหดี  

จับประเด็นอันเปนเนื้อหาสําคัญใหได อยาอานไปเฉยๆ โดยไมพิจารณาอะไร จึงเสนอแนะกฎเกณฑการเรียน 
ดังนี ้

๑. การเรียนความรูดานปริยัติ ตองเรียนวาความรูดานปริยัติมีอยูอยางไร อานใหจบ อานใหทั่ว  
หากไมมั่นใจ ตองอานทบทวนใหม แลวสรุปความรูออกมาใหได 
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๒. การเรียนความรูดานปฏิบัติ เปนความสําคัญยิ่งยวด ที่จะตองใสใจวา ความรูปริยัติกลาวไวอยาง
นั้น การปฏิบัติทางใจจะทําอยางไร มีข้ันตอนอยางไร มีรายละเอยีดอยางไร ข้ันตอนใดเกิดผลอยางไร ตองจําให
ไดแมนยํา อยาใหเพี้ยน อยาใหคาบลกูคาบดอก หากจาํเพี้ยน จะทาํใหเกิดความผิดพลาด เพราะเปนการเปด
ชองทางใหกิเลสเขาแทรกใจของเรา ผลการปฏิบัติจะผิดๆ ถูกๆ 

๓. การเรียนความรูดานปฏิเวธ คือความรูที่เกิดจากผลการปฏิบัติ วารูเหน็อะไร ในขั้นตอนใด หาก
เราจะเดินวิชาในขั้นตอนตอไปนั้น มีวธิีการอยางไร เร่ืองเหลานี้ตองจดจําทัง้สิ้น โปรดคิดใหตรงกันวา เร่ืองการ
ปฏิบัติทางใจ เปนเรื่องละเอยีดออน เปนความรูข้ันปรมัตถ ไมใชความรูธรรมดา 

 
 

 
ความรูปริยัติ 

 
พระพุทธศาสนาสอนอยางไร 
เราไดอะไรจากคําสอนนั้น 

 
พระพทุธศาสนา มีคําสอนอนัประเสริฐ ผูปฏิบัติตามคําสอนยอมหมดทุกข ไดรับความสุข ทั้งความสุข

เบื้องตน ความสุขชั้นกลาง และอมตสุข คือ ความสุขอนัยิ่ง 
หากไดฝกจิตตามหลกั “มรรค ๘” ดวยแลว ทานจะไดบรรลุ “ธรรมกาย” เปนผลใหหมดชาต ิหมดภพ 

ไมเวียนวายตายดับกนัอีกตอไป ขอแตวา ทําความเขาใจในคําสอนของพระพุทธศาสนาใหเขาใจ ใหรู “ถูกตอง” 
อยางจรงิจัง ไดหลัก ไดกฎเกณฑ ดังตอไปนี ้

 
คําสอนของพระพุทธศาสนา มี ๓ ขอ คือ 

๑. สพพฺปาปสฺส อกรณ ํ ไมทําบาปทัง้ปวง 
๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา  ทํากุศลใหพรอมมูล 
๓. สจิตฺตปริโยทปน ํ  ทําใจใหผองใส 

เอตํ พทฺุธานสาสน ํ  คําสอน ๓ ขอนี้เปนคาํสอนของพระพทุธเจาทกุพระองค 
 
สรุปคําสอน 

๑. ไมทําบาปหรือความชัว่ดวย กาย วาจา ใจ (เวนทุจริต) 
๒. ทํากุศลดวย กาย วาจา ใจ (ประกอบสุจริต) 
๓. ทําใจใหผองใส ตามหลักมรรค ๘ 
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๑. เวนจากทจุริต คือ เวนจากอกศุลกรรมบท ๑๐ 
 - กายทุจริต ๓ 
 - วจีทจุริต ๔ 
 - มโนทุจริต ๓ 
 

ก. กายทุจริต ๓ คือ 
๑. ปาณาติบาต  ทําใหชีวิตสัตวตกลวงคือ ฆาสัตว 
๒. อทินนาทาน  ถือเอาสิ่งของที่เขาไมใหมาเปนของตนดวยการขโมย 
๓. กาเมสมุิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 
 

ข. วจทีุจริต ๔ คือ 
๑. มุสาวาท  พูดเท็จ 
๒. ปสุณาวาจา  พูดสอเสียด 
๓. ผรุสวาจา  พูดหยาบ 
๔. สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ 
 

ค. มโนทุจริต ๓ คือ 
๑. อภิชฌา  โลภอยากไดของเขา 
๒. พยาบาท  ปองรายเขา 
๓. มิจฉาทิฏฐ ิ  ประพฤติผิดจากคลองธรรม (ผิดศีลธรรม) 
 

กรรม ๑๐ อยางนี้ เปนบาป ใหละเวน 
 

ประกอบสจุรติ คือ ประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ 
กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ 
 - กายสจุริต ๓ 
 - วจีสุจริต ๔ 
 - มโนสุจริต ๓ 
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ก. กายสจุริต ๓ คือ 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณ ี เวนจาก การฆาสัตว 
๒. อทินนาทานา เวรมณ ี  เวนจาก การลักขโมย 
๓. กาเมสมุิจฉาจารา เวรมณี เวนจาก การประพฤติผิดในกาม 
 

ข. วจีสุจริต ๔ คือ 
๑. มุสาวาทา เวรมณ ี  เวนจาก การพูดเท็จ 
๒. ปสุณาย วาจาย เวรมณี เวนจาก การพูดสอเสียด 
๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณ ี เวนจาก การพูดคําหยาบ 
๔. สัมผัปปลาปา เวรมณ ี เวนจาก การพูดเพอเจอ 
 

ค. มโนสุจริต ๓ คือ 
๑. อนภิชฌา   ไมโลภอยากไดของเขา 
๒. อพยาบาท   ไมปองรายเขา 
๓. สัมมาทิฏฐิ   ประพฤติถกูตอง ตามคลองธรรม (ถูกศีล ถูกธรรม) 

 
กรรม ๑๐ อยางนี้ เปนทางบุญ ใหเพิ่มพนูเนืองนจิ 

 
๒. การทํากศุลใหพรอมมลู 
คําสอนขอนี ้ทกุคนเขาใจดีแลววา การรักษาศีล การฟงเทศน การเจรญิภาวนา การทําบุญทําทาน  

เปนทางบุญ ควรเพิ่มพูนใหยิง่ขึ้น 
เมื่อทําบุญมากเขา จนบารมี ๑๐ ประการของทานโตไดสวน ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี 

ปญญาบารมี วิริยะบารม ีขันติบารมี สัจจะบารมี อธษิฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารม ีทานจะเห็น 
“ธรรมกาย” และสําเร็จเปน พระอรหันต 

 
๓. ทาํใจใหผองแผว 
สจิตฺตปริโยทปนํ แปลวา การทําใจใหใส เปนคําสอนขอที่ ๓ คําสอนขอนี้ยากที่จะอธิบาย และยากแก

การเขาใจ เร่ืองของใจ เปนเรือ่งยากเสมอ เพราะ “ใจ” ไมมีตัว ไมมีตน จับตองไมได แตใจมีอาการ 
อาการของใจ คือ เหน็ จาํ คิด รู 
พูดอยางเขาใจงาย “ใจ” คือ ความรูสึก นกึ คิด แมกระนั้น เรากย็ังไมกระจางชัด แตเรามี 

ความจาํเปนตอง “ทําใจใหใส” ตามคําสอนของพระศาสดา หากเรามีความเขาใจเรื่องของ “ใจ” ไมถูกตอง 
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เปนผลทาํใหใจใสไมได เราจะไมพบของวเิศษ ซึ่งของวิเศษนั้น เกิดแกผูทําใจใหใสเทานั้น 
 

๑. ใจ คืออะไร 
- ใจ คือ เห็น จํา คิด รู 
- เหน็ จาํ คิด รู รวม ๔ อยางเขาดวยกนั เรียกวา “ใจ”  

เห็น ไดแก การทีน่ยันตามองเห็นและดูส่ิงของ มุงเอาความรูสึกที่เรา “เห็น  
จํา ไดแก การที่จาํคําสวด จําสิง่ของ จาํสูตรคูณ มุงเอาความรูสึกทีเ่รา “จํา”  
คิด ไดแก การที่เรานึกคิด เร่ืองราวตางๆ มุงเอาความรูสึกที่เรา “คิด”  
รู ไดแก อาการที่เราระลึกได นึกขึ้นได มุงเอาความรูสึกที่เรา “รู”  
 ความหมายของคําวา “ใจ” พอจะเขาใจบางแลว คราวนีเ้ขาไปอีกขั้นหนึ่ง พอบอกวา “รวมใจ”  
ใหทานนึกรวมความคิด ความนึกเปน “จุดเดียวกนั” ไมใหไปนึกไปคิดมา ไมใหคิดโนน นกึนี ่
 นี่คือ ใหความรูสึกของ เห็น จํา คิด รู มารวมกนั แลวเราจะเกิดความรูสึกวา ใจของเรามีกําลงั มีแรง 
 เปนลกัษณะของใจที่จะเขาระเบียบจะเขาระบบ ใชสติ “กํากับ” ใจที่รวมกันนั้น ใหรวมกัน นาน ๆ แลวจะเกิด 
“ความสวาง” ทางใจทนัท ี
 เมื่อใจรวมกนัดังนี้ แสดงวา พรอมที่จะรับการพัฒนา ตามหลกัของ “อริยมรรค ๘” ตอไป 
 ปญหาสาํคัญ ก็คือ ทานจะใหใจไปรวมกนัที่ไหน 
 ทานจะเอาใจไปตั้งไวที่ไหน 
 ถาเอาใจไปตัง้ไวในที่สงเดช ยอมไมไดประโยชนอะไร หกู็ดี ตากดี็ จมูกก็ดี ถาต้ังผิดที่แลว ดู
ไมงามอยางไร "การต้ังใจผิดที่” ยอมเกิดความเสียหายใหญหลวง เพราะใจคือ ชีวิต ชวีิตคือใจ การ
ต้ังใจผิดที่ คือ “ชีวิตเดินผิดทาง”  
 
 

๒. จะรวมใจตั้งไวที่ตรงไหน 
 ถาตั้งใจในที ่ถูก เราจะปลอดภัยไปตลอด 
 ถาตั้งใจในที ่ผิด เราจะพลาดไปตลอดชีวิต 
 จุดหมาย “ที่ต้ังของใจ” คือ ศูนยกลางกาย อยูในทองของเราตรงฐานที่ ๗ โปรดดูภาพ เมื่อต้ังใจไว
ตรงศูนยกลางกายแลว ใจกจ็ะทาํงาน งานของใจคือ แสวงหาทางเดนิ แตทางเดนิของกายกับทางเดนิของใจ 
ไมเหมือนกัน กายก็มีทางเดินของกาย สวนใจก็มทีางเดนิของใจ ดังนีคื้อ 

ก. กายมรรค (ทางเดินของกาย) มี ๓ คือ 
๑. สถลมรรค (ทางบก) 
๒. ชลมรรค (ทางน้ํา) 
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๓. อากาศมรรค (ทางอากาศ) 
ข. มโนมรรค (ทางเดินของใจ) มี ๕ อยาง คือ 

๑. มรรคอบาย ไดแก การประพฤติ อกุศลกรรมบถ ผูประพฤติไปสูอบาย (ทุคติภูมิ) 
๒. มรรคสวรรค ไดแก การประพฤติ กุศลกรรมบถ ผูประพฤติไปสูสวรรค (สุคติภูมิ) 
๓. มรรคทาง พรหม ผูประพฤตไิด รูปฌาน ๔ 
๔. มรรคทาง อรูปพรหม ผูประพฤติได อรูปฌาน ๔ 
๕. มรรคทาง นพิพาน ผูประพฤติได อริยมรรค ๘ 
 

 
๓. ใจของเราจะเลือกเดินมรรคทางใด 

 ถาถามวา ทานจะเลือกเดินมรรคใด 
 แนนอน ทานเลือกมรรคทางนิพพาน 
 เมื่อเลือกมรรคทางนพิพาน ก็ตองเรียนอริยมรรค ๘ ใหเขาใจ เพื่อจะไดเดินตามหลกัมรรค ๘  
ไดถูกตอง 
 
 

๔. มรรค ๘ เปนอยางไร 
 อริยมรรค ๘ หรือมรรค ๘ นัน้ เปนดังนี ้
 ๑. สัมมา วาจา  วาจา ชอบ  
 ๒. สัมมา กัมมันตะ การงาน ชอบ 
 ๓. สัมมา อาชีวะ เลี้ยงชพี ชอบ 

๓ อยางนีเ้ปน ศีล 
 ๔. สัมมา วายามะ ความเพียร ชอบ 
 ๕. สัมมา สติ  ระลึก ชอบ 
 ๖. สมัมา สมาธ ิ ต้ังใจ ชอบ 

๓. อยางนี้เปน สมาธ ิ
 ๗. สัมมา ทฏิฐ ิ ความเห็น ชอบ 
 ๘. สัมมา สงักัปปะ ดําริ ชอบ 

๒ อยางนีเ้ปน ปญญา 
 
 สรุปแลว มรรค ๘ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ปญญาจึงเกิดแกเราวาทาํอยางไร จงึจะเขาถึง ศีล 
สมาธิ ปญญา เพราะศีล สมาธิ ปญญาเปนมรรค ๘ ดังนั้น เราจงึตองเรียนเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา  
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กันตอไป 
 

๕. ศีล สมาธิ ปญญา คืออะไร 
 ศีล คืออะไร 
 ศีล คือ การสํารวม กาย วาจา ใจ ใหเรียบรอย การสาํรวมกาย การสํารวมวาจา ใหอยูในบัญญัติ
ศีล เราเหน็กนัอยูแลว ไมตองอธิบาย 
 ศีลใจ การสํารวมใจ ไมใหละเมิดขอศีล เราเหน็นักบวชปฏิบัติทุกวนัอยางนัน้เปน “ปกติศีล” เปน
ศีลเบื้องตน ไมใชศลีที่ควรแกการงาน ยงัไมมีฤทธิ์เดชอะไร ใคร ๆ ก็ทาํได 
 ศีล ที่ควรแกการงานตามนัยมรรค ๘ 
 “ปกติศีล” สภาพใจที่สํารวม ไมละเมิดขอศีล เชน ไมคิดฆาสัตว แตถาคิด ก็ระงับความคิดนัน้ 
ศีลในลักษณะนี้ กาํจัดอวชิชาไมได กําจดัทุกขไมได กําจัดภยัไมได กําจัดโรคไมได ปกติศีล จึงไมมี
ฤทธิ ์ไมมีอานภุาพ กิเลสไมกลัว ศีลลักษณะนี ้
 อธิศีล คือ ศลีตามนยัมรรค ๘ 
 เปนการรวมใจ ระวงัใจ เขมงวดกวดขันยิง่กวา “ปกติศีล”  
 เปนการรวมใจ ระวงัใจ จนสภาพใจ ใสสะอาด เกิดความบริสุทธิ์ดวย “ใจ” เปนดวงแกว ใสสวาง
โชติ ในทองของตน คือ มีใจใสเหมือนดวงแกวมณีโชต ิใจลักษณะนี ้เปนสภาพใจตามแนวมรรค ๘ 
เรียกวา “อธิศีล” เปนใจที่ควรแกงาน กาํจดัอวิชชาได กําจัดทกุขได กําจัดภัยได กําจัดโรคได เปนใจ
ที่มีฤทธิ ์มีเดช มีอานุภาพ 

กิเลส ตัณหา อุปาทาน กลัว อธิศีล ยิง่นกั 
อธิศีล อยูที่ไหน กเิลสพงัทีน่ัน่ 
ถาอยากพนทกุข อยากกาํจดักิเลส จงทาํ อธิศีล ใหเกิดแกใจตน 
 
สมาธิ คืออะไร 
สมาธิ คือ การตั้งใจมั่น หรือยึดมั่น อารมณใด อารมณหนึง่เพียงอยางเดียว สมาธิทีว่านี้เปน

สมาธิเบื้องตน ไมเปนสมาธทิี่ควรแกงาน 
สวน สมาธิ ตามนยัแหงมรรค ๘ จําเปนตองประคองใจ ใหมั่นคงยิง่ขึ้น จนกระทัง่เหน็สภาพใจ

มั่น เปนดวงใสดวยใจตน จงึเปนสมาธทิี่ควรแกงาน ควรทําใหเปนขึน้ ทําใหมีข้ึน 
 
ปญญา คืออะไร 
ปญญา แปลวา ความรอบรู การคิดได นึกได ใหต้ังขอสังเกตวา ในภาวะที่ใจเราฟุงซาน  

เรามักนึกอะไรไมได คิดอะไรไมออกเกิดความสับสน 
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แตเวลาที่เราอารมณดี หรือขณะที่ใจเราสงบระงับ เรามักคิดอะไรได นึกอะไรออก นี่คือ ถาสมาธิ
ดีทําใหปญญาเรือง หากสมาธิทราม ปญญาก็ออน 

ดังนัน้ การฝกดวงปญญา ข้ึนอยูกับการทาํสมาธิ ถาดวงสมาธิเกิด ดวงปญญายอมเกิดตาม เปน
อันสรุปไดวา ศีล สมาธ ิปญญา เกีย่วของซึ่งกนัและกนั เมื่อทําศลีใหเกิดขึ้นได สมาธิและปญญา
ยอมเกิดตามมาเองอยางไมตองสงสยั 

ข้ันตอนนีท้านเขาใจ ศีล สมาธิ ปญญา ตามหลกัของมรรค ๘ แลว 
จากนี้ไปเปนขัน้ทดลองฝกใจ ทานจะมีวธิทีําอยางไร ต้ังแตตนจนปลาย เพื่อใหเกิด ดวงศีล  

ดวงสมาธิ ดวงปญญา ตามแนวของมรรค ๘ 
 
 

การกําหนดใจ การวางใจ การต้ังใจ จะต้ังตรงไหน 
 
จะเอาใจไปตั้งไวตรงไหน ทานตองทราบ 
ถาทานตั้งใจ ผิดที่ ทานจะผดิ ตลอดไป 
ถาทานตั้งใจถกูที่ ทานจะ โชคดี จนตลอดชีวิต 
 ที่ต้ังใจ คือ “ที่ศูนยกลางกาย”  
ตรงฐานที่ ๗ ในทองของทาน โปรดดูภาพ 
เหตุใดจึงเอาใจไปตั้งไวทีศู่นยกลางกาย 
๑.  เพราะที่ศูนยกลางกาย เปนที่ต้ังของดวงธรรม ที่เรียกวา ดวงธัมมานุปสสนาสตปิฏฐาน หรือ 

เรียกอีกอยางวา ดวงปฐมมรรค ถาไมต้ังใจตรงนี้ แปลวา ไมถกูมรรคหรือไมถูกทาง เมื่อไมถูกทางเราก็ไมพบ
ดวงปญญา กแ็สดงวา ไมถกูทางของมรรค ๘ 

๒. เพราะที่ศูนยกลางกาย เปนที่สุดของลมหายใจเขา เปนที่เกิดเปนทีดั่บ เปนที่หลับ เปนที่ต่ืน  
ที่สุดของลมหายใจเขา เปนจุดหมายทีห่ยดุ เปนจุดหมายทีน่ิ่งของใจ เปนจุดหมายเห็นธรรมของใจ 

เปนที่เกิด หมายความวา เปนจุดที่ใจของมนษุยโลก ตองหยุดและนิ่งตรงนั้นจงึจะเกิดได 
เปนที่ดับ คือตาย เมื่อจะตาย ใจตองหยดุตรงนั้นกอน แลวจึงตาย 
เปนที่หลับ คือนอนหลับ ใจหยุดตรงนัน้คอืหลับ ถาใจไมหยุดตรงนั้น จะหลับไมไดเลย 
เปนที่ต่ืน คือต่ืนจากนอนหลับ ใจหยุดตรงนัน้แลวจงึตื่น อีกความหมายคือ ต่ืนจากอวิชชา 

หมายความวา “เห็นธรรมตรงนัน้”  
รวมความวา ถาไมต้ังใจที่ศูนยกลางกาย แปลวา ไมเหน็ความเกิด ความดับ ความหลับ และความตื่น 

คงอยูใตปกครองของอวิชชาตลอดไป อวิชชาแปลวา ความเขลา คือ ไมรูอดีต ไมรูปจจุบัน ไมรูอนาคต  
ไมเห็นอริยสัจ ๔ 
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๓. เพราะศนูยกลางกาย คือ ตรงฐานที่ ๗ เปน “เอกายนมรรค” ซึ่งแปลวา “ทางเอก” คือ  
ทางสายเดียว 

ไมมี ๒ ทางไมมี ๓ ทาง ถาจะเขามรรคผล จะตองเริ่มตรงจุดนี้ ไปเร่ิมทีอ่ื่นไมได 
จุดหมายนี ้เปนที่ผานไปผานมาของพระพุทธเจา ถาจะระลึกถงึพระพุทธเจา จะตองเอาใจจรดไวตรงนี ้

พระพทุธองคจึงจะทราบความประสงค ถาตั้งใจไมถูกจดุหมายนี ้พระพุทธองคไมทราบเรื่องราวของเราเลย 
 
 

อยากําหนดใจนอกเหนือจุดหมายที่กลาว 
 
การกําหนดใจของพระและของมารนั้น ตางกนั 
พระ หรือเรียกวา สัมมาทิฏฐิ หรือเรียกวาฝายกุศล หรือฝายบุญ 
มาร หรือเรียกวา มิจฉาทิฏฐ ิหรือเรียกวาฝายบาป หรือเรียกวาฝายอกศุล หรือเรียกวา ฝายดํา  

(ภาคดํา) หรือเรียกวา อกุศลาธัมมา หรือเรียกวา อวิชชา กิเลส ตัณหา อุปาทาน 
 
การกาํหนดใจของพระ 
กําหนดไว ที่ศูนยกลางกายฐานที่ ๗ เทานัน้ (คือกําหนดใน ไดแก ในทอง คือ ศูนยกลางกาย) 
 
การกาํหนดใจของมาร 
การกําหนดใจของมาร หรือการตั้งสติ หรือการตั้งใจ เขากําหนดนอก ไดแก การกําหนดที่

นอกเหนือไปจาก ศูนยกลางกาย เชน ต้ังที ่
- ฝามือ 
- ฝาเทา 
- กระหมอม 
- ซอกคอ 
- หนาอก 
- หลายจมูก 
- หนาผาก ฯลฯ 
- กําหนดอยางนี้ เดนินอกร่ําไป ไมเขาในเลย 

การกําหนดใจดังกลาวนี ้มารชอบใจมาก เพราะถกูแนวของเขาทีเ่ราจะไมพบของจริงตลอดไป  
เราจะอยูใตการปกครอง ของอวิชชา ไมมีโอกาสลืมตา อาปากไดเลย 
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ผลแหงการต้ังใจ 
 

- ต้ังใจที่ศูนยกลางกาย เหน็ดวงปฐมมรรคในทอง คือ เหน็ขางใน พระใหเหน็ เปนของจริง 
- ต้ังใจผิดไปจากศูนยกลางกาย เหน็ดวงธรรมนอกตัว คือ เหน็นอก กิเลสใหเหน็ เปนของหลอก ของปลอม 
- เห็นใน ไมเวียนวาย – เห็นนอก เวยีนวาย  
- เห็นใน จะหมดภพ หมดชาติ – เหน็นอก จะแสวงหาภพ ชาติ 
- เห็นใน เปนวิชาของฝายบุญ – เหน็นอก เปนวิชาของฝายบาป 
- เห็นใน จะหมดทุกข – เหน็นอก แสวงหาทกุข 
- เห็นใน จะเร็ว จะถึง เดินหนา –เห็นนอก จะลาชา เนิ่นนาน ถอยหลัง 
- เห็นใน จะหมดเวร หมดกรรม – เห็นนอก เวรกรรมยังตามลาง 
- เห็นใน ดวงบญุไมถูกระเบิด 
- เห็นนอก ดวงบุญแตกกระจาย เพราะถูกมารระเบิด 
- เห็นใน ถึงมรรคผลนิพพาน 
- เห็นนอก ไมถงึมรรคผลนิพพาน ไดแคขอถึง แตไมถงึ 
- เห็นใน ใกลพระพุทธองค – เห็นนอก ไกลจากพระพทุธองค 
- เห็นใน ของจริง – เหน็นอก ของเก 
- เห็นใน สงบ มสีมาธิ เหน็นอก – ใจฟุงซาน บา 
- เห็นใน โรคจะหาย – เหน็นอก โรคกําเริบ 
- เห็นใน จะรุงเรอืง จาํเริญ – เห็นนอก จะเสือ่ม ยากจน 
- เห็นใน สุคติ – เหน็นอก ทุคติ 
 
 
 

เหตุใดเราจึงต้ังใจไวในที่ตางกัน 
 
  บางก็ต้ังใจไวที่ศูนยกลางกาย บางก็ต้ังไวนอกศูนยกลางกาย เหตุใดจงึตั้งใจตางกนัเชนนัน้ 
 เร่ืองการตั้งใจนี้เปนเรื่องใหญ ยากที่จะชีแ้จง และยากที่จะใหเหตุผล 
 พระพทุธเจาฝายสัมมาทิฏฐ ิหรือฝายบุญ เปนผูคนควา ถาบารมีไมเขาขั้นพระพุทธเจา จะคนควาเรื่อง
นี้ไมได เมื่อพระองคคนควาที่ต้ังของใจไดแลววา อยูที่ศูนยกลางกาย มนุษยโลกกป็ฏิบัติตามกันเรือ่ยมา  
เปนผลใหสําเร็จเปนพระอรหันตกนัมาก สวนผูที่ยงัไมไดมรรคผล นอกจากจะไดหนทางวิเศษแลว ยังไดบุญ
บารมีแกกลายิ่งขึ้น 
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 สวนพระพทุธเจาฝายมิจฉาทิฏฐิ หรือฝายบาป เห็นสัตวโลกไดมรรคผลกันมาก จําตองเขาสอดแทรก
ความรูถูกตองอันนัน้ ใหบายเบนไปจากความถูกตอง ดวยการหุมเคลือบ เหน็ จาํ คิด รู ของเกจิอาจารยให 
จําผิด คิดผิด รูผิด เห็นผิด และบอกกนัมาคลาดเคลื่อนเรื่อยมา บางโอกาสคนของมารไดอํานาจปกครอง  
เกิดการรบพุง บานแตกสาแหรกขาด บานเมืองถกูเผา ตํารับตําราถกูเผา คร้ันผูรูรวบรวมใหม ก็ไดตําราครบ
บางไมครบบาง ขาดบางเกินบาง ทัง้นี ้ก็เพือ่ใหความรูถูกตอง สูญหายไป มารจะไดทาํงานไดเต็มมอื คือให
ต้ังใจผิดที่ จะไดเวียนวายตายเกิดกนัมาก ๆ มารเขามหีนาที่ใหสัตวโลกไดเวียนวายตายดับ เวียนเกิด เวยีนตาย 
ใหสัตวโลกมีทกุขโศก โรคภัย พลัดพราก วบัิติ รบราฆาฟน ขาวยากหมากแพง ฝนแลง เหี้ยนเตียน ใหเหน็ผิด 
จําผิด คิดผิด รูผิด รวมความวามารเขาเปนเจาโลกและเปนเจากรรมดวย เขามีอํานาจบังคับไดหมด จะใหแก 
ก็ได จะใหตายก็ได ศักดิ์สิทธิ์เหมือนจับวางทีเดียว 
 สวนพระพทุธเจาฝายสมัมาทิฏฐินัน้ มหีนาที่ใหความสวางแกสัตวโลก ใหเหน็ธรรมอนัประเสริฐ  
ใหความรมเยน็เปนสุข ใหบรรลุมรรคผลนิพพาน 
 พระพทุธเจา ๒ ภาคนี ้เปนอริตอกัน 
 ใครทําใจไปในฝายพระพุทธเจาภาคบุญ ผูนั้นเปนสุข ใครทําใจไปทางพระพุทธเจาภาคบาป  
ผูนั้นก็เปนทุกข 
 พระพทุธเจาภาคบุญ ต้ังใจไวที่ศูนยกลางกาย ไมใชต้ังที่อ่ืน 
 แตพระพุทธเจาภาคมาร ต้ังใจไวที่อ่ืน แตไมใชศูนยกลางกาย 
 
 
 

สรุปความรูขั้นตอนนี้เสียกอน 
 
 ๑. ทานเขาใจคําสอนของพระพุทธศาสนา ๓ ขอแลว แตละขอทานเขาใจอยางไร 
 ๒. ขอทีว่า สจตฺิตปริโยทปนํ การทําใจใหผองใสนั้น ทานเขาใจอยางไร 
 บัดนี้ ทานเขาใจแลววา ศีล สมาธิ ปญญา ตามนัยแหงมรรค ๘ นั้น คืออยางไร 
 เราจะ “ทําใจ” ใหเปน ศีล สมาธิ ปญญา นั้น เราจะตองเอาใจไปตั้งไวที่ “ศูนยกลางกาย” ตรงฐานที่ ๗ 
โปรดดูภาพประกอบ 
 จากนี้ไปเปนการฝกใจใหเกดิ ศีล สมาธิ ปญญา ตามหลกัมรรค ๘ มวีธิีทํายางไร ต้ังแตตนจนจบ 
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ความรูปฏิบัติ 
 

วิธีทําใหเห็น ศีล สมาธิ ปญญา ตามหลักมรรค ๘ 
 
 
 ลําดับแรก 
 ใหทานนึกรวมใจของทานเปนจุดเดียว นกึใหเปนจุดใสไมได ก็ใหนึกเปนดวงแกวขนาดโตเทาแกวตา  
นึกใหดวงนี้ใสและบริสุทธิ์ ตองนึกใหใส และใหสวางเขาไว 
 เมื่อทําไดถงึขัน้นี ้แปลวา ใจของทานพรอม ที่จะรับการพัฒนาใหเปนไปตามกฎเกณฑของ มรรค ๘  
ตามวิธกีารดังตอไปนี้ 
 ๑. ปากชองจมูก หญิงขางซาย ชายขางขวา 
 ใหทาน “หลับตา” นอมดวงใส เขาไปไวทีป่ากชองจมูก หญิงจมกูขางซาย ชายจมูกขางขวา นึกใหดวงใส
สวางขึ้น ถาไมใส บริกรรมในใจวา “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ คร้ัง โปรดดูภาพ 
 ๒. เพลาตา หญิงขางซาย ชายขางขวา 
 แลวเลื่อนดวงใสมาอยูทีเ่พลาตา ตรงรูน้ําตาออก หญิงเพลาตาขางซาย ชายเพลาตาขางขวา แลวนึกให
ดวงใส ใสยิง่ขึน้ ถาไมใส ใหบริกรรมในใจวา “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ คร้ัง 
 ๓.จอมประสาท หรือเรยีกวา กลางกัก๊ศีรษะ 
 แลวเลื่อนดวงใสเขาไปในกะโหลกศีรษะ ขณะที่เลื่อนดวงใส เขาไปไวในจอมประสาทนัน้ ใหเหลือกตา
ตัวเองตามดวงใสไปดวย ทั้งนี้ เพื่อใหใจเหน็ขางใน เมื่อดวงใสนิง่อยูในกะโหลกศีรษะแลว นกึใหดวงใสสวางขึ้น 
ถาไมใสใหบริกรรมในใจวา “สัม มา อะ ระ หงั” ๓ คร้ัง 
 ๔. ชองเพดาน หรือเรียกวา เพดานปาก 
 แลวเลื่อนดวงใสจากจอมประสาทมาไวที่ชองเพดานตรงจุดหมายที่สําลักอาหาร นึกใหดวงใสสวาง  
ถาไมสวาง ใหบริกรรมในใจวา “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ คร้ัง 
 ๕. ปากชองลาํคอ 
 แลวเลื่อนดวงใสมาที ่ปากชองลําคอ เหนอืลูกกระเดือกนิดหนึ่งอยูในลําคอ นกึใหดวงใสสวาง ถาไมสวาง 
ใหบริกรรมในใจวา “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ คร้ัง 
 ๖. ฐานของศนูยกลางกาย 
 แลวเลื่อนดวงใสมาไวที่ศูนยกลางกายราวสะดือ จุดวางดวงใสอยูที่ไหน ใหทานสมมติุวา มเีข็มอันหนึง่
รอยดาย แทงจากสะดือขึงตงึทะลหุลงั อีกเสนหนึ่งแทงจากสีขางขวาไปซาย ทานเหน็เปนมโนภาพวา ในทองของ
ทานมีเสนดาย ๒ เสนตัดกนัเปนรูปเครื่องหมายกากบาท จุดที่เสนดายตัดกันนัน้ เรียกวา ฐานของศูนยกลางกาย 
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ใหเอาดวงใสวางไวตรงจุดหมายที่เสนดายตัดกันนัน้ นึกใหดวงใสสวางขึ้น ถาไมสวางใหบริกรรมในใจวา  
“สัม มา อะ ระ หงั” ๓ คร้ัง 
 ๗. ยกดวงใสใหสูงขึ้นมา จากจุดทีเ่สนดายตัดกัน ประมาณ ๒ นิว้มือตัวเอง (ศูนยกลางกาย) 
 แลวนึกยกดวงใส ใหอยูสูงขึ้นมาจากจุดหมายที่เสนดายตัดกนัประมาณ ๒ นิ้วมือตัวเอง นึกใหดวงใส  
ใสและสวางยิง่ขึ้น ถาไมสวาง ใหบริกรรมในใจวา “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ คร้ัง 
 จากนี้ไป ใหจรดใจกลางดวงใสดวงนีท้ี่อยูในทองเรา และบริกรรมในใจวา “สัม มา อะ ระ หัง” เร่ือยไป 
รอยครั้ง พนัครั้ง 
 ขณะบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” นั้นใหจรดใจลงที่กลางดวงใส ไมนกึไปในเรื่องอื่นใด ไมนําความรูใดๆ 
มาคิด หนาที่การงานและภารกิจใดๆ ไมนํามาคิด ไมนาํมานึก ในขณะนีเ้ปนอันขาด 
 
 ลําดับ ๒ 
 เมื่อบริกรรมในใจ “สัม มา อะ ระ หัง” ยิ่งขึ้น ใหนานที่สุดเทาที่จะนานได 
 ทําในทกุอิริยาบถ ทัง้ ยืน เดนิ นั่ง นอน 
 ทําอยางที่เรียกวา “เอาใจจดจอ”  
 เปนการสํารวมใจ จรดใจไวที่ศูนยกลางกายอยางยิ่งยวด ก็เกิดภาวะของ “ใจสบาย” “ใจใส” “ใจหยุด” 
“ใจนิ่ง” ดวงใสสมมุติที่กาํหนดในตอนแรก กาํหนดขึ้นเพื่อใหใจเกาะและยึด มิใหคิดฟุงซาน ไมใหสาย ดวงใส
สมมุตินัน้ จะหายไปเปนอัตโนมัติ แลวทานจะเห็น “ดวงแกวใสสวางโชติ” ในทองของทาน ดวงแกวใสนี ้คือ  
“ดวงปฐมมรรค” หรือเรียกอกีอยางวา “ดวงธัมมานปุสสนาสติปฏฐาน”  
 
 ลําดับ ๓ 
 เปนลําดับเหน็ ศีล สมาธิ ปญญา ตามแนวมรรค ๘ 

- เมื่อเหน็ดวงแกวใสสวางโชติ คือ ดวงปฐมมรรค ดวงที่ ๑ แลว 
- ดวงปฐมมรรคนี้ จะเปนพื้นฐานใหทานไดเห็นดวงศีลอยางงายดาย 

ความยากอยูที่วา ทําปฐมมรรคใหเกิดขึ้นไดหรือไมเทานั้น 
 ถาทาํปฐมมรรคใหเกิดขึ้นไมได เราก็หมดโอกาสทีจ่ะเขาถึง ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อเราเขาถงึศีล สมาธิ 
ปญญาไมได แสดงวาเราหมดหนทางที่จะได “มรรคผล” และเมื่อเราไมไดมรรคผล ชาตินี้เกิดมาเพื่อตายเปลา 
ไมไดประโยชนอะไร มีแตจะสรางเวรสรางกรรมเพิม่ข้ึน หรือไปเรียนกมัมัฏฐานของสายมารเขา (คือกัมมัฏฐาน 
ที่กําหนดใจไมต้ังไวที่ศูนยกลางกาย) ก็จะถอยหลังเขาคลองกันใหญ 
 - เมื่อเหน็ดวงปฐมมรรค (ดวงธมัมานุปสสนาสติปฏฐาน) แลว ใหทานสงใจจีก้ลางดวงปฐมมรรคไวหยุด
และนิ่ง กลางดวงปฐมมรรคนั้น ไมถอยหลงักลับ แลวสงใจจี้ กลางดวงปฐมมรรคใหยิง่ขึ้น 
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 - กลางดวงปฐมมรรคนั้นเอง ทานจะเหน็ “จุดใสโตเทาปลายเข็ม” จุดใสเล็กนี ้คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” 
หรือเรียก “เอกายนมรรค” หรือเรียกวา “กลาง” 
 เมื่อเหน็จุดใสโตเทาปลายเขม็แลว ใหเอาใจจี้ตรงจุดใสเล็กนัน้และเพิม่ความหยุด ความนิ่งของใจ  
ใหทับทวีข้ึน ตอเมื่อ “ใจหยุดและนิ่ง ถูกสวน” จุดใสเล็กจะหายไป เกิดความ “วาง” ซึ่งความวางนัน้ มีลักษณะ 
เวิ้งวาง ประดุจทองฟา เรียกวา “สุญญตา”  
 - ในวางนั้น หรือในสุญญตานั้น ทานจะเหน็ดวงใสอกีดวงหนึ่ง ดวงใสที่ ๒ นี่คือ “ดวงศีล”  
 - เมื่อเหน็ดวงศีลแลว ปฏิบัติตามแนวที่กลาวแลว สงในนิ่งไปกลางดวงศีล จะเหน็ดวงใสที ่๓ คือ  
“ดวงสมาธ”ิ สงใจนิง่ลงไปทีด่วงสมาธิ ก็จะเหน็ดวงใสที่ ๔คือ “ดวงปญญา”  
 และเมื่อสงใจนิ่งไปทีก่ลางดวงปญญาแลว จะเห็นดวงใสอีกดวงหนึง่เปนดวงที ่๕ เรียกวา “ดวงวิมตุติ”  
สงใจนิง่ลงไปที่กลางดวงวมิตุติ จะเหน็ดวงใสอีกดวงหนึง่ เปนดวงที ่๖ เรียกวา “ดวงวิมุตติญาณทสัสนะ”  
 บัดนี้ ทานไดเห็น ดวงศีล ดวงสมาธ ิดวงปญญา ตามหลักของมรรค ๘ แลว 
 มรรค ๘ ไมใชจะเหน็แคดวงศีล ดวงสมาธ ิดวงปญญา เทานั้น ผลพลอยไดก็คือ ยังไดเห็นดวงปฐมมรรค 
ดวงวมิุตติ และดวงวิมุตติญาณทัสสนะอีกดวย 
 นั่นคือ ทานไดเห็นดวงปฐมมรรค (ดวงธัมมานุปสสนาสตปิฏฐาน) ดวงศีล ดวงสมาธ ิดวงปญญา  
ดวงวมิุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ รวมเปน ๖ ดวงธรรม ดวงธรรมเหลานี ้ทานเหน็ในทองของทาน 
 เมื่อเหน็ดวงธรรม ๖ ดวงในทองของทานแลว ตอไปจะทาํอยางไรตอไปอีก 
 ทานสงใจนิ่ง ลงไปกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ประคองใจใหหยุดและใหนิง่ ในวางกลางดวงธรรม 
ทานจะเหน็อะไรอีก 
 
 ลําดับ ๔ 
 เปนลําดบัเหน็ กายมนุษยละเอียด (กายฝน) 
 - เมื่อทานสงใจ นิง่และหยุด ลงไปกลางดวงธรรมที ่๖ คือ กลางดวงวิมตุติญาณทัสสนะ ณ กลาง 
ดวงธรรม ทานจะเห็น “จุดใสเล็กเทาปลายเข็ม” เอาใจจี้ ตรงจุดใสเลก็นัน้ 
 - จุดใสเล็กนัน้ จะวางเปน “สุญญตา” เกดิความเวิง้วางใหญไพศาล ในวางนั้นทานจะเหน็ “ตัวตนของ
ทาน” มีรูปรางหนาตาเหมือนตัวทาน คือ เหมือนกับกายมนุษยหยาบ ไดแกกายที่กาํลังอานอยูขณะนี้ กายทีท่าน
เห็นกลางของความวางใสนัน้ คือ “กายมนุษยละเอียด” หรือเรียกวา “กายฝน” ของทาน 
 - กายฝนหรือกายมนุษยละเอียด เขาจะทาํหนาที่ฝนเมือ่กายมนุษยนอนหลับ เมื่อกายมนุษยต่ืนจากหลบั
ไมทราบวากายฝนนั้นหายไปไหน ทัง้ทีก่ายนี้เปนตัวของเรา ทาํหนาที่ไปฝนมาฝนอยูทุกคืนวนั เมื่อกายมนุษย
นอนหลับ คืนใดฝนรายกายมนุษยจะทุกขรอน เหมือนหนึ่งกายมนษุยไดรับเคราะหกรรมไปตามทีฝ่นนัน้ดวย 
 -แตเราก็ไมคิดคนควาหาความรูถึงกายฝนวา เหตุใดเราจึงตองมกีาย ๒ กาย คือ กายมนษุยหยาบ คือ
กายที่กาํลังอานหนังสืออยูขณะนี้และมีการทําหนาที่ฝน เมื่อกายมนษุยนอนหลับ กายฝนอยูที่ไหน ทําไมจงึจับ
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ตองไมไดจับตองไดแตกายมนุษยหยาบ และเหตุใดกายฝนกับกายมนษุยจึงมีหนาตา ลักษณะ ทาทางเหมือนกัน 
ถาฝนรายกายมนุษยจะไมทกุขรอนไดไหม เหตุใดจึงยึดมั่นวากายฝนเปนตัวตนของทานดวยเลา 
 - ทุกคนยอมรบัวา เคยฝน เคยเหน็กายฝนกนัทกุคน และยอมรับความจริงวา เรามี ๒ ตัวตน คือ  
กายมนุษยกบักายฝน ถาใครมาลวงเกนิกายมนุษย เราจะตองปองกนั และถาใครมาลวงเกนิกายฝน ในขณะที่เรา
นอนหลับไปนัน้ กายฝนของเราก็ตองตอสูจนเต็มกาํลังเชนกนั สูไดก็สู ถึงสูไมไหว เราก็ตองสู 
 - แปลวา เราสูทั้ง ๒ กาย คือ กายมนุษยหยาบตอสูการดําเนนิชีวิตในโลกมนษุย ใครมารังแกกายมนุษย
ก็ตอสูไปตามเรื่องของกายมนุษย คร้ันกายมนุษยนอนหลบั กายฝนหรือกายมนุษยละเอียดก็ตอสูไปในโลกของ
ความฝนของเขา 
 ความไพศาลของโลกมนุษย กายมนุษยหยาบทราบเปนอยางด ี
 แตความมหมึาของโลกความฝน กายฝนของทานไปเรียนรูอะไรมาบาง และจะสูกันอยางไรตอไป และจะ
ไปสูกับใคร ที่ไหน เมื่อไร 
 กายมนุษยตอสู กายฝนเขาก็สูดวย 
 กายมนุษยชนะ กายฝนชนะดวย 
 กายมนุษย “เหน็ธรรม” กายฝนเห็นดวย 
 แตถากายมนษุยทาํบาป กายฝนตกนรก 
 กายมนุษยตาย กายฝนรับภาระแทนกายมนุษย ทกุขอหา 
 กายมนุษยที่ไมมีธรรมเปนเกาะเปนหลัก 
 กายฝนรับเคราะหกรรมทุกสถาน 
 นี่คือ ความเกีย่วของกนัระหวาง กายมนุษย (หยาบ) กับกายฝน (กายมนุษยละเอียด) เมื่อมีกายมนุษย 
(หยาบ) กายละเอียดของกายมนษุยคือ กายฝน ทุกทานยอมรับความจริงขอนี ้
 กายละเอียดตอจากกายฝน มีกายอะไรอีกหรือไม จะทราบไดอยางไร และมีอะไรเปนขอพิสูจน 
 เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญ เปนหนาที่ของทานทีต่องคนควาหาตอไป 
 ถาทานคนหาไมได แปลวา เราไมมีโอกาสไดมรรคผล 
 เราแสวงหามรรคผลกันทุกคน แตไมทราบวาจะไปแสวงหาที่ไหน 
 เพราะไมรูทางเดิน ไมทราบวา จะไปตรงไหน และอยางไร 
 เราเปนคนเกิดยุคนี้ก็จริง แตความรูของเกจิอาจารยกอนๆ พอมีตํารับตําราคนควา เราพอจะทราบวา
อาจารยใดมีความรูอะไร มีเนื้อหาของวิชาเทาไร อะไรบาง 
 แตยังไมมีใครบอกแกเราวา กายฝนของเราอยูที่ไหน อยูอยางไร ทําอยางไรจึงจะไปพบได ผูที่บอกเราได
อยางชัดเจน มีกฎเกณฑการปฏิบัติและมีการพิสูจนไดคือ พระมงคลเทพมนุี หลวงพอวัดปากน้าํ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกวา “หลวงพอสด” เทานัน้ 
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สรุปการเดินทางของกายมนุษย 
 กายมนุษยแสวงหามรรคผล ดวยการตั้งใจไวที่ศูนยกลางกาย ทาํใจหยดุ ทําใจนิ่ง ตามหลักของ  
สจิตฺตปริโยทปนํ เพื่อใหถงึศีล สมาธ ิปญญา ตามนัยแหง อริยมรรค ๘ 
 - ใจของกายมนุษย หยุดถูกสวน เหน็ดวงปฐมมรรค ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวมิุตติ  
ดวงวมิุตติญาณทัสสนะ รวม ๖ ดวงธรรม ดวงธรรมเหลานี้เปนดวงแกวใส บริสุทธิ ์สวางโชต ิ
 - ณ ทีก่ลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนัน้ พอจุดใสเล็กเทาปลายเข็มวางเปนสุญญตา ทานจะเหน็  
กายมาเกิด กายไปเกิด ก็คือ “กายฝน” หรือเรียก “กายมนุษยละเอียด”  
 - เอากายฝนของทาน ปฏิบัติอยางที่กายมนุษยทาํมานี ้คือ เหน็ดวงธรรมอีก ๖ ดวง หมายความวา 
กายฝนเขาก็แสวงหามรรคผลตอไป ถามวาจะไปพบอะไรอีก ส่ิงนั้นคือ หลักชัยของเรา 
 
 ลําดับ ๕ 
 เปนขั้นเหน็กายละเอียดตอจากกายฝน และบรรลุธรรมกาย 
 - แตเดิมตกลงกันวา เราเลือกมรรคทางนพิพาน มรรคทางนพิพาน คือ เร่ืองของอริยมรรคมีองค ๘ 
เรียกยอวา มรรค ๘ 
 - มรรค ๘ คือ ศีล สมาธ ิปญญา และความหมายของ ศีล สมาธ ิปญญา เราเขาใจแลว 
 - การทาํใจใหเห็น ศีล สมาธิ ปญญา นัน้ เราทาํไดแลว คือ ต้ังใจไวที่ศูนยกลางกาย บริกรรมในใจวา 
“สัม มา อะ ระ หงั” ในที่สุด ทานเหน็ดวงธรรมในทองของทาน รวม ๖ ดวงคือ 
 ๑. ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (ดวงปฐมมรรค) 
 ๒. ดวงศีล 
 ๓. ดวงสมาธ ิ
 ๔. ดวงปญญา 
 ๕. ดวงวมิุตติ 
 ๖. ดวงวิมุตตญิาณทัสสนะ 
 - กลางดวงวิมตุติญาณทัสสนะ ทานเห็นตวัของทาน เรียกวา “กายมนษุยละเอียด หรือกายฝน”  
 การปฏิบัติลําดับตอไป 
 บังคับใหกายฝนทาํดวงธรรมอีก ๖ ดวงธรรม ตามแนวทีก่ลาวแลว 
 กลางดวงธรรมที่ ๖ ทานจะเห็น “กายทพิยหยาบ” ของทาน รูปรางเหมอืนกายมนุษยทุกประการ  
แตการแตงกาย คือ เครื่องทรงไมเหมือนกนั กายทิพยหยาบมีชฎา เครื่องแตงตัวเหมือนตัวละคร 
 ปฏิบัติเชนนี้เร่ือยไป ทานจะเห็นกายตางๆ ที่ละเอียดยิ่งขึน้ 
 ในที่สุดบรรลุ “ธรรมกาย” เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตดุอกบัวตูมสวางโชติ ขาวและใสประดุจเพชร 
นั่งขัดสมาธิอยูในทองของทาน 
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 บัดนี้ ความปรารถนาของทานสําเร็จแลว คือ ทานไดเหน็ “ธรรมกาย” มรรคผลของเราอยูที่ธรรมกาย 
ถาไมเปนธรรมกายแปลวา ยังไมไดมรรคผล แตการไดมรรคผลนั้น มเีบื้องตน ระดับกลาง และขัน้ปรมัตถ  
เราจะไดระดับไหน จะตองเรยีนกนัตอไป 
 ขอสรุปเสียกอนวา สัจธรรมอันนี้เปนของจริง การบําเพญ็กิจทางใจ เพื่อมรรคผลนพิพาน ตามหลักของ
มรรค ๘ ทานจะเหน็กายตั้งแตตนจนจบ ดังนี ้

๑. กายมนุษย (กายมนุษยหยาบ) 
๒. กายฝน (กายมนุษยละเอียด) 
๓. กายทิพยหยาบ 
๔. กายทิพยละเอยีด 
๕. กายรูปพรหมหยาบ 
๖.  กายรูปพรหมละเอียด 
๗. กายอรูปพรหมหยาบ 
๘. กายอรูปพรหมละเอียด 
๙. ธรรมกายโคตรภูหยาบ (กายธรรม) 
๑๐.  ธรรมกายโคตรภูละเอียด (กายธรรมละเอยีด) 
๑๑.  ธรรมกายพระโสดาหยาบ (พระโสดามรรค, พระโสดาปฏิมรรค) 
๑๒. ธรรมกายพระโสดาละเอียด (พระโสดาผล, พระโสดาปฏิผล) 
๑๓.  ธรรมกายพระสกิทาคามหียาบ(พระสกิทาคามีมรรค, พระสกิทาคามปีฏิมรรค) 
๑๔.  ธรรมกายพระสกิทาคามีละเอียด (พระสกิทาคามีผล, พระสกทิาคามีปฏิผล) 
๑๕.  ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ (พระอนาคามีมรรค, พระอนาคามีปฏิมรรค) 
๑๖.  ธรรมกายพระอนาคามีละเอียด (พระอนาคามีผล, พระอนาคามีปฏิผล) 
๑๗.  ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ (พระอรหัตตมรรค, พระอรหัตตปฏิมรรค) 
๑๘.  ธรรมกายพระอรหัตตละเอยีด (พระอรหตัตผล, พระอรหัตตปฏิผล) 

 

 
กายหยาบกับกายละเอียด เกี่ยวของเกื้อกูลกัน 

 - กายมนษุยกบักายฝน มีความเกีย่วของกนัอยางไร ไดกลาวแลว 
 - เรายอมรับวาเรามีกายฝน เพราะทุกคนเคยฝน และเมือ่เราปฏิบัติกิจทางใจ โดยตัง้ใจไวที ่
ศูนยกลางกาย แลวทําใจใหเปนไปตามหลักของมรรค ๘ เราจงึไดพบกายฝน และไดพบกายละเอียดตอไปอีก 
 - กายของเราทั้งหยาบและละเอียด มีความเกีย่วของกนั เกื้อกูลกนั เพราะตางกม็หีนาที่จะตองทาํ  
จะทราบเรื่องนี้ไดก็ตองตรวจสอบดวยรูและญาณของ “ธรรมกาย” เทานั้น 
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 ๑. เมื่อมีกายมนุษย กายละเอียดของกายมนุษย คือ กายฝน 
 ๒. เมื่อมีกายฝน กายละเอยีดของกายฝน คือ กายทพิยหยาบ 
 ๓. พอถึงกายทิพยหยาบ กายละเอยีดของกายทพิยหยาบ คือ กายทพิยละเอยีด 
 ๔. พอถึงกายทิพยละเอียด กายละเอียดของกายทพิยละเอียด คือ กายรูปพรหมหยาบ 
 ๕. พอถึงกายรูปพรหมหยาบ กายละเอียดของกายรูปพรหมหยาบ คือ กายรูปพรหมละเอยีด 
 ๖. พอถงึกายรูปพรหมละเอยีด กายละเอยีดของกายรูปพรหมละเอียด คือ กายอรูปพรหมหยาบ 
 ๗. พอถึงกายอรูปพรหมหยาบ กายละเอยีดของกายอรูปพรหมหยาบ คือ กายอรูปพรหมละเอียด 
 ๘. พอถึงกายอรูปพรหมละเอียด กายละเอียดของกายอรูปพรหมละเอยีด คือ ธรรมกาย 
 ๙. พอถึงธรรมกายก็มีกายละเอียดของธรรมกายตอไปอีกไมส้ินสุด 
 เร่ืองของเรา ยากเข็ญอยางนีแ้หละทาน 
 ความเชื่อของเราอยางหนึ่งทีว่า ขอใหตายไปเถิด จะไดหมดเวรหมดกรรมกันเสียท ีจงึเปนความรูที ่
เชื่อกันมาอยางผิดๆ แททีจ่ริงกายมนุษยอยูในโลก วาจะทุกข ก็รับวาทกุข แตพอกายมนุษยตาย กายฝนกเ็ปน
ผูรับความรูสึกแทนกายมนุษย เสมือนหนึง่ที่กายมนุษยรูสึกเหมือนอยูในโลก คราวนีก้็จะไดรูกันวา ทุกขที่ไดรับ
เมื่ออยูในโลกนั้นไมเทาไรเลย เคราะหกรรมและทุกขเวทนาที่ไดรับเมื่อตายไปแลวนัน้แสนสาหัสเหลือจะกลาว 
คนที่คิดฆาตวัตายจึงเปนความคิดที่ไมถกูตอง 
 ดวยรูและญาณของ “ธรรมกาย” ทาํใหเราหูตาสวางขึ้น วาความรูบางอยางที่เราเชื่อกันมาแตปาง
บรรพนั้น เปนความรูที่ผิดๆ มากมายเหลือเกิน โดยเฉพาะความรูที่วา เรามีตัวตนเพียงหนึ่งนัน้ ทานก็เหน็แลว
วา อยางนอยเรามีกายถงึ ๑๘ กาย และความรูที่เคยโตกันมาวา ตายแลวดับหรือตายแลวเกิด นรก สวรรค 
นิพพาน มีอยูอยางไร หรือไม เมื่อทานฝกเปน “ธรรมกาย” แลว ปญหาเหลานี้จะแจงแกทานเอง ขอแตวา 
ฝกฝนเจริญวชิาธรรมกาย ใหแกกลาขึ้นเถดิ “ธรรมกาย” เทานัน้จะพิสูจนอะไรทัง้หลายทัง้ปวงได 
 
 

ธรรมกายคืออะไร 
 

ธรรมกาย คือ พระปฏิมากร (พระพทุธรูป) เกตุดอกบัวตมู ขาวและใส ประดุจเพชร รัศมีโชติ 
ธรรมกาย เปนตัวพระรัตนตรยั 
รัตนะ แปลวา แกว  ตรัย แปลวา สาม 
รัตนตรัย แปลวา แกว ๓ ประการ เปนแกวขาวและใส มชีีวิตจิตใจ พูดได เคลื่อนไหวได เปน  

“แกวเปน” ไมใชแกวตายเหมือนอยางแกวน้าํขวดน้ํา หรือกระจกที่ขายตามตลาด แกวน้าํขวดน้าํกระจกตาม
ตลาด เปนแกวตายเพราะไมมีชีวิตจิตใจ พูดไมไดเคลื่อนไหวไมได 
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ที่วา รัตนตรัย เปนแกว ๓ ประการ คือ 
๑. องคธรรมกาย เปนแกวขาวและใส องคธรรมกายเปนพุทธรัตนะ 
๒. ดวงธรรม ในทองของธรรมกาย มีลักษณะเปนดวงแกวขาวและใส คือ ดวงธมัมานุปสสนาสต-ิ 

ปฏฐาน เปนธรรมรัตนะ 
๓. ใจ ขององคธรรมกาย คือ เหน็ จาํ คิด รู ของธรรมกาย พูดใหงาย ความรูสึก นกึ คิด ของธรรมกาย 

เปนสงัฆรัตนะ 
ใครเห็นธรรมกายในทองของตนผูนั้นชื่อวา “เขาถึงพระรัตนตรัย”  
๔.ในสุตตันตปฎก พระพุทธองคทรงรับส่ังแกสามเณรวาเสฏฐ วา “ตถาคตส ฺส เหตํ วาเสฏฐา 

อธิวจน ํธมฺมกาโย กิติป ฯ”  
(สามเณรวาเสฏฐ ธรรมกายคือตถาคต) 
ในธรรมบท พระพุทธองคทรงรับส่ังแกพระวักลิ วา “โย โข วกฺกลิ ธมมฺํ ปสสฺติ โส มํ ปสสฺติ  

โส ธมฺมํ ปสสฺติ”  
(ภิกขุวักกลิ ผูใดเห็น ดวงธรรม ผูนัน้ชื่อวา เห็นเรา) 
เมื่อรวม พุทธวัจนะทัง้สองเขาดวยกนั สรุปไดวา “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นพระพุทธเจา 

พระพทุธเจาคือธรรมกาย”  
พุทธวัจนะดังกลาว ถาเขียนติดไวที่บานหรอืที่ใด ก็จะเปนสิริมงคลแกที่แหงนัน้ เปนกุศลไพศาลดวย 

เพราะใครอานเขา เขาก็จะทองจําในใจ จดจําพทุธวัจนะสําคัญไวได สืบตอกันไป นานแสนนาน 
“ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย”  
“ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นพระพทุธเจา พระพุทธเจาคือธรรมกาย”  
 
 

อานุภาพของธรรมกาย 
 
๑. พระพุทธเจา ทรงสอนใหเราหาทีพ่ึ่ง ทีพ่ึง่ของเราม ี๓ อยาง ทีเ่ราเรียกวา “ไตรสรณาคมน” 

ไดแก พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ตามทีพ่ระองคประทานแกปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวนั  
คําสอนอันนี้ พระสงฆใชสอนพทุธบริษทั จนทกุวนันี ้คําสอนนี ้ก็คือ 

พุทฺธ ํ สรณ ํ คจฺฉามิ 
ธมฺม ํ สรณ ํ คจฺฉามิ 
สงฺฆ ํ สรณ ํ คจฺฉามิ 
ทุติยมฺป พุทฺธ ํ สรณ ํ คจฺฉามิ  ฯลฯ 
ตติยมฺป พุทฺธ ํ สรณ ํ คจฺฉามิ     ฯลฯ 

แปลวา ขาพเจาขอถึง พระพทุธเจา วาเปนทีพ่ึ่ง เปนที่ระลกึถงึ 
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ขาพเจาขอถึง พระธรรมเจา วาเปนทีพ่ึง่ เปนที่ระลกึถงึ 
ขาพเจาขอถึง พระสงฆเจา วาเปนทีพ่ึ่ง เปนที่ระลกึถงึ 

พระพทุธองค ทรงย้าํเรื่อง ขอถึง “ที่พึง่” ถงึ ๓ คร้ัง (ทุติ ตติ) 
 แตพระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจาที่วานัน้ หมายเอาอะไร 
 - พระพทุธเจา หมายถึง ธรรมกาย 
 - พระธรรมเจา หมายถงึ ดวงธรรมทาํหนาที่ทาํใหเปนธรรมกาย คือหมายถงึ ดวงธมัมานุปสสนา
สติปฏฐาน เปนดวงแกวใสในทองธรรมกาย 
 - พระสงฆเจา หมายถึง ใจ (เห็น จํา คิด รู) ของธรรมกาย 

 ที่เราวา พุทธฺํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณ ํคจฺฉาม ินั้น เปนเพยีงการ “ขอถึง” ไมใชการ “เขาถึง” 
ถาจะ “เขาถึง” จะตองปฏิบัติ ตามวธิีทีก่ลาวแลว 

 
๒. บทสวดมนตที่เราไดยินพระสงฆสวดกนัทกุวนั ไดแก บทที่วา 
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ พุทโฺธ เม สรณํ วร ํ
- แปลวา ส่ิงอืน่ ไมใชที่พึง่ ไมใชที่ระลึกถึง 
   พุทธรัตนะ เปนทีพ่ึ่ง อันประเสริฐของเรา 
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ ธมโฺม เม สรณ ํวร ํ
- แปลวา ส่ิงอืน่ ไมใชที่พึง่ ไมใชที่ระลึกถึง 
   ธรรมรัตนะ เปนทีพ่ึ่ง อันประเสริฐของเรา 
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ สงฺโฆ เม สรณ ํวรํ 
- แปลวา ส่ิงอืน่ ไมใชที่พึง่ ไมใชที่ระลึกถึง 
   สังฆรัตนะ เปนทีพ่ึ่ง อันประเสริฐของเรา 
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ คือ ธรรมกาย ทรงสอนใหยึด ธรรมกาย เปนทีพ่ึ่ง 
 
๓. ธรรมกายเปนกาย นิจจฺํ สขุํ อตฺตา เปนกายไมแตกดับ เปนสุขจริง ยึดมัน่ถือมัน่เปนตวัตน

ได เปนกายโลกุตระ ออกนอกภพ ๓ ไปได ไมเวียนวายตายเกิด 
สวนกายมนุษย กายทิพย กายรูปพรหม กายอรูปพรหม ทั้งกายหยาบกายละเอียด เปนกาย 

อนิจฺจํ ทุกขฺํ อนตฺตา เปนกายไมเที่ยงแตกดับเปนทกุข ยึดมั่นถือมัน่เอาเปนตัวตนไมได เปนกาย 
เวียนวายอยูในภพ ๓ ออกนอกภพ ๓ ไมได เปนกายโลกีย มีรูมีญาณที่เชื่อไมได 

ธรรมกาย เปนผูเห็นอริยสจั ๔เหน็วิชชา ๓ คือ 
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได 
จุตูปปาตญาณ   เห็นการเกิดการตายของสัตวโลก 
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อาสวกัขยญาณ  รูวิธีทาํใหหมดกิเลส 
สวนกายโลกีย เหน็วิชชาสาํคัญเหลานี้ ไมไดเลย 
 
๔. ธรรมกาย ทํานิโรธได ทุกขและสมทุัยดับไปไดเพราะการทาํนิโรธของธรรมกาย 

ดังนัน้ ธรรมกาย จงึกาํจัด ทกุข ภัย โรค ได 
คนที่เรียนวชิชาธรรมกายจนเกง  เคยเหน็คนแกโรคหายไดโดยไมตองกนิยา ตัวอยางอันนี้มีไม

นอยเลย เวนแตปวยถงึขั้นแกอะไรไมได 
พูดถึงการบําบัดทุกขในทุกวันนี้ ไมเปนไปตามคําสอนของพระพทุธองค เมื่อมทีุกขรอนขึ้นมาก็

ไปหาหมอดู ไปบูชาตนไมใหญ ไปรดน้ํามนต ไปหาเจาเขาผีอะไรตอมิอะไรรอยแปด พลอยที่ทกุขจะหมด 
กลับเปนการเพิ่มทกุข เพราะวิธีการเหลานั้นเปนวิชาของมารเปนของอวิชชาเขา 

ถาทานทาํใจหยุด ทาํใจนิง่ ตามวธิีทีก่ลาวในตอนตน จนเห็นดวงปฐมมรรคใส ในทองของทาน 
แสดงวาทานทํานิโรธเบื้องตนเปนแลว แมจะทาํไมไดมาก เพียงเทานี ้ก็ถกูคําสอนของพระศาสดา  
ทุกขรอนก็จะหมดไป แมหมดไปไมมากทันใจตน เรากไ็มตองไปเสียเงินเสยีทอง และไมเปนการสนับสนนุ
วิชาของมารใหวงกวางออกไปอีก 

เราไปสนับสนนุวิชาของมาร งานของมารกโ็ตขึ้น แลวเราจะเปนสุขกนัอยางไร เพราะมีแตคน 
ละทิ้งคาํสอนของพระศาสดา แลวไปสนบัสนุนวิชามาร อยางนี้ อวิชชาก็ครองโลกเทานั้นเอง 

 
๕. ธรรมกาย เปนที่รวมของ พระไตรปฎก 
กายและใจ  ของธรรมกาย  เปน  วินัยปฏก 
ดวงจิต ของธรรมกาย  เปน  สุตตันตปฎก 
ดวงปญญา ของธรรมกาย  เปน  อภธิรรมปฎก 
คนที่ฝกวิชชาธรรมกาย แมอานไมออกและเขียนไมได เมื่อเขาเลาเรียนวิชชาธรรมกาย  

จนแกกลา เขาจะเปนคนฉลาดและเจาปญญา อยางไมตองสงสัย 
 
๖. อานุภาพธรรมกาย นอกจากกําจัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรค ไดแลว ยงัชวยใหเราสําเร็จ

มรรคผล คือเขานพิพาน เพราะธรรมกายเปนกายเขานพิพาน แมจะฝกฝนไมแกกลา ก็เปนนิสัยปจจัย 
ติดตัวไปปรภพเบื้องหนา แมตายไปก็ไปสุคติ อบายภูมิไมตอนรับผูไดธรรมกาย หากไมเหน็ดวงธรรม 
หากไมเหน็ธรรมกายแมวาฝกฝนมานานแคไหน ก็ไมเหน็สักครั้ง ถึงเวลาเจ็บปวยใกลตาย บริกรรมคาถา 
“สัม มา อะ ระ หงั” ไปจนหมดลม ก็ไปสุคติได 
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ทานปรารถนาเขานพิพาน แตทานยังฝกธรรมกายไมแกกลา ยงัฝกละสงัโยชนไมเขาเกณฑ  
ทานก็ยงัเขาไมได ทานที่ไมเปนธรรมกาย แตอยากเขานพิพาน อันนี้ยงัหางไกล เพยีงแตอยากและ 
ต้ังความปรารถนาไวเทานั้น 

ก็เมื่อธรรมกายมีความสําคญัขนาดนี ้เหตใุดจึงไมรีบฝกฝนอบรมกนั ธรรมกายกับนพิพานเปน
ของคูกัน เหมอืนพระสงฆคูกับวัด ฆราวาสคูกับบาน 

 
๗. เนื้อหาสาระของวิชชาธรรมกาย เทาทีพ่ระมงคลเทพมนุี หลวงพอวัดปากน้าํ เขตภาษี-

เจริญ กรุงเทพมหานคร ผูคนพบวิชชาธรรมกายไดรวบรวมไวนัน้ มีเนื้อวิชชามากมาย ขอเชิญทานผูเปน
ปราชญติดตอมาขอศึกษาไดที่ วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเมือ่เรียนจบแลว ทานก็
จะเขาใจอานภุาพของธรรมกายอยางชัดเจน และถาจะใหเขียนอานภุาพธรรมกายอกี จะเขียนไปเทาไรก็
ไมมีวันจบสิน้ ที่นาํมาเขียนนี ้เปนสวนนอยเหลือเกนิ 

 
๘. พระพุทธวัจนะทีว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ”  
“ตนเปนที่พึ่งแหงตน” นั้น มีความหมายอยางไร 
“ตน” อันเปนที่พึง่แท คือ “ธรรมกาย” เพราะตนที่เปนกายมนษุย กายทิพย กายพรหม  

กายอรูปพรหม ทัง้หยาบและละเอียด เปนกายโลกีย เปนกาย อนจิฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แตกดับได เปนทีพ่ึ่ง
แทไมได แตเปนทีพ่ึ่งเทียม สวนธรรมกายเปนกายไมแตกดับ ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย จงึเปนทีพ่ึ่งแท 

 
๙. ธรรมกาย เปนผูกําจัดทุกข กําจัดภยั กําจัดโรค 
ทฤษฎีเปนอยางนี้ ยุคเรา สมัยเรา กิเลสมภูีมิคุมกันสงู ในหลายรูป หลายแบบ เกาะกินใจคน 

ของเรา เราจะแกเพียรธรรมที่พูดกนัไปเขาหูซาย ออกหูขวาไมไดแลว จะนําขอธรรม ใหพวกเราทอง  
วันละ ๓ เวลา ไมไดแลว จะเอามาเสกขาวกิน ไมไดแลว เพราะมนัไมเกดิแกจิต ไมเกดิแกใจ 
หิริโอตตัปปะเกิดแกใจไดอยางไร เสียเวลา ไดไมเทาเสยี ถาจะใหคนของทานด ีตองวากันถึงธรรมกาย 

วิธีอบรมใจคน ตองฝกกนัตามวิธีการ และมีกรรมวิธวีัดผลเปนขั้นเปนตอน ใหเปนงานเปนการ
ข้ึนมาแมทําไดไมมาก แตกเ็คยสัมผัส เหน็วาดีกวาการอบรมประเภท ปาฐกถาและการเทศนา เพราะ 
การเทศนและการปาฐกถา ไดแตสัมผัสหู ไมสัมผัสใจ อาจเปนของดีในกาลกอน แตยคุจรวดนี้เหน็วา 
การฝกตามแนววิชชาธรรมกายไดผลดีมาก 

 
๑๐. ธรรมกาย คือ ที่พึ่งของสัตวโลก 
- เมื่อเปนธรรมกายแลว คือเห็นธรรมกายดวยใจในทองของตน ขนาดหนาตักกวาง ๒๐ วา  

สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม เห็นทั้งหลับตาลืมตาในอิริยาบถ ๔คือ ยืน เดิน นัง่ นอน สําหรับอิริยาบถนอน 
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จะเหน็ธรรมกายไสยาสนอยูในทองของเรา สภาพทองของเรา เวลาที่เหน็ธรรมกายนัน้ มีสภาพเปน 
“สุญญตา” กวางใหญไพศาลประดุจทองฟา แมองคธรรมกาย ๑๐๐ วา ก็ไปอยูในทองของเราได ถามวา 
ความเวิ้งวางอยูที่ไหนตอบวาอยูกลางดวงธรรม พอจุดใสเทาปลายเขม็กลางดวงธรรมวางไป ก็เกดิ
สภาวะสุญญตาตรงนัน้ เหน็ธรรมกายตรงไหน ตอบวาเห็นในสุญญตานัน้ ดวงธรรมอยูที่ไหน ตอบวา 
อยูในทองตรงศูนยกลางกาย ดังนั้น จึงพดูรวมความวา เหน็ธรรมกายในทอง ใหเปนที่เขาใจกนัทั่วไป 

- คําถามมีวา ทองของเราเลก็นิดเดียว เหตุใดธรรมกายองคใหญจึงอยูในทองได คงหมด 
ความของใจ เพราะเห็นดวยใจ ใจเหน็ดวงธรรมในทอง กลางดวงธรรม มี “กลาง” (จุดใสเทาปลายเข็ม) 
พอกลางคือจดุใสเล็กหายไป เกิดสภาพความวาง เปนความเวิ้งวางอันไพศาล สภาพความเวิ้งวาง 
อันไพศาลคือสุญญตา เราเห็นธรรมกายในวางอนันัน้ 

- ใหทาํใจหยุดและนิ่งไว จะทําอะไร ก็ถามพระธรรมกาย ธรรมกายพดู “ดัง” ถาใจหยุดจริงและ
นิ่งจริง จะไดยนิชัดเจน แตถาใจเราหยุดและนิ่งนอยไป จะไมไดยิน ติดขัดอะไรถามได จะใหชวยอะไร  
ก็บอกเลาเกาสิบเอา ถาอยากใหพระองคแสดงธรรม พงึทาํใจหยุดนิง่และฟงใหดีเถดิ ธรรมกายวเิศษ
อยางนี้ หากถงึวาระที่เราจะตาย องคธรรมกายเปนที่พึง่ของเราในยามคับขันนัน้ ใจของเรายึดธรรมกาย
ไดแลว จะไปสุคติทันท ีทุคติหรืออบายภมูิ ไมตอนรับเอาอีกตอไป 

แตถาเราไมเหน็ธรรมกาย อบายภูมิคือ นรกเรียกเราอยูตลอดเวลา ยังตองการเราอยูตลอดเวลา 
รอวาเมื่อไรจะตาย ตายเมื่อไร ไปนรกเมื่อนัน้ ไมมีอะไรไปสูนรกไดเลย จะเอาปนเอาระเบิดไปสู ก็สูไมได 
จะเอาความมอํีานาจหรอืยศศักดิ์ หรือเอาความร่ํารวยไปสูนรก ก็สูไมได 

 ที่จะสูนรกได ก็ธรรมกายเทานัน้ 
 ผูปดอบายภูม ิคือ ธรรมกาย 
 ขอแตวาฝกใหเห็น ทาํใหเปนเถิด 
 เด็กเล็กอายุ ๓ ขวบ ก็ทาํได นักเรียน ก็ทาํได 
 นิสิต นกัศึกษา ก็ฝกได เรียนได 
 เรียนได ฝกได ทุกระดับชัน้ 
อันเกิดจากประสบการณ ที่ใดมีกลียุค พอเรียนธรรมกายกันแลว กลียุคระงับ วัดใดโรงเรียนใด

ยากจน พอฝกธรรมกายเขา ความจนกลายเปนความมัง่มี ความแรนแคนกลายเปนความสมบูรณ ผมมี
หนาที่ฝก ที่ใดเชิญก็ไปทําธุระให เปนเวลามากกวา ๒๐ ป อานุภาพของธรรมกายชวยสังคมไดจริง  
ใหเกิดความสงบขึ้นจริง ใหความสุขแกผูปฏิบัติจริง 

แตวาตองทาํจริง อยาทาํเลน ควรใหโอกาสตนเองบาง 
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๑๑. เราเกิดมาแลว เราไมพบพระพุทธเจา 
- ยุคที่เรามาเกิด เราไมพบพระพทุธเจา ไมเคยเหน็หนาตาของพระองค ไมทราบวาหนาตากาย

มนุษยของพระองคเปนอยางไร เปนเวรเปนกรรมของเราอยางหนึ่งเหมอืนกนั ที่เกิดมาไมทนัพระองค  
พบแตศาสนาของพระองค ไดเรียนคําสอนของพระองค เทานั้น 

- แตเปนโชคดทีี่ไดพบธรรมกายของพระองค ตามที่ตรัสวา “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเหน็ตถาคต 
ตถาคตคือธรรมกาย”  

- เมื่อเขาถงึธรรมกายแลว แปลวา เขาถงึพระรัตนตรัยแลว ความทุกขยากจะไดหมดไป 
- ความทุกขมทีั้งเบื้องตน ทามกลางและบัน้ปลาย เมื่อเปนธรรมกายแลว จะตองเรียนวิชชา

ธรรมกายใหสูงขั้นไป เพื่อจะไดความรูนั้นมากําจัดทุกข กาํจัดภัย กาํจัดโรค ตามระดบัแหงความยากงาย
ของทุกขภัยนัน้ๆ  

- อยาทอดธุระ เรียนแคเห็นดวงธรรม เรียนแคเห็นธรรมกาย หรือเรียนแคไปเห็นนรก สวรรค 
นิพพาน แลวก็พอใจ 

- เรียนเทานี้ไมได ตองเรียนสงูขึ้นไปเรื่อยๆ จึงจะไดวิชชามาสูกับความทุกขรอน เพราะความทุกข
รอนบางอยาง ตองแกดวยความรูชัน้สูง ถาความรูตํ่า จะสูทุกขรอนนัน้ไมได ตองสูกับดวยวิชชาชั้นสูง  
จึงจะชนะทุกขข้ันอุกฤษฏได 

 
 

การเห็นธรรมที่ถูกตอง 
 
๑. การเห็นดวงธรรม 
จะตองเหน็อยูในทองของตน ถาเหน็ดวงธรรมนอกตัว เชน เห็นที่ตา เหน็ที่ศีรษะ เห็นที่หนาทอง  

เปนการเหน็ทีผิ่ด เพราะเปนการเหน็นอก การเหน็นอกเปนของหลอก เห็นในเปนของจริง ของพระเดินใน  
ของมารเดินนอก ตรงกนัขามอยางนี ้

เมื่อเหน็ดวงธรรมดวงทีห่นึ่ง ก็ตองเหน็ดวงที่สองตอไป วธิีเหน็ดวงที่สอง จะตองจี้ใจจีก้ลางดวงธรรม
ดวงแรก ใหเหน็ “กลาง” เสยีกอน “กลาง” นัน้เปน “จุดใสเล็กเทาปลายเข็ม” แลวจดุใสเล็กเทาปลายเข็มจะวาง
เปน “สุญญตา” ในวางนัน้กจ็ะเหน็ดวงที่สอง ลอยข้ึนมาใหเหน็ ทําเชนนี้เร่ือยไป จนกวาจะครบ ๖ ดวง  
กายหนึง่มีดวงธรรม ๖ ดวงธรรม 

๒. การเห็นกาย 
จะตองเหน็กายในทองของตน ถาเห็นกายนอกตัวเปนการเห็นที่ผิด กายอยูในดวงธรรมที่ ๖ เมื่อจี้ใจลง

กลางดวงธรรมที่ ๖ ใหถูก “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเขม็ จุดใสเล็กวางเปนสุญญตา ก็จะเหน็กายในวางนั้น 
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ใหเหน็กายในกายตามแนวนี้เร่ือยไป พอถึงกายใหมก็เพงดวงธรรมของกายใหมไปอีก ๖ ดวงธรรม ถงึดวงธรรม
ที่ ๖ จะเหน็กายใหมอีก กายมนุษยหนัหนาไปทางใด กายที่เหน็ในทองจะตองหนัหนาไปทางนัน้ 

กายมนุษยกับกายฝน รูปรางหนาตาเหมือนกนั กายทิพยหยาบ กายทพิยละเอยีด กายรูปพรหมหยาบ 
กายรูปพรหมละเอียด กายอรูปพรหมหยาบ กายอรูปพรหมละเอียด จํานวน ๖ กายนี้ รูปรางหนาตาเหมือน 
กายมนุษย แตมีชฎาและเครื่องทรงเหมือนตัวละคร มีรัศมีและความสวยงามตางกนั หากเหน็กายดังกลาว  
ไมเหมือนตวัเรา ใหทําใหมจนกวาจะเหน็กายมนุษย เหตุที่ไมเหมือนเพราะมารจาํแลง เราตองทาํกายใหม  
ใหหนาตาเหมอืนตัวเราใหจงได 

 
 

ธรรม ๓ ฝายในใจเรา 
เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญมาก กวาจะรูชัดก็ตอเมื่อเปนธรรมกายชัน้สูงแลว รูไดเห็นดวยญาณของธรรมกาย

เทานัน้ อยางอื่นรูเหน็ไมไดเลย  
ที่ใจของสัตวโลกทัง้ปวง มธีรรม ๓ ฝายปกครอง จึงทาํใหใจของเรา แปรปรวน บางครั้งก็ดี บางครั้งไมดี 

บางจงัหวะเฉย ๆ เปนกลางๆ คือ 
๑. ภาคบุญ (ภาคพระ, ภาคกุศล, ภาคขาว) 
จังหวะใดใจเราแชมชื่น อยากทําบุญ เจริญภาวนา เกิดความสวางเหน็มรรคผล จังหวะนัน้ภาคบญุ

สงผลให ธรรมภาคบุญ เปนธรรมกายสีขาว ดวงธรรมก็ขาวและใส มีรัศมีสวางโชต ิ
๒. ภาคบาป (ภาคมาร, ภาคอกุศล, ภาคดํา) 
โอกาสใด ใจเราขุนมวั อยากกอเวร พยาบาท มโีลภะ โทสะ โมหะ มีแตความมืดไมเหน็ธรรม โอกาสนัน้

ภาคบาปสงผลให ธรรมภาคบาปเปนธรรมกายสีดํา ดวงธรรมก็ดําเปนนิล 
๓. ภาคกลาง (อัพยากตาธมัมา) 
เวลาใดใจเราเฉยๆ บุญไมอยากทําบาปก็ไมสราง แปลวา ธรรมภาคกลางสงผล ธรรมภาคกลางหรอื

ภาคอัพยากตาธัมมา ธรรมกายของเขาสตีะกั่วตัด ดวงธรรมก็สีอยางนั้น บางทกี็ดางๆ ดําๆ เอานยิายไมได 
ธรรม ๓ ฝาย เกี่ยวของกับตัวเรา เพราะเขาอยูใน “ใจ” ของเรา เราอยูใตอํานาจปกครองของเขา 
ถาเราทําใจสงบระงับ ทําใจหยุด ทําใจนิ่ง เราก็อยูในปกครองของภาคพระ จะมีแตความสุข  

ความเจริญ เห็นธรรม เหน็มรรคผล สงบและมีสุคติเปนทางไป 
แตเปนเคราะหกรรมของเรา ใจไมสงบ มีแตโลภะ โทสะ โมหะ พยาบาท จองเวร เราก็อยูภายใต

ปกครองของมาร จะเกิดความเสื่อม แก เจบ็ ตาย พลัดพราก มืด บอด ไมเห็นธรรม ไมสวาง มทีุคตเิปนทางไป 
สวนประเภททีบุ่ญไมทํา กรรมไมสราง อยูเฉยๆ ไมเอาอะไรทั้งนัน้ ประเภทนี้ก็ไปทุคติดวย 
ธรรม ๓ ฝาย เปนขาศึกตอกนั ไมถกูกนั 
หนาที่ของเราคือ ทําใจใหใส ทาํใจใหหยุด อยูฝายสัมมาทิฏฐิไว อยาทาํใจอยูฝายมิจฉาทิฏฐ ิ
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งานของพระ – งานของมาร นั้นตางกัน 
 
ภาคพระก็มพีระพุทธเจา ภาคมารก็มีพระพุทธเจา 
ตางฝายตางมพีระพทุธเจา 
มีหนาที่ปกครองสัตวโลก ดวยกนัทัง้คู 
มีหนาที่ปกครอง ตางกนั 
ใครถูกพระปกครอง ก็รอดตัว 
ใครถูกมารปกครอง ก็เคราะหราย 
 
งานของพระ 
มีหนาที่ใหสัตวโลกพนทุกข ใหพนจากเวยีนวายตายเกิด ใหเปนสุข ใหรมเย็น สงบระงับ สวางเหน็ธรรม 

ไดมรรคผล เห็นถูก จําถูก คิดถูก รูถูก ไปสุคติ 
งานของมาร 
มีหนาที่ใหสัตวโลกเปนทุกข ใหเวียนวายตายเกิด เรารอน ไมสงบระงบั มืดบอด เจบ็ ตาย พลัดพราก 

ขาวยากของแพง ฝนแลง เหีย้นเตียน ภัยวบัิติ สงคราม ใหเรียนกัมมฏัฐานผิด จึงเหน็ผิด จําผิด คิดผิด รูผิด  
พบดวงดาํที่ใดใหละลายทนัท ีพบธรรมกายดําที่ใด ใหละลายทันที เพราะเขาจะนาํทุกขมาให 

เรารูบทบาทของพระและมารเพื่ออะไร ก็เพื่อใหหันเหใจออกจากภาคมาร ใหพนจากการปกครองของ
เขา ดวยการทาํใจใหใส ใหเปนธรรมกายภาคขาว จะไดพนจากการปกครองของมาร 

 
 

วิชาของมาร 
 
วิชาของมาร มี ๒ อยาง คือ 
๑. วิชาทั่วไปของมาร 
๒. กัมมัฏฐานของมาร 
ทานทราบดีแลววา วชิาของมารเรียนแลวใจไมสงบ ใจกาํเริบ อยากกอกรรมทําเข็ญ อยากลองดี  

มักอางวา เรียนไวเพื่อปองกนัตัว เรียนไปแลวมีแตจะทาํใหตัวเองทรุดโทรม ไมชาก็เร็ว แรกๆ ทําทาจะดี  
ตอไปก็เสื่อม วิชาทั่วไปของเขาก็คือ 

๑. ไสยศาสตร เวทมนตร อาคมขลัง 
๒. ปลุกเสกยนัต เลขยันต 
๓. ปลุกตัว ปลุกหัวใจตางๆ  
๔. ทําเสนห สักตามตัว 
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๕. ทรงเจา เขาผ ี
๖. ยาสั่ง บิดไส บังควัน ควายธน ู
๗. น้ํามนัพลาย ข้ีผ้ึงเสนห ฯลฯ 
คาถาก็ดี คําสวดก็ดี มกัอางบารมีพระพุทธเจา เราหลงเชื่อวาบารมีพระพุทธเจา และอานุภาพ

พระพทุธเจาจริง แทจริงแลว พระพุทธเจาฝายสัมมาทิฏฐิ ทานไมเลนดวย แตพระพทุธเจาฝายมิจฉาทิฏฐิ  
เขาสนับสนุนทันที ใครไปเลนวิชาเหลานี้เทากบัเปนฐานทพัใหมารแผอาณาจักร บานเมืองของเราจึงเต็มไปดวย 
อวิชชา เพราะเราไปหลงเชื่อเดรัจฉานวชิา เห็นไดทัว่ไป 

วิชาที่ละเอียดไปจากนัน้ ไดแกวิชากัมมัฏฐาน อันเปนวชิาที่ใชความละเอียดของใจ เขาจะหาทาง 
บายเบนใจ ไมใหเดินถกูทางได ใหเราตั้งใจผิดไปจากศูนยกลางกายเสมอ เพราะถาใหถูกศนูยกลางกายแลว 
มนุษยก็จะไดมรรคผลกันหมด ดังนัน้ ถาทานสํารวจใหดี จะพบวา กมัมัฏฐานที่กาํหนดไจไวที่ศูนยกลางกายนัน้ 
แทบไมมีเลย มารมาพลิกเหน็ จาํ คิด รูของเราเสียหมด ใหกําหนดใจไวในที่ตางๆ กนั 

แตมารเขาก็เกงพอตัว ทัง้ที่เราทาํไมถูก แตเขาก็ใหเราเชื่อความไมถกูของเราได วธิีของเขาก็คือ  
เปดสมบัติให ใหคนมานยิมกันมากๆ ใหเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ เรากเ็ชื่อวิธีการของเรายอดเยี่ยม เพราะทําไป
แลว ไดโนนไดนี่ เห็นอยูกับตา แตแลวเรากลับไมไดมรรคผลจริง คือ เมือ่เกจิอาจารยผูนั้นตายไป ตรวจดูดวยรู
และญาณของธรรมกาย กพ็อทราบไดวาเกจิอาจารยเหลานัน้ไปสูสวรรคเทานัน้ ไมไปนิพพานตามลัทธิวธิีของ
ตนเสียแลว มกัจะเปนอยางนี้ เรายังเกงไมเทาเขา เพราะเขายังตมเราได ทั้งที่เรารูอยู 

ถาเขาไมเกงจริง สัตวโลกจะแก เจ็บ ตาย ไดอยางไร แมพระพทุธองคเขายังมากาํหนดวันตายให  
คร้ันถึงกาํหนด พระพทุธองคก็ตองเขานพิพาน ตามที่เขากําหนดนัน้ 

ทุกวนันี้ เราเหน็ของปลอมและของจริง มพีระจริง ก็ตองมีพระปลอม จนเราไมทราบวา องคไหน 
องคจริง องคไหนองคปลอม เพราะดูไปก็เห็นเหมือนกนัทั้งรูปรางและขนาด เกี่ยวกบัเร่ืองนี้ มารเขาเกงมาก 
พระพทุธเจาภาคบุญคนวิชชาได พระพุทธเจาภาคมารเขาก็มาลบ มาแปรเปลี่ยนโดยเฉพาะวิชชากมัมัฏฐาน 
พระพทุธเจาภาคบุญ คนพบที่ต้ังของใจวาอยูศูนยกลางกาย พระพุทธเจาภาคมารเขาก็มาเปลี่ยน เปนที่
หนาผาก ที่หนาอก ฝามือ ฝาเทา ซอกคอ ฯลฯ แมคําวา “อานาปานัสสติ” ความหมายที่แท ก็ใหใจกําหนดรูวา
ลมหายใจเขา ไปหยุดที่ไหน และลมหายใจออก ต้ังตนออกที่ตรงไหน ทีห่ยุดของลม คือ ศูนยกลางกาย  
ใหเอาใจไปตั้งไวที่ศูนยกลางกายนั้น เพราะศูนยกลางกายเปนที่ต้ังของปฐมมรรค เปนมรรคเบื้องตน  
เปนบาทของมรรคอื่นจะไดเดินมรรคผลกันถูกตอง ในทีสุ่ดจะบรรลุ “ธรรมกาย”  

มารมาดลใจอกี เขาใจไปวา อานาปานัสสติ เปนการกาํหนดลมหายใจเขา กาํหนดลมหายใจออก  
ใหลมเขาเปน “พุธ” ลมออกเปน “โธ” ใจเราก็วิง่เขาวิ่งออกตามลมเขาลมออกอยูอยางนัน้ จงึเขาไมถึง 
ปฐมมรรค เมือ่ไมถึงปฐมมรรคเราก็เดินมรรคผลไมถูก แพมารเขาอกี 
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จึงขอสรุปวา วิชาของมาร ๒ อยางนัน้ ทัง้วิชาทัว่ไปมีอะไรบาง และวชิากัมมัฏฐานมีการกาํหนดใจ
อยางไร ขอใหเรารูจักไว เราจะไดทราบวา อะไรควรเวน อะไรควรเรียน และอะไรควรใหการสนับสนุน เพื่อให
อวิชชาสูญไปจากโลก ถาเราไมชวยกันในทางที่ชอบ ก็จะเขาทาํนอง น้าํนอยยอมแพไฟอยูนัน่เอง 

 
 

พระพุทธเจาภาคมารไดเอากิเลสอะไร 
มาดองไวในใจของสัตวโลกบาง 

 
พระพทุธเจาฝายบุญ สอนใหเราละกิเลส สอนใหเราละสังโยชน แปลวา อยาไปเพิ่มกิเลสใหมากขึน้ 

เพราะแตเดิมพระพทุธเจาภาคมารเอากิเลสมาใหไวแลว ของเกาของเรายังทาํใหหลุดไปไมได อยาไปพอกพนู
ข้ึนใหมอีกเลย 

- ทานทราบแตวา กายมนษุยคือ ตัวทาน ยังมกีิเลส เราเจริญภาวนารักษาศีลกนัอยางทุกวันนี้  
เปนการไมเพิม่พูนกเิลสใหมเทานัน้ สวน “ของเกา” คือ กิเลสเดิมทีน่อนเนื่องอยูใน “ใจ” นัน้มีอะไรบาง 

และกิเลสที่อยูในกายละเอียดของทาน ทานเขาไปสืบทราบแลวหรือยงั การจะไปดูกิเลสในกาย
ละเอียดอื่นๆ ถาดูดวยตามนุษยไมเหน็ จะตองทาํ “ธรรมกาย” เปน และใชรูใชญาณธรรมกายตรวจ  
จึงจะเห็นได รูได 

ฝายอวิชชาไดเอากิเลสตางๆ ตรึงติด “ใจ” ของสัตวโลกไว ดังนี ้
๑. กายมนุษย และกายฝน 
 อภิชฌา  พยาบาท  มิจฉาทิฏฐ ิ
๒. กายทิพยหยาบ กายทพิยละเอียด 
 โลภะ  โทสะ  โมหะ 
๓. กายรูปพรหมหยาบ กายรูปพรหมละเอยีด 
 ราคะ  โทสะ  โมหะ 
๔. กายอรูปพรหมหยาบ หายอรูปพรหมละเอียด 
 กามราคานุสยั  ปฏิฆานุสยั  อวชิชานสุัย 
๕. ธรรมกายโคตรภูหยาบ ธรรมกายโคตรภูละเอียด 
 สักกายทฏิฐิ  สีลพัพตปรามาส  วิจกิิจฉา 
๖. ธรรมกายพระโสดาหยาบ ธรรมกายพระโสดาละเอยีด 
    ธรรมกายพระสกิทาคามหียาบ ธรรมกายพระสกิทาคามีละเอียด 
 กามราคะ  ปฏิฆะ 
๗. ธรรมกายพระอนาคามหียาบ ธรรมกายพระอนาคามีละเอียด 
 รูปราคะ  อรปูราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา 
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๘. ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ ธรมกายพระอรหัตตละเอียด 
 ไมมีกิเลสใดเจือปน 
 
 

ขอคิดเรื่องการสะสางกิเลส 
 

๑. กายของทาน ๑๘ กาย 
- ทานเห็นไดกีก่าย 
- กายมนษุย คือตัวตนของทาน ทานเห็นอยูแลวถึงไมบรรลุธรรมอะไร ก็เห็นกันอยูแลว ไมมีปญหา

อะไร 
- กายฝน เปนกายละเอียดตอจากตัวมนุษย มีกีท่านไดเห็นอยางถูกวิธ ีถาเหน็กายฝนเมื่อนอนหลบั  

ก็ไดเห็นกันทุกคนเพราะ ทุกคนเคยฝน แตถาเหน็ในขณะที่เรา “ไมหลับ” คือ เหน็ในขณะที่เราปฏบัิติธรรมมีใคร
บางที่ไดเหน็ 

ถาถามวา ใครเห็นกายฝนอยูในดวงวิมุตตญิาณทัสสนะบาง อันเปนการเหน็ทีถู่กวธิี คงไมมีใครเหน็
เลย เวนแตทานที่ฝกวิชชาธรรมกายเทานัน้ เมื่อไมเหน็กายฝน กายละเอียดตอจากนัน้ไปเปนอนัไมตองพูดถงึ 
แลวทานพูดวา อาจารยนั้นหมดกิเลส อาจารยนีห้มดกเิลส ทานนั้นเปนผูสําเร็จ ทานเอาอะไรมาเปนขอพิสูจน 
ความเห็นของทาน และความเหน็นัน้ ประกอบดวยความรูอะไร 

 
๒. กายของเรา ๑๘ กาย ไมมีกิเลส เพยีง ๒ กาย 
- ทานจะเหน็วา กายของเรามี ๑๘ กาย ไมมีกิเลสเพยีง ๒ กายเทานั้น คือ ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ

และธรรมกายพระอรหัตตละเอียด นอกนัน้มีกิเลสทุกกาย แตละกายมีชื่อกิเลสตางกันออกไป ต้ังแตกิเลสหยาบ
ไปถึงขั้นละเอยีด ตามหลักฐานดังกลาวนัน้ 

- แมบรรลุถึงธรรมกาย มารก็ยังสามารถเอากิเลสไปหุมเคลือบธรรมกายไดอีก เห็นฤทธิ์เดชของมารเขา
ไหม วาเขาเกงขนาดไหน แลวเราจะหมดกิเลสกันอยางไรได 

เพียงทาํใหเหน็ธรรมกาย กย็ากแทบจะลมประดาตายอยูแลว เรายังตองศึกษาความรูสะสางกิเลสอีก  
ซึ่งงานสะสางกิเลสไมใชงานทีท่ํางายเลย ดังนัน้ ทานทีไ่มเห็น “ธรรมกาย” จะอางวาตนหมดกิเลส จึงเปนสิ่งที่
เปนไปไมได ทานที่ไมเหน็ “ธรรมกาย” จะพูดวา “จะเขานิพพาน ใหได” นัน้ฟงไมไดเลย 

“ธรรมกาย” เปนสิ่งบงชี้วาใกลนพิพานและใกลตถาคต ถาไมเห็นธรรมกาย ก็แสดงวาหางไกล 
พระพทุธองคและหางนพิพาน 
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วิธีทํากิเลสใหหมด หรือเรียกวา การสะสางกิเลส 
 
- เราทราบแลววา เรามีกิเลสหรืออวิชชาหอหุม “ใจ” ของเราอยูทุกกาย พระพทุธเจาภาคมารเขาทําไว

แกสัตวโลกอยางนี้ แตไหนแตไรมา เปนผลใหเราอยูในภาวะแหงการเวยีนวายตายเกดิ ไมรูจบไมรูส้ิน เพราะ
อานุภาพของกิเลสนัน้ ๆ  

- หนาที่ของเรา ก็ตองแกไขตัวเอง จะทาํอยางไรกิเลสและอวิชชาเหลานั้น จึงจะหมดและสูญหายไป
จากใจเรา 

ในเรื่องนี ้พระมงคลเทพมนุี หลวงพอวัดปากน้าํ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไดแสดงไวในหนงัสือ 
“ธรรมกาย” พมิพเมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่โรงพิมพไทยพาณิชยการ สีลม พระนคร เปนหนังสือ
บรรณาการงานกฐนิพระราชทาน วัดปากน้าํ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๙๙ 

ลิขสิทธิ์เร่ือง “ธรรมกาย”ของหนังสือเลมนี ้เปนของมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ต้ังแตหนา ๑๐๓ ถึง
หนา ๑๒๙ ทานไดแสดงวิธทีาํใหกิเลสหมด กิเลสสูญ คือ 

อาราธนาธรรมกายพระอรหตัตในทองของทาน มาเดินสมาบัติเปนอนุโลมปฏิโลม ๗ เที่ยว และดู
อริยสัจ ๔ที่ดวงธรรมของกายมนษุย กายทิพย กายรูปพรหม กายอรูปพรหม ธรรมกายโคตรภู  
ธรรมกายพระโสดา ธรรมกายพรสกทิาคามี กิเลสในใจของกายตาง ๆ จะหมดไป สูญไป 

 
๑. การดูอรยิสัจ ๔  ดูเฉพาะกายโลกีย คือ กายมนษุย กายทิพย กายรูปพรหม กายอรูปพรหม  

ทั้งกายหยาบและกายละเอยีด 
อริยสัจ ๔ไดแก ทกุข สมทุัย นิโรธ มรรค 
ทุกข มี ๔ ดวง ดวงเกิดเปนดวงใส แปลวา ทุกขไมจริง ดวงแกสีน้ําตาลจนคล้ํา ถาดวงนี้โตมาก  

กายมนุษยก็ชรามาก ดวงเจบ็เปนดวงดํา ถาดวงโต แปลวา ปวยมาก ดวงตายเปนดวงดําประดุจนลิ  
ดวงนีถ้ามาจรดขั้วหัวตอกายเมื่อไร ทาํใหข้ัวหัวตอกายขาดจากกัน เราจะตายทันท ี

สมุทัย เปนดวงดํา ๓ ดวงซอนกนั ดวงในดําประดุจนิล ดวงนอกดําเรือ่ๆ สมุทัยนี้เปนเหต ุสวนทกุขคือ 
ความทุกขรอนที่เรารูสึกเปนผล 

นิโรธ เปนดวงใสสวางโชติ เสนผาศนูยกลาง ๕ วาขึ้นไป เสนผาศูนยกลางของดวงแคไหน ก็เปนเกณฑ
ของธรรมกายนั้น เชน ธรรมกายโคตรภู ดูอริยสัจ ๔ ของกายมนุษย ดูทุกขเสร็จแลวมาดูสมุทยั พอดูสมุทัยเสร็จ 
เกิดดวงนิโรธ เปนดวงใสสวางโชติ เสนผาศนูยกลางของดวง วัดได ๕ วา ขณะนัน้ดวงทุกขดับ ดวงสมุทัยดับ  
จึงวา “นิโรธ เปนผูดับทุกขและดับสมทุัย”  

พอนิง่ไปกลางดวงนโิรธ เกิดธรรมกายพระโสดาขึ้นทนัที (หนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตมู) 
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มรรค แปลวา ทางเดนิ ไดแกดวงธรรมในทองธรรมกาย ๖ ดวง ดวงธรรมเหลานี้ เปนทางเดินใหแก
กาย คือ กายธรรม อยางเชน ธรรมกายพระโสดาจะไปหาพระสกทิาคามี ก็ตองผานดวงธรรมในทองพระองค  
๖ ดวง จงึจะถงึพระสกทิาคามี เปนตน 

 
๒. จากนั้นอาราธนาธรรมกายพระโสดา ดูอริยสจั ๔ของกายทพิย ตามแนวที่กลาวแลว พอเกิด

ดวงนโิรธ วัดเสนผาศนูยกลางของดวงนิโรธได ๑๐ วา เกดิธรรมกายพระสกิทาคาม ีพระสกิทาคามดูีอริยสัจ ๔
ใหกายอรูปพรหม เกิดดวงนิโรธเสนผาศนูยกลาง ๑๕ วา เกิดธรรมกายพระอนาคาม ีธรรมกายพระอนาคามีดู
อริยสัจ ๔ใหแกกายอรูปพรหม เกิดดวงนิโรธ เสนผาศูนยกลาง ๒๐ วา เกิดธรรมกายพระอรหัตต ธรรมกาย 
พระอรหัตต เดินสมาบัติในธรรมกายโคตรภูเร่ือยไป 

 
๓. การดูอริยสัจ ๔ ดูไดเฉพาะกายโลกยี ในธรรมกายไมมีอริยสัจ ๔ ธรรมกายใหญเพยีงเดนิ

สมาบัติในธรรมกายเล็ก เพื่อใหกิเลสละเอยีดในธรรมกายเล็กหมดไป สูญไป 
 
๔. การเดินสมาบัติของธรรมกาย ไดแก การเอาแผนใสที่รองรับของธรรมกายมาซอนกนั มาสับกัน 

เปนผลใหกายใส ดวงธรรมกใ็สยิ่งขึ้น แผนนั้นก็คือ ฌาน มีลักษณะเปนแผนใสกลมรอบตัว หนาคืบหนึง่ 
จะเดินสมาบัติใหกายใด ก็ขยายดวงธรรมของกายนัน้ใหใหญ กาํหนดใหถูกเอกายนมรรค คือ “กลาง” 

ตรงจุดใสเทาปลายเข็ม พอจุดใสเทาปลายเข็มวาง ก็จะเห็น ดวงเหน็ ดวงจํา ดวงคดิ ดวงรู ของกาย ซึง่ดวงทัง้ 
๔ ซอนกันอยู จะเหน็กิเลสซอนอยูในดวงทัง้ ๔ นัน้ เมื่อธรรมกายพระอรหัตตเดินสมาบัติ เปนอนุโลม (เดินหนา) 
และปฏิโลม (ถอยหลงั) แลว กิเลสเหลานัน้ กจ็ะหมดสูญไป แตตองขยันทํา หากทําบางไมทําบาง กิเลสก็เพียง
เบาบางไป สวนอีกวธิีหนึ่ง ใชเครื่องกําจัด เห็นวายากไปจึงไมนาํมาแสดงไว ไมมัน่ใจวาทานผูศึกษาจะเขาใจได
แคไหน แตถาไปรับการฝกจากวิปสสนาจารย ทานจะเขาใจและทาํได ไมยากอะไร 

 
เมื่อทานทําวิชชาสมาบัติได ตามทีก่ลาวตั้งแต กายมนุษย จนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ทาํให

ธรรมกายพระอรหัตตละเอียดสะอาดปราศจากมลทินและกิเลสใดๆ อายตนนิพพานจะดึงดูดธรรมกายของทาน 
ใหไปเกิดบนนพิพาน ประหนึ่งแมเหล็กดูดเหล็กทีเดียว 

 
หลักวชิชาเปนอยางนี้ เปนหลักสูตรกําหนดใหทานเรียน เปดโอกาสใหทานที่อยากเขานพิพาน  

ไดศึกษาคนควาปฏิบัติ เปนวิธีละสงัโยชนขนานสาํคัญ ทาทายความสามารถของทาน เปนวิชชา 
อาสวักขยญาณชั้นสูง ของจริงเปนอยางนี้ หลักวชิชามีอยูอยางนี ้
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ทานที่ไมเปนธรรมกายและยงัไมทราบวากายตางๆ มีกเิลสอะไร แมกายละเอียดของตนก็ยงัไมเหน็ 
สมาบัติก็ยงัทาํไมได แตอางวาวธิีของตนทาํใหหมดกิเลสได มันคานหลกัวิชชา คานพระไตรปฎก 

หลักมีอยูวา กายของเราทุกกาย ทัง้กายหยาบและกายละเอียด มกีิเลสเกือบทุกกาย 
เราเขาถงึกายละเอียดของเราไดกี่กาย 
กายเหลานัน้ มีกิเลสอะไรบาง 
ทานเขาไปทาํลายกิเลสในกายเหลานั้นแลวหรือยงั 
ทานเหมาวากายมนุษยหมดกิเลส แลวกายอื่นๆ ทานสะสางแลวหรือยงั 
อยาหลงผิด 

 
 

ทานไดอะไรจากคําสอนของพระพุทธศาสนา 
 
- ทานไดทราบ คําสอน ๓ ขอ 
- โดยเฉพาะทานไดทราบ สจิตฺตปริโยทปนํ การทําใจใหใส วาจะตองเอาใจไปตั้งไวที่ศูนยกลางกาย 
- ทานไดทราบหลักของมรรค ๘ 
ในที่สุดเกิด “ธรรมกาย” การที่เราทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อธิษฐานแลวอธิษฐานอีกวา 

ขอใหไดมรรคผลนิพพาน ทอดกฐิน ทอดผาปา ก็ทาํกนัมามากตอมากแลว ไมรูวากีช่าติ กี่ภพ วัตถุประสงค
สําคัญก็เพื่อ ใหเหน็ “ธรรมวเิศษ” ธรรมวิเศษนั้นไมใชอะไร คือ “ธรรมกาย” นัน่เอง 

คนเรามีการเกดิ ๒ หน หนแรกเกิดจากครรภมารดา หนที่ ๒ ถือเปนการเกิดใหม คือ วนัที่เราบรรลุ 
“ธรรมกาย” ใจเราเปลี่ยนสภาพจากเดิม เปน “อารยะ” ทันท ี

เราตางก็ปรารถนาไดพบธรรมชนิดนีท้ัว่กันทุกคน แตเราพอเกิดมาแลว บาปใด อกุศลใด ไมเปดโอกาส
ใหทานไดเรียนธรรมกาย กลับแปรเปลี่ยนไปเรียนอยางอื่น ไปเชื่ออยางอืน่ ไปเชื่อกมัมัฏฐานภาคมาร กวาจะ
กลับตัวไดก็สายเกนิแก จวนจะหมดอายอุยูแลวยังไมเปน “ธรรมกาย” ยงัลุมหลง เลนกัมมัฏฐานของอวิชชาอยู 
ทําบุญหมดเงนิไปมากแลว ต้ังใจไมถูกศนูยกลางกาย มารเขาระเบิดดวงบุญไปแลวเทาไร ไมทราบเลย เพราะ
ไมเห็น จึงไมรู 

แสดงวา มีกี่คนที่ไดพบ “ธรรมกาย” ตามที่ปรารถนาไวแตเดิม และมีกี่คนไดเกิดหนที่ ๒ คือ  
วันบรรลุ “ธรรมกาย”  
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ขอเสนอแนะ 
 
๑. การแสวงหาโมกขธรรม 
โมกขธรรมอยูที่ศูนยกลางกายของตน ไมตองไปแสวงหาที่อ่ืน ไมตองไปอยูถ้ํา ไมตองเขาปา เพราะ

ธรรมไมไดอยูในปา ไมไดอยูในถ้ํา แตอยูทีศู่นยกลางกายของตนเอง ใหทานคนควาที่นัน่ แตถาไปอยูปา อยูถ้ํา 
เพื่อทาํความเพียร นั่นอกีเรือ่งหนึ่ง ปริยัติธรรมคือ การศึกษา ใหทราบทฤษฎทีราบกฎเกณฑ เราเรียนแลว  
ยังอยูแตปฏิบัติและปฏิเวธ ที่เราตองทํากนัตอไป 

ความรูดานปริยัติ ไดแก การทองจาํและการอาน ทําไดไมยาก แตปฏิบัติและปฏิเวธ ทําไดยากทัง้ ๒ 
อยาง 

 
๒. คาถา “สมั มา อะ ระ หัง”  
เปนคาถาศักดิสิ์ทธิ์ ควรบริกรรมใจในทุกอริิยาบถ แมยังไมเห็นดวงธรรม จงบริกรรมไวในใจ ไดมี

ประสบการณ เห็นผูไดรับความสําเร็จ ดวยคาถานี้มากมายเหลือเกนิ ปวยอยูก็หาย มทีุกขภัย ทุกขนั้นก็พลนั
หาย คนอยากไดบุตรก็ไดบุตร ขายของไมดี ภาวนาแลว กลับขายของไดดี ไปไหนมา ถาเหน็วาไมปลอดภัย 
บริกรรม “สัม มาอะ ระ หงั” แลวก็ปลอดภัยทุกราย เปนคาถาศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลจริงๆ แมจะทําบุญใส
บาตร ก็ตองบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” เจิมหนาบาวสาว ยกเสาเอก เจิมรถไดทั้งนัน้ 

มีคนถามมากมายวา เหตุใด คาถา “สัม มา อะ ระ หัง” จึงใหความศักดิ์สิทธิ์ปานนั้น หลวงพออธิบาย
วา ใครบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” พระพทุธเจาก็เสด็จมาจรดกระหมอมทันที อํานวยความสาํเร็จใหหมด 
ทุกราย ไมวาจะบริกรรมเมื่อไร เวลาใด เปนตองโชคดีเสมอไป 

 
๓. การต้ังใจ 
ไมวาจะทําบญุเจริญภาวนา รักษาศีล ฟงธรรม สวดมนต จะตองเอาใจไปตั้งไวที่ศูนยกลางกายเสมอ 

ถาไปตั้งใจไวที่อ่ืน ดวงบุญของเราถูกอวชิชาคือมาร ระเบิดไปจนหมด เหลือไวบางก็เศษๆ โดยที่เราไมรู 
 
๔. การทาํใจหยุดใจนิ่ง 
ขณะที่บริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ใหจรดใจลงไปที่ศูนยกลางกาย ปกใจตรงไหนกต็รงนั้น จี้ตรงไหนก็

ตรงนั้น เมื่อจีห้รือปกใจลงไปแลว ถามืดกจ็ี้ตรงมืดนั้น ถาสวางก็จี้ตรงสวาง อยาสายใจหรือเลือกจุดจี้ ถาจะเหน็
อะไร ก็ตองเหน็ตรงที่จี ้ถาไมเหน็ตรงที่จี ้ก็อยาสนใจไปจุดอื่น มัน่คงตรงจุดนั้นอยางเดียว แลวมืดก็จะคอยๆ 
สวางขึ้น สวนที่สวางเดิมนัน้ ก็จะสวางยิง่ขึ้นไป 
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อยาไปหลงกลมาร เมื่อจี้แลวเกิดมืด เราก็เปลี่ยนใจ สวางทางไหน ก็สายใจตามไปนัน้ ลักษณะนี้ 
เรียกวา ถกูมารเขาหลอก เพราะเขารูวาเราจะเหน็ธรรม เขาก็หลอกเรา เดี๋ยวทาํสวางทางโนน เดี๋ยวทําสวางทีน่ี่ 
เราก็สายใจตามไปเรื่อย เหมอืนเลนจับขโมย เหมือนแทงลูกบิลเลียดนัน่ทีเดยีว 

มีขอยุติวา ถาไมเห็นตรงจุดหมายที่เราจี้ เราจะไมสนใจทั้งนั้น ไมวาจะไปสวางที่ใด เมื่อปกใจลงไปแลว 
แมนวามืด เราก็จี้ตรงมืดนัน้ ไมนานเลย มดืนั้นกจ็ะสวางและเมื่อปกใจจี้ลงไปถาสวางก็จี้ตรงสวางนั้น อยา
เลือกจุดจี้เปนอันขาด 

ตอเมื่อใจหยุดแลว ใหหยุดในหยุดตอไป อยาถอยหลงักลับ คือ หยุดในหยุดเรื่อยไป จี้ไปในหยุด
เร่ือยไป อยาภาวนาแลวหยดุลอยๆ หรือหยดุเฉยๆ แลวไมทําอะไร อยางนี้อาจไมเขาใจ 

เอาเปนวา ใหหยุดแลวจี้ตรงหยุดในหยุดเรือ่ยไป จี้เขาในหยุด กลางของหยุดในหยุดเรื่อยไป อยาหยุด
แลวไมทําอะไร และอยาเพิ่งพิจารณาอะไร เพราะมารกําลังขวาง ใหวิชชาของเราไปสดุเสียกอน แลวจึงถึงขั้นใช
ปญญา การฝกฝนทางใจ ถาใชปญญามากไปใจมันไมเดิน 

 
๕. ความนึก ความคิด 
ใจเรานี้ มีผูปกครอง ๓ ฝาย คือ ฝายกุศล ฝายอกุศล และฝายอพัยากตาธัมมา (บุญไมทํา กรรมไม

สราง เปนกลางๆ) 
- ทําไมเราจึงนึก ดี 
- ทําไมเราจึงนึก ราย 
- ทําไมเราจึงนึก ไมดีไมราย เปนกลางๆ  
- ถามวา ใครนึก 
- ตอบวา ตัวเรานี้แหละ เปนผูนึก 
- ถามวา นกึแตดีๆ อยางเดยีวไมไดหรือ 
- ตอบวา ก็อยากทาํอยางนัน้ แตทําไมไดตลอด เพราะบางครั้งนึกราย และบางครั้งนกึไมดีไมราย 
- ถามวาอะไรเปนปจจัยใหนกึดี นกึราย และนึกไมดีและไมราย 
- จะตอบวา “ใจ” ไมได เพราะใจมหีนาทีน่ึก แตจะนึกอยางไร ถามวาใครเปนตัวการ ใครเปนผูใหนึก

อยางนัน้ 
หนาตาของเขา เปนอยางไร อยูที่ไหน 
ทําไมเขาจึงมอํีานาจนกั ใหเรานึกดีก็ได ใหนกึรายก็ได ใหนึกไมดีและไมรายก็ได 
คําถามนี้ ทานจะใหผูรูใดตอบ เพราะมนัไมใชความรูธรรมดา 
- การทีเ่ราจะนึกอยางไรนัน้ ข้ึนอยูกบัผูปกครอง ๓ ฝาย คือ ฝายกุศล ฝายอกศุล และ 

ฝายอัพยากตาธัมมา 
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กุศล    = ฝายบุญ 
อกุศล    = ฝายบาป 
อัพยากตาธมัมา หรืออัพยากฤต = ฝายกลาง 

ทั้ง ๓ ฝายนี้ ตางยึดอาํนาจปกครองใจของสัตวโลก คือ ปกครองเรา ถาเราทํากุศลเราก็นึกด ีถาทาํบาป
ไวเรากน็ึกราย ถาบุญไมทํากรรมไมกอ เราก็นกึกลางๆ คือ ไมดีและไมราย 

เร่ืองนี้เปนความรูชั้นสูง เมื่อทานทาํธรรมกายไดแลว จงึทราบได ดวยรู ดวยญาณ ของธรรมกายเทานั้น 
วาที่ใจของเรา คือ ดวงเหน็ ดวงจํา ดวงคดิ ดวงรู รวม ๔ ดวง นีเ้ปนใจหนึง่ เมื่อสงใจธรรมกายลงไปที่  
ดวงปฐมมรรคของกายมนษุย พอจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม วางออกไป จะเห็นทางขวามอืเปนดวงใส 
นั่นคือดวงบุญ ดวงกลางเปนดวงสีตะกัว่ตดั นั่นคือ ดวงไมบุญไมบาป (อัพยากตาธมัมา) ทางซายมอืเปน 
ดวงดํา นัน่คือ ดวงบาป 

และเมื่อสงใจธรรมกายนิ่งลงไปกลางดวงขาวและใสขวามือจะเห็นธรรมกายขาวใส ดวงสีตะกัว่ตดั  
จะเหน็ธรรมกายสีตะกัว่ตัด ดวงดําซายมือ จะเห็นธรรมกายสีดําเปนนิล 

 ธรรมกาย  ขาวและใส  = ฝายกุศล 
 ธรรมกาย  ดํา   = ฝายอกุศล 
 ธรรมกาย  สีตะกั่วตัด  = ฝายกลาง 
ธรรมกายทั้ง ๓ ฝายนี้ ตางก็ทําหนาที่ยึด “ใจ” ของสัตวโลก ถาธรรมกายขาวใสสงผล เรากน็ึกดี  

ถาธรรมกายดาํสงผล เรากน็กึราย และถาธรรมกายสีตะกั่วตัดสงผล เราก็นกึไมดีและไมราย 
ถาใจเรานึกแตดีๆ ภาคขาวก็สงผลใหสวาง ถานกึราย แปลวา ภาคมารสงผล พทุธวจันะที่วา 
 
 “มโนปุพฺพงคฺมา ธมฺมา”  สิ่งทั้งหลายมใีจถึงกอน 
 “โนเสฏฐา”    มีใจเปนใหญ 
 “มโนมยา”    สําเรจ็แลวดวยใจ 
 
นี่แสดงวา ธรรมฝายไหนชนะ คือ ยึดครองใจสัตวโลกได เราก็นกึไปทางนัน้ ทําไปในทางนัน้ เมื่อยดึใจ

ไดแลว เปนอนัชนะทัง้หมด และถาแพก็แพหมด ตกอยูใตปกครองของธรรมภาคดํา ถาชนะ ก็ตกอยูใตการ
ปกครองของพระ คือ ธรรมภาคขาว แตถายังไมแพและกย็ังไมชนะ แปลวา ตกอยูใตอํานาจการปกครองของ
ธรรมภาคกลาง 

ธรรม ๓ ฝาย อยูในใจทาน ใจของทานจะใหธรรมฝายไหนปกครอง ทานตองการใจใสใจสวาง แปลวา 
ตองอยูภายใตการปกครองของธรรมภาคบญุ สภาพใจขุน ใจมวั คือ ความไมใส เปนสภาพใจทีธ่รรมภาคมาร
ปกครอง หากสภาพใจไมใส เรากห็มดหนทางไดมรรคผล การที่เราฝกใจเรา ใหใจเราพนจากความขุนมัวเปนใจ
ใสใจสวาง เพือ่ใหพนจากการปกครองของอวิชชา บางทานเรียกวา “นึกเอาเอง” เปนวิปสสนึก ไมใชวิปสสนา 
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ความเห็นอยางนี้รับฟงไมได ตองชี้แจงความเหน็นัน้อยางมีเหตุผล มีหลกัวิชชาจึงจะฟงกนัได อยาดวน
ตัดสินใจ วิจารณโดยอัตโนมัติเลย ทานผูเจริญ 

อันความคิดและความนึกนี้ สําคัญนัก 
ขอใหความนกึและความคดิ เปนฝายสัมมาทิฏฐิเถิด 
และใหนึกและคิดละเอียดยิ่งขึ้นไป และใสยิ่งขึ้น ตัว “นึก” ตัว “คิด” ตัว “ใส” นี่แหละคือ โพธิญาณ 
เพราะ “คิดได” “นึกเหน็” และ “ใสได” กคื็อ การตรัสรูทางใจ 
แต“คิดไมได” “นึกไมเห็น” และ “ไมใส” กคื็อ การบอดแหงใจ 
ตัวการทาํใหคิดได นึกเหน็ และใสได คือใครอยูที่ไหน 
 

ตัวการนั้นอยูที่ใจของเราทั้งนั้น 
 
๖. การเรยีกชื่อธรรมกาย 

ก. กายธรรม (โคตรภูหยาบ) 
 กายธรรมละเอียด (โคตรภูละเอียด) 
ข. ธรรมกายพระโสดาหยาบ (พระโสดามรรค, ปฏิมรรค) 
 ธรรมกายพระโสดาละเอียด (พระโสดาผล, ปฏิผล) 
 หนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา 
ค. ธรรมกายพระสกิทาคามหียาบ (พระสกิทาคามีมรรค, ปฏิมรรค) 
 ธรรมกายพระสกิทาคามีละเอียด (พระสกทิาคามีผล, ปฏิผล) 
 หนาตักกวาง ๑๐ วา สูง ๑๐ วา 
ง. ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ (พระอนาคามีมรรค, ปฏิมรรค) 
 ธรรมกายพระอนาคามีละเอยีด (พระอนาคามีผล, ปฏิผล) 
 หนาตักกวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา 
จ. ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ (พระอรหัตตมรรค, ปฏิมรรค) 
 ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด (พระอรหัตตผล, ปฏิผล) 
 หนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา 
 
 ๗. การเรยีนวิชชาธรรมกาย ไมทําใหงมเข็มในมหาสมุทร 
 - ใหทานลองศึกษาดูวามีแนวทางปฏิบัติอยางไร ถาทานอาน “หนงัสอืทางมรรคผล (๑๘ กาย)” ของ
หลวงพอวัดปากน้าํ จะทราบวา 
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 ก. มเีกณฑการปฏิบัติ ทําสิ่งนี้ไดแลวตอไปจะทาํอะไร ออกจากจุดนี้แลว ตอไปจะไปจุดไหน จุดไหนให
ทําอะไร และทําอยางไร ทําใหไดอะไร มีลําดับ มีข้ันตอน มวีิธีการ มปีฏิบัติการ มีแนวปฏิบัติชัดเจน 
 อยางเชน บริกรรมจนเหน็ดวงแกวแลว ดําเนินดวงธรรมใหครบ ๖ ดวง จะไปถึง กายทิพยหยาบ ... 
ธรรมกาย ... ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด เปนตน 
 ไมเปนการงมเข็มในมหาสมทุร เมื่อทําวิชชาเบื้องตนเปนแลว ก็ตองเรยีนวิชชาช้ันสูงตอไป เปนบท  
เปนสูตร ตอไปไมมีวันจบสิน้ แตจะทําไดมากหรือนอย ข้ึนกับความตัง้ใจจริง ของแตละบุคคลเปนสําคัญ 
แปลวา ใจของทานมีงานทําเปนขั้นเปนตอน ตอกนัเปนลกูโซ 
 ทานมีโอกาสไดเลื่อนขั้น ไมใชนั่งบริกรรมกาํหนดกนัอยูเปนป ทั้งชาติ โดยไมเห็นฝงเห็นฝาอะไรเลย  
จะไดอะไร จะถึงอะไร เกจิอาจารยก็ไมแจง ไดแตบอกวาทางสาํเร็จ จะหมดกิเลส ถาพบตํารับนี้ พบเกจิอาจารย
อยางนี้ ผูเรียนจะเกิดความเบื่อหนาย 
 ข. ลองเปรียบเทียบวิชชาธรรมกาย กับ กมัมัฏฐานอืน่ๆ  
 อยากใหทานประมวลความรู รวบรวมการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบตางๆ ดูวา แบบใดมีกฎเกณฑอยางไร 
มีข้ันตอนอยางไร เรียนไปใหไดอะไร แลวลองเปรียบเทียบเนื้อหาสาระ กับแนววิชชาธรรมกายดูบาง 
 ทานจะพบวา มีแตงมเข็มในมหาสมุทรเปนสวนใหญ มแีตบริกรรมกันชั่วนาตาป เมือ่ไรก็เมื่อนั้น  
เลื่อนชั้นไมไดสักที เมื่อไรก็อยูแตชั้นบริกรรมอยูอยางนัน้ มีอาจารยเกงคนเดียว ลูกศษิยไมเกงเทาทาน  
จะพบเห็นแตอยางที่วามานี ้แทบทัง้นั้น 
 แตการเรียนกมัมัฏฐานวิชชาธรรมกาย จะตองแบงผูเรียนเปน ๓ ชัน้ คือ ชัน้บริกรรม หมายความวา 
ยังทําปฐมมรรคไมได ถาทาํไดแลวจะเลื่อนไปเรียนวิชชาชั้นตน คือ ชั้นทําวิชชา ๑๘ กาย เมื่อทําวชิชา ๑๘ กาย
ไดแลว จะตองไปเรียนวิชชาชั้นสูง แปลวา ตองมีวทิยากรอยางนอย ๓ คน จงึจะสูงานนี้ได 
 แสดงวากมัมฏัฐานวชิชาธรรมกาย ทานไมมีโอกาสงมเข็มในมหาสมทุร ทานมีโอกาสเลื่อนชัน้  
ทานมีโอกาสไดเห็น “ธรรมกาย” เวนแตทานเกยีจครานไมทําจริง และถาทานไมเอาจริง ทานก็อยูชั้นบริกรรม
เหมือนกนั เปนทีน่ายินดวีา นักเรียนวนันี้ ทําธรรมกายเปนวนันี ้ไดเรียนวชิชาชัน้สูงในเวลาไมนาน กลับทาํได
เกงกวาอาจารย ปฏิบัติไดเชี่ยวชาญกวาอาจารย มีรูมีญาณแมนกวา ตัวอยางนี้มีไมนอยเลย แปลวา ไมใช
อาจารยเกงคนเดียว วเิศษอยูคนเดียว ศิษยเกงกวาอาจารย มีตัวอยางมาแลว เพราะอะไรจึงเปนอยางนัน้  
ก็เพราะเขาเอาจริง เขาทราบแนวทาง เขาทราบทางเดิน จากนัน้เขากโ็กยเอาโกยเอา วิชชาธรรมกายเปนสากล 
ทําไดทกุเพศ ทุกวยั ทุกระดบัชั้น ใครขยันมาก ก็ไดมาก 
 วิชชาธรรมกายนี้ เปนที่พึง่ได ไมใชการสรางวิมานในอากาศ เรียนวนันี้ทาํเปนวนันี ้รุงขึ้นก็ใชความรูที่
เรียนไปใชในชวีิตประจําวนัไดทันที ไมตองรอถึงเมื่อโนนเมื่อนี้ ไมตองรอผลเอาชาตหินา เอาผลกนัเดี๋ยวนี ้อยาง
สดๆ รอนๆ กนัทีเดยีว 
 ทานอยากเห็นทุกข สมทุัย นโิรธ มรรค วาหนาตาเปนอยางไร เพราะเคยแตรูสึก เหมือนหนึง่เกิด
อารมณฌานขึน้แกใจ แตยงัไมเคยเหน็หนาตาวา เปนอยางไร อยูที่ไหน ทานเคยถามอาจารยดังๆ ทานก็ตอบ
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อยางคลุมเครือ ไมแจง ทานจะใหแจงไดอยางไร ไมเปนธรรมกาย แลวจะเอาอะไรไปเห็น เมื่อไมเห็นแลวจะเอา
อะไรมาพูด พึง่ตํารา ตํารากเ็ขียนไวส้ันๆ แลวจะใหทานแจงอะไรได 
 เร่ืองยากทัง้หลายทัง้ปวงนี้ อันไดแก บาป บุญ อริยสัจ ๔ฌาน นรก สวรรค นิพพาน และอะไรตอมิ
อะไร อันเปนเรื่องยากและเรนลับ มนักย็ากและลี้ลับตอไป แตถาเราเรยีนวชิชาธรรมกายใหแกกลา เราจะเหน็
และเขาใจเรื่องเหลานัน้ได แตการเหน็และการเขาใจนั้น ข้ึนอยูกับความตั้งใจจริงแหงการเรียนเปนสําคัญ 
เพราะธรรมกายมีตน มีกลาง มีปลาย มีออน มีแก มหียาบ มีละเอียด 
 ตายแลวสูญหรือตายแลวเกดิ ชาติหนามีจริงหรือไม อันเปนเรื่องที่นกัปราชญถกเถยีงกันมานานแลว 
เร่ืองนี้จะยุติเมือ่ทานเปนธรรมกายระดับแกกลาแลว ขอแตวาทาํธรรมกายใหเปนและใหแกกลาเทานัน้ ถาเรา
ไมเปนธรรมกาย เราก็ขาดเครื่องมือคนควา ตางก็แสดงความเหน็อัตโนมัติกนัทัง้นัน้ ไมมีประโยชนอะไร  
มาทดลองคนควาวิชชาธรรมกายกัน เสมอืนโรงงานผลติจรวดยิงสงไปในโลกพระจนัทร อยางนี้เขาทากวา 
 
 ๘. วชิชาธรรมกายมหีลกัสูตรใหเรยีนมากมาย 
 วิชชาธรรมกายมีหลกัสูตรใหทานเรียนมากมาย ตามรายชื่อหนังสือทีจ่ะกลาวตอไป ทัง้ความรูสมถะ
(โลกิยะ) ความรูวิปสสนา (โลกุตระ) ครบถวน 
 ทานทีเ่ปนเดก็เล็ก นักเรียน ก็มีหลกัสูตรใหเรียนพอควรแกวัยและหนาที ่
 ทานทีเ่ปนนักศึกษาเปนนกัคนควาทดลอง กม็ีหลกัสูตรใหเรียนตามสมควรแกหนาที่และเวลา 
 ทานทีเ่ปนผูครองเรือน ประกอบธุรกิจการคา มหีลักสูตรใหเรียนตามความเหมาะสม แกผูมีอาชีพนัน้ 
 ทานทีเ่ปนขาราชการ นกับริหาร มีหลักสูตรใหเรียนตามความรูและความสามารถของทาน 
 ทานพทุธบริษทัที่ตองการบรรลุ โพธิญาณ และเรียนความรูข้ันปรมัตถ ระดับปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ วิชชาธรรมกายระดับสูง กม็ีหลกัสูตรใหเรียน อยางครบครัน 
 บัดนี้ มทีานผูรูใหความรูแกทานทุกหลักสูตรทุกระดับชั้น อยางนี้แลวคงเปนทีพ่อใจทาน ยงัอยูแตเรา 
เราจะพรอมทีจ่ะเรียนหรือไม เราจะเอาจรงิหรือไม วิปสสนาจารยพรอมที่จะชวยทานอยูแลว 
 นาเสยีดายทีท่านมกีําลงัวงัชาดี อายุยังหนุมยังแนน ปรารถนาบรรลุวิชชาวิเศษของพทุธศาสนา อาน
ตําราแลวไดแตอยาก แตไดใชความหนุมแนนของเขาไปในเรื่องไรสาระ ถาไดใชความหนุมแนนของเขา ไดใช
พลังใจอนัเขมแข็งของเขา ไปในเร่ืองฝกและปฏิบัติใหถกูทาง เขาเหลานัน้ก็จะเปนกาํลังสาํคัญของพระศาสนา 
 สวนทานทีม่ีความปรารถนา มีความอยาก แตขาดครูอาจารยชี้แนะ ขอทานไดโปรดนึกถงึคณะของผม 
โดยเฉพาะตัวผมเองพรอมทีจ่ะรับใช ขอใหบอกมาคําเดยีว (เพิ่มเติม: อานขอมูลการเผยแพรและการเรียนการ
สอนวิชาธรรมกายทุกหลักสตูรไดที่ http://www.wisdominside.org ) 
 
 
 

http://www.wisdominside.org
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ใครเปนเจาของวิชชาธรรมกาย 

 
 พระพทุธเจาเปนเจาของวิชชา 
 พระพทุธเจาองคใดมาตรัส องคนัน้ก็คนควาวชิชา 
 วิชชาที่คน ก็คือ “วิชชาธรรมกาย”  
 การคนควาคือ ทาํความเพยีรทางใจ 
 ถาไมพบ กย็อมตายถวายชีวติ 
 นั่งขัดสมาธิแลวหลับตา หลบัตาเพื่อ “เปดใจ”  
 ถาไมพบธรรมวิเศษ ยอมตายกันทีเดียว แมจะเหลือแตกระดูกและเสนเอ็นก็ยอม พระพุทธเจามี
ปกติอยางนี ้
 
 

ธรรมวิเศษที่พบคือ “ธรรมกาย” 
 
 เมื่อเหน็ธรรมกาย ดวยรูและญาณแหงธรรมกาย ทาํใหบรรลุวิชชา ๓ คือ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
ระลึกชาติได จุตูปปาตญาณ เหน็การเกดิการตายของสัตวโลก เหน็วชิชาอาสวักขยญาณ รูวิธทีําใหหมดกิเลส 
เห็นวิชชาอริยสัจ ๔ คือ เหน็ ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค และเหน็วิชชาอ่ืนๆ ตอไป 
 การเหน็ธรรมกายโดยไมมีครูอาจารย ไมมใีครบอก ไมมีใครชี้แนะ เรียกผูเห็นธรรมกายดวยตัวเองวา 
“พระพทุธเจา” หรือสัพพัญูพุทธเจา และผูเหน็ธรรมกายจากการสอน การแนะนําของพระองค เรียกผูเหน็
ธรรมกายเหลานัน้วา “อนุพทุธเจา”  
 ในยุคพทุธกาล เหน็ธรรมกายแลวฝกละสงัโยชนกันไมนาน คือเรียนวิชชาอาสวักขยญาณ ทาํกนัไม
นานก็สําเร็จเปนพระอรหันตกันหมด 
 คนที่จะเขามานับถือ พอฟงธรรมแลวเหน็ดวงปฐมมรรค เรียกวา ดวงตาเหน็ธรรม คือ ใจเหน็ดวงธรรม 
จึงสมัครใจเปน “พุทธมามกะ” โดยกลาวปฏิญาณตนวา 
 พุทฺธ ํ สรณ ํ คจฺฉามิ 
 ธมฺม ํ สรณ ํ คจฺฉามิ 
 สงฺฆ ํ สรณ ํ คจฺฉามิ 
     ทุติยมฺป .................. 
     ตติยมฺป .................. 
 วิชาธรรมกายนี้ เมื่อพระพุทธเจาเขานพิพานไปแลว ๕๐๐ ป ยังมีการปฏิบัติกันอยู หลังจากนั้นมา 
วิชชานี้สูญไปเนื่องจากไมมกีารปฏิบัติสืบตอกันมา หรือจะอยาไรก็ไมทราบชัด แตเคราะหดี โชคยงัชวยเรา  
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พระมงคลเทพมุนี หลวงพอวดัปากน้าํ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกกนัวา “หลวงพอสด”  
คนควาวิชชาธรรมกายไดมาอีกครั้งหนึ่ง เปนสมบัติอันล้าํคา ทีพ่วกเราจะตองรักษากันสืบไป 
 ดังนัน้ คําวา “ธรรมกาย” จึงเปนคําที่ไมคุนหูเรา แตมทีี่มาตามที่กลาวมาแลว 
 เนื่องจาก “ธรรมกาย” เปนของจริง เกิดมรรคผลแกผูปฏิบัติจริง ทาํใหการเผยแพรขยายไปในวงกวาง
ข้ึนเรื่อย แมเกจิอาจารยบางทาน มีความเห็นไปในทางคดัคาน ก็คานไมไดนาน เพราะทองคาํแทจะไมมีวันลอก 
แตทองวทิยาศาสตร สักวนัหนึง่ตองลอกจนได 
 ของจริงมีอยูวา “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนัน้เห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย”  
 ถาเห็นดวงธรรมแลว จะตองเหน็ตถาคตแนๆ ตถาคตไมใชใคร คือธรรมกาย และธรรมกายคือตถาคต 
ของจริงมีอยูอยางนี ้
 แตวาเมื่อเปนธรรมกายแลว จะตองเรียนวชิชาธรรมกายใหสูงยิง่ขึ้นไป จะเพยีงบริกรรม  
“สัม มา อะ ระ หงั” เพียงเหน็ธรรมกายในทองนั้น ดูจะไมเปนการเพยีงพอเสยีแลว เพราะพระพทุธเจาภาคมาร
คิดวิชารอยแปดมาหลอกใหเราเรียนกนัมากเหลือเกิน ในยุคนี้มีกมัมัฏฐานมากมายหลายแบบ วากนัเปรอะไป
หมด จนไมรูอะไรเปนอะไร 
 ไมวาทานจะไปทางไหน จะไปทางภูเขาก็เห็นพระพทุธรปูใหญไวบนเนินเขา จะไปทางแยกกเ็หน็
พระพทุธรูปปางลีลา ไปทางไหนเห็นแตพระใหญพระโต ใครสรางไดใหญจะไดชื่อวา “เกง” และ “ดัง”  
 วัตถุประสงคของการสรางมตีางกนั เชน สรางเพื่อกราบไหวจะไดใจเย็น จัดงานประจําป เงินจะไดเขา
วัด ใหเกิดความเจริญแกศาสนา เปนตน 
 พูดถึงราคาคากอสราง ไมใชบาทสองบาท กวาจะสรางเสร็จแตละรายใชเวลาหลายป ผูสรางภูมิใจวา
ไดบุญไพศาล หากปรารถนาเปนสัพพัญู จักสําเร็จแล คติหรือความเชือ่ของเราเปนอยางนี ้
 พระพทุธรูปไมวาองคเลก็องคใหญ เปนหุนจําลองธรรมกายของพระพทุธเจา พระเปนปฏิมากร  
เกตุดอกบัวตมู พระนามวา “ธรรมกาย” สัดสวนขนาดไหน ถาหนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา เปนสดัสวน
ธรรมกายพระโสดา ถาหนาตักกวาง ๕ วา หยอนนิดหนึง่ เปนสัดสวนธรรมกายโคตรภู ฯลฯ เปนตน 
 เมื่อมีใครกราบไหว มีคนแนะนําใหนอมใจนําพระพทุธรปูไปนั่งอยูในทอง แลวเพงใหขาวใหใส  
เมื่อพระพุทธรปูขาวและใส ปรารถนาอะไร พึงอธษิฐานเอาเถิด นอกจากเปนอุบายใหคนเห็นพระรตันตรัย
ทางออมแลว ยังชวยใหคนเกิดหิริโอตตัปปะขึ้นในใจโดยไมรูตัวดวย สังคมใดที่คนมีใจเปนหิริโอตตัปปะ  
สังคมนัน้มีแตความสงบระงบั ที่ใดสรางพระและมีวิธีการดังกลาวนี้ นาอนุโมทนายิ่งนัก 
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สวดมนตใหถึงพระ 
 
 เราจุดธูปเทยีนบูชาพระ เราสวดมนตไหวพระ ก็ดวยวัตถุประสงคใหใจหยุด ใจนิ่ง ใจใส ใจสวาง  
ที่ศูนยกลางกาย วาจากลาวคําสวด แตใจปกนิง่ที่ศูนยกลางกาย ในที่สุดใจนิง่ ใจใส ตรงศูนยกลางกาย  
และเห็นดวงปฐมมรรค เปนดวงแกว ขาวใส สวางโชต ิ
 จากนั้นสวดตอไป แตใจจี้นิ่งกลางดวงปฐมมรรคนั้น จะเห็นพระประธานที่เราบูชากลางดวงธรรมนั้น 
แตพระประธานเปลี่ยนสีเปน “ขาว” และ “ใสสวางโชต”ิ เปนพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ขาวและใส นี่คือ  
พระรัตนตรัย 
 แสดงวาเราบชูาพระและสวดมนตจน “เขาถึงพระรัตนตรัย” เสียดายการสวดมนตและการบูชาทีท่ํากนั
มากอนๆ นัน้ ไมเปนเรื่องเลย แตไดสวดใหไดชื่อวาสวดพรอมกันเทานัน้ ไดแตเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาไมถกู 
พระรัตนตรัยเลย ถาจะใหถกูพระรตันตรัยจะตองตั้งใจใหถูกศนูยกลางกาย 
 

 
ส่ี ม. แกเขลา 

 
 สี่ ม. คือ  ๔ ไม แกเขลา คือ 
 ๑. ไมถูกศูนยผิดทาง คือ ไมถูกศูนยกลางกาย 
 ๒. ไมเขากลางออกนอก คือ จรดใจไมถูกจุดใส กลางดวงธรรม จุดใสเล็กเทาปลายเข็มกลาง
ดวงธรรม เรียกวา “กลาง” ออกนอกหมายความวา ออกนอกลูนอกทางไป ถูกหลอกเรื่อยไป 
 ๓. ไมหยุดไมถึงพระ คือ ทาํใจหยดุไมได ทําใจนิ่งไมได จึงไมถึงธรรมกาย ไมเหน็ธรรมกาย 
ตอเมื่อทําใจหยุดไดจึงถึงพระคือ ธรรมกาย 
 ๔. ไมลึกไมถงึน้ํา การเรียนคนควาวิชชาธรรมกาย หลวงพอบอกเหมอืนขุดบอลอน้าํ ถาขุดไม
ลึกก็ไมถงึตาน้าํ เอาน้าํมาใชไมได ตองขุดใหลึก จึงจะถึงน้ํา ทานพูดวา “ขุดบอ ลอธารา ขุดต้ืนๆ  
น้ําบมี ขุดถึงที่ น้ําจงึไหล”  
 ถึงจะเอามรรคเอาผล ทานบอกใหเรียนใหลึกซึง้ จะคนควากนัเฉียดๆ เฉี่ยวๆ ไมได เราเหน็วิชชา
แคนั้น ทําไมไดถึงปานนัน้ ยงัไมพนวิชาปกครองของพระพุทธเจาภาคมาร จะเอามรรคเอาผลไมได  
ตองไปใหสุดวชิชาปกครอง เชน 
 ก. เมื่อเขากลางได ใหสงใจเขากลาง กลางในกลางเรื่อยไป ไมถอยหลังกลับ ทีพู่ดวา  
“กลางของกลางๆๆ ดับหยาบไปหาละเอยีด ฯลฯ” เมื่อเขากลางไปหาวชิชาละเอียด ใหถือวาละเอยีดนั้น
เปนหยาบ ใหเขากลางไปหาละเอียดในละเอียดยิ่งขึน้ไป ถึงละเอยีดก็ใหเอาละเอียดนั้นเปนหยาบตอไป
อีก และไปหาละเอียดยิ่งขึน้ตอไปอีก 
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 ข. เมื่อเขานพิพานอันเปนนพิพานเบื้องตน ทานใหเขาในนพิพาน นิพพานในนิพพานๆๆ ให
ละเอียดยิ่งขึน้ไป เมื่อถึงนพิพานที่ละเอียด ใหเอานิพพานละเอียดนัน้เปนหยาบ แลวก็ดับหยาบไปหา
ละเอียดยิ่งขึน้ไปอีก ไมถอยหลังกลับ 
 ค. เมื่อถงึธรรมกาย ก็ใหเขากลางไปใหถึงธรรมกายที่แกกลา ที่ละเอยีดยิ่งขึ้นไปอีก  
ธรรมกายในธรรมกาย ดับหยาบไปหาละเอียดยิ่งขึ้นไปอกี 
 ตามทีก่ลาวนี ้เปนตัวอยางทีว่า “ไมลึก ไมถึงน้ํา” ของหลวงพอ มีความหมายครอบจักรวาล
อยางนี้ ตองไปใหลึก จงึจะไดน้ําใช หมายความวา ตองเดินวิชชาใหละเอียด เขากลาง และใหละเอยีด
ยิ่งขึ้นไป ถึงจะถึงมรรคถงึผล 
 ตามตัวอยางเชน เร่ืองเขากลาง เราทราบแลววา “กลาง” คือ จุดขาวใสเทาปลายเขม็ อยูกลาง
ดวงธรรมทกุดวง คําวากลางนี้เรียก “เอกายนมรรค” ก็เรียก “มัชฌิมาปฏิปทา” ก็เรียก แตเราเรียกกัน
วา “กลาง” ลักษณะของกลางเปนเพียงจดุใสเทานั้น เวลาเหน็จุดใสจะวางเปน “สญุญตา” เห็นในวาง
นั้นวามีอะไรบาง จุดใสกลางดวงธรรมหรือกลางนี้ม ี
 ตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด 
 วากนัแคนี้กอน ตน กลาง ปลาย ยังมีละเอียดหนกัเขาไปอีกเทาไร เราก็ทราบไมได มีหยาบเขา
ไปเทาไร ก็คํานวณไปไมถงึ 
 ออนและแก ยงัมีออนละเอียดเขาไปอีกเทาไร เราก็ยังคาํนวณไมถกู และที่วาแกนั้น ยังมหียาบมี
ละเอียดและยงัมีตน มีกลาง มปีลายอีกไมรูเทาไร หยาบและละเอียด ก็นัยเดียวกัน 
 สวนตัวอยางทีว่าธรรมกายกดี็ นิพพานก็ดี ยังมีตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอยีด อีกไมรู
เทาไรเชนเดียวกัน 
 ที่หลวงพอพูดวา “ขุดตื้นๆ น้าํบมี ขุดถงึที ่น้ําจงึไหล” มคีวามหมาย ตามทีว่านี ้
 ส่ี ม. แกเขลา คือ ไมถูกศูนยผิดทาง ไมเขากลางออกนอก ไมหยุดไมถงึพระ ไมลึกไมถึงน้ํา 
 
 

กลวิธีการหยุดการนิ่ง 
 
 - เมื่อบริกรรมแลว เกิดสภาพใจหยุด ใหหยุดในหยุดตอไป อยาหยุดแลวไมทาํอะไร ถาหยุดลอยๆ  
ไดแตสบายใจอยางเดยีว จะไมเขาถึงวิชชา 
 - ตองหยุดในหยุดตอไปอีก คือ  จรดใจจี้ไมถอยหลังกลบั ขณะทีห่ยุดสภาพใจจะนิ่ง ใหหยุดในนิ่งและ
นิ่งในหยุด จี้เร่ือยไปอยาเพิ่งพิจารณา ถามวัพิจารณา มารเขาจะเอาเหตุวางมาใสใหทันที เราจะไดแตสบายใจ
อยางเดยีว และถาทานใชปญญาพิจารณาอีก มารเขากนัทนัท ีนอกจากจะเอาเหตุวางมาใสแลวยงัเอาเหตุวาง
ตางๆ มาทับทวีอีกคือ 
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 - เหตุ  วาง 
 - เหตุ  สุด 
 - เหตุ  ไมม ี
 - เหตุ  หมด 
 - เหตุ  ดับ 
 - เหตุ  ลับ 
 - เหตุ  หาย 
 - เหตุ  สูญ 
 - เหตุ  ส้ินเชื้อ 
 - เหตุ  ไมเหลอืเศษ 
 - เหตุ  หลอเลีย้ง ฯลฯ 

ไมใหเราเขาถงึวิชชาตัวจริงได “เหตุ” แตละอยาง เปนวางทัง้นัน้ มีสุดหยาบ สุดละเอยีด มีออน  
แก ตน กลาง ปลาย ฯลฯ นบัไมถวน 
 - อาจารยบางทานพอตกเหตุวางบอกวา สบายแลว ไมใชตัวกู ไมใชของกู ไมยึดบุญ ไมยึดบาป  
วิเศษแลวนี่ เปนเพยีงโดนวางเบื้องตน ถาไปถึง “สุดละเอียดของวาง” เขา ไมทราบวาทานจะอทุานอยางไร 
 - ถาใครพบเหตุวาง ใหนึกขามเหตุวางเหลานัน้ และคํานวณใหเลยวชิาปกครองของภาคมาร  
แลวบริกรรม “หยุดในหยดุ” หยุดตอไป ไมถอยหลังกลับ จึงจะเหน็วิชชาตวัจริงได 
 - ทานใดพบปญหาในการฝก โปรดหารือกับวิปสสนาจารยตามที่ไดแจงไวแลว (เพิม่เติม: ติดตอ
วิทยากรโดย คลิ๊กที่นี:่ http://th.wisdominside.org/index.php?option=com_contact&Itemid=3 ) 
 - การฝก ถาจะใหไดผลดี ควรรับการฝกจากวิปสสนาจารย เพราะการปฏิบัติตามลําพงัใหผลนอย 
 - ทานใด มีความประสงคจะฝกใหเปนธรรมกาย โปรดจดัรวมกันเปนกลุมเชน ภิกษุสามเณร อุบาสก 
อุบาสิกา นกัเรียน นักศึกษา ขาราชการ โปรดติดตอกับวิปสสนาจารยตามที่ไดแจงนามและที่อยูไวแลว 
 
 

วิธีเห็นนิมิต 
 
 - เมื่อจรดใจลงไปที่ศูนยกลางกายแลว ตรงไหนก็ตรงนัน้ อยาสายใจไปที่อ่ืน ถามืดก็จี้ตรงมืดไมตอง
สายใจไปหาทีส่วาง แลวจุดที่มืดจะสวางขึ้นเอง และถาจรดใจลงไปหนแรกถาสวาง ความสวางนัน้จะสวาง
ยิ่งขึ้น จําหลักอันนี้ไวใหแมนยํา 

http://th.wisdominside.org/index.php?option=com_contact&Itemid=3
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 - ถาเห็นนิมิตเปนดวงใส แปลวา เปนไปตามตํารา แตถาเห็นเปนอยางอืน่เชน เห็นเปนปุยเมฆ ขนนก 
ดอกบัว แมน้ํา ไฟ คนตาย พระพุทธรูป สัตว ฯลฯ จาํหลกัไววา ตองเพงและนึกใหนิมติเหลานั้นให “ขาว”  
ให “ใส” เมื่อขาวและใสนัน้ พึงนึกใหเปน “ดวงแกว” แลวนิมิตเหลานัน้ จะเปนดวงแกวขาวและใสทันท ี
 - ขณะที่จะเกดินิมิต ถาเห็นสวางที่ตา หรือเกิดความสวางนอกตัว ไมใหสงใจไปดูความสวางเหลานี้
อยางเด็ดขาด เพราะอวิชชาเขาหลอก จงนกึมองดวงนิมติในทองของทานอยางเดียว จะเหน็หรือจะไมเห็น  
ก็ใหมองดูในทองเทานัน้ 
 - จําไววา ดูนมิิตในทองอยางเดียว ไมเหน็อะไรก็ดูแตในทอง เพยีรฝกวธิีนี้ จะกีว่ันก็ฝกอยางนี ้ 
แลวทานจะเหน็ไดไมวันใดกว็ันหนึง่ 
 - ดูในทองก็ไมเห็นอะไร ไดแตสวาง ชวงนัน้มารเขาจะฉายความสวางมาทีห่นาบาง ที่ตาบาง  
ที่หนาทองบาง และถาเราสายใจไปดูความสวางเหลานัน้ แปลวา แพมารเขา เพราะอีกไมนาน ทานกจ็ะเห็น
นิมิตในทองของทานอยูแลว มารเขามีวิธหีลอกเรามากมายนกั 
 - จําไววา ตองอดทนฝก นกึใหเหน็ดวงใสในทองในทุกอิริยาบถทั้งยืน เดิน นัง่ นอน และบริกรรม  
“สัม มา อะ ระ หงั” ไปดวย สักวันหนึ่งจะสมหวงั อยาทอใจ ของดีตองใชความพยายามจงึได 
 - จําไววา เหน็นิมิตอะไร ตองเพงให “ขาว” และเพงให “ใส” ทุกอยางไป ไมวาจะเห็นดอกบวั 
พระพทุธรูป แมน้ํา ปา กองไฟ สัตวตางๆ ตองเพงใหขาวและใหใส เสมอไป 
 มารเขารูวาเราจะไดมรรคผล เราจะกําหนดนิมิตใหเปนดวงแกวขาวใส เพื่อนก็มาระเบิด เห็น จาํ คิด 
รู ของเรา ใหเห็นเปนอยางอืน่ เราก็แกให “ขาว” และให “ใส” และในที่สุดสิง่เหลานั้น เมื่อขาวและใสแลวจะ 
เปนดวงแกวกลมขาวใสในที่สุด ตองแกลํามารอยางนี้จึงจะชนะ แตถานกึให “ขาว” แลว แตยงัไมขาว  
และนึกให “ใส"”แลว แตก็ยังไมใสสักที เร่ืองนี้ใหทานนกึใหขาวและใหใสอยูเชนนัน้นานเทานาน  
ในที่สุดก็จะขาวและใสตามตองการ 
 สําหรับทานทีใ่จรอน มีความอดทนไมพอ นึกใหขาวแตไมขาวสมใจ นกึใหใสแตไมใสสมความ
ปรารถนา ทอดธุระไมเพียรทําใหขาว ไมเพียรทาํใหใส แปลวา ทานแพมาร ทานแพอวิชชา ทานแพกิเลส ตัณหา 
อุปาทาน เพราะความขุนคอื “มาร” ความไมใส คือ “อวิชชา” แปลวา มารเขาสกัดกั้นพลังใจของทานได  
แพหนเดียวจะพลอยใหแพตอๆ ไปอีก ดังนัน้ จงึขอรองทาํให “ขาว” และ “ใส” ไวเสมอ พงึนกึถงึความใส 
ไวเสมอ แลวทานจะเรียนวิชชาธรรมกายไดสูงยิ่งขึน้ 
 ถึงอยางไรเราก็เรียนกันแลวฝกกันแลว จะเรียนเพียงเหน็ดวงใสและเหน็ธรรมกาย เพยีงเทานี้เห็นวา 
ไมเพียงพอ ความรูระดับวเิศษยังมีอีกมากมายนัก วิชชาธรรมกายมีเนื้อหามาก มเีนื้อวิชชามาก มีหลักสูตรมาก 
มีรายละเอยีดมาก ชีวิตของเราไมพอเรียนวิชชาธรรมกาย ยิง่เรียนถึงระดับสูง ทานกย็ิ่งไดบุญไดบารมีระดับ 
ปรมัตถ ไมมีบุญใด ไมมีบารมีใด สูงสงเทาบุญเรียนวิชชาธรรมกาย 
 บัดนี้อายทุานเทาไร บรรลุธรรมกายไปแลวแคไหน ไดบารมีไปแลวแคไหน มัวหลงเงนิกนัอยู  
หลงตําแหนง หลงยศกันอยู อกุศลดลใจเราไมใหสนใจงานธรรมกายเลย วนัที่เราใกลจะตาย อกุศลหมดไป 
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จากใจ เรานกึได คิดได วาเราประมาทเสียแลว เราไดแตเสียใจ พอความตายมาถงึ เงนิก็ดี ตําแหนงก็ดี 
ยศถาบรรดาศกัดิ์ก็ดี ชวยอะไรเราไมไดเลย 
 
 

ปญจกัมมัฏฐาน 
 
 ปญจกัมมัฏฐาน หรือกัมมัฏฐาน ๕ นั้น อุปชฌายสอนเราทุกคนใหเราพิจารณา สวนประกอบ
ของรางกาย ๕ อยาง เปนอนุโลม (เดินหนา) ปฏิโลม (ถอยหลัง) คือ เกสา (ผม) โลมา (ขน) นขา (เล็บ) 
ทันตา (ฟน) ตะโจ (หนงั) ปรากฏวาไมมีใครทําได เพราะบอกแตหลักการไว แตไมไดบอกวิธกีารวาจะให
ทําอยางไร กัมมัฏฐาน ๕ จงึ เปนคําสอนทีบ่อกกัน สืบมาเปนประเพณ ีอุปชฌายทุกรูปบอกตรงกนัหมด 
ความรูเกีย่วกบักัมมัฏฐาน ๕ ไมมีปราชญคนใดพัฒนาเลย 
 ความจริงอุปชฌายตองการใหผูบวช เหน็ความเปนอนิจจงัของรางกายวา ไมเที่ยง เพือ่ผูบวชจะ
ไดเรงรักษาศีล อันเปนบุญทีจ่ะชวยตวัเอง วิธีทาํ ก็คือ 
 ๑. ใหทานหลบัตา เพื่อใหใจเปด แลวนกึเอาสวนตางๆ ๕ อยางนัน้ ทีละอยาง เขาไปกาํหนดไวที่
ศูนยกลางกาย โดยนอมเขาปากชองจมูกกอน แลวเดินไปตามฐานตางๆ จนในที่สุดกําหนดไวที่
ศูนยกลางกาย โปรดดูภาพประกอบ 
 ลําดับแรก กําหนดเอาเกสากอน บริกรรม สัม มา อะ ระ หัง จนใจหยุดและนิ่งแลว จะเหน็วา
เกสาคือเสนผมยาวขึ้น แลวก็หงอก แลวกห็ลุดไป แลวกเ็ปนผงธุลีไปในที่สุด 
 ลําดับสอง กําหนดเอา โลมา คือ ขน 
 ลําดับสาม กําหนดเอา นขา คือ เล็บ จะเหน็วาเล็บยาวออก แลวก็เปนผุยผง 
 ลําดับส่ี กาํหนดเอา ทนัตา คือ ฟน จะเหน็วากรอนและผุเปนผุยผง 
 ลําดับหา กาํหนดเอา ตะโจ คือ หนงั ไดแก ผิวหนงัของเราเอง นกึเอาไปเปนบางสวนเทานัน้ 
 ลงเอยวา สวนประกอบของรางกายไมจีรังยั่งยนื มีแตจะสลายและแตกดับ 
 ๒. คราวนี ้ทาํปฏิโลม คือ แบบถอยหลงับาง นอมเขาจมูกขวา (สําหรับชาย) จมูกซาย  
(สําหรับหญงิ) เร่ิมยอนกลับไปหาตน คือ ตะโจ ทนัตา นขา โลมา เกสา 
 สรุปผลการพจิารณาก็อยางเดียวกัน คือ สวนประกอบของรางกายไมจีรังยัง่ยนื 
 ๓. ลําดับนี้ ลองนึกเอาสวนประกอบทัง้ ๕ อยาง ไปกาํหนดไวที่ศูนยกลางกาย บริกรรม  
“สัม มา อะ ระ หงั” ใหใจหยุด แลวจะเกดิอะไรขึ้น เกิดเปน “อุคหนิมติ” เปนดวงแกวขาวใส สวางโชติ  
ณ ที่ศูนยกลางกายนัน้ 
 ดวงแกวใสนี้ คือ ดวงธรรมของทาน ขอความกรุณาวา ทานวางใจใหเฉยๆ อยาดีใจ อยาปลื้มใจ 
จากนั้นใหทานบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ใหยิ่งขึน้ จะเหน็วากลางดวงแกวใสนัน้มีจุดใสเทาปลายเข็ม 
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(กลาง, เอกายนมรรค) ใหทานจรดใจจี้กลางของจุดใสเลก็นัน้ ประคองใจจี้ใหยิ่งขึน้ แลวจุดใสเล็กขาวใส
จะหายไป เกิดสภาพ “สุญญตา” คือ ความวาง ในวางนั้น จะเกิดพระพทุธรูป ขาวใส เกตุดอกบัวตมู 
นั่งขัดสมาธิอยูในทองของเรา ตัวเราหนัหนาไปทางใด พระพทุธรูปนัน้ กห็นัพระพกัตรไปทางนัน้ 
 อุปชฌายไมประสงคใหทานสังเวชตอการแตกดับของรางกายเทานั้น ยังทําใหทานเขาถึง 
“ธรรมกาย” ดวย ซึง่ธรรมกายนัน้ คือ พระพุทธองค และพระพทุธองค ก็คือ พระรัตนตรัย 
 ใครบวชแลว ทํากมัมัฏฐาน ๕ ไดอยางนี้ จงึจะชื่อวา “ไดบุญงาม”  
 หากจะวาไปแลว เร่ืองของ เกสา โลมา นขา ทันตา ตะโจ กคื็อ เร่ืองของพระรัตนตรัย พูดใหงายก็
คือ เร่ืองของธรรมกายนี้เอง การบอกกมัมฏัฐานคงจะเลอืนกนัมา จึงไมบอกวิธีปฏิบัติไว คงจะหวนเขาๆ 
จนจับสาระไมได นักปฏิบัติยคุหลังๆ ไมไดคนควากันใหจริงจัง ความรูเร่ืองนี้จงึขาดการพัฒนา 
แตกลับไปสนใจเรื่องลมหายใจเขา ลมหายใจออก แทนกัมมัฏฐานดั้งเดิมของเราอยางหมดเยื่อใย  
เปนผลใหเราเขาไมถึงพระรัตนตรัยยิ่งขึน้ 
 เหตุเพราะเราไมเขาถึงธรรมกาย จึงทกุขกนัเกือบทั่วไป ไปที่ไหน เห็นแตทกุขรอนกัน
ทั้งนั้น หาความสงบไมได ถาเขาถึงธรรมกาย ทุกขดับ สมทุัยดับ ความทุกขรอนหมดไป 
 สังคมใด หมูชนใด ศึกษาวิชาธรรมกาย สังคมนั้นเปนสุข 
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ภาคปฏิบัติ 
 

วิธีบูชาพระ 
 

ของพระมงคลเทพมุนี 
 

บูชาพระกอนนั่งภาวนาทุกครั้ง 
 
 
 ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธงั, ภะคะวันตัง สะระณงั คะโต, (ชาย) คะตา, (หญงิ) 
 อิมินา สกักาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยาม ิ
 ขาพเจาบูชาบดันี้, ซึง่พระผูมีพระภาคเจา, ผูตรัสรูแลวเองโดยชอบ, ซึง่ขาพเจาถงึ,  
วาเปนทีพ่ึง่, กาํจัดทุกขไดจริง, ดวยสักการะนี ้
 ยะมะหัง สะวากขาตัง, ภะตะวะตา ธมัมัง สะระณงั คะโต, (ชาย) คะตา, (หญิง) 
 อิมินา สกักาเรนะ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยาม ิ
 ขาพเจาบูชาบดันี้, ซึง่พระธรรม, อันพระผูมีพระภาคเจา ตรัสดีแลว, ซึง่ขาพเจาถงึ,  
วาเปนทีพ่ึง่, กาํจัดภัยไดจริง, ดวยสักการะนี ้
 ยะมะหัง สุปะฏิปนนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต, (ชาย) คะตา, (หญงิ) 
 อิมินา สกักาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยาม ิ
 ขาพเจาบูชาบดันี้, ซึง่พระสงฆผูปฏิบัติดี, ซึง่ขาพเจาถงึ, วาเปนทีพ่ึง่, กาํจัดโรคไดจริง,  
ดวยสักการะนี ้
 

ไหวพระตอไป 
 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบลง ๑ หน) 
 สะวากขาโต ภะคะวา ธัมโม, ธมัมัง นะมัสสามิ (กราบลง ๑ หน) 
 สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆงั นะมามิ (กราบลง ๑ หน) 
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คําขอขมาโทษ 
 บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เมื่อเราไหวพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เสร็จแลว จากนี้ไป
ต้ังใจใหแนวแน ขอขมาโทษตอพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ที่เราไดพลาดพลั้งลงไปแลว ดวยกาย วาจา 
ใจ ต้ังแตเด็กเล็กยังไมรูจักเดียงสามาจนกระทัง้ถึงบัดนี ้ขอขมาโทษ งดโทษแลว กาย วาจา ใจ ของเรา 
จะไดเปนของบริสุทธิ์ สมควรเปนภาชนะทองรองรับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆในอดตี ปจจุบัน 
อนาคตสืบไป แตกอนจะขอขมาโทษงดโทษพระรัตนตรยั พงึนอบนอมพระรัตนตรัยดวยปณามคาถา  
คือ นะโม ๓ หน หนที่ ๑ นอบนอมพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ในอดีต นะโมหนที ่๒ นอบนอมพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ในปจจุบัน นะโมหนที ่๓ นอบนอมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอนาคต ทัง้หมด
ดวยกนั ตางคนตางวานะโมดังๆ พรอมกนั ๓ หน ได ณ บัดนี้ 
 
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสัมพุทธสัสะ 
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสัมพุทธสัสะ 
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสัมพุทธสัสะ 
อุกาสะ, อัจจะโย โน ภันเต, อัจจัคคะมา, ยะถา พาเล, ยะถา มฬุเห, ยะถา อะกุสะเล, เย มะยัง 
กะรัมหา, เอวัง ภันเต มะยัง, อัจจะโย โน, ปะฏิคคัณหะถะ, อายะติง สังวะเรยยาม ิ
 ขาพระพทุธเจาขอวโรกาส ไดพลั้งพลาดดวยกาย วาจา ใจ ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ 
เพียงไร แตขาพระพทุธเจาเปนคนพาลเปนคนหลง อกุศลเขาสิงจิต ใหกระทาํความผดิ ตอพระพทุธ  
พระธรรม พระสงฆ ขอพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ จงงดความผิดทัง้หลายเหลานัน้ แกขาพระพทุธเจา 
จําเดิมแตวันนีเ้ปนตน ขาพระพุทธเจาจักขอสํารวมระวงั ซึ่งกาย วาจา ใจ สืบตอไปในเบื้องหนา 
 

คําอาราธนา 
 อุกาสะ, ขาพระพุทธเจาขออาราธนา, สมเด็จพระพทุธเจา, ที่ไดตรัสรูลวงไปแลว, ในอดีตกาล, 
มากกวาเมล็ดทรายในทองมหาสมทุรทัง้ ๔, แลสมเด็จพระพุทธเจา, ที่ไดตรัสรูในอนาคตกาลภายภาค
เบื้องหนา, แลสมเด็จพระพทุธเจา, ที่ไดตรัสรูในปจจุบันนี้, ขอจงมาบังเกิด, ในจักขทุวาร, โสตทวาร,  
ฆานทวาร ชวิหาทวาร, กายทวาร, มโนทวาร, แหงขาพระพุทธเจา, ในกาลบัดเดี๋ยวนีเ้ถิด 
 อุกาสะ, ขาพระพุทธเจาขออาราธนา, พระนพโลกุตรธรรมเจา, ๙ ประการ, ในอดีตกาลที่
ลวงลับไปแลว, จะนับจะประมาณมิได, และพระนพโลกตุรธรรมเจา, ๙ ประการ, ในอนาคตกาลภายภาค
เบื้องหนา, และพระนพโลกตุรธรรมเจา, ๙ ประการ, ในปจจุบันนี,้ ขอจงมาบงัเกิด, ในจักขทุวาร,  
โสตทวาร, ฆานทวาร ชวิหาทวาร, กายทวาร, มโนทวาร, แหงขาพระพทุธเจา, ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถดิ 
 อุกาสะ, ขาพระพุทธเจาขออาราธนา, พระอริยสงฆ กบัสมมุติสงฆ, ในอดีตกาลลวงลับไปแลว, 
จะนับจะประมาณมิได, และพระอริยสงฆ กับสมมุติสงฆ, ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหนา, และ 



 63

พระอริยสงฆ กับสมมุติสงฆ, ในปจจุบันนี้, ขอจงมาบังเกดิ, ในจกัขุทวาร, โสตทวาร, ฆานทวาร,  
ชิวหาทวาร, กายทวาร, มโนทวาร, แหงขาพระพทุธเจา, ในกาลบัดเดีย๋วนี้เถิด 
 

คําอธิษฐาน 
 ขอเดชคุณพระพุทธเจา, คุณพระธรรมเจา, คุณพระสงฆเจา, (ทานผูหญิงวา  
คุณครูบาอาจารย) คุณครูอุปชฌายอาจารย, คุณมารดาบิดา, คุณทานบารม ีศีลบารมี, เนกขัมมบารมี 
ปญญาบารมี, วิริยะบารมี ขันติบารมี, สัจจบารมี อธษิฐานบารมี, เมตตาบารมี อุเบกขาบารม,ี ที่ขาพเจา
ไดบําเพ็ญมา, แตรอยชาติพนัชาติ, หมื่นชาติ แสนชาติกดี็, ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมา, ต้ังแตเล็กแตนอย, 
ระลึกไดก็ดี มริะลึกไดก็ดี, ขอบุญบารมีทัง้หลายเหลานัน้, จงมาชวยประคับประคองขาพเจา,  
ขอใหขาพเจาไดสําเร็จมรรคและผล, ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถดิ, นพิพานะปจจะโย โหตฯุ 

 
ภาคปฏิบัติจริง 

 
 ทานไดอานเนือ้ความรูมาตลอดแลว ตอไปนี้เปนภาคปฏิบัติจริง ใหทานทําตามขั้นตอน ดังนี ้
 ๑. ขั้นตอนกลาวคําสวด 
 ตองทองคาํสวดได ถามีครูกลาวนํา เรากก็ลาวตาม หากปฏิบัติเฉพาะตนก็ตองสวดในใจ คําสวด
นี้สําคัญมาก กอนฝกทุกครัง้ตองกลาวคําสวด เพราะเปนอุปการะใหการฝกเกิดผลด ี
 ๒. ทานั่งสมาธ ิ
 ตองนั่งใหถกูวธิี คือ เทาขวาทับขาซาย มือขวาทับมือซาย บนหนาตัก นิ้วชี้ขวาจรดหวัแมมือซาย 
ต้ังกายตรง ไมกมหนา ไมเกรง็ตัว 
 ๓. ตัดอารมณตัวเองแลวดําเนินการปฏิบัติ 
 เมื่อกลาวบทสวดแลว และปรับทานั่งใหถูกวิธีแลว ใหหลบัตาทนัท ีการที่หลับตาคือเปดใจ 
เพราะเราตองการพัฒนาใจ แลวพูดในใจกบัตัวเองดังนี ้
 พระบรมศาสดาตั้งคําสอนไว ๓ ขอ คือ ขอ ๑ ไมทําบาปทั้งปวง ขอ ๒ ทาํกุศลทกุอยางให
บริบูรณ ขอ ๓ ทาํใจใหสวางใส วิธทีําใจใหสวางใสนัน้ ทานใหทาํดังนี ้
 นึกถงึดวงแกวใสทีเจียระไนแลว มีขนาดเทาแกวตา เมื่อนึกกาํหนดดวงใสไดแลว ใหเลื่อนดวงใส
ไปตามฐาน ๗ ฐาน ในตัวเรา ดังนี ้ 
 ก. ฐานที ่๑ ปากชองจมูก (หญิงซาย ชายขวา) เอาใจสัมผัสนิ่งกลางดวงนมิิต แลวทองใจวา  
สัม มา อะ ระ หัง ๓ คร้ัง แลวนึกใหดวงนิมิตใสสวางโชติ แลวเลื่อนดวงนมิิตไปฐานที ่๒ 
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 ข. ฐานที ่๒ เพลาตา (หญงิซาย ชายขวา) นึกเลื่อนดวงใสมาทีเ่พลาตา ตรงรูน้ําตาออก ทองใจ
วา สัม มา อะ ระ หัง ๓ คร้ัง แลวนึกใหดวงนมิิตใสสวางโชต ิแลวเลือ่นดวงนิมิตไปฐานที่ ๓ 
 ค. ฐานที่ ๓ จอมประสาท (อยูในกะโหลกศีรษะ คือ กลางกัก๊ศีรษะ) แลวเลื่อนดวงนมิิตมาที ่
จอมประสาท ทานใหเหลือกตา คือ ทําตาขาวเหมือนคนเปนลม เพื่อสงใจไปเหน็ขางใน พอเหน็ดวงนิมิต
ที่จอมประสาทแลว บริกรรมใจวา สัม มา อะ ระ หงั ๓ คร้ัง แลวนกึใหดวงนมิิตใสสวางโชติ แลวนึกลมื
ทําตาคางทันที (เหลือกตา) แลวเลื่อนไปฐานที่ ๔ 
 ง. ฐานที ่๔ ปากชองเพดาน (เพดานปาก) แลวเลื่อนดวงนิมติมาที่ปากชองเพดาน บริกรรมใจวา 
สัม มา อะ ระ หัง ๓ คร้ัง แลวนึกใหดวงนิมิตสวางโชติ แลวเลื่อนดวงนิมิตไปฐานที ่๕ 
 จ. ฐานที่ ๕ ปากชองลาํคอ (อยูในหลอดลาํคอ เหนือลูกกระเดือกนิดหนึ่ง) แลวเลื่อนดวงนมิิตมา
ที่ปากชองลาํคอ บริกรรมใจวา สัม มา อะ ระ หัง ๓ คร้ัง แลวนึกใหดวงใสสวางโชติ แลวเลื่อนดวงนิมิต
ไปฐานที่ ๖ 
 ฉ. ฐานที่ ๖ ฐานของศนูยกลางกาย (ที่สุดลมหายใจเขา โบราณเรยีก “สิบ”) ตรงเสนดายตัดกนั 
๒ เสน ดังอธิบายมาแลว บริกรรมใจวา สมั มา อะ ระ หัง ๓ คร้ัง แลวนึกใหดวงนมิติสวางโชติ  
แลวเลื่อนดวงนิมติไปฐานที ่๗ 
 ช. ฐานที่ ๗ ศูนยกลางกาย (โบราณเรียก “ศูนย”) เลื่อนดวงนมิิตใสใหสูงจากเสนดายตัดกัน
ข้ึนมาประมาณ ๒ นิ้วมือตนเอง บริกรรมใจวา สัม มา อะ ระ หัง เร่ือยไป จนกวาดวงนมิิตใสหายไป 
เกิดดวงใสใหมแทนที่ ดวงใสใหมนี้เรียกวา “ดวงธรรม” หรือ “ดวงปฐมมรรค” หรือ “ดวงธัมมานุปสสนา
สติปฏฐาน”  
 เมื่อเหน็ดวงใสนี้แลว แปลวา งายแลว ตอจากนี้ก็เปนการเดินวิชา ๑๘ กายตามความรูที่อานมา
นั้น 
 ๔. ขั้นตอนการเดินวชิา ๑๘ กาย 
 ก. ใหสงใจหยดุนิ่งกลางดวงใสนั้น บริกรรมใจหยุดในหยุด นกึดูกลางดวงใสนัน้ จะเห็นจุดใส
เทาปลายเข็ม สงใจนิง่ลงไปที่จุดใสเทาปลายเข็มนั้น บริกรรมใจหยุดในหยุด แลวจดุใสเทาปลายเข็มจะ
วาง แลวจะเหน็ดวงใสอกีดวงหนึ่งในวางนัน้ ดวงใสดวงนี้คือ ดวงศีล ในทาํนองเดียวกัน ก็สงใจนิ่งลงไปที่
ดวงศีล บริกรรมใจหยุดในหยุด นึกดกูลางดวงศีลนัน้ ก็เห็นจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงศีลนัน้ แลว 
สงใจนิง่ลงไปที่จุดใสเทาปลายเข็มนั้น บริกรรมใจหยุดในหยุด แลวจดุใสเทาปลายเข็มจะวาง ในวางนัน้
ก็เหน็ดวงใสอีกดวงหนึง่ ดวงใสดวงนี้คือ ดวงสมาธิ เดนิวิชาตามวิธีเดียวกนันี ้ก็จะเห็นดวงปญญา  
ดวงวมิุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 
 ดวงวมิุตติญาณทัสสนะ คือ ดวงใสที ่๖ สงใจนิ่งลงไปที่ดวงใสนี ้บริกรรมใจหยุดในหยุดๆ  
จะเหน็จุดใสเทาปลายเข็ม แลวสงใจนิง่ลงไปที่จุดใสเทาปลายเข็มนัน้ พอจุดใสเทาปลายเข็มวาง  
ในวางนั้นก็เหน็กายฝน (กายมนษุยละเอยีด) 
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 ข. พอถงึกายฝน เราจะเดินทางไปหากายทิพยหยาบ เราจะเดินวิชาอยางไร 
 ใหสงใจไปตามฐาน ๗ ฐานของกายฝนนัน้ คือ ปากชองจมูก (หญงิซาย ชายขวา) เพลาตา 
(หญิงซาย ชายขวา) จอมประสาท ปากชองเพดาน ปากชองลําคอ ฐานที ่๖ และฐานที ่๗ พอใจของเรา
มาถงึฐานที ่๗ ของกายฝนแลว ใหบริกรรมใจหยุดในหยดุ แลวก็จะเหน็ดวงธรรม ๖ ดวง พอถงึดวงธรรม
ที่ ๖ กจ็ะเห็นกายทิพยหยาบ 
 ค. มาถึงกายทิพยหยาบ จะเดินทางไปหากายทิพยละเอยีด กายพรหมหยาบ กายพรหม
ละเอียด ..... จนสุดทายไปถงึกายธรรมพระอรหัตตละเอยีด รวม ๑๘ กาย โดยวิธีฝกอยางเดยีวกัน 
 โปรดจําวิธทีองใจใหดี วาตรงไหนทองอยางไร 
 ง. เมื่อถงึกายธรรมพระอรหตัตละเอียดแลว ใหหมัน่นกึดอูงคพระในทองของเราไวเนอืงๆ 
หลับตาเห็น ลืมตาก็เห็น เหน็ธรรมกายใสแจมในอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน แปลวา ทานพบทีพ่ึ่ง 
อันประเสริฐของทานแลว ใหหมัน่เดนิวิชาทุกวนั 
 ๕. ขั้นปฏโิลมวิชา 
 การเดินวิชาตัง้แตกายมนุษยไปถึงกายธรรมพระอรหัตตละเอียด รวม ๑๘ กาย เรียกวา อนุโลม 
คราวนี้ใหเดินถอยหลงั จากกายธรรมพระอรหัตตละเอียดมาหากายธรรมพระอรหัตตหยาบ ถอยหลงั
เร่ือยมา .... จนถงึกายมนุษยตัวเรานี้ เรียกวา ปฏิโลมวชิา ใหหมัน่ทํา เพราะทาํใหกายใสทาํให 
ดวงธรรมใส มวีิธีทาํ ดังนี ้
 ขณะนี้เรามาถงึกายธรรมพระอรหัตตละเอยีด เราจะเดินวิชาถอยหลงัมาหากายธรรม 
พระอรหัตตหยาบ 
 - ลําดับดวงธรรมในทองกายธรรมพระอรหตัตละเอียดใหครบ ๖ ดวงกอน คือ ดวงธรรม ดวงศีล 
ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุติ ดวงวมิุตติญาณทัสสนะ ใหนึกถอยมาหาดวงวิมุตต ิมาถึงดวงวมิตุติให
นึกมาถงึดวงปญญา จากดวงปญญา นกึมาถงึดวงสมาธิ จากดวงสมาธินกึมาถึงดวสงศีล จากดวงศีลนึก
มาถงึดวงธัมมานุปสสนาสตปิฏฐาน ใหหยดุนิ่งที่กลางดวงธรรมนัน้ บริกรรมใจหยุดในหยุด พอจุดใสเทา
ปลายเข็มกลางดวงธรรมวาง เราก็เหน็กายธรรมพระอรหตัตหยาบ 
 - จากกายธรรมพระอรหัตตหยาบ จะถอยหลังมาหากายพระอนาคามีละเอียด ใหนึกสงใจไปที่
ฐานตางๆ ในกายธรรมพระอรหัตตหยาบกอน โดยยอเอาแค ปากชองจมูก เพลาตา จอมประสาท แลวก็
มองไปในทองกายธรรมเลย บริกรรมใจหยดุในหยุด แลวก็เหน็ดวงธรรม เราก็ไมออกชื่อดวงธรรมกไ็ด 
เพื่อความรวดเร็ว นับดวงธรรมใหครบ ๖ ดวงธรรม กลางดวงธรรมที่ ๖ จะเหน็กายเสมอไป นี่คือหลักคือ
กฎเกณฑ คือหยุดกลางดวงธรรมที่ ๑ เห็นดวงธรรมที ่๒ หยุดกลางดวงธรรมที่ ๒ เหน็ดวงธรรมที ่๓ หยุด
กลางดวงธรรมที่ ๓ เห็นดวงธรรมที ่๔ หยดุกลางดวงธรรมที่ ๔ เหน็ดวงธรรมที่ ๕ หยุดกลางดวงธรรมที่ 
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๕ เหน็ดวงธรรมที่ ๖ หยุดกลางดวงธรรมที ่๖ เห็นกายธรรมพระอนาคามีละเอียด และจากพระอนาคามี
ละเอียดถอยหลังเรื่อยมา จนถึงกายมนุษย 
 - แลวก็เดินวิชาจากกายมนษุยมาหากายธรรมพระอรหตัตละเอียดใหม เดินวิชาเปนอนุโลม
ปฏิโลมอยูเชนนี้ เปนกุศลสงู 

 
 

ความรูปฏิเวธ คือ แจงนิพพาน 
 
 เมื่อการพากเพียรมาถึงขัน้ทําวิชา ๑๘ กายไดแลว ความรูปฏิเวธเกดิขึ้นทันที คือ การแจง
นิพพาน การแจงนพิพานนี ้แจงมากหรือแจงนอย ข้ึนอยูกบัความพากเพียรของแตละบุคคล เรียนจริง 
หรือเรียนเลน เมื่อถึงขัน้อนุโลมปฏิโลมวิชาจนกาย ๑๘ กายใสสวาง และดวงธรรมใสสวาง ความรูแรก 
ที่ไดเห็นคือ นพิพาน ผูไดมรรคผลนิพพานแลว ทานไปอยูที่ไหนและอยูกันอยางไร 
 วิธีเขานิพพานไมยากสาํหรับทานทีเ่ปนวิชา ๑๘ กายเลย พอกายธรรมพระอรหัตตละเอียด 
เดินดวงธรรม ๖ ดวงแลว เราปรารถนาเขานพิพาน อายตนะนพิพานทานก็ดูดกายธรรมของเราเหมอืน
แมเหล็กดูดเหล็ก กายธรรมของเราก็เขานพิพานทันท ี
 แตถากายธรรมของเรายงัเขานพิพานไมได พึงทราบเถดิวา เดนิวิชานอยไป กายยงัไมสะอาดจรงิ 
ตองขยันเดนิวชิาใหหนกัมือข้ึน ตอเมื่อเราปรารถนาเขานิพพาน แลวกายธรรมของเราเขานพิพานไดทันท ี
แปลวา ความสะอาดพอใชการไดบางแลว 
 นิพพานเบื้องตนที่เราเหน็ เห็นแตพระพทุธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูมทัง้นัน้ อยูในวางใสนัน้ วางใส
นั้นเรียกอายตนะนิพพาน สวนกายธรรมทัง้ปวงก็อยูในวางใสนัน้ จะมกีายธรรมหนึง่มีรัศมีโชติชวงกวา
ใคร นั่นคือ กายธรรมของเจาของนิพพาน กคื็อ กายธรรมของพระบรมศาสดานัน่เอง เราจะเขาหา
พระองค ก็นกึเอาใจกายธรรมของเรานิง่ลงไปที่ฐานของกายพระองคกอน ลําดับฐานไปครบ ๗ ฐาน 
บริกรรมใจหยุดในหยุดเร่ือยไป สงใจนิ่งลงไปที่ดวงธรรมในทองกายธรรมของพระองคแลวจะเห็นจุดใส
กลางดวงธรรม นิง่ตรงจุดใสนั้น ไดยินตรงนัน้ ไดฟงตรงนั้น ฝกพูดกับพระองคได ตองนิง่จริงตองหยุดจริง 
จึงจะฟงรูเร่ือง 
 นี่คือ ความรูปฏิเวธเบื้องตน 
 เมื่อเราเรียนชั้นสูงขึ้นไป เราจะเปนวิชาไปเรื่อยๆ ทีว่าแจงนิพพานนั้นคืออยางนี้ เราได
ยินวาอาจารยองคนั้นเปนพระอรหันต องคนี้เปนพระอรหันต จะเปนไปไดอยางไร ตราบที่ไม
เปนธรรมกายแลว เลิกพดูเรื่องมรรคผลนิพพาน พูดไดคําเดียววา ยังอีกไกล ยงัสุดเอ้ือม นิยม
กันไปเอง ฮือฮากันไปเอง อยาไดเสยีเวลาไปสนใจเลย ไมมีประโยชนอะไร 
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วิชาธรรมกายมีหลายหลักสูตรตองคนควาเรียนรูตอไป 
 
 หนงัสือเลมนีส้รุปแลว เปนความรูเบื้องตนนิดเดียวเทานั้น แตการเขยีนเรื่องจนเปนหนังสือเลมโต 
ก็เพราะตองการเชื่อมโยงความรูใหเปนไปทีละขั้นตอน เพื่อจะไดเขาใจวา พระพุทธศาสนาของเรานัน้มี
ความรูเร่ืองมรรคผลนิพพาน แตมีกี่คนที่เขาถึง มีกี่คนทีป่ฏิบัติได มีกี่คนทีทุ่มเทเพื่อความรูลึกซึง้นี้  
เราจะเห็นวา ไมใชเร่ืองงาย ตองเรียนกันมากและปฏิบัติมาก 
 ความตั้งใจมีสูงและศรัทธามมีาก หากไมพบตําราดีก็ไมมปีระโยชน คนดวงดีจะตองพบตําราดี
และพบครูดีดวย จงึจะถือวามีโชค 
 
 

ความรูปฏิเวธที่เราควรทราบ 
 
 เมื่อเราเปนธรรมกายแลว รูและญาณของธรรมกายทําใหเราเห็นวิชา อันเปนความรูลึกซึ้งที่เรา 
ไมเคยทราบมากอน และก็ไมมีใครบอกความรูอยางนี้แกเราได ดังนี ้
 ๑. การสวดมนตใหถึงพระ ตองตั้งใจกลางดวงธรรม ใหใจของเราถูกจุดใสเทาปลายเข็มกลาง
ดวงธรรมนัน้ อยาใหใจเคลือ่นได เสียงกลาวคําสวดของเราดังไปถึงนพิพานทีเดียว เปนการสวดทีไ่ดบุญ
บารมี การสวดอยาที่เราเคยสวดกนัมานัน้ เปนเพียงสวดไดเทานัน้ ไดบารมีนอย 
 ๒. ไมถูกศูนยผิดทาง การฝกเจริญภาวนานั้น ถาไมต้ังใจที่ศูนยกลางกาย ก็แปลวา ไมถกูทาง 
 ๓. ไมเขากลางออกนอก หมายความวา การเดินวิชานั้น ทานใหเขากลางเรื่อยไป คือ กลาง
ดวงธรรมจะมจีุดใสเทาปลายเข็ม ใหสงใจนิ่งลงไปที่จุดใสเทาปลายเขม็นั้น อาจารยทานพูดวา  
กลางของกลาง ดับหยาบไปหาละเอียด หมายความวา สงใจเขากลางดวงธรรมเรื่อยไป ดับหยาบไปหา
ละเอียด หมายความวา ไปถึงละเอยีดใดก็ใหต้ังตนจากละเอียดนัน้ไปหาละเอียดยิง่ขึ้นไปอีก  
หากเขากลางไมได เรียกวา ออกนอก คือ กิเลสพาไปนัน่เอง 
 ๔. ไมหยุดไมถึงพระ หมายความวา ตองทําใจหยุดทาํใจนิ่งที่ศูนยกลางกายได จงึจะพบ 
พระบรมศาสดา และพระบรมศาสดาก็คือ ธรรมกายนัน่เอง หากทําใจหยุดไมได กไ็ปถึงพระไมได คือ  
ไปถึงธรรมกายไมได 
 ๕. ไมลึกไมถงึน้ํา มีความหมายหลายอยาง อยางแรกหมายถงึ การทาํความเพยีรเพื่อให 
ใจหยุดใจนิง่นัน้ ทําไดยาก ทานที่ทาํความเพียรออนเรียกวาไมลึก จึงไมถึงธรรมกาย อีกความหมายหนึง่ 
ทานหมายถึงการเดินวิชานัน้ ตองเดนิวชิาใหละเอยีดยิง่ขึ้นไป หากเดินวิชาหยาบจะไมเปนผล เพราะ
กิเลสยังขัดขวางได อุปมาเหมือนการขุดหาน้าํใช หากขดุตื้นก็ไมถึงตาน้ํา เอาน้ํามาใชไมได 
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 ๖. การหยุดของใจนั้นตองหยุดในหยุดใหละเอียด ในการเดนิวิชาธรรมกายนั้น  
มีกฎเกณฑมาก ความจริงเราหยุดไดอยูแลวเอาเขาจริงก็ยังใชการไมได หยุดเฉยๆ ไมได ตองหยุด 
ใหละเอียดยิง่ขึ้นอีก คือ หยดุในหยุดตอไปเร่ือยๆ หยุดอันเดิมใชการไมได 
 ๗. การเหน็นมิิตตองเห็นขางใน คือ เหน็ที่ศูนยกลางกาย เดนิในทองของเรา ไมใชเห็น 
ขางนอก คือ เห็นนอกกาย เห็นในของเรา เห็นนอกของเขา เหน็นอกเปนการเหน็ทีก่ิเลสเขาหลอก 
 ๘. ปญจกัมมฏัฐานที่อุปชฌายสอนคือ นิมิตใหเห็นพระรัตนตรัย แตการสอนของ
อุปชฌายสอนกันตามประเพณีเทานั้น ไมวาที่ไหนสอนตรงกันหมด แตไมมีใครทําไดเลย ไดแตกลาวตาม
อุปชฌายไปอยางนัน้เอง การสอนกัมมัฏฐานเรื่องปญจกมัมฏัฐานนัน้ จึงลมเหลวดวยประการทั้งปวง 
เมื่อเราเปนธรรมกายแลว เราก็คนวา เร่ืองราวเปนอยางไร รูและญาณของธรรมกายไปเห็นเขา จงึไดรูวา 
ปญจกัมมัฏฐานคือ สอนใหพระบวชใหมเขาถึงพระรัตนตรัย โดยเอานมิิต ๕ อยางนี้ กําหนดเปนนมิิตเขา 
คือ เกสา (เสนผม) โลมา (เสนขน) นขา (เลบ็) ทนัตา (ฟน) ตะโจ (หนงั) 
 ทานใหนึกเอาสิ่งเหลานี ้ไปกาํหนดที่ศูนยกลางกาย แลวเพงดูการเปลี่ยนแปลงของนมิิตเหลานัน้ 
สุดทายนิมิตเหลานี้เปน “ดวงใส” ข้ึน คร้ังเพงไปกลางดวงใสหนักเขา ก็เหน็ธรรมกาย ธรรมกายกคื็อ  
พระรัตนตรัย เพื่อพระบวชใหมจะไดไมเบือ่การบวช ทาํทั้งอนุโลมและปฏิโลมก็ไดผลอยางเดยีวกนั  
หรือจะรวมเอานิมิตทั้ง ๕ มารวมกนั แลวเพงที่ศูนยกลางกาย ก็ไดผลเชนเดียวกนั 
 หากเราไมเปนธรรมกาย เราก็ตีปญหานี้ไดไมแตก ก็ไดแตทําสืบตอกนัมา ยังมีความรูที่เราเชื่อ
มาอยางผิดๆ อีกมาก หากมเีวลา ขาพเจาจะนาํเสนอใหทานทราบในโอกาสตอไป 
 เหลานี้คือความรูปฏิเวธเบื้องตน สวนความรูปฏิเวธชั้นสงู ทานตองติดตามหนังสือของขาพเจาที่
สํานกัพิมพเลี่ยงเชียง หรือติดตอคณะเผยแพรของขาพเจา แลวทานจะไดทราบเรื่องราวแปลกๆ อีก
มาก 
 ขอใหทุกทานเปนธรรมกายทั่วกนัเถิด แลวพบกบัขาพเจาใหมในวิชาธรรมกายหลักสูตรอื่น  
ของใจหรือสงสัยอะไร โปรดติดตอถามไปได ขาพเจายนิดีรับใชและใหบริการ 
 
 

หนังสือเลมนี้ 
มีคุณคาอยางไร ควรขยายผลอยางไรหรือไม 

 
 เมื่อทานติดตามอานมาถงึตรงนี ้ทานพอจะตีราคาคุณคาของหนงัสือเลมนี้ไดบางหรือไม  
วาหนงัสือเลมนี้มีคุณคาอยางไร หากทานเห็นคุณคา ก็ควรคิดขยายผลสรางบารมธีรรมใหกับตนเอง  
ใครเขามีดวงตาเหน็ธรรม นัน่คือ อานิสงสที่ทานจะไดรับ อานิสงสนั้นจะมีเพยีงไร นี่คือขอคิด ทั้งอานิสงส
เบื้องตนและอานิสงสไพศาล 
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 แตหนังสือเลมนี้มีประวัติดีเดน เคยใชอบรมพระจริยานิเทศ พระปริยัตินิเทศ ใชอบรมผูบริหาร
ระดับสูง เคยพิมพแจกงานศพ ขาราชการผูใหญ พระเถระผูใหญเคยขออนุญาตพมิพ เพื่อใหครูอาจารย
ใชเปนหนงัสือฝกปฏิบัติสรางคุณธรรม และยังเคยสงไปให คนไทยในตางประเทศ 
 หากทานคิดจะสรางบารมี ดวยการสรางหนงัสือนีม้อบแกหองสมุด มอบใหโรงเรียนและ
สถานศกึษา หรือจะใชในงานฌาปนกิจ หรือจะสรางถวายวัด หรือเปนของขวัญมอบแกขาราชการ  
ก็ชอบที่จะทาํเชนนัน้ 
 โปรดติดตอสํานักพมิพเลีย่งเชียง ราษฎรบูรณะ กรุงเทพ ฯ โทร (๐๒) ๘๗๒-๕๙๗๕-๙  
(คุณถนอมศักดิ์ จงพพิัฒนยิง่ ผูจัดการ) หากใชจํานวนมาก ตองติดตอลวงหนานานๆ เพราะตองพมิพ
จํานวนมาก 
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ผลงานเขียนวิชาธรรมกาย 
ของ 

นายการุณย บุญมานุช 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจนัทบุรี 

 
 

วิชาธรรมกายชั้นสูง 
 
 ๑. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๑” พิมพเมื่อ ๒๕๓๓ กลาวถงึวิชาปราบมาร ที่รับชวงงาน 
ปราบมารตอจากหลวงพอวดัปากน้าํ เพราะธาตุธรรมขอรองใหทาํ ไมทราบวาจะบายเบี่ยงอยางไร  
มีผลงานประการตางๆ การปราบมารในชวงนี้ หลวงพอคุมวิชาเต็มที่ กลาวถึงไปปราบมารในประเทศ
อินเดียดวย (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-16.htm ) 
 
 ๒. ชื่อหนงัสือ “ปราบมารภาค ๒”  พิมพเมื่อ ๒๕๓๖  งานปราบมารในชวงนีม้ีการเปลี่ยนแปลง
ในธาตุในธรรม จักรพรรดิภาคปราบทรงพระนามวา “ตนปราบ” เสด็จมาชวย  หลวงพอถวายงาน 
ปราบมารให “ตนปราบ” รับชวงตอจากทาน มีผลงานแปลกๆ  ธาตุธรรมประกาศใหวนัที ่ ๒๗  ธันวาคม 
เปนวนัเอกราชของธาตธรรม (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-17.htm ) 
 
 ๓. ชื่อหนงัสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ โรงพิมพเลี่ยงเชยีง เปนผูจัดพมิพ เปน
ผลงานในยุคของตนปราบ พบวามารเอาพระพุทธเจาและจักรพรรดิของเราไป กวาจะรบชิงเอากลบัคืน
มาได ทาํไดยากมาก (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-17.htm ); (เพิ่มเติม: 
ปราบมารภาค ๔ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-17.htm ), ปราบมาร
ภาค ๕ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-20.htm )) 
 
 ๔. ชื่อหนงัสือ “แนวเดินวชิาหลกัสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวดัปากน้ํา”   เปนวิชา
ธรรมกายชัน้สงู ม ี๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงดวย เปน ๓๐ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่
http://www.kayadham.org/index-12.htm ) 
 
 ๕. ชื่อหนงัสือ “แนวเดินวชิาหลกัสูตรวิชชามรรคผลพสิดารของหลวงพอวัดปากน้ํา”  
เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง ม ี๔๖ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 

http://www.kayadham.org/index-16.htm
http://www.kayadham.org/index-17.htm
http://www.kayadham.org/index-17.htm
http://www.kayadham.org/index-17.htm
http://www.kayadham.org/index-20.htm
http://www.kayadham.org/index-12.htm
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http://www.crystalmind.org/library/makphol1/index.htm ); (เพิ่มเติม: แนวเดนิวิชาหลกัสูตรมรรคผล
พิสดาร ภาค 2 ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-14.htm ) 
 

๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)  
การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจงึจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนาจารยและ
ผูเปนวทิยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-22.htm ) 
 
 

วิชาธรรมกายหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูง 
 
 ๑. ชื่อหนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” เขียนขึ้นเพื่อ
ชวยขยายความเลม ๑๘ กายของหลวงพอ ใหงายขึน้ เลมนี้ไดรับความนิยมมาก บัดนี้โรงพิมพเลี่ยงเชียง 
จัดพิมพ ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมแลว นาอานกวาเลมเดิม (เพิม่เตมิ: อานผาน Website ที ่
http://www.kayadham.org/index-8.htm ) 
 
 ๒. ชื่อหนงัสือ “พระศาสดาพาเราสูความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสนัติแกโลก 
ดวยวธิีการอยางไร” ทาํขึน้เพื่อจะถายทอดเปนภาษาตางประเทศ ยงัไมทนัแปลเปนภาษาตางประเทศ 
เกิดความนิยมในบานเราอีก  
 
 ๓. ชื่อหนงัสือ “สรางคุณธรรมสูแผนดินธรรม” เปนหลักสูตรขาราชการชั้นผูใหญ  
และผูบริหารทีจ่ะนาํไปสรางคุณธรรมแกผูใตบังคับบัญชา พมิพนานแลว และหมดนานแลว 
 
 ๔. ชื่อหนงัสือ “ไมหยุดไมถงึพระ” เปนหนังสือปฏิบัติวชิาธรรมกายเลมเล็ก ทําขึน้เพื่อสอน
กํานนั ผูใหญบาน ตามโครงการแผนดนิธรรม แผนดินทอง ของทางราชการ พิมพนานแลว หมดนานแลว 
เหมาะสําหรับแจกนักเรียน นักศึกษา พิมพมากราคาไมแพง จะใชแจกงานศพก็ได งานมงคลก็ดี  
เหมาะแกทุกงาน  
 
 ๕. ชื่อหนงัสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” เจตนาพิมพแตแรก กเ็พื่อชวยกิจการของ 
พระสมศักดิ์ มหพพฺโล ตอมากลายเปนที่นยิม พิมพคราวนั้นหมดแลว ใหติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง 
(เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm ) 
 

http://www.crystalmind.org/library/makphol1/index.htm
http://www.kayadham.org/index-14.htm
http://www.kayadham.org/index-22.htm
http://www.kayadham.org/index-8.htm
http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm
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 ๖. ชื่อหนังสือ “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชวีิตของหลวงพอวัดปากน้าํ” เลมนี้รับรองวา
อานสนุก โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่
http://www.kayadham.org/index-6.htm ) 
  ๗. ชื่อหนงัสือ “ทางรอดของมนุษย มีทางเดียวเทานัน้” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 
http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm ) 
 ๘. ชื่อหนงัสือ “ปุจฉา – วิสชันา วิชาธรรมกาย” (เพิม่เติม: อานผาน Website ที ่
http://www.crystalmind.org/questions/question3.asp ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kayadham.org/index-6.htm
http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm
http://www.crystalmind.org/questions/question3.asp
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ประวัติยอ 
นายการุณย  บุญมานุช (พ.ม., กศ.บ.) 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจนัทบุรี 

 
 
 พ.ศ. ๒๕๙๖ – ๒๕๙๙ เรียนวิชาครูที่ ร.ร. ฝกหัดครูพระนคร วงัจันทรเกษม ในระหวางนี้  
ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนทีว่ัดปากน้าํโดยตลอด 
 พ.ศ. ๒๕๙๙ – ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แลวบรรจุเขารับ
ราชการเปนครูที่ ร.ร. โยธนิบูรณะ ในระหวางนี ้ไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้าํกบั 
แมชีทองสุข สําแดงปน 
 พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ ยายราชการมาเปนครูที่ ร.ร. วดับวรนิเวศ และสอบไดวุฒิ
ประกาศนยีบตัรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และวฒุกิารศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตามลําดับ  
ระหวางนี้ไปเรียนวชิาธรรมกายกับแมชทีองสุขที่วัดปากน้ํา อยางสม่าํเสมอ 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔ ยายสังกัดราชการจากครูมาเปนศึกษาธิการ เร่ิมรับราชการเปน
ศึกษาธกิารอําเภอ ที่อําเภอทาใหม จ.จนัทบุรี ระหวางนี้เรียนวิชาธรรมกายดวยตัวเอง เพราะหางครู-
อาจารย 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๓ ยายราชการมาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จ.อางทอง ไดพบกับ 
แมชีถนอม อาสไวย ศิษยเอกของหลวงพอวัดปากน้าํ ไดเรียนวิชาธรรมกายกับแมชถีนอม และเปนวิชา
ธรรมกายอยางแทจริงทีน่ี่ รวมทั้งไดเร่ิมตนเผยแพรวิชาธรรมกาย โดยเปนวทิยากรสอนในงานตางๆ  
ของพระสงฆในตางจังหวัด ตามแตจะเชญิมา 
 พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ เลื่อนตําแหนงราชการเปน “ผูชวยศึกษาธิการจงัหวัด” โดยมารับตําแหนง
ที่ จ.ปทมุธาน ี
 พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ยายไปเปนผูชวยศกึษาธกิารจงัหวัดสมุทรสาคร และไดเผยแพรวิชา
ธรรมกายไวทีว่ัดเจษฎาราม โดยการสนับสนุนอยางแข็งขันของทานเจาคุณพระราชสาครมุนี  
เจาคณะจังหวดัฯ ในขณะนัน้ 
 พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘ ยายราชการมาเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ไดเปนวทิยากร
เผยแพรวิชาธรรมกายใหแกสถานศกึษาและวิทยาลยั และเปนวิทยากรสอนผูบริหารระดับตางๆ รวมทั้ง
ยังไดพิมพตําราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพรเปนธรรมทาน ตราบจนเกษียณราชการ นอกจากนี ้ยังได
ทําวิชาปราบมารตั้งแตวันเขาพรรษาของป พ.ศ. ๒๕๒๗ มาจนถึงทุกวนันี ้
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 ขณะนี้มหาวทิยาลัยตางๆ ทัง้ของภาครัฐและเอกชน มหีนังสือดังกลาว ไวในหองสมดุแลวเกือบ
ทั่วประเทศ (ขอมูลเมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๔๐) คาดวาอกีไมนานคงจะครบทกุมหาวทิยาลยัในประเทศ 
 จึงขอเชิญชวนทานสรางบารมีธรรม เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิตดวยการสั่งซื้อหนงัสือทั้ง  
๘ เลมนี้ ในราคาพิเศษสุด เพียงชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เพือ่เปนธรรมทานใหแก วัดทกุวัด และหองสมุด 
ร.ร. มัธยม – ร.ร. ประถมตางๆ ทัว่ประเทศ เพราะหนังสือชุดดังกลาวเปนที่ปรารถนาของวัดทกุวัด 
และเปนทีป่รารถนาของโรงเรียนทกุโรงเรียน 
 ฉะนัน้ ในวนัเกิดของทานกดี็ ในวนัทีท่านทําบุญขึ้นบานใหมก็ดี หรือในวนัทีท่านโชคดีมีชัย  
ควรที่ทานจะซือ้หนงัสือชุดดังกลาวถวายแกวัดทกุวัด หรือมอบใหแกโรงเรียนตางๆ ตามโอกาสอันควร 
 เปนโอกาสดีของทานทานบดีทั้งหลายแลว ที่จะไดสรางบารมีธรรมชั้นสูง เพื่อเปนการอนุรักษ
และสืบสานวชิาความรูของพระศาสนา (วชิาธรรมกาย) มิใหดับสูญสืบไป 
 ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ขอรวมอนุโมทนาในกุศลเจตนา ของทานทานบดีทัง้หลายมา  
ณ โอกาสนี้ดวย 
 
เพิ่มเตมิ: อานประวัติของ อ.การุณย บุญมานุช อยางละเอียดเพิม่เติมไดโดย คลิก๊ที่นี ่
http://www.kayadham.org/index-25.htm  

 
 

สพ พทานํ ธม มทานํ ชินาติ 
การใหธรรมเปนทาน ชนะการให (ทาน) ทั้งปวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kayadham.org/index-25.htm
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ปราบมาร ภาค ๑ 
ราคา ๑๔๐ บาท 

ปราบมาร ภาค ๒ 
ราคา ๑๔๐ บาท 

ปราบมาร ภาค ๓ 
ราคา ๑๔๐ บาท 

 
คําวา “ปราบมาร” เปนคําที่หลวงพอวัดปากน้ําทานใช สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวงพอไดทํางานสําคัญ

อยางหนึ่ง งานนั้นคือ “ปราบมาร” หมายความวา ตองเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง จึงจะรูจึงจะเห็น แลวใชความรูชั้นสูง
นั้นไปกําจัดอวิชชา (มาร) ที่มายึดอํานาจปกครองในธรรมภาคมาร 
 งานปรายมารคือเนื้อหาสําคัญที่สุดในชีวิตของหลวงพอ การที่อวิชชา (มาร) มายึดอํานาจปกครองเชนนี้  
มีผลกระทบตอมรรคผลนิพพาน มีผลกระทบตอธาตุธรรม มีผลกระทบตอมนุษย เกิดความเดือดรอน มีการขมเหง 
รังแกกัน เกิดสงคราม เกิดกลียุค ฝนฟาไมตองตกตองตามฤดูกาลและทุกขรอนดวยประการตางๆ  
 ตองเรียนวิชาธรรมกายถึงระดับแกกลา จึงจะรู จึงจะเห็น จึงจะทราบ วา “มาร” เขาทําวิชาปกครองไว 
อยางละเอียดลึกซึ้ง หากไมเปนวิชาธรรมกายแลว รูเห็นไมไดเลย แมเปนวิชาธรรมกายแลว แตเปนอยางออน ก็รูเห็น
ไมไดเชนเดียวกัน 
 การที่หลวงพอทําวิชาเพื่อกําจัดอวิชชาที่วานี้ เรียกวา “ปราบมาร” ขอเชิญทาน โปรดติดตามไดในหนังสือ
ปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔-๕ ( http://www.kayadham.org/index-15.htm ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kayadham.org/index-15.htm
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.................................................................................... 
วิธสีอนและเทคนิคฝกใหเปนธรรมกาย 

คูมือวิปสสนาจารย 
ราคา ๒๕๐ บาท 

.................................................................................. 
 
 ตําราเลมนี้ เปนหลักสูตรเบื้องตน คือ หลักสูตรวิชา ๑๘ กาย เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดดวงปฐมมรรคไดแลว 
การที่จะใหเขาเดินวิชา 18 กายไดตามหลักสูตรหนังสือ “ทางมรรคผล ๑๘ กาย” ของหลวงพอวัดปากน้ํานั้น ไมใช 
เรื่องงายดายเลย วิทยากรหรือที่เราเรียกวา วิปสสนาจารยนั้น จะตองใชความรูและเทคนิคหลายๆ อยาง เพื่อใหผูเรียน
ทําวิชา ๑๘ กายได 
 ตําราเลมนี้ เขียนขึ้นเพื่อชวยวิปสสนาจารย ทําใหการสอนไดผลมากกวาเดิม ความเชื่อที่วา วิชาธรรมกาย 
ยากที่จะเรียนรูนั้น ไมเปนความจริง เราตองเรียนรูไดทุกระดับความรู ตามที่หลวงพอไดทําตําราไวนั้น เราตองเรียนรูได
ทั้งหมด แตวาเราตองเรียนกับผูรู หากเรียนกับผูรูครึ่งๆ กลางๆ ก็ยากที่จะเขาถึงความรูอันนั้น 
 ขอใหทานและวิปสสนาจารย อานอยางใครครวญและจําใหได และทําตามใหได ในที่สุด ทานก็จะปล้ืมใจวา 
ทานประสบความสําเร็จนี่คือคุณคาของหนังสือเลมนี้ 
 
 

 

.................................................................................... 
แนวเดินวชิาหลักสูตร 

คูมือสมภาร 
ราคา ๒๕๐ บาท 

.................................................................................. 
 
 แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารเลมนี้ จัดเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ทานที่จะเรียนรูหนังสือเลมนี้ จะตองฝก
วิชา 18 กายไดแลว และเขานิพพานไดอยางคลองตัว 
 เมื่อทานสามารถเลื่อนชั้นมาเรียนหลักสูตรคูมือสมภาร ขอใหทานตั้งใจฝกไปทีละบท วาบทเรียนนี้มีความรู
อะไร มีขั้นตอนเดินวิชาอยางไร มีวิธีฝกอยางไร แตละขั้นตอนมีรายละเอียดอยางไร ขอใหทบทวนความแมนยําในทุกๆ 
ดาน แลวจึงเริ่มหลับตาเดินวิชา 
 ระหวางเดินวิชา อยาไดลืมตามาเปดตําราเปนอันขาด ตองอดทนเดินวิชาใหจบบทฝก แตละบทเรียนใหฝก
หลายครั้ง จนกวาจะแจงใจ แมจะใชเวลานานแคไหน ก็อดทนฝกบทเรียนนั้น ๆ จนกวาจะแจง ใครมีวิธีเรียนอยางนี้ 
หลวงพออนุโมทนาแนนอน 
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.................................................................................... 
ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต 

ตถาคตคือธรรมกาย 
ราคา ๘๐บาท 

.................................................................................. 

 
หนังสือเลมนี้ แสดงวิธีปฏิบัติทางใจ ตามคําสอนของพระบรมศาสดา ขอที่ 3 ที่วา สจิต ตปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา  
การทําใจใหสวางใส 
 ไดอธิบายวิธีปฏบิัติทางใจไวอยางชัดเจน วาทําใจอยางไรจึงจะสวางใส และเมื่อสวางใสแลว เราจะเขาถึง
โมกขธรรมอะไรบาง และเมื่อเขาถึงธรรมเบื้องตนแลว เราจะเขาถึงธรรมชั้นสูงตอไปไมมีที่ส้ินสุด รวมเรียกวา 
วิชาธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อใหแจงมรรคผลนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพระศาสนา 
 หนังสือเลมนี้ไดแสดงความชัดเจนไวแลวอยางครบถวน ทั้งความรูปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ รอแต 
ความพากเพียรของผูศึกษาคนควา วาจะเรียนจริงหรือเรียนเลน เทานั้น (หนังสือเลมนี้พิมพแลวหลายครั้ง 
พิมพเทาไรก็ไมพอแกความตองการของประชาชน โดยเฉพาะพระสงฆทั่วประเทศ ใหความสนใจแกหนังสือเลมนี้มาก 
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อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา 

ราคา ๑๐๐ บาท 

คติธรรม คตินิยม 
การดําเนนิชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา 

ราคา ๙๐ บาท 
 หลวงพอผูมีบารมีธรรมสูง สามารถบําเพ็ญกิจ
ทางใจ จนบรรลุวิชาธรรมกาย อันเปนความรูสูงสุดในพระ
ศาสนา เปนผูคนพบความรูมรรคผลนิพพาน  
จะมีอะไรๆ พิเศษกวาคนทั้งหลาย หนังสือเลมนี้กลาวถึง 
ประวัติชีวิตของหลวงพอ ตั้งแตเยาววัยจนกระทั่งมรณภาพ 
วากลวงพอมีคุณสมบัติพิเศษหลาย ๆ ประการ มีบุญญาธิ
การ จนสามารถสรางความสําเร็จนานาประการใหแกพระ
ศาสนาไดสมควร 
ที่เราทานจะศึกษาจดจํา และเคารพเทิดทูน บูชาใน
คุณธรรมของหลวงพอสืบไป 
 

 คติธรรม คตินิยม ของหลวงพอวัดปากน้ํา เปนที่
ใฝรูของคนทั้งหลาย การตีความคติธรรมของหลวงพอ ทํา
ใหยาก เพราะการบําเพ็ญธรรมของ 
หลวงพอนั้น ทานไปเห็นวิชาชั้นสูง ครั้นไดรูเห็นธรรมอะไร 
ก็จะกลาวเปนคติออกมา 
 บางคติเปนโวหารคารมคมคาย ทําใหคิดไปได
หลายแงหลายมุม จะยุติเปนอยางไรนั้น สุดแตบัณฑิต
ทั้งหลายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเถิด 
 เมื่อทานอานหนังสือเลมนี้แลว คติธรรมของ
หลวงพอไปใช จะสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราใหมี
คุณธรรม ชีวิตของเราจะมีสาระขึ้นกวาเดิม มีเหตุผลขึ้น
กวาเดิม สภาพจิตใจจะโปรงใสขึ้นกวาเดิม เราจะ 
ไมปลอยชีวิตของเราไปตามความผันแปรของสิ่งแวดลอม
อีกตอไป (หนังสือเลมนี้ จัดพิมพขึ้นใหม พิมพเทาไร ก็ไม
พอแกความตองการ) 
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บันทึกจากผูเขียน 
 

ทานทัง้หลายรูจักลุงทั่วกนัแลว ลุงมีกิเลสไมแพใคร! แตชีวิตของลุงมาเกี่ยวของกับวชิา
ธรรมกายไดอยางไร? ลุงก็ไมทราบ ที่ผานมาลุงทําราชการเพียงแตอาศัยเงินเดือนหลอเลี้ยงชวีิตให 
รอดตายเทานัน้ แตงานที่ทาํมาคูกับราชการคือ งานเผยแพรวิชาธรรมกาย งานแตงตาํราวิชาธรรมกาย 
และงานปราบมาร รวม ๓ งาน เหมือนมีอะไรมาบังคับ ชีวิตตองเปนอยางนี้ ชีวิตตองพบแตอยางนี ้

ไดพบเห็นมามาก บางทานศรัทธาถงึออกบวช บางทานประกาศตนเจริญตามแบบหลวงพอ 
ลุงเหน็แลวก็ปล้ืมใจ ปล้ืมใจในบารมีของเขา คร้ันลุงอายุมากขึน้ ความคิดของลุงเปลี่ยนไปหมด คนที่เรา
เคยปลื้มใจในเขา กลับถูกมารพลิกธาตุธรรมไปแลว กลายเปนฐานใหมารมาดับวิชาธรรมกาย เปนแผน
อันแยบยลของมาร กวาเราจะรูวาอะไรจรงิอะไรปลอม ก็แทบจะหมดตัวกันทั้งนัน้ นีแ่หละคือ  
แผนของมาร สุดทาย เขากจ็ะดับวิชา 

วิชาธรรมกายเรียนยาก จงหมั่นทบทวนตาํราเขาไว อยาใหวิชาเพีย้น อยาเรียนโดยไมเปด
ตํารา การเรียนโดยไมเปดตาํรา เปนชองใหมารเขาแทรก เหมือนเราเปนฐานทัพใหมาร มารเขาไดจังหวะ
กํากับการแสดงของเรา เหมือนผูกาํกับการแสดงละครอยางไรก็อยางนัน้ นี่คือเจตนาดีของลงุ  
จึงฝากขอคิดนี้ไวเตือนใจทานทั้งหลายสบืไป 

 
 

คําถามทายเลม 
ถาม :  หลวงพอวัดปากน้าํรวบรวมความรูวิชาธรรมกาย โดยทําเปนตําราไวมีกี่เลม? ชื่อหนังสือ

อะไรบาง? พมิพแตเมื่อไร? จงตอบคําถามนี้ ถาทานตอบได แปลวาทานใฝรู ถาทานตอบไมได 
จงรีบหาความรูอยางดวน 

ตอบ :  หลวงพอวัดปากน้าํรวบรวมความรูวิชาธรรมกาย ทาํเปนตําราไว ๔ เลม คือ 
๑. ชื่อหนงัสือ “ทางมรรคผล” (วิธีไหวพระบชูาพระกอนเวลาภาวนา) ปกเปนภาพ ๑๘ 
กายคือ หนังสอืฝกภาวนาเบือ้งตน เปนวิชาธรรมกายเบือ้งตน 

๒. ชื่อหนงัสือ “คูมือสมภาร” เปนวิชาธรรมกายชัน้สูง เขียนในนามของ น.ส. ฉลวย สมบัติ
สุข (ผูเปนศิษยของหลวงพอ เรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพอที่วัดปากน้ํา ในสมยันัน้) เขียน
ถวายสมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดบวรนิเวศวหิาร เมื่อป พ.ศ. 
๒๔๙๒ปกหนงัสือเปนภาพพระพทุธรูป บรรยายใตภาพพระพทุธรูปวา นี่คือธรรมกาย 
หลักสูตรนี้มีความรู ๑๕ บท (รวมภาคผูเลีย้งดวย จะเปน ๓๐ บท) 

๓. ชื่อหนงัสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงระดับยาก พมิพเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๑๗ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญวิปสสนา 
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วัดปากน้ํา เปนผูจัดพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกาย ๔๖ บท เปนหนงัสือปกแข็ง ปกเปนภาพ
ลักษณะของฐานที่ ๗ 

๔. ชื่อหนงัสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร ๒” เปนวิชาธรรมกายชัน้สูงระดับยากมาก  
พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญ
วิปสสนาวัดปากน้าํ เปนผูจดัพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกายหลายบท เปนหนงัสือปกออน 
ปกเปนภาพลกัษณะของฐานที ่๗ 

๕. คุณฉลวย สมบัติสุข เลาวาวิชาธรรมกายมีอีกเลมหนึง่ ไมทราบวาใครมาขอยืมหลวงพอ 
แลวหลวงพอก็ใหเขาผูนั้นยมืไป แลวไมสงคืนหลวงพอ จนบัดนี ้ไมทราบวาตําราเลมนี้อยูกับ
ใคร หากใครทราบเรื่องราววาใครยืมไป โปรดแจงใหขาพเจาทราบดวน ขาพเจามีรางวัล
ใหแกทาน ตองคิดวาวิชาธรรมกายคือสมบัติลํ้าคาของชาวโลก ที่ทกุคนตองชวยกนัอนุรักษ
และสืบสาน 
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หลวงพอวัดปากน้ําพดูวา 

“ไอทางโลกก็เหลว 
ไอทางธรรมกแ็หลก 
เหมือนแบกบอน 

เหลือแตกิน นอน เทีย่ว 
สามอันเทานัน้เอย”  

 
เวลานี้สังคมของเราเอาแตบนัเทิงคอนเสิรต เสียเวลา

ไปเพื่อการนั้น เสียเงินไปเพื่อการนั้น หากเอาเวลามาฝก
ใหเปนธรรมกาย นาจะเปนประโยชน เพราะสภาพใจ 
เกิดความสงบ เกดิคุณธรรมทางใจ คนที่มีคุณธรรมทางใจ
นั้น เปนที่ตองการแกทุกสงัคม จะเรียนก็ดี จะทํางานก็ดี 
มีแตดีสถานเดียว ไมมีโทษเลย 

ถึงเวลาแลว ที่เราจะตองเรงรัดคนของเรา ใหเกิด
สภาพใจใสสวาง วิชาธรรมกายชวยทานได ขอใหทาน
เรียกรอง 
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หามผูใดคัดลอกบทความบางสวน หรือทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ เพื่อการเผยแพร เพื่อธรรมทาน  

หรือเพื่อการคา ดวยเกรงวา ผูคัดลอกอาจเรียบเรียงใหมผิดพลาด ฉะนั้น โปรดติดตอผูเขียน (เจาของลิขสิทธิ์) โดยตรง 
ผูใดฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย 

 
ที่ใดมีการเรียนวิชาธรรมกาย 

 
ที่นั่นชื่อวาเปนหนอเนื้อพุทธางกูร 

 
ที่นั่นไดชื่อวาสรางโพธิสัตว 

 
ที่นั่นชื่อวาสรางนักบุญ 

 
สังคมใดเรียนวิชาธรรมกาย 

 
สังคมนั้นชื่อวาเปนที่เกิดแหงความสงบ 

 
เราทานปรารถนาความสงบดวยกันทั้งนั้น 

 
เหตุใดไมนําพาใหฝกเปนธรรมกาย 

 
ความสงบทั้งปวง ศานติทั้งหมด 

 
ไมมีใครหยิบยื่นให เราตองทําข้ึนเอง 


