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 การเรียนและการสอน ตางก็มีเทคนคิ
วิธีดวยกัน เพราะตองการใหการสอน
ประสบความสําเร็จ ผูสอนก็ตองคนควา
เทคนคิใหมๆ และผูเรียนก็ตองคนควา
วิธีเรียนของตน เพื่อใหการเรียนประสบ
ความสําเร็จเชนกัน 
 
 แตการเรียนวิชาธรรมกาย เปนการ
เรียนโดยใจ เนื้อหาสาระที่เรียนเปนเรื่อง
ละเอียดออน ผูสอนตองปรับปรุงวิธีสอน 
ดวยการหาเทคนคิที่ฉลาด มิฉะนั้น  
การสอนจะลมเหลว สงผลใหวิชา
ธรรมกายสูญหายได 
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 หามผูใดคัดลอกบทความบางสวน หรือทั้งหมดของหนังสือ

เลมนี้ เพื่อการเผยแพร เพื่อธรรมทาน หรือเพื่อการคา ดวยเกรงวา 

ผูคัดลอก อาจเรียบเรียงใหมผิดพลาด ฉะนั้น โปรดติดตอผูเขียน 

(เจาของลิขสิทธิ์) โดยตรง ผูใดฝาฝนจะมีความผดิตามกฎหมาย 
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พระมงคลเทพมุน ี

(หลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ) 
ผูคนพบวิธีทาํใจเขาถึงไตรสรณคมน พบวชิาธรรมกาย 

ผูคนพบวิชาอาสวักขยญาณ พบวิชาปราบมาร 
ผูเปนปฐมทําวิชาปราบมาร ผูนาํรองวิชาปราบมาร 

 

 
นายการุณย บุญมานุช 

อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
  - ผูเขียน ปราบมาร ภาค ๑-๒-๓-๔-๕ 

  - ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสตูรคูมือสมภาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา 
  - ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสตูรวิชชามรรคผลพิสดาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา 
  - ผูเขียน วิชาธรรมกายหลักสตูรตางๆ 
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ดวงแกวมณีโชติ 
 

เปนอุปกรณใชในการเรียนการสอนวชิาธรรมกาย 
มีความจาํเปนตองมีทุกสาํนัก 
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๑ 

๒ 
๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

รูปของตัวเราในทาผาซีก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

แสดงทางเดินของดวงนิมิต ๗ ฐาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ๑. ดานหนา ธาตุน้ํา 
 ๒. ดานขวา ธาตุดิน 
 ๓. ดานหลัง ธาตุไฟ 
 ๔. ดานซาย ธาตุลม 
 ๕. ศูนยกลาง อากาศธาต ุ
 ๖. จุดศูนยกลาง วิญญาณธาตุ 

 
ลักษณะของศูนยกลางกายฐานที่ ๗ 

๑. ปากชองจมูก 
หญิงซาย, ชายขวา 

๒. เพลาตา 
หญิงซาย, ชายขวา 

  สะดือ 

๔. ชองเพดาน 

๕. ปากชองลําคอ 

๖. ฐานของศูนยกลางกาย 

๗. ศูนยกลางกาย 
ยกจากฐานที่ ๖ สูงขึ้น 

๒ นิ้วมือ 

๓. จอมประสาท 
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หลวงพอสอนภาวนา เปนกิจวัตรที่หลวงพอเขมงวดกวดขันแมสู
ความชรา หลวงพอก็สอนอยางเสมอตนเสมอปลาย ถือเปนงานสําคัญ 
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คํานํา (พิมพครั้งที่ ๒) 
 
 

 หนงัสือ “วิธสีอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย) เลมนี้  
ไดจัดพิมพแลวหลายครั้ง แตยังไมพอแกความตองการของผูสนใจอยูดี บงบอกวาหนังสือนี้มีคุณคา  

เมื่อผูเรียนสามารถกาํหนดดวงปฐมมรรคไดแลว การทีจ่ะใหเขาเดนิวชิา ๑๘ กาย ไดตามหลักสูตร

หนงัสือทางมรรคผล ๑๘ กายของหลวงพอวัดปากน้ํา ไมใชเร่ืองงายเลย วทิยากรหรอืที่เราเรียกวา 

วิปสสนาจารยนั้น จะตองใชความรูและเทคนิคหลายอยาง เพื่อใหผูเรียนทําวิชา ๑๘ กายได บัดนี ้ 
ความลมเหลวในการสอนวิชาธรรมกายเบื้องตนมีอยูในทุกสํานกั ทั้งนี้เกิดจากวิปสสนาจารยไม
ศึกษาคนควาวิธสีอน ไมหาเทคนิควธิสีอน เคยสอนอยางไรก็ทาํอยางนัน้ นบัวาเสียหายมาก  
ทําใหมรรคผลนิพพานเนิน่ชา ขาพเจาทําตําราเลมนี้ขึ้นเพื่อชวยวิปสสนาจารย ทําใหการสอน
ไดผลมากกวาเดิม อยาใหเกิดความลมเหลวดงัที่เราทานเห็นตามสํานกัตางๆ นั้น  
 โปรดเขาใจวา ตําราเลมนี้ เปนหลกัสูตรการสอนเบื้องตนแคหลักสูตร ๑๘ กายเทานัน้ สวน

หลักสูตรวิชาธรรมกายชัน้สูง ขาพเจาไดทาํแนวเดินวิชาใหแลวทัง้หลักสูตรคูมือสมภาร และหลกัสตูร

วิชชามรรคผลพิสดาร รวมไปถึงวชิาปราบมารดวย ขอใหทานติดตามหาไดที่สํานกัพิมพ “เลี่ยงเชยีง”  

หรือติดตอรานคาตัวแทนจาํหนายของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ตามจงัหวัดตางๆ  

 บัดนี้ตลาดวิชาธรรมกายเปดกวางแลว ขาพเจาใหบริการแกทานในทกุหลักสูตรอยูแลว  

ความเชื่อที่วาวิชาธรรมกายยากที่จะเรยีนรูนั้น ไมเปนความจรงิ เราตองเรียนรูไดทกุระดับความรู ตามที่

หลวงพอไดทาํตําราไวนัน้ เราตองเรียนรูไดทั้งหมด แตวาเราตองเรียนกับผูรู หากเรียนกับผูรูครึง่ๆ 

กลางๆ กย็ากที่จะเขาถึงความรูอันนัน้ แตวาตองเขาใจเรียน เพราะมารเขาคอยปดความรูอยูเร่ือย  

เราตองคอยๆ แกไข เพราะขณะนี้งานปราบมารยังทาํไมเสร็จ เรายงัยติุอะไรไมได เมื่องานปราบมาร 

ทําเสร็จแลว เราจึงจะยุติอะไรไดในตอนนั้น 

 พูดถึงหลักสูตรเบื้องตน คือ ข้ันสอนใหเปนธรรมกายเบื้องตน ขอใหทานวทิยากรและ 

วิปสสนาจารยอานอยางใครครวญ แลวจําใหได และทาํตามใหได ในที่สุดทานจะปลื้มใจวา ทานประสบ

ความสาํเร็จ นีคื่อคุณคาของหนงัสือเลมนี้ ขาพเจาอนุญาตใหสาํนักพมิพเลีย่งเชียงจัดพิมพ ปญหาที่วา

ไมพอแกความตองการจะหมดไปในวันนี ้
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 หากทานวิทยากรของใจอะไร โปรดถามไดเสมอ อยาเกรงใจเลย หรือจะเชิญขาพเจามาสอนใหดู 

ก็สุดแตทานจะเหน็สมควร 

 
  
 
 
                                                                                              (นายการุณย บุญมานุช)                           
 อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวดัจันทบุรี 
 ๓๐ ม.ิย. ๒๕๔๐ 

 
บานสวนตวั 
๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง ต.วัดใหม 
อ.เมือง จ.จนัทบุรี โทร. (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐  

 
 
เพิ่มเติม: ๑. อานหนงัสือของผูแตงคนเดียวกันนี้ไดฟรีที่ http://www.kayadham.org 

               ๒. Website ศูนยประสานงานการเผยแพรวิชาธรรมกายที ่http://www.wisdominside.org 

               ๓. พดูคุยสนทนา ตอบขอสงสัยวิชาธรรมกายที่ http://forum.wisdominside.org 

               ๔. หองเรียนวิชาธรรมกาย online ในระบบ E-Learning ที่ http://elearning.wisdominside.org 
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คํานํา (พิมพครั้งที่ ๑) 
 

 
 “ธรรมกายคือตถาคต และตถาคตคือพระพุทธเจา” นัน้ ทานเขาใจแลว 
 การฝกใจใหเห็นธรรมกาย หรือการฝกใจใหเขาถงึพระรตันตรัยนัน้ทานทราบแลว 

 อยาเขาใจวา “การฝกใหเปนธรรมกายเปนของยาก” เพราะเรายงัไมไดฝกจริงจัง เพยีงแตเรียน

เลนๆ เทานั้น 
 หนังสือนี้เปนคูมือของวปิสสนาจารย แสดงการฝกทําของยากใหเปนของงาย  
ไดกําหนดวิธฝีกแนวตางๆ ต้ังแตตนจนเห็นธรรมกาย จนในทีส่ดุเปนธรรมกายอยางสมบรูณ-
แบบ และสามารถทําวิชา ๑๘ กาย ไดอยางภาคภมู ิตามแนวของหลวงพอวัดปากน้าํ ภาษเีจริญ 
 จึงขอใหทานอานจับสาระและดูเนื้อหาของวิชาของแตละขั้นตอนใหได และทดลองฝกอยาง

จริงจัง โดยเหน็วาภารกิจนี้ เปนปกติธุระของทานแลว ยอมเกิดผลคุมคา ไดแบงเนื้อหาของหนังสือเปน  

๒ หมวด คือ หมวดความรู และบทฝก เปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคูกันไป 
 เพื่อใหความรูของทานกวางออกไป เพราะมีความเกี่ยวของถึงกัน ขอใหทานอานหนงัสือเพิ่มเติม

อีก ๒ เลม คือ 

๑. หนงัสือ “ทางมรรคผล” (๑๘ กาย) ของหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษเีจริญ 

๒. หนงัสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” ขาพเจาเปน 

ผูรวบรวมและเขียนขึ้น 
เมื่อทานไดอานหนังสือทั้ง ๒ เลม ตามทีก่ลาวเพิ่มข้ึนแลว ขาพเจารับรองวา ทานสามารถฝกวชิา

ธรรมกายเบื้องตน ใหแกพุทธบริษัทไดตลอดชีวิต โดยไมมีอะไรติดขัด และจะไมมีใครสามารถมาลูบคม

ความรูระดับนีข้องทานไดเลย 
ในสวนที่เกี่ยวกับวิชาธรรมกายชัน้สูง อันเปนการสรางบารมีธรรมขั้นปรมัตถของผูปฏิบัติจะพึง

ฝกและเรียนรูตอไปนั้น ปรากฏวามีเนื้อหาและสาระอีกมากมาย ขาพเจากําลงัคิดทาํบทฝก ใหความยาก

เปนความงาย เพื่อสนองความตองการของทานที่ทาํวชิา ๑๘ กายไดแลว สามารถทาํวิชาชั้นสงูได ทั้งนี้  

ก็เพื่อใหวิชาธรรมกายเปนสากล ใครๆ ก็สามารถทําได เรียนได ถาไดมีการเขียนบทฝกใหอานงาย และ

แสดงขั้นตอนของเนื้อหาใหชัดเจน คาดวาสักวนัหนึง่คงไดจัดพิมพเปนเลม หากทานมีโอกาสเปนเจาของ 

ก็ตองจัดวาตําราที่วานัน้ เปนสมบัติอันล้าํคา 
ถาสํานักของทานไดมีการสอนวิชาธรรมกาย จนถือเปนปกติธุระ และมีการเอาจริงเอาจัง จนถึง

กับแบงผูเรียนเปนชัน้ๆ แลว ตองจัดวาสถาบันของทานเปนศูนยสรางบญุสรางบารมอัีนไพศาล เปนการ
เตรียมคนของทานใหเปนโพธสิัตว เปนการปพูื้นฐานสูความเปนสัพพญัู เมื่อคนของทานมี
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คุณสมบัติอยางนี้ ยอมเกดิความเจริญอยางทันตาเห็น กวาตวัเราจะตาย เราจะไดบุญติดตัวไป 

ไมนอย เพราะเราเปนผูนําในทางนี ้
บัดนี้ เปนที่ปรากฏชัดแลววา คนดีกาํลังขาดตลาด จิตใจของปวงชนอยูภายใตอํานาจของภูตผี

ปศาจ มีความเชื่อในความรูที่ผิดๆ ปฏิบัติตนไปในความเชื่อที่ผิด ตามที่ทราบกันแลวนัน้ 

 
ทานเปนผูที่ปฏิบัติจนไดเหน็ของจริงแลว วาพระรัตนตรัย คือ ธรรมกาย ขอจงชวยกันฟนฟู

สรางสรรคใหสังคมของเรา ไดเหน็ธรรมกายกันเถดิ หนงัสือเลมนี้เปนเทคนิควธิี ชวยใหเปน

ธรรมกายมาแลว นับจํานวนรอยจํานวนพนั อาจมีความพกพรองเกีย่วกับการพิมพบาง  

ชวยแจงใหทราบดวย. 

  
 
 
 
 (นายการุณย บุญมานุช) 
 อดีตผูชวยศึกษาธิการจงัหวดัจันทบุรี 
 ๖ เมษายน ๒๕๒๖ 
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สารบัญ 
 

 
ความรูทัว่ไปทีต่องทราบกอน       ๑๘ 
บทที ่๑ การฝกเบื้องตนใหเห็นดวงธรรมและเหน็ธรรมกาย       ๒๔ 
ลําดับความเบือ้งตนโดยพิสดาร       ๒๔ 
ที่มาของกายละเอียดตางๆ       ๓๒ 
ที่มาของชื่อดวงธรรม       ๓๓ 
ที่มาของชื่อธรรมกาย       ๓๔ 
สรุปการบรรยาย       ๓๕ 
ลําดับความเบือ้งตนโดยยอ       ๓๖ 
ข้ันปฏิบัติจริง       ๓๘ 
คําถามบทที่ ๑       ๔๒ 
บทที ่๒ การฝกใหเห็น ๑๘ กาย ตามหนงัสือมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้ํา  
 เขตภาษีเจริญ กทม.          ๔๓ 
ความเบื้องตน       ๔๓ 
ความรูพิสดาร       ๔๕ 
เมื่อจะไปอายตนะนพิพานที ่๒ ซึง่เปนอายตนะนพิพานทีล่ะเอียดกวาและสูงกวา 
 อายตนะนพิพานแรก          ๔๘ 
การตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย       ๕๒ 
คําถามบทที่ ๒       ๕๗ 
บทที ่๓ ทําวิชา ๑๘ กายไดแลว จะทําวชิาอะไรตอไป       ๕๙ 
คําถามบทที่ ๓         ๖๙ 
บทที ่๔ ปญหาของการเดินวิชา ๑๘ กาย       ๗๐ 
คําถามบทที่ ๔       ๗๕ 
บทที ่๕ วิธีฝกใหเหน็ธรรมกายอยางครบครัน       ๗๖ 
ข้ันดําเนนิการสอน       ๗๗ 
การตอวิชาใหเห็น ๑๘ กาย       ๘๐ 
การเรียนวนัตอไป       ๘๑ 
สาระสําคัญของบทนี ้       ๘๒ 
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คําถามบทที่ ๕       ๘๔ 
บทที ่๖ ความพรอมในการสอนการเจริญภาวนาเบื้องตน       ๘๕  
บทที ่๗ การฝกภาวนาในทายืนตรงและเดนิจงกรม       ๘๖ 
ขอคิดคํานึงการสอนภาวนา       ๘๗ 
คําถามบทที่ ๗       ๘๘ 
บทที ่๘ ผูที่ยงัไมเห็นดวงปฐมมรรค และผูที่เปนธรรมกายแลวจะตองทาํอยางไร    ๘๙ 
ผูที่ยงัไมเหน็ดวงธรรมใหปฏิบัติดังนี ้       ๘๙ 
สําหรับผูที่เหน็ธรรมกายเบื้องตนแลวใหปฏิบัติดังนี ้       ๙๐ 
คําถามบทที่ ๘       ๙๑ 
บทที ่๙ การฝกวิชาเบื้องตนอันเปนพืน้ฐานใหดําเนนิวิชา ๑๘ กายไดชัดเจน     ๙๒ 
คําถามบทที่ ๙       ๙๕ 
บทที ่๑๐ ความพรอมเกีย่วกบัความรูและกลวิธีฝกเบื้องตน       ๙๖ 
บทที ่๑๑ เหตใุดการฝกใจกาํหนดจุดพักใจถึง ๗ ฐาน       ๙๘ 
คําถามบทที่ ๑๑     ๑๐๐ 
บทที ่๑๒ อันเนื่องมาจากคําสวดอาราธนาพระพทุธเจา     ๑๐๑ 
สรุปอันมาจากคําสวด     ๑๐๖  
คําถามคาํตอบที่ควรทราบ     ๑๐๙  
คําถามบทที่ ๑๒     ๑๑๒ 
การฝกเบื้องตน     ๑๑๔ 
บทฝกวิชาธรรมกาย หลักการและเหตุผล     ๑๑๗ 
บทฝกที่ ๑ การเห็นดวงปฐมมรรคและเห็นธรรมกายหลัก     ๑๑๙ 
ธรรมกายที่กาํหนดใหเหน็     ๑๒๐ 
วิธีฝก     ๑๒๐  
การเหน็ที่ถูกตอง     ๑๒๒ 
การนาํไปใช     ๑๒๒ 
การรักษาธรรมกาย     ๑๒๒ 
บทฝกที่ ๒ เหน็ดวงปฐมมรรคแลวเห็นธรรมกาย ๑๐ ธรรมกาย     ๑๒๓ 
บทฝกที่ ๓ เหน็ดวงธรรม ๖ ดวง แลวเหน็ธรรมกาย ๑๐ ธรรมกาย ทัง้อนุโลมและปฏิโลม ๑๒๔ 
บทฝกที่ ๔ ทาํวิชา ๑๘ กายตามแนวหนังสือทางมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้ํา  ๑๒๗ 
ขอสังเกต     ๑๒๗ 
วิธีฝก     ๑๒๘ 
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บทฝกที่ ๕ การฝกเต็มรูปเพือ่ฝากธาตุธรรมกับตนธาตุและขอรัตนะเจด็จากพระพทุธองค ๑๒๙  
ผลของการฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ และผลของการไดรัตนะเจ็ด    ๑๒๙ 
บทฝกที่ ๖ ทําวิชา ๑๘ กายไดแลวจะเรียนวิชาอะไรตอไป     ๑๓๐ 
บทฝกที่ ๖ ก. การดูธาตุ ๖     ๑๓๒ 
วิธีการดูธาตุ ๖ การนาํไปใช     ๑๓๓ 
บทฝก ๖ ข. การเขาอายตนะนิพพานเบื้องตน     ๑๓๔ 
ขอควรปฏบัิติของวิปสสนาจารย     ๑๓๕ 
บทฝกที่ ๗ การคํานวณดวงบุญและการอธิษฐานบารม ี     ๑๔๐ 
ลักษณะของดวงบุญ     ๑๔๐ 
ลักษณะของดวงบาป     ๑๔๐ 
ดวงไมบุญไมบาป     ๑๔๑ 
วิธีดูดวงบุญ ดวงบาป ดวงไมบุญและไมบาป     ๑๔๑ 
วิธีคํานวณดวงบุญ     ๑๔๓ 
เหตุผลทีน่ําฝากตนธาตุ     ๑๔๔ 
การอธิษฐาน     ๑๔๕ 
ขอเสนอแนะ     ๑๔๗ 
การเรียนและความสนใจทีน่ําตัวเราไปสูหายนะ     ๑๔๗ 
ลักษณะธรรมกายของธรรม ๓ ฝาย     ๑๔๘ 
ที่อยูของธรรมทั้ง ๓ ภาค     ๑๔๘ 
เหตุที่เรียนวิชาธรรมกาย     ๑๔๙ 
ภาคมารนัน้มฤีทธิน์ัก ลวงลอใหเราผิดทางตลอดเวลา     ๑๔๙ 
งดเวนเรียนไสยศาสตรและอาคมขลังเด็ดขาด     ๑๕๓ 
งดเรียนกัมมัฏฐานภาคมารเด็จขาด     ๑๕๔ 
วิธีสังเกตกัมมฏัฐานภาคมาร     ๑๕๕ 
งดสนใจการทรงเจาเขาผเีด็จขาด     ๑๕๕ 
ขอสังเกต     ๑๕๗ 
ขอเสนอแนะการสอนตามงานตางๆ     ๑๕๘ 
ตัวอยางเชื่อมโยงไปถงึธรรมกาย     ๑๕๙ 
ทฤษฎทีี่ตองจดจํา     ๑๖๐ 
แกนแทของพทุธศาสนา     ๑๖๒ 
สรุปแกน     ๑๖๔ 
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ธรรมกายคือตัวพทุธศาสนา     ๑๖๔ 
ประชาชนไดรับความรูผิดๆ     ๑๖๕ 
วิชชากับอวิชชาที่ตองทราบ     ๑๖๕ 
ความตางกนัระหวางวิชชากบัอวิชชามมีาก     ๑๖๖ 
งานของพระ     ๑๖๗ 
งานของมาร     ๑๖๗ 
ผลของการเดนิทางใจ     ๑๖๗ 
ความตางกนัระหวางพระกับมาร     ๑๖๗ 
การเหน็วชิาทีถู่กตอง     ๑๗๐ 
เนื้อหาวิชาธรรมกายยังมีอีกมากนัก     ๑๗๑ 
หนงัสือเลมนี้ใหอะไรแกทาน     ๑๗๑ 
วิธีสอบรูและวธิีสอบญาณ     ๑๗๓ 
การสอนเปนศาสตรและศิลป ผูเปนครูจะตองศึกษาเลาเรียนไวอยางเอาใจใส   ๑๗๕ 
วิปสสนาจารยตองเรียนวิชาชั้นสูงได จงึจะสมแกเกียรติภูมิ     ๑๗๕ 
วิปสสนาจารยตองแกโรคได ตองแกทุกขรอนได     ๑๗๖ 
งานผดุงวชิาธรรมกายเพื่อใหวิชาธรรมกายอยูคูฟา     ๑๗๗ 
เร่ืองสําคัญตองฝกวทิยากรใหมีวทิยากรสอนไดทุกหลักสูตร     ๑๗๘ 
วิธีบูชาพระ     ๑๘๐ 
***** ติดตอ คณะวิทยากรของอาจารยการุณย บุญมานชุ     ๑๘๓ 

ผลงานเขียนวชิาธรรมกาย     ๑๘๔ 
ประวัติยอ นายการุณย บุญมานุช ผูแตงหนังสือ     ๑๘๗ 
บันทกึจากผูเขยีน     ๑๙๓ 
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อานิสงสของการเห็นธรรม 
 
 การเหน็ธรรมนั้น แบงเปน ๒ อยางคือ การเหน็ดวงปฐมมรรคเพียงอยางเดียวและการเหน็

ธรรมกาย 
 ประโยชนจากการเหน็ดวงปฐมมรรคนั้นอยางหนึ่ง และประโยชนของการเหน็ธรรมกายนั้น 

อีกอยางหนึ่ง 
 เราสามารถนาํไปใชในชีวิตประจําวนัไดมากนอยเพยีงไร ยอมข้ึนอยูกบัการเหน็ของเราวา  

เราเหน็เนืองๆ หรือเหน็กนัชั่วครู ความตางกันอยูตรงนี ้
 ถาเราเหน็อยางชดัเจน และเห็นไดเนืองๆ ยอมเกิดอานิสงสมาก เกิดประโยชนมาก ในทาง

กลับกัน หากเราเหน็เลือนรางและเหน็ไดไมนาน ยอมไดประโยชนนอย เกิดอานิสงสนอยลงไป 

 

ก. อานิสงสและประโยชนของการเหน็ดวงปฐมมรรค 
 
 อยางนอย อานิสงสและประโยชนจากการเห็นดวงปฐมมรรค มี ๑๘ ประการคือ 

๑. มีใจเปนหิริโอตตัปปะ โดยทีไ่มทราบวาหิริโอตตัปปะ คืออะไร 

๒. เปลี่ยนสภาพใจจากแข็งกระดางเปนออนโยน จากใจบาปเปนใจเมตตากรุณา 

๓. หลับเปนสุข ต่ืนเปนสุข ฝนเห็นแตส่ิงมิ่งมงคล 

๔. ปราศจากโรคภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุ 

๕. พนจากไฟพิษ และคมศาสตรา 

๖. เทวดายอมคุมครอง 

๗. เปนที่รักของมนุษยและอมนษุย 
๘. ตายแลวไปสูสวรรค (ไมหลงตาย) 

๙. สุขภาพจิตดี 
๑๐. ใบหนาผองใส 

๑๑. ไมแกเกินวัย 

๑๒. ความจาํดี 
๑๓. ตัดสินใจถูกตอง ความคิดมเีหตุผล 

๑๔. ไมฟุงซาน มีสติ 

๑๕. ปกครองตัวเองได ไมหมดอาลัยในชวีิต 

๑๖.  ทาํกุศลขึ้น บุญไมเสื่อม 
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๑๗. บริหารงานไมเหนื่อย แมเหนือ่ยก็สดชื่นคนืสภาพเดิมอยางเร็ว 

๑๘. เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความคิดทันสมยั 

 

ข. อานิสงสและประโยชนของการเห็นธรรมกาย 
 
 อยางนอย อานิสงสและประโยชนของการเห็นธรรมกาย มี ๑๙ ประการคือ 

๑. ปราศจากทุกข ภัย โรค 

๒. เปนผูชวยตัวเอง ทําตนใหหมดเวร หนีเวร 
๓. เปนผูไมกอหนี ้ไมสรางเวรใหแกตน 

๔. ชื่อวาบาํเพ็ญตบะ เผาผลาญกิเลสใหหมดไปจากใจตน 

๕. เปนการยกสภาพใจ สูความเปนอารยะ 

๖. เปนผูมีใจเปนพระ เปนผูเขาถึงพระรัตนตรัย 

๗. รูทางเดินของพระอริยเจา ตามหลกัมรรค ๘ ชื่อวาเจริญรอยตามยุคลบาท 

๘. เปนผูต่ืนแลว เบิกบานแลว 

๙. เปนผูใกลตถาคต 

๑๐. เปนผูมีมิง่มงคล แมเหน็สมณะก็เปนมงคลอยูแลว แตเห็นธรรมกายเปนมงคลรอยเทาพันทว ี

๑๑. เปนการทาํตนใหหมดชาติ หมดภพ พนจากเวียนวายตายเกิดเขาไปทกุท ี

๑๒. เปนผูเขาถึงโมกขธรรม 

๑๓. เปนหนอเนื้อพทุธางกูร ดําเนนิชีวิตเยี่ยงโพธิสัตว 
๑๔. เปนสุคโต คือมาดีไปดีทุกชาติ ไมไปอบายภูมิเลย 

๑๕. เปนผูเห็นแดนเกษม แจงนิพพาน ไดมรรค ไดผล ไดนิพพาน 

๑๖. เปนผูสืบศาสนา เปนทนายแทนพระศาสนา 

๑๗. เปนทีพ่ึง่ของศาสนา ไมเปนหนี้ศาสนา 

๑๘. เปนเนื้อนาบญุเขต เปนเนือ้นาบุญของโลก เปนทกัขิไณยบุคคล 

๑๙. ไดเห็นวิชชาทีพ่ระพทุธเจาทรงเหน็ และไดบรรลุธรรมอยางที่พระพุทธเจาทรงบรรลุ เชนได

เห็นวิชชา ๓ คือ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ 

 

การเห็นธรรมกายมีคุณอยางเดียว โทษไมมีเลย 
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ความรูทั่วไปที่ตองทราบกอน 
 
 
๑. ทานั่ง 
 

๑. นั่งขัดสมาธิ เทาขวาทบัเทาซาย 

๒. มือขวาทับมือซาย นิว้ชี้มือขวาจรดนิว้หวัแมมือขางซาย (ไมใชหัวแมมือจรดกับ 

หัวแมมือ) 

๓. ต้ังกายตรง อยาใหหลังคอม พงึยืดกายใหตรงไวเสมอ 

๔. ต้ังหนาใหตรง อยากมหนา 

 
การวัดผล  -     ใหดู เทา มือ กาย ใบหนา วาเปนไปตามทีก่ําหนดไวหรือไม 
 - ตรวจเช็คเปนรายคน และแกไขใหถูกตอง 
 - ตองเขมงวดกวดขัน เพราะถาหลงัคอมจะทําใหเสียบุคลกิ อยาใหเปนวา แมทานัง่ 

ก็เหลวแตเร่ิมเสียแลว 
- สาธิตทานัง่ทีถู่กใหดู 

 
๒. ที่เดินของใจ ๗ จุดหมาย 
 
 วัตถุประสงค 
  ใหรูจุดเดินของใจ เพื่อจะไดปฏิบัติไดถูก 

 
 อุปกรณ 
  เตรียมแผนภูมแิสดงที่ต้ังของดวงนมิิต จากฐานที่ ๑ ถึงฐานที่ ๗ ไวเปนอุปกรณ เพื่ออธิบาย 

 
 เนื้อหาสาระ 

๑. ปากชองจมูก หญิงขางซาย ชายขางขวา 
๒. เพลาตา หญงิขางซาย ชายขางขวา เพลาตาคือ ตรงรูที่น้ําตาออก 

๓. จอมประสาท หรือ กัก๊กลางศีรษะ 
สมมุติวาเอาเข็มรอยดวยเสนดาย แทงจากดั้งจมูก เขาไปในกะโหลกศรีษะขึงตึงทะลุ

ทายทอย อีกเสนหนึ่งแทงจากกระหมอมลงไปในกะโหลกศีรษะ จะเห็นเปนมโนภาพวา 
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มีเสนดายตัดกัน ๒ เสนในกะโหลกศีรษะ เปนรูปกากบาท “ตรงจุดตัดกันของเสนดาย” 

เรียกวา จอมประสาทหรือกลางกัก๊ศีรษะ 

๔. ปากชองเพดานหรือเพดานปาก 
ตรงจุดหมายที่สําลักน้าํสําลักอาหาร ใหนึกเอาวา สําลกัอาหารตรงไหน จุดนัน้เรียก 

ปากชองเพดานหรือเพดานปาก 

๕. ปากชองลําคอ 
อยูเหนือลูกกระเดือก ณ ที่สุดของลูกกระเดือก สมมุติเอาเข็มรอยดวยเสนดายแทง

จากจุดลูกกระเดือก ขึงตึงผานลําคอตรงออกไปทางตนคอ มโนภาพของเสนดายที่ขึงตึง 

ไปนั้น เปนแนวระดับที่วางใจในปากชองลาํคอ และวางใจไวกลางของปากชองลาํคอแนว

เสนดายนัน้ 

๖. ฐานของศูนยกลางกายราวสะดือ 
สมมุติมีเข็มรอยดวยเสนดาย แทงจากสะดือ ขึงตึงทะลหุลัง อีกเสนหนึง่แทงจากสีขาง

ขวาไปซาย ในทองเราเหน็มโนภาพวามีเสนดายตัดกนั ๒ เสน เปนรูปกากบาท จุดที่

เสนดายตัดกนัเรียก “ฐานของศูนยกลางกาย” เอาใจวางไวที่จุดตัดนัน้ 

๗. ยกใจจากที่เสนดายตัดกนัใหสูงขึ้นมา ๒ นิ้วมือของตนเอง (ศูนยกลางกาย) 
เมื่อยกใจเสร็จแลว ก็ภาวนาตอไป 

 
 อธิบาย.- 
 จุดที่เดินของใจเรียกวา ฐาน มีอยู ๗ ฐาน คือ 
   ฐานที่ ๑ ปากชองจมูก (หญงิซาย ชายขวา) 
   ฐานที่ ๒ เพลาตา (หญิงซาย ชายขวา) 
   ฐานที่ ๓ จอมประสาท 
   ฐานที่ ๔ ปากชองเพดาน 
   ฐานที่ ๕ ปากชองลําคอ 
   ฐานที่ ๖ ฐานของศูนยกลางกาย 
   ฐานที่ ๗ ยกใจจากฐานที่ ๖ ใหสูงขึน้มาประมาณ ๒ นิว้มือตนเอง ไมใชนิ้วฟุต 

 
 การวัดผล - ใหบอกตําแหนงของฐาน ๗ ฐาน วาฐานใดอยูตรงไหน 
   - ทบทวนใหเกดิความแมนยาํ และจาํได 
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๓. การฝกใหเห็นดวงนิมิต 
 
นิมิต   -  แปลวา เครือ่งหมาย แปลวา สราง 
ดวงนิมิต  -  หมายถึง การกําหนดดวงใสดวยใจ 
เหตุผลที่กาํหนด -  ใหเปนที่เกาะที่ยึดเหนีย่วของใจ ถาไมกําหนดนิมิต ใจจะไมมีที่เกาะ เมื่อหาที่    

    เกาะและยดึไมได ใจก็สาย และคิดอะไรตอมิอะไรไปรอยแปด ไมเปนสมาธ ิ

   -  นมิิตเปนสื่อใหเหน็ “ดวงธรรม” (ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน) 
ใชอะไรเปนนิมิต -  ใชวัตถุสีขาวโปรงแสง เชน ดวงจนัทร ดวงดาว หลอดไฟ ดวงแกวกลมชนิด 

    ขาวใส 
   -  อยาใชวัตถทุี่มีสีอ่ืน เวนแตสีขาวเทานัน้ 
ขอเสนอแนะ -  ควรใชดวงแกวขาวและใส ชนิดกลมรอบตัวขนาดเล็ก และขนาดใหญอีกดวง 

    หนึง่ ใหนักเรียนดูและใหจาํติดตา 
-  ชวยอธิบายเพิ่มเตมิดวยวา กลางดวงแกวมีจุดศูนยกลาง จุดศูนยกลางนี้ม ี

    ลักษณะเปน “จุดขาวและใสขนาดโตเทาปลายเข็ม” จะอธิบายดวยวิธีใด   

    กท็ําไดทัง้นัน้ 
-  พอบอกวา ใหนกึดวงแกว ใหนักเรียนนึกมโนภาพได ดวงแรกขนาดเทา 

    แกวตา และนึกใหเห็นศนูยกลางของดวงแกวไดดวย 

 
เหตุผลที่กําหนดดวงนิมิตเปนดวงแกวขาวใส 
 
 - เพราะดวงธรรม (ดวงปฐมมรรค, หรือดวงธัมมานปุสสนาสติปฏฐาน) มีลักษณะเหมือนดวงใส 

กลมรอบตัวเหมือนกนั แตดวงธรรมมีรัศมีสวางโชติชวง ถากําหนดนิมิตอยางอืน่ จะไมใกลของจริง 

 
๔. กลางและสุญญตา คืออะไร 
 
 จุดศูนยกลางของดวงธรรม มีลักษณะเปนจุดใสและเล็กเทาปลายเข็ม เรียกวา 

“มัชฌิมาปฏปิทา” (ทางสายกลาง) หรือเรียกวา “เอกายนมรรค” (ทางเอก) หรือเรียกวา “กลาง”  

ดวงธรรมทกุดวงม ี “กลาง” เสมอไป 

 ที่ดวงธรรมมี “กลาง” ใชใจมองที่กลางคือ จุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ใชใจทับทวีความ “หยุด”  

และ “นิง่” ใหยิ่งขึ้น พอความหยุดแหงใจ “ไดสวน” จุดเล็กใสเทาปลายเข็มจะ “วาง” คือ ความเวิง่วางนั้น 

เรียกวา “สุญญตา”   
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 ใน “วาง” นั้น ทานจะไดเหน็อะไรตอไป คําตอบก็คือ เหน็ “กายของทาน” หรือเหน็  

“องคธรรมกาย”  
 ถาจุดใสเทาปลายเข็มยงัไมวาง กย็ังไมเหน็อะไร และเมือ่จุดเล็กใสเทาปลายเข็มยังไมวาง  

แสดงวา การหยุดและการนิ่งของใจยังไมไดสวน จาํเปนตองเพิ่มความหยุดและความนิ่งใหยิง่ขึ้น 

 

๕. กายมนษุยละเอียด (กายฝน) และธรรมกายกายมนุษยละเอียด 
 
 กายมนุษยละเอียด หรือเรียกวา “กายฝน” ทําหนาที่ฝน เมื่อกายมนุษย (คือตัวทาน) นอนหลับ 

เปนกายสาํคัญมาก เพราะเปนกายมาเกดิ คือเมื่อจะเกดิกายนี้จะมากอน ยอกายจนเล็กเทาเมลด็โพธิ์

หรือเมล็ดไทร เขาไปอยูที่ศูนยกลางกายของผูเปนพอกอน วันที่บิดามารดาเราประกอบประเวณีกิจ  

จุดใสนี้จะออกจากศนูยกลางกายของบิดา เขาไปอยูในมดลูกของมารดา แลวจุดใสเล็กนี้ขยายหยาบขึ้น 

จนในที่สุดเปนตัวเราขึน้มา ตัวเราก็คือ กายมนษุยหยาบที่กําลงัอานหนังสืออยูนี้ กายที่กาํลังอานอยูนี้

เรียก “กายมนษุยหยาบ” หรือเรียก “กายมนุษย” สวนกายฝนของผูมาเกิดแตแรก (ที่ยอกายลงจนเล็ก

เทาเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร) ซอนตัวอยูในดวงธรรมของกายมนุษยหยาบ (รายละเอียดจะไดกลาวตอไป  

ชั้นนีว้ายอๆ กอน) 
 กายฝน (กายมนุษยละเอียด) ทําหนาที่ดูแลกายมนุษยหยาบ ตลอดเวลาที่กายมนษุยดํารงชวีิต

อยู แตคร้ังเมื่อกายมนุษยตายลงไป กายมนุษยถายทอดความรูสึกนึกคิดไปกับกายฝนทัง้หมด รับบุญ 

รับกรรมทุกสถานของกายมนุษยหยาบ ถาเปนกรรมดี กายฝนก็ไปสุคติ หากเปนบาป กายฝนก็ไปทุคติ 

การไปหาภพใหมของกายฝน ในวนัทีก่ายมนุษยตายเรียกวา “ไปเกิด” คือ ไปหาที่อยูใหม 

 กายฝนเปนกายละเอียดของมนุษย โดยกายมนษุยเปน “หยาบ” กายฝนเปน “ละเอียด” ที่วา 

“ละเอียด” ก็เพราะมองดวยตามนุษยไมเหน็ สัมผัสไมได จับตองไมได จะใหมาพูดเหมือนกายมนุษยพูด

นั้นไมได 

 
 
ธรรมกาย 
 

 เปนพระปฏิมากร (พระพทุธรูป) เกตุดอกบวัตูม สีขาวและใสโปรงแสง มีรัศมีโชติชวง ขนาดเลก็ 

มีขนาดหนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา (หยอนนิดหนึง่) เปนสัดสวนของกายธรรมโคตรภู อยางใหญหนาตัก

กวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา เปนสัดสวนของธรรมกายพระอรหัตต เปลงรัศมีได มีอานุภาพยิง่นัก 
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๖. การเห็นดวงธรรม 
 
 อยางไรจึงเรียกวา “เห็นดวงธรรม” 
 และดวงธรรมนั้นอยูไหน 

ทําอยางไรจึงจะเหน็ 
เห็นดวยอะไร 
ดวงธรรมมีลักษณะอยางไร 
เห็นดวงธรรมแลวตอไป จะเห็นอะไรอีก 

ที่วา “ผูใดเห็นธรรม ผูนัน้เหน็ตถาคต ตถาคตคือ ธรรมกาย” นั้นคืออะไร 

อยูดีๆ ก็จะใหเห็นดวงธรรมนัน้ เปนไปไมได จะตองฝกใจตามวิธกีารของหนังสือ “ทางมรรคผล” 
(๑๘ กาย) ของหลวงพอวัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เสียกอน 

ผมหมายความวา ใหทานอานหนงัสือเลมที่วานัน้แลว โดยที่ผมเปนเพยีงสรุปเนื้อหาและแกน

ของความรูแตละขั้นตอน ใหทานจับหลักใหได เพื่อการฝกและการสอนจะไดถูกตอง จึงขอตอบวา 
๑. เมื่อทานเริ่มฝก โดยกําหนดใจใหเห็นดวงใสสมมุติขนาดโตเทาแกวตา นกึใหดวงใสสมมุติ 

ไปไวในทอง ตรงศูนยกลางกาย แลวบริกรรมใจวา สัม มา อะ ระ หงั จนกระทัง่ใจของทานเห็นดวงใส 

ดวงใหมเกิดขึน้ ขนาดเทาฟองไขแดงของไก ใสและมีรัศมีโชติประดุจเพชรที่เจยีระไนแลว เรียกวา  

“เห็นดวงธรรม” คือ เห็นดวงปฐมมรรค ดวงธรรมดวงนี้อยูในทองของตน 
๒. การจะเห็นดวงธรรมทีว่านี้ จะตองทาํใจหยุด ทําใจนิง่ ดวยการบรกิรรม คาถา สัม มา อะ ระ 

หัง และใหใจจรดกลางดวงนมิิตที่เรานึกกาํหนดขึ้นในเบื้องตนนั้น ดวงแกวนมิิตที่เราสมมุติข้ึนนี ้เปนสื่อ

ใหใจเกาะ เปนสื่อใหใจยึด เพื่อใหใจเกิดสมาธิ และในทีสุ่ด นิมิตสมมติุนี้จะเปนสื่อใหเหน็ดวงธรรม 
  ๓. และเมื่อเห็นดวงธรรม คือ ดวงปฐมมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ดวงธัมมานปุสสนาสติปฏ- 

ฐาน แลวใหทานสงใจนิง่ลงไปกลางดวงธรรมนั้น และนิง่ใหนานที่สุด หยุดใหนานทีสุ่ด จะเหน็ “กลาง”  

มีลักษณะเปนจุดขาวใสโตเทาปลายเข็ม 

ใหทานจี้ใจลงที่จุดเล็กใสเทาลายเข็มนัน้ใหนานที่สุด แลวจุดใสเทาปลายเข็มจะ “วาง” เกิดภาวะ

เปน “สุญญตา” คือความเวิง้วางอนัไพศาล ใน “วาง” นัน้ทานจะเห็น “ธรรมกาย” นัง่ขัดสมาธ ิตัวทาน

หันหนาไปทางใด องคธรรมกายหันพระพกัตรไปทางนัน้ นี่คือ “ผูใดเหน็ธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือ

ธรรมกาย” 
 บัดนี้ ทานอานเนื้อหาของความรูครบ ๖ ขอแลว ทานมีความพรอมที่จะฝกและพรอมที่จะสอน 

จากนี้ไปเปนแบบฝกหัดการฝกเบื้องตน ใหทานอานทบทวนอกีครั้ง แลวเตรียมการสอน ดังนี ้
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๑. อุปกรณ 
- ภาพแสดงทางเดินของใจ 

- ดวงแกวใส ชนิดกลมรอบตวั 

- พระพทุธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม 

๒. กําหนดหัวขออธิบาย 

๓. ปฏิบัติจริง 
ก. การบอกแนวปฏิบัติ 
ข. เตือนบริกรรมขณะปฏิบัติ 

 ๔. การวัดผล 

 ๕. กําหนดเวลาพูด 
 -  จะใชเวลาพูดหัวขอใด เวลาเทาไร 

 -  คาดวาจะใชเวลาทัง้หมดเทาไร 

 ๖. ความรูที่จะแสดง 
 -  จะแสดงโดยพสิดาร หรือแสดงอยางธรรมดา 
 -  คํานึงถึงผูรับการฝก ถาผูรับการฝกเปนนกัอานและเปนนกัคนควา หรือยึดมั่นถือมั่นใน

กัมมัฏฐานอื่นมากอนแลว กรณีนี้ใหแสดงความรูโดยพิสดารตามแนวของความรูตอไปนี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
รักษรางพอสรางราย  รอดตน 

ยอดเยี่ยม “ธรรมกาย” ผล  ผองแผว 
เลอเลิศลวงกุศล    ใดอื่น 
เชิญทานถือเอาแกว   กองหลา เรืองสกล 

 
 

การจะเอาตัวรอดไดนั้น จะตองเปนธรรมกาย ธรรมกายใหผล 
ประเสริฐแกผูปฏิบัติ เปนยอดกุศล ไมมีกุศลใดเทียมเทียบไดเลย  

เชิญทานทั้งปวงถือเอาธรรมกายนี้ เปนประทีปสองโลกใหสวางเถิด 
 

พระมงคลเทพมุน ี
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บทที่ ๑ 
 

การฝกเบือ้งตนใหเห็นดวงธรรม และเห็นธรรมกาย 
 
ลําดับความเบื้องตนโดยพิสดาร 
 
 ก.) พระพทุธศาสนา คือคําสอนของพระพทุธเจา พระพทุธเจาทรงสอนใหเราทัง้หลายละเวน

การทาํบาปดวยกาย วาจา และ ใจ ใหทาํกศุลดวย กาย วาจา และใจ และทําใจใหใสบริสุทธิ์ ตามคําสอน

ที่วา 

 ๑. สพพฺปาปสสฺ อกรณํ  การไมทาํบาปทั้งปวง 
 ๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา  ทํากุศลทุกอยางใหพรอมสรรพ 
 ๓. สจิตฺตปริโยทปน ํ  การทาํใจใหใสบริสุทธิ ์

 เมื่อเรา “ต้ังใจมั่น” ในคําสอนแลว เราจะเอา “ใจ” ของเรา ไป “ต้ังมั่นคง” ไวตรงไหน จงึจะ

ถูกหลกัของ “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่ง แปลวา “ทางสายกลาง” นัน่คือ ต้ังใจมั่นไวที ่“กลาง” และกลางก็คือ 

“กลางศนูยกลางกาย” ศูนยกลางกายก็คือ ตรงฐานที ่๗ เหนือสะดือ ข้ึนมา ๒ นิ้วมือตัวเอง อยูในทอง

ของเราทกุคน ใหเอาใจของเราไปตั้งมั่นคงไวตรงนั้น 
 

 ข.) เราเอา “ใจ” ไปต้ังมั่นคงตรงฐานที ่๗ คือ “ศูนยกลางกาย” เพื่ออะไร 
 เพื่อใหใจมั่นคงวา  เราจะไมทําบาปตรงนั้น 
 เพื่อใหใจมั่นคงวา เราจะทาํกศุลตรงนั้น 
 เพื่อใหใจมั่นคงวา เราจะทาํใจใหใสตรงนัน้ 
 จะใหใจมัน่คงที่อ่ืนไมได 

 มั่นคงไดเฉพาะที่ศูนยกลางกายเทานัน้ จงึจะถกู “ทางสายกลาง” ของพระพทุธองค 
 คําสอนทีว่าไมทําบาปทัง้ปวง และทํากุศลใหถึงพรอมนัน้ เปนที่เขาใจกันทั่วไปแลว  

ไมตองอธิบาย 

 สวนขอทีว่า “ทําใจใหใส” นัน้ มหีลักฐานที่มา เปนตาํรับตําราดังคําบาลี ดังตอไปนี ้

 
 ค.) ตําราคําบาลีทีว่านั้น คือ 
 -  เทฺว เม ภิกขฺเว วชิฺชาภาคิยา 

  (ดูกอน ภิกษทุัง้หลาย วิชชามี ๒ อยาง) 
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 - กตเม เทวฺ 
  (๒ อยางนัน้ ไดแกอะไรบาง) 
 - สมโถ จ วิปสสฺนา จ 
  (สมถะ แปลวา ความสงบระงับ ๑ และวปิสสนา แปลวา ความเห็นแจง ๑ รวมเปน ๒) 
 - สมโถ ภาวโิต กิมตฺถมนุโภติ 
  (สมถะ คือ ความสงบระงับ เปนขึ้นแลว ตองการอะไร) 
 - จิตฺตํ ภาวยิติ 
  (ตองการใหจติเปนขึ้น) 
 - จิตฺตํ ภาวิตํ กิมตฺถมนุโภติ 
  (จิตเปนขึ้นแลว ตองการอะไร) 
 - โย ราโค โส ปหียติ 
  (ความกาํหนัดยินดีอันนัน้หมดไป ดวยอํานาจสมถะความสงบระงับนัน้) 
 - วิปสสฺนา ภาวิตา กมิตฺถมนุโภติ 
  (วิปสสนาคือ ความเห็นแจง เปนขึน้แลว ตองการอะไร) 
 - ปฺญา ภาวยิติ 
  (ตองการทาํปญญาใหเปนขึ้น) 
 - ปฺญา ภาวติา กิมตฺถมนโุภติ 
  (ปญญาเปนขึน้แลว ตองการอะไร) 
 - ยา อวชิฺชา สา ปหียติ 
  (ความไมรูจริงอันใดที่มีอยูในจิตใจ ความไมรูจริงอันนัน้หมดไป ดวยอาํนาจของ

วิปสสนา ความเหน็แจง) 

 
สรุป   วิชาในพทุธศาสนาม ี๒ อยาง คือ สมถะ แปลวา ความสงบระงับ และ วิปสสนา 

แปลวา ความเห็นแจง 
สมถะ  เปนความรูเบือ้งตน 
วิปสสนา เปนความรูข้ันสูงกวาสมถะ 

ความรูสมถะและความรูวิปสสนา เกื้อกูลกนั ทําสมถะไดแลว จึงขึน้ระดับวิปสสนา สมถะเปน

เบื้องตน วิปสสนาเปนขั้นสงู 
เรียนสมถะเปนแลว จงึเรียนวิปสสนาได ถาเรียนขัน้สมถะไมได ระดับวปิสสนาเปนอนัหมดหวงั 

 
จะเรียนระดับวิปสสนาทันทีโดยไมเรียนขั้นสมถะเลยนั้น ทําไมได เรียนไมไดทเีดียว 
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 ความรูอะไรเปนขั้นสมถะ และความรูอะไรเปนขั้นวิปสสนา จะไดกลาวตอไป 

 จงทาํความเขาใจคํา “สมถะ” และ “วิปสสนา” ใหถกูตอง และเขาใจหลักสูตรของสมถะ 

กับหลักสูตรของวิปสสนาใหถูกตอง ใหไดกฎเกณฑ 

 
 ง.) การตั้งใจมัน่ที่ศูนยกลางกายวันนี้ ก็เพือ่จะทําใจให “ใส” ให “สงบระงับ” อันเปนเบื้องตนของ 

“สมถะ” 

 สมถะ แปลวาสงบระงับ แปลวา “หยุด” แปลวา “นิง่” เราตองทาํใจ “สงบระงับ” ทาํใจ “หยุด” 

ทําใจ “นิง่” 

 ที่วา “ทําใจ” นั้น ทาํที่ไหน 

 ทําที่ “ศูนยกลางกาย” 

 “ใจ” คืออะไร 

 “ใจ” คือ เหน็ จํา คิด รู รวม ๔ อยางนีเ้ปน “จุดเดียวกนั” เรียกวา “ใจ” 

 ให “ใจ” ทําอะไร ที่ศูนยกลางกาย 
 ใหใจสงบระงบั ใหใจหยุด ใหใจนิง่ ใหใจใส ใหใจสวาง ที่ศูนยกลางกายนัน้ 

 

ถาทําใจหยุดไมได ทําใจนิ่งไมได แปลวา ยังไมเขาเบ้ืองตนของ “สมถะ” เลย 
 
 ตอเมื่อทําใจหยุดไดและนิ่งได จนเห็นดวงปฐมมรรค (ดวงธมัมานุปสสนาสติปฏฐาน) ที่

ศูนยกลางกาย เปนดวงแกวขาวและใสประดุจเพชรที่เจยีระไนแลว ขนาดเทาฟองไขแดงของไก จงึเรียกวา 

เขาภูมิของ “สมถะ"”เบื้องตนเทานั้น ยังไมเขาขอบขายวิปสสนาเลย 

  
 จ.) คําวา “สมถะ” แปลวา สงบระงับ อยูแลว การที่มาแปลวา “หยุด” นั้น ถอดมาจากพระโอษฐ

ของพระบรมศาสดา ตามพทุธประวัติที่เราเคยอานตรงกนั มีเร่ืองยอวา 
 ครันพระบรมศาสดายังมีพระชนมอยูนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลครองเมืองสาวัตถี และมีพราหมณ

ปุโรหิตกับนางพราหมณี เปนตําแหนงโหรหลวงของพระเจาแผนดนิ 
 ตอมา พราหมณปุโรหิตไดบุตรชายคนหนึง่ เวลาที่กุมารนอยคลอดออกมานั้น ธรรมชาติเกิด

อาเพศ เปนแสงพุงออกมาในหองเก็บอาวธุของบิดา ตามตําราที่ใชคร้ังกระนั้น ทราบวากมุารนอยนี้ 

ตอไปเบื้องหนาจะเปนโจรราย จึงนาํความกราบทูลตอพระเจาปเสนทิโกศล ใหส่ังประหารชวีิตบุตรชาย

ของตน เปนการตัดไฟแตตนลม ไมตองไปแกปญหาโจรรายในวนัหนา 
 พระเจาแผนดนิรับส่ังวา เด็กนอยไมไดทําผดิอะไร จะเขนฆาเสียแตบัดนี้ เปนการไมสมควร  

จึงใหพราหมณปุโรหิตเลี้ยงกุมารไวกอน จะเชื่อตําราหมอดูเปนการไมชอบ 
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 พราหมณจึงแกเคล็ด ดวยการตั้งชื่อบุตรของตนวา “อหงิสกกมุาร” (แปลวาไมเบยีดเบียนใคร) 
ตามความรูโหราของเขา 
 อหิงสกกุมารจําเริญวัยขึ้น เปนคนรูปงาม ปญญาฉลาด บิดาประสงคจะใหรับราชการรับใช 

พระเจาแผนดนิ จงึสงไปเรียนกับทิศาปาโมกข ซึ่งทิศาปาโมกขมีศิษยมาก เจานายนิยมสงลูกไปเรียน 

ที่นัน้กนัทัง้นั้น 

 อหิงสกกุมารเรียนเกง เปนทีรั่กใครของอาจารยเหมือนสมัยที่เราพูดวา “ศิษยเกงเลขครูรักเปน

หนกัหนา” ทาํใหศิษยคนอืน่อิจฉา ศิษยจึงหาวิธีกลัน่แกลงอหงิสกกมุารดวยประการตางๆ แลวนาํเรื่อง

ฟองอาจารยทศิาปาโมกข จนครั้งแลวครั้งเลา อาจารยกเ็ชื่อวา อหงิสกกุมารเปนคนทาํผิดชอบรังแกเพื่อน 

เกดิความปนปวนในหมูศิษย จําเปนตองคิดหาอุบายกาํจัดอหิงสกกมุาร อาจารยจะกําจัดศิษยดวยมือ

ตนเอง จักเปนที่ครหาของชาวโลก 
 วันหนึง่ อาจารยแจงแกอหงิสกกุมารวา มวีิชาสาํคัญบทหนึง่ ถาเรียนจบแลวจะปกครองโลกได

ทีเดียว หากประสงคจะเรียน จะตองหานิว้มือมนุษยมาใหอาจารย ๑,๐๐๐ นิ้ว เปนการคํานบัครู 
 อหงิสกกุมารไดฟงดังนั้น ก็เสียใจ รองไห ปรับทุกขแกตนวา ต้ังแตเตบิใหญมาจนถงึบัดนี้ ไมเคย

สรางบาปทํากรรม ก็บัดนี้อาจารยจะใหเราไปฆามนษุย เพื่อเอานิ้วมนษุยมาใหอาจารย ๑,๐๐๐ นิว้  

เปนการทาํบาปอันใหญ ถาเราไมทํา เรากเ็รียนวิชาสําคญัไมได ไปปกครองโลกไมได บิดาสงมาเรยีน

เพื่อใหไดเอาความรูไปทาํราชการ หากเรียนไมจบ ทําใหบิดาผิดหวงัในเรามาก อหงิสกกุมารจงึรับปาก

กับอาจารยวา จะไปเอานิ้วมนุษยมาให ตามที่อาจารยประสงค รับดาบจากอาจารยแลว ก็ออกฆาคน

เร่ือยไป 

 ฆาไดแลว ตัดนิ้วมือรอยเปนพวกมาลยั จงึไดสมญาวา “องคุลีมาล” (แปลวา เอานิ้วรอยเปน

มาลัย) นับได ๙๙๙ นิว้ ยังขาดอีกนิว้เดียวจะครบ ๑,๐๐๐ นิ้ว ขาวของโจรองคุลีมาลดังไปทั่ว พระเจา 

ปเสนทโิกศลจะยกทัพไปปราบ กอนที่จะไปปราบ จะตองเสด็จไปที่วหิารเชตวัน เพื่อทูลตอพระพุทธเจา

เสียกอน 
 นางพราหมณผูีเปนมารดาขององคุลีมาล เมื่อทราบขาววาพระเจาปเสนทิโกศลจะยกทพัไป

ปราบ จึงดาํริจะไปบอกใหองคุลีมาลไดรูตัว เพื่อจะไดหลบหน ีข้ึนชื่อวาลูกแลว ไมวาจะดีหรือชัว่  

แมก็ยังรักเสมอ 
 พระพทุธเจาทรงทราบดวยญาณวา ถาหากนางพราหมณีไปถึงกอน องคุลีมาลจะจําแมตัวเอง

ไมได เพราะ “เลือดขึ้นหนา” เสียแลว และจะฆาแมเอานิว้อีก องคุลีมาลจะสรางกรรมหนกั 

“อนันตริยกรรมหา” คือ จะทํามาตุฆาตเปนเหตุใหขาดมรรคผลนิพพาน เปน “อาภัพสัตว” เหมือนตาล

ยอดดวน องคลีุมาลสรางบญุบารมีมามากแลวจะสําเร็จเปนพระอรหนัตในชาตนิี้ ดวยบารมีอันนี้เอง  

จึงไมมีใครเขนฆาองคุลีมาลใหตายได แมองคุลีมาลจะฆาใครมาเทาไรก็ตาม ความเสียหายทีจ่ะมาถึง

พระองคก็คือ องคุลีมาลเปนอสีติสาวกผูใหญรูปที่ ๘๐ ของพระองค ขณะนี้มีสาวกชัน้ผูใหญ ๗๙ รูป  
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ถาขาดองคคุลีมาลไป ๑ รูป พระเถระผูใหญจะไมครบ ๘๐ รูป จาํตองแกไขเหตุการณดวยพระองคเอง 

อยางเรว็พลนัและทันดวน โดยรีบไปใหถึงองคุลีมาลกอนใครทั้งหมด 
 ตามเรื่องราว อันเปนตอนทีพ่ระพทุธองคทรงทรมานใหองคุลีมาลละทิฏฐิมานะ องคุลีมาลวิง่เขา

มาจะฟนพระองค แตก็ฟนไมไดสักหนเดยีว จนองคุลีมาลเหนื่อยหมดเรี่ยวแรง  เรียกพระองควา “หยุด! 

สมณะหยุด” พระองคทรงหนัพระพักตรมา แลวตรัสวา “สมณะหยุดแลว แตทานไมหยุด” 

 “หยุด” คํานี้ ถอดมาจากพระโอษฐของพระพุทธองคตามพุทธประวัติ ที่ไดกลาวมา 
โดยยาว 
 “หยุด” แปลวา ใจหยุด ใจนิ่ง 
 ถาใจหยุด เราจะไมสรางกรรม 
 ถาใจไมหยุด เรายังสรางเวรกรรมกันตอไป 
 คํา “หยุด” จึงเปนตัว “สมถะ” ที่แท 

 ตอเมื่อ “ทําใจหยุด” ที่ศูนยกลางกาย จะเหน็ดวงปฐมมรรค เปนดวงแกวขาวใสสวางโชติ  

จึงจะเขาขอบขายเบื้องตนของ”สมถะ” 

  
 ฉ.) สมถะเปนเบื้องตนของวปิสสนา ตองทาํสมถะไดกอน จงึเลื่อนไปทําวิปสสนา 
 ทั้งสมถะและวปิสสนา ตางเกื้อกูลกนั เกี่ยวของซึ่งกันและกัน 
 บัดนี้ เราจะฝกทําใจของเราใหเปนสมถะ และใหเปนวิปสสนาควบคูกนัไป 

 เมื่อต้ังใจมัน่ที ่“ศูนยกลางกาย” แลว พงึประคองใจให “นิ่ง” ให “หยุด” และให “ใส” โดยไมตอง

นึกถงึสิ่งอืน่ใด แมมีความรูเดิมอันใด ก็ไมนํามาคิด ไมนาํมานึก ในขณะที่ฝกนัน้ ทั้งนี ้เพื่อใหใจ “หยุด” 

“นิ่ง” และ “ใส” ไดเร็วขึ้น 

 ตอเมื่อใจ “หยดุ” ไดสวนแลว จะเหน็ดวงแกวใส ลักษณะกลมรอบตัว มีรัศมีสวางโชติ เรียก 

ดวงใสนีว้า “ดวงปฐมมรรค” หรือ “ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน” 

 หยุดลงไปกลางดวงธัมมานปุสสนาสติปฏฐาน จะเห็นดวงใสอีกดวงหนึ่ง เรียก “ดวงศีล” 

 หยุดลงไปกลางดวงศีล จะเหน็ดวงใสอกีดวงหนึ่ง คือ ดวง “สมาธ”ิ 

 หยุดลงไปกลางดวงสมาธ ิจะเหน็ดวงใสอีกดวงหนึง่ คือ ดวง “ปญญา” 

 หยุดลงไปกลางดวงปญญา จะเหน็ดวงใสอีกดวงหนึง่ คือ ดวง “วิมุตติ” 

 หยุดลงไปกลางดวงวิมุตติ จะเหน็ดวงใสอีกดวงหนึง่ คือ ดวง “วิมุตติญาณทัสสนะ” 
 หยุดลงไปกลางดวงวิมุตตญิาณทัสสนะ จะเหน็กายมนษุย (กายฝน) ในวาง (สุญญตา) ของ 

ดวงวมิุตติญาณทัสสนะนัน้ 

 จากนั้น ใหกายมนษุยละเอยีด ทาํไปอีก ๖ ดวงธรรม กจ็ะเหน็ “กายทิพยหยาบ” ของตัวทาน 
 กายทิพยหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเห็นกายทพิยละเอียดของตวัทาน 
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 กายทิพยละเอยีดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเหน็กายพรหมหยาบของตวัทาน 
 กายพรหมหยาบทาํไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเหน็กายพรหมละเอียดของตัวทาน 
 กายพรหมละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม กจ็ะเหน็กายอรปูพรหมหยาบของตัวทาน 
 กายอรูปพรหมหยาบทาํไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเหน็กายอรูปพรหมละเอียดของตัวทาน 

กายอรูปพรหมละเอียดทาํไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเหน็กายธรรมโคตรภูหยาบ 
กายธรรมโครตภูหยาบทาํไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมโครตภูละเอียด 

 กายธรรมโครตภูละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเหน็กายธรรมพระโสดาหยาบ 
 กายธรรมพระโสดาหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเหน็กายธรรมพระโสดาละเอียด 

กายธรรมพระโสดาละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเหน็กายธรรมพระสกิทาคามหียาบ 

 กายธรรมพระสกิทาคามหียาบทาํไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระสกทิาคามีละเอียด 
กายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเหน็กายธรรมพระอนาคามีหยาบ 
กายธรรมพระอนาคามีหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระอนาคามลีะเอียด 
กายธรรมพระอนาคามีละเอยีดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระอรหัตตหยาบ 
กายธรรมพระอรหัตตหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเหน็กายธรรมพระอรหัตตละเอยีด 

 
 ช.) เรียงลําดับกายรวม ๑๘ กาย 
 ๑. กายมนุษยหยาบ ๒. กายมนุษยละเอียด 
 ๓. กายทิพยหยาบ ๔. กายทิพยละเอียด 
 ๕. กายพรหมหยาบ ๖. กายพรหมละเอียด 
 ๗. กายอรปูพรหมหยาบ ๘ กายอรูปพรหมละเอยีด 

   รวม ๘ กายนี ้เปน “สมถะ” (โลกยีธรรม) 
 ๙. ธรรมกายโคตรภู ๑๐. ธรรมกายโคตรรภูละเอียด 
       (กายธรรม)          (กายธรรมละเอียด) 

สัดสวนของธรรมกาย หนาตกักวาง ๕ วาหยอน สูง ๕ วาหยอน (ไมเต็ม ๕ วา) 

เสนผาศนูยกลางของดวงธรรมเทาหนาตกัธรรมกาย 
 ๑๑. ธรรมกายพระโสดาหยาบ ๑๒. ธรรมกายพระโสดาละเอียด 

สัดสวนของธรรมกาย หนาตกักวาง ๕ วา สูง ๕ วา  

เสนผาศนูยกลางของดวงธรรมเทาหนาตกัธรรมกาย 
 ๑๓. ธรรมกายพระสกทิาคามีหยาบ ๑๔. ธรรมกายพระสกทิาคามีละเอียด 

สัดสวนของธรรมกาย หนาตกักวาง ๑๐ วา สูง ๑๐ วา  

เสนผาศนูยกลางของดวงธรรมเทาหนาตกัธรรมกาย 
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 ๑๕. ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ ๑๖. ธรรมกายพระอนาคามลีะเอียด 
สัดสวนของธรรมกาย หนาตกักวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา  

เสนผาศนูยกลางของดวงธรรมเทาหนาตกัธรรมกาย 
 ๑๗. ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ ๑๘. ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 

สัดสวนของธรรมกาย หนาตกักวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา  

เสนผาศนูยกลางดวงธรรมเทาหนาตักธรรมกาย 

 
  -  รวมธรรมกาย ๑๐ องค เปน “วิปสสนา” (โลกุตรธรรม) 
  สรุป - สมถะกับวิปสสนา แยกกนัตรงนี้ ดูใหดี 
   - กายโลกียเปนขั้นสมถะ กายธรรมเปนขัน้วิปสสนา 

  - พิจารณาขั้นตอนของสมถะและวิปสสนาตั้งแตตรงนี ้และยังตางกนั 

ในเรื่องเนื้อหาบทเรียนดวย โปรดดูตอไป 

 
 ซ.) หลกัสูตรของสมถะ (โลกียธรรม) 
  ๑. กสิณ ๑๐  
  ๒. อสุภะ ๑๐ 
  ๓. อนุสติ ๑๐ 
  ๔. พรหมวิหาร ๔ 
  ๕. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
  ๖. จตุธาตุววฏัฐาน ๑ 
  ๗. อรูปฌาน ๔ 
 - รวมเปน ๔๐ เรียก สมถะมภูีมิ ๔๐  (นับจําแนก) 

 
        หลักสูตรของวิปสสนา (โลกุตรธรรม) 
  ๑. ขันธ ๕ 
  ๒. อายตนะ ๑๒ 
  ๓. ธาตุ ๑๘ 
  ๔. อินทรีย ๒๒ 
  ๕. อริยสัจ ๔ 
  ๖. ปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒ 
 - รวม ๖ เร่ือง เรียก วิปสสนามีภูมิ ๖ (นับหัวขอ) 
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 - การจัดแยกหลักสูตรของสมถะและวปิสสนาไวเชนนี้ เปนตําราทางพุทธศาสนาใชสืบตอกันมา 
 - เร่ืองความรูแผนกสมถะ เกดิจากกายโลกยีทัง้ ๘ คือ กายมนษุยหยาบ กายมนุษยละเอียด  

กายทิพยหยาบ กายทพิยละเอียด กายพรหมหยาบ กายพรหมละเอียด กายอรูปพรหมหยาบ  

กายอรูปพรหมละเอียด โดยมีกายมนุษยเปนปจจัย ความรูไปเกดิแกกายละเอียดเหลานั้น  
พูดใหงายก็คือ กายมนุษยเปนบาทใหกายละเอยีดอื่นทําวชิา และวิชาไปปรากฏแกกายละเอียด
เหลานั้น (จะไดกลาวตอไป) 
 - สวนความรูแผนกวปิสสนา จําเปนตองใชรูและญาณของธรรมกายเรียน เพราะเปนงานละเอียด 

จะใชรูและญาณของกายโลกียไมได (จะไดกลาวตอไป) เปนความรูข้ัน “เหน็แจง” จึงจะเอาเรื่องเอาราว

ได จะไดเหตุไดผลงานระดบันี้ ตองอาศัยธรรมกายเทานั้น 

 ทานเขาใจคํา “สมถะ” และ “วิปสสนา” และเขาใจขั้นตอนของสมถะและวิปสสนา เขาใจเนื้อหา

ของสมถะและวิปสสนา ตามที่แสดงมาแลว 
 พึงสงัเกตเหตผุลและที่มาทีไ่ปของความรูใหชัดเจน เพราะคําทั้ง ๒ มคีนพูดกนัมาก พูดกนัแบบ

อัตโนมัติเปนสวนใหญ ไมแสดงความรูวาอะไรเปนสมถะ อะไรเปนวิปสสนา แตดวนวนิิจฉัยวา อันนีเ้ปน

สมถะ อันนั้นเปนวิปสสนา ขอนี้มีแตเสียกบัเสีย 

 
 ฌ.) เกี่ยวกับที่มาของคํา “ธรรมกาย” 
 ๑. วนิัยมุขเลม ๓ หนา ๘๗ บรรทัดที่ ๑๓ (กัณฑที ่๒๗) สมเด็จพระสมณเจา กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส ผูรจนาตําราเลมนี้ อธิบายคาํ “บรรพชา” และ “อุปสมบท” วา คําทั้งสองคูกัน เหมือนกับคํา 

“รูปกายกับธรมกาย” 

 ๒. มีมาในสุตตันตปฎก “ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฐา อธิวจน ํธมกฺาโย อิติปฯ” (สามเณร 

วาเสฏฐ ธรรมกายคือ ตถาคต) 

 ๓. มีมาในธรรมบท “โย โข วกฺกล ิธมฺมํ ปสฺสติ โส ม  ํ ปสสฺติ โย ม ํปสสฺติ โส ธมฺมํ ปสสฺติ” 
(วักกลภิิกขุ ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนัน้เห็นเรา) 

 นี่คือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเหน็ตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย ธรรมกายคือพระพทุธเจา”  
 ๔. คําสอนทีว่า 
 พุทฺธ ํ สรณ ํ คจฺฉามิ 
 ธมฺม ํ สรณ ํ คจฺฉามิ 
 สงฺฆ ํ สรณ ํ คจฺฉามิ 
             ทติุยมฺป พุทฺธ ํสรณ ํ คจฺฉามิ ฯลฯ 
             ตติยมฺป พุทฺธ ํสรณ ํ คจฺฉามิ ฯลฯ 
 แปลวา ขาพเจาขอถึงวา พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา เปนที่พึง่เปนที่ระลกึถึง 
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 พระพทุธเจา หมายถงึ ธรรมกาย 
 พระธรรมเจา หมายถงึ ดวงธรรมที่ทาํใหเปนธรรมกาย คือ ดวงธมัมานุปสสนาสติปฏฐาน  

เปนดวงแกวขาวใสและสวางโชติในทองธรรมกาย 
 พระสงฆเจา หมายถงึ ใจ จติ วิญญาณ ของธรรมกาย คือ ความรูสึกนึกคิดของธรรมกาย 
 ๕. บทสวดที่วา 

    
พุทฺโธนตฺถิ  เม สรณํ อญฺํ                                           เม สรณ ํวร ํ

 
 

 แปลวา ส่ิงอื่นไมใชที่พึง่ ไมใชที่ระลึกถงึ พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา เปนที่พึง่ 

อันประเสริฐของเรา 

 พระพทุธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา หมายถงึ  “ธรรมกาย” 

 ที่พึง่อันประเสริฐของเราคือ “ธรรมกาย” 

 
 

ที่มาของกายละเอียดตางๆ 
 
 ถามวา กายละเอียดของเรามีที่มาจากไหน กายละเอียดของเราไดแก กายฝน กายทิพย  

กายพรหม และกายอรูปพรหม ทั้งหยาบและละเอียด 

 โปรดดูหนังสือบาลีเลม “ปฐโม ภาโค” หนา ๑๐ ยมกวคฺควณฺณนา แหง ธมฺมปทฏฐกถา  

ปฐโม  ภาโค เร่ืองพระมหาปาละจักษุพกิาร 
 มีเร่ืองยอวา พระมหาปาละตั้งสัจจะปฏิบัติกิจจงกรม ๓ เดือน โดยไมนอน ตอมานยันตาเกิด

อาพาธ หมอคนหนึ่งนํายาหยอดตามาถวายใหหยอด การหยอกนัน้ตองนอน น้ํายาจึงจะเขาตา  

เวลาผานไป วนัหนึ่งหมอยามาพบพระมหาปาละ เห็นวานัยนตายังไมหาย หมอจึงถามวา พระเดช

พระคุณหยอดตาดวยยาทีถ่วายไวหรือเปลา พระมหาปาละกน็ิ่ง ไมตอบ หมอถามอีกวา นัง่หยอด หรือ

นอนหยอด พระมหาปาละกน็ิ่ง แตเกรงใจเจาของยา เพราะเขาถวายยามาแลว เลยพูดไปวา จะปรึกษา

ดูกอน หมอถามวา พระเดชพระคุณจะปรกึษาใครเลา เพราะในทีน่ั้นไมมีใครเลย พระมหาปาละตอบวา 

จะปรึกษากับ “กรัชกาย” คัดมาเฉพาะบางตอน ดังนี ้
 ๑. คจฺฉาวุโส, มนฺเตตฺวา ชานิสสฺาม ิ
     (ผูอาวโุส ขาขอปรึกษาดกูอน แลวจึงจะรู) 

 

{   } 
พท โธ 

ธม โม 

สง โฆ 
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 ๒. เถรสสฺ จ ตตฺถ เนว ญาตี น สาโลหติา 
     (ในที่นัน้ไมมีญาติสายโลหิตของพระเถระเลย) 
 ๓. เกน สทธฺิ  ํ มนฺเตยฺย? 
     (จะปรึกษากับใครเลา?) 
 ๔. กรชกาเยน ปน สทฺธ ิ ํ มนฺเตนฺโต 
     (ปรึกษากับ “กรัชกาย” อยู) 

 - คํา “กรัชกาย” ไดแก กายละเอียด เปนกายในกาย เพราะกรัชกาย แปลวา ธุลีในสรีระ 

    ธุลี แปลวา ละออง, ฝุน, ละเอียด 
   สรีระ แปลวา รางกาย 
 - ไมทราบวา พระมหาปาละปรึกษากายละเอียดกายไหน ทราบแตวา กรัชกายบอกวา จะเหน็แก

ศาสนา หรือเห็นแกจกัษ ุเมือ่ต้ังสัตยวาจะไมนอน ก็จงเห็นแกศาสนา ตอมาพระมหาปาละจกัษพุกิาร  

ไดสําเร็จเปนพระอรหนัต 

 

 
ที่มาของชื่อดวงธรรม 

 
ดวงธรรมม ี๖ ดวง มีชื่อเรียก ดังนี ้

๑. ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 

๒. ดวงศีล 

๓. ดวงสมาธ ิ

๔. ดวงปญญา 

๕. ดวงวมิุตติ 
๖. ดวงวมิุตติญาณทัสสนะ 

เทียบไดกับธรรมขันธ ๕ ในธรรมวิภาค ปริเฉทที ่๒ คือ 

๑. สีลขันธ หมวดศีล 

๒. สมาธิขันธ หมวดสมาธ ิ

๓. ปญญาขันธ หมวดปญญา 

๔. วิมุตติขันธ หมวดวิมุตต ิ

๕. วิมุตติญาณทสัสนะขันธ หมวดวิมุตติญาณทัสสนะ 
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ที่มาของชื่อธรรมกาย 
 

๑. ธรรมกายโคตรภูหยาบ (กายธรรม) 

๒. ธรรมกายโคตรภูละเอียด (กายธรรมละเอยีด) 

๓. ธรรมกายพระโสดาหยาบ 

๔. ธรรมกายพระโสดาละเอียด 

๕. ธรรมกายพระสกิทาคามหียาบ 

๖. ธรรมกายพระสกิทาคามีละเอียด 

๗. ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ 

๘. ธรรมกายพระอนาคามีละเอยีด 

๙. ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ 

๑๐. ธรรมหายพระอรหัตตละเอียด 
เทียบไดกับมรรค ๔ ผล ๔ ในธรรมวิภาค ปริเฉทที ่๒ คือ 

 
มรรค ๔ 

 ๑. โสดาปตตมิรรค  ๒. สกทิาคามมิรรค 
 ๓. อนาคามิมรรค ๔. อรหัตตมรรค 

 
ผล ๔ 

 ๑. โสดาปตตผิล ๒. สกทิาคามผิล 
 ๓. อนาคามิผล ๔. อรหัตตผล 

 
 คําวา “ธรรมกายโคตรภู” นัน้ เปนธรรมกายเบื้องตน ไดแก การยกสภาพจิตใจเขาสูความเปน 

“อารยะ"”เปนโคตรภูบุคคล หลวงพออธิบายวา ใครทาํไดเทากับ “บวชใน” คือ บวชกายละเอียดดวย  

ถาเปนสตรีเทากับบวชใน แตถาเปนบุรุษเทากบับวชนอกบวชใน เปนการบวช ๒ ชัน้ กรณนีี้เอง ที่สตรี
สามารถสรางบารมีไดเทาบุรุษ เพราะสตรีไมสามารถบวชเปนบรรพชิตได มศีีลไดอยางมาก 
แคศีล ๘ แตถาจะสรางบารมีใหทนัชาย ก็ตองทําธรรมกายเปนเทานั้น 
 ธรรมกายโคตรภู ทําสมาบัติเปนอนโุลมปฏิโลม ๗ เที่ยว ยกฐานะเปนธรรมกายพระโสดา มีฐานะ

เปนอริยบุคคลทันที ที่มาของคํา “โคตรภู” โปรดอานหนังสือพระปฐมสมโพธิกถา (ปฐมสมโพธิ) ดูปริเฉท

ที่ ๒๙ เร่ืองธาตุอันตรธานปริวัตต หนา ๒๕๔ บรรทัดที ่๕ 
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 “ดูกรสําแดงพระอานนท ไปในอนาคตกาล จะหาภิกษทุรงไวซึง่จีวรมไิด จะมีก็แตโคตรภูสงฆ

............” 

 คํา “โคตรภูสงฆ” ไดแก พระสงฆที่บรรลุธรรมกายเบื้องตน จะเหน็คําวา “โคตรภู” เปนคําเกา 

อีกคําหนึ่ง 

 เดิมทีเดียว หลวงพอวัดปากน้ํา เรียกธรรมกายเบื้องตนวา “กายธรรม” 
  เร่ืองชื่อของดวงธรรม ไดแสดงมาแลว ๕ ชื่อ สวนดวงธรรมดวงแรกเรียกวา ดวงปฐมมรรค หรือ

ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คําวา “ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน” มาจากไหน คํานี้เปนชื่ออยูในเร่ือง 

สติปฏฐาน ๔ โปรดทบทวนดู 
 สวนที่เกีย่วกบัชื่อของกายโลกีย ไดแก กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม ทั้งหยาบและ

ละเอียด มาจากคํา “กรัชกาย” ตามที่กลาวมาแลว และทานจะพบในพระไตรปฎกอีก เชน คําวา  

พรหมกายและธรรมกาย เปนตน 
 ตามที่ไดอางองิมานี้ ก็เพื่อจะแสดงวา เร่ืองของธรรมกายมีที่คนควา ยิง่คนมากกย็ิ่งพบมาก  

แตที่อางมานัน้สวนใหญอยูในหนังสือ “ธรรมวิภาค ปริเฉทที ่๒” เปนหนังสือของนักธรรมโท ทานหาอาน

ไดงาย 

 คําวา “ธรรมกาย” มีปรากฏในหนังสือตางๆ มากมาย ทีผ่มยกมาแสดงนัน้ เพียงเล็กนอย  

ทานทีม่ีความประสงคจะคนควาทีม่าของคาํวา “ธรรมกาย” วามีในที่ใดบางนั้น โปรดคนจากหนังสอื 

“ธรรมกาย” (พิมพที่โรงพิมพไทยพาณิชยการ สีลม พระนคร พิมพเมื่อเดือนกันยายน ๒๔๙๙) จะพบวา

พระทพิยปริญญา (ธูป กลัมพสุต ป.๖) รวบรวมไวมาก และกลาวไวในหนังสือดังกลาวนั้นแลว 

 
 

สรุปการบรรยาย 
 
 ๑. ทานไดเหน็ ความสาํคัญของการฝกใหเปนธรรมกาย พระพทุธองคใชเวลาคนควา ๖ ป  

จึงพบธรรมกาย และเมื่อถึงธรรมกายพระอรหัตถละเอียดแลว พระธรรมกายแจงใหทราบวา กายมนษุย

ของพระองคเปนสัพพัญู มีหนาที่สอนเวไนยสัตว และธรรมกายไดสงรูสงญาณใหเหน็ วิชชา ๓ ในคนื 

ที่เหน็ธรรมกายดวย คือ 
 - ปุพเพนวิาสานสุสติญาณ  ระลกึชาตหินหลังได 

- จุตูปปาตญาณ เหน็การเกิดการตายของสัตวโลก 
- อาสวกัขยญาณ เหน็วธิทีําใหหมดกิเลส 
ธรรมกายเหน็วิชาอะไร ก็บอกแกกายมนุษยของพระองค และพระพุทธองคก็นาํความรูนั้น 

มาสอนพุทธบริษัท ทั้งความรูเบื้องตน กลาง ปลาย รวมเปนปฎกได ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ 
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วิชาธรรมกายนี้ เมื่อพระพุทธเจาเขาพพิพานไปแลว ๕๐๐ ป ยังมีผูประพฤติ ยังมีผูปฏิบัติอยู 

หลังจาก ๕๐๐ ปไปแลว วิชานี้ไมมีผูปฏิบัติตอ ทําใหขาดอริยบุคคลไปอยางนาเสียดาย 

 
 แตเรายังโชคดีที่ “พระมงคลเทพมุน”ี หลวงพอวัดปากน้าํ เขตภาษีเจริญ หรือ 

ที่เราเรยีกวา “หลวงพอสด” สามารถคนความวชิานี้ไดมาอีกครัง้หนึ่ง ถือวาเปนสมบัติ
อันล้ําคาทีพ่วกเราทั้งหลายจะตองผดุงรักษากันสืบไป 
 
๒. ธรรมกายเปนเครื่องบงชีว้า เราจะหมดภพหมดชาติ พนจากการเวยีนวายตายเกดิ แตวา 

ตองเรียนรูใหสูงขึ้นไป และตองเอาจริง แมวาเราเรียนไดไมมาก ก็ยงัเปนนิสัยปจจัยติดไปปรภพเบื้องหนา 
๓. วชิาธรรมกายนีม้ีเนื้อหาใหเรียนมาก มตีน มีกลาง มปีลาย มีหยาบ มีละเอียด มีออน มีแก 

ทานใดจะเรียนไดเทาไร สุดแตความตั้งใจจริงเปนสาํคญั ทานที่ต้ังใจจริง ฝกจริง เรียนจริง แปลวา  

“เราเปนผูต่ืนแลว” แตยังไม “เบิกบาน” เพราะ ยังทาํไมเปน ขอนี้ตองเรงทําความเพยีร 
๔. การฝกเบื้องตน ทานอาจไมเห็นธรรมโดยตลอด เพราะ เราเริ่มฝก อยางนอยตองใหเหน็ 

ดวงปฐมมรรคไวกอน เพื่อจะไดไตเตาไปถึง “ธรรมกาย” ในวนัตอไป 

๕. อานิสงสเบือ้งตน เพียงแต “เหน็ดวงธรรม” ในทองของทาน หรือเหน็”ธรรมกายเบื้องตน”  

จะเกิด “หิริโอตตัปปะ” แกใจตน ทั้งที่เราไมทราบวาหิริโอตตัปปะคืออะไร ทานทีม่ีทกุข โศก โรค ภัย ทกุข

ภัยเหลานัน้จะหมดไป เพราะอานุภาพธรรมกาย “ธรรมกายคือ พระพทุธเจา” ในการเลาเรียนจาํตองให

โอกาสแกตนบาง อยาใจรอน แมพระพทุธองคยังทําความเพียรถงึ ๖ ป นาเสียดายทีบ่างคนเรียนยงัไมถึง

แกน ก็ดวนออกความเหน็สวนตัว ทานควรเรยีนใหลึก ปฏิบัติใหจริง เรียนใหครบหลกัสูตร แลวจึงมาออก

ความเห็นกันในตอนนั้น จึงจะถูกหลักนักปราชญ 

 
 
ลําดับความเบื้องตนโดยยอ 
 
 - ทานผูสอนตองคิดวา จะกลาวความเบื้องตนโดยพิสดารหรือโดยยอ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูเรียน 

เปนสําคัญ หากจะกลาวโดยพิสดาร พึงลาํดับความและสาระตามที่ทาํไวแลว จะตัดตรงไหน เพิ่มตรงใด 

โปรดพิจารณาตามที่สมควรเถิด 
 - การกลาวโดยยอ จะขึ้นอยางไร สรุปอยางไร จึงจะเหมาะแกเวลา เชน 
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ก. ยกกายฝนขึ้นกลาว 
 การที่เรานอนหลับ ฝนวาไปโนนมานี่ แตพอกายมนุษยต่ืนจากนอนหลบั ไมทราบวากายฝน 

ของเราไปที่ไหน ถาฝนราย กายมนุษยจะทกุขรอน หากฝนดี กายมนุษยคือ ตัวเราจะปรีด์ิเปรม ทําไม 

กายมนุษยจะตองไปรับแทนดวย ที่เปนเชนนี ้เพราะกายฝนเปนกายละเอียดของกายมนุษย เวลามาเกิด 

กายฝนเปนผูมากอน ตอเมือ่กายฝนเขาสูครรภมารดาแลว จงึเกิดกายมนุษยหยาบ สวนกายฝนซอนตัว

อยูในดวงธรรมของกายมนษุย และถากายมนุษยตาย ความรูสกึของกายมนษุย จะถายไปอยูกับ
กายฝนทั้งหมด ถากายมนุษยทําบุญสนุทาน รักษาศีลเจริญภาวนา กายฝนกไ็ปสูสุคติ  
ในทางกลับกนั ถากายมนษุยสรางบาปกรรมไว กายฝนจะไปสูทคุติทันที 
 ถาตองการจะไปเห็น “กายฝน” ก็เอาใจไปหยุดและนิง่ไวที่ศูนยกลางกาย จากนั้นก็แนะนํา

จุดหมายฐานที่ต้ังของใจ ๗ ฐาน พรอมทั้งอุปกรณ บอกวิธีปฏิบัติต้ังแตตนจนจบ 
 แตถากลาวแคกายฝน ดูจะหวนไป ควรลําดับไปจนครบ ๑๘ กาย แลวจึงแสดงอุปกรณ 

 
 ข. ยกพทุธวจันะขึ้นกลาว 
 สุตตันนปฎก “ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฐา อธิวจนํ ธมมฺกาโย อิติปฯ” (สามเณรวาเสฏฐ 
ธรรมกายคือ ตถาคต) 

 ธรรมบท “โย โข วกฺกล ิธมมฺํ ปสสฺติ โส ม  ํ ปสสฺติ โย มํ ปสสฺติ โส ธมฺมํ ปสสฺติ”  
(ภิกขุวักกลิ ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนัน้เห็นเรา) 

 จากพุทธวัจนะทั้งสอง ไดความวา “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเหน็ตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย”  

 คําวา “ดวงธรรม” ไมไดหมายความวา คําสอนในคัมภีร คาวา “ธรรม” ที่แปลวา คําสอนของ

พระพทุธเจานัน้ เปนความหมายเบื้องตน แตความหมายขั้นปรมัตถ ทานหมายถงึ ดวงธรรมหรือ 

ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (ดวงปฐมมรรค) อันไดแก ดวงแกวขาวใสและสวางโชติ อยูที ่

ศูนยกลางกายของเราทุกคน 
 ถาจะเขาถงึธรรม คือเหน็ดวงธรรมทีว่านี้ ตองทําใจหยุด และทาํใจนิง่ที่ศูนยกลางกาย ตอเมื่อ 

ใจหยุดจึงเหน็ เปนการเห็นดวยใจ ถาไมหยุดแสดงวา เขาถึงไมได เหน็ไมไดทีเดียว 

 ที่วา “ผูใดเห็นธรรม ผูนัน้เหน็ตถาคต” นั้นมีความหมาย ๒ อยาง คือ 
 (๑.) ที่วาดวงธรรมก็คือ ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เห็นดวงธรรมนีแ้ลว สงใจนิ่งไปกลาง 

ดวงธรรมนัน้ ใหนานเทานาน แลวจะเห็นธรรมกายใน “วาง” ของดวงธรรมนั้น คือ ดวงธรรมเปนสือ่ให

เห็นธรรมกาย ถาเหน็ดวงธรรมแลว เปนตองเหน็ธรรมกายแนๆ และถาเราไมเหน็ดวงธรรม เรากห็มด

โอกาสเห็นธรรมกาย ดวงธรรมกับธรรมกายจึงเปนของคูกนั 
 (๒.) อีกนยัหนึง่ เมื่อเหน็ดวงธรรมแลว ดวงธรรมเหลานัน้จะเปนสื่อใหเห็นธรรมกายไดในที่สุด 

คือ เหน็ดวงธมัมานุปสสนาสติปฏฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวมิุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 
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เห็นกายฝน กายฝนทาํไปอีก ๖ ดวงธรรม ไปเหน็กายทพิยหยาบ ฯลฯ ..... จนถงึกายที่ ๙ คือ ธรรมกาย-

โคตรภูหยาบ จากนั้นก็เหน็เปนธรรมกายที่ใหญข้ึนเปนลําดับไป 

 
 สรุป การกลาวนาํเบื้องตน เปนการใหความรู นําผูปฏิบัติไปสูการปฏิบัติจริง ทานจะกลาวโดย

แสดงความรูอยางพิสดารหรืออยางยอ หรือจะตัดตออยางไร ก็สุดแตทานวทิยากรจะเลือกทาํ 
 
 ตามที่แสดงมานัน้ เปนการกลาวอยางพิสดารและอยางยอ จากนัน้เปนขั้นตอน การสอนทานัง่ 

การบอกจุดหมายทางเดินของใจ โดยแสดงแผนภาพและอธิบาย เสร็จแลวจึงเริ่มปฏิบัติจริง 

 
 

ข้ันปฏิบัติจริง 
 
ก. บทบาทของวิทยากรขั้นตอนนี ้
 ใหวทิยากรบอกนํา โดยใหผูนั่ง “นึกถึงดวงแกวขาวและใส ลักษณะกลมรอบตัว มีขนาดโต 

เทาแกวตา” เมื่อนึกเหน็แลว ใหนึกดวงแกวนัน้วาม ี“จุดศูนยกลาง เปนจุดใสเทาปลายเข็ม กลางดวงแกว

นั้น” และใหวทิยากรบอกนาํวา 
 (๑.) ฐานที่ ๑ หญิงนอมดวงใสเขาทางชองจมูกทางซาย ชายชองจมูกทางขวา สงใจนิ่งกลาง 

ดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ๓ คร้ัง 
 (๒.) ฐานที ่๒ แลวนึกเลื่อนดวงใสมาฐานที ่๒ คือ เพลาตา หญิงเพลาตาซาย ชายเพลาตาขวา 

ตรงรูน้ําตาออก คือ ตรงรูของประตูตา สงใจนิ่งกลางดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ๓ คร้ัง 

นึกใหดวงใสสวางขึ้น ใหใสยิง่ขึ้น 

 (๓.) ฐานที ่๓ แลวนึกเลื่อนดวงใส ไปต้ังไวที่จอมประสาทในกะโหลกศรีษะของตัวเรา ขณะที่

เลื่อนดวงใสไปนั้น ใหทานเหลือกตาเหมอืนตาของคนที่ชัก คือ เหลือกตาเขาไปในกะโหลกศีรษะ เพื่อใช

ใจมองดูดวงใสในกะโหลกศรีษะ ทัง้นี้ เพื่อใหใจเหน็ขางใน ถาไมทาํอยางนี้ เรามักเหน็ดวงธรรมนอกตัว 

เมื่อเหลือกตาเสร็จแลว สงใจนิ่งกลางดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ๓ คร้ัง นึกใหดวงใส 

สวางขึ้น และใหใสยิ่งขึน้ 
 (๔.) ฐานที ่๔ แลวเลื่อนดวงใสมาที่ปากชองเพดาน ตรงจุดหมายที่สําลักอาหาร ซึง่ทุกคนเคย

สําลัก นึกใหดวงใสอยูตรงนัน้ สงใจนิง่กลางดวงใส แลวบริกรรม  “สัม มา อะ ระ หงั” ๓ คร้ัง 
 (๕.) ฐานที ่๕ แลวเลื่อนดวงใสมาที่ปากชองลําคอ เหนอืลูกกระเดือกนิดหนึ่ง สงใจนิ่งกลาง 

ดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ๓ คร้ัง 
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 (๖.) ฐานที่ ๖ แลวเลื่อนดวงใสมาไวในทอง ราวสะดือ ใหสมมุติเปนมโนภาพวา มีเสนดาย 

เสนหนึง่ แทงจากสะดือตัวเองขึงตึงทะลุขางหลัง อีกเสนหนึง่แทงจากสขีางขวาขงึตึงทะลุสีขางดานซาย 

จึงเหน็เปนมโนภาพวา ในทองเรามีเสนดายตัดกัน ๒ เสน เปนรูปกากบาท ใหนําดวงใสวางไวตรงจุดที่

เสนดายตัดกนันัน้ สงใจนิง่กลางดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ๓ คร้ัง นึกใหดวงใสสวางและ

ใหใสยิ่งขึน้ 
 (๗.) ฐานที ่๗ แลวยกดวงใส ใหสูงขึน้จากจุดที่เสนดายตัดกันประมาณ ๒ นิ้วมือตัวเอง สงใจนิง่

กลางดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ตลอดไป บริกรรมไปรอยครั้งพันครั้ง นานเทานาน 

 ตอเมื่อใจ “หยดุ” และ “นิง่” ไดสวนแลว ดวงแกวสมมุติที่เรากาํหนดขึน้แตแรกนั้น จะหายไป 

แลวทานจะเหน็ดวงแกวดวงใหม รัศมีโชต ินี่คือทานเห็น “ดวงธรรม” (ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน) 

แลว จากนัน้คอยฟงวทิยากรจะไดฝกวิชาชัน้สงูใหตอไป 

 
ข. บทบาทของวิทยากรหลังจากนั่งเงียบแลว ๑๐ นาที 
 - ผูเรียนบริกรมไปแลว ๑๐ นาที จะเกิดปญหาขึ้น ๒ อยาง คือ 
 (๑.) บางทานเอาใจไปนึกเรื่องอื่น ดวยความเผลอ แตใจก็บริกรรม ใจอีกสวนหนึ่งนึกไปดวยเรื่อง

อะไรรอยแปด ใจไมเปนสมาธิ 
 (๒.) บางทานเห็นความสวางที่นยันตา หรือไปสวางที่ศีรษะ บางทเีหน็ดวงธรรมขางนอก  

บางรายเหน็ดวงธรรมในทอง แบบเห็นๆ หายๆ  

 จึงขอใหวทิยากรเตือน ดวยการบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ดังๆ พอไดยินและพูดชีแ้นะไปดวย 

เปนการแกความเผลอและแกการเห็นที่ผิด เชน 

 
เตือนครั้งแรก - บริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ไว อยาเผลอ 
  - สวางที่ใบหนา อยางสงใจไปดู 
  - สวางขางนอก อยาสงใจไปดู 

- เปนแสงไฟฉายมาทีห่นา อยาสงใจไปด ู
- ใหดูในทองอยางเดียว ถงึแมจะยงัไมเหน็ ก็ดูแตในทองเทานั้น และบรกิรรมไปดวย 
- ปกใจลงตรงไหน ก็ตรงนัน้ อยาเปลี่ยน อยาสายใจไปหาที่สวาง ปกใจลงแลวก็ตรงนั้น 

แตแรกที่สงใจจี้ลงไป ถามืดก็จี้ตรงมืด ถาสวางก็จี้ตรงนัน้ อยาเปลี่ยนที่จี้เปนอันขาด 
 การเตือน ใหทาํเปนระยะ สัก ๑๐ นาที พูดหนหนึง่ ทัง้นี ้ปองกนัการเผลอ แตไมพูดยาวหรือ 

ใหดังเกนิไป ตองพิจารณาวา ไมเปนการรบกวนสมาธิของผูปฏิบัติ 
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เตือนครั้งที่สอง - ทานทั้งหลายบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ใหติดตอกนั 
  - สําหรับทานที่เหน็ดวงใส (ดวงปฐมมรรค) แลว ใหสงใจจี้กลางดวงธรรม เลิกบริกรรม 

“สัม มา อะ ระ หงั” เปลี่ยนคําบริกรรมเปน “หยุดในหยดุๆๆ” และจี้กลางดวงธรรม
ไว ดวงธรรมจะโตขึ้น และสวางขึ้น 

  - สวนที่เห็นดวงธรรมนอกตวัคือ ไมเห็นในทอง ใหเปลีย่นวิธีฝกใหม คือ ใหเหลือกตา

ของตน ชอนกลับเขาไปในกะโหลกศีรษะ นึกใหเหน็ดวงใสในกะโหลกศีรษะ  

แลวนึกเลื่อนดวงใสลงไปในทองของตน แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” ตอไป 

เปนวธิีแกการเห็นดวงธรรมนอกตัว 

 
ค. การวัดผล 
 เมื่อฝกไปไดเปนเวลาพอสมควรแลว จากนี้ไปเปนขั้นตอนของการวัดผล วทิยากรประกาศ 

พอไดยิน 
 - จากนี้ไป วทิยากรจะตรวจสอบการปฏิบัติ ขอใหทุกทานบริกรรมตอไป ทานใดทีเ่หน็  

“ดวงธรรม” แลว ขอใหพยักหนา “อยาลืมตา” ข้ึนมาเปนอันขาด โดยวิทยากรจะไปถามใกลๆ  

ทานทีย่ังไมเหน็ดวงธรรม ก็ไมตองพยกัหนา คงฝกบริกรรมตอไป 
 วิธีนี ้ถาเปนนกัเรียนจาํนวนมาก ใชถามเปนรายบุคคลไมไดเพราะ จาํนวนมาก ควรใชวิธี  

“ยกมือขวา” แตอยาลืมตา หากลมืตา ความเห็นอนันัน้จะหาย เพราะใจเคลื่อนเสียแลว 

 
 กรณีที่ตรวจเช็คเปนรายบุคคล 
 - ทานเห็นดวงธรรมแลวใชไหม 
 - ผูปฏิบัติไมพยักหนา แปลวา ยงัไมเห็น เราตองกาํชับใหบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง ใหยิง่ขึ้น 

อยาถามแลวเดินผานไป ผูปฏิบัติอาจประหมาหรือตกใจ ถาสัง่ใหบริกรรมแลว ใจของผูปฏิบัติจะไมเกิด

ภาวะเชนนัน้ อันนี้เปนเคล็ดลับ 
 - รายทีพ่ยกัหนา แปลวา เหน็ดวงธรรมแลว 

    ใหทานรีบบอกวิชาใหเปน “ธรรมกาย” เดี๋ยวนัน้ ยังไมตองใหเห็น “กายฝน”  

 
 การเห็นกายฝนหรือกายทิพย จะเลือนหายไปได 
 ถาเห็น “ธรรมกาย” จะไมหาย 
 

 และยังไมตองทํา ๑๘ กาย เพราะยากมาก 

 ยึดหลักเบื้องตนวา “เห็นดวงธรรมแลว ทาํใหเหน็ธรรมกาย” 
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 เปนอันยุติกนัเพียงนี้กอน เร่ืองทาํ ๑๘ กาย รอไวทาํกนัโอกาสอื่น 
 - รายทีเ่หน็ดวงธรรมแลว ส่ังใหผูปฏิบัติทําวิชาตามที่เราบอก เราสัง่อะไรใหทองตาม  

และทําตามไปดวย 

 “วาตามผมนะครับ” วทิยากรบอกนําวา 

 “หยุดในหยุดๆๆๆ” 

 “พึงนึกใหเหน็ดวงธรรมใสขึ้น สวางขึ้น ชัดขึ้น” 

 จากนี้ไป สมมติุใจทานเปน “เข็ม” ใหเข็มเปนใจ สงใจจีก้ลางดวงธรรมแลวทอง  

“หยุดในหยุดๆๆๆ” นกึใหเหน็ “จุดเล็กขาวใสเทาปลายเขม็” กลางดวงธรรมนั้น 

 เมื่อเหน็ “จุดเล็กขาวใสเทาปลายเข็ม” กลางดวงธรรมแลวใหพยักหนา เพื่อบอกเราวาทาํไดแลว 

เราจะไดบอกวิชาอืน่ตอไป 

 ใหเอาใจจี ้ที่จดุขาวใสเทาปลายเข็ม พรอมกับบริกรรมวา “หยุดในหยดุๆๆๆ” 

 แลวจุดขาวใสเทาปลายเข็มจะ “วาง” หายไป เกิดสภาวะ เวิ้งวางเหมอืนทองฟาปราศจากเมฆ 

แลวจะเหน็ “พระพทุธรูปขาวและใส” ใน “วาง” นั้น พระปฏิมากรเปนเกตุบัวตูม นัง่ขัดสมาธิอยูในทองเรา 

เราหนัหนาไปทางไหน พระพุทธรูปขาวใสก็หนัหนาไปทางนั้น พระพุทธรูปขาวใสนี ้คือ “ธรรมกาย”  

หนาตักธรรมกายอยางนอยใหได ๕ วา เปนสัดสวนของธรรมกายพระโสดา 

 จากนั้นใหทอง “หยุดในหยุดๆๆๆ” 

 และทอง “ใสในใสๆๆๆ” ใหยิง่ขึ้น ธรรมกายจะไดใสยิ่งขึน้ และโตยิง่ขึน้ เปนอันวาฝกเบื้องตน

เสร็จส้ิน 
 เสร็จรายนี้แลว ไปตรวจสอบรายอื่นตอไป 
 รายหนึ่งๆ ควรใชเวลาไมเกนิ ๑ นาที ตองรีบทําเร็วๆ เพราะผูเหน็ดวงธรรมเปนจํานวนมาก  

รีบทําใหเสร็จ หากปลอยทิง้ไว ดวงธรรมที่เห็นอาจเลือนหายไปได จึงตองรีบทําใหเปนธรรมกาย 
เบื้องตนเสรจ็ไปรุนหนึ่งกอน อยาปลอยทิ้งไวเปนอนัขาด 
 สรุปวา ข้ันตอนนี ้มีกี่รายทีท่าํปฐมมรรคได และเหน็ธรรมกายเบื้องตนแลว แยกประเภททีท่ําได

แลวไวชั้นเรียนหนึ่ง เพื่อไปเรียนทาํ ๑๘ กาย สวนหนึ่งทีย่ังทําไมได จดัใหเรียนชัน้มลูตามเดิม 
 เปนหนาที่ของวิทยากรที่จะตองคิดได ทําได 
 บทที ่๑ มีตอนใดที่ทานไมเขาใจ มีตอนใดที่ทาํไมได โปรดทําความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง เปนบทแรก

ที่ยากมาก เพราะเนื้อหามีมากพอสมควร ควรอานหลายเที่ยว อยาขามไปขามมา ใหแตกฉาน  

และเขาใจจรงิๆ เปนบทๆ ไป เห็นวาเขาใจดีแลว จึงตอบคําถามทายบท ตอบโดยไมดูตํารา 
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คําถามบทที่ ๑ 
 

๑.  พระพุทธศาสนามีคําสอน ๓ ขอ คืออะไรบาง 

๒.  ทานเขาใจ สจิตฺตปริโยทปนํ อยางไร อธบิาย 

๓.  สจิตฺตปริโยทปนํ เกี่ยวของกับมรรค ๘ อยางไร 

๔.  สมถะกับวิปสสนา ตางกันในเรื่องใดบาง 

๕.  เรากาํหนดนมิิตเพื่ออะไร 

๖.  การเดนิของใจ ของการมาเกิดกับการไปเกิด เดินตางกนัอยางไร 

๗.  ศูนยกลางกายอยูที่ไหน สําคัญอยางไร 

๘.  การทําใจใหหยุดมีกลวธิีทาํอยางไร 

๙.  จงเตรียมอุปกรณการสอน และลําดับข้ันตอนการสอน เพื่อฝกใหทาํปฐมมรรคเบื้องตนมาด ู

๑๐.   เมื่อทําปฐมมรรคไดแลว จงแสดงวิธีฝกใหเหน็ธรรมกายเบื้องตนมาด ู

๑๑.   จงแจงที่มาของชื่อดวงธรรม ชื่อกายละเอียด และชื่อของธรรมกาย 

๑๒. ที่วา “ผูใดเห็นธรรม ผูนัน้เหน็ตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” นัน้ทานเขาใจอยางไร 

๑๓. จงใหความหมายของคํา “หยุด” “นิง่” ตามแนววิชาธรรมกาย 

๑๔. ทานมีเวลาเพยีง ๕ นาที จงแสดงวิธีฝกใหพุทธบริษัท ทาํปฐมมรรคเบือ้งตนมาดู 

๑๕. จงแสดงวธิีฝกใจใหเหน็ธรรมกายในอิริยาบถทัง้ ๔ มาด ู

๑๖.   จงแสดงวิธีแกคนเห็นดวงธรรมนอกตัว ใหเหน็ดวงธรรมในทองมาดู 

๑๗. ทานไดรับเชิญใหแสดงปาฐกถาการฝกวิชาธรรมกาย ใหผูคงแกเรียนและนักคนควาฟง 

ก. ใหทานแสดงปาฐกถาลําดบัความโดยพสิดาร จนถึงขัน้ดําเนินวิชา ๑๘ กาย 

ข. สาธิตการเดนิของใจ ๗ จุดหมาย 

ค. สาธิตการนั่ง 
ง. บอกแนวการปฏิบัติ และควบคุมการปฏิบัติ 

๑๘. จงแสดงการวดัผล เนื่องจากผูปฏิบัติเห็นดวงปฐมมรรคแลว ใหทานบอกวิชาจนเหน็ธรรมกาย

เบื้องตน 

๑๙.   ผูปฏิบัติแจงวาเห็นปฐมมรรค เราบอกวิชาใหเขาเหน็ธรรมกาย แตแลวเขาไมเห็นธรรมกาย 

ขอใหทานชี้แจง และแสดงวธิีแกไขมาดู 
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บทที่ ๒ 
 

การฝกใหเห็น ๑๘ กายตามหนังสือมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้ํา              
เขตภาษเีจริญ กทม. 

 

ความเบ้ืองตน 
 

1. ผูเรียนเห็นธรรมกายเบื้องตน 
จะดําเนนิใหเห็น ๑๘ กาย มีวิธทีําอยางไร 

2. ผูเรียนเห็นดวงปฐมมรรค 
จะดําเนนิใหเห็น ๑๘ กาย มีวิธทีําอยางไร 

3. รูปรางของกายตางๆ เปนอยางไร 
กายมนุษยกับกายฝน มีรูปรางหนาตาเหมอืนกนั 

 กายทิพยหยาบกับกายทพิยละเอียด มีรูปรางหนาตาเหมือนกายมนุษย มือ แขน เทา ฯลฯ 

เหมือนกายมนุษยทุกอยาง แตเครื่องแตงกายไมเหมือนกัน กายทพิยเหมือนตวัละคร มีชฎา และ 

เครื่องทรงเหมอืนตัวละคร กายทพิยละเอียดรัศมีสวางกวากายทพิยหยาบ ชายก็เหมอืนเทพบุตร 

สตรีก็เหมือนเทพธิดา เครื่องแตงกายเปนเพชรและจินดาตางๆ พงึเพงใหขาวและใสใหหมดทั้งเรือนราง 
 กายพรหมหยาบกับกายพรหมละเอยีด สวางและใสกวากายทพิย เครื่องแตงกายสวยกวา  

รัศมีสวางกวา หนาตาเหมือนกายมนุษย แตไมบงบอกเปนเทพธิดาหรอืเทพบุตร คือ เปนกลางๆ ทีก่นกาย

มีแผนใสรองรับ ๔ แผน เรียก รูปฌาน ทานที่ฝกใหมจะยังไมเห็นแผนฌาน เพราะยงัหยุดไมพอ นิง่ไมพอ 

ตอเมื่อฝกไปนานๆ จงึจะเหน็ได 
 กายอรูปพรหมหยาบกับกายอรูปพรหมละเอียด หนาตาเหมือนกายมนุษย เครื่องทรงสวยกวา

กายพรหม รัศมีสวางกวากายพรหม  ไมบงบอกถงึความเปนเทพบุตรและเทพธิดา มแีผนใสรองรับกาย 

ที่กน ๘ แผนฌาน, ๔ แผนลางเห็นชัด เรียก รูปฌาน อีก ๔ แผนบนเห็นไมชัด เรียก อรูปฌาน (แผนฌาน

มีลักษณะขาวและใส กลมรอบตัว หนาหนึ่งคืบ) ผูฝกใหมอาจยังไมเห็นแผนฌาน ตอเมื่อฝกนานไป  

จะเหน็ไดเอง 

  
 ทั้งกายฝน กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม ถาหนาตักกวางถึง ๔ วา แปลวา  
กายใหญ 
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 กายละเอียดเหลานี้ อยูใน “วาง” (สุญญตา) ของดวงวมิตุติญาณทัสสนะ วางหรือสุญญตานั้น

ขาวและใส ประดุจทองฟาปราศจากเมฆ อาณาเขตของ “วาง” จะเพยีงไร ข้ึนอยูกับบุญบารมีของกาย
เหลานั้นดวย ถากายขาวมาก สวางมาก ประดุจเพชรเมด็ลูก แปลวา กายนั้นมีฤทธิแ์ละมีบุญญาธิการ 

ดวยเหตนุี้เอง ทานจึงตองหมั่นทาํวชิาใหอวิชชาหลดุไป กายจะไดใส กเิลสจะไดหมดเร็วๆ 
 ทั้งกายฝน กายทพิย กายพรหม และกายอรูปพรหม ทัง้หยาบและละเอยีด เปนกายมฤีทธิ ์เหาะ

เหินเดินอากาศ ไดทุกกาย กายมนุษยหยาบเทานัน้ที่เหาะกับเขาไมได และก็แปลกที่กายเหลานีม้ี
ศีลธรรม ไมโกหก เชื่อถือได เชื่อถือไมไดกายเดยีวคือ กายมนษุยหยาบนี้เอง 
 พอถึงธรรมกาย รูปรางเหมือนพระปฏมิากร เกตุดอกบัวตูม ขาว และใสโปรงแสง นั่งขัดสมาธิ 

เทาขวาทับเทาซายเสมอไป มือขวาทับมือซาย นิว้ชี้ขางขวาจรดนิ้วหวัแมมือซายเสมอไป ทานั่งขัดสมาธิ

จะเปนลกัษณะนี้เสมอ เวนแตธรรมกายเปลี่ยนอิริยาบถเปนอยางอืน่ อิริยาบถไสยาสนก็เหมือนพระ 

ปางไสยาสนทีเ่ราเหน็กนันี้แหละ พูดถงึเกตุ ไมมีเกตุเปลวเลย มีแตเกตดุอกบัวตูมทัง้นั้น ทาํไมเวลาเรา

สรางพระพทุธรูปจึงเปนเกตุเปลว แถมยังขดัสมาธิเพชรอีกดวย ไมทราบวาตนตอมาจากไหน 
 องคธรรมกายสีขาวและใสประดุจเพชร งดงามจนไมรูวาจะอธิบายอยางไร เหน็เขาแลวก็ชืน่ใจ 

ก. ธรรมกายโคตรภู หนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา (หยอน ไมเต็ม ๕ วา) 

ข. ธรรมกายพระโสดา หนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา (เต็ม ๕ วาพอดี) 

ค. ธรรมกายพระสกิทาคามี หนาตักกวาง ๑๐ วา สูง ๑๐ วา 

ง. ธรรมกายพระอนาคามี หนาตักกวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา 

จ. ธรรมกายพระอรหัตต หนาตกักวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา 
ธรรมกาย ๑๐ องค ทัง้หยาบและละเอียด มีขนาดตามทีก่ลาว 
ขนาดของดวงธรรม คือ เสนผาศูนยกลาง หนาตักของกายธรรมเทาไหร เสนผาศนูยกลางก็เทา

หนาตัก 
                องคธรรมกายหยาบกับองคละเอียด แตกตางกันที่รัศมีและความใส เชน พระโสดาหยาบ  

มีขนาดเทาพระโสดาละเอยีดทุกอยาง แตพระโสดาละเอียดใสกวา และสวางกวาพระโสดาหยาบ 

ธรรมกายอืน่กท็ํานองเดยีวกนั 

 
การตอวิชา 
 
 ผูที่ทาํหนาที่ตอวิชา จะตองบอกขนาดดวย คือ ขนาดของดวงธรรม และขนาดของธรรมกาย 

เพราะธรรมกายมีรูปรางเหมอืนกนั ตางกนัแตขนาด ขนาดใดเปนธรรมกายอะไร ตองบอกดวย 
 แมกายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม ก็ตองบอกใหชัดเจน เชนเดียวกนั 
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 ระดับไหนเปนขั้นสมถะ และระดับใดจากไหนถึงไหนเปนวิปสสนา ตองบอกดวย เพราะถา 

ไมบอก ผูเรียนจะไมรู เวลาอธิบายก็วากนัไปปาวๆ คร้ันปฏิบัติจริง ทาํไดถึงไหนตองแจงความรูนัน้  

เปนการกําชับความรู ที่พูดวาอยางนัน้ก็คืออยางนี้ เปนตน 

 
 การตอวิชาผูไดธรรมกายเบื้องตนใหเห็น ๑๘ กาย 
 
หลัก (๑.) ตองจาํชือ่กายได ต้ังแตกายมนุษยหยาบถงึพระอรหัตตละเอียด 
 (๒.) ชื่อดวงธรรมตองจําไดทั้ง ๖ ชื่อ 
 (๓.) รายละเอียดของกายตางๆ รูปราง ขนาดของกาย และขนาดของดวงธรรม 

 ตองจําใหแมนยํา 
 (๔.) จากกายหนึง่ไปถึงอกีกายหนึง่  จะบอกอยางไร และเมื่อไปถึงกายใหม วิธีดูดวงธรรม 

ของกายใหม มีวิธีอยางไร เราตองทราบ 
 
 กลวธิกี็คือ สงใจมองปากชองจมูกของกายใหมที่เราดําเนนิไปถึง ถาเปนหญงิมองปากชองจมกู

ซาย ชายมองปากชองจมูกขวาของกายใหม 
 แลวเลื่อนไปมองเพลาตา ถาเปนหญงิมองเพลาตาซายของกายใหม สวนชายมองเพลาตาขวา

ของกายใหม 
 แลวเหลือกตาตัวเราเอง เขาไปในกะโหลกศีรษะของกายใหมนัน้ 
 จากนั้น สงใจมองในทองกายใหม จะเห็นดวงธรรม 
 ความรูอันนี้ สําคัญยิ่ง จําใหแมน จากนี้ไป เปนการลําดับดวงธรรม เพื่อดําเนนิไปถึงกายใหม

ตอไป 

 
 

ความรูพิสดาร 
 
 ทานที่จะทาํหนาที่ตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย ใชวาทานทองได จําได ลําดบัข้ันตอนได แลวจะ 

ตอวิชา ๑๘ กายไดตลอด หาเปนเชนนั้นไม 
 ทานตองมีความรูข้ันพิสดารดวย นั่นคือ ตัวทานเองจะตองอาราธนาพระพุทธเจาเปนดวย  

เพื่อพระองคจะไดชวย “เปดรู เปดญาณ” และชวยละลายมาร ไมใหมารมารบกวน 
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 ถามารรบกวน ผูเรียนจะเห็นกายไมตลอด เห็นเลอืนลางไมแจมแจง 

หรือบางทกีม็ืดไปเฉยๆ จนไมเห็นอะไรเลย แมดวงธรรมก็ไมเห็น “ดับ” 

และ “มืด” โดยปจจุบันทนัที อยางนี้กม็ี เพราะอะไรจึงเปนอยางนั้น 
 
 เร่ืองของธรรมกายนี้ มารมนัหวงจริงๆ เพราะเขากลัววา มนุษยโลกจะไดมรรคผลกันหมด  

อํานาจปกครองของเขา จะถูกฝายสัมมาทิฏฐิยึดไวได แปลวา จะมีคนเหน็ธรรมกายกันทั่วเมือง 
 เหตุนี้เอง ทานจะเหน็กัมมัฏฐานรอยแปดชนิด และมีเกจิอาจารยตํารับตางๆ มากมาย  

วิชาเหลานี้ มารเขาเปนผูตนคิด แลวสงวชิาดวยการเขายึด เห็น จาํ คิด รู ของเกจอิาจารยเหลานั้น 
 เมื่อยึดไดแลว ก็เชื่อวิชาเหลานั้น แลวสงฤทธิ์เดชใหอีกดวย เกจิอาจารยก็สอนประชาชน 

ตามความเชื่อของตนเรื่อยมา 
 ใหสังเกตดูวา ขณะนี้กัมมัฏฐานของมารมมีากจริงๆ ทานลองเอาพระไตรปฎกจับดู ตรวจสอบ 

หาหลักฐานทีม่าที่ไป และตรวจสอบกับตําราทางพทุธศาสนาหลายๆ เลม จะพบวา อาจมีถกูอยูบาง  

พอเปนน้ํากระสาย นอกนั้นกล็วนแตจับแพะชนแกะ หาหลักเกณฑถูกตองไมได ยิ่งตรวจยิง่เหลว  

แตก็สอนมาอยางนัน้ เชื่อกนัมาอยางนัน้ ยึดมั่นถือมั่นกนัมาอยางนัน้ คร้ังนักปราชญมาตรวจสอบเขา  

วาความรูนัน้อยูในตําราใด มทีี่มาอยางไร ตรงกับไตรปฎกหรือไม ลําดับข้ันตอนไมถูก ในที่สุดก ็ 

“ตกมาตาย” ไมวันใดกว็ันหนึ่ง 
 แปลวา แพในเร่ืองสาระของความรูแลว ไมรูวาจะเอาอะไรมาสู เพลงสุดทายก็มักจะยกเอา

อภินิหารขององคอาจารยมากลาววาวิเศษ เร่ืองฤทธานุภาพนั้น ถาทานเรียนวิชาธรรมกายชัน้สูงทาน 

จะทราบวา มารเขาทาํได  และกวาวิชาของมารจะเสื่อม ก็ตอเมื่อเรา “ละลายผูตนคิดวิชา” ไดส้ินเชื้อแลว 

หากละลายผูตนคิดไมได วิชาของเขาก็ยงัขลังอยูตอไป 
 สวนวิชาธรรมกายที่หลวงพอวัดปากน้าํคนควาไดนัน้ ไมวาทานจะไปตรวจและสอบทาน
กับตําราใด จะพบที่มาทีไ่ป พบหลักฐานทุกเรื่อง รบักับพระไตรปฎก และลงกับตําราทางพุทธ

ศาสนาทกุเรือ่ง ขอแตใหทานคนอยางจริงจัง แลวจะทราบวาวิชาธรรมกายเปน “ทองคําแท”  

ไมมีวันลอก มแีตจรัสแสงยิ่งขึ้น อยางหาทีสุ่ดมิไดทีเดียว สวนกัมมัฏฐานประเภท “ทองวทิยาศาสตร” 

จะตองลอกใหเห็น ไมวนัใดกว็ันใด อดทนดไูปเถิด กาลเวลาจะพิสูจนใหเอง ขอสําคัญคือ ทานตอง

อาราธนาพระพุทธเจาเปน คือทําวิชา ๑๘ กายไปกอน รีบสมาบัติเร็วๆ ต้ังแตกายมนษุยจนถงึ

ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด  

  
ก.) จากนั้นนบัดวงธรรมของธรรมกายพระอรหัตตละเอยีดครบ ๖ ดวงแลว จรดใจธรรมกายลงที ่

“ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ” หยุดและนิง่ไว คือจี้จน “กลาง” คือ จุดเล็กใสเทาปลายเขม็เกิด “วาง” 
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(สุญญตา) ในวางนัน้ ทานจะเหน็ “ดวงใสมหึมา” นี่คือทีอ่ยูของหลวงพอวัดปากน้ํา ซึง่อยูระหวางภพ ๓ 

กับอายตนะนพิพาน 

 
ข.) ใหนกึ “ปกใจธรรมกาย” กลางดวงใสมหึมานัน้ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวจะเหน็ 

ดวงธรรม เปนดวงใส คือ ดวงธัมมานปุสสนาสติปฏฐานของดวงใสมหมึา (เครื่อง) แลวเดินดวงธรรม 

ใหครบ ๖ ดวง (คือ จี้กลางดวงธมัมานุปสสนาสติปฏฐาน ศีล สมาธ ิปญญา วิมุตต ิวิมุตติญาณทสัสนะ) 

 
ค.) พอจี ้“กลางดวงวมิุตติญาณทัสสนะ” จนจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม คือ กลาง “วางเปน 

สุญญตา” ในวางนัน้ จะเหน็ “ธรรมกายใหญมหมึา” ในธรรมกายใหญมหึมานัน้ มกีายพระสงฆของ 

หลวงพอวัดปากน้าํอยูในดวงธรรมนัน้ เปนการบอกแกเราวา นี่คือ ธรรมกายของหลวงพอ 

 
ง.) พึงสงใจธรรมกายของเรา ไปที่ชองจมูกของธรรมกายมหึมานัน้ สําหรับหญิงชองจมูกขางซาย 

และชายชองจมูกขางขวา แลวเลื่อนใจจี้ไปที่เพลาตาของธรรมกายมหมึา สําหรับหญิงเพลาตาขางซาย 

และชายเพลาตาขางขวา จากนัน้ นึกเหลือกตาตัวเรากลบัเขาไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกายมหมึา 

แลวสงใจของเราเขาไปในทองธรรมกายมหมึา ทนัใดนั้นธรรมกายของเราจะเขาไปนั่งอยูในทองของ

ธรรมกายมหมึาทนัท ี

 
จ.) จากนัน้ใหทานบริกรรม “หยุดในหยุดๆ” สงใจธรรมกายของทาน นิ่งลงไปกลางดวงธรรมของ

ธรรมกายมหมึา ใหเหน็ดวงในทองธรรมกายมหึมาใหชดั พอนิง่ดีแลว จะเห็นดวงธรรมในทองธรรมกาย

มหึมา และเขากลางตอไป คือ จี้ใจของเราใหเห็น “จุดใสเทาปลายเขม็” ของดวงธรรมกายมหึมา 

ใหบอกเลาตรงจุดใสเล็กนัน้ บัดนี้ จะตอวชิาใหเปน ๑๘ กาย ขอบารมีพระองคชวยคุมกนั  
ขอใหทําไดตลอด อยาไดติดขัดอะไร 

 
ฉ.) ตอจากนัน้ใหดําเนินดวงธรรม ๖ ดวงในทองธรรมกายมหึมา เพื่อจะเขาอายตนะนิพพาน คือ

จี้กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ดวงศีล ดวงสมาธ ิดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทสัสนะ 

 
ช.) พอจุดใสเทาปลายเข็ม กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะของธรรมกายมหึมาวางออกไป 

ธรรมกายของเราก็เขาอายตนะนิพพานของพระสมณโคดมแลว อันเปนอายตนะนิพพานแรก 

 
ทานจะเหน็วา อายตนะนิพพานนี ้มีแตธรรมกายทั้งนัน้ รัศมีโชติชวง ธรรมกายองคกลางรัศมี

มากกวาใครๆ นั่นคือ ธรรมกายของเจาของศาสนา สวนธรรมกายอืน่ เปนธรรมกายของพระอรหนัต  
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และผูไดมรรคผล บริกรรม “หยุดในหยุด” ใหยิ่งขึน้ ถาใจนิ่งดี แปลวา เห็นชัด ถาใจไมหยุดพอ จะเห็นบาง 

ไมเห็นบาง หรือเห็นเลือนๆ ลางๆ เราจะเขาไปหาธรรมกายของสพัพัญูพุทธเจา จะทําอยางไร  

ถาธรรมกายของเราเอาแตมองพระองคอยูก็ไมไดอะไร 

 
วิธีเขาหาพระองคก็คือ นกึเอาใจธรรมกายของเรา มองชองจมูกธรรมกายของพระพทุธองค คือ 

องครัศมีโชติ หญิงมองชองจมูกซาย ชายชองจมูกขวา แลวเลื่อนใจไปที่เพลาตา หญิงเพลาตาซาย  

ชายเพลาตาขวา แลวเหลือกตาของเรามองดวยใจเขาไปในกะโหลกศีรษะของพระองค จากนั้นเลื่อนใจ

ของเรา นึกมองไปในทองธรรมกายของพระพุทธองค จะเห็น “ดวงปฐมมรรค” ในทองธรรมกาย 

พระพทุธองค เปนดวงใส บริกรรม “หยุดในหยุด” ใหยิ่งขึ้น เมื่อใจหยดุถูกสวน ณ กลางดวงธรรมของ 

พระพทุธองค จะเหน็ “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม 

 
พึงจี้ใจตรงจุดใสเทาปลายเขม็ใหนานที่สุด บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆๆ” แลวนกึอาราธนาที่  

“จุดใสเล็ก” นัน้ อาราธนาพระองคชวยเปดดวงปฐมมรรคใหแกผูมาฝก 

 
ที่วามานี้ ทานอาราธนาไดนพิพานเดยีว นพิพานที่สูงกวานี ้ทานยังไมไดไป ถาจะไปจะทาํ

อยางไร 

 
 

เมื่อจะไปอายตนะนิพพานที่ ๒ ซ่ึงเปนอายตนะนิพพานที่ละเอียดกวา  
และสูงกวาอายตนะนิพพานแรก 

 
 จงนับดวงธรรมในทองธรรมกายพระพทุธองค ของอายตนะนพิพานแรก ใหครบ ๖ ดวง คือ  

หยุดกลาง ดวงธรรมที ่๑  เหน็ดวงธรรมที ่๒ 
หยุดกลาง ดวงธรรมที ่๒  เหน็ดวงธรรมที ่๓ 
หยุดกลาง ดวงธรรมที ่๓  เหน็ดวงธรรมที ่๔ 
หยุดกลาง ดวงธรรมที ่๔  เหน็ดวงธรรมที ่๕ 

หยุดกลาง ดวงธรรมที ่๕  เหน็ดวงธรรมที ่๖ 
 หยดุกลางดวงธรรมที่ ๖ (คือ กลางดวงวิมตุติญาณทัสสนะ) เมื่อจุดใสเทาปลายเข็มกลาง 

ดวงธรรมที ่๖ วาง ในวางนั้น ก็เห็นอายตนะนิพพานที่ ๒ เห็นมีธรรมกายมากดวยกนั องคกลางมีรัศมีโชติ

กวาธรรมกายอื่นๆ นี่คือ ธรรมกายของพระพุทธเจาของอายตนะนพิพานที ่๒ ใหนอมธรรมกายของเรา 

เขาไปนั่งอยูในทองธรรมกายของพระพุทธองค ตามทีก่ลาวแลว จากนั้นอาราธนาอกี 
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 ที่ลําดับมานี ้เปนหลกัและวธิีการ หากอาราธนาเพียง ๒ อายตนะนพิพาน จะเปนการนอยเกนิไป 

และถาจะไปมากๆ อายตนะนิพพาน วิธนีบัดวงธรรมตามที่กลาวนั้น จะลาชามาก จงึมีวธิีรวบรัดตัดยอ 

ดังนี ้  

 พบนับดวงธรรมถึงดวงธรรมที่ ๖ แลว ใหจีใ้จกลางดวงธรรมที่ ๖ นัน้ ใหถูก “กลาง” แลวทอง 

“หยุดในหยุด” “กลางของหยุดในหยุด” ขณะทอง ใจเราตองจี้ดวย แลวทองวา “กลางของกลาง  

ดับหยาบไปหาละเอียด ดับหยาบไปหาละเอียดๆๆๆๆ” แลวนึกใหไปไดมากๆ อายตนะนิพพาน  

ใหไปถึงอายตนะนิพพานที่ละเอียดๆ และสูงยิ่งขึน้ไป จนนับไมถวนทีเดียว 
 เมื่อเปนที่พอใจแลว พงึนอมธรรมกายของเราเขาไปนั่งในทองธรรมกายของพระพทุธองค  

องคที่สุดนัน้ จากนัน้ ทาํวิชาซอนกาย เพื่อใหกายและดวงธรรมของกายตางๆ ของเราใสสะอาดเสยีกอน 

มีวิธทีําโดยยอ ดังนี ้

 
 ๑.) นึกใชรูญาณธรรมกายของทาน จี้นิง่ไปกลางดวงธรรมของพระพทุธองคใหถกู “กลาง” แลวจี้

และทอง “กลางของกลาง ดับหยาบไปหาละเอียดๆๆ” สงใจเราไปสูธรรมกายที่ละเอยีดและละเอียดใน

ละเอียด ในของในละเอยีด ฯลฯ 

 
 ๒.) นอมธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเรา ไปนัง่อยูในทองธรรมกายที่ละเอยีดสดุนั้น จากนัน้ 

ปกใจธรรมกายเราไปกลางดวงธรรมของพระพุทธองค ใหถูก “กลาง” แลวนึกเชื่อมธรรมกายของเราเอง 

ใหเปนเนื้อเดียวกับธรรมกายของพระพทุธองค จี้ใจถกู “กลาง” แลวทองวา “พระพทุธเจาเปนเรา  

เราเปนพระพทุธเจา พระพทุธเจาเปนเรา เราเปนพระพทุธเจาๆๆ”  

 
 ๓.) จากนัน้ นิง่กลางดวงธรรมของธรรมกาย จี้ใจไปกลางดวงธรรมใหถกู “กลาง” ทอง  

“หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวนกึใหจุดเล็กใส คือ “กลาง” วางออกไป แลวนกึดึงธรรมกายพระอรหัตตหยาบ

ของเราเขาไปนั่งในทองพระพุทธองค 
 นึกใชรู ใชญาณ ของธรรมกายพระอรหัตตหยาบ จี้กลางดวงธรรมของพระพทุธองคใหถูก 

“กลาง” แลวนกึเชื่อธรรมกายของเรา ใหเปนเนื้อเดียวกบัธรรมกายพระพุทธองค แลวธรรมกาย 

พระอรหัตตหยาบของเรา กร็วมกับธรรมกายของพระพทุธองคเปนองคเดียวกนั 
 จากนั้น กท็ํากบัธรรมกายพระอนาคามีละเอียด พระอนาคามีหยาบ ถอยหลงัเรื่อยมาจนถงึ 

กายมนุษยหยาบ ตามวิธกีารที่กลาวแลว เปนผลใหกายและดวงธรรมของเราสะอาดหมดทัง้ ๑๘ กาย 
 เมื่อลําดับมาถงึกายอรูปพรหมละเอียด และถอยหลังมาถึงกายฝน ทานจะเห็นวา เมือ่เชื่อมกาย

แลว จะเกิด “ธรรมกาย” แตกายอรูปพรหมละเอียดของเราอยูในทองของธรรมกายนั้น 



 50

 คร้ังมาถงึกายมนุษยหยาบ คือตัวเรานี้ ธาตุธรรมขึ้นไปได แตกายไปไมได ธาตุธรรมที่ข้ึนไปนัน้ 

เมื่อ เห็น จํา คิด รู รวมกนัเขา ก็เปนรูปตัวเราขึ้นมา รูปรางเหมือนกายมนุษย แตเปนคนละกายกบักายฝน 

อยาปนกัน พงึทําความเขาใจใหดี กรณีนี ้กายมนุษยกับกายฝนรูปรางเหมือนกนั แตคนละกาย 
 ทํามาถงึขั้นตอนนี ้ยังไมไดอาราธนาเลย เปนเพียงทาํกาย ๑๘ กายของตนใหสะอาดเทานั้น 

 

 ๔.) จากนัน้ พสิดารกายของตนใหมากขึ้น คือ 
 หยุดกลางดวงธรรมของกายมนุษย แลวทอง กายมนุษยในกายมนุษย กายมนุษยก็มากขึ้น 
 หยุดใจลงที่กลางดวงธรรมของกายฝน แลวทอง กายมนุษยละเอียดในกายมนุษยละเอียด  

กายมนุษยละเอียด (กายฝน) ก็มากขึ้น 
 ทําเชนนี้เร่ือยไป จนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 
 แลวยอนกลับมาสับกายกับกายธรรมของหลวงพอก็ได 

- ถึงธรรมกายของหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ 

- แลวเขาอายตนะนิพพานเหมือนกับคราวแรก (ทบทวนดู) 

แตเมื่อหยุดในดวงธรรมของพระพทุธเจาในอายตนะนิพพาน ใหทอง “พระอรหัตตละเอียดใน

พระอรหัตตละเอียด” เร่ือยไป 
ตอเมื่อถึงอายตนะนพิพานทีล่ะเอียด เปนที่พอใจแลว ใหกลาวอาราธนา 

 

“ขาพระพุทธเจาขออาราธนาพระพุทธเจา ในอดีต ในปจจุบัน 
ในอนาคต มีมากนอยเทาไร ขอพระองคไดทรงโปรด ชวยเปด 

ดวงปฐมมรรค ใหแก ผูฝก ณ กาลบัดนี้เถิด” 
 

 ๕.) เมื่อเราอาราธนาพระพุทธเจาเสร็จแลว ใหอาราธนาจกัรพรรดิในอายตนะนิพพานทุก

อายตนะนพิพาน ใหมาชวยเปดดวงปฐมมรรคใหแกผูเรียน และดูแลพระพุทธองคดวย เสร็จข้ันตอนนี้แลว 

ตอไปจะทําอะไรตอไป สังเกตใหดีนะครับ 

 
 ก.) เ อาใจธรรมกายของเรา ปกนิง่กลางดวงธรรมของธรรมกายพระอรหตัตละเอียดของเรา ใชใจ

นึกอาราธนาธรรมกายที่ละเอียดของพระพุทธองค ใหมาบังเกิด ณ ศูนยกลางกายธรรมกายพระอรหัตต

ละเอียดของเราใหมากๆ เมื่อจรดใจกลางดวงธรรมของธรรมกายพระอรหัตตละเอยีดของเราแลว  

ก็บริกรรมวา “พระอรหัตตละเอียดในพระอรหัตตละเอียดๆๆๆ” เมื่อเหน็วา ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด

ของพระพทุธองค มาพิสดารที่ศูนยกลางกายธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเรา มีจํานวนมากเปนที่

พอใจแลว จากนัน้ใหไปพิสดารในธรรมกายพระอรหัตตหยาบของเราตอไปอีก 



 51

 ข.) อยาลืมวา ขณะนี้ธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของทาน อยูบนอายตนะนพิพาน ทําวิชากัน

บนอายตนะนพิพาน 
 จากนี้ไป เราจะทําวิชาอาราธนา ธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของพระพุทธองค มาซอนอยูใน

ธรรมกายพระอรหัตตหยาบของเรา มวีิธทีาํอยางไร 

 เอาใจจรดกลางดวงธรรมพระอรหัตตละเอียด ปกใจนิ่ง ณ “กลาง” ของดวงธรรม (ใหถูกจุดใส

เทาปลายเข็ม) บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” พอจุดใสเทาปลายเข็มคือ “กลาง” วางออกไป พงึนกึถงึ 

องคธรรมกายพระอรหัตตหยาบ ข้ึนไปนัง่ซอนในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 
 จากนั้น เอาใจมาจรดกลางดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตหยาบ ใหถกูจุดใสเทาปลาย

เข็ม นกึอาราธนาธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของพระพุทธองค ใหมาบังเกิดในศูนยกลางกายของ

ธรรมกายพระอรหัตตหยาบของเราใหมากๆ บริกรรมวา “พระอรหัตตละเอียดในพระอรหัตต

ละเอียดๆๆๆ” เห็นวา เกิดธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของพระพุทธองค จํานวนมากเปนทีพ่อใจแลว 
 จากนั้น ก็ถอยหลังทําใหแกธรรมกายพระอนาคามีละเอียด ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ.........

จนถงึกายมนษุยหยาบ 

 
 ๖.) ขณะนั้นในทองกายมนษุยหยาบ มีธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของพระพุทธองคหนาแนน

แลว 
 ใหหยุดนิ่งกลางดวงธรรมของกายมนุษย (หยาบ) ขยายดวงธรรมของเราใหใหญ จะใหใหญ

เทาไร เราก็นกึเอาได แลวใชญาณธรรมกายในทองเรานัน้ รวมเอาผูเรียนทั้งหมดไปนั่งอยูในดวงธรรม 

ของเรา แลวพสิดารธรรมกายพระอรหัตตละเอยีดใหไปนั่งอยูในดวงธรรมของกายฝนของผูเรียนให

หนาแนน แลวอาราธนาไปในดวงธรรมกายมนษุยของผูเรียนใหทั่ว และอาราธนาไปอยูในกายของผูเรียน

ทั่วทั้ง ๑๘ กาย 
 จบวิชาอาราธนาพระพทุธเจาคุมธรรม 
 ทานจําขัน้ตอนไดไหม 

ถาจําไมได ใหอานทบทวนใหม 
หากจําไดแลว ลองทําด ู
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การตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย 
 
 มีความรูอันหนึ่ง ซึ่งเราตองทราบ คือ 
 พระพทุธเจาภาคมาร เขามีวชิาสิทธิและเฉยีบขาด คือ มดื บอด ไหว รัว ไมหยุด ขณะที่เรา 

ตอวิชา เขาจะสงวิชาเหลานี้ มาตัด ตอน ซอน หาย ทาํใหผูเรียนไมเหน็กาย ไมเหน็ดวงธรรม หรือเห็น

เลือนลาง 
 สวนพระพทุธเจาภาคบุญ ทานกม็ีวิชาสิทธิและเฉียบขาดคือ สวาง เหน็ หยุด นิ่ง ทาํใหผูเรียน

เห็นดวงธรรม และเห็นกาย 

 
 ฝายไหน ส่ังไดกอน ฝายนั้นชนะ 
 นี่คือความรูสําคัญ ตองจําใหมั่น 
 
 จากประสบการณที่เคยพบ ยังไมมีใครเดินวิชา ๑๘ กาย ไดโดยลําพงัเลย 
 อยางเกง เพียงเหน็ดวงธรรม เหน็กายละเอียดบางบางกาย เหน็ธรรมกายบางบางกาย เทานั้น 
 จะใหเห็นตลอด ๑๘ กายนัน้ ดูจะยาก 
 เปนเพราะมารใสอวิชชา สิทธิ และเฉียบขาด จนเราทนไมไหว เปนผลใหทาํไดไมตลอด ๑๘ กาย 
 หากไมคิดแกปญหานี ้
 เราจะเห็นธรรมกันนอย 
 แปลวา มารชนะเราอยางลอยลํา 
 เราจะทาํอยางไร เพื่อนเราจะเห็นวิชาเบื้องตน ๑๘ กายได มีวิธทีําดงันี ้

 
๑. เราอาราธนาพระพุทธเจามาเรียบรอยแลว 
 
 ใหทาน “ส่ัง” สิทธิและเฉียบขาดกอน โดยมีวิธีดังนี ้

- ทานพูดอะไร ใหผูเรียนทองตาม และทําใจตามที่ส่ังดวย 

- เราจะตอวิชาจากเห็นธรรมกายเบื้องตน ไปจนตลอด ๑๘ กาย ตามหนังสือมรรคผล 

ของหลวงพอ 

- สําหรับชาย สงใจมองปากชองจมูกทางขวาขององคธรรมกาย สําหรับหญิง สงใจมอง

ปากชองจมูกทางซายขององคธรรมกาย แลวสงใจมองไปที่เพลาตาขององคธรรมกาย 

ชายมองเพลาตาขวา หญงิมองเพลาตาซาย จากนัน้ ใหเหลือกตาตัวเองเขาไปใน

กะโหลกศีรษะขององคธรรมกาย แลวเลื่อนใจลงไปดูดวงธรรมในทองของธรรมกาย  
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ทองตามผูบอกวา “หยุดในหยุดๆๆๆ” นึกใหเหน็ดวงธรรมเปนดวงแกวขาวและใส  

ในทองขององคธรรมกาย 

 
ก. ดวงธรรมดวงนี้ เรียกวา ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  

     จากนัน้ใหทานสมมุติใจของทานเปน “เข็ม” เข็มคือ ใจ จี้เข็มคือใจ ลงไปกลางดวงธรรมนัน้ 

ทองในใจวา “หยุดในหยุดๆๆๆ” แตะใจเบาๆ แลวนึกใหเห็น “กลาง” มลัีกษณะเปน “จุดขาวใสเทาปลาย

เข็ม” 

 ถายงัไมเหน็จดุขาวใสเล็ก ใหจี้ใจลงไป และทอง “หยุดในหยุดๆๆๆ” ทานใดที่เห็นจดุเล็กขาว

ใสแลว ใหพยกัหนา แตอยาลืมตา เมื่อผูเรียนพยักหนาทัว่กันแลว จงึจะเริ่มงานขั้นอืน่ตอไป 

 รายที่ไมพยักหนา แปลวายงัไมเหน็จุดใสเลก็ ใหทานทอง “หยุดในหยดุๆๆ” นาํ บอกใหผูเรียน

คนนัน้ ทองตามในใจ และจี้ใจไปตามที่ส่ังดวย รอจนกวาเขาเห็นจุดเลก็ใส เขาจะพยกัหนา เราจงึเริ่มงาน

ข้ันตอไปได 

 บัดนี้ ทุกทานเห็น “กลาง” คือ จุดเล็กใสกลางดวงธรรมแลว จากนี้ไป ใหทาน “จี้ใจ” ตรง 

จุดเล็กใสกลางดวงธรรมนัน้ แลวทองตามผมวา “หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวจุดเล็กใสนัน้จะวางออกไป  

ทานจะเหน็ดวงใสที่ ๒ ซอนดวงที ่๑ ดวงใสที่ ๒ นี ้คือดวงศีล มีลักษณะขาวใสกลมรอบตัว รัศมีสวาง 

ใครเห็นดวงใสที่ ๒ แลวใหพยักหนา แตอยาลืมตา 

  
 ข. เมื่อทุกทานเห็นดวงใสที่ ๒ คือ ดวงศีลแลว จากนี้ใหทุกคนสงใจจี้กลางดวงใสที ่๒ นัน้ แลว

ทองตามผมวา “หยุดในหยดุๆๆๆ” ใครเหน็จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมแลว ใหพยักหนา เมือ่เห็น

วาทุกคนทําไดหมดแลว จงึเริม่งานขั้นอืน่ตอไป 

 บัดนี้ ทุกทานเห็น “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมที ่๒ แลว จากนี ้ใหทองตามผม

และทําตาม ใหทกุคนจี้ใจลงกลางดวงธรรม ใหถูก “จุดใสเทาปลายเขม็” และทองวา “หยุดในหยดุๆๆๆ” 

จากนั้นจุดใสเทาปลายเทาปลายเข็มจะ “วาง” และหายไป ทานจะเหน็ดวงใสที ่๓ คือ ดวงสมาธ ิซอนลง

ไปกลางดวงใสที่ ๒ ใครเห็นดวงสมาธิแลว ใหพยักหนา รายใดที่ยงัไมพยักหนา แปลวายงัไมเห็น ใหทาน

กําชับทอง “หยดุในหยุด” ใหยิง่ขึ้น โดยทานกลาวนาํ ผูเรียนทองในใจตาม ตอเมื่อทาํตามไดทุกรายแลว 

จึงเริ่มงานลาํดับตอไปได 

 
 ค. บัดนี ้ทานทั้งหลายเหน็ดวงใสที ่๓ คือ ดวงสมาธิแลว จากนี้ไป ใหจีใ้จกลางดวงธรรมนั้น แลว

ทองในใจ “หยดุในหยุด” นึกใหเหน็ “จุดใสเทาปลายเข็ม” กลางดวงธรรมนั้น เมื่อเหน็จุดใสเทาปลายเข็ม

แลว ทองในใจ “หยุดในหยุด” จุดใสเล็กจะ “วาง” และหายไป จะเหน็ดวงใสที ่๔ คือ ดวงปญญา ซอน

ดวงที ่๓ ทนัท ี
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 ง. บัดนี้ เหน็ดวงปญญาแลว จากนี้ใหจี้ใจกลางดวงธรรมนั้น ใหเหน็ “จุดใสเทาปลายเข็ม” แลว

ทอง “หยุดในหยุด” จุดใสเล็กจะ “วาง” และหายไป จะเห็นดวงใสที่ ๕ คือ ดวงวิมุตติ ซอนดวงที ่๔ ทนัท ี

 
 จ. จากนี้ไป ใหจี้ใจกลางดวงธรรมที ่๕ นัน้ ทอง “หยุดในหยุด” แลวนกึใหเห็น “จุดใสเทาปลาย

เข็ม” พงึจี้ใจลงที่จุดใสเล็กนัน้ ทอง “หยุดในหยุด” จุดใสเล็กจะ “วาง” และหายไป จะเหน็ดวงใสที่ ๖ 

ซอนดวงที ่๕ ทันที ดวงที่ ๖ นี้เรียกวา ดวงวิมุตติญาณทสัสนะ  

 
 ฉ. คราวนี้จี้ใจลงกลางดวงธรรมที่ ๖ นัน้ ใหเหน็ “จุดใสเทาปลายเข็ม” ทอง “หยุดในหยุด” แลว

จุดใสเทาปลายเข็มจะ “วาง” และหายไป ในวางนั้น ทานจะเห็น “ตัวของทาน” คือ กายฝนของทาน  

(กายมนุษยละเอียด) มีรูปรางเหมือนกายมนุษยหยาบของตัวทานเอง ไมวาจะดูตรงไหนและสวนใดของ

รางกาย จะเหน็วา “เหมือนกายมนุษยหยาบ” ทกุอยาง 

 กายฝนหรือกายมนุษยละเอียดนี้ นั่งอยูใน “วาง” นัน้ กายมนุษยหยาบหันหนาไปทางใด  

กายฝนกห็ันหนาทางนัน้ อยาใหหันหนาสวนกนั 

 การเหน็กายฝนตามวิธีปฏิบัติตามที่กลาวมานัน้ ทานจะ “เหน็” กายฝนไดทุกสวน เห็นทั้ง

ดานหนา ดานขาง ดานบน ดานลาง คือ เห็นไดรอบตัว ซึ่งผิดกับทีเ่ราเห็นในกระจกสองหนา ถาเราดู

กระจกสองหนา เราจะเห็นแตดานหนา ดานหลงัไมเหน็ 
 ตองไมลืมวา เราเหน็กายฝนในทองของกายมนษุย (หยาบ) อยาไดเหน็นอกตัวเปนอนัขาด 

 
 สรุป 
 
 ๑. การดําเนนิดวงธรรม ๖ ดวงนั้น ทาํอยางไร ผูบอกวิชาพูดนําอยางไร ตรงไหนพูดอยางไร 

 และทองเอาไว 
 ๒. การเหน็กาย เหน็ไดอยางไร 
 ๓. วธิีการตรวจเช็ค แตละขั้นตอนทําอยางไร 
 ๔. กรณีการตอวิชาของผูเหน็ธรรมกายเบือ้งตน มวีิธทีําจนไปถึงกายฝนอยางไร 
 ๕. การอาราธนาพระพทุธเจา ทานลําดับข้ันตอนไดหรือไม ตอนไหนทาํอยางไร 
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๒. การตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย เริ่มต้ังแตกายฝนเปนตนไป 
 
 มีวิธทีําอยางไร 
 และพูดนาํอยางไร 
 บัดนี้ ทานทัง้หลายไดเห็นกายฝนของทานชัดเจนแลว เราจะดําเนินวชิาไปเหน็กายทิพยหยาบ

ของเรา มวีิธทีาํอยางไร 

 ใหทุกทานสงใจไปที่ “ชองจมูกของกายฝน” ทานชายชองจมูกขางขวา ทานสุภาพสตรีชองจมูก

ขางซาย 
 จากนั้น นกึเหลือกตาของตัวเรา เขาไปในกะโหลกศีรษะของกายฝน ใหใจของเรานกึเห็นดวงใส

ในกะโหลกศีรษะของกายฝน 
 ลําดับตอไป นกึมองดวยใจ สงใจลงมาในทองของกายฝน แลวบริกรมในใจวา  

“หยุดในหยุดๆๆๆ” จนเหน็ดวงธรรมในทองกายฝน เปนดวงแกวใส คือ เหน็ดวงปฐมมรรค 
(ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน) 
 ทานใดเหน็ชัดเจนแลว ใหพยักหนา แตไมลืมตา เมื่อเหน็ดวงธรรมชัดเจนทั่วกนัแลว ให  

“แตะใจเบาๆ” ลงไปทีก่ลางดวงธรรมนัน้ บริกรรมวา “หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวนึกใหเห็น “กลาง”  

(จุดใสเทาปลายเข็ม) ใครเหน็จุดเล็กใสเทาปลายเข็มแลว ใหพยกัหนานิดๆ เมื่อทุกคนเหน็ไดทนักนัแลว 

จึงดําเนินงานขั้นตอไป 
 - จากนี้ไป จงึดําเนนิดวงธรรมใหครบ ๖ ดวง ตามวธิีทีก่ลาวมาแลว 
 - ถาจาํไมได ควรเปดอานทบทวนดูใหม 

 
      (๑.)   - กลางดวงวมิุตติญาณทัสสนะ พอจุดใสเทาปลายเข็มวางไป จะเห็นกายทิพยหยาบ 
 - เหน็กายนี้อยูในทองเราอีก 
 - ใหกายทิพยหยาบ ดําเนนิดวงธรรมอีก ๖ ดวง ตามวธิทีี่กลาวแลว เพื่อไปใหถงึกายทพิย

ละเอียด 
 - วิธีการก็คือ เร่ิมสงใจมองชองจมูก แลวเลื่อนไปเพลาตา แลวเลื่อนไปในกะโหลกศีรษะ  

และก็เลื่อนไปหยุดในทองกาย ใหกายทพิยหยาบดําเนินดวงธรรมตอไป 
 (๒.) กายทพิยละเอียด 
 (๓.) กายพรหมหยาบ 
 (๔.) กายพรหมละเอียด 
 (๕.) กายอรูปพรหมหยาบ 
 (๖.) กายอรูปพรหมละเอียด 
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  กายนี้ดําเนนิดวงธรรมไปถงึดวงธรรมที ่๖ นิ่งไปกลางดวงธรรม จนเหน็ “กลาง” แลว ในกลางนัน้ 

จะเหน็ธรรมกายโคตรภูหยาบ 
  ธรรมกายก็อยูในทองเราอีก ตัวเราหนัหนาไปทางใด ธรรมกายก็หนัหนาไปทางนัน้ 
 (๗.) ธรรมกายโคตรภูหยาบ 
  เปนพระปฏิมากร (พระพทุธรูป) เกตุดอกบวัตูม ขาว และใสประดุจเพชร หนาตักกวาง ๕ วา  

สูง ๕ วา (หยอน) 
  การดําเนินกายจากธรรมกายโคตรภูหยาบไปหาธรรมกายโคตรภูละเอียด ทาํอยางเดียวกับที่ทาํ

มาแลว 
  คือ นึกสงใจมองที่ชองจมูกขององคพระ ชายชองจมูกขวา หญิงชองจมกูซาย แลวเหลือกตากลับ

เขาไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย จากนั้นเลื่อนใจไปมองดูดวงธรรมในทองธรรมกาย กาํหนดใหเหน็

ดวงปฐมมรรค แลวดําเนินดวงธรรมตอไปตามวิธกีารที่กลาวแลว 
  จนกระทั่งถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 
 (๘.) ธรรมกายโคตรภูละเอียดถึงธรรมกายพระอรหตัตละเอียด มวีิธทีาํตามวิธีการแนวปฏิบัติ 

ดังกลาวไวละเอียดแลว 

 
๓. การตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย สําหรับผูเห็นดวงปฐมมรรค (ดวงธัมมานุปสสนาสติ
ปฏฐาน) 
  
 การตอวิชาใหเห็น ๑๘ กาย สําหรับผูเห็นธรรมกายเบื้องตน ไดแสดงไปแลว มีวธิีทาํอยางไร เปน

ที่เขาใจแลว 

 สําหรับกรณีทีม่ีผูเหน็ “ดวงปฐมมรรค” นัน้ เราจะบอกวชิา ใหผูเรียนทาํใหเปน ๑๘ กาย ไมยาก

เลย เพียงแตดําเนนิดวงธรรม ในทองกายมนุษยหยาบไปใหครบ ๖ ดวงธรรม ถึงดวงธรรมที ่๖ ก็เห็น  

กายฝนในดวง ธรรมที่ ๖ นัน้ จากนัน้ ก็ดําเนินการอยางเดียวกนั 
 

สรุป 
- การทาํวิชา ๑๘ กาย ม ี๒ ลักษณะเทานัน้ คือ ประเภทเหน็ธรรมกายเบื้องตน  

และประเภทเห็นดวงปฐมมรรค วิธีทาํปรากฏโดยชัดเจนแลว ถาจําไมได ใหอานทบทวน

ดูใหม 
- ดังนัน้ การตอวิชาใหเหน็ ๑๘ กาย ตามหนังสือมรรคผลของหลวงพอวดัปากน้าํ ทานทํา

ไดแลว 
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การทาํวิชา ๑๘ กายไดนั้น แสดงวาทําวิชาเบื้องตนไดแลว จากนี้ไปจะเปนความรูทีค่อยๆ สูงขึ้น

ไป 
 
 

คําถามบทที่ ๒ 
 

๑. กายทั้ง ๑๘ กาย มีชื่ออะไรบาง จงลาํดับ 

๒. จงบอกลักษณะของกายตางๆ ใหถูกตอง 

๓. จงบอกขนาดของดวงธรรมของกายตางๆ ใหครบ 

๔. จงบอกความแตกตางของกายทพิย กายพรหม และกายอรูปพรหมมาดู 

๕. จงบอกลักษณะของกายธรรมใหละเอียด 

๖. กายอยูในดวงธรรมอะไร เมื่อจะเหน็กายจะตองปฏิบัติอยางไร จงแสดง 

๗. การเหน็กายละเอียดตางๆ ในทองทานนัน้ กายละเอยีดเหลานั้น อยูในลักษณะใด 

๘. วิธีทีจ่ะเห็นดวงธรรมในทองของกายตางๆ นัน้ ทําอยางไร จงแสดง 

๙. จงแสดงวธิีการแกการเหน็ดวงธรรมนอกตวั ใหดูอยางละเอียด 

๑๐.  การออกจากกายหนึง่ ไปยงักายละเอยีดลําดับตอไปนั้น มวีีทาํอยางไร 

๑๑.  จงบอกวิธีแกดวงธรรมที่ไมใส ใหเปนดวงใสมาดู 

๑๒. จงบอกวธิีฝกการนกึเหน็ดวงใสไมได ใหนกึเหน็ไดนั้น มวีิธีฝกอยางไร 

๑๓. จงอธิบายวธิีอาราธนาพระพทุธเจามาด ูบอกข้ันตอนใหถูกตอง วามีกีข้ั่นตอน ข้ันตอนไหน 

ทําอยางไร 

๑๔. การตอวิชา ๑๘ กาย ม ี๒ แบบ คือ ตอจากธรรมกายเบือ้งตนถงึธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 

และตอจากดวงปฐมมรรคถึงธรรมกายพระอรหตัตละเอยีด จงแสดงใหดูทัง้ ๒ วิธ ี

๑๕. การลําดับดวงธรรมจากกายหนึง่ไปหากายใหมนัน้ จงแสดงวิธกีารออกจากดวงวมิุตติญาณ- 

ทัสสนะ เขาไปหากายใหมมาด ู

๑๖.  ขณะที่ตอวิชา ๑๘ กายไปนั้น พอถึงธรรมกายพระโสดาหยาบ เกิดมดืไปเฉยๆ ไมเห็นอะไรทัง้นั้น 

จงแสดงวธิีแกมาดู เพื่อผูเรียนเหน็ไดตลอด ๑๘ กาย 
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เกิดมาวาจะมาหาแกว 

พบแลวไมกํา จะเกิดมาทําอะไร 
 

สิ่งที่อยากเขาก็หลอก 
สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง 

ทําใหจิตเปนหวงเปนใย 
 

เลิกอยาก ลาหยอก รีบออกจากกาม 
เดินตามขันธสามเรื่อยไป 

 
เสร็จกิจสิบหก ไมตกกันดาร 

เรียกวานิพพานก็ได 
 

  

พระมงคลเทพมุนี  
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บทที่ ๓ 
 

ทําวิชา ๑๘ กายไดแลว จะทาํวิชาอะไรตอไป 
 
 
 วิปสสนาจารยตองคิดวา นักเรียนทาํวชิา ๑๘ กายไดแลว ตอไปทานจะใหเรียนวิชาอะไร  

จึงจะเปนประโยชนตอตัวของเขา มิใชวาตัวเราเคยเรียนอะไรมา ก็สอนไปอยางนัน้ หรือเคยทาํมาอยางไร 

ก็จะสอนคนรุนใหมตอไปอยางนัน้ โดยไมคิดปรับปรุงอะไรใหเหมาะสมขึ้นเลย ไมปรับปรุงหลักสูตรหรือ

เนื้อหาสาระใหเปนหมวดหมู อะไรควรเรียนกอน อะไรควรเรยีนหลัง เปนหนาที่เราจะตองคิด  
และเต็มไปดวยเหตุผล 
 เพราะนักเรียนบางทาน เปนนักบริหาร เปนนกัธุรกิจ เปนพอคา เปนจอมปราชญนักคนควา  

เปนนกัศึกษา เปนนกัเรียน เปนนกัพรต เปนผูหวังบรรลุมรรคผลนิพพาน เปนนักปฏบัิติหวงับุญบารมี 

บางคนเรียนเพื่อรูไวคุยอวดกัน บางทานเรยีนเพื่อแกทกุข ใหเกิดลาภ เกิดยศถาบรรดาศักดิ์ 
 ทานจะตองกําหนดใหเปนหลักสูตรวา ระดับใดจะใหเรียนความรูอะไรบาง กําหนดเวลาเรียน 

กําหนดกลวิธวีัดผล ใหเปนการเปนงานขึน้มา และเรียนไปตามขั้นตอน 

 
 อยาไดฟุงซาน... เรงใหแจงนิพพาน นรก สวรรค เรียนเดี๋ยวนี้ จะ
เอาเหตุผลใหไดบัดนี้ เปนตน อยาไดฟุงซานเชนนั้น จงคอยเปนคอยไป 

 
 จริงอยูส่ิงดงักลาว จะตองแจงแกเรา ไมวนัใดก็วนัใด แตก็ตองเรียนไปตามขั้นตอน เสมือนหนึ่ง

เรียนชัน้ประถม ตอมัธยม ตอมหาวิทยาลยั กวาจะทาํราชการได ใชเวลาเรียนหลายป การเรียนวชิา

ธรรมกายก็ตองใชเวลาอยูบาง ใหโอกาสตนเองบาง และการเรียน ตองเปนไปตามหลกัสูตร และทานจะ 

“แจง” ไดเอง อยาใจรอนเลย ชาๆ ไดพราเลมงาม เหมือนการปลกูตนไม กวาจะกินผลได ก็ตองใชเวลา

พอสมควร 

 
ทานตองทราบไวเรื่องหนึ่งวา มารมันหวงวิชาธรรมกาย  

วิชาอื่นเขาไมวาอะไร เขาใหได ยอมได แตวิชาธรรมกายเขายอม
ไมได การที่เราเห็นธรรมกายกัน แปลวา มารแพพระพุทธเจา 
ฝายบุญภาคปราบ แพมากแพนอย เราจะไดเรียนกันตอไป 
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ดังนัน้ วิชาแรกที่เราตองทาํใหแกผูเรียน หลังจากทาํวิชา ๑๘ กายไดแลว คือ 

๑. ฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ 
๒. ขอรัตนะเจ็ดใหแกเขา เพื่อเขาจะไดมีอาวธุปองกนัตัวของเขา 

 
๑. การฝากธาตุฝากธรรมกับตนธาตุ 
 ที่เรียกวา “ตนธาต”ุ ก็คือตนของพระพทุธเจา มหีนาที่ปกครองดูแลธาตุธรรมทั้งหมด ถาเราไม

ฝากธาตุธรรมของเราไวตอพระองค มารเขาก็จะมาระเบดิบารมีของเรา โดยที่เราไมรู ความรูเร่ืองนี้ ตอง

เรียนขนาดแกกลา จงึจะรูได มิใชความรูธรรมดา บางคนก็ไมรูไมเห็น การจะรูจะเห็นได ข้ึนกับบุญบารมี

ของตัวเราเองดวย เปนธรรมกายดวยกนัก็จริง แตรูและญาณตางกัน บางคนเชี่ยวชาญความรูระดับ

หยาบๆ เชน นรก สวรรค เขาเจนจัดนกั แมนนกั แตความรูละเอียดสวนที่เกีย่วกับนพิพาน เร่ืองของ 

ธาตุธรรมอยางละเอียด ทานไมสันทัดเลย เอาเหตุเอาผลไมได อยางนี้ เปนตน 
 แมพระอรหันตยังตางกนัในเรื่องของความรู ฤทธิ ์ญาณ แตก็เปนพระอรหันตดวยกัน หมดกิเลส

ดวยกนั เราชาวธรรมกายตางก็มีบุญมบีารมีตางกัน เพราะสรางมาไมเหมือนกัน เราจะวจิารณ
กันไมได เรามีความตางกนัดวยบารมอียูแลว เราในฐานะเปนวปิสสนาจารย พึงเวนจาก 
การวิจารณกนั บางทานเชีย่วชาญดานเผยแพร คือ สอนเกง สอนเขาใจ ทําของยากใหงาย บางทาน 

ทําไดเฉพาะตน พูดไมเกง แตมีฤทธิ์ในทางแกโรค มีฤทธิท์ําใหฝนตกได แกสงครามไมใหรบกันได อยางนี้

ขาพเจาก็พบมาแลว บางทานไปเห็นวิชาขั้นละเอียด ทานเหน็ไดเจนใจ แตขาพเจาไมรูเร่ืองเลย อยางนี้

ขาพเจาก็เห็นมา 
 บางคนเหน็ธรรมเร็วพลนั บางคนลาชา บางคนเหน็ชัดเจน บางคนไมชัด อยางขาพเจานีท้ํา 

ความเพียรถงึ ๑๘ ป จึงไดเหน็ปฐมมรรคกบัเขา การทาํความเพียรยาวนานอยางนี้ เพื่อนสหธรรมกิอื่น 

เห็นจะทนไมไหว เพราะนัง่ไปแลวบริกรรมเทาไร ก็ไมเหน็อะไรกับเขา เห็นๆ หายๆ อยูอยางนัน้ จะวาทํา

เปนก็บาป และจะวาทาํไมเปนก็บาปอีกเหมือนกัน นารําคาญเหลือเกนิ 
 แตพอเปนขึ้นบาง ก็สนุกดีเหมือนกัน 

 ขอสําคัญ ขึ้นอยูกับตัวทานวาเอาจริงหรือเอาเลน 
 ถาทานเอาจรงิ ขาพเจาผูหนึ่งขอประกนัวา ทานจะเกงกวา ทานจะยิ่งยงกวา และยอดกวาแนๆ 
 ไมตองไปรอชาติหนาใหเสียเวลา 
 เอากนัสดๆ รอนๆ ในชาตินีแ้หละ 
 ขาพเจาตั้งใจจะเขียนวิธีปฏิบัติใหทานทั้งหลายทาํใหไดทุกบทเทาที่สามารถทําได พยายาม

รวบรวมวิชาของหลวงพอมาบันทึก แสดงวิธีทาํ เปนบทเปนตอนไป และจะรวมวิชาทีไ่ดรับถายทอดจาก

อุบาสิกา ผูเปนศิษยของหลวงพอ เทาที่ขาพเจาจะสามารถรวบรวมได บันทกึไวเปนบทๆ เพื่อจะไดฝกกัน

อยางเตม็อ่ิมสมใจทาน 
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 จากนี้ไป ขอเชญิทานเขาสูบทเรียน 
 - เมื่อถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ผูเปนวิปสสนาจารย จะตองเอากายของนักเรียนทกุคน ไว

ในศูนยกลางกายพระอรหัตตละเอียดของทาน รุนนี้มีกี่คน เอาไวในศูนยกลางกายใหหมดทุกคน เพื่อที ่

จะเขา นิพพานไปฝากธาตุธรรมตอตนธาตุ 

 - ส่ังใหนักเรียนบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” สงในมองชองจมูกธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 

เลื่อนไปที่เพลาตา เลื่อนไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย (ตามวิธกีารที่กลาวแลว) 
 - จากนั้น ดําเนินดวงธรรมในทองธรรมกายใหครบ ๖ ดวง เมื่อถงึดวงธรรมที่ ๖ คือ ดวงวมิุตติ-

ญาณทัสสนะ ส่ังนกัเรียนบรกิรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” กลางดวงธรรม นกึใหเห็น “กลาง” (จุดใสเทา 

ปลายเข็ม) จีท้ีจุ่ดใสเล็กนัน้ บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆๆ”  

 ก.) พอจุดใสเทาปลายเข็ม “วางออกไป” จะเหน็ดวงใสมหึมาในวางนัน้ ส่ังใหนักเรียนปกใจ

ธรรมกายของเขา นิง่ลงไปกลางดวงใสมหมึานัน้ และบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” จี้ลงไปและนิ่งลงไป 

 เมื่อใจ “หยุด” ถูกสวน จะเหน็ดวงธรรม (ดวงปฐมมรรค) ของดวงใสมหมึา ซึง่ดวงปฐมมรรคของ

ดวงใสมหึมานัน้ อยูในดวงใสมหึมา ใหลําดับดวงธรรมของดวงใสมหึมาใหครบ ๖ ดวง คือ ดวงปฐมมรรค 

ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตต ิดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

 ข.) พอถงึดวงวิมุตติญาณทสัสนะ ใหส่ังนกัเรียนบริกรรม “หยุดในหยดุๆๆๆ” จี้ใจลงไปที่กลาง

ดวงธรรม ใหเห็น “กลาง” (จุดใสเทาปลายเข็ม) เมื่อจุดใสเทาปลายเขม็วางออกไป ในวางนั้น จะเห็น

ธรรมกายขาวใสมหึมา เกตดุอกบัวตูม ใหญโตเหลือหลาย นี่คือ “ตนธาตุ”  

 ค.) ส่ังใหนักเรียนบริกรรม “หยุดในหยุด” เพื่อใหใจหยุดยิ่งขึ้น จะไดเหน็ชัด ถาใจไมหยุดจริง  

จะเหน็รัวๆ ลางๆ จากนัน้ ส่ังใหนักเรียนสงใจธรรมกายของตน มองไปที่ปากชองจมกูของธรรมกายองค

มหึมานัน้ หญงิใหมองชองจมูกซาย ชายใหมองชองจมกูขวา แลวเลื่อนใจมองไปที่เพลาตา หญงิมอง

เพลาตาขางซาย ชายมองเพลาตาขางขวา จากนั้น ใหเลื่อนใจมองไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย

มหึมา บริกรรม “หยุดในหยดุๆๆๆ” จากนัน้ ส่ังนกัเรียนใหเลื่อนใจของเรา มองไปในทองธรรมกายมหึมา 

บริกรรม “หยดุในหยุด หยุดในหยุดๆ” นึกใหเหน็ดวงธรรมมหึมาในทองธรรมกายมหมึา 

 - ส่ังใหบริกรรม “หยุดในหยดุๆๆๆ” ดูดวงธรรมมหึมาใหเห็นชัดทุกคน ใครเห็นชัดแลวให 

พยักหนา เพราะเปนตอนสาํคัญ เราตองกวดขันและตั้งใจทําเปนพิเศษ เมื่อทกุคนพยกัหนา แปลวา 

เห็นชัดแลว 
 ง.) งานตอไปคือ วิปสสนาจารยใชรูใชญาณธรรมกายของทาน ตรวจสอบดูวา ที่เราเอากาย 

ทุกกายของนกัเรียนทุกคนเก็บไวในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเรานัน้ บัดนี้ ธรรมกายของทาน

เขาไปนั่งในทองธรรมกายมหึมาแลวหรือยัง เหน็วาเรียบรอยดีแลว จงึทาํงานขัน้สําคัญตอไป 
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 จ.) ส่ังใหนกัเรยีนบริกรรม “หยุดในหยุดๆ” จี้ใจธรรมกายตัวเราเอง ลงกลางดวงธรรมมหึมาใน

ทองธรรมกายมหึมานัน้ นึกใหเหน็ “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม กลางดวงธรรมมหึมา เมื่อใครเห็นชัด

แลว ใหพยักหนา เหน็วาเรียบรอยดีแลว ใหทกุคนอธษิฐานในใจตามดงันี ้

 

“ขอพระองคไดทรงโปรด บัดนี้ขาพระพุทธเจาเปนธรรมกาย
แลว มานมสัการพระองค เพื่อฝากธาตุฝากธรรม ฝากบารมี และ
อายุขัยตอพระองค ขอใหขาพระพุทธเจาเห็นแจง และสรางบารมี

ธรรมไดสําเร็จในชาตินี้เถิด” 
 
 เปนอันวา “เสร็จกิจสําคัญ” ไปข้ันตอนหนึง่ 

 ลําดับตอไป เปนอีกขั้นตอนหนึง่ที่สําคัญมาก จาํใหแมน และทําใหได คือ การขอ “รัตนะเจ็ด” 

(สัตตรัตนะ) จากพระพทุธองค พึงสงัเกตการทําวิชาใหดี 

 
๒. การขอสัตตรัตนะจากพระพุทธองค 
 อาวุธสาํคัญของผูเปนธรรมกาย คือ สัตตรัตนะ หรือวา “รัตนะเจ็ด” ไดแก แกว ๗ อยาง คือ 

๑. มาแกว 

๒. ชางแกว 

๓. ขุนพลแกว 

๔. นางแกว 

๕. คลังแกว 

๖. ดวงแกวมณีโชติ 
๗. จักรแกว 

 
ลักษณะของรัตนะ ๗ อยาง 

 รัตนะ แปลวา แกว เปนแกวสีขาว ใสและสวางโชต ิ
 ชางแกวและมาแกว ลักษณะขาวและใสเปนแกว มีเครือ่งประดับงดงาม ลวนแตเปนรัตนะขาว

และใสทั้งสิน้ มีหนาที่เปนพาหนะใหแกกาย เพื่อใหเกิดความรวดเรว็ ชางก็ดี มาก็ดี มีชีวิตจิตใจ ทาํวิชาได 

ใหการปกปองรักษาได 

 ขุนพลแกว นางแกว คลังแกว จักรแกว มีลักษณะเหมือน “พระทรงเครื่อง” คือ มีชฎาหรือมงกุฎ 

กายขาวและใสเปนแกว ตางกนัทีห่นาที ่
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  ขุนพลแกว  ใหกําลงั 
  นางแกว  ใหความสวยงาม 
  คลังแกว รักษาสมบัติ 
  จักรแกว  ใหความสําเรจ็ 
 จักรแกว เปนประธานใหญ มีอํานาจสทิธิข์าด ส่ังงานไดทั้งหมด เมื่อเราพิสดารจกัรแกว จะเหน็ 

“จักร” (ลักษณะกลมอยางที่เหน็ในเรื่องรามเกยีรติ์) ออกจากกายพระทรงเครื่อง คือ ออกมาจาก

ศูนยกลางกาย เปนวงกลมออกมา เราจึงทราบวากายนัน้เปนจักรแกว สวนใหญเรามักเหน็แตตัวจกัร ไม

เห็นกายที่มาของจักร จกัรมอีาการหมุนขวา เขาที่ไหน ชนะที่นัน่ ตัดขาดที่นัน่ ละลายที่นัน่ มีฤทธิ์มากนกั 
 ดวงแกวมณีโชติ เปนดวงแกวขาวและใส รัศมีโชติ ชวยใหเกิดความสวาง (เวลาทาํวชิาเขาชวย

ตอรูตอญาณใหได) 
 รัตนะทัง้ ๗ นี้เปนสมบัติของผูเปนธรรมกาย เปนอาวุธสาํคัญ ที่เราจะทําวิชาธรรมกายชัน้สูง

ตอไป และใหการปกปกรักษาแกผูไดธรรมกาย 
 รัตนะเหลานี้จะไดจากไหน และใครเปนเจาของ เราตองทราบ 
 พระพทุธเจาเปนเจาของ ตองไปขอจากพระองค และขอไดเฉพาะผูเปนธรรมกายเทานัน้ 

และขอไดเฉพาะชวงเวลา “ออกพรรษา” ในระหวางเขาพรรษา ขอไมได เปนขอหาม  

วิปสสนาจารยตองจําความรูเร่ืองนี้ไวจงด ี

 
วิธีขอรัตนะเจ็ดทําอยางไร 

 

 งานฝากธาตุฝากธรรมกับงานขอรัตนะเจ็ด ตองทาํคราวเดียวกนั 
 ถาจะทํา ตองทําพรอมกนั 
 หากเหน็วาไมสะดวก ตองเลื่อนวนัออกไป และกําหนดวันนัดใหผูเรียนมาพรอมกนัใหม 
 หากเดินวิชาลงไปแลว ตองเดินวิชาใหคลอด และตองทําวิชาจนเสร็จงานทัง้ ๒ เรื่อง  
จะทําวชิาเพยีงเรื่องใดเรือ่งหนึ่งไมได ผมเห็นวาสําคัญมาก จงึขอกําชับไว 
 เมื่อนักเรยีนทาํวิชา ๑๘ กายไดแลว ใหทานพิจารณาถงึ งานฝากธาตุฝากธรรมกบังานขอ

รัตนะเจ็ด วาทานจะไดฤกษงามยามดีวนัใด เวลาไหน แลวคิดทํางานนัน้ใหเสร็จเปนรุนๆ ธาตุธรรมจึงจะ

รับวาพทุธบรษิัทนั้น ทาํวิชา ๑๘ กายเบื้องตนสมบูรณ เพราะธาตุธรรมมีหนาที่ตองคํานวณบารมใีหแก

ผูทําหนาทีเ่ปนวิปสสนาจารยดวย  

 - ถาวิปสสนาจารยทาํงานไดสมบูรณ ทานก็จะได “บารมีสมบูรณ” ถาทานทํางานไมสมบูรณ 

ธาตุธรรมก็ใหรางวัลทานไมงาม บารมีของทานขาดตกบกพรอง มีแตขาดๆ ลุมๆ เวาแหวง ทานคดิงาน
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ที่วานี้ใหดี อยาทาํงานสงเดช อยาบอกวิชาสงเดช ธาตุธรรมมองดูทานทานไมรูตัว ทานตองนึกละอาย

ธาตุธรรม เพราะธาตุธรรมมรูีมีญาณที่ละเอียด และไกลกวาเรา เราไมทราบทาน แตทานทราบเรา 
 เมื่อเขาใจเหตผุล และทราบความสาํคัญของงานแลว จากนี้ ถึงขัน้ตอนการทาํงานขอสัตตรัตนะ 

ใหวิปสสนาจารยทําดงันี ้

 - ทบทวนถงึขั้นตอนการฝากธาตุธรรม ขณะนั้นธรรมกายของเรายังอยูในศูนยกลางกายของ”

ธรรมกายมหมึา” ซึ่งเปนธรรมกาย “ตนธาตุ” งานตอไปก็คือ เราออกจากศนูยกลางกายของธรรมกาย 

ตนธาตุ แลวจะเขาอายตนะนิพพาน เพื่อเฝาธรรมกายของพระพุทธเจา เราจะไดขอสัตตรัตนะ เราดําเนนิ

วิชาอยางไร พงึสังเกตใหดี 
 - ขณะที่ธรรมกายของเราอยูในศูนยกลางกายของตนธาตุ ทําธุระฝากธาตุธรรมเสร็จแลว 

 
 ก.) วิปสสนาจารยส่ังใหนกัเรียน ลําดับดวงธรรมในทองธรรมกายตนธาตุใหครบ ๖ ดวง  

หยุดกลางดวงธรรมที่ ๑ เห็นจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมนัน้ 

 จี้ใจกลาง “จุดใสเล็ก” เหน็ดวงธรรมที่ ๒ 

 จี้ใจกลางดวงธรรมที่ ๒ เหน็ “จุดใสเล็กกลางดวงธรรมที ่๒” จี้ใจกลางจุดใสเล็กกลางดวงธรรม 

ที่ ๒ เหน็ดวงธรรมที่ ๓ 
 ลําดับดวงธรรมตามวธิีนี ้จนถึงดวงธรรมที ่๖ (จะกลาวชือ่ดวงธรรมก็ได) 

 ข.) ใหทกุคนบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” กลางดวงธรรมที ่๖ แลวนึกใหเห็น “กลาง” 
(จุดใสเทาปลายเข็ม) 

 เมื่อเหน็จุดใสเล็กกลางดวงธรรมแลว ใหจี้ใจลงที ่“จุดใสเล็ก” นัน้ บริกรรม “หยุดในหยุด” 

 ค.) พอจุดใสเล็กกลางดวงธรรมที่ ๖ “วางหายไป” ในวางนัน้ ทานจะเห็นอายตนะนพิพาน เหน็มี

แตธรรมกายจาํนวนมาก ขนาดเทากนัหมด หนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒ วา เกตุดอกบัวตูมทัง้นัน้ สวาง

ดวยรัศมีของธรรมกาย ประหนึง่วา ธรรมกายลอยอยูบนอากาศ การนั่งของธรรมกาย เวนระยะหาง

เทากัน ธรรมกายทีน่ัง่กลาง รัศมีมากกวาเพื่อน นัน่คือ ธรรมกายของพระพุทธเจา สวนธรรมกายอื่น  

เปนธรรมกายพระอรหันต ทีว่านี้คือ อายตนะนิพพานที ่๑ ของพระสมณโคดม ขณะนี้ศาสนาของพระองค

ลวงมาแลว ๒๕๒๖ ป (นับตาม พ.ศ. ทีเ่ขียนตนฉบับนี้) 

 ง.) วิปสสนาจารยบอกนักเรยีนบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” เพื่อใหใจนิ่ง จะไดเหน็ชดั ถาใจไมนิ่ง

จะเหน็รัวๆ เลอืนราง และนกึใชรู ใชญาณธรรมกายดูอายตนะนิพพานใหทัว่ ดูธรรมกายองคนัง่กลาง  

จะเหน็วา รัศมมีากกวาธรรมกายอืน่ นี่คือ ธรรมกายของพระพทุธองค 
 จ.) นกึอาราธนาธรรมกายของตัวเรา กราบพระองค ๓ คร้ัง แลวนกึสงใจมองที่ชองจมูกธรรมกาย

พระพทุธองค หญิงมองชองจมูกซาย ชายมองชองจมูกขวา แลวเลื่อนใจมองไปที่เพลาตาของธรรมกาย

พระพทุธองค หญิงเพลาตาซาย ชายเพลาตาขวา แลวเลื่อนใจมองไปที่จอมประสาท (ในกะโหลกศีรษะ
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ธรรมกายพระพุทธองค) จากนัน้ เลื่อนใจของเรามองไปในทองธรรมกายของพระพทุธองค บริกรรมวา 

“หยุดในหยุดๆๆ” แลวนึกใหเหน็ดวงปฐมมรรคในทองธรรมกายพระพทุธองค 

 ฉ.) บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใหเหน็ จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมนัน้ เมื่อเห็น “กลาง” 

(จุดใสเทาปลายเข็ม) แลว จี้ใจลงที่จุดใสเทาปลายเข็มนั้น บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหยิ่งขึน้ แลวกราบ

ทูลในใจพรอมกัน 

“ขอพระองคไดทรงโปรด พระองคเขานิพพานมาแลวถึง 
๒๕๒๖ ป นับถึงปนี้ ขาพระพุทธเจา (หญิงวา หมอมฉัน) เพิ่งทํา
ธรรมกายเปน จึงมานมัสการพระองคได ขอใหขาพระพุทธเจา
แตกฉานเชี่ยวชาญ ใหมีรูญาณแมนยํา และไดบรรลุมรรคผลนิพพาน

ในชาตินี้ ขาพระพุทธเจามาขอรับรัตนะเจ็ดจากพระองค”  
 
 นึกเอาใจรับเอาตรงจุดใสเทาปลายเข็มนั้น เอาทีละอยาง แลวนํามาไวในทองธรรมกาย 

พระอรหัตตละเอียดของทาน 
 ใครไดอะไรกอน อะไรหลัง ดูใหทนั เวลาพระองคประทานให เราดูไมทัน รูและญาณของเรายงั 

ใชการไมได เพียงแคเห็นตะคุมๆ เทานัน้ 
 ใหทานดูในทองธรรมกายของทาน อะไรไดแลว อะไรยังไมได ใครขาดอะไรใหนึกขอใหม 
 จะกี่คนก็ไดเหมือนกนัหมด พระองคทรงพสิดารให และใหเทาไรก็ไมรูจักหมด 
 - ลําดับตอมา ใหทานทําวิชาบนนพิพานนัน้ อยาเพิ่งถอยธรรมกายลงมา คือ ทําวิชาพิสดาร

รัตนะเจ็ด ดวยการจี้ใจของทานลงไปกลางดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของทานเอง 

บริกรรมใจวา “จักรพรรดิในจักรพรรดิๆๆๆ” นึกใหเกิดรัตนะเจ็ดเพิ่มจาํนวนมากขึ้น 
 - ทันใดนั้น รัตนะเจ็ดแตละอยางก็มีจาํนวนมากขึ้น จนนบัไมถวย คือ ชางแกวมากขึน้ มาแกว

มากขึ้น ฯลฯ 
 - ใหทานนึกจายรัตนะเจ็ดเหลานั้น ไปไวในศูนยกลางกายของทานทัง้ ๑๘ กาย แลวรัตนะเจ็ด 

จะไปอยูประจาํกายตางๆ ครบทุกกาย โดยอยูในดวงปฐมมรรคของกาย ทาํหนาที่ดูแลใหแกกายตางๆ 

ของทาน 

 คําวา จักรพรรดิ หรือรัตนะเจด็นี้ เรียกวา “ผูเลี้ยง” ของกายตางๆ ทาํหนาที่เลี้ยงดู ใหความ

เปนอยู และชวยทาํวชิาดวย จะไดกลาวใหพิสดารในบทตอไป 
 - เปนอนัวา นกัเรียนไดรัตนะเจ็ด เปนอาวธุปองกนัตัวแลว ถือวาเสร็จงานสําคัญไปอีกงานหนึง่ 

 



 66

 สรุปแลว ทานทาํงานสาํคญัเสร็จไปแลว ๒ งาน คือ งานฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ และงานขอ

รัตนะเจ็ดจากพระพทุธองค ผูเปนเจาของศาสนา หากเราจะปฏิโลมธรรมกายของเรากลับ ก็ทาํได และ 

มีวิธทีําอยางไร จะไดพูดในลําดับตอไป 
  
 - ชวงนี้ วิปสสนาจารยทาํงานใหญมาแลว รวม ๓ งานคือ 

 ๑. ทาํวิชา ๑๘ กาย ใหแกนกัเรียน 
 ๒. ฝากธาตุธรรมของนักเรียนแกตนธาต ุ
 ๓. ขอรัตนะเจด็ใหแกนักเรียน 

 
 - วาเฉพาะบารมีที่วิปสสนาจารยจะไดรับจากพระพทุธองค เนื่องจากเปนผูนาํทําวิชาสําคัญได  

๓ อยาง ตามที่กลาวนั้น พระพุทธองคกท็รงประทานบารมีใหแกวิปสสนาจารยอยางชนิด “เหลือหลาย” 

อยูแลว แตทานตองการบารมีชนิด “เหลือหลายอยางยิง่” ทานจะทาํอยางไร 
 ทานพานกัเรียน คือ สหธรรมกิรุนนี ้ไปแคนพิพานแรกเพยีงนิพพานเดยีว ทานก็ไดรับอนุโมทนา

จากพระพทุธเจาเพยีงนิพพานเดียว ถาทานอยากไดรบัอนุโมทนาจากพระพทุธเจามากนิพพาน 
ทานตองพาธรรมกายรุนนี้ ไปใหมากนิพพานเทาที่จะทําได ไปถึงนิพพานใด นิพพานนั้นก็
อนุโมทนา คําถามจึงมวีา จะไปนิพพานที่ ๒ ซึ่งสงูกวานิพพานแรก และนิพพานที่อยูสูงขึ้นไป จะมีวิธทีํา

อยางไร 
 - เมื่อทานขอรตันะเจ็ดใหแกธรรมกายรุนนี ้จากนพิพานแรก คือ นพิพานของพระสมณโคดม

เสร็จแลว ทานประสงคจะใหนักเรียนเขานพิพานใหไปถึงนิพพานที่ละเอียดๆ ข้ึนไป 

 ใหทานสัง่นกัเรียนบริกรรม “หยุดในหยุด” สงใจจี้กลางดวงปฐมมรรคของธรรมกายพระพุทธองค 

จนเห็น “กลาง” (จุดใสเทาปลายเข็ม) ตามวิธีทีก่ลาวแลว คือ จี้กลางดวงปฐมมรรค แลวเหน็ดวงศีล  

ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมตุติญาณทัสสนะ ครบ ๖ ดวงแลว 
 พึงจี้ใจกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนัน้ จนเหน็จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม (กลาง) 

 ใหทุกคนจี้ใจตรงจุดใสเล็กเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมที่ ๖ นั้น บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ”  

ใหยิ่งขึน้ 

 พอจุดใสเล็กเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมที่ ๖ “วางออกไป” ในวางนั้น ทานจะเหน็นพิพานที่ ๒ 

(อายตนะนิพพานที ่๒) เปนพระปฏิมากร เกตุดอกบัวตมู ขาวใสจาํนวนมาก องคทีน่ั่งกลางมีรัศมสีวาง

กวาธรรมกายอื่นทัง้หมด คือธรรมกายของพระพทุธเจา เจาของนพิพาน จากนั้นทานสั่งใหเพื่อนธรรมกาย

รุนนี้ของทาน นึกนอมเขาไปนั่งในทองของธรรมกายพระพุทธเจาของนพิพานนี ้
 โดยสงใจมองชองจมูก แลวเลื่อนไปที่เพลาตา แลวเหลือกตาของเราเขาไปในกะโหลกศีรษะของ

พระองค พรอมกับบริกรรม “หยุดในหยุดๆ” แลวสงใจมองลงไปในทองธรรมกายของพระพุทธองค 
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บริกรรม “หยดุในหยุดๆ” จนเหน็ดวงปฐมมรรคในทองของธรรมกายพระพุทธองค (ตามวิธทีี่กลาวแลว) 

การทาํเชนนี ้ทําใหธรรมกายของเราเขาไปนั่งในทองธรรมกายของพระพุทธองคทันท ี
 ออกจากนพิพานที่ ๒ ไปนิพพานที่ ๓ และตอๆ ไป ก็ทําอยางนี้ ยิ่งขยนัทํา กย็ิ่งเขา
นิพพานไดมากขึน้ ละเอียดขึ้น พระพทุธองคก็ทรงแกไขเราไดมากขึน้ 
 ลําดับนพิพานไปอยางนี้ จนชํานาญใจ และชํานาญสั่ง เมื่อชํานาญมากแลว พอถึงนพิพานที่ ๑๐ 

เพียงจี้ใจกลางดวงธรรมในทองพระองค เพงใหเหน็จุดใสเทาปลายเขม็กลางดวงธรรม แลวจี้ใจตรงจุดใส

เล็กกลางดวงธรรม บริกรรมวา “ดับหยาบไปหาละเอยีดๆๆ” ธรรมกายของเราเกิดความเชี่ยวชาญ ไปถึง

นิพพานที่ละเอียด และละเอียดยิ่งขึ้น จนนับไมถวน ไปถึงไหนกน็ึกเอาธรรมกายของเรา นั่งในทอง

ธรรมกายของพระพุทธองค เสมอไป บริกรรม “หยดุในหยดุ” เสมอไป ปกใจของเรากลาง 
ดวงธรรมในทองธรรมกายพระพุทธองคเสมอไป และจี้ใจกลางดวงธรรมใหเห็นจุดใสเทา 
ปลายเข็มเสมอไป (๔ อยางนี้ ทาํเสมอ จําใหแมน) 
 - เหน็วา เราพาคณะของเราไปไดมากนิพพานแลว พระพุทธองคอนโุมทนาทั่วทุกนพิพานแลว  

เกิดบารมีจุใจทานแลว จากนี้จะปฏิโลมกลับ มีวธิีทาํอยางไร ทานตองจําใหแมน บอกใหถกู 

 - ขณะนี้ ธรรมกายของเราอยูบนอายตนะนิพพานมากนพิพานแลว บางทานเหน็ชัด บางทานเห็น

ไมชัด เนื่องจากใจหยุดไมพอ ทานที่เหน็ชดั แปลวา ใจหยุดถูกสวน บัดนี้เราจะลาพระองค ขอใหทุกคน

อธิษฐานในสิง่ที่ชอบที่ควร แลวทาํวิชาตามที่บอก ผมบอกอยางไร ใหทานทองในใจตามและทาํใจตาม 

ที่ทองไปดวย 
 (๑.) ใหทานนบัดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของทานใหครบ ๖ ดวง โดยปกใจ

นิ่งไปกลางดวงธรรม แลวนบัดวงธรรมถอยหลงั 
  ดวงที ่ ๖  ดวงวิมุตติญาณทสัสนะ 
  ดวงที ่ ๕  ดวงวิมุตติ 
  ดวงที ่ ๔  ดวงปญญา 
  ดวงที ่ ๖  ดวงสมาธ ิ
  ดวงที ่ ๒  ดวงศีล 
  ดวงที ่ ๑  ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
 แลวนึกเขามาหยุดในทองธรรมกายพระอรหัตตหยาบ คือ องคหนาตกักวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา 

ขาวใส เกตุดอกบัวตูม 
 (๒.) ใหนึกนับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตหยาบ นับถอยหลงัใหครบ ๖ ดวง คือ  

ดวงที ่ ๖  ดวงวิมุตติญาณทสัสนะ 
  ดวงที ่ ๕  ดวงวิมุตติ 
  ดวงที ่ ๔  ดวงปญญา 
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  ดวงที ่ ๖  ดวงสมาธ ิ
  ดวงที ่ ๒  ดวงศีล 
  ดวงที ่ ๑  ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
 จากนี้ใหนึกเขามาหยุดนิ่งในทองธรรมกายพระอนาคามลีะเอียด องคหนาตักกวาง ๑๕ วา สูง 

๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหเหน็ดวงธรรมในทององคธรรมกาย ใหนับดวงธรรม

ในทองธรรมกายพระอนาคามีละเอียดใหครบ ๖ ดวง โดยนับถอยหลงั 
 (๓.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอนาคามีละเอยีด ตามวธิีการดังกลาวแลว 
 (๔.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอนาคามหียาบ 

(๕.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระสกทิาคามีละเอียด 
(๖.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระสกทิาคามีหยาบ 
(๗.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระโสดาละเอียด 
(๘.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระโสดาหยาบ 
(๙.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายโคตรภูละเอียด 
(๑๐.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายโคตรภูหยาบ 
(๑๑.) นับดวงธรรมในทองของกายอรูปพรหมละเอยีด 
(๑๒.) นับดวงธรรมในทองของกายอรูปพรหมหยาบ 
(๑๓.) นับดวงธรรมในทองของกายพรหมละเอียด 
(๑๔.) นับดวงธรรมในทองของกายพรหมหยาบ 
(๑๕.) นับดวงธรรมในทองของกายทพิยละเอียด 
(๑๖.) นับดวงธรรมในทองของกายทพิยหยาบ 
(๑๗.) นับดวงธรรมในทองของกายมนุษยละเอียด 

(๑๘.) นับดวงธรรมในทองของกายมนุษยหยาบ 
 - เมื่อนับดวงธรรมในทองกายมนษุยหยาบถอยหลงัจากดวงธรรมที ่๖ ถึงดวงที ่๑ แลว ใหจี้ใจ

กลางดวงธรรมที่ ๑ บริกรรม “หยุดในหยดุๆๆ” จนเหน็จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม แลวสัง่จี้ใจตรง

จุดใสเล็กกลางดวงธรรม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหเกิดธรรมกายหนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา  

ขาวใส เกตุดอกบัวตูม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนกวา องคธรรมกายจะเปลงรัศมีสวาง จงึสั่งให

นักเรียน “ลืมตา” 
 ต้ังแตตนจนจบ เสร็จงานไปแลว ๔ เร่ือง คือ 

๑. เดินวิชา ๑๘ กาย ต้ังแตกายมนษุย ถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 
๒. ทําวิชาฝากธาตุธรรมกับตนธาต ุ
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๓. ทําวิชาขอรัตนะเจ็ดจากพระพุทธองค (นิพพานของพระสมณโคดม) และแถมดวย 

การทาํวิชาเขาอายตนะนพิพานใหสูงขึ้นไป 
๔. ทําวิชาปฏิโลมกลับจากธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ถอยหลงัมาถึงกายมนษุยหยาบ 
เปนอันวา ทาํวิชา ๑๘ กายเบื้องตนได ใครเห็นตามได และทําไดครบถวนตามแนวนี ้จึงขึ้น

ทะเบยีนวา “เปนธรรมกาย” หากทําไมไดตามนี ้ยงัไมควรบันทึกชื่อในทะเบยีน ใหโอกาสไปสมทบกับ

นักเรียนรุนใหม เพื่อแกตัวอกีครั้ง 
สําหรับบทที ่๓ นี ้เปนบททีก่ลาววา เมื่อนกัเรียนทําวิชา ๑๘ กายเบื้องตนไดแลว ทานจะใหเขา

ทําวิชาอะไรตอไป บัดนี้ บทเรียนที ่๓ จบแลว สรุปสาระของบทเรียนนีไ้ดวา 
เมื่อนักเรยีนทาํวิชา ๑๘ กาย เบื้องตนไดแลว เราจะใหเขาทาํวิชาชวยตัวเองกอน คือ 

 
๑. วิชาฝากธาตุธรรม 
ถาเราไมฝากใหเขา  ธาตุธรรมก็รักษาไดไมเต็มที่ เพราะยงัไมไดอาราธนาใหดูแล เราทราบแลว

วา จะใหพระทําอะไร ก็ตองไปอาราธนาวา จะใหไปทาํอะไรที่ไหน ถาไมอาราธนา คือ ไมนิมนต ทานก ็

ไมอาจทาํอะไรใหได 
การรักษาธาตธุรรม อันไดแกการรักษาบารมี รักษาสมบติั รักษาอายุขัย ถาไมใหตนธาตุรักษา 

เราจะปลอดภัยไมไดเลย (เร่ืองนี้จะกลาวใหพิสดารในคราวตอไป) 

 
๒. ทําวิชาขอรัตนะเจ็ด (สัตตรัตนะ) 

 ไดกลาวไวแลววา ส่ิงเหลานีเ้ปนสมบัติของผูไดธรรมกาย (ความพิสดารจะไดกลาวตอไป) 

 
 

คําถามบทที่ ๓ 
 

๑. จงลําดับข้ันตอนการอาราธนาพระพทุธเจา มาชวยคุมธรรมตั้งแต ตนจนปลาย 

๒. ตนธาตุ คืออะไร จะไปหาตนธาตุทาํอยางไร 
๓. จงแสดงการเดินวิชาเพื่อฝากธาตุธรรมแกตนธาตุ มาใหละเอียด 

๔. จงแสดงการเดินวิชาเพื่อเขาอายตนะนิพพานมาใหดู ต้ังแตอายตนะนิพพานเบื้องตน จนถึง

อายตนะนพิพานละเอียด 

๕. จงลําดับข้ันตอนการฝากธาตุธรรมแกตนธาตุมาด ู

๖. สัตตรัตนะ คืออะไรบาง ขอไดที่ไหน จงแสดงวิธีขอมาดู 

๗. อนุโลม และปฏิโลม คืออะไร จงแสดง 
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บทที่ ๔ 
 

ปญหาของการเดนิวิชา ๑๘ กาย 
 
 
 ถาทานตั้งใจอาน ต้ังใจจดจํา ต้ังแตตนจนถึงบทที ่๓ และตอบคําถามทายบทไดครบ ทานก็

พรอมที่จะเปนวิปสสนาจารยไดแลว ถึงไมเกงแตกพ็อไปวัดไปวาได 
 แตถาหากทานอุทิศเวลา ต้ังใจอาน ต้ังใจจํา ต้ังใจฝกตาม แลวมาตอบคําถามทายบท ดวยการ

ทบทวนใหบอยครั้ง ทานก็มแีวว เปนหนอเนื้อพทุธางกูรอยางชัดเจน แปลวา ทานมวีาสนาบารม ี 

ที่จะกอบโกยบุญบารมี อยางที่คิดไมถึงทเีดียว ทานจะโชคดีตลอดชีวิตของทาน 
 สมมุติวา มีใครคนหนึง่มาเลาใหฟงวา ตัวเขาเองเปนเสี่ยใหญ สรางวัดมา ๑๐ วัด เปนเงนิ  

๑๐๐ ลานบาท อีกรายหนึง่มาเลาใหฟงวา เขาพากเพยีรใหเพื่อนคนหนึ่งทําวิชา ๑๘ กายได จนเพือ่น 

คนนัน้เหน็ธรรมกายชัดเจน 
 ถามทานวา ทานคิดอยางไร ทานจะอนุโมทาเสีย่ใหญคนนัน้ หรือทานจะยินดีปรีดากับรายที่สอน

ใหเพื่อนเปนธรรมกาย 
 ทานจะคิดอยางไร เปนสิทธขิองทาน แตสําหรับความคดิของขาพเจา ขาพเจายนิดีกบัผูสอนให

เปนธรรมกาย เพราะบุญบารมีจากการทาํใหคนเปนธรรมกาย เปนบุญสูงสง สามารถออกไปจาก

ภพ ๓ ได สวนบุญจากการสรางวัด อยาวาแต ๑๐๐ ลานเลย อีกกีฟ่าครอบก็ออกนอกภพ ๓ ไมได  

บุญทั้ง ๒ ตางกัน ทานพิจารณาใหดี 
 จะมีบุญอะไรอีกไหม จะมีบารมีอะไรอีกไหมในโลกนี้ ทีจ่ะทาํใหเราออกไปจากภพ ๓ ได  

ไมมีครับ มีแตบุญจากการทาํวิชาธรรมกายเทานัน้ 
 ผูเรียนก็ไมทราบวา เขาทําธรรมกายไดวนันี้ ไดบุญไดบารมีเทาไร วิปสสนาจารยอาจยังไมทราบ

วา ที่ต้ังใจสอน ต้ังใจตอวิชาใหแกนักเรียน เกิดบุญเกิดบารมีแกทานเทาไร แคไหน อยางไร เร่ืองนีไ้มยาก

เลย เพราะทานทาํธรรมกายเปนแลว เขาธรรมกายไปถามพระพทุธองคในนิพพานดไูด ถามทุกนิพพาน 

นิพพานใดตอบอยางไร ทานจําไว วนันี้ไมไดความรู พรุงนีท้ําใหม พากเพียรทาํไป จนกวาจะฟงพระพทุธ

องคไดยิน แลวทานจะทราบอานิสงสดวยตัวทานเอง หรือจะเอารูและญาณของทานมาทบทวนกบัผมก็

ได 
 ถาผมจะบอกเสียเอง ดูวาจะงายไป อยากจะทดสอบความรูของวิปสสนาจารยดูเหมอืนกนั 

แตอยากปรารภใหทราบวา บุญอะไรทั้งหลายทั้งปวงในภพ ๓ นี้ เห็นจะไมมีบุญใดเทาการฝก
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ธรรมกาย ตอวิชาใหเขาเปนธรรมกาย ลําดับกายไดตลอด ๑๘ กาย เพียง ๑ คน ไดบุญไพศาล
นัก เหตุที่ไพศาล ก็เพราะเปนบุญที่ออกนอกภพ ๓ ได ไมมีบุญใดออกนอกภพ ๓ ได มีก็แตบุญธรรมกาย 
 สวนทานทีเ่ปนนกัเรียน เขาก็ไมทราบอะไร เรียนสงเดชไปอยางนัน้เอง ทาํธรรมกายเปนโดยไม

คาดคิด เขาก็ไดบารมีไพศาลเชนเดียวกนั 
 มาพูดถงึปญหาของการตอวิชา ๑๘ กาย วาวปิสสนาจารยจะพบปญหาใดบาง และทานจะ

แกปญหานั้นอยางไร 

 
 ๑.) ปญหา กาํลังตอวิชาไป นักเรยีนก็เหน็ตามมาโดยตลอด ตอมาเกิดมืดไปเฉยๆไมเห็นดวง

ธรรม และไมเห็นกายของขั้นตอนใดก็ตาม ทานไมตองตกใจ 
  

ทานสั่งใหนกัเรียนผูนัน้ ปกใจนิ่งลงไปที่ศูนยกลางกาย บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” ตามคําบอก

นําของวิปสสนาจารย บริกรรมใหนาน แลวดวงธรรมหรอืกายก็จะเกิดใหเหน็ สุดแตวา งานตอวิชาของ

ทานไปถึงกายใด กายนัน้ก็เกิด หรือถงึดวงธรรมใด ดวงธรรมนั้นก็เกิด จากนัน้ ทานจึงเดินวิชาไปตาม

ข้ันตอนของทานตอไป (เร่ืองนี้สําคัญมาก เพราะมารมาตัดและมาตอน ขณะที่ผูเรียนเผลอไมหยุดใหดี) 

 
๒.) ปญหา เหน็กายไมหนัหนาไปทางเดียวกับกายมนุษยหยาบ คือ หนัหนาสวนกัน หรือ 

เห็นตะแคง หรือเห็นกายไมเต็มสวน คือ ขาดนัน่เกนินี ่
 
กรณีนี้ใหทานสั่งนกัเรียน ปกใจลงกลางดวงธรรมของกายนัน้ๆ นึกใชใจของเราบังคบักายตะแคง

หรือกายขาดวิน่นัน้ ใหนัง่ในทองของเรา แลวบังคับใหหนัหนาไปทางเดียวกับกายมนุษย ปกใจกลาง 

ดวงธรรม แลวบริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” นึกใหดวงใสขึน้ นึกใหดวงชดัขึ้น บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” 

จี้ใหยิ่งขึน้ 

พอเหน็ดวงธรรมชัด บริกรรม “ใสในใสๆๆ” ใหยิง่ขึ้น จนกวาดวงธรรมจะใส 

เมื่อดวงใสแลว ส่ังนักเรียนจีใ้จกลางดวงธรรม นึกใหเหน็ “จุดใสเทาปลายเข็ม” (กลาง) คร้ันเห็น

จุดใสเล็กกลางดวงธรรมแลว ใหจ้ีใจลงไปที่จุดใสเทาปลายเข็มนั้น บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหยิ่งขึ้น 

จากนั้นใหบริกรรม “ดับปาฏิหาริย ถอนอธิษฐาน” บริกรรม “ถอนอธษิฐาน ดับปาฏิหาริย” แลว  
ตองจี้ใจลงไปดวย อยาถอนใจขึ้นมา จี้ลงไปใหยิ่งขึ้น อยาเขยือ้นใจเปนอันขาด 

วิธีนีจ้ําใหแมน ทาํใหกายสมบูรณ กายใส และหันหนาไปทางเดียวกับกายมนุษยหยาบ 
ทําไมกายละเอียดของเรา ตองหนัรีหนัขวางอยางนัน้ และเหตุใดกายของเรายงัขาดวิน่ไม

สมประกอบ เปนเพราะมารเขา ทาํไวอยางนั้น เขาทําอยางไร พจิารณาใหดี 



 72

มารมันเอา ขาด วิ่น ตะแคง มืด บอด ฯลฯ มาไวในดวงธรรมของเรา ปาฏิหาริย แปลวา มากและ

ละเอียด คือ ทบัทว ีขาด วิ่น แหวง ตะแคง มืด บอด ฯลฯ ใหมากขึ้น และละเอียดยิง่ขึน้ เรียกวา 

“ปาฏิหาริย” และกอนที่เขาจะเอาวชิาเขาใสลงไป เขาก ็“ดับ” วิชาของเรา คือ ดับ หยุด นิง่ ใส สวาง 

แลวก็เอา ขาด วิน่ แหวง ตะคง มืด บอด ใสแทนลงไป ไมใชเทานี ้เพื่อนยงั “อธิษฐาน” ซ้าํลงไปอกี  

เขาอธิษฐานไมใหเรา หยุด นิ่ง ใส ฯลฯ เร่ืองของเรื่องเปนอยางนี ้

ดังนัน้ เราจึงตองแกวิชาของมารเขา ดวยการทองวิชา “ดับปาฏิหาริย” และ “ถอนอธษิฐาน”  

คือ ดับวิชาปาฏิหาริยของเขา และถอนเอาวิชาอธษิฐานของมารออกไป และการที่เราทอง “หยุดในหยุด” 

และ “ใสในใส” นัน้ เพราะ “หยุด” “นิ่ง” “ใส” เปนตัว “นิโรธ” และนิโรธเปนตัวกําจัด “ทุกข” กําจัด 

“สมุทัย” ตามหลักวชิาของพุทธศาสนา 

 
๓.) ปญหา เหน็ดวงธรรมนอกตัว หรือเหน็กายนอกตัว หมายความวา ไมเห็นดวงธรรมในทอง 

ไมเห็นกายในทอง 
 
ปญหานี้ตองใหนกัเรียน “เหลือกตา”  เขาไปในกะโหลกศรีษะของตนใหได ทานตองสาธิต คือ 

แสดงการเหลอืกตาใหดูเปนตัวอยาง ผูเรียนจะไดทาํตามไดถูกตอง 

ใหใจนึกเหน็ “ดวงใส” ในกะโหลกศรีษะของตน ถึงไมเหน็ ก็ตองนึกใหเหน็ บริกรรม “หยุดใน

หยุดๆๆ” และ “ใสในใสๆๆ” จนเกิด “ดวงใส” ในกะโหลกศีรษะ แลวนกึเลื่อนดวงใสใหไปลอยอยูในทอง

ของตน จี้ใจลงกลางดวงใส บริกรรม “หยดุในหยุด” จนเกิดดวงปฐมมรรคใสสวาง จากนัน้ จึงดําเนิน 

ดวงธรรมและดําเนนิกาย ทาํวิชา ๑๘ กายตอไป วิธีแกปญหานี้ เหน็วายาก ควรใหตอวิชาเปนรายบุคคล 

เพื่อทานจะไดคุมไดสะดวก คือ คุมนอกคมุในไดถนัด 
ที่วาคุมนอกก็คือ ทานสั่งไปดวย ดูไปดวย ทีว่าคุมในก็คือ เอากายของมาไวในทองของ

ทาน ทานสั่งวิชาไปถึงกายไหน ถึงดวงธรรมใด ใจธรรมกายของทานตองจีก้ายนั้น และ 
ดวงธรรมนั้น จนตลอด ๑๘ กาย ถาเราไมทําอยางนั้น นักเรียนผูนี้จะเห็นธรรมกายตลอด  
๑๘ กายไดยาก 

 
๔.) ปญหา เหน็ดวงธรรมไมชัด เหน็กายไมชัด ซึ่งเปนปญหาโลกแตก 

 
กรณีนี้ เกิดจากการ “หยุด” และการ “นิ่ง” ของใจไมสนทิ คือ หยุดไมพอ นิ่งไมพอ หลวงพอ 

มักพูดวา ตองหยุดถกูสวน คําวา “ถูกสวน” ดูวาจะครอบจักรวาล ไมทราบวาแคไหนจงึจะถกูสวน  

ถาหยุดได “ถกูสวน” ก็เหน็ชัดทั้งหมด 
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วิธีแกก็คือ ใหทอง “หยุดในหยุด” ทอง “นิง่ในนิ่ง” ทอง “ใสในใส” ใหมาก เวลาทองตอง “จี้ใจ” 

ดวย ไมใชทองเฉยๆ คือ ทองไปและจี้ใจตามไป อยาใหเผลอ อยาถอนใจขึ้นมา อยาใหใจเขยื้อน อยา

ใหไหว อยาใหรัว คือ จี้ลงไป ขนาดวาถงึไหนถงึกัน ถาใจหยุดและนิง่ถกูสวน จะเหน็ดวงธรรมและกายชัด 

 
๕.) ปญหา ผูเรียนเกิดความเมื่อย ปวด ขบ สวนขาและเทา 

 
อาการเมื่อยขบ ปวดตามขานั้น ทานตองเห็นวาสาํคัญ เพราะเวทนาทางรางกายมีผลกระทบถงึ

ใจดวย ทําใหใจสาย สมาธกิเ็คลื่อนไป การฝกไดผลนอย เพราะเอาใจไปรับรูกับความปวดเมื่อยเสยีแลว 

ถึงเราจะดึงดนัตอไป จะเปนการฝนใจของผูเรียน 
การแกปญหาเรื่องนี้ ใหทานเตรียมการลวงหนา โดยเฉพาะผูฝกใหม ผูฝกเกาดูจะไมเปนปญหา

มากนัก เพราะเคยชินมาบางแลว 
ทานจะใหนัง่นานแคไหน แลวสั่งนักเรียนพกันานแคไหน ถาเปนนกัเรียน ทานกะเกณฑได แตถา

เปนประชาชน เราจะใหเปนไปตามที่ตองการ ดูจะยาก ปลอยพักแลว จะเรียกกลับมาใหม เราจะบงัคับ

ไมได ไมเหมือนที่เราบังคับนกัเรียน ทานตองวางแผนใหดี 
พูดถึงการฝกนักเรียน เหน็วานัง่ไปแลว ๒๐ นาที จะลองเปลี่ยนไปเปนยนืนิง่  ฝกในทายนืบาง 

ก็ได แตอยาใหเกนิ ๑๐ นาที อิริยาบถยนืตรงอยูกับที ่หากเกิดเปนลมหรือซวนเซไป ความยุงจะมาถึงเรา 

และกอนยนืควรสั่งใหเอามอืบีบขาตัวเอง เหยียดเทาออกมา เพื่อใหความปวดเมื่อยทุเลา เหน็วา

พอสมควรแลว จงึสั่งใหยนื รางกายจะไดไมซวนเซ กรณีนั่งเสร็จแลว ส่ังใหยนืตรงเลยนัน้ อยาทาํ 

เปนอันขาด เพราะอาการปวดเมื่อยที่ขายงัมีอยู ขืนสั่งยนืตรงตามสัง่ เด็กจะลมลงทนัท ีเหตุเพราะ 

ความปวดเมื่อยและอาการเกร็งของเสนเอน็ แลวความยุงจะมาถงึทาน จะทาํอะไร ตองเรียนกอน  

ศึกษากอน หาความรูกอน แลววางแผนทํางาน และควรทํางานตามขัน้ตอนที่กาํหนดไวนั้น 
บางคนทาํงานอยางขาดความรอบคอบ อวดวิเศษวากูเกง แลวงานกูเกงนัน้เอง จะมาฆาตัวกูเอง 

ตัวอยางเหลานี้มีมากมาย เมื่อผลงานไมมีประสิทธิผล เนื่องจากขัน้ตอนของงานขาดประสิทธิภาพ ก็ไมมี

ใครชมทาน ไมมีใครสรรเสริญ ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย จะสอนอีก เขาก็ไมอยากฟง เราเองตั้งใจจะ

อวดโวหารฟุงซาน ตองการจะใหความรูออกไปหมดพงุ อยางนี้ “ลมเหลว” อยาทาํเลย คนเกงลกัษณะนี้

ตกมาตายมามากแลว คือ เกงเกนิไป การถายทอดความรูเปนศาสตรอยางหนึ่ง กลวิธีการฝกเปนทั้ง

ศาสตรและศิลปะ ใครคิดประดิษฐคนได คนนัน้ก็รอดตัวไป คนที่มีความรูสูงๆ พังพาบ เพราะสอนไมเปน 

มีตัวอยางมาแลว จงึขอสรุปวา 
๑. การแกปญหาปวดเมื่อย เราจะแกอยางไร การฝกอริิยาบถนั่ง จะทาํกี่นาที การพักควรทํา

หรือไม ทาํกับใคร มีข้ันตอนการทาํอยางไร จะสั่งอยางไร จึงไมเสียประชุม ไมเสียเวลารวมตัว 
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๒. การเปลี่ยนอิริยาบถนั่ง เปนยนืตรง เปนวิธเีดินจงกรม จะทําในขั้นตอนไหน จะสัง่อยางไร  

ใชเวลาเทาไร ใครเปนผูกํากบั จะกาํกับอยางไร 
กฎเกณฑและวิธีการ ทานเปนผูกําหนดเอง และมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไปตามเหตุการณ ไป

ตามสถานที่ ผมจะกาํหนดความแนนอนไมได ใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
สวนวิธีแกปวดเมื่อยขณะตอวิชานั้น ควรย้ําใหนักเรยีนทราบ 

 
(ก.) ถาเมื่อย อนุญาตใหเปลี่ยนเทา แตระวังใจ อยาใหเคลื่อน (เฉพาะผูฝกประจํา) และระวัง

อยาใหตัวของเราไปแตะตองผูอ่ืน เพราะจะทําใหผูอ่ืนเสยีสมาธ ิ
(ข.) รูตัววาเปนเหน็บหรือเมือ่ย อยาเอาใจไปสู คือ อยาเอาใจไปสัมผัส ทาํเฉยๆ ลืมๆ ไป หาก 

เอาใจไปสู ความปวดจะวิง่ เขามาในใจเรา เราจะเกดิความรูสึกปวดราวยิ่งขึน้ กวาอาการนั้นจะทเุลา 

เราจะเสียสมาธิ และวิชาไมทันเขามากทเีดียว 
(ค.) ความรูมอียูวา ถาเหน็ดวงธรรม ความปวดเมื่อยและเหน็บจะไมเกิดแกเรา เราจะนัง่นาน

เทาไรก็ได ชวงเวลาที่จะเหน็ธรรม ว็อบๆ แวบๆ เหน็ๆ หายๆ นั้น อาการปวดเมื่อยไมคอยมี แตชวงเวลา

กอนที่จะว็อบแวบ อาการปวดเมื่อยจะมีมาก ขอใหทานอดทน อีกไมนาน ทานก็จะเห็นธรรมแลว  

บางทานยอมแพความปวดเมื่อย เปนเหตุใหไมเหน็ธรรม แตไหนแตไรทนมาได พอถงึชวงจะเหน็ธรรม 

เกิดมีอาการปวดเมื่อย ลืมตามาบีบขานวดเทา ทาํใหพลาดโอกาสทองอยางนาเสียดาย 
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คําถามบทที่ ๔ 

 
๑. จงแสดงวธิีฝกการแกปญหา นักเรียนคนหนึ่งดําเนนิดวงธรรมไปแลว ๖ ดวง เมื่อไปถึงกายฝน 

เกิดมืดไปเฉยๆ ไมเห็นกายฝนของตน 

๒. จงแสดงวธิีฝกแกปญหา เหน็กายละเอยีดไมเต็มสวน และกายตะแคง 

๓. มีทานหนึง่เดนิวิชา ๑๘ กายมาไดราบร่ืน พอถงึธรรมกายพระสกิทาคามีหยาบ เกดิไมเห็น

ธรรมกาย ทานจงแสดงวิธีฝกเพื่อแกปญหานัน้ 

๔. ทานหนึ่งเดินวชิา ๑๘ กายมาไดราบร่ืน แตพอมาถึงกายพรหมหยาบ เห็นกายพรหมหยาบของ

ตนนอกตวั จงแสดงวิธีแก 

๕. ที่วาคุมนอกคุมในนัน้ คืออยางไร จงอธิบาย 

๖. คําวา “ดับปาฏิหาริย” และ “ถอนอธิษฐาน” นั้น คืออะไร มีที่ใชอยางไร จงอธิบาย 

๗. การเหน็ดวงธรรมไมชัดและเห็นกายไมชัดนั้น ทานมีวิธีแกอยางไร จงแสดง 

๘. นักเรียนคนหนึ่งเหน็ดวงธรรมนอกตัวเสมอ ทานมวีิธีแกอยางไร จงแสดง 

๙. ที่วาการสอนเปนศาสตร และกลวิธีฝกเปนทั้งศาสตรและศิลปะนั้น ทานเขาใจอยางไร จงอธิบาย 

๑๐.  ทานมเีทคนิคหรือกรรมวิธีฝกวิชาธรรมกายไมใหนกัเรียนเบื่อหนายตอการเมื่อยปวดอยางไร จง
แสดงเทคนิคหรือกรรมวิธีของทาน 
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บทที่ ๕ 
 

วิธีฝกใหเห็นธรรมกายอยางครบครัน 
 
 
 วิธีฝกธรรมกายอยางเต็มรูปนั้น มีการกลาวคําอาราธนาดวย คําอาราธนาเปนคาํสวด อยูใน

หนงัสือ “ทางมรรคผล” (๑๘ กาย) ของหลวงพอวัดปากน้ําแลว ทานจะตองหามาและทองคาํสวดใหได

เพื่อจะไดนาํคําสวดนัน้ กลาวนาํใหผูฝกสวดตาม เมื่อทานทองคําสวดไดแลว ใหทานจัดเตรียมและ

ดําเนนิการดังนี ้

 
 ๑. เชิญผูปฏบัิตินั่งพรอมกัน 
 จัดสถานที่ปฏิบัติไวใหเหมาะสม แลวจัดผูปฏิบัตินั่งใหหางกนั เวนทีว่างไว เพื่อวิปสสนาจารย 

จะไดเดินไปสอบอารมณผูปฏิบัติ ถาเปนนกัเรียน ใหเรียงแถว ถาเปนพทุธบริษทั ใหอยูในดุลพนิิจวา 

จะจัดอยางไร 

 
 ๒. เตรียมโตะหมูบูชาไวแลว 
 พระพทุธรูปควรเปนสีขาว เพราะมีสวนคลายธรรมกายอยูบาง ถาไมมีก็แลวไป ถาใครมีดอกไม

มา ก็ใหนํามารวมไวในพานที่โตะบูชา 

 
 ๓. อุปกรณการสอน 
 ควรมีปายติดภาพใหญแสดงทางเดนิของใจ ๗ ฐาน และดวงแกวขาวใส ๑ ดวง เพื่อใชเปน

อุปกรณประกอบคําอธิบาย 

 
 ๔. ตรวจดูแผนการสอน 
 ก. กลาวนาํเรือ่งโดยพิสดารหรือโดยยอ กลาวแกใคร ใชเวลาเทาไร 
 ข. ข้ันใชอุปกรณ ลําดับใดใชอุปกรณอะไร ใชเวลาเทาไร 

 ค. ข้ันกลาวนาํปฏิบัติ แสดงทางเดินของใจ จนในที่สุด ผูปฏิบัติบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง”  

และเพงดวงใสที่ศูนยกลางกาย 
 ง. กลาวคําสวด ใชเวลาเทาไร 
 จ. ปฏิบัติจริง ใชเวลาเทาไร 
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 ฉ. สอบอารมณ ใชบุคลากรใดมาชวยเรียกผูเหน็ปฐมมรรค เพื่อไปเตรียมตัวใหวิปสสนาจารย

เดินวิชาชั้นสงูตอไป 
 ช. การพักเพื่อขจัดความปวดเมื่อย ควรจะมีหรือไม ถามี จะใชเวลาเทาไร 
 ซ. การเปลี่ยนอิริยาบถของผูปฏิบัติ จะใชวธิีนั่งอยางเดียว หรือมีจงกรมดวย สําหรับนักเรียน  

จะมีอิริยาบถยืนตรงฝกดวยหรือไม 

 
 

ข้ันดําเนินการสอน 
 
 ๑. ลําดับแรก 
 กลาวเดินเรื่องใชเวลาเทาไร 

 
 ๒. ลําดับสอง 
 - การกาํหนดนิมิตโดยใชดวงแกวใส 
 - การเดินใจ ๗ จุดหมาย 
 - ทานั่ง 
 - ปฏิบัติจริง กลาวนําถงึการเดินดวงธรรม ๗ จุดหมาย จนถงึขั้นบริกรรม สัม มา อะ ระ หงั  

และเพงดวงใสที่ศูนยกลางกาย 

 
 ๓. ลําดับสาม 
 - กลาวคําสวดตามวิปสสนาจารย ในขณะที่ใจของผูปฏิบัตินิ่งกลางดวงใสที่ศูนยกลางกาย  

ผูปฏิบัตินั่งอยูในทาสมาธิ มอืขวาทับมือซาย ใจไมเคลื่อนจากดวงใส เพียงแตกลาววาจาตามไปเทานัน้ 
 (๑.) เมื่อถึงขัน้ตอนที่วปิสสนาจารยกลาว อะ ระ หัง สัม มา ... จะกราบพระนัน้  ผูกลาวนํากบ็อก

เพียงใหยกมือข้ึนพนม แตใจไมเคลื่อนจากศนูยกลางกาย พอวิปสสนาจารยบอก “กราบ” ใหยกมอืที่

พนมนัน้ ยกขึน้มาใหปลายนิ้วหัวแมมือทัง้ ๒ จรดหัวคิว้ แลวเลื่อนมือที่พนมมาไวกลางหนาอก แตอยูใน

ทาพนมอยู เพือ่รอกราบครั้งที่ ๒ และที ่๓ ตอไป เมื่อกราบครั้งที่ ๓ เสร็จแลว ส่ังใหนาํมือมาวางที่หนาตัก

เหมือนเดิม กาํชับอยาใหใจเคลื่อนจากดวงใสที่ศูนยกลางกาย 

 (๒.) ตอไปจะกลาวคาํสวด “ขอขมาโทษตอ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ”  
 - ใหวิปสสนาจารยกลาวนํากอน ตอไปนี ้เราจะไดกลาวขอขมาโทษตอพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ซึ่งเรามีความพลาดพลั้งตอพระองคเมื่อไร คร้ังใด เราก็ลืมไปแลว หรือบางครั้ง เรากลาวตําหน ิ

ติเตียน ทั้งโดยเจตนาหรือไมเจตนา ส่ิงนัน้เปนบาป เราทําไวหรือเปลา แตคร้ังใด เราก็จําไมได เมือ่เรา
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กลาวขอขมาแลว เราจะไดเกดิความสบายใจ เราจะเปนผูบริสุทธิ์ เหมือนหนึ่งพระสงฆกลาวปลงอาบัติ 

เมื่อกลาวจบลง เราจะเปนผูบริสุทธิ์ทนัท ี
 - แตวากอนจะกลาวขอขมาโทษนั้น พงึตั้งนโมขึ้น ๓ คร้ัง โดยกลาวพรอมกันดงัๆ แตกอนที ่

จะกลาว มาทาํความเขาใจใหถูกตองเสียกอน 
  (ก) นโมหนที ่๑ พึงนอมใจของเราถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอดีต พอใจของ

ทานถูกดวงธรรม กลางดวงธรรมนั้นมีจุดใสเทาปลายเข็ม ใหสงใจจี้ตรงจุดใสเทาปลายเข็มนัน้ 

พอใจของทานจี้ถูกจุดใสเทาปลายเข็ม แปลวา ใจของทานถูกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใน

อดีตทั้งหมด 
   (ข) นโมหนที่ ๒ พงึนอมใจของเราถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในปจจุบัน พอใจของ

เราถูกจุดใสเทาปลายเข็ม ถงึพระองคในปจจุบันทั้งหมด 
  (ค) นโมหนที่ ๓ พงึนอมใจของเราถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอนาคต พอใจของ

เราถูกจุดใสเทาปลายเข็ม ถงึทกุพระองคในอนาคตทีเดยีว 
  จากนี้ไป พงึตัง้นโม ๓ คร้ังขึ้นพรอมกนั........................ฯ 

  (ง) เมื่อจบนโม ๓ คร้ังแลว วิปสสนาจารยกลาวนําคาํขอขมาโทษ.......อุกาสะ   

อัจจโย........ฯ 
   (จ) เมื่อขอขมาจบแลว วิปสสนาจารยกลาวอาราธนาพระพุทธเจา...อุกาสะ 

ขาพระพทุธเจาขออาราธนา............ฯ 
   (ฉ) เมื่ออาราธนาพระพทุธเจาเสร็จ วิปสสนาจารยกลาวนําอาราธนาบารมี ๑๐ ทัศ

.........ขอเดชคุณพระพทุธเจา..............ฯ 
จบคําสวดและอาราธนา 

 
 ๔. ลําดับส่ี 
 บัดนี้ทานทั้งหลายกลาวคําสวดจบลงแลว พึงบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” นึกใหดวงใสใน 

ทองเราเกิดขึ้น สวางขึ้น 
 - ใหเหน็ดวงใสในทอง นึกดใูนทองเพยีงอยางเดียว อยานึกดูที่อ่ืน สวางทีห่นา อยาสงใจไปดู 

สวางที่ลูกตา อยาสงใจไปดเูปนอันขาด ใหนกึดูในทองของเราเทานัน้ 
 - ใหบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง ไปรอยครั้ง พนัครั้ง แลวนึกใหดวงใสเกิดขึ้น บริกรรม แลวกน็ึก 

ตามวิธทีี่กลาวนี้ โดยลมืเร่ืองลมหายใจเขาลมหายใจออกเสียสิ้น ไมตองพิจารณาลม 
 - พอใจหยุดถกูสวน จะเหน็ดวงใสทนัที นีคื่อ ดวงธมัมานุปสสนาสติปฏฐาน หรือดวงปฐมมรรค 

เห็นแลวอยาดใีจ 
 พึงทําใจกลางๆ วางใจเฉยๆ หากดีใจ ความหยุดจะผิดสวน ดวงธรรมจะเลือนหาย 
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 ๕. ลําดับหา 
 - คะเนวาผูปฏิบัติ นั่งบริกรรมได ๕ นาท ี
 - ใหวิปสสนาจารยเตือนดวยการบอกเบาๆ อยาใหเปนที่รบกวนสมาธิ ทัง้นี้อาจมีบางทานสงใจ

ไปคิดเรื่องอื่น เราเตือนเพื่อเปนการชวยเตอืนสติของผูปฏิบัติ 

 - ทานทั้งหลายบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงัๆๆๆ” นึกใหดวงใสเกิดขึ้นในทอง บริกรรม  

“สัม มา อะ ระ หงั” ใหยิง่ขึ้น อยาเผลอ 

 ทานใดเหน็ดวงธรรมแลว ใหเลิกบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” แตใหบริกรรมใหมวา  

“หยุดในหยุดๆๆๆ” แตะใจเบาๆ ลงกลางดวงธรรมนัน้ บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” 

 เมื่อบริกรรม “หยุดในหยุด” แลว ใหทานสงใจนึกมองกลางดวงธรรม ใหเหน็ “กลาง” กลางคือ 

จุดขาวใสเทาปลายเข็มอยูกลางดวงธรรมนั้น เมื่อเห็นกลาง คือ จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมแลว 

 ใหทานสงใจจีถู้ก “จุดใสเทาปลายเข็ม” นัน้ แลวบริกรรมวา “หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจลงไป  

อยาถอนใจขึ้นมา ดวงธรรมจะยิ่งโตขึน้ ใสข้ึน สวางขึ้น 
 ขอสําคัญใหทานลืมเร่ืองลมหายใจ หายใจเขาหรือหายใจออกหรือเปลา ใหทานลืม ไมตองพะวง

ใจเร่ืองของลม 

  
 ๖. ลําดับหก 
 ถาทานมีวทิยากรพอ และมคีนชวยเหลือทาน ทานประสงคจะตอวิชาใหแกผูไดดวงธรรม  

(มักใชกับนกัเรียน) ทานกน็ดัหมายกับผูปฏิบัติเอาเองวา ทานจะทําอะไร และจะใหเขาทาํอยางไร  

โดยกําชับไมใหผูปฏิบัติลืมตา 
 เพราะถาผูปฏิบัติลืมตาขึ้นมา ความเห็นอนันัน้จะเลือนไป แปลวา ความเห็นหยอนลงเสียแลว 
 สมมุติวา ทานกําลังฝกนกัเรยีน ตองการใหนกัเรียนที่เหน็ดวงธรรมแลว ออกไปอยูอีกชั้นหนึง่ 

เพื่อทานจะตอวิชาลาํดับสูงขึน้ ทานก็ส่ังวา 
 - ทานทั้งหลายอยาลืมตา ทานใดทีเ่หน็ดวงธรรมในทองแลว โปรดยกมือขวาขึ้น แลวจะมีครู 

ไปรับทาน เพือ่นําทานไปตอวิชา และกอนทีท่านจะยืน ทานไมตองลมืตา ใหทานบบีขาและนวดเทาของ

ทานใหหายปวดเมื่อยเสยีกอน แลวจงึยนืขึ้น เมื่อเดนิมากับครู ระวงัเทาของทานอยาใหไปถกูเพือ่น

ขางเคียง เพราะจะทําใหเพือ่นขางเราเสียสมาธ ิ
 - ขณะนั้น ทานที่มหีนาที่รับตัวนักเรยีนที่เห็นดวงธรรม สงไปใหวิปสสนาจารยกท็ําหนาที่ไป  

ทานวปิสสนาจารยจะตอวิชาใหนักเรียนผูเห็นดวงธรรม ก็ทําหนาที่ของทานไป สวนผูคุมการปฏิบัติหอง

ประชุมใหญ กท็ําหนาทีเ่ตือนการปฏิบัติของทานไป อยาใหมีเสยีงรบกวนผูปฏิบัติก็แลวกัน เมื่อไดเวลา

พอสมควร ทานผูควบคุมการปฏิบัติหองประชุมใหญประกาศออกมาอีก ใครเหน็ดวงธรรมรุนนี้อีก โปรด

ยกมือขวาขึ้น จะมีผูเหน็ดวงธรรมยกมืออีก ทานผูมหีนาที่รับตัว ก็ทาํหนาที่ของทาน ทานวิปสสนาจารย
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ตองรีบตอวิชารุนแรกใหจบ เพราะรุนใหมจะมาสมทบอีก ทานตองรีบทาํงาน งานของทานวิปสสนาจารย

ที่จะตอวิชา ๑๘ กายนัน้ เหน็ทีจะไมทนั จงึตองบอกวิชาเบื้องตน เพงดวงธรรมใหเหน็ “กลาง” และเพง

จาก “กลาง” ใหเหน็ธรรมกายเบื้องตน เอาแคนี้กอน อยางอื่นวากนัทีหลัง 
 - การสอนนักเรียนวธิีนี ้นาสนุก เพราะเหมอืนเลนฟุตบอล บทบาทใครบทบาทมนั ตางคนตางทํา

หนาที ่มีผลงานชี้ชัดและชัดเจน แตทานตองมีบุคลากรพรอม จึงจะทาํได 
 - หากทานมีวปิสสนาจารยคนเดียว จะทาํอยางนัน้ไมได ข้ันวัดผลนี้ ทานบอกเพียงวาใครเหน็

ดวงธรรมแลว โปรดยกมือข้ึน แตอยาลมืตา แลววิปสสนาจารยก็ไปหาผูนั้น ทาํหนาที่ตอวิชาเพงดวงธรรม

ใหเหน็ “กลาง”เพงจาก “กลาง” ใหเห็นธรรมกายเบื้องตนกพ็อ 

 
 ๗. ลําดับเจ็ด 
 ถาทานมีเวลา จะนัดผูเหน็ธรรมกายเบื้องตนมาเดนิวิชา ๑๘ กายก็ได 
 ถาทานไมมีเวลา กย็ุติกันเพยีงนั้น 

 
 

การตอวิชาใหเห็น ๑๘ กาย 
 
 - ทานจะทําเมือ่ไร จะทําเวลาใด ที่ไหน ใหทานนัดหมาย 
 - ถาทานทาํ กใ็หนักเรียนนั่งลอมทาน แลวทานเปนผูบอกวิชา ตามที่บอกไวในบทกอน 
 ทานจะตองซกันักเรียนทุกคน วาแตละขั้นตอน เห็นตามที่ทานบอกหรอืไม 
 เมื่อทําไดข้ันตอนใด เหน็วาทําไดพรอมกนัแลว จงึบอกวิชาลาํดับตอไป แลวก็ซกัอีก ทาํไปชาๆ 

อยารีบรอน จนกวาจะตลอด ๑๘ กาย ตามวิธีการที่เคยกลาวไวแลว 
 เมื่อทําได ๑๘ กายแลว จะตองฝากธาตุธรรม และขอรัตนะเจ็ด แลวจึงปฏิโลมกลับตามวธิีการ 

ที่ได กลาวไวแลว 
 เสร็จแลวจึงลงทะเบยีนวาทําธรรมกายเบื้องตนได ใหเลขประจําตัว ทาํไดวันไหน รุนใด ที่อยูและ

หนาทีก่ารงานของเขา วิปสสนาจารยเปนผูจัดทําสมุดทะเบียนเอง 
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การเรียนวันตอไป 
 
 กอนเรียนใหรวมกลาวคําสวดในหองเดียวกัน เมื่อบูชาพระและกลาวคาํสวดตามแนวหนังสือ 

“ทางมรรคผล” (๑๘ กาย) เสร็จแลว 
 ใหแยกหองเรยีนเปน ๕ ชัน้ คือ 

๑. ชั้นมลู คือ ชั้นที่ยงัไมเหน็ดวงธรรม 
๒. ชั้นอนุบาล คือชั้นที่ไดดวงธรรม และเปนธรรมกายแลว แตยังใชการไมได ตองอนุโลม

ปฏิโลมวิชา จนกวาเดนิวิชา ๑๘ กายไดคลอง และเขานพิพานไดคลอง 
๓. ชัน้ประถม คือ ชั้นที่มาจากชัน้อนุบาล ใหมาเรียนหลักสูตรคูมือสมภาร 
๔. ชั้นมัธยม คือ ชั้นที่มาจากชั้นประถม ใหมาเรียนหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร 
๕. ชั้นอุดมศกึษา เปนชัน้ทีเ่รียนวิชาธรรมกายชัน้สูงจบหลักสูตรแลว ประสงคจะสรางบารม ี

ข้ันปรมัตถ สามารถใชวิชาใหเปนประโยชนตอชีวิตประจําวนัได ไดเหน็หลวงพอต้ังเวรใหแกผูไดธรรมกาย 

ทําวิชาแกไขเหตุการณตางๆ ได เชน 
(ก.) แผนกแกโรค ทําวิชาแกโรคใหแกผูเจ็บไขที่ไปรองขอ ปรากฏวามีคนหายจากเจ็บไข

จํานวนไมนอย โดยไมตองกินยา 
(ข.) แผนกเศรษฐกิจ ทําวิชาแกไขเหตุการณขาวยากหมากของแพง 
(ค.) แผนกดินฟาอากาศ ทาํวิชาแกฝนแลง แกไมใหเกิดพายุใหญ แกธรรมชาติใหสู

ความเปนปกติ 
(ง.) แผนกอุบัติเหตุและสงคราม ทําวิชาแกทุกขภัยตางๆ แกไมใหเกิดสงคราม 
(จ.) แผนกสะสางธาตุธรรม ทําวิชาละลายมารไมใหธรรมภาคมารเขามาปนเปนอยูใน

จิตใจของสัตวโลก แยกพระแยกมารไมใหปะปนกนั นับเปนวิชาอาสวกัขยญาณชั้นสูง รูและเขาใจกันใน

หมูคณะของผูทําวิชาเทานัน้ จะไปพูดใหคนอื่นเขาใจนัน้ เหน็วายาก เพราะเปนความรูข้ันละเอียดออน 

ตองเรียนจรงิปฏิบัติจริงจึงจะรูไดเห็นได 
 ผมเหน็วาวิชาธรรมกายเปนประโยชนจริง แมจะทาํความสําเร็จไดไมเทาอาจารย แตก็พอเปนไป 
 ผมเอาใจชวยสถาบนัใดหรือวัดใด ทีจ่ัดใหมีการสอนวิชาธรรมกายครบ ๕ ระดับชั้น  
ก็ตองจัดวาสถาบันนั้นเปนแหลงเพาะโพธสิัตว เปนแหลงเพาะพุทธภมูิ เปนแหลงเพาะผู
บําเพ็ญบารมีขั้นปรมัตถ ความเจรญิจะเกิด ความทุกขเข็ญจะสูญ ความดีจะชนะความชัว่  
อยางทันตาเห็น 
 ใครมีความคิดอยางที่วานั้น นับวาเปนโชคของทาน เราเกิดมาคราวนี้ มีชีวิตเปนแกนสาร คือ  

ไดสรางบุญไพศาล ไดสรางบารมีข้ันปรมตัถ ไดแจงวิชา แจงนพิพาน แจงสวรรค แจงนรก แตจะแจงได
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มากนอยแคไหนนั้น ข้ึนอยูกับความตัง้ใจจริงของทาน ผมไดแตภาวนาใหทกุทานไดเรียนถงึ

ระดับอุดมศึกษาเถอะครับ 

 

 
สาระสําคัญของบทนี้ 

 
 การกลาวคําสวดนัน้ เห็นวาสําคัญมาก เพราะเนื้อของคาํสวดลวนแตมีสาระและความสําคัญ  

ถาจะใหการสอนเต็มรูป ก็ตองมีการสวดดวย 
 การสวดตามแนวนี้ ไมเหมือนที่เราเหน็ทั่วไป เพราะการปฏิบัติตามแนวนี้ มีขอนาสงัเกต คือ 

 ๑. เปนการสวดให “ใจถูกพระ” ให “ใจถึงพระ” เพราะตัง้ใจไวที่ศูนยกลางกาย และที่ศูนยกลาง-

กายเปนที่ต้ังของ “ปฐมมรรค” และกลางปฐมมรรคมี “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเขม็ เมื่อใจจรดถกู 

“กลาง” จึงจะถูกพระพทุธองค เสียงสวดของเราดังไปถงึพระพทุธองค และถึงหมดทกุอายตนะนพิพาน 

 เราเหน็ความสําคัญของ “ปฏิบัติบูชา” มากกวาอามิสบูชา จงึใหผูเรียนกลาวคําสวดในทานัง่

สมาธิ ทัง้นี้เพือ่ไมให “ใจเคลื่อน” เพียงแตยกมือพนม แลวยกขึ้นมาจรดหนาผาก แทนการหมอบกราบ 

เพราะถาใหหมอบกราบ โอกาสที่ใจ “เคลื่อน” มีมากกวา และเมื่อใจ “เคลื่อน” ยอมเกิดอานิสงสนอย  

เขาทัง้หลายตัง้ใจมาเรียนแลว ก็ขอใหเขาไดบุญเต็มสวน ตามความรูและวิธีการของเรา 

 ๒. ตลอดเวลาที่กลาวคําสวด ใจจะเคลื่อนจาก “กลาง” ไมไดเลย ถาใจเคลื่อนจาก “กลาง”  

การสวดนัน้จะไดอานิสงสนอย เพราะมารคอยระเบิดเอาบุญจากเราไป ใจเคลื่อนจาก “กลาง” ยามใด 

เปนตองถกูระเบิดทันที โดยที่เราไมรู ถาจะรูตองเรียนวชิาธรรมกาย ระดับแกกลา จงึจะทราบได 
 ๓. เนื้อหาของคําบูชาและคาํสวด เปนแกนและมีความสําคัญ ควรทองใหได แมปฏิบัติเฉพาะตน

ก็ตองสวด เพราะถาไมสวด พระพทุธองคก็ไมเสด็จมาชวย การปฏิบัติจะมีแตความขลุกขลัก และปฏิบัติ

ไดไมนาน เพราะมารมันกวน เขาจะมาปดรูปดญาณเราตลอดเวลา เมื่อพิจารณาดูเนือ้ของคําสวด  

แบงขั้นตอนไดดังนี ้
  (ก.) คํากลาวบูชา มทีัง้คําบาลีและคําแปล ผูสวดทราบความหมาย พระพุทธเจา 

กําจัดทกุข พระธรรมกําจัดภยั พระสงฆกาํจัดโรค 
  (ข.) การตั้งนโม ๓ คร้ังพรอมกัน ยงัไมเคยพบนักปราชญคนใดอธิบายได วาทําไม

จะตองตั้งนโม ๓ คร้ัง หลวงพอวัดปากน้าํอธิบายไวชัดเจนวา หนที่ ๑ หมายถงึอะไร หนที่ ๒ และ ๓ 

หมายถงึอะไร และการจะให “ถึง” ตองวางใจอยางไร ต้ังตรงไหน ซึ่งไดกลาวไวแลว 
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  (ค.) การกลาวขอขมาโทษ เปนสาระสาํคัญจริงๆ เพราะเราไมทราบวา เราไดผิดตอ 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ไวแตคร้ังใด ชาติใด เมื่อขอขมาแลว เราก็เปนผูบริสุทธิเ์หมือนวิธทีีพ่ระ 

ปลงอาบัติ 
  (ง.) การอาราธนาพระพุทธเจา เปนแบบครอบจักรวาลจริงๆ สมบูรณแบบจริงๆ 

อาราธนามาไดครบถวน ถาเราไมอาราธนา แปลวา พระพุทธองคไมไดมาควบคุมการปฏิบัติ มารและ

อวิชชามนัก็จะมารังควานเรา ทําใหเราเหน็ธรรมยาก และมักนั่งไมไดนาน 
  (จ.) การเรียกเอาบุญทนุเกามาชูชวย นับวาจําเปนมาก เพราะการเรียนมรรคผล ข้ึนอยู

กับบารมทีี่เราสรางไวแตปุเรภพชาติดวย บารมีของเรามี ๑๐ อยาง เรียกวา บารม ี๑๐ ทัศ พวกเราทํากัน

ไวแลว ถาบารมีเหลานี้ไมมาเกื้อหนุน เราจะมาพบวิชาธรรมกายไมได คนที่มีบารมสมบูรณแลว เขาเรียน

ไมกี่วันก็เบิกบาน เพราะบุญทุนเกาชวย เราไมควรนอยใจวา บุญเกานอย บุญใหมนีแ่หละสําคัญ เพราะ

ถาไมทาํความเพียรในปจจุบัน บุญเกาก็ไมทราบจะมาหนุนไดอยางไร ดังนัน้ บุญเกาและบุญใหมจงึมี

ความสาํคัญพอๆ กัน 
 สรุปวา การสวดนัน้สําคัญมาก ทุกครั้งที่ทาํภาวนา ตองสวดตามแบบของคําสวด 

- ถามีเวลา ก็สวดครบถวน 
- ถาเวลานอย จะยนยออยางไร ก็พิจารณาตามที่เหน็สมควร 

ตํารับของคําสวด หลวงพอวดัปากน้าํวางแนวไวดีแลว เราจะชวยรักษาตนฉบับกนัไดแคไหน 
 ถาเราเครงครดัไว ตนฉบับคงอยูไดนาน 
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คําถามบทที่ ๕ 
 

๑. การตั้งนโม ๓ คร้ัง มีความมุงหมายอะไร 

๒. การตั้งใจใหถงึพระพุทธเจาทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคตนั้น มีวธิีทาํอยางไร 

๓. การกลาวขอขมาโทษตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆนัน้ เกิดประโยชนอะไรแกตัวเรา จงอธิบาย 

๔. การอาราธนาพระพทุธเจาใหมาสงิสูในกาย วาจา ใจ ของเรานั้น มีวธิีการตั้งใจอยางไร  

การปฏิบัติเชนนั้น ใหผลอะไรแกเรา 

๕. บารมี ๑๐ ทัศ มีอะไรบาง การอธิษฐานเรยีกบารมีของเรามาเกื้อหนุน การเจริญภาวนา  

มีการตั้งใจอยางไร อธิบาย 

๖. การกลาวบูชาพระและการอาราธนาพระพทุธเจา กระทาํกอนตั้งใจไวทีศู่นยกลางกาย และ

กระทาํทหีลังตัง้ใจไวที่ศูนยกลางกาย ทานเห็นวาอยางไหนควรทาํกอน โดยเหตุผลอะไร จงแสดง 

๗. ทานไดรับเชิญไปฝกการภาวนาใหแกนกัเรยีน ทานจะวางแผนการทาํงานอยางไร 
 ก. การกลาวนาํเรื่อง ข. การแสดงอปุกรณ 

  ค. การนําปฏบัิติ   ง. การวัดผล 

๘. จงลําดับข้ันตอนของการสอนฝกภาวนาอยางเต็มรูปมาดู และใหแสดงขั้นตอนการทาํงานให
ชัดเจน 

๙. การกลาวคําสวดและบูชาตามหนงัสือทางมรรคผลนั้น ทานเห็นวามีความจาํเปนเพยีงไร  

จงอธิบาย 

๑๐.  สมมุติวามีเวลานอย แตเรามีความจาํเปนตองใหผูปฏิบัติอาราธนาพระพุทธเจา และ 

อธิษฐานบารมี ทานจะมวีิธยีนยออยางไร จงแสดง 
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                                             บทที่ ๖ 
 

ความพรอมในการสอนการเจริญภาวนาเบื้องตน 
 
 
 บทเรียนบทนี้เปนแบบทดสอบตัวทาน วาทานมีความพรอมในการสอนภาวนาเบื้องตนไดแลว 
 ถาทานไมเขาใจ ไดโปรดยอนกลับไปอานทบทวนตัง้แตตนจนถึงบทเรยีนนี ้
 หากทานเกิดความมัน่ใจแลว  โปรดตอบคําถามนี้โดยไมเปดตํารา 

 
 (๑.) ทานบอกวิธีนัง่ขัดสมาธคูิบัลลังกในแบบลีลา ๔ ใหถูกตองไดหรือไม 
 (๒.) ทานบอกทางเดินของใจ ๗ จุดหมายไดถูกตองหรือไม และฐาน ๗ ฐานนัน้ อยูตรงใด 

ชี้ใหเหน็ชัดเจน 
 (๓.) ทานบอกนําการกาํหนดดวงใสใหเดนิไปตามฐาน ๗ ฐาน และบริกรรมไปตามขั้นตอน  

ทานบอกไดแมนยาํหรือไม 
 (๔.) ทานกลาวนาํเรื่อง กอนการกําหนดดวงใสไปตามฐาน ๗ ฐานไดหรือไม 
 (๕.) เมื่อผูปฏิบัติเห็นดวงธรรมแลว ทานจะบอกใหเขาเห็นธรรมกายเบื้องตนไดหรือไม  

มีวิธีอยางไร 
 (๖.) ทานทองคําบูชาพระและคําสวดไดหรือไม และนํากลาวสวดแบบผันทาํนองไดหรือไม 
 (๗.) ถามีเวลาจํากัด ทานจะกลาวนําใหผูปฏิบัติอาราธนาพระพทุธเจาอยางยนยอไดหรือไม 
 (๘.) การบอกวิชาจากดวงธรรมหนึ่ง ไปยงัอีกดวงธรรมหนึ่ง บอกอยางไร และเมื่อถึง 

ดวงวมิุตติญาณทัสสนะ เปนขั้นตอนจะเห็นกายนัน้ ทานมีวธิีบอกอยางไร 
 (๙.) ทานมีวิธสีาธิตการเหลอืกตาเขาไปในจอมประสาทอยางไร จงทาํใหดู 
 (๑๐.) เมื่อออกจากดวงธรรมที่ ๖ (ดวงวมิตุติญาณทัสสนะ) เปนขั้นตอนที่จะไปเขาอีกกายหนึ่ง 

ทานมีวธิีบอกวิชาของการเขาไปดําเนนิดวงธรรมในกายใหมนัน้อยางไร จงแสดง 
 (๑๑.) นกัปฏิบัติผูหนึง่ ไมเห็นดวงธรรมในทอง แตเหน็สวางที่ตา และชอบดูความสวางขางนอก 

ทานจะมวีิธีแกไขใหเขาเหน็ดวงธรรมขางใน โดยวิธีอะไร จงอธิบาย 
 (๑๒.) ตนธาตอุยูที่ไหน ทานจะนาํผูปฏิบัติธรรมรุนใหมไปเฝาตนธาตุ ทานทาํอยางไร  

และบอกวิชาอยางไร 
 (๑๓) ทานจะนําผูบรรลุธรรมเขาอายตนะนิพพาน เพื่อเฝาธรรมกายพระพุทธองค ตองการ 

ขอสัตตรัตนะ ทานมีวธิีทาํอยางไร 
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 (๑๔.) เราไมมเีวลาที่จะตอวชิา ๑๘ กาย แตจะใหเหน็ธรรมกาย ๕ องค ทานจะบอกวิชาอยางไร 

จงอธิบาย 
 (๑๕.) ใหทานเปดดูคําถามทุกบท แลวตอบคําถามใหครบทุกขอ 

 

 

บทที่ ๗ 
 

การฝกภาวนาในทายืนและเดินจงกรม 
 
 
การฝกภาวนาทางจิตทาํได ๔ อิริยาบถ คือ 

๑. อิริยาบถนั่ง 
๒. อิริยาบถยนื 

๓. อิริยาบถเดนิ 

๔. อิริยาบถนอน 
อิริยาบถนั่ง คือ การนั่งคูบัลลังกแบบสมาธิ ไดกลาวไปแลว 
อิริยาบถยนื เปนอิริยาบถแกการปวดเมื่อย หลงัจากทําอิริยาบถนั่งมานานแลว การยืนหรือ 

การยนืตรงนัน้ ทาํนานไมได อยางมากทาํได ๑๐ นาทีก็พอ เหน็วารางกายคลายจากความปวดเมื่อยแลว 

ตองสั่งใหทําในทานัง่ตอไป 
ขอเสียของการยืนก็คือ ทํานานไมได เพราะขา ๒ ขางรับน้ําหนกัรางกายในทาตรงไมไดนาน  

แตถาเดินจงกรม ไมเปนไร เพราะเทากาวออก ทาํใหเกดิฐานรับน้าํหนักลําตวั ไมทาํใหลม แบบจงกรมนี้

ทํานานเทาไรก็ได ไมหาม 
อิริยาบถนอน เปนอิริยาบถทีน่ั่งและเดนิมาจนเกิดความเมื่อยลาแลว เพื่อปองกนัไมใหใจฟุงไป

ในเรื่องอื่น แมนอนก็ตองบรกิรรมไว 

๑. การนั่งสมาธิแบบคูบัลลังก 
เปนการนัง่แบบลีลา ๔ ซึ่งกลาวมาแลว 

๒. การยืนตรงและเดินจงกรม 
การยนืตรง คือ การยนือยูกบัที่ ในทาของมือขวาทับมือซาย นิว่ชี้ขวาจรดนิ้วหวัแมมือซาย 

และนํามือมาวางไวราวเข็มขัด หลับตาเหมือนนัง่สมาธิ ใจบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” และเพงดวงใส 

แบบยืนตรงนี้ ใชสําหรับฝกนกัเรียน นกัศึกษา และหมูคณะ เปนการแกปวดเมื่อย แบบยืนตรงใหยืน 
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อยาเกนิ ๑๐ นาที ยืนนานไมได มีขอเสียตามทีก่ลาวแลว และกอนยนืตรง จะสั่งใหยืนทันทีไมได ตองสั่ง

ใหบีบนวดขา จนกวาความปวดเมื่อยทุเลาไป จึงสัง่ใหยนืได คร้ันยนืไดพอสมควรแกเวลาแลว ตองสั่งให

นั่งสมาธิตามเดิม 
 การเดินจงกรมคือ การภาวนาโดยอิริยาบถเดิน ซึง่การเดินนัน้มีปริมณฑลเปนวงกลมหรือวงรี 

ตามลักษณะของสถานที่ การเดินจงกรมนีท้ําเปนหมูคณะ จะอยูในระเบียบอันด ี
 วัตถุประสงคของการเดนิจงกรม ก็เพื่อบริหารกายควบคูกับการภาวนาทางใจ เปนการเปลี่ยน

อิริยาบถ แกการเมื่อยปวด หลังจากทําความเพยีรในอิริยาบถนั่งมาแลว เปนการทดสอบวา แมเดิน

จงกรม ใจเราก็ยังจรดที่ศูนยกลางกาย ไมเผลอจากบรกิรรม วิธีเดนิใหนาํมือประสานราวเข็มขัด สายตา

มองทอดไปเพยีง ๒ ศอก แบบหลับๆ ลืมๆ ใจก็บริกรรมไปตามปกติ และเดินเลี้ยวโคงตามขอกาํหนด 

๓. การนอนภาวนาปางสีหไสยาสน 
การฝกภาวนาในอิริยาบถนอน นิยมนอนตะแคงขวา เอามือขวาเปนที่รองรับแกม มือซายทอดไป

ตามลําตัว เทาซายวางทับเทาขวา ลักษณะการนอนแบบนี้ ดูพระพทุธรูปปางไสยาสนเปนแบบ  

ใจบริกรรมไวที่ศูนยกลางกาย หรือจะทําวิชาอะไรกท็ําไป แตวาอยูในอิริยาบถนอน 
 เหตุผลที่ฝกในอิริยาบถนี้ ตองการใหใจเกิดความคลอง ไมวาจะทาํในอริิยาบถใดกท็ําไดทั้งนัน้ 

อีกอยางหนึ่ง ก็เปนการเปลีย่นอิริยาบถ เนื่องจากรางกายเกิดความปวดเมื่อย หลงัจากการฝกทานั่ง

สมาธิ ทายนื ทาเดนิจงกรมมาแลว 
 การเจริญภาวนา ทาํไดในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นัง่ นอน ตามที่กลาวแลว 

 
 

ขอคิดคํานึงการสอนภาวนา 
 
 ไมวาเราจะนัง่คูบัลลังกแบบสมาธิ ไมวาเราจะยนื ไมวาเราจะเดินจงกรม และไมวาเราจะนอน 

เราทําภาวนาทางจิตไดเสมอ 
 เราทราบวาเรามีความปวดเมื่อย 
 ฝกเริ่มแรก มักเกิดความเมื่อยขบรุนแรง 
 เด็กๆ มักเมื่อยเร็วกวาผูใหญ 
 เราจะบังคับใหคนฝก ในภาวะแหงความเมื่อยนัน้ จะไดผลสักแคไหน เพราะเกิดความเวทนา  

คือ ความเมื่อยลา ไมมจีิตใจจะทาํ 
 เราจึงมวีิธีแกความปวดเมื่อย ดวยการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อขจัดความปวดใหทเุลา ดวยการ 

นั่งฝกบาง ยนืบาง จงกรมบาง นอนบาง 
 พึงเลือกใหถกูกาละและเทศะเถิด 
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 ข้ึนชื่อวา “ครู” ยอมมกีลวิธทีีฉ่ลาดเสมอ 

 
 

คําถามบทที่ ๗ 
 

๑. ทานเปนวิปสสนาจารยฝกภาวนาพระสงฆที่มาอยูปริวาสกรรม ทานจะนาํกลวธิี ๔ อิริยาบถ  

ไปบัญญัติในการฝกอยางไร จงแสดงหลกัการ และวิธกีาร 

๒. ทานเปนผูฝกนักเรียน ทราบวานักเรียนมกัเมื่อยขบในการฝก ทานจะมีวิธีฝกมิใหนกัเรียนเกิด

ความเบื่อหนายอยางไร จงแสดงหลักการและวิธีการ 
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บทที่ ๘ 
 

ผูที่ยังไมเห็นดวงปฐมมรรค และผูที่เปนธรรมกายแลว 
จะตองทําอยางไร 

 
 
 นับวาเปนความรูสําคัญ สําหรับผูที่ฝกแลว แตยังไมเหน็ดวงปฐมมรรค วาเราจะมวีิธทีําอยางไร 

เราจึงจะเหน็ “ปฐมมรรค” ใหไดสักวนั 
 และนับวาเปนความรูสําคัญสําหรับผูเห็นธรรมกายแลว วาเรามีขอปฏิบัติอยางไร จงึจะเหน็

ธรรมกายในทองของเราอยูเนืองๆ เพราะปรากฏวาเหน็ธรรมกายแลว ตอมาไมเหน็เหมือนเดิม การรักษา

ธรรมกายของตนใหใส ใหเห็นแจมอยูเสมอ มีความยากเทากบัการเลี้ยงทารกทีเดียว ขอแนะนาํ

ตอไปนี้ จะชวยทานไดเปนอยางด ี

 
 

ผูที่ยังไมเหน็ดวงธรรมใหปฏิบัติดังนี้ 
 
 ๑.) ใหเพงดวงแกวขาวใส หรือใหเพงหลอดไฟฟาสีขาว หรือเพงดวงดาว หรือเพงดวงจันทร 
 ที่วาเพงก็คือ ดูดวยตา แลวนึกจดจาํมโนภาพใหได หมายความวาใหหลับตา แลวนกึโนภาพ 

ดวงจนัทร ดวงดาว หรือดวงแกวใส ใหจาํไดดวยใจ 
 เมื่อนึกมโนภาพไดแลว ใหทานนึกถงึมโนภาพนมิิตทีท่านพอใจนั้น อาจเปนดวงจนัทรหรือ 

ดวงแกวใส ใชใจนอมส่ิงนัน้เขาทางชองจมกู (หญงิชองจมูกซาย และชายชองจมูกขวา) จากนัน้ นึกเลื่อน

ดวงใสไปไวที่เพลาตา (หญงิเพลาตาซาย ชายเพลาตาขวา) จากนั้นใหเหลือกนัยนตาของตัวเอง ใหชอน

กลับเขาไปในกะโหลกศีรษะของตน พรอมกับใชใจเลื่อนเอาดวงใสจากเพลาตาไปไวในกะโหลกศีรษะ

ดวย ใชใจของทานจี้กลางดวงใสในกะโหลกศีรษะ ใหดวงใสนิง่ แลวนกึเลื่อนดวงใสจากกะโหลกศรีษะ  

ใหเลื่อนไปอยูในทองของทาน เมื่อดวงใสลอยอยูในทองแลว เปนอันใชได 

  
อยาไปกังวลใจวา ดวงใสอยูที่เสนดายตัดกันสองเสนหรือ

เปลา และไมตองกังวลวา ดวงใสอยูที่ศูนยกลางกายหรือเปลา เพราะ

ถาคิดอยางนั้น จะเกิด “อุปาทาน” ดวงใสอยูในทองถือวาใชการได 
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 ใชใจจี้กลางดวงใส บริกรรม “สัม มา อะ ระ หงั” เร่ือยไป ตลอดวัน ตลอดคืน ทาํอยูอยางนี ้
 ยืน เดิน นัง่ นอน หลับตา ลืมตา บริกรรมเรื่อยไป และนกึดูในทองใหเห็นดวงนิมิตใสนั้นเรื่อยไป 
 ทานจะทาํงาน หรือพูดคุยกับใคร พึงใชใจเพื่อการงานนั้นครึง่หนึ่ง และแบงมาดูดวงใส

ในทองครึ่งหนึ่ง บริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ตลอดไป แมจะเขานอนก็ตอง “บริกรรม” จนหลับไป วิธนีี้

รับรองวาตองไดเห็นดวงปฐมมรรคทุกคน ไมวันใดกว็ันใดอยางแนนอน 
 ๒.) วนัหนึง่ตองนัง่ทาํภาวนาและกลาวบชูาพระและทองคาํสวด ตามทีม่แีบบอยางไวแลว  

อยางนอยวันละหนึ่งครั้ง 

 
 

สําหรับผูที่เห็นธรรมกายเบื้องตนแลวใหปฏิบัติดังนี้ 
 
 เมื่อใดเห็นธรรมกายแลว ใหรักษาไวใหดี ถารักษาไมดี ธรรมกายจะเลือนลางและหายไปได  

การรักษานัน้ทํายาก ประดุจเลี้ยงทารกนอย เหตุทีห่ายและเลือนลาง เปนเพราะเหตดัุงนี ้

 
ไมหมั่นนึก ไมหมั่นหยดุ ไมหมั่นนิง่ 
 หมายความวา ไมเอาใจนึกถึงพระ ไมเอาใจหยุดอยูกับพระ ไมเอาใจนิ่งอยูกับพระ คือ ใชใจไป

ทางอื่นหมด นานๆ จงึนึกถงึธรรมกายหนหนึ่ง ทาํใหการหยุดการนิง่ของใจ ไดสวนไมพอ จงึเหน็ธรรมกาย

เลือนไป ไมชัด หรือไมเหน็เหมือนเดิม 
 ปญหานี้ เปนปญหาใหญ 
 มีวิธีแกดังนี ้
 ใหมองดูธรรมกายในทองของตน (นกึใชใจมอง) 
 จากนั้นนึกใชใจมองเขาชองจมูกองคพระ (หญิงชองจมกูดานซาย และชายชองจมกูดานขวา) 

แลวเลื่อนใจมองเพลาตาของพระ (หญิงเพลาตาขางซาย และชายเพลาตาขางขวา) จากนั้นสงใจมองเขา

ไปในกะโหลกศีรษะขององคพระ บริกรรมวา “หยุดในหยดุๆ” แลวเลื่อนใจลงไปมองดดูวงธรรมในทอง

องคพระ บริกรรม “หยุดในหยุดๆ” จนเหน็ธรรมเนืองๆ 
 ใชใจจี้กลางดวงธรรม ใหเหน็จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม จี้ตรงจุดใสเล็กนัน้ บริกรรม 

“หยุดในหยุดๆ” ตลอดไป วิธีนี้ ชวยใหเหน็ธรรมกายไดตลอด ไมเลือนไมหาย ทานจะทาํอะไรก็ทาํไป  

จะทาํธุรกิจหนาที่กท็าํไป แตใหแบงใจทาํธรุะทางธรรมตามวธิีนี้คร่ึงหนึง่ ถาทานเอาใจของทานไปทาํงาน

หมดใจเลย เกดิขลังขึ้นมา กน็ั่งเพงธรรมกายกนัเมื่อนั้น วิธีการนี้ธรรมกายของทานจะเลือนหรือไมเห็น  

ไมวันใดกว็ันใด 

 ผมวา การรักษาธรรมกาย ทํายาก และมีความยากประดุจเลี้ยงทารกนอย 
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 ดังนัน้ จงึขอใหทานที่เปนธรรมกายแลว รักษาองคธรรมกายของทาน ตามวิธทีี่กลาวนั้น 
 และยิ่งกวานัน้ 

 ถาทานมีความประสงคจะใหแตกฉานเร็วๆ เกิด “รู” เกดิ “ญาณ” ขอใหทานทําดงันี ้
 ๑.) จี้ใจกลางดวงธรรมในทองธรรมกายตามวธิีทีก่ลาวแลว และจี้ใจกลางดวงธรรมใหเหน็ 

“กลาง” ซึ่งเปนจุดใสเทาปลายเข็ม บริกรรม 

“หยุดในหยุดๆๆ” 
และ 

“ใสในใสๆๆ” 
และ 

“ดับหยาบไปหาละเอียด” 
และ 

“กลางของกลาง กลางของกลางๆๆ” 
จี้ใจแลวบริกรรมวิชา ๔ คําบริกรรมนั้น อยางใดอยางหนึ่ง องคพระธรรมกายจะขาวและใสยิ่งขึ้น 
๒.) ความรูใหมที่ทานไมทราบมากอน จะเกิดแกทานเอง คือ 
 (ก.) เกิดญาณขึ้น เห็นเปนเรือ่งเปนราว ในสิ่งทีท่านตองการทราบ เพราะจุดใสเทา 

ปลายเข็ม “วาง” ออกไปแลว จะเห็นในวางนั้น 
 (ข.) วิชายากๆ ในทางธรรม ทานลืมไปนานแลว จะนกึออกทนัท ีตรงจดุใสเทาปลายเข็ม

นั้น 

 (ค.) เกิดความคิด “ถูกตอง” ข้ึนมาในใจ ทาํใหเราตัดสนิใจไดถูก ไมพลาด 
 (ง.) ธรรมกายพูดใหไดยินดงัๆ เปนการเตือนตัวเรา หรือขอธรรมที่เราพงึประสงค  

และเกิด ธรรมกายใหมข้ึนมาเปนจาํนวนมาก เปนที่นายนิดียิ่งนัก ทานจะเกิดความสขุใจอยางเอกอุดม 

 
 

คําถามบทที่ ๘ 
 

๑. มีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง ฝกทําภาวนาจะใหเหน็ดวงปฐมมรรค แตก็ไมเห็นในการฝกคราวนัน้ 

ทานมีคําแนะนําอะไรใหแกเขาบาง 

๒. ทานทีเ่หน็ธรรมกายเบื้องตน ยังทําวิชาชั้นสูงไมได ทานมีคําแนะนําการปฏิบัติอยางไร  

เพื่อใหเขาไดเห็นธรรมกายไดเสมอ มิใหธรรมกายเลือนหาย 
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บทที่ ๙ 
 

การฝกเบือ้งตนอันเปนพื้นฐาน  
ใหดําเนนิวิชา ๑๘ กายไดชัดเจน 

 

 
การเดินวิชา ๑๘ กายเบื้องตน 
 มักพบปญหาดังนี้ คือ เหน็ดวงธรรมไมชัด เห็นกายละเอยีดไมชัด และเห็นธรรมกายไมชัดดวย 
 ผูฝกยังไมควรทําวิชา ๑๘ กาย 
 ควรฝกใหเห็นดวงธรรม และใหเหน็ธรรมกายชัดเสียกอน 

 

ตอเมื่อเห็น “ดวงธรรม” ชัดเจน และเห็นธรรมกายชัดเจน
แลว จึงจะตอวิชา ๑๘ กายให อันนี้เปนกลวิธีสําคัญ 

 
กรณีผูเรียนเหน็ดวงธรรม แลวเดินวิชาไปเห็นกายละเอียดตางๆ ของตน แตไมถึง “ธรรมกาย” 

แลวหยุดทําเพยีงนั้น กรณีนีอ้ยางพึงทาํเลย เพราะกายละเอียดเหลานัน้ เลือนและหายงาย หากจะเดิน

วิชาตองแข็งใจทําไป จนถงึ “ธรรมกาย” จงึจะไมเลือนไมหายไป 
ดังนัน้ เพื่อความแนใจ จึงใหผูฝกเดินวชิาทบไปทวนมา จนกระทั่งเหน็ธรรมกายชัดโดยตลอด 

และเห็นดวงธรรมชัดโดยตลอด อยาเพิ่งเดนิวิชา ๑๘ กาย ควรฝกใหเหน็ดวงธรรมและเหน็ธรรมกายชัด

เสียกอน จะฝกกี่วนัก็ตามใจ 
ตอเมื่อฝกเหน็ดวงธรรมและเห็นธรรมกายชดัเจนดีแลว จงึตอวิชา ๑๘ กายให 
วิธีฝกเบื้องตนมี ๒ วิธี คือ 

๑. เห็นดวงธรรมแลวจี้ถึงธรรมกาย 

๒. เห็นดวงธรรม ๖ ดวงแลวถงึธรรมกาย 

 
วิธีเห็นดวงธรรมแลวจีถ้ึงธรรมกาย 
 

 วิธีนี้แบงการฝกเปน ๒ แนว 
 ก.) วธิีจี้ดวงธรรมดวงเดยีวแลวใหเกดิธรรมกาย 
       ทาํใหเปนธรรมกาย ๕ องค คือ จากธรรมกายเลก็ ไปถึงธรรมกายใหญ 
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๑. ธรรมกายโคตรภู (หนาตกักวาง ๕ วาหยอน) 

๒. ธรรมกายพระโสดา (หนาตกักวาง ๕ วาเตม็) 

๓. ธรรมกายพระสกิทาคามี (หนาตักกวาง ๑๐ วา) 

๔. ธรรมกายพระอนาคามี (หนาตักกวาง ๑๕ วา) 

๕. ธรรมกายพระอรหัตต (หนาตักกวาง ๒๐ วา) 

- การบอกวิชา “หยุดในหยุด” ไปกลางดวงธรรม จี้ใหเห็นกลาง (จุดใสเทาปลายเข็ม) 

    เมื่อเหน็ “กลาง” แลว จี้ใจลงที ่“กลาง” บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” เมือ่ “กลาง” วางหายไป  

เกิดภาวะ “สุญญตา” ในวางนั้น เกิดธรรมกายโคตรรภู 
 เห็นธรรมกายนั่งอยูในทองตวัเรา และตวัเราหนัหนาไปทางใด ธรรมกายก็หนัพระพักตรไปทาง

นั้น 
 จากนั้นสงใจของเรามองไปทีป่ากชองจมูกธรรมกาย หญงินกึมองชองจมูกขางซาย ชายมองมอง

ชองจมูกทางขวา แลวเลื่อนใจมองทีเ่พลาตาขององคธรรมกาย หญิงเพลาตาซาย ชายเพลาตาดานขวา 

จากนั้นเหลือกตาตัวเอง นกึมองเขาไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย นึกใหเหน็ดวงใสในกะโหลกศีรษะ

ของธรรมกาย แลวเลื่อนใจของเรามองดูดวงธรรมในทองธรรมกาย 

 บริกรรม “หยดุในหยุด” จนกวาจะเห็นดวงธรรม 

 เห็นดวงธรรมแลว จี้ใจกลางดวงธรรม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหเหน็ “กลาง”  

 เห็น “กลาง” แลว จี้ใจลงที่ “กลาง” นัน้ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนกวา “กลาง” วางและ

หายไป เกิดภาวะ “สุญญตา” เกิดธรรมกายพระโสดาในวางนั้น ธรรมกายพระโสดาประทับนั่งในทองเรา

อีก 
 จากนั้น ดําเนนิการตามวธิีนี ้จนเกิดธรรมกายพระอรหัตต รวม ๕ ธรรมกาย จนกวาจะคลองและ

เกิดความชาํนาญ เห็นวาชาํนาญแลว คราวนี้ใหใชวิธนีี้ คือ จี้ดวงธรรมแลวเหน็ธรรมกาย ทําใหเปน  

๑๐ ธรรมกาย ต้ังแตธรรมกายโคตรภูหยาบถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด รวม ๑๐ ธรรมกาย 
 เมื่อเหน็วา การฝกวิธีดังกลาว ผูเรียนทาํไดชํานาญแลว เราก็เพิม่ดวงธรรมใหครบ ๖ ดวง  

วิธีนี้แปลก คือ ถาทําดวงธรรมครบ ๖ ดวง ตองทําธรรมกายใหครบ ๑๐ ธรรมกาย จะไปตัดและยอไมได 

 
 ข.) วิธีเหน็ดวงธรรม ๖ ดวงแลวถึงธรรมกาย 
        วิธีนี้ลําดบัดวงธรรม ๖ ดวงแลวถงึธรรมกาย ต้ังแตธรรมกายเลก็ถึงธรรมกายใหญ คือ ต้ังแต

ธรรมกายโคตรภูหยาบถงึธรรมหายโคตรภูละเอียด รวม ๑๐ ธรรมกาย 

ลําดับแรก บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนเกิดดวงปฐมมรรค แลวลําดับดวงธรรมตอไป ดวงศีล 

ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมตุติญาณทัสสนะ เกิด “ธรรมกายโคตรรภูหยาบ” ตามวธิีการที่

กลาวมาในทีห่ลายแหงแลว 
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ดําเนนิการตามวิธนีี้ จนถงึธรรมกายพระอรหัตตละเอียด (ผูบอกวิชาตองบอกวิชา ใหเปนไปตาม

ข้ันตอน ตอนใดบอกอยางไร และมีการตรวจเช็คอยางไร ตอไปจะบอกอยางไร พูดมาแลว) 
ลําดับสอง เมือ่ถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียดแลว ใหเดินวิชาถอยหลัง (ปฏิโลมกลับ) ชวยให

เห็นกายและดวงธรรมชัดยิง่ขึ้น คือ ถอยหลังจากพระอรหัตตละเอียดกลับมาหาธรรมกายโคตรรภูหยาบ 

ลําดับถอยเขามาทีละกาย กายละ ๖ ดวงธรรม ตามวิธีดังนี ้

บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” และจี้ใจกลางดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียด  

แลวลําดับดวงธรรมใหครบ ๖ ดวง วิธนีับดวง ใหนับถอยหลงั ทองในใจตามและทาํไปดวย คือ 
หยุดในหยุด เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 
จี้กลางดวงวิมตุติญาณทัสสนะ เหน็ดวงวมิุตติ 
จี้กลางดวงวิมตุติ เห็นดวงปญญา 
จี้กลางดวงปญญา เหน็ดวงสมาธ ิ
จี้กลางดวงสมาธิ เหน็ดวงศลี 
จี้กลางดวงศีล เหน็ดวงธัมมานุปสสนาสตปิฏฐาน 

จี้กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน นึกใหเหน็ “กลาง” (จุดใสเทาปลายเข็ม) จี ้“กลาง” แลว

บริกรรม “หยดุในหยุดๆ” จากนัน้ “กลาง” จะวางและหายไป เห็น “ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ” อยูใน

วางนัน้ และธรรมกายพระอรหัตตหยาบประทับนัง่อยูในทองเรา ตัวเราหันหนาไปทางใด องคธรรมกาย 

ก็หนัพระพักตรไปทางนั้น 
จากนี้ไป จะเดนิวิชาจากธรรมกายพระอรหตัตหยาบ ถอยหลังมาถงึพระอนาคามีละเอยีด  

มีวิธทีําอยางไร สังเกตใหดี 
สงใจของเรามองชองจมกูองคธรรมกายในทองเรา คือ ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ เลือ่นใจมอง

เพลาตา และเลื่อนเขาไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย จากนั้นเลื่อนใจลงไปในทองของธรรมกาย 

บริกรรม หยุดในหยุด ใหเหน็ดวงธรรมในทองธรรมกาย จี้ใจนิง่กลางดวงธรรม แลวทองในใจ ลําดับ 

ดวงธรรมถอยหลัง 
หยุดในหยุด เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 
จี้กลางดวงวิมตุติญาณทัสสนะ เหน็ดวงวมิุตติ 
จี้กลางดวงวิมตุติ เห็นดวงปญญา 
จี้กลางดวงปญญา เหน็ดวงสมาธ ิ
จี้กลางดวงสมาธิ เหน็ดวงศลี 
จี้กลางดวงศีล เหน็ดวงธัมมานุปสสนาสตปิฏฐาน 

จี้กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ใหเห็น “กลาง” 

จ้ีกลาง ให “กลาง” วางและหายไป 
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ในวางนั้นเหน็ “ธรรมกายพระอนาคามีละเอียด” หนาตักกวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม 

ขาวใส 
ใหดําเนินการตามวิธนีี้ ถอยหลังเรื่อยมาจนถงึธรรมกายโคตรภูหยาบ 
การฝกแนวนี ้ใหฝกไปจนคลองและชํานาญ 

 

เมื่อเห็นวา ผูปฏิบัติเห็น “ดวงธรรม” และธรรมกายชัดเจน 
ดีแลว จึงตอวิชา ๑๘ กาย อยางเต็มรูป 

หลักมีอยูวา ถาเห็นดวงธรรมชัดและเห็นธรรมกายชัดแลว  
ยอมเห็นกายละเอียด ประเภทกายโลกียชัดดวย 
 
เราควรใชวิธนีีฝ้กผูปฏิบัติไปกอน ตอเมื่อชาํนาญแลว จงึถึงขั้นตอวชิา ๑๘ กาย เพราะการทําวชิา 

๑๘ กาย เปนของยากมาก กอนถงึวิชา ๑๘ กาย ควรฝกการลําดับธรรมกายแนวนีก้อน จะฝกนานแคไหน 

ใหอยูในดุลพนิิจของผูสอน อยาใจรอน 
พูดถึงการสอนนกัเรียน หรือฝกพุทธบริษทัเปนหมูคณะ เราควรทาํเพยีงขั้นเหน็ดวงธรรมเพียง

ดวงเดียว  แลวจี้ใหเห็นธรรมกาย คนละ ๒ธรรมกายกพ็อแลว เพราะเราไมมีเวลามาก 
เสร็จข้ันตอนนัน้ จงึมาหลักสตูร ๕ ธรรมกาย โดยวางแนวฝกธรรมกายละ ๑ ดวงธรรม 
แลวเลื่อนมาเปน ๑๐ ธรรมกาย แบบธรรมกายละ ๑ ดวงธรรม 
เลื่อนขึ้นเปน ๑๐ ธรรมกาย แบบธรรมกายละ ๖ ดวงธรรม รวมทั้งทําปฏิโลม (ถอยหลัง) ดวย 
จึงเริ่ม ๑๘ กายเต็มรูป รวมทั้งฝากธาตุธรรมตอตนธาตแุละขอรัตนะเจ็ดดวย 

 
 

คําถามบทที่ ๙ 
 

๑. กอนที่ทานจะตัดสินใจตอวิชาขั้น ๑๘ กาย ทานมีกลวิธกีารฝกอะไรบาง และอยางไร จงชี้แจง

และใหเหตุผล 

๒. ทานจงลาํดับข้ันตอนการบอกวิชา และกาํหนดคําบริกรรมใหผูเรียนทองตาม ตามขัน้ตอนใน 

ขอ ๑ มาใหดูอยางละเอียด 

๓. เมื่อผูปฏิบัติเหน็ปฐมมรรคแลว เหตุใดทานจึงไมบอกวิชา ๑๘ กาย โดยทนัท ีจงใหเหตุผล 

๔. ถาทานไปสอนนกัเรียนหรือผูปฏิบัติเปนหมูคณะ สําหรบัรายที่เปนปฐมมรรคแลว ทานจะตอวิชา

อะไรใหเขา โดยเหตุผลอะไร จงชี้แจง 

๕. ปฏิโลมคืออะไร จงแสดงวธิปีฏิโลมมาใหดู 
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บทที่ ๑๐ 
 

ความพรอมเกี่ยวกับความรูและกลวิธีฝกเบือ้งตน 
 
 
 ในบทนี ้เปนบททบทวนความรูเบื้องตนและกลวิธีฝกใหเปน ๑๘ กาย ไดกลาวมาแลว 

โดยครบถวน 
 เรามีความพรอมที่จะสอน และมีวิธทีี่จะตอวิชา ๑๘ กายไดอยางภาคภูมิ 
 จากนี้ไป จะเปนความรูชั้นสงู ซึ่งเปนความรูระดับสูงขึ้นไป และสูงขึ้นไป 
 หากทานมีขอของใจอยางไร โปรดอานทบทวนดูใหม 
 ตอเมื่อทานรูตัววา ทานมีความรูพอตัวแลว ทานมีความพรอมแลว จึงอานบทอื่นตอไป 
 แตถาอะไรไมแมน ไดแตอานผานไปใหจบไปบทหนึ่ง ยงัไมมีสาระความรูข้ึนอกขึ้นใจเลย  

กรณีนี้ ขอใหทานอานทบทวนดูใหม แลวจดโนตยอ เพื่อทองจาํใหได 

 
เราจะจําแบบหลงๆ ลืมๆ สอนเขาไป ผิดๆ ถูกๆ ไมดีแน  

สอนถูกไมเปนไร หากพลาดพลั้งสอนผิดไป ยอมเกิดโทษแกผูสอน 
 
 ดังนัน้ ควรหมัน่อาน ควรหมัน่ทอง 
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ขุดบอลอธารา ใหอุตสาหขุดร่ําไป 

ขุดตื้นๆ น้าํบมี  ขุดถึงที่น้ําจึงไหล 
 

การทําความเพียรนั้น เหมือนการขุดบอเพื่อจะหาน้ํามาใช 
หากขุดกันแตผิวดิน คือ ขุดตื้นๆ ก็จะไมถึงตาน้ํา เมื่อไมถึง 

ตาน้ํา เราจะไมไดน้ําใช ทานใหขุดลกึๆ จึงจะถึงตาน้ํา คือ  

ทําความเพียรใหมาก ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไมวันใดก็วันใด 

 
                                                                            พระมงคลเทพมุน ี
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บทที่ ๑๑ 
 

เหตุใดการฝกใจกาํหนดจุดพักใจถึง ๗ ฐาน 
 
 
เหตุผลที่กําหนดที่พักใจ ๗ จุดหมาย ก็คือ 
 
 ๑. ใจของเราโดยธรรมชาติมีที่พัก ๗ ฐาน 
     คือ กอนทีเ่ราจะนอน “หลับ” ปราณคือ ลมหายใจ เขาทางชองจมกูแลว เดนิไปตามฐาน  

๗ ฐาน เมื่อถึงฐานที่ ๗ ลมไปหยุดตรงฐานที ่๗ และใจของเรากห็ยุดที่ฐานที ่๗ แลวเราก ็“หลับ”  

ถาใจหยุดจึงหลับ หากใจไมหยุดกย็ังไมหลับ 
 การที่เราพกัใจตามฐานตางๆ แลวบริกรรม เปนการปฏบัิติตามหลักของธรรมชาติ อันนี้เปน

เหตุผลหนึ่ง 
 ๒. ใหรูทางมาเกิดไปเกิด 
       หมายถึง การที่สัตวโลกมาเกิด โดยเขาสูครรภมารดา และเปนตัวตนขึ้นมาเปนมนุษย 
   ไปเกิด หมายถึง สัตวโลกตาย โดยทิง้รางของตนไว และกายละเอียดไปหาภพเกิดใหม  

(โบราณวา วญิญาณไปสูปรโลก) 
 ถามาเกิดเดนิใน และถาไปเกิดเดินนอก 

 คือการมาเกิด ใจของสัตวเขาสูชองจมกู แลวเดินไปตามฐาน และไปหยุดตรงฐานที ่๗ และถา 

จะไปเกิด (ตาย) ใจจะมาหยดุตรงฐานที่ ๗ กอน แลวเลื่อนมาฐานที ่๖-๕-๔-๓-๒ แลวออกจากชองจมูก 

จังหวะที่ “ตาคาง” แสดงวา ใจเดินมาหยดุที่ฐานที ่๓ คือ จอมประสาท เร่ิมตายจากจุดนี้ พอใจออกจาก

ชองจมูก แปลวา ตายสนิทแลว จากนั้นกายฝนของผูตายคือ กายละเอียด จะไปไหนก็สุดแตบุญกรรมของ
เขาผูนัน้ ถากายมนุษยทาํบญุสุนทาน กายฝนของเขากไ็ปสุคติ แตในทางกลับกนั ถากายมนุษยของเขา

ทําเวรกรรม กายฝนของเขาก็ไปสูทุคติ 
 ดังนัน้ ปรโลก ก็คือ โลกอืน่ของผูตาย มีทัง้ปรโลกสุคติและปรโลกทุคต ิ
 เร่ืองของการมาเกิด ก็คือ ผูมาเกิดมาอยูกับผูเปนบิดากอน คือ กายละเอียดของผูมาเกิดเขา 

ชองจมูกบิดา เสมือนหนึง่เขาสูนวิาสสถานใหญ ถาเปนชายเขาชองจมูกขวา และถาเปนหญิงเขา 

ชองจมูกซาย แลวไปตั้งอยูทีศู่นยกลางกาย (ฐานที ่๗) ของบิดานัน้ 
 ตอมา บิดาไดประกอบกามกิจกับมารดา ขณะที่ประกอบกามกิจนัน้ กายของผูมาเกิดดับลงแลว

กลายเปนธาตธุรรม มีลักษณะเปนดวงใส เดินทางออกจากศูนยกลางกายของบิดา (ฐานที ่๗) แลวมา
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ฐาน  ๖-๕-๔-๓-๒-๑ จากนัน้ เขาจมูกของมารดา ถาเปนชาย เขาทางชองจมูกขวา หญิงชองจมูกซาย 

(ไปตามฐานตามที่ลําดับไว ๗ ฐาน) แลวมาฐานที ่๒ (เพลาตา) ฐาน ๓ (จอมประสาท) ฐาน ๔  

(ชองเพดาน) ฐาน ๕ (ชองลาํคอ) ขณะที่อสุจิของชายหลัง่เกิดความรูสึกสุดยอดแหงการประกอบกามกิจ 

ดวงใสอันเปนธาตุธรรมละเอียด “หยุด” ทีฐ่านที่ ๖ ของมารดาทนัที และลอยจากฐานที ่๖ มาสูฐานที ่๗ 

แลวเคลื่อนเขาสูอูมดลูกกลางตอมเลือดของมารดา (ที่ตอมเลือดมีชองรู สําหรับเลือดระดูเดิน เหมือนกับ

ชองรูทีห่ัวนม สําหรับใหน้ํานมเดิน) เมื่อดวงใสตั้งบนตอมเลือดแลว ทาํใหชองเลือดปด จากนัน้มารดาก็

ขาดระดูเปนตนไป จากนัน้ดวงใสอันเปนธาตุธรรมละเอยีด ก็เร่ิมขยายกายใหหยาบขึ้น เกิดเปนกอนและ

เปนตัวตนขึ้นมา 
 ตามทีก่ลาวนี ้แสดงถึงการเกิดของสัตวโลก วาจะตองเดินไปตามฐาน ๗ ฐาน อันนีก้เ็ปนเหตุผล

หนึง่ ที่ใจจะตองไปพักตามจุดหมาย ๗ จดุนั้น แสดงวามาเกิด “เดินใน” ตามที่กลาวแลว 

 แตถา “ไปเกิด” คือ ตาย ใจของผูตายจะไปหยุดทีฐ่านที ่๗ และถอยหลังมาจนถงึฐานที ่๑  

แสดงวาไปเกดิ “เดินนอก”  
 ๓.) การเกิดธรรมหรือที่เรยีกวา เหน็ธรรมนั้น ใจของเราก็ตองเดินไปตามจุดหมาย  
๗ จุดเชนนั้นดวย 
 สุดทาย ตองไปทําใจหยุดใจนิ่งตรงศนูยกลางกาย คือ ตรงฐานที ่๗ เพราะฐานที่ ๗ เปนที่ต้ังของ

ปฐมมรรค อันเปนจุดเริ่มตนของการเห็นธรรมตรงนั้น ถาไปตั้งใจไวทีอ่ื่น เราก็หมดโอกาสไดเหน็ธรรม 

เพราะไมถูกจดุเริ่มตน เมื่อไมถูกจุดเริ่มตน ก็แปลวา ลมเหลวสิน้เชงิ 

 ถามวา จะไมกําหนดที่พักใจไดหรือไม ตอบวา ทําอยางนั้นไมได เพราะแบบ
สําเร็จเปนเชนนั้น จึงตองปฏิบัติเชนนั้น 
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คําถามบทที่ ๑๑ 
 

๑. ฐาน ๗ ฐาน แสดงถึงอะไร 

๒. เหตุผลอะไร ใจเราจึงมทีีพ่ัก ๗ จุด 

๓. ทุคติภูมิ คืออะไรบาง สุคตภูิมิ คืออะไรบาง 
๔. ที่เรียกวา มาเกิดเดินใน ไปเกิดเดินนอก คืออะไร อธิบาย 

๕. เวลาเรานอนหลับ กอนที่จะหลับ ถามวาใจหยุดอยูที่ไหน 

๖. กายไปเกิดกายมาเกิดคืออะไร โบราณเรียกวาอะไร 
๗. คนใกลตายมกัตาคาง ถามวา ขณะนัน้ กายจะไปเกิดเดินทางมาถงึฐานใดของกายมนุษย 

๘. จงอธิบายถงึกายมาเกิด เวลามาเกิดมาอยางไร จนถึงขัน้เขาสูครรภของมารดา 

๙. ปฐมมรรคอยูตรงไหน ทาํอยางไรจึงจะเหน็ปฐมมรรค 

๑๐. ลมหายใจเขาไปหยุดอยูตรงไหน ตรงนัน้เรยีกวาอะไร มคีวามสาํคัญอยางไร จงชี้แจง 
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บทที่ ๑๒ 
 

อันเนื่องมาจากคาํสวดอาราธนาพระพุทธเจา 
 
 
 ก. พระพุทธเจา 

 พระพทุธเจามหีลายระดับ ขอที่พิสูจนวาเปนพระพุทธเจาก็คือ “บรรลุธรรมกาย” ถาสามารถ

บรรลุโดยลําพงัพระองคเอง ไมมีใครชี้แนะ ไมมีครูอาจารย เรียกวา “สัพพัญูพทุธเจา” ทําหนาที่  
ปนเจาของศาสนา และอบรมสั่งสอนพทุธบริษัท 

 “อนุพุทธเจา” ไดแก ผูเปนธรรมกาย โดยจําเรญิตามรอยยุคลบาทของพระองค 

 “ปจเจกพุทธเจา” ไดแก ผูเปนธรรมกายแลว ไมไดสอนใคร ปฏิบัติเฉพาะตนเทานัน้ 

 “สาวกพุทธเจา” ไดแก ผูเปนธรรมกาย จากการสอนของพระองค ยงัแบงเปน อัครสาวก  

อสีติสาวก คือ เปนพระเถระสําคัญ ชวยงานปกครอง ชวยงานสอน ชวยงานจาํวิชา อยาง 

พระโมคคัลลานะและสารีบุตร ก็ทําหนาทีเ่ปนอัครสาวก และพระอานนท ชวยงานจาํวิชาและทาํหนาที่

เปนอุปฏฐาก เปนตน 
 สุตพุทธเจา และ พหสููตรพุทธเจา เปนพระพทุธเจาอกีระดับหนึง่ เกิดจากการไดยินมากไดฟง

มาก จําคําสอนไดแตกฉานบริบูรณ เปนพระไตรปฎกแหงคําสอน จัดเปนพระพุทธเจาอีกระดับหนึ่ง  

จําบทเรยีนไดมาก จําหลักสตูรไดมาก จําเนื้อหาสาระไดมาก ผูทรงไวซึง่ปฎกแท เปนพหูสูตทางทฤษฎี 
 การจะเปนพระพุทธเจา ไมวาประเภทใด การจะเปน อัครสาวก อสีติสาวก พุทธบิดา พุทธมารดา 

และอุปฏฐาก ตองสรางบารมีใหเต็มสวน และอธิษฐานไวในบารมีนัน้ วาเราจะเปนอะไร ตอเมื่อบารมี 

เต็มสวน จึงเปนไดตามปรารถนานัน้ หากไมไดอธิษฐานไวในบารมี และไมไดสรางบารมีใหเต็มสวน  

จะเกิดเปนตําแหนงดังกลาวไมไดเลย 

 
 ข. พระพุทธเจาสามกาล 
 พระพุทธเจาในอดีต หมายความวา ตรัสรูไปแลวศาสนาที่พระองครับผิดชอบนั้น เสร็จส้ินไป

แลว มีจาํนวนมากนอยเทาไร นับไมถวน คํานวณดวยรูและญาณของธรรมกาย ก็คํานวณไมถวน อุปมา

วามากกวาเมด็ทรายในทองมหาสมุทร 
 พระพุทธเจาในปจจุบัน หมายความวา องคที่เปนเจาของศาสนาปจจุบัน ภารกิจศาสนาของ

พระองคยงัดําเนินอยู ยงัตองรับผิดชอบอยู อายุความศาสนาของพระองคยังไมส้ินสดุ ตอเมื่อไมมี
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พระสงฆสืบตอ คือ ไมมีพระสงฆบวชเพื่อทรงไวซึง่คําสอน และพุทธบริษัทไมทราบคําสอน  

ไมมีการปฏิบัติตามคําสอน ก็แปลวา ศาสนาของพระองคส้ินสุดแลว 
 พระพุทธเจาในอนาคต หมายความวา องคที่จะมาตรสัรูองคตอไป ขณะนี้กําลงัสรางบารมีอยู 

เชนกาํลังบวชเปนพระสงฆเพิ่มพนูบารมีศีล เพื่อใหบารมีเต็มสวน ๓๐ ทัศ เรียกวา โพธิสัตว แปลวา  

ผูจะไดตรัสรูตอไปในวันหนา ดังนีเ้ปนตน 
 พระพทุธเจาทัง้สามกาลนี้ มหีนาที่และภารกิจตางกนั พระพุทธเจาในอดีตมีหนาที่อยางหนึ่ง 

พระพทุธเจาในปจจุบันก็มหีนาที่อยางหนึง่ และพระพุทธเจาในอนาคต ก็มีหนาที่เฉพาะของภาคอนาคต 

 
 ค. จํานวนของพระพุทธเจา 
 - พระพทุธเจาที่เขาอายตนะนิพพานไปแลว มีจาํนวนเทาไร ประมาณไมถวน พระพทุธเจาทีม่ี

ภารกิจตองทาํงานในปจจุบันนับจาํนวนไมถวนเหมือนกัน และที่จะมตีอไปในอนาคต ยิ่งประมาณไมได

ทีเดียว หลวงพอวัดปากน้าํบอกวา พระพทุธเจาในอดีต คือ ที่ตรัสรูลวงไปแลวในอดตี มีจํานวนมากกวา

เม็ดทรายในทองพระมหาสมุทรทัง้ ๔ ถามวามากกวาจาํนวนเทาไร ตอบวาจะนับจะประมาณมิได คือ 

มากยิง่กวามาก 
 - พระพทุธเจาในปจจุบัน และที่จะมีตอไปในอนาคต ลวนแตมีจํานวนจะนับและจะประมาณมิได

ทั้งนั้น แปลวา มากมายเหลอืคณานับ ถาจะนับกน็ับไมถวน และจะคาํนวณก็คํานวณไมถูกอีกเหมือนกนั 

 - คําวา “มากกวาเม็ดทรายในทองมหาสมุทรทัง้ ๔” เปนคาํเปรียบเทยีบวามีจํานวนมากมาย 

ยิ่งนัก มากกวาเม็ดทรายในทองสมทุรถงึ ๔ มหาสมทุร และ “มากกวา” เทาไร เรากห็มดปญญาทีจ่ะ

คํานวณ อยาวาแตมหาสมุทร ลองหยิบทรายมาเพยีงกํามือเดียว เรากห็มดปญญาคาํนวณแลววามีกี่เม็ด 
 มหาสมุทรทั้ง ๔ นัน้ หมายถงึ มหาสมุทรใด สมมุติวา เราเอามหาสมุทรในโลกมนุษยตามความรู

ภูมิศาสตร คือ มหาสมทุรอินเดีย มหาสมทุรแปซิฟค มหาสมุทรแอตแลนติค และมหาสมุทรแอนตาคติค 

โดยนับจาํนวนเม็ดทรายทั้ง ๔ มหาสมุทรเหลานี้มารวมกันเขา จะไดจาํนวนสกัปานใด และถาเราไป

หมายเอามหาสมุทรรอบเขาพระสุมรุที่ชื่อวามหาสมทุร “สีทันดร” ซึ่งเปนมหาสมทุรของจักรวาลเพยีง  

๔ จักรวาล จาํนวนเม็ดทรายจะมากมายอยางประมาณมิไดยิ่งขึ้นไปอกีเปนทวีคูณ และถาเราไปหมายถงึ

มหาสมุทรที่อยูรอบเขาพระสุเมรุ ๔ มหาสมุทร จาํนวนเม็ดทรายจะยิง่มากขึ้นอกีหลายเทาทวีคูณทีเดียว 
 ดังนัน้ จงึขอยติุวา มหาสมุทรอะไรก็ไดยกมา ๔ มหาสมทุร เปนขอเปรียบเทยีบวา มากจนกระทั่ง

นับไมถวน นับไมถูก ประมาณก็ไมได 
 จึงเปนขอเตอืนใจเราวา พระพุทธเจาไดเขาอายตนะนิพพานไปแลว มากมายขนาดไหน 
แลวเราเลา ไดอะไรไปแคไหนแลว พระองคเปนธรรมกายไปมากตอมากแลว ศาสตรวาดวยวิชา

ธรรมกาย อันเปนวิชาของผูเปนธรรมกายเทานั้น ทีเ่รียนรูได พระองคกเ็รียนรูจนเจนจบ และสงผลให

พระองคเขอายตนะนิพพานไปแลว ไมทราบวาเทาไรตอเทาไร แลวตัวเราเลา ไปอยูทีไ่หน ทําไมไมเรียน 
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อยางพระองคบาง จะไดเขาอายตนะนพิพานอยางพระองคบาง คงจะไปโลเลเหลวไหลในชาติใด เพิ่งจะ
มาเจอธรรมกายในชาตินี ้เมื่อเจอแลว พบแลว ไมควรปลอยใหโอกาสผานไป ควรเรงสรางบุญ
สรางบารมกีอนใหญ ดวยการเรียนวชิาธรรมกายใหแตกฉาน แมจะยังเขาอายตนะนิพพาน
ไมไดในชาตินี้ แตก็ไดกอบโกยบารมีดวยการเรยีนวิชาธรรมกายไปไมนอย 
 หากคิดไดดังนี้ ความคิดของเราดูจะเขาทาเหมือนกนั 

 
 ง. พระนพโลกุตรธรรมเจา ๙ ประการ 
 หมายถงึ มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ รวมกนัเปน ๙ 
 โปรดดูชื่อธรรมกาย จัดเปนคู แถวซายเปนมรรค แถวขวาเปนผล 
 ๑. ธรรมกายพระโสดามรรค ๒. ธรรมกายพระโสดาผล 
 ๓. ธรรมกายพระสกทิาคามีมรรค ๔. ธรรมกายพระสกทิาคามีผล 
 ๕. ธรรมกายพระอนาคามมีรรค ๖. ธรรมกายพระอนาคามีผล 
 ๗. ธรรมกายพระอรหัตตมรรค ๘. ธรรมหายพระอรหัตตผล 
 การละสังโยชนมีเปนขั้นๆ ซึง่จะไดกลาวในบทตอไป ซ่ึงการละสังโยชนนั้นก็คือ การละกิเลส 
ต้ังแตกิเลสขัน้หยาบจนถงึกิเลสละเอียด (อนุสัย) เมื่อละระดับเบื้องตนได กเ็ลื่อนความเปน 

“อริยะ” ในลาํดับตอไป เชน พระโสดามรรคเลื่อนเปนพระโสดาผล และพระโสดาผลเลื่อนเปน 

พระสกทิาคามีมรรค ในที่สุดเลื่อนเปนอรหัตตผล และพระอรหัตตผลตรัสรูความแจงของนพิพานอยาง

ละเอียดลอออีกครั้งหนึ่ง พรอมที่จะเขานพิพานทกุเมื่อ โดยธรรมกายของพระองคเต็มสวนอยูเร่ือย  

รัศมีธรรมกายจรัสอยูเร่ือย การหยุดการนิง่คือ นิโรธ ทาํไดละเอียดยิ่งขึน้ เรยีกธรรมกายพระ

อรหัตตผลที่พรอมเขานพิพานวา “นพิพาน ๑” คือ ละสังโยชนกันมาเพื่อความหลุดพนจากกิเลส 

หลุดพนแลวกเ็ขานพิพาน 
 ในการอาราธนาจะอาราธนาเพยีงมรรค ๔ ผล ๔ เทานัน้ไมได จะตองอาราธนานพิพาน ๑ ดวย 

 
 จ. พระอริยสงฆกับสมมุติสงฆ 
 พระอริยสงฆ ไดแก มรรค ๔ ผล ๔ ตามทีก่ลาวแลว สวนสมมุติสงฆ ไดแก ภิกษุศีล ๒๒๗ ที่บวช

สืบพระพทุธศาสนา ไดแก ภิกษุสงฆทุกวันนี ้
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 ฉ. ทวาร ๖ 
 ทวาร แปลวา ประตู คือ ประตูรับอารมณ ไดแก 

๑. จักขุทวาร 
ไดแก ตา ศูนยของการมองเห็น อยูกลางตาดําของตา ๒ ขาง มีสัณฐานเทาศีรษะเหา 

ลักษณะกลมขาวใส 

๒. โสตทวาร 
ไดแก หู ศูนยการฟง ขดเปนวงอยูในชองหู มีสัณฐานเลก็เทาปลายเข็ม 

๓. ฆานทวาร 
ไดแก จมูก ศูนยการรับกลิน่ อยูทานกลางจมูก มีสัณฐานคลายเทาแพะ 

๔. ชิวหาทวาร 
ไดแก ล้ิน ปลายลิ้นรูรสหวาน หนาลิ้นรูรสเค็ม หลงัของลิ้นรูรสเปร้ียว โคนลิ้นรูรสขม 

๕. กายทวาร 
ไดแก สรีระ มีสัณฐานกลมคลายดอกบัว ขาวและใส อยูทั่วทุกขุมขน ทัว่รางกาย 

๖. มโนทวาร 
ไดแก ใจ มีสัณฐานขาวใสและกลม อยูกลางเนื้อหวัใจ 

 
 การอาราธนาพระพุทธเจา ใหเขามาบังเกิดในทวารทั้ง ๖ ก็เพื่อ
พระองคจะไดมาเดินสมาบัติดวยธรรมกายของพระองค โดยยอ

ธรรมกายใหเล็กลง แลวเดินสมาบัติที่ศูนยกลางของ “แกว”  
ทวารเหลานั้น เพื่อใหเกิดความสะอาด 
 

 แกวทวารคือ ศูนยกาํเนิดแหงทวาร ถกูปนเปนดวยอารมณที่ไมสะอาด เพราะรับอารมณ 

รอยแปดนั้นเอง 
 ศูนยกาํเนิดของทวารเปนจุดเล็กๆ เหตุใดธรรมกายของพระพุทธเจา ซึง่มีขนาดหนาตักกวาง  

๒๐ วา สูง ๒๐ วา จึงเขาไปทําสมาบัติได เราเคยไดยนิมาแลววา พระพุทธองคเขาไปเดินสมาบติัในเมล็ด

พันธุผักกาด และเม็ดกรวดทรายได เร่ืองนีเ้ราตางไดยนิไดฟงมาแลว ธรรมกายของพระพุทธเจาทําใหเล็ก

ไดใหญไดตามความตองการ อันนี้เปนพทุธานุภาพ แมตัวเราเองก็พอทําได ลองหาเม็ดกรวดมากอนหนึ่ง 

แตแรกพึงตั้งขอสังเกตไววา กรวดหรือเม็ดทรายนี้ ไมขาวและไมใสเทาที่ควร จากนัน้ ใหหาภาชนะปด 

เม็ดกรวดทรายนี้ ไมตองเปดดู ลองอาราธนาธรรมกายของทานเขาไปทํา สมาบัติสัก ๑๕ วนั แลวเปดดู

เม็ดกรวดหรือทรายนั้นใหม ทานจะเหน็วามีความใสมากกวาเดิมทีเดยีว 
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เมื่อศูนยกําเนิดของทวารสะอาดแลว พระพุทธองคมาอาศัย
อยูช่ัวคราวได เสมือนหนึ่งเปนนิพพานชั่วคราว มาชวยแกไขใหทวาร
เกิดอารมณทางธรรม ตามความรูของพระองค เราตองพึ่งพระองค 
ถาไมพึ่ง เราจะเปนธรรมกายไดอยางไร 

 
 พระพทุธองคเสด็จมาทาํงานใหเรา ไมใชที่ทวารทั้ง ๖ เทานั้น มาที่ศูนยกลางกายดวย และไมใช

เฉพาะกายมนษุยเทานั้น มาทําธุระเปดรูเปดญาณใหทัง้ ๑๘ กาย รวมทั้งกายละเอียด เถา ชุด ชัน้ ตอน 

ภาค พืด ฯลฯ ดวย 
 ดังนัน้ การอาราธนาจึงเปนสิ่งสําคัญ แมเราผูเปนเกจิกต็องอาราธนา ฝกคนเดียวก็อาราธนา  

ฝกหมูก็อาราธนา ใหต้ังขอสังเกตวา ถาเราฝกโดยไมอาราธนาพระพทุธเจา และไมกลาวขมาโทษ  

มักจะมีความขลุกขลักไมอะไรก็อะไรเสมอ 

 
 ช. บารมี ๑๐ ทัศ 
 คือ ทานบารม ีศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วริิยบารมี ขันตบิารมี สัจจบารมี อธิษฐาน

บารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี เรียกวา บารม ี๑๐ ทศั บารมีเหลานี้ กลัน่ตัวเปนบารมีละเอียด 

เรียกวา อุปบารมี ๑๐ ทัศ และอุปบารมีนีก้ลั่นตัวละเอยีดลงไปอีก เรียกปรมัตถบารมี ๑๐ ทัศ นับรวม

บารมีหยาบ บารมีละเอียด และบารมีละเอยีดยิ่ง เปนบารมี ๓๐ ทัศ บารมีเหลานี ้อยูที่ “กลาง” ของ

ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ของกายทกุกาย 
              รายละเอียดจะไดพูดในบทอื่น เรามาพุดกันวา บัดนี้เราจะเรยีนใหไดมรรคผล จะไดแคไหนก็

สุดแตวาสนาบารมีและความตั้งใจจริงเปนสําคัญ เราจาํเปนตองเอาบุญทุนเกาของเราใชเนื่องหนุนใหเรา

ไดรับความสําเร็จ เปรียบเสมือนวาบารมกี็คือเงิน ถาเราไมมีเงนิ เราทําอะไรไมได  

 
 ซ. การขอขมาโทษตอพระรัตนตรัย 
 ความรูนี้แยบยลมาก เพราะเราไมทราบวาเราเวียนเกิดเวียนตายมากีช่าติ ประพฤตดีิประพฤติ

รายอยางไร เราก็ไมทราบ เพราะเรายงัทาํวชิาระลึกชาติไมได อาจมีการผิดพลาดลวงเกินตอ พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ไวอยางไร แตเมื่อไร เราก็ไมทราบ สมมุติวาเราไดลวงเกินไว จัดเปนบาปสาํคญั  

เมื่อกลาวขมาโทษแลว เรากห็มดโทษ ประหนึง่พระสงฆปลงอาบัติทเีดียว 
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สรุปอันมาจากคําสวด 
 
เนื้อหาของคาํสวด 
 ลวนเปนสาระ มีความบริบูรณ และไพเราะ 
ความหมายของคําสวด 
 มีความหมายครบถวนอยูในตัว มีคําแปลประกอบคําบาลีดวย 
ทํานองสวด 
 มีทํานองเฉพาะ ตองเคยฟง และเวนวรรคตอนใหถกู 
ความหมายบางตอนของคําสวด 
 อยางเชนตัง้นโม ๓ คร้ัง มีความหมายอยางไร การกลาวขมาโทษ มีความมุงหมายอะไร  

ถาอธิบายขณะสวดอยางยนยอที่สุด ก็จะทาํใหผูปฏิบัติเกดิความเขาใจ อันนี้ข้ึนอยูกับความเฉลยีวฉลาด 

ของผูสอนวาทําอยางไร เพยีงไร จะบอกกนัก็ยาก 
จะสวดอยางไรจึงจะถกูพระรัตนตรัย 
 ตองจรดใจถูกดวงธรรม และนิ่งกลางดวงธรรมใหใจถูก “กลาง” ตามทีก่ลาวไวแลว วาจากลาว

คําสวด แตใจตองนิ่งและแนนไว หากไมเปนไปตามแนวนี้ กเ็ขาทาํนองเกา คือ วากนัเปดเปงไป 
ที่วาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ กาํจัดทุกข โรค ภัย นั้นคืออยางไร 
 คําสวดทีว่า “พระผูมีพระภาคเจา” กําจัดทุกข 

 คําสวดทีว่า “พระธรรม” กาํจัดภัย 

 คําสวดทีว่า “พระสงฆผูปฏิบัติดี” กําจัดโรค 
นั้นคืออยางไร 

 พระผูมีพระภาคเจา หมายถึง ธรรมกาย ธรรมกายเปนพุทธรัตนะ 
 พระธรรม หมายถงึ ดวงธรรมที่ทาํใหเปนธรรมกาย ไดแก ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ 

ธรรมรัตนะ 
 พระสงฆผูปฏิบัติดี หมายถงึ พระสงฆที่ปฏิบัติบรรลุธรรมกาย ธรรมกายของทานกําจดัโรคได 

ที่วาปฏิบัติดีก็ตองแตกฉานในธรรมกาย ถงึขั้นทําวชิาอาสวักขยญาณได อีกนยัหนึ่ง หมายถงึ ใจจติ

วิญญาณของธรรมกาย ใจจติและวิญญาณของธรรมกาย กาํจัดโรคได 
 พระผูมีพระภาคเจา ถาหมายถึง กายมนษุยของพระองค กายมนุษยของพระองครูธรรม  

เห็นธรรม ก็เพราะธรรมกายในทองของพระองคบอกและแจกแจงให ธรรมกายของพระองคกําจัดทกุขได 

อันนี้เปนอานภุาพ 
 พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว หมายถงึธรรม คือ คําสอนตางๆ ธรรมกายของ

พระองคเปนผูบอก กายมนษุยนาํมาเลาตอ และธรรมคือคําสอนมาจากไหน มาจากดวงธรรมในทองของ
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พระองค ดวงธรรมดวงนีก้ําจัดภัยได เปนธรรมานุภาพ และถาไปหมายเอาวา ใครปฏิบัติตามคําสอนคือ 

ธรรม ผูนัน้ยอมพนภัย จะหมายเอาอยางนี้ กน็าฟง 
 มาดูเร่ืองพระสงฆผูปฏิบัติดี อีกแนวหนึ่ง ถาเราหมายเอาวา พระสงฆที่บรรลุธรรมกาย จนจัดเขา

เปนมรรค ๔ ผล ๔ เรียกอริยสงฆ อยางนี้มฤีทธิ์แน กาํจัดโรคไดแนนอน แตที่จริงแลวมรรค ๔ ผล ๔  

แกกลากวาอริยบุคคล ๘ เพราะมรรค ๔ ผล ๔ ถงึหลักชยัแลว แตอริยบุคคล ๘ กาํลงัเดินทางไปสู 

เสร็จกิจแลวจงึเปนมรรค ๔ ผล ๔ ความตางกนัมนีิดเดียว ตางก็มฤีทธิท์ี่จะกาํจัดโรคไดทั้งนัน้ ไมได

เปรียบเสียเปรยีบอะไรมากมายนกั จะวาเปนอยางเดียวกันก็ได 

 มาดู “พระสงฆผูปฏิบัติดี” ที่วา “ดี” นั้นดแีคไหนและดีอยางไร จงึจะมีอานุภาพกาํจัดโรค ขอนี้

เราเอาพระสงฆศีล ๒๒๗ จะขึ้นชื่อวา “ปฏิบัติดี” ก็ตองทํานิพพานใหแจง 

 
การจะแจงซึ่งนิพพาน ก็จะตองบรรลุธรรมกาย บรรลุขนาด

ไหนจึงจะแจงนิพพาน ตอบวา ละสังโยชนไดมากๆ  ถาละสังโยชนได 
แปลวา ทําวิชาอาสวักขยญาณได ละไดมากเขาระดับใด ก็เปนอริยะ
ระดับนั้น จนเขาถึงขั้นมรรค ๔ ผล ๔ 

 
 ปฏิบัติดีเกณฑใด ก็กาํจัดโรคไดระดับนั้น 
 ปฏิบัติดีเกณฑสูง ก็กาํจัดโรคภัยอันตรายได 

หลักจะเปนอยางนี ้
อยาทิง้หลัก ยดึหลักใหมัน่ 
เกงมากก็แกโรคยากๆ ได 
เกงนอย ก็เพยีงแกปวดหัวตวัรอน 
วิชามีออน มีแก มหียาบ มีละเอียด 
โรค ก็มีโรคธรรมดา โรคอนัตราย 
ความรูที่จะนาํไปกําจัด ก็ตองเปนความรูธรรมดา หรือความรูชัน้สูง 
แตไมหมายเอาวา พระสงฆทานเอาไปผาตัด เอาไปฉีดยา เอาไปกนิยา 

 
ธรรมกายของทานตางหากที่มีอานุภาพกําจัดโรคได  

ถาเราเขาถึง “ธรรมกายระดับนั้น”  
 
 เขาถึงธรรมกายเบื้องตน สามารถกาํจัดโรคเล็กๆ นอยๆ ได 
 หากเขาถงึธรรมกายขัน้แกกลา ก็สามารถกําจัดโรคอันตรายได 
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 แตถาเปนโรคมาก เขาถงึธรรมกายเพียงเบื้องตนอยางนี้แกไมได 
 ถามวา ธรรมกายของพระสงฆที่ปฏิบัติดีนัน้ ทําอยางไร โรคจึงหาย 
 เปนความรูของธรรมกายทาน ที่เรียกวา วชิาอาสวักขยญาณ เรียนไปแลวจะเขาใจเอง 
 เรียนตื้นๆ ก็แกไดต้ืน 
 เรียนลึก ก็แกไดลึกซึ้ง 
 พระพุทธ หมายเอา ธรรมกาย 
 พระธรรม หมายเอา ดวงธรรมของธรรมกาย 
 พระสงฆ หมายเอา เห็น จํา คิด รู ของธรรมกาย หรือ ใจ จิต วิญญาณ ของธรรมกาย 
 สรุปแลว ธรรมกายกําจัดทกุข กําจัดภัย กําจัดโรค ไดจริง 
 เหตุใดจึงวา ธรรมกายกาํจัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรค ไดจริง 
 ตอบวา ธรรมกายเทานัน้ เปนผูเหน็ทุกข เห็นสมทุัย ทํานิโรธ และเหน็มรรค 
 ทุกข คือ ความทุกขรอนที่เราไดรับนั้นเปนผล สมุทยั เปนเหต ุคือ ถามทีุกขแลวจะตองมีสมทุัย

เสมอ เปนของคูกัน และถาไมมีทุกข สมทุยัก็ไมมี จะมีเพียงอยางใดอยางหนึ่งไมได 

 นิโรธ แปลวา หยุด แปลวา นิ่ง เมื่อหยุดแลวเกิด “ดวงใส” และดวงใสนี้คือ ตัวนิโรธ ดวงใสนี้เปน

ตัวกําจัดทุกข กําจัดสมทุัย ผูทํานิโรธไดคือ ธรรมกาย ดังนั้น ธรรมกายคือ ผูดับทุกขและดับสมุทัย  

แลวโรคภัยจะมาจากไหน 

 
 ฌ. พระพุทธเจามาบังเกิดในทวารไดอยางไร 
 พระพทุธเจาเปนธรรมกายอยูในอายตนะนิพพานสุดที่จะนับได เมื่อไดยินอาราธนา โดยที ่

ผูอาราธนาจรดใจถูกศูนยกลางกาย เสียงกองจะดงัไปถงึพระองค ถาใจไมหยุดถกูศูนยกลางกาย 

พระองคจะไมไดยิน 

 
การไดยินของพระองค เสมือนเปดคลื่นวิทยุ ถาถูกคลื่น จึงได

ยินเสียง ถาผิดคลื่น จะไมมีเสียง 
 
 เมื่อไดยินแลว พระองคก็ถอนถอยธรรมกายละเอียดของพระองค ยอใหเล็กแลวเขาดวงธรรมของ

ธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของผูปฏิบัติ โดยเขาดวงวมิุตติญาณทัสสนะของผูปฏิบัติ แลวมาที ่
 ดวงวมิุตติ 
 ดวงปญญา 
 ดวงสมาธ ิ
 ดวงศีล 
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 ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
 แลวเขามาในธรรมกายพระอรหัตตหยาบของผูปฏิบัติ 
 ถอยหลงัเชนนีเ้ร่ือยมาจนถงึกายมนุษยหยาบ เขาไปสูในทวารทั้ง ๖ ของผูปฏิบัติ ทาํวชิา 

ทุกอยางใหผูปฏิบัติเห็นธรรม ตามความรูของพระองค 
 ความจริงพระองคเสด็จไปอยูไมเฉพาะทวารทั้ง ๖ เทานัน้ ยงัไปอยูที่ศูนยกลางกาย ดวงเห็น  

ดวงจํา ดวงคดิ ดวงรู ดวงใจ ดวงจิต ดวงวิญญาณ ของเราอยางมากมาย แตเราไมเห็น เพราะรูและญาณ

เรายังใชการไมได สําหรับทานที่เปนธรรมกายระดับแกกลาแลว จะเหน็และทราบวาพระองคเสด็จมา

อยางไร โดยวธิีใด และมาทาํอะไร 

 
ดังนั้น คําสวดนี้สําคัญมาก วันหนึ่งตองสวดอยางนอย ๒ ครั้ง 

คือ กอนเขานอน และต่ืนนอนใหมๆ ขยันทําใหมากและทองใหจําได 
เปนบทสวดที่วิเศษกวาอะไรทั้งหลาย แมวาไมเปนธรรมกาย ก็ให
อานิสงสอยูเย็น เปนสุข มั่งมีศรีสุข เปนอัศจรรย 

 

 
คําถามคําตอบที่ควรทราบ 

 
(๑.) ที่วาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ กําจัดทกุข กาํจัดภัย กําจดัโรคไดนั้น ถามวา กําจดัได
เพียงไรและแคไหน 
 ตอบ จะกําจดัไดมากนอยแคไหนนัน้ ข้ึนอยูกับการเขาถึง เขาถงึไดมาก ก็กาํจัดไดมาก  

เขาถึงไดนอย ก็กําจัดไดนอย 
 การเขาถงึนัน้ เขาใจโดยใจ 
 เขาถึงอะไร ตอบวา เขาถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ  

นั้น หมายเอาธรรมกาย ตามที่กลาวแลว 

 
(๒.) วิธเีขาถงึธรรมกายนัน้ ทําอยางไร 
 ตอบ การเขาถึงธรรมกายหรือการเขาถงึพระรัตนตรัยนัน้ มวีิธีฝกและวิธีเรียนตามทีก่ลาวแลว 

จนกระทั้งบรรลุถึง “ธรรมกาย” และการบรรลุนั้นมหีลายระดับ ทั้งเบื้องตน ชัน้กลาง และระดับสูง  

มีเนื้อหาสาระและกลวิธีฝกมากหลาย 
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 หากทาํไดเพียงเบื้องตน คือ เห็นดวงธรรมและเห็นธรรมกาย หรือทําวชิา ๑๘ กายได เพียงแคนี้ 

เราไดแตใจสงบระงับ นอนฝนเปนมงคล ไมทําบาปกรรม เทานั้น ยงัไมรูวิธีกาํจัดโรคภัย ถาจะรูจําตอง

เรียนใหสูงขึ้นไปอีก 

 
(๓.) เขาถึงธรรมกายระดบัไหน จงึจะถึงขั้นกาํจัดทุกข โรค ภัย ได 
 ตอบ การเรียนวิชาธรรมกายมีหลกัสูตรมากมาย เปนไปตามขั้นตอนของหลักสูตร จนถงึวิชา

ชั้นสูง ถงึวิชาอาสวักขยญาณแลว ทานจะทราบเอง และวิชาอาสวกัขยญาณนี ้มีตน มกีลาง มีปลาย  

มียาก มงีาย มีหยาบและมลีะเอียด มีออนและมีแก 
 แตวาตองไปฝกกับวิปสสนาจารยจึงจะเกดิผลดี การเรียนโดยการอาน ไดแตจําได ทองได แตไม

เขาถึงวิชาตวัจริง เพราะมนัยาก และมีขอปลีกยอยที่ไมอาจเขียนเปนตัวหนังสืออีกมหาศาล ถาจะเขียน

กัน จะเขียนไมจบ 
 บางรายอวดดีวาหวัดี อานเกง จาํเกง พูดได สอนได ไมพอใจทีจ่ะซอมวิชา ชอบสอน
วิชาลึกๆ เสยีดวย บอกไดเลยวา ตองตกมาตายสกัวัน 
 วิชาอาสวักขยญาณนี้มทีั้งของภาคบุญ ภาคมาร และภาคอัพยากตาธัมมา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่

เราตองเรียนรูและแจกแจงแยกแยะได 
 ทานตองเรียนวิชาอาสวักขยญาณ จึงจะทราบวิธีกาํจัดทกุข กําจัดภัย กําจัดโรค 
 ทุกข ภัย โรค ก็มี ตน กลาง ปลาย มีออน มีแก มหียาบ และมีละเอียด เพราะมารเขาทาํไวแก

สัตวโลก เรากต็องเอาวิชาอาสวักขยญาณระดับละเอียดไปกําจัดทุกข โรคภัยนั้นจงึจะหายได 

 
(๔.) เขาไปอกีขั้นหนึ่ง ทีว่าธรรมกายคือ พุทธรัตนะกําจัดทกุข ดวงธรรมในทองธรรมกาย คือ 
ธรรมรัตนะกาํจัดภัย และเห็น จํา คิด รู ของธรรมกาย หรือใจ จิต วิญญาณ ของธรรมกาย 
กําจัดโรคนัน้ ทานมีความเขาใจอยางไร 
 ตอบ ธรรมกายคือ พทุธรัตนะนัน้ มีดวงธรรม และมีเหน็ จํา คิด รู (คือใจของธรรมกาย) รวม

ทั้งหมดเรียกวา รัตนตรัย เมือ่เราเหน็ธรรมกาย แปลวา เราเขาถงึพทุธรตันะ และถาเราเหน็ดวงธรรมใน

ทองธรรมกาย แปลวา เราเขาถึงธรรมรัตนะ และที่ดวงธรรมนั้นมีดวงเห็น ดวงจํา ดวงคิด ดวงรู ซอนกนั

อยูรวม ๔ ดวง เสมือนหนึ่งไขแดง ไขขาว และเปลือกของไข ใครเห็นอยางนี้ เรียกวา เขาถงึสังฆรัตนะ 
 เมื่อเขาถงึแลว ทุกข ภัย โรค ของเราจะหายและสูญไปเปนขั้นๆ กลาวคือ เขาถึงธรรมกาย 

ข้ันละเอียด ทกุข ภัย โรค อยางละเอียด กม็ลายหายไป อธิบายอยางนีอี้กแนวหนึง่ 
 ที่นาํเรื่องนี้มากลาวไวในหลายรูปแบบ ก็เนื่องจากมทีานผูเปนปราชญมาถามวา คําสวดทีว่า 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ กําจัดทุกข ภัย โรค นัน้ ถามวากาํจัดไดอยางไร 
 กวาเราจะตอบคําถามนัน้ได เราก็ตองเรยีนหลายอยาง อธิบายหลายแนว ขอทานไดโปรด

พิจารณาตามสมควรเถิดครับ 
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(๕.) กายทั้ง ๑๘ กาย มีหนาตาเหมือนปกหนังสือ ทางมรรคผลของหลวงพอวดัปากน้ําหรอื
อยางไร 
 ตอบ ภาพปกนั้น เปนเพียงอุปกรณประกอบการสอนเทานัน้ จริงๆ นัน้ หนาตาของกายทัง้  

๑๘ กาย มิใชอยางนัน้ ตองปฏิบัติเอง จึงเห็นเอง และไดกลาวไวแลวในตอนกอนๆ 

 
(๖.) การเห็นกายและเห็นดวงธรรม จะตองใหใสเสมอไปหรือ 
 ตอบ ถูกแลว การเหน็ดวงธรรมและเห็นกาย ตองใหใสและขาวเสมอไป การเห็นดวงธรรมตอง

เห็นในทองของตน และเหน็กายก็ตองเห็นในทองของตนดวย ถาเห็นขางนอก คือ เหน็นอกทองถือวา 

ผิดทั้งหมด 
 ขาวและใสเปนวิชชา ดําและขุนมัวเปนอวชิชา (เร่ืองนี้โปรดอานหนังสือที่ผมเขียนอีกเลมหนึ่ง) 

 
(๗.) การพูดคําวา “ธรรม” จะพูดอยางไรจึงจะเกิดผลในทางปฏบัิติ 
 ตอบ การพูด “ธรรม” เกี่ยวกับสังคมก็ดี หรือ “ธรรม” ที่มีความหมายในทางธรรมชาติ ถงึพูดไป

เทาไร ไมเห็นวาจะเกิดประโยชนตอผูฟงตรงไหน แมความรูของเรา จะมาจากตํารา ก็ไมเกิดผลตอผู

ปฏิบัติธรรมเทาไรนัก มีแตจะทําใหคนฟงสับสนไขวเขว อะไรก็ธรรมทัง้นัน้ นี่ยงัไงกนั มีผลใหนกัปฏิบัติ 

ที่ไมชอบอานหนงัสือ เกิดความยุงยากสบัสน เกิดความรวนเร ไมแนใจ 

 ดังนั้น ผมขอเสนอแนะให “ธรรม” มีความหมายถึง คําสอนของพระศาสดา และอีก
ความหมายหนึ่ง เปนความหมายที่ เราตองการ คือ ดวงใสในทองของตน ธรรมลักษณะนี้ 
เรียกวา ดวงธรรม หรือธรรมที่เราตองการ เพราะมีอานุภาพกําจัดทกุข กําจัดภัย กําจัดโรค ถาใสมาก 

ก็กําจัดไดมาก ใสนอยอานุภาพก็ลดลง และดวงนี้เปนสื่อใหเหน็ “ธรรมกาย” ธรรมกายหรือธรรมอยางนี้ 

เปนสิ่งที่เราตองการ อยากจํากําจัดแวดวงของคําวา “ธรรม” ใหเปนอยางนี้ จึงจะเกดิประโยชนกวาไป

เนนธรรมอยางอื่น 
 ธรรมที่หมายเอาคําสอนนั้น ทําไดงาย อานเทีย่วเดยีวกจ็ําได จะไดประโยชนอะไรจากการจําได

นั้น แตธรรมที่เราหมายเอานั้น หมายถึง เนื้อธรรม หนังธรรม กระดูกธรรม คือ ดวงใสที่เราเห็น
ดวยใจในทองของเรานั้น ทําไดยากนั้น เห็นไดยากนัก พากเพยีรกันมากนัก ลงทุนกันมากนัก 

ใครทําไดก็เปน “อารยะ” และเปนสื่อใหเหน็ธรรมะระดับสูงตอไป ขอใหเราเนนกนัเรื่องนี้ จงึจะเกิด

ประโยชนเราประโยชนทาน 
 บททีว่าดวยคาํสวดอาราธนา ผมเขียนมามากแลว แตไมแนใจวาจะละเอียดลออไปทุกแงทุกมมุ 

มุงประสงคใหวิปสสนาจารยตอบคําถาม ถาหากมีใครถามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคําสวดอาราธนา  

ผมเขียนไมถกูเหมือนกนัวาจะเขียนอยางไร เพราะนกัปราชญบางทาน ไมมีความรูทางพุทธศาสนาเลย 

โดยสังเกตจากคําถาม และขอของใจที่สนทนา สวนบางรายเปนชาวบาน ไมไดทําราชการ กลบัมีคําถาม



 112

ลึก ผูเขียนกห็นักใจ หากเขียนแบบรายยาว เปนการเปลอืงกระดาษ คาพิมพแพง เขยีนแบบยนยอ ก็อาน

ไมรูเร่ือง ถาอางตํารามากไปก็วาไมชวนอาน ถาเขียนโดยไมอางองิ เพือ่นก็วาน้ําทวมทุง 

 
 

คําถามบทที่ ๑๒ 
 

๑.   พระพทุธเจามีหลายระดับ อะไรบาง การจะเปนพระพทุธเจา และตําแหนงเกีย่วกับพระพุทธเจา  

  จะเปนไดอยางไร 

๒.   พระพทุธเจาสามกาลมีอะไรบาง ตางกนัอยางไร 

๓.   พระพทุธเจาในอดีต มีจํานวนอุปมาวาอยางไร 

๔.   จงอธิบาย พระนพโลกุตรธรรมเจา ๙ ประการ พระอริยสงฆ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 

๕.   พระอริยสงฆตางกับสมมุติสงฆอยางไร 

๖.   ทวารทั้ง ๖ ไดแกอะไรบาง มีรูปรางอยางไร และการอาราธนาพระพุทธเจามาบังเกดิในทวารนัน้  

  เพื่อประสงคอะไร 

๗.   พระพทุธองคเสด็จมาในทวารนัน้ มีวิธีอยางไร จงอธิบาย 

๘.   บารม ี๑๐ ทศั คืออะไร อยูที่ไหน ใครเปนผูรักษา การอาราธนาบารมมีาชวยในการเจริญ 

  ภาวนานัน้ เพื่อประสงคอะไร 

๙.   การขอขมาโทษตอพระรัตนตรัยนัน้ เพื่อประสงคอะไร จงอธิบาย 

๑๐.   การสวดมนตใหถูกพระรัตนตรัยนัน้ มวีิธวีางใจอยางไร จงอธิบาย 

๑๑.   การสวดมนตเพื่ออาราธนาพระพุทธเจากอนเจริญภาวนานัน้ มีขอทีค่วรคํานึงในเรือ่งใดบาง  

  จงแสดง 

๑๒. ที่วาพระพุทธกําจัดทกุข พระธรรมกําจัดภยั พระสงฆกาํจัดโรคนั้น ทานเขาใจอยางไร  

จงอธิบาย 

๑๓. การจะใหพระพุทธเจาทราบความประสงคของเรานัน้ มีการวางใจอยางไร จงอธิบาย 

๑๔. ใหทานวิจารณเนื้อของคําสวดโดยกวางขวาง ตามแตทานจะแสดง 

๑๕. อานิสงสของการสวดอาราธนานั้น มีอยางไร ทานจะแนะนําผูปฏิบัติ ใหทาํอยางไร จงอธิบาย 

๑๖.   จงแสดงใหเห็นจริงวา พระพุทธกาํจัดทกุข พระธรรมกําจัดภัย พระสงฆกาํจัดโรค ใหแสดง 

   ความรูโดยพิสดาร 

๑๗. รูปรางหนาตาของกาย ๑๘ กายนั้นเปนอยางไร จงอธิบาย 

๑๘. การเหน็ดวงธรรมและการเห็นกายที่ถกูนัน้คืออะไร 



 113

๑๙.   คําวา ขาวใสตรงขามกับคําวา ดําและขุนมัว ใหทานชี้แจงโดยเชงิของวิชาธรรมกาย 

๒๐. การทาํดวงดําและความขุนมัวใหขาวและใสนั้น มีวธิีทาํอยางไร 

๒๑. คําวา “ธรรม” และดวงธรรมในเชิงวิชาธรรมกายนัน้ ทานหมายเอาอะไร 
๒๒.  ใหทานอานหนงัสือทางมรรคผล ๑๘ กาย ของหลวงพอวัดปากน้าํ แลวตอบคําถามเหลานี ้

ก. เอกายนมรรค คืออะไร 
 ข. อุปกิเลสของการเจริญภาวนามีอะไรบาง 
 ค. การฝกภาวนาวิชาธรรมกาย เปนทางเดนิของพระอริยเจา ทานจงขยายความให 

  พิสดาร  

๒๓. ศูนยกลางกายคืออะไร มีความสาํคัญอยางไร จงอธิบาย 

๒๔. ทานไดรับเชิญไปเปนวิปสสนาจารย คุมการปฏิบัติการเจริญภาวนาแกพระสงฆที่มาอยูปริวาส 

  กรรม เปนเวลา ๑๕ วัน ทานจะสอนอะไรกอนหลัง จงแสดงการสอนแตละวันมาดู และจงให 

  เหตุผลตองานแตละอยางของทานอยางสมเหตุผล 

๒๕. ที่วามีใจเปนพระนั้น คืออยางไร 

๒๖.   อานิสงสของการเหน็ดวงปฐมมรรคกับการเหน็ธรรมกายเบื้องตน มอีะไรบาง จงแสดงปฏิภาณ 

  มาดูเปนขอๆ พรอมเหตุผลประกอบคําตอบของทาน 

๒๗. เพื่อนของทานเปนคนเกเรเหลวไหล ทานจะแกโดยวิชาธรรมกาย เบื้องตนอยางไร เขาจึงจะเปน

คนดีของศาสนา จงแสดงความรูของทาน และใหเหตผุลประกอบคําตอบพรอมวิจารณ 

ทุกรูปแบบ 

๒๘. การสอนแบบบรรยายธรรมกับการสอนใหภาวนาทางจิต เหตุใด ทานจงึยอมรับวาการสอน

ภาวนาแบบวชิาธรรมกายไดผลดีกวา จงใหเหตุผลและวิจารณทกุแงทุกมุม 
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การฝกเบื้องตน 
 
ขอคิดคํานึง 
 ๑. ผูเรียนใด เอาจริง หรือเรียนเลนๆ เราควรจะฝกอะไร วิชาอะไร 
 ๒. ผูเรียนใด ต้ังใจใฝรู เรียนเพื่อสรางบารมี ตองการความหลุดพน เราควรใหอะไร วิชาอะไร 
 ๓. ผูเรียนใด เอาเพยีงหมดเคราะหกรรม เพื่อใหทํามาหากินคลองตัว ทุกขรอนกม็าเรียน  

หมดทกุขก็เลกิ เราควรใหเรียนวชิาใด 
 ๔. ผูเรียนใด เหมาะที่จะเปนวิปสสนาจารย เพื่อสืบวิชาของพระศาสนา ประเภทนี้ ตองสอน 

ตองเรียนกันถงึขั้นแจมแจงแทงตลอด 
 ๕. ผูมทีุกขรอนมาหา ไมวาจะประเภทใด เราตองมีความรูทางวิชาธรรมกายแกไข โดยไมพึ่ง

ตําราหมอด ูไมใชรดน้ํามนต ไมใชเวทมนตรคาถา ไมใชการปลุกเสกเลขยันต ขอใหใชวิชานิโรธหรือ 

วิชาอาสวักขยญาณอยางตามมีตามได อยาไปพึ่งวิชามาร 
 เราทําไดแคนี ้เปนกรรมของเรา ดีกวาเราเสีย่ง ไปเลนวิชามาร เพราะจะทําใหเราตกนรก  

แลวใครจะชวยเราได 
 ๖. เรามพีวกมาก มีคนมาหาเรามาก เพราะเปนที่พึง่ทางใจของเขา หากเราคิดจะชวยเขา

เหลานั้น ก็จงตั้งใจเรียนวิชาธรรมกายใหแกกลา แลววิชาเราจะชวยเพือ่นได เราจะไดไมเสี่ยงตอ 

การตกนรก โปรดอยาอยากดัง และอยากเดน ดวยการใชเดรัจฉานวชิา เพราะเสีย่งตอนรก เราอยูกันไป

อีกคนละไมนาน มีกนิมีใชแคนี้พอแลว มยีศแคนี้พอแลว มีตําแหนงแคนี้พอแลว อีกไมกี่วันเราก็จะตาย 
 เรามีบุญไดมาเจอวิชาธรรมกาย ไดมาเหน็ของจริง วิชาจริง แคนี้ก็บุญเหลือหลายแลว ชาตนิี ้

โชคดีไดลาภหลายชัน้ เพราะมาพบวิชาธรรมกาย จะไปสรางบุญใดก็ตาม จะสรางบารมีใดก็ตาม  
ในโลกนี้กไ็มมีบุญใดไพศาลเทากับบญุอันเกดิจากการฝกวชิาธรรมกาย 
 เราไมควรหลงใหลบุญจากการสรางวัตถุ เพราะชวีิตเราสั้นมาก อีกไมกี่ปเราก็ตาย แลวเราจะได

บุญอะไรติดศูนยกลางกายของเราไปไดบาง ไดบุญจากการบวชไปไดบาง ไดบุญจากการกอสรางไปได

บาง บุญแคนัน้ จะชวยอะไรใหทานได มนัเล็กนอยเกินไป จนเราใชการอะไรไมได แตชีวิตของเรากจ็บลง

แลว เห็นมีแตบุญอันเกิดจากการฝกธรรมกายเทานั้นที่จะเปนกอบเปนกาํ และติดตัวทานไปได 

และใชประโยชนไดในปรภพเบื้องหนา เพราะมากพอ และไพศาลพอที่เราจะทําประโยชน 
 ๗. เราเปนนักสรางบุญ เปนนักสรางบารมดีวยกนั ลองเขาธรรมกายไปในอายตนะนิพพาน  

ทูลถามพระพทุธองคดู ไปใหมากนพิพาน วาจะตอบตรงกนัหรือไม 
 ถามวา มาเปนธุระใหเพื่อนสหธรรมมิกทาํธรรมกายใหมีข้ึนได ใหเปนขึ้นไดเพยีงคนเดียวนัน้ 

พระองคใหบารมีคือ ดวงบญุญาภิสันทาใหเราเทาไร วนันี้เราไมไดเหตุผล พรุงนี้อารมณดี เขาไปถามใหม 

ทําจนกวาเราจะไดเหตุผล ไดคําตอบแนนอน เพราะรูและญาณเราไมแกกลาเทาหลวงพอองคอาจารย 
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เราก็ตองหมั่นฝกทําใหยิง่ขึ้น จนกวาเราจะไดเหตุผล เราก็ทราบทันทวีา ถามเีพื่อนสหธรรมมิกได

ธรรมกาย ๑ คน เราไดบุญมากกวาบวชสงฆ ๔๐,๐๐๐ รูป จะไปเปรียบเทียบกบับุญสรางวัด  

๑๐๐ วัด ก็สูบุญธรรมกายไมไดทั้งนัน้ 

 
บุญบวชสงฆก็ดี สรางวัดก็ดี ถึงจะมากอยางไร ก็ออกนอกภพ

สามนี้ไมได แตบุญธรรมกายนี้ออกไปนอกภพสามได 
 

แตบรรลุเพียงเห็นดวงปฐมมรรค ก็ไดบุญระดับหนึง่  
เปนแคธรรมกายเบื้องตน ก็ไดบุญระดับหนึ่ง  
หากทาํไดครบถวน ๑๘ กาย ไดบุญอีกระดับหนึง่  
เปน ๑๘ กายแลว เขาอายตนะนิพพานดวย แถมทําอนุโลมปฏิโลมดวย ก็ไดบุญอีกระดับหนึง่ 

 
เรามาคํานวณดูวา ถาเราเอาจริง เลนทั้งสอนและเรียนคือ 

สอนดวย ตัวเราก็คนควาช้ันสูงตอไปดวย รวม ๒ งาน กวาเราจะ
ตาย จะไดบุญไดบารมีสักปานใด นาคิด นาคิดครับ 
 
ถาไปยุงงานกอสราง ยุงงานจิปาถะ ถามวาเราไดอะไร สักเทาไร เพราะอีกไมนานเราก็จะลาโลก

แลว ไมวนันี ้กพ็รุงนี ้มนัแนนอนที่ไหน 
การสรางบุญบารมี สุดแตปญญาใครปญญามันเหมือนกัน 

 
๘. งานสรางบารมีธรรมกายของทาน ทานไดเตรียมการอะไรไวบางแลวหรือยงั และทาน 

เตรียมตัวเตรียมใจ จะฝกฝนแลวหรือยัง 
ขณะนี้ อายุทานเทาไร 
คาดวา อีกกี่ปจะตาย 
ทานจะเอาบญุบารมีอะไรติดตัวทานไปบาง 
ขณะนี้ ทานทาํอะไร ไดบุญอะไรบาง 
ความตายกาํลังเรียกตัวทาน 
ขอใหรีบ รีบ และจงรีบ แตวนันี ้
พรุงนี ้ไมแนนอนอะไร ใครจะรูได 
ถาใครคิดวาพรอมก็ทํา ไมพรอมก็ทาํ เอาเทาที่ได และตองทําวนันี้ เวลานี้ดวย 
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มีก็ทํา ไมมกี็ทํา ขาดก็ทํา เกินก็ทํา แปลวา ทานชนะมารได
ครึ่งหนึ่งแลว การตัดสินใจเชนนั้นถูกตอง 
 
เพราะยศเราเอาไปไมได ตําแหนงก็เอาไปไมได อํานาจก็เอาไปไมได เงินก็เอาไปไมได  

ลูกเมียกเ็อาไปไมได บริวารก็เอาไปไมได มีอะไรบางที่เราเอาไปได 
บุญกับบาปเทานัน้ ที่เอาไปได 
บุญก็ใหผลเปนสุข บาปก็ใหผลเปนทกุข 
นี่คือ สัจธรรม 
แลวเรา จะเอาบาปไปทาํไม 
ธรรมกายนี้ ตามเราไปทกุแหงหน ทัง้ที่เรามีลมหายใจ และยามเราสิ้นลมปราณ 

 
ธรรมกายทานจริงตอเรา แตเราจริงตอพระองคแคไหน  

ถาจริงตอพระองค เราก็ตองหยุดตองนิ่ง ใหเห็นพระองคใสแจม 
อยูเสมอ จึงจะชื่อวา จริงตอพระองคอยางแทจริง 
 
หากเปนเพียงนับถือ ไดแตบูชากราบไหว ยังไมถือวาจริงที่แท จริงที่แทจะตองพากเพียร  

จนแกกลาในวชิาธรรมกาย อยางนี้จงึเรียกวา จริงตอธรรมกาย และธรรมกายก็จริงตอเรา หากใครจริง

อยางนี้ แปลวา เขาผูนัน้เปนผูทรงไวซึง่ศาสนาที่แท 
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บทฝกวิชาธรรมกาย 
 

หลักการและเหตผุล 
 
 
- เราทราบโดยหลักการแลววา ทาํวิชา ๑๘ กายใหตลอดเลยนัน้ เปนของยากมาก 
เราก็ตองคิดทาํความยากใหงาย โดยแบงงานออกเปนบทฝก ฝกครบบทเรียนแลว จงึใหทาํ 

วิชา ๑๘ กายโดยตลอดในหนหลงั 
- เราทราบแลววา ถาเห็นดวงปฐมมรรคแลวเหน็กายฝน กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม  

ทั้งหยาบและละเอียด รวม ๘ กาย เปนการเสี่ยง เพราะหายได ดับไปได เพราะมารเขามาดับ หากเดิน

กายตองใหไปถึงธรรมกายจงึจะไมหาย เรามีเวลานอย เมื่อเหน็ดวงธรรมแลว จี้ใหเหน็ธรรมกายเบือ้งตน

ไวกอน อยางอื่นคอยทาํทหีลัง 

- เราทราบแลววา ภาคบุญก็มี “เฉียบขาด” คือ หยุด นิง่ ใส ภาคมารก็มี “เฉียบขาด” คือ ส่ัน รัว 

มืด บอด ภาคไหนเขายึดเฉยีบขาดไดกอน ภาคนั้นชนะ เร่ืองนี้เปนความรูสําคัญ จะฝกใหเขาเปนหรือ 

ไมเปน อยูที่ความรูเร่ืองนี ้
 หนาที่ของเราก็คือ รีบเดินวชิา ๑๘ กาย แลวไปหยุดนิ่งในทองธรรมกายของตนธาตุ บอกเลา 

ตนธาตทุี่ดวงใสใหญระหวางภพสามกับนพิพาน เสร็จธุระแลว ดําเนินดวงธรรมในทองธรรมกายของ 

ตนธาตุใหครบ ๖ ดวง แลวไปหยดุนิง่ในทองธรรมกายของพระพุทธเจาพระสมณโคดม จากนัน้ พุง

ธรรมกายของเราเขาอายตนะนิพพาน ไปใหมากที่สุด อาราธนาธรรมกายของพระองคใหมาซอนอยู 

ในกายของเราทุกกายใหหนาแนน ถาทานเปนวิชาชัน้สูง ใหทาน “ต้ังเครื่อง” ที่ศูนยกลางกายมนษุย 

ของทานใหหนาแนน ถาทานยงัทาํ “เครื่อง” ไมเปน ก็ไมตองทํา 

 
เมื่อเห็นวา อาราธนาไดเรียบรอยแลว อารมณของทานดีแลว 

ใหทานใช “เฉียบขาด” กอน คือ ทานกลาวนํา และใหผูปฏิบัติ 
ทองตาม และทําวิชาไปตามที่ทานสั่ง ใหเสร็จธุระเปนรายๆ ไป 

 
 ตัวอยางเชน วางแผนวาเมื่อผูปฏิบัติเห็นดวงปฐมมรรคแลว ตอวิชาใหเห็นธรรมกายเบื้องตน 

เปนอันเสร็จธรุะ อยางอื่นรอไววันหลัง ทาํอยางนี้แกทุกคนที่เห็นดวงปฐมมรรค โดยการทองนําวา  

“หยุดในหยุดๆๆ” ตามที่กลาวแลวในบทกอน 
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 ถาทานไมทําอยางนี้ โอกาสที่พวกเราจะเห็นธรรม เห็นวายากเทางมเขม็ในมหาสมทุร 
เพราะขณะทีผู่ปฏิบัติบริกรรมอยูนัน้ ภาคมารเขาจะเอาเฉียบขาดของเขามาใสที่ เหน็ จาํ คิด รู เปนผลให

ใจเราสั่น รัว ไมหยุด ไมนิง่ จึงไมเหน็ดวงธรรม และเราจะปลอยใหบริกรรมกันไปตามบุญตามกรรม แลว

ใหเหน็ดวงธรรมเหน็กายไปตามหลกัวิชาทีห่ลวงพอวดัปากน้าํกาํหนดไวนัน้เห็นวายากมาก ยงัไมมใีครทํา

ได หลวงพอของเราทาํไดก็จริง เพราะบารมีของทานปานนัน้ สวนเราเองขนาดใชกลวิธีกนัรอยแปด ยังไม

คอยจะเหน็ จะเอาอยางหลวงพอองคอาจารยไดอยางไร แตเรามีความพยายามที่จะทําของยากใหงาย 

เราก็ตองนําความรูของเรามากําหนดเปนกลวิธีฝก เพื่อใหคณะของเราไดเห็นธรรมใหจงได 

 - เราทราบแลววา ขณะที่ผูฝกบริกรรมนั้น มารเอขาเอา “เฉียบขาด” มาซอนที่ดวง เห็น จํา คิด รู 

ของผูฝกและตัวเราดวยคือ เขาเอาดวงดํา มือ บอด ส่ัน รัว มาหุม เคลอืบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเปน ใน

เห็น จํา คิด รู ของเรา 

 เปนผลใหใจเราไมหยุด ไมนิง่ และถามารเขาเอาดวงดํามา “ตัด” และมา “ตอน” เราจะเผลอจาก

ภาวนา และนกึอะไรไมออกทันที บางครั้งเรางงงันไมรูอะไรเปนอะไรทีเดียว 

 

  การแกไข ก็ตองแกดวย “นิโรธ” ไดแก การหยุดและการนิ่ง 

เตือนผูปฏิบัติใหต้ังสติไว บริกรรมไว บริกรรมวา “สัม มา อะ ระ หัง” 

หรือ “หยุดในหยุด” ไว อาการหลง ลืม งง และไปนึกเรื่องอื่น จะได
ทุเลาลง และหายไปในที่สุด 

 
 จะเตือนเวลาใด ชวงใด ใหอยูในดุลพนิิจของผูสอน 
 ดังนัน้ แตกอนเราไมทราบวา ทาํไมตองมาเตือนผูปฏิบัติใหเปนทีน่ารําคาญแกเขาทําไม 
 หลักการและเหตุผลตามที่กลาวมานี ้เราตองทราบ เพื่อเราจะไดนําความรูเหลานี้ไปใชไดถูกตอง 

และหมดขอของใจ 
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บทฝกที่ ๑ 
 

การเห็นดวงปฐมมรรคและเห็นธรรมกายหลกั 
 

 ใหเหน็ดวงปฐมมรรคกายละ ๑ ดวงธรรม จี้กลางดวงธรรมใหเหน็ “กลาง” 

(จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม) แลวจี้ “กลาง” ใหกลางวาง แลวจึงเหน็ธรรมกาย

ในวางนั้น 

 
สรุป 
  ลําดับ  ๑  เหน็ดวงธรรมในทองกายมนุษย 
 ลําดับ  ๒  จี้ใจกลางดวงธรรมนั้น 
 ลําดับ  ๓  จี้ใจกลางดวงธรรมใหเหน็กลาง 
 ลําดับ  ๔  จี้ใจลงทีก่ลางแลวกลางจะวาง 
 ลําดับ  ๕  ใหเห็นธรรมกายในวางนั้น 
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ธรรมกายที่กําหนดใหเห็น 
 

๑. ธรรมกายโคตรภู หนาตักกวาง ๕ วาหยอน สูง ๕ วาหยอน เกตุดอกบัวตูม 

๒. ธรรมกายพระโสดา หนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูม 

๓. ธรรมกายพระสกิทาคามี หนาตักกวาง ๑๐ วา สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตมู 

๔. ธรรมกายพระอนาคามี หนาตักกวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตมู 

๕. ธรรมกายพระอรหัตต หนาตกักวาง ๒๐ สูง ๒๐ วา เกตดุอกบัวตูม 

 

 
วิธีฝก 

 
 ครูผูฝกกลาวนํา ใหผูปฏิบัติทองตาม และทําใจตามไป 
 ๑. นึกใหเห็นดวงใสโตเทาแกวตาของตน หญิงนอมดวงใสเขาชองจมกูซาย ชายชองจมูกขวา 

บริกรรม “หยดุในหยุด” แลวนึกใหดวงใสสวางขึ้น 

 ๒. เลื่อนดวงใสไปที่เพลาตา หญิงเพลาตาซาย ชายเพลาตาขวา บริกรรม “หยุดในหยุด”  

แลวนึกใหดวงใสสวางขึน้ 
 ๓. เลื่อนดวงใสไปในจอมประสาท คือ ในกะโหลกศีรษะ พรอมกับเหลือกนัยนตาของตนเขาไป

ในกะโหลกศีรษะ นึกใหดวงใสไปลอยอยูในกะโหลกศีรษะ แลวใชใจเราจี้กลางดวงใส บริกรรม  

“หยุดในหยุด” นึกใหดวงใสสวางยิ่งขึน้ 
 ๔. นึกเลื่อนดวงใส ใหเลื่อนจากกะโหลกศรีษะเลื่อนลงมาในลําคอ แลวนึกใหดวงใสไปอยูในทอง

ของเรา จี้ใจกลางดวงใส บริกรรม “หยุดในหยุด” และบริกรรม หยุดในหยุดๆๆ จนกวาดวงใสจะขยายดวง

โตเต็มสวน และปรากฏรัศมีสวางโชต ิ
 ทานใดที่เห็นดวงใสชัดเจนแลว ใหพยกัหนา อยาลืมตา เมื่อทุกคนพยักหนาแลว จึงสัง่งานลาํดับ

ตอไป 

 ๕. ใหทุกคนสมมุติใจของตนเปนเข็ม เข็มคือ ใจ สงใจ “แตะ” กลางดวงธรรมเบาๆ อยาเกรง็ใจ 

บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” แลวนึกดทูี่กลางดวงธรรม ใหเหน็ “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม ใครเห็น 

จุดใสเล็กกลางดวงธรรมแลวใหพยักหนา แตอยาลืมตา 
 เมื่อทุกคนพยกัหนาแลว จึงจะสั่งงานขั้นตอไป 
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 ๖. ใหทุกคน “แตะ” ใจลงที่จดุใสเทาปลายเข็มนั้น พรอมกับบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” พอใจ

หยุดถกูสวน จดุใสเล็กคือ กลางจะวางและหายไป เกิดสภาวะ “สุญญตา” มีลักษณะเวิ้งวางประดุจ

ทองฟาปราศจากเมฆ ทันใดนั้น ทานจะเห็นพระพทุธรปู มีรูปรางเปนพระปฏิมากรขาวและใสสวางโชติ 

เกตุดอกบัวตมู อยูในวางนัน้ คือ อยูในทองของทาน ตัวทานหันหนาไปทางไหน พระพุทธรูปขาวใสเกตุ

ดอกบัวตูมกห็นัพระพักตร (หนา) ไปทางนัน้ หนาตักกวาง ๕ วา หยอนนิดหนึ่ง สูง ๕ วาหยอนนิดหนึ่ง 

เรียกวา ธรรมกายโคตรภู ใหบริกรรมในใจ “หยุดในหยดุๆๆ"”และ “ใสในใสๆ” ยิ่งขึน้ บริกรรม  

“หยุดในหยุด” จะเห็นธรรมกายชัด และถาบริกรรม “ใสในใส” จะเหน็ธรรมกายเปลงรัศมีสวางยิ่งขึน้ 
 ใครเห็นธรรมกายโคตรภูชัดแลว ใหพยักหนา แตอยาลืมตา เมื่อทุกคนเห็นชัดทั่วกันแลว  

จึงสั่งงานขั้นตอไปได 
 ๗. จากนี้ไป ใหทกุคนนึกสงใจมองที่ชองจมูกของธรรมกาย หญิงนึกมองชองจมกูขางซาย  

ชายนึกมองชองจมูกขางขวา แลวเลื่อนใจมองที่เพลาตาของธรรมกาย หญิงเพลาตาซาย ชายมอง 

เพลาตาขวา ตรงรูน้ําตาออกของธรรมกาย จากนัน้นึกเหลือกตาของตนเอง เขาไปมองในกะโหลกศีรษะ

ของธรรมกาย บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆๆ” แลวนกึใหเหน็ดวงใสในกะโหลกศีรษะของธรรมกายใหได 
 แลวนึกเลื่อนดวงใสจากในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย ใหเลื่อนลงไปในลําคอขององคพระ  

แลวก็เลื่อนดวงใสลงไปอยูในทองขององคพระ 

 จากนั้น จี้ใจของเราลงไปกลางดวงใส บริกรรม “หยุดในหยุด” จนกวาดวงใสนัน้เปนดวงแกวและ

ขยายดวงโตออกมา วัดเสนผาศูนยกลางของดวงไดเทาหนาตักธรรมกาย ใครเหน็ดวงธรรมโตไดสวน 

ตามทีว่านี้แลว ใหพยกัหนา ใครที่เหน็ดวงธรรมยังโตไมเต็มสวน ใหบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหยิ่งขึ้น 

 จากนี้ไป ใหทกุคนนกึดูจุดใสเทาปลายเขม็ (กลาง) ใครเห็น “กลาง” คือ จุดใสเล็กแลว  

ใหพยกัหนา 

 ลําดับตอไป ใหทกุคนจี้ใจลงทีก่ลาง คือ ทีจุ่ดใสเทาปลายเข็มนัน้ บริกรรมวา “หยุดในหยุด” แลว

จุดใสเทาปลายเข็มจะวางและหายไป ในวางนัน้เอง ทานจะเห็นธรรมกายองคใหม หนาตักกวาง ๕ วา  

สูง ๕ วา เกตดุอกบัวตูม เรียกวา “ธรรมกายพระโสดา”  
 ดําเนนิเชนนี้เร่ือยไปจนถงึธรรมกายพระอรหัตต นับรวม ๕ ธรรมกาย 

 
การฝกบทนี้ ใหทําบอยครั้ง ยิ่งมากยิ่งดี ขอสําคัญ ตองให 

ดวงธรรมขาวและใส ธรรมกายก็ตองขาวและใส และตองไดสวนดวย 
ธรรมกายใดมีขนาดเทาไร ตองใหหนาตักเทานั้นจริงๆ โดยใหผูรับ
การฝกเอาวาของตนวัดดูเอง แลวจะบอกขนาดถูกตอง 

 
 



 122

การเห็นที่ถูกตอง 
 
 - เหน็ธรรมกายในทองของตน เพราะที่ศูนยกลางกายของเรา มีสภาวะเปน “สุญญตา”  

มีลักษณะกวางใหญไพศาล ประดุจทองฟาปราศจากเมฆ มีสภาพขาวและใส ธรรมกายใหญเทาไรและ 

มีจํานวนมากเทาไร บรรจุเทาไรก็ไมเต็ม 
 - การเห็นธรรมกายเปนการเห็นดวยใจ ไมไดเห็นดวยนยันตาของกายมนุษยหยาบ และถาเรา

หลับตาแลวใจจะเปด ถาตาไมหลับ ใจก็ไมเปด เหน็ธรรมกายไดทกุดาน ทั้งดานบน ดานหนา ดานหลัง 

ดานลาง ดานขาง ธรรมกายนั่งในทาขัดสมาธิ กายมนุษยหนัหนาไปทางใด ธรรมกายก็หนัหนาไปทางนัน้ 

 
 

การนําไปใช 
 
 -นึกใหเห็นธรรมกายในทองของตนเนอืงนิจ โดยแบงใจออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งใชใน

ภาระหนาทีป่ระจําวัน อีกสวนหนึ่ง ใหนึกดูดวงธรรมในทองธรรมกาย เมื่อมทีุกขภัยอะไรใหสงใจ

นิ่งไปกลางดวงธรรมของธรรมกาย แลวอธษิฐานใหพระองคทรงชวย ประสงคอะไรก็บอกความตองการ

ในทางที่ชอบธรรม อธิษฐานใจเสร็จแลว ใหหยุดนิง่กลางดวงธรรม จรดใจใหถูก “กลาง” บริกรรม  

“สัม มา อะ ระ หงั” เร่ือยไป องคธรรมกายจะเปลงรัศมี และปาฏิหารยิกายใหญยิง่ขึ้น 

 
 

การรักษาธรรมกาย 
 
 - เมื่อเหน็ธรรมกายแลว ใหรักษาไวจงดี วธิีรักษาก็คือ ทาํใจหยุดและนิง่กลางดวงธรรมใน 

ทองธรรมกาย ใหเห็นธรรมกายขาวใส แจมจรัสรัศมีในทกุอิริยาบถ ทัง้อิริยาบถยนื เดิน นัง่ นอน 

ธรรมกายก็จะคุมครองรักษา (ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม) 

 - แตถาไมหมั่นนึก ไมหมั่นดู ไมหมัน่หยุด ไมหมั่นนิ่ง การกระทําเชนนี้ ถือวา
ไมบูชาธรรม ธรรมกายก็จะหาย ไมเห็นอีกตอไป เราก็หมดที่พึ่งทางใจ นับเปนการ
สูญเสียอันยิ่งใหญของชีวิต 
 - ถาดวงธรรมใสสะอาด และองคธรรมกายจรัสแสงแจมใส แปลวา ชีวติของเราจะรุงเรือง

เจริญกาวหนา แตถาดวงธรรม ซูบซีด มวั ไมผองใส เปนผลใหธรรมกายไมใสดวย บงถึงวาชีวิตเรา 

จะเสื่อม ทํามาหากนิไมเจริญ จะมีอุปสรรค จะมีโรคภัยเบียดเบียน ฯลฯ 
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บทฝกที่ ๒ 
 

เห็นดวงปฐมมรรคแลวเห็นธรรมกาย ๑๐ ธรรมกาย 
 
 บทแรกเหน็ดวงปฐมมรรคแลวเหน็ธรรมกาย คือ จี้ดวงธรรมดวงเดียว แลวเหน็ธรรมกาย 

รวม ๕ ธรรมกาย 
 บทนี ้มีกลวิธีฝกแบบเดียวกนั แตเพิม่เปน ๑๐ ธรรมกาย ต้ังแตธรรมกายโคตรภูหยาบ  

ถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 
 ใหฝกบอยๆ จนชํานาญ 
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บทฝกที่ ๓ 
 

เห็นดวงธรรม ๖ ดวงแลวเห็นธรรมกาย ๑๐ ธรรมกาย 
ทั้งอนุโลมและปฏิโลม 

 
 บทนีย้ากขึ้น วิธีฝกก็เหมือนบทกอน 
 แตเพิ่มดวงธรรมเปน ๖ ดวง 
 จําขนาดของดวงธรรมและจาํสัดสวนของธรรมกายใหแมน ชื่อของดวงธรรมและชื่อของธรรมกาย

ดวย ก็ตองจําใหไดดวย เพื่อความคลองตวัในการบอก 

 

วิธีบอกใหทอง “หยุดในหยุด” ตองพูดใหเปนจังหวะ และทอง 

“ใสในใส” ตองใหเปนจังหวะดวย อยาบอกตามอารมณของเรา  
ตองนึกถึงผูฝกวาเขาจะเขาใจอยางไร และเขาจะทําอยางไร ถาเรา
บอกไปอยางนั้น 

 
 ดําเนนิดวงธรรมไป ๖ ดวง เกิดธรรมกายโคตรภูหยาบ จนถงึธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 

เรียกวา “อนุโลม” และดําเนินดวงธรรมจากธรรมกายพระอรหัตตละเอียดถอยหลงัมาหา 

ธรรมกายโคตรภูหยาบ เรียกวา “ปฏิโลม” 

 
 ๑. ใหผูปฏิบัติดูดวงปฐมมรรคในทองของตน บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนเหน็ดวงธรรมชัดแลว 

 จากนั้น จี้ใจกลางดวงธรรมใหเหน็ “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม แลวจุดใสเล็กจะวางและ

หายไป จะเหน็ดวงศีลคือ ดวงธรรมที่ ๒ ในวางนั้น ถายงัไมเหน็ ใหบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” เมือ่เห็น

แลว ทกุคนพยักหนาแลว 

 ลําดับตอไป ใหจี้ใจลงที่ดวงศีล บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใหเหน็กลาง คือจุดใสเทา 

ปลายเข็มอยูกลางดวงศีลนัน้ สงใจจีท้ี่จุดใสเล็กกลางดวงศีลนัน้ แลวจดุใสเล็กจะวางและหายไป  

จะเหน็ดวงสมาธิคือ ดวงธรรมที่ ๓ ในวางนั้น 
 เห็นดวงธรรมที่  ๔  คือ ดวงปญญา 
 เห็นดวงธรรมที่  ๕  คือ ดวงวิมุตติ 
 เห็นดวงธรรมที่  ๖  คือ ดวงวิมุตติญาณทสัสนะ 
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 ๒. ใหทุกคนจีใ้จลงกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใหเห็น “กลาง” 

แลวจี้ใจลงที ่“กลาง” คือ กลางจุดใสเทาปลายเข็มจะวาง ในวางนั้น จะเหน็ธรรมกายโคตรภูหยาบ 

บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” และ “ใสในใส” เพื่อใหเหน็ชดั และธรรมกายจะไดใสยิ่งขึ้น เมื่อชัดเจนดีแลว 

ทุกคนพยกัหนาแลวจึงเริ่มงานขั้นตอนอืน่ตอไป 
 ๓. ใหทุกคนสงใจมองชองจมูกธรรมกายโคตรภูหยาบในทองของตน หญิงมองชองจมูกซาย  

ชายมองชองจมูกขวา แลวเลือ่นไปเพลาตา หญิงเพลาตาขางซาย ขายเพลาตาขางขวา แลวนึกเหลอืกตา

ตัวเอง มองในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย นึกใหเหน็ดวงใสในกะโหลกศีรษะใหได บริกรรม “หยุดใน

หยุดๆๆๆๆ” แลวเลื่อนดวงใสเขาไปในลําคอของธรรมกายและเลื่อนใหไปอยูในทองของธรรมกาย จี้ใจ 

ลงที่ดวงใสนัน้ บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” จนดวงขยายใหญไดสัดสวนดวงธรรมของธรรมกายนั้นๆ  

แลวดําเนนิตามวิธทีี่กลาวแลว จนถงึธรรมกายพระอรหตัตละเอียด 
 ต้ังแตตนจนถงึธรรมกายพระอรหัตตละเอยีด เรียกวา อนุโลม 
 จากนี้ไป จะดาํเนนิถอยหลงัตั้งแตธรรมกายพระอรหัตตละเอียดถึงธรรมกายโคตรรภูหยาบ 

เรียกวา ปฏิโลม มีวธิีทาํดังนี ้

 
 ๑. ลําดับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ใหครบ ๖ ดวง จี้ใจลงไปกลางดวงธรรม

ลําดับจากปลายมาหาตน คือ 
  ดวงวมิุตติญาณทัสสนะ 
  ดวงวมิุตติ 
  ดวงปญญา 
  ดวงสมาธ ิ
  ดวงศีล 
  ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 

 ๒. สงใจจี้กลางดวงธัมมานปุสสนาสติปฏฐาน บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหเหน็จุดใสเทา 

ปลายเข็ม จี้กลางจุดใสเทาปลายเข็ม บริกรรม “หยุดในหยดุๆๆ” จุดใสเทาปลายเขม็จะวาง ในวางนัน้ 

เห็นธรรมกายพระอรหัตตหยาบ แลวธรรมกายพระอรหตัตหยาบจะอยูในทองเรา แทนธรรมกาย 

พระอรหัตตละเอียด 
 ๓. สงใจมองชองจมูกธรรมกายพระอรหัตตหยาบ (หญงิชองจมูกซาย ชายชองจมูกขวา)  

แลวเลื่อนไปเพลาตาของธรรมกาย จากนัน้ ใหเลื่อนใจนกึมองดูดวงใสในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย 

บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” เห็นดวงใสในกะโหลกศีรษะแลว นึกเลื่อนดวงใสไปในทองธรรมกาย  

บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” จนดวงใส ขยายเปนดวงธรรมไดสวนแลว ลําดับดวงธรรมจากปลายไปหาตน

อีก คือ จี้ไปกลางดวงธรรม บริกรรม “หยดุในหยุดๆ” เห็นดวงธรรม 
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ดวงวมิุตติญาณทัสสนะ 
  ดวงวมิุตติ 
  ดวงปญญา 
  ดวงสมาธ ิ
  ดวงศีล 
  ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
 ๔. หยุดนิง่กลางดวงธัมมานปุสสนาสติปฏฐาน เหน็ธรรมกายพระอนาคามีละเอียด ดําเนนิแนวนี้

เร่ือยไป ถอยหลังมาจนถงึธรรมกายโคตรภูหยาบ 
 ฝกเดินหนาถอยหลังอยางนีจ้นชํานาญ 
 ใหทาํบอยๆ ทาํใหเห็นกายชดัและเห็นดวงธรรมชัด 
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บทฝกที่ ๔ 
 

ทําวิชา ๑๘ กายตามแนวหนังสือทางมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้ํา 
 
 
 ต้ังแตบทฝกที่ ๑ ถงึบทฝกที่ ๓ เราฝกมาจนชํานาญแลว เห็นดวงธรรมชัด เห็นกายธรรมชัด 
จึงเปนบาทใหเราเดินวิชา ๑๘ กายไดอยางสบาย 
 เร่ืองกายทพิย กายพรหม กายอรูปพรหม เราไมตองฝก อยางฝกธรรมกาย เพราะฝกไปไมมี

ประโยชน มารมันระเบิดได หายไปได ไมเห็นติดตา เสียเวลาเปลา 

 
 เราฝกภาคธรรมกายชัดเจนดแีลว ภาคกายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม 

เราก็ทาํไดงาย เพยีงแตเราหาภาพตวัละคร ลิเก หรือภาพตัวพระ ตัวนาง จาก 

เร่ืองรามเกยีรติ์มาใหผูรับการฝกไดพิจารณา ผูเรียนจะนึกมโนภาพได วารูปรางของ

กายทิพย กายพรหม กาบอรูปพรหม มีลักษณะอยางนัน้ แตหนาตาเปนหนาตา 

ของเรา เพราะเปนตัวเราเครื่องแตงกายหรอืเครื่องทรงคลายอยางนั้น 

 
 

ขอสังเกต 
 
 ๑. กายมนุษยหยาบกับกายฝน หนาตาเหมือนกนั 
 ๒. กายทิพยหยาบ กายทพิยละเอียด ใสชฎา เครื่องแตงกาย เหมือนตวัละคร ตามเนื้อตามตัว

ประดับเพชรนลิจินดา ถาเปนสตรี กายทพิยเปนเทพธิดา ถาเปนชาย กายทพิยเปนเทพบุตร กายทพิย

ละเอียดมีรัศมสีวางกวากายทิพยหยาบ 
 ๓. กายพรหมหยาบ กายพรหมละเอยีด ใสชฎา เครื่องทรงเหมือนตัวละคร แตไมบงชัดวา  

เปนหญงิและชาย กายอรูปพรหมก็แบบเดียวกนั 
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วิธีฝก 
 
 - ใชวิธีเดียวกนั ถาตัดสินใจทําวิชา ๑๘ กาย ตองทาํใหตลอด อยาทาํครึ่งๆ กลางๆ ถาเห็นวา

เวลาไมพอ ควรทําแบบฝกที่ ๑-๒ กพ็อแลว 
 - เมื่อทาํตลอด ๑๘ กายแลว ใหทําปฏิโลมดวย คร้ังแรกเดินหนา ๑ เที่ยว ถอยหลงั ๑ เทีย่ว  

เห็นวากาํลงัวงัชาดี เพิ่มเปน ๒ เที่ยว ๓ เทีย่ว เพราะยิ่งทาํมาก กายยิ่งสะอาด ดวงธรรมยิ่งใส  

เปนการเพิ่มบุญเพิ่มบารมีใหแกตัวเอง ยิง่ทํามากยิ่งไดมาก 
 - การบอกวิชา การใชเสียง จังหวะ และขั้นตอน รวมทั้งการทดสอบระหวางปฏิบัติ  
พึงเตรียมการและวางแผนใหดี เพราะเปนการสรางบารมสีําคัญของทาน อยาเห็นเปนของเลน
แบบอยางไรก็ได พระพุทธองคมีรูมีญาณมองดูงานของเราอยู เราไมเหน็พระองค แตพระองค
เห็นเรา 
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บทฝกที่ ๕ 
 

การฝกเตม็รูปเพื่อฝากธาตธุรรมกับตนธาตุ  
และขอรัตนะเจ็ดจากพระพุทธองค 

 
 
 ทานไดฝกผูปฏิบัติมาแลว ๔ บท แสดงถงึวานกัเรียนทาํวิชา ๑๘ กายไดคลอง วนันี้เปนกําหนด 

ที่ทานนัดคณะของทาน มาทําวิชาฝากธาตุธรรมและขอรัตนะเจ็ด ตามที่กลาวไวในบทอ่ืนแลว 
 วันนี้ จงึเปนวนัสําคัญมาก ใหนัดคณะของทานมาพรอมกัน เพื่อทําวชิาสําคัญ ผมขอแนะนําดงันี ้

1. จัดสถานทีท่ําวิชา 

2. จัดโตะหมูบูชา ใหคณะของทานหาดอกไมธูปเทยีนมาบูชา 

3. กอนสวดอาราธนาใหเขาธรรมกายพระอรหตัตละเอียด 

4. บูชาพระและสวดอาราธนาตามแบบของหลวงพอวัดปากน้าํ 

5. เสร็จแลว จึงเริม่ทําวิชา ๑๘ กาย เสร็จแลว งานขั้นตอไปที่ตองทํา คือ 

ก. ฝากธาตุธรรมผูปฏิบัติรุนนี้ตอตนธาตุ เสร็จจากนี้ พาเขาอายตนะนพิพาน  

เพื่อขอรัตนะเจ็ดจากพระพทุธองคเจาของศาสนา 

ข. พาเขาอายตนะนิพพาน เพื่อขอรัตนะเจ็ดจากพระพทุธองค (พระสมณโคดม) 

ค. เสร็จงานแลว ใหทาํวิชาปฏิโลมกลับ 

- งานฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ งานขอรัตนะเจ็ด ไดกลาวไวแลว โปรดอานทบทวนใหเขาใจ 

 
 

ผลของการฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ 
และผลของการไดรัตนะเจ็ด 

 
 ๑. ผลของการฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ 
 นับวาเปนความรูชั้นสูงมาก แมในหมูนักรูนักปฏิบัติดวยกัน ยังไมทราบเรื่องนี้กม็ี เพราะรูและ

ญาณของเราตางกนั บุญบารมีของเราตางกนั บางทานรูเห็นได บางทานไมรูเอาทีเดยีว 
 การฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ มีความหมายวา เราไดฝากธาตุธรรมไวกับพระองค ไดฝากบารมีไว

กับพระองค เหมือนการฝากเงนิกับธนาคาร ธาตธุรรมของเราจะปลอดภัย เพราะมผูีดูแลให ผูดูแลคือ 
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ตนธาตุ ใครไมทําอยางนี ้ปลอดภัยไดยาก จะถูกมารถลมเอาเมื่อไร เราก็ทราบไมได เพราะไมเหน็ ไมรู 

ไมใชของที่มองเหน็ดวยตามนุษย จึงเปนของยากสําหรับเรา แมเปนธรรมกายดวยกนัก็ยงัตางกนัในเรื่องรู

เร่ืองญาณ 

 ๒. ผลของการไดรัตนะเจ็ด 
 รัตนะเจ็ดเปนสมบัติของผูไดธรรมกาย ทาํหนาที่เปนผูเลี้ยงและเปนอาวุธสาํคัญ เรียนถงึ 

วิชาชัน้สูง จึงจะทราบ เพราะจะตองใชและพิสดารตามขั้นตอนของความรู 

 
 

บทฝกที่ ๖ 
 

ทําวิชา ๑๘ กายไดแลว จะเรียนวิชาอะไรตอไป 
 
 
 ทําวิชา ๑๘ กายไดแลว จะเรียนวิชาอะไรตอไป นี่คือ คําถามสําคัญ 
 ทําวิชา ๑๘ กายไดนัน้ เปนเพียงความรูเบื้องตนนิดเดียวเทานัน้ วชิาทีจ่ะเรียนตอไปนั้น  

มีมากมาย ตองเอาใจใสและอดทน เรียนตอไป ใหไดความรูชั้นสูง จึงจะกําจัดทุกข กาํจัดภัย กาํจัดโรคได 

และถาเรียนตอไป สูงขึ้นไป เราจะแจงนิพพาน แจงโลก แจงนรก แจงสวรรค อยางไมตองสงสัย และ 

ถาเรียนจริง ปฏิบัติจริง ทานก็จะหมดภพหมดชาติ ไดมรรคผลนิพพาน เจริญตามยุคลบาทของ 

พระพทุธองคเปนแนแท 
 เพราะธรรมกายคือตถาคต และวิชาธรรมกายคือ วิชาที่พระพุทธเจาไดรู ไดเห็น ไดเรียน ทําให

พระองคหลุดพน และไดมรรคผลนิพพาน ข้ึนอยูกบัตัวเราเอง จะเรียนแคไหน จะเอาจริงแคไหน จะทุมเท

แคไหนเทานัน้ 

 

เพราะธรรมกายคือ “ของจริง” ใหคุณแกผูปฏิบัติได ไมมีโทษ
เลย มีแตคุณและประโยชนอยางเดียว แตคุณหรือประโยชนนั้น 
ขึ้นอยูกับการเขาถึง วาเขาถึงไดมาก ก็ไดคุณมาก เขาถึงนอย  
ก็ไดประโยชนนอย เอาจริงมากก็ไดมาก เอาจริงนอยก็ไดนอย 

 
 ในการเรียนหรือการบําเพ็ญนั้น ตองใหโอกาสแกตนพอสมควร อยาดวนชี้ขาด อยาดวนตัดสินใจ 

อยาดวนสรุป ดวยความเหน็อัตโนมัติหรือการคาดคะเน เพราะวิชาธรรมกายเปนธรรมอันสุขุมลุมลึก
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ละเอียดและประณีต เปนของที่เหน็ไดยาก ทําเปนไดยาก ตองใชความเพียรมาก ใชความอดทนมาก 

อยางเชนในทางโลก กวาเราจะอานหนังสอืออก ตองเรียนถงึชั้นประถม ๖ ใชเวลาเรยีน ๖ ป ปรากฏวา 

ยังนําความรูไปใชในชีวิตประจําวนัไมได ตองเรียนอกี ๖ ป ใหไดชั้นมธัยม ๖ เรียนมาแคนี้ พอจะม ี

ความรูอยูกบับานได แตถาจะรับราชการ ตองไปเรียนตอชั้นอุดมศึกษาอีก ๔-๖ ป 
 ลองนับเวลาทีเ่ราเรียนดวูา ใชเวลากี่ปจึงมคีวามรูรับราชการได อยางนอย ๑๕-๑๖ ป  

อยางเดยีวกับการเรียนภาวนาทางจิต คือ วิชาธรรมกาย เราตองใหเวลาแกตน ใหโอกาสแกตน เรียน

เดือนสองเดือนไมเหน็ มักตาํหนิตัวเอง วาไมมบุีญหรือออกความเหน็วจิารณสงเดช เรามักจะเปนอยางนี ้
 เร่ืองนรก สวรรค นิพพาน หรือตายแลวไปไหน ตายไปแลวเกิด หรือตายไปแลวสูญ เปนเรื่องเลก็

สําหรับทาน ทานจะตองแจงไมวันใดกว็ันใด ไมมีศาสตรใดๆ ในโลกนีพ้ิสูจนได มกี็แตวิชาธรรมกายที่

พิสูจนได ขอแตวาเรียนไปใหถึงหลกัสูตรเสยีกอน ใหถึงเวลาเสยีกอน แลวทานจะเห็นเอง  
อยาดวนอยากเห็นโนน อยากพสิูจนนี่ เพราะเราเพิง่เรียน เพิ่งทาํความเพียร เพิ่งเอาจรงิ  
ขอใหเรียนสงูกวานี้ ทาํความเพียรมากกวานี ้ขอใหมีชัว่โมงบนิพอสมควรกอน อยาใจรอน 
 ปญหามวีา เราทาํวิชา ๑๘ กายไดแลว ตอไปจะเรียนอะไร คําตอบกคื็อ ตองเรียนไปตาม

หลักสตูร ยากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งละสังโยชนไดมรรคผล ตามขีดกําลงัความสามารถของตน 

 บางทานประสงคเพื่อความสขุกาย สุขใจ ใหเกิดความเจริญตอกิจการคาของตน ใหเกิดความ

เจริญแกตน กม็ีหลักสูตรใหเรียน ดังจะกลาวตอไป 
 บทนี้แบงการฝกเปน ๒ ตอน คือ 

ก. บทฝกเรื่องธาตุทั้ง ๖ 
ข. บทฝกการเขาอายตนะนิพพานเบื้องตน 
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บทฝกที่ ๖ ก. 
 

การดูธาตุ ๖ 
 
เหตุผล 
 คําวา ธาตุตามความหมายทางวทิยาศาสตรกับความหมายทางธรรมนั้นตางกนั ในทางธรรม  

คําวา “ธาตุ” หมายเอา ดิน น้ํา ไฟ ลม เรียกวา ธาตุ ๔ เพราะสัตวโลกดํารงชีวิตอยูไดตองอาศัย 

ธาตุ ๔ แตธาตุเหลานี้เปนธาตุหยาบ 
 แตธาตุที่หลอเลี้ยงรางกายเรานัน้ เปนธาตลุะเอียด ดูดวยตาเปลาไมเห็น ตองดูดวยญาณ 

ของธรรมกายจึงจะเห็น เรียกวา “ธาตุละเอียด”  
 ธาตุละเอียดอยูที่ไหน อยูที่ดวงธมัมานุปสสนาสติปฏฐานของกายทุกกาย แปลวา กายของเรา

อยูไดเนื่องจากธาตุละเอยีดเหลานี้หลอเลีย้ง ถาธาตุเหลานัน้ไมสะอาด มีผลตอกายมนุษย คือ  

เราจะเจ็บปวย และอะไรตอมิอะไรไมดีไปทั้งนั้น 
 เราเรียนเรื่องธาตุ ก็เพื่อรักษาธาตุใหสะอาด ใหขาวและใหใส เราจะไดสุขกายสุขใจ 

 
ความรู 
 ๑. ที่ดวงธัมมานุปสสนาสตปิฏฐาน คือ ทีศู่นยกลางกาย มีศูนย ๖ ศูนย คือ 
 ก. ศูนยหนา  เปน ธาตุน้าํ 
 ข. ศูนยขวา  เปน ธาตุดิน 
 ค. ศูนยหลงั เปน ธาตุไฟ 
 ง. ศูนยซาย   เปน ธาตุลม 
 จ. ศูนยกลาง   เปน ธาตุอากาศ 
  ฉ. ตรงกลางธาตุอากาศ เปนดวงใสเลก็ เรียก หัวใจของธาตุ หรือ วิญญาณธาต ุ

 
 ๒. ลักษณะของธาตทุั้ง ๖ เปนดวงใส ทาํหนาที่ใหความเปนอยูของกายนัน้ๆ และในธาตทุั้ง ๖ นี้

เอง กม็ีธาตทุั้ง ๖ อยางละเอยีดซอนอยู และเปนอยางนี้ละเอียดเขาไปจนนับไมถวน 

 
 ๓. ธาตุเหลานี ้จะหมุนไปทางขวา ถาหมนุถี่ ดวงธาตุจะขาวและใส ถาดวงธาตุขาวใส จะมี

ผลกระทบตอรางกาย คือ กายมนุษยไมมโีรคภัย ไมเจ็บไมไข แตถาดวงธาตหุมนุขวาชา แสดงวา ธาตุขุน

มัว มีผลกระทบตอกายมนุษย คือ กายมนษุยจะปวยไข สามวนัดีส่ีวนัราย สุขภาพไมดี เจ็บออดๆ แอดๆ 
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 เหตุใดดวงธาตุจึงขุนมวั เปนความรูชั้นสงู จะไดแสดงในบทอื่นตอไป 

  
 วันนี้เราเรียนรูวาธาตุใหความเปนอยูตอกายละเอียดตางๆ  
ถาธาตุแปรปรวน มีผลมาถึงกายและดวงธรรม คือ ดวงธรรมไม
สะอาด และทําใหกายไมสะอาดไปดวย ในที่สุด สงผลกระทบมาถึง
กายมนุษย คือ กายมนุษยจะเจ็บไขไดปวย 

 
 คราวนี้เรามาดูธาตุหยาบในโลกของเราบาง ถาน้ําเนา อากาศเหม็น แผนดินถลม เกิดพายุ  

เกิดเพลงิเผาผลาญ แปลวา ธาตุหยาบทั้ง ๔ วิปริต กายมนุษย คือ เราทุกคนจะอยูกนัอยางไร นี่คือ

ตัวอยางธาตหุยาบ สวนธาตลุะเอียด คือ ธาตุในกาย ก็มผีลกระทบดุจเดียวกนั 

 
 

วิธีการดูธาตุ ๖ 
 
 ๑. ทาํวิชา ๑๘ กายตามปกติ เมื่อถงึดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐานของทุกกาย ใหดูธาตุ ๖  

มีวิธีดังนี ้

 นิ่งกลางดวงธรรม จรดใจใหถูก “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม แลวจะเหน็ศูนย (ดวงใส)  

๕ ศูนย สวนอกี ๑ ศูนยนัน้เล็ก อยูกลางอากาศธาตุ คือ ดวงวิญญาณธาตุหรือหวัใจของธาตุทัง้ ๖ 

  
 ๒. การฝกเดนิวิชา ผูฝกบอกใหทุกคนจรดใจลงกลางดวงวิญญาณ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” 

นึกใหดวงวิญญาณหมนุขวา (หมุนไปตามเข็มนาฬิกา) บริกรรม “หมนุขวาในหมุนขวาๆๆ” และ  

“หมุนขวาทับทวีในหมนุขวาทับทวีๆๆๆ”  
 เมื่อดวงวิญญาณหรือหวัใจของธาตุหมุนขวาแลว ทําใหดวงธาตุอ่ืนหมุนขวาตามไปดวยเปน

อัตโนมัติ 

 ดวงธาตุของภาคมารหมุนซาย ดวงธาตุของมารสีดํา ถาธาตุของมารมาปนเปน จะทําใหดวงธาตุ

ของเราหมนุขวาเอื่อย จํานวนรอบไมถี่ และทําใหเกิดการขุนมัวแกดวงธาตุของเรา  กรณีนี้มีผลกระทบตอ

กายมนุษยดวย คือ เราจะปวยไข และถาดวงธาตุของเราเกิดหมุนซายไปจนสุดละเอยีด จนดวงธาตุดํา 

แปลวา “ตาย” ดังนัน้ จงึตองหมนุขวาดวงธาตุไว 
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 ๓. เมื่อทําวิชาหมุนขวาดวงธาตุที่ดวงปฐมมรรคเสร็จแลวก็ดําเนนิวิชาตอไป คือ หยดุนิ่งกลาง

ดวงปฐมมรรคแลวเหน็ดวงศลี ดวงสมาธ ิฯลฯ ถงึกายฝน และจนถงึธรรมกายพระอรหตัตละเอียด  

ตามแนวที่เคยกลาวไวแลว 

 
 

การนําไปใช 
 
 การฝกบทนี ้ชวยใหธาตุสะอาด กายก็สะอาด และดวงธรรมก็สะอาดตามไปดวย ควรฝกบอยๆ 
 หากนาํไปใชแกโรคโดยไมตองกินยา ก็นําไปใชได เปนการฝกแกโรคเบื้องตน เรามี

ความรูระดับนี ้ก็ลองนําความรูนี้ไปใช ถาใครปวยไข อาการไมรายแรง เราสามารถใชความรูแกไขได  

แตถาอาการหนัก ตองเรียนตอไปอีก ใชวชิาใหสูงกวานี ้วิธทีําก็คือ 
 เขาธรรมกายของพระอรหัตตละเอียด นกึใชใจของธรรมกาย จี้กลางดวงปฐมมรรคของกาย

มนุษยผูปวย หมุนขวาธาตตุามความรูทีก่ลาวแลว ผานดวงธรรมของกายผูปวยทกุดวง ทาํทกุกายเหมือน

ทําวิชา ๑๘ กาย จนเราเหน็วา ธาตหุมุนขวาจาํนวนรอบถี่ กายทุกกายขาวและใส ดวงธรรมทุกดวงขาว

และใส คนไขก็หายจากปวยไข 
 เมื่อเราสงใจธรรมกายจรดกลางดวงธรรมของผูปวย กายละเอียดของผูปวยจะเขาไปอยู
ในทองของเรา เราก็เดินวิชาจากกายนั้น จนสุดธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเขา แตเราตอง

ใหคนไข บริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” และเพงนิมิตเบื้องตนดวย คนไขบริกรรมไป เพงนิมิตไป เรากท็ํา

วิชาแกของเราไป จนกวาเราจะสั่งหยุด และตองใหมาแกอยางนี้บอยๆ ทําหนเดียวไมได จนกวาคนไข 

จะหายปวย และเราก็ถือ โอกาสฝกภาวนาใหเขาไปในโอกาสนัน้เลย ถาเขาเหน็ดวงธรรม แปลวา เขาชวย

เราอีกแรงหนึ่ง อยางนี้ไดผลมาก จําไววาการแกโรคโดยวิธนีี้ ใหรวมกิจกรรมกนั คือ ตบมือสอง
ฝาย ผูรับการแกตองทําภาวนาตามกลวิธวีิชาธรรมกาย และผูแกก็ทําวิชาหมนุขวาดวงธาตุไป
ตามความรูของตน 
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บทฝก ๖ ข. 
 

การเขาอายตนะนพิพานเบือ้งตน 
 
 เมื่อทําวิชา ๑๘ กาย จนมาถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด เพื่อเปนการทดสอบวา เราเห็น

ธรรมกายชัดเจนแคไหน มีความหยุดและความนิ่ง ถงึขั้นใชการไดหรือไม จึงลองใหเขาอายตนะนพิพาน 

ดูบาง เปนการชิมลางรูและญาณของตนวา เราฝกวิชามาถงึระดับนี้แลว พอจะไปวดัไปวาไดบางไหม 

 ทั้งนี้ เพื่อใจของเราจะไดเขาถึง “รสแหงธรรม” และรสแหงธรรมนั้น ลองไปแสวงหาบนอายตนะ

นิพพานดบูาง 
 ถาอยากจะทดลองตามทีก่ลาวนี้ ลองทาํตามบทฝกนี ้ดังตอไปนี้ 

 
 ๑. เมื่อทาํวิชามาถงึธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ตามบทฝกที่ ๖ ก. แลว จุดหมายปลายทาง

ของเราก็คือ เราจะเขาอายตนะนิพพาน และกอนที่เราจะเขาอายตนะนิพพานนัน้ เราตองเขาไปขอบารมี

จากตนธาตุกอน เพื่อรูและญาณของเราจะไดแจมใสข้ึน 

 
๒.ทาํวิชาลําดบัดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียดใหครบ ๖ ดวง บริกรรม  

“หยุดในหยุดๆๆ” และ “กลางของหยุดในหยุด”  
หยุดกลางดวงปฐมมรรค  เหน็ดวงศีล 
หยุดกลางดวงศีล  เหน็ดวงสมาธ ิ
หยุดกลางดวงสมาธิ  เห็นดวงปญญา 
หยุดกลางดวงปญญา  เหน็ดวงวมิุตติ 
หยุดกลางดวงวิมุตติ  เหน็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

(ก.) หยุดกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจใหถูกกลาง คือ  

จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม บริกรรม “หยุดในหยดุๆๆ” 

(ข.) เมื่อจุดใสเทาปลายเข็ม คือ กลาง วางออกไป จะเหน็ “ดวงใสมหมึา” คือ ที่อยูชั่วคราวของ

ตนธาตุ ซึ่งอยูในวางนั้น ใหนึกใชใจของธรรมกาย จรดนิ่งกลางดวงใสมหึมานัน้ 

บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” จี้ใจลงไป จี้ลงไป 
พอใจหยุดถูกสวน เหน็ดวงปฐมมรรคของดวงใสมหึมานัน้ แลวลาํดับไปใหครบ ๖ ดวง คือ 
ดวงศีล 
ดวงสมาธ ิ
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ดวงปญญา 
ดวงวมิุตติ 
ดวงวมิุตติญาณทัสสนะ 

 (ค.) หยุดนิ่งกลางดวงวมิุตติญาณทัสสนะนั้น 
 เมื่อจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ วางออกไป ในวางนั้น ทานจะเห็น 

“ธรรมกายมหมึา” คือ ธรรมกายของตนธาตุ 
 จากนั้น ใหทานนกึอาราธนาธรรมกายของทาน กราบธรรมกายมหึมา ๓ คร้ัง 
 ลําดับตอไป อาราธนาธรรมกายของทาน มองชองจมูกของธรรมกายมหึมา (หญงิซายชายขวา) 

แลวนึกมองเพลาตาของธรรมกายมหมึา (หญิงซายชายขวา) แลวนึกมองเขาไปในกะโหลกศีรษะของ

ธรรมกายมหมึา จากนั้นนึกมองลงไปในทองของธรรมกายมหึมา 
 การทาํเชนนี ้จะทําใหธรรมกายของเราเขาไปนั่งในทองธรรมกายของตนธาตุเปนอัตโนมัติ 

 
 ๓. ใหทานบรกิรรม “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใชรูและใชญาณธรรมกายของทาน ดูดวงธรรมใน 

ทองธรรมกายของตนธาต ุใหเหน็ดวงปฐมมรรคของธรรมกายตนธาตุ 
 (ก.) เมื่อเหน็ดวงปฐมมรรคของธรรมกายตนธาต ุเปนดวงแกวขาวใสขนาดมหึมาแลว บริกรรม 

“หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจกลางดวงธรรมมหึมานัน้ บริกรรม “หยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดๆๆๆ”  

ใหยิ่งขึน้ แลวนึกใหเหน็ “กลาง” คือ จุดใสเล็กซึ่งอยูกลางดวงธรรม 

 (ข.) เหน็จุดใสเล็กกลางดวงธรรมแลว พงึอธิษฐานใจ “ขอพระองคไดทรงโปรด ไดโปรด
ชวยตอกลองสองญาณ ใหขาพระพุทธเจาเห็นธรรมชัดเจน วันนี้จะฝกเขาอายตนะ

นิพพาน ขอใหเห็นไดชัดเจน”  
 จะพูดอะไรก็พดูไป แตใหใจ “นิ่ง” และจรดไวที่จุดใสเทาปลายเข็ม อยาใหใจสาย ริบ รัว ไหว 

บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” ใหยิ่งขึน้ 
 เสร็จธุระจากธรรมกายตนธาตุแลว เราจะมุงเขาอายตนะนิพพาน เราจะทําวิชาอยางไรตอไป 
 (ค.) เมื่อจะเขาอายตนะนิพพาน พึงลาํดับดวงธรรมในทองธรรมกายของตนธาตุใหครบ ๖ ดวง 

คือ 
 หยุดกลางดวงปฐมมรรค  เหน็ดวงศีล 
 หยุดกลางดวงศีล  เหน็ดวงสมาธ ิ
 หยุดกลางดวงสมาธิ  เห็นดวงปญญา 
 หยุดกลางดวงปญญา  เหน็ดวงวมิุตติ 
 หยุดกลางดวงวิมุตติ  เหน็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 
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 หยุดนิง่กลางดวงวมิุตติญาณทัสสนะ แลวบริกรราม “หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจลงกลางดวงวิมุตติ

ญาณทัสสนะ แลวนึกใหเหน็จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ เมื่อเห็นจุดเลก็ใสเทา

ปลายเข็มกลางดวงนี้แลว 

 พึงจี้ใจลงกลางจุดเล็กใสนัน้ บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” ใหยิ่งขึน้ พอจดุเล็กใสเทาปลายเข็ม  

วางออกไป ทานจะเหน็ “อายตนะนิพพาน”  

  
 ๔. อายตนะนพิพานเบื้องตนทีท่านเห็นกคื็อ เหน็ธรรมกายจาํนวนมาก สวางไสวไปดวยรัศมีของ

ธรรมกาย 
 ธรรมกายแตละองค มีขนาดหนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม นั่งขัดสมาธหิางกนั

พองาม ธรรมกายองคนัง่กลาง คือ ธรรมกายของพระพทุธเจา ผูเปนเจาของศาสนา สวนธรรมกายอื่น 

เปนธรรมกายของผูไดมรรคผลในอายตนะนิพพานมแีตธรรมกายทั้งนัน้ สวางโชติชวงดวยรัศมีของ

ธรรมกาย 
 ใหทานนอมธรรมกายของทาน กราบนมัสการธรรมกายองคสวางโชติชวงนั้น คือ ธรรมกายของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสมณโคดม 
 จากนั้นทําวิชา โดยนึกใชรูและญาณธรรมกายของทาน มองชองจมูกธรรมกายของพระพุทธองค 

(หญิงซาย ชายขวา) แลวมองไปที่เพลาตา (หญิงซาย ชายขวา) แลวมองเขาไปในกะโหลกศีรษะ จากนัน้ 

นึกเลื่อนใจมองไปตามลําคอ บริกรรม “หยดุในหยุดๆๆ” ดูดวงปฐมมรรค ในทองธรรมกายพระพทุธองค 
 การปฏิบัติเชนนั้น ทาํใหธรรมกายของเรา เขาไปนั่งในทองของพระองคเปนอัตโนมัติ และ

พระองคกพ็ิสดารธรรมกายของพระองค มานัง่ในทองธรรมกายของเราเชนกัน จะกีค่นก็ตาม เขาไปนั่งใน

ทองธรรมกายของพระองคไดหมด อยาไปเกิดสงสัยวา เราเขาธรรมกายไปดวยกนั ๑๐๐ คน แลว

ธรรมกายของเราจํานวน ๑๐๐ ธรรมกาย เขาไปนั่งในทองธรรมกายของพระพุทธองคไดหมดหรือ 

 การทีธ่รรมกายของเราเขาไปนั่งในทองของพระพุทธองคนั้น ไปนัง่อยูที ่“กลาง” ของปฐมมรรค 

ซึ่ง “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม เปลี่ยนสภาพเปน “สุญญตา” คือ เปนความกวางเวิ้งวางอันไพศาล

ไปแลว ฉะนัน้ พวกเราจะมีสักเทาไร ก็รับไมเต็ม 
 (ก.) เมื่อธรรมกายของเรา เขาไปนั่งในทองธรรมกายของพระพุทธองคแลว บริกรรม  

“หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจลงกลางดวงธรรมในทองธรรมกายพระพุทธองค 

(ข.) นึกใหเหน็จุดใสเทาปลายเข็ม ซึง่อยูกลางดวงธรรม บริกรรม “หยดุในหยุดๆ” และ  

“นิ่งในนิง่ๆๆๆ” เร่ือยไป ทาํใหนานที่สุด จี้ใจที่จุดใสเทาปลายเข็มเร่ือยไป บริกรรมเรื่อยไป เพื่อรับอารมณ

แหงธรรม 
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อยาใหใจสาย อยาใหใจรัว อยาใหใจริบ พึงนิ่งในนิง่ อยางไมถอยหลงักลับทีเดียว เรียกวา  

ทํา “นิโรธ” รับอารมณพระธรรม ถาหยุดไดมาก นิง่ไดมาก ก็ไดสุขมาก เบื้องตนทําเพียงแคนี้ ทานจะได

ผอนคลายความเครียด หลงัจากตรากตรําการทํางาน 
 (ค.) ถาจะเหน็ ตองเหน็ตรงจดุใสเทาปลายเข็ม ถาไดยนิ ตองไดยินตรงจุดใสเทาปลายเข็ม 

 
 ไดเห็น ไดยิน ไดรู ตรงหยุด ตรงนิ่ง ตรงสวาง ตรงใส 
 หากเปนไปตามเกณฑที่วานี้ ถือวาถูกตอง นอกเหนือไปจากนี้ 
ถือวาไมถูก ใชไมได ตองทําใหม และใหเปนไปตามกฎเกณฑ
ดังกลาว 

 
 ที่วาไมถูก ก็คือ การไดเหน็ ไดยิน และไดรู ในภาวะที่ใจไมหยุดนิ่ง และไมกลางของความใส  

เหตุที่เปนเชนนี้ เพราะมารสอดละเอียดเขามาได ทําใหรูและญาณผิดพลาดทัง้หมด 
 (ง.) หากประสงคจะไปอายตนะนิพพานที ่๒ จะทําอยางไร จะทําวิชาอยางไรตอไป 
 ใหทานลาํดับดวงธรรมในทองธรรมกายของพระพุทธองคใหครบ ๖ ดวง พอมาถงึดวงธรรมที่ ๖ 

คือ ดวงวมิุตติญาณทัสสนะ จี้ใจกลางดวงวิมุตติญาณทสัสนะ เพงใหเห็นจุดใสเทาปลายเข็ม คร้ัน 

จุดใสเทาปลายเข็มวางออกไป ในวางนั้นก็เหน็อายตนะนิพพานที ่๒ ทานก็เห็นธรรมกายจํานวนมากอีก 

ธรรมกายที่ใสกวาเพื่อนคือ ธรรมกายพระพุทธองคผูเปนเจาของศาสนา 
 จากนั้นก็ทาํวชิาตามแนวทีก่ลาวแลว 

 
 

ขอควรปฏิบัติของวิปสสนาจารย 
 

๑. ทานจะบอกวิชาเขาอยางไร ตอนไหนบอกอยางไร 
๒. ทานจะควบคุมเขาอยางไร ไมใชบอกวชิาแลวไปทาํธรุะอื่น ทานตองเขาธรรมกายควบคุม

ตลอดเวลาทีม่กีารปฏิบัติ 
งานเตือนการปฏิบัติ ชวงเวลาใด จะเตือนอยางไร ทําใหเปนปกติธุระ 
๓. เมื่อผูปฏิบัติเลิกปฏิบัติ ตองถามเพื่อวัดผลวาเห็นอะไร อยางไร อะไรผิด อะไรถูก  

ทานตองแกไขไดทุกเรื่อง ไมใชตําราเขาวาอยางนี้ ขาก็วาอยางนี ้พลกิแพลงไมเปน 
๔. ถาเห็นวา ผูปฏิบัติยังเหน็อะไรไมชัดเจน ตองเปลี่ยนสูตรฝกใหม เดินวิชา ๑๘ กายกนัใหม  

ทั้งอนุโลมปฏิโลม จะทําสูตรใดกอนหลงั แลวจึงทําสูตรยากขึ้น 
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๕. การฝกตองทําบอยๆ ฝกบางไมฝกบาง ไดผลนอย การเรียนทกุอยางตองเอาจริง ใหทาน 

ต้ังกฎเกณฑข้ึน คัดประเภทเรียนเลนๆ ไวพวกหนึง่ พวกเอาจริงไวสวนหนึง่ จะตัดไมตรีเลยไมใชวิธทีี่ดี 
๖. เร่ืองดูนรก สวรรค อยางเพิ่งไปแตะตองเขา ตองรอไวจนเห็นธรรมกายชัด เหน็ดวงธรรมชัด 

เห็นกายละเอยีดชัด หลกัสูตรชั้นนี้ ฝกไปตามบทฝกเหลานี้กอน 
๗. บางรายควรใหเหน็เพยีงดวงธรรมและธรรมกายเบื้องตน ก็ทาํแคนัน้ อยางการฝกนักเรียนควร

เปนเพียงเหน็ธรรมกายหลัก ๕ ธรรมกายกพ็อแลว เพราะเราไมไดมาฝกทุกวัน ขืนฝกบทนัน้บาง บทนี้บาง 

ประเดี๋ยวจะเลอะ เราประสงคเพียงใหใจใส และมีใจเปนพระเทานัน้ 
๘. บทฝก ๖ ข. เปนบทยาก พยายามจําขัน้ตอนวชิาใหครบ วามกีี่ข้ันตอน ตอนไหนบอกอยางไร 

ทองอยางไร บอกนําใหถกู ทองนาํใหถกู ถาไมแมนยาํ อานทวนดูใหม แลวทํายอไว ทองใหจําได 

 
แมนเราจะแมนปานใด ถาไดปฏิบัติสักเที่ยวเดียว ดีกวาอานตํารา ๑๐ เที่ยว 

ถาทานใดมีเวลาไปซอมวิชากับผม ควรหาโอกาสไปใหได เพราะยังมีความรูที่ไมอาจเขียนมากมาย  

เราควรไดทราบ เทาที่ผมเขียนมานีย้ังไมละเอียดนกั แตดูวาใชกระดาษมากเหลือเกิน ถาเขยีนอธิบายกัน

ครบถวน ไมทราบวาจะเปลอืงกระดาษแคไหน และใชเวลาเขียนนานเทาไร 
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บทฝกที่ ๗ 
 

การคํานวณดวงบญุและการอธิษฐานบารมี 
 

 
ดวงบุญ เปนความรูข้ันปรมตัถ ยากที่ใครๆ จะแสดงได ในบาลีมหีลักฐานปรากฏไว

นอยนัก เพราะเปนของเหน็ไดยาก ผูแสดงจึงไมรูจะเอาความรูที่ไหนมาพูด เร่ืองนี้จงึเปนของ

ยากกันสืบมา 

 
 แตดวยรูและญาณธรรมกาย เราสามารถเห็นได แมไมละเอียดลออนัก  

แตก็พอคุยกนัไดบาง ซึง่รายละเอียดอันเปนความรูชั้นสงู จะไดกลาวในบทอื่น บทนี้

เรามาพูดกันวา เมื่อเราทาํบญุเสร็จแลว เจริญภาวนาเสร็จแลว เราจะคํานวณดวงบญุ

ของเราเปนหรอืไม จะนาํไปฝากใคร ที่ไหน ขอใหทานตัง้ใจจดจํา 

 
 

ลักษณะของดวงบุญ 
 
 เปนดวงแกว ขาวและใส พระพุทธเจาทรงประทานใหแก ผูบําเพ็ญทุกกรณี ตามขีดขั้นแหง 

ความดีนัน้ ผูใดตั้งใจมาก ดวงบุญจะใหญ ทานที่ต้ังใจนอย ดวงบุญจะเล็ก 
 ดวงบุญนีเ้กิดมาตั้งแตกายพระอรหัตตละเอียด ถอยหลังเรื่อยมาจนถึงกายมนุษย 
 เมื่อดวงบุญเกดิขึ้นในกายใด ธรรมกายซึ่งรักษาดวงบุญของกายนัน้ ทําหนาทีเ่ปนผูเกบ็รักษา 
 ดวงบญุอยูที่ดวงปฐมมรรคของกายทกุกาย พูดกนัแคนี้กอน รายละเอียดความพิสดารรอไวพูด

กันในบทอืน่ 

 
 

ลักษณะของดวงบาป 
 
 เปนดวงดําประดุจนิล พระพทุธเจาภาคมารใหแกผูทําบาป ทุกกรณี ตามขีดขั้นของความชัว่นัน้ 

ใครตั้งใจทําบาปมาก ดวงบาปจะใหญ และถาไมต้ังใจ ดวงบาปจะเลก็ 
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 ดวงบาปนี้ เกดิมาตั้งแตพระอรหัตตละเอยีดแตเปนธรรมกายดาํ ถอยหลังเรื่อยมาจนถงึกาย

มนุษย 
 เมื่อดวงบาปเกิดขึ้นในกายใด ธรรมกายสดํีา ซึ่งรักษาดวงบาปของกายนัน้ มหีนาที่เปนผูเก็บ

รักษา 
 ดวงบาปอยูทีด่วงปฐมมรรคของกายทุกกาย 

 
 

ดวงไมบุญไมบาป 
 
 ไมใชบุญและก็ไมใชบาป เปนกลางๆ คําพระทานเรียกวา อัพยากตาธมัมา ดวงเปนสีตะกั่วตัด 

บางทีอาจเปนดวงดําๆ ดางๆ ธรรมกายกม็ีสีอยางนัน้ 
 ประเภทนี้ไดแก บุญไมทาํและกรรมเวรก็ไมไดสราง จะเกิดดวงไมบุญไมบาปทนัท ีอยูที ่

ดวงปฐมมรรคของกายทุกกาย รายละเอียดก็มีนยัเดียวกนั ตามทีก่ลาวในเรื่องของดวงบุญดวงบาปนั้น 

 
 

วิธีดูดวงบุญ ดวงบาป ดวงไมบุญและไมบาป 
 
 ดูที่ดวงปฐมมรรคของกายทกุกาย สงใจนิง่กลางดวงปฐมมรรค หยุดนิง่กลางดวงธรรมใหเหน็ 

“กลาง” เมื่อกลางวางและหายไป จะเหน็ดวงขาวใสอยูขวา คือดวงบญุ ดวงกลางเปนสีตะกัว่ตัด คือ  

ดวงไมบุญไมบาป ดวงซายเปนดวงดํา คือ ดวงบาป 
 หยุดนิง่ลงไปกลางดวงทัง้สาม จะเห็นผูรักษา ผูรักษาเปนธรรมกาย ดวงบุญมีผูรักษาเปน

ธรรมกายสีขาว ดวงไมบุญไมบาป มีผูรักษาเปนธรรมกายสีตะกัว่ตัด ดวงบาป มีผูรักษาเปนธรรมกายดาํ

ประดุจนิล 
 ผูรักษาเหลานัน้ มีตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ และละเอียด เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด  

จองถนน พิสดาร ปาฏหิาริย ทับทวี ฯ 

 
 ธาตุธรรมทั้งสามเปนอริกัน ไมถูกกัน ตางฝายตางคิดวิชามา 
สูกัน โดยเฉพาะภาคขาวกับดํา รบกันในธาตุในธรรมมาตลอด 
ภาคกลางนั้นเชื่อไมได ใครชนะก็มาสมทบดวย 
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 ตางฝายตางยดึอํานาจปกครองสัตวโลก อํานาจปกครองมี ๒ อํานาจ คือ ปกครองยอย ไดแก 

ปกครองมนษุยโลก สัตวโลก อากาศโลก ขันธโลก ทพิย พรหม อรูปพรหม ปกครองใหญ ไดแก  

อํานาจปกครองธาตุธรรม คือ ปกครองพระพุทธเจา 

 สัตวโลกทีม่ีใจหยุดนิง่ ใจขาว ใจใส ประกอบการบุญเวนการบาป แปลวา อยูในปกครองของ

ภาคขาว จะมแีตความสุขความเจริญ มีดวงตาเหน็ธรรม ไดมรรคผล แตถาใจไมหยดุใจไมนิ่ง ใจขุน  

ทําแตการบาปไมทําบุญ แปลวา อยูในปกครองของมาร จะมีแตความเดือดรอน เปนทกุข ขาวยาก 

หมากแพง รบราฆาฟน ทาํสงคราม ฝนแลงเหีย้นเตยีน แมจะเรียนกัมมฏัฐาน ก็เปนกมัมัฏฐานภาคมาร 

คือ แนวที่ไมต้ังใจที่ศูนยกลางกาย ต้ังใจนอกศูนยกลางกายทัง้หมด จะตั้งที่ใดก็ตาม ถาไมต้ังอยูที่

ศูนยกลางกาย แปลวา เปนตํารับของมารทุกตํารับ ไมเหน็ดวงปฐมมรรค ไมเห็นกายละเอยีดของตน 

ไมเห็นธรรมกาย มรรคผลไมมีในกมัมัฏฐานตํารับเหลานั้น เหตทุี่เปนเชนนัน้ ก็เพราะมารมนับายเบนใจ

ของเราเสียหมด ใหเดินนอกเห็นนอกร่ําไป เรียนไปเถิด กีป่กี่ชาติ ไมถึงพระรัตนตรยั เพราะตั้งใจผิดที่  

เราก็ผิดไปตลอดชีวิต ซ้ํายังใหคนรุนหลังเดินทางผิดตามไปดวย 

 มารมันเกงเหลือเกิน ขนาดไหนจงึวา “เกง” ลองพิจารณาดูเถิด มีสัตวโลกตนใดบาง เกิดมาแลว

ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย ตองแก เจ็บ ตาย ทั้งนั้น มารมนัทําวิชาซอนไวในสัตวโลกอยางหนาแนนและ 

แนนแฟน ถามวา เขาทําวิชาอะไรไวบาง อันนี้ตองพูดกนัยาว รอไวหลักสูตรชั้นสูง ทานจะทราบเอง  

ถาไมเปนธรรมกายไปรูเห็นงานของเขาไมไดเลย 

 ดังนั้น มารมนัจึง “หวง” วิชาธรรมกายนัก กวาจะเปนแตละคน ทําความเพยีรกันแทบ
หืดขึ้นคอ แตมันก็เกงเหลือเกิน แมแตกมัมัฏฐานผิดๆ มันยงัทาํใหเชือ่วิชาของมนัได เจาไมเชื่อหรือ  

ขาเปดสมบัติใหเจา เจาก็เงียบ พอเราเรียนกัมมัฏฐานประเภทนัน้ เพยีงชางกระดิกห ูลาภสักการะวิ่งมา

หาเราแลว เราก็เชื่อวาวิชาของอาตมายอด ดูเอาซี ทําเดี๋ยวนี้ไดผลทนัตาเห็น อยากไดอะไรก็ได ไมใชแค

นั้น จะเอายศหรือ จะเอาตําแหนงหรือ ขาใหเจาได แตมรรคผลคือ ธรรมกายขายอมไมได เพราะถา

เกจิอาจารยทีม่ีบารมสูีงไปเห็นธรรมกายเขา ก็ยอมเกิดรูเกิดญาณไปเห็นงานของมาร ที่เขาทําแกสัตวโลก 

เกจิก็ตองคิดทางแก และจะตองไปสูรบกับเขาในธาตุในธรรม ดังนัน้ เขาก็ตองหาวิธหีลอกเรา ไมใหเจอ

ธรรมกาย โดยการเอาเมืองมาลอ เอาบานมาให เอาลาภมาประเคน ซึง่ลาภเหลานัน้ ก็คือ บารมีของทาน

เอง บุญทานเอง ทานไดบําเพ็ญไวแตปางหลัง เปนของทาน เปนสมบติัของทาน เพยีงแตเขาไมขวาง  

ไมระเบิด ไมยอยแยก มารมนัทาํเพยีงแคนี ้ทานก็คารวะวิชาของมันอยางศิโรราบ พอวันตายมาถึง  

เราก็ทราบชัดวันนั้น วาเราไมไดมรรคผลตามความเชื่อในวิชาของเราเสียแลว เปนอยางนี้รอยทั้งรอย  

ทานทีเ่ปนธรรมกาย ทานตรวจดูได  เราถูกมารหลอกใหเรียนกัมมฏัฐาน แบบเฉียดๆ เฉ่ียวๆ 

มาแลวกี่ชาติ คําแปลบาล ีมารมันก็ดลใจใหเราเขาใจเคลื่อน อรรถและสาระมนัก็ใหเราเขาใจเคลือ่น 

ที่ต้ังของใจ มนัก็ใหเราเขาใจไปอีกอยาง 
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 หากตําราที่ถกูตองยังมีอยู เพื่อนก็เขายดึสุดละเอียดของผูปกครอง ใหคนของเขาเขามา
มีอํานาจ เกดิศึกรบพุง บานแตกสาแหรกขาด เผาพระพุทธรูป เผาตํารา แมพระไตรปฎกก็ไม
เหลือหรอ เหตุการณดังกลาวมีมาแลว เราทราบกันทุกคน รวมตาํรากันใหม รจนากันใหม ไดครบบางไม

ครบบาง ตําราดีๆ ความรูถกูตองของเรา สูญหายไปเทาไร นี่คือ ฤทธิเ์ดชของพระพทุธเจาภาคมารเขา 

เขาทําทุกอยางที่จะไมใหเราเห็นของจริง 
 เราทานตางแสวงหาของจรงิ เพราะเกิดมาแลว มหีนาทีจ่ะตองสรางสมอบรมบารมติีดตัวไปบาง 

พอขึ้นชื่อวากมัมัฏฐาน เราตางใหความสนใจ บัดนี ้เราพูดไดวา มีกัมมัฏฐานตํารับใดที่ไหนบาง ทีก่ําหนด

ใจไวที่ศูนยกลางกาย คําตอบก็คือ ไมมี มตํีารับเดียวคือ วิชาธรรมกายเทานัน้ 

 
 การที่เราไมรูจักศูนยกลางกาย ไมเอาใจไปหยุดที่ 
ศูนยกลางกาย ผลรายเกิดแกเรามากนอยปานใด 
ใครทราบบางไหม มีใครรูเรื่องนี้บางไหม 

 
 เมื่อบําเพ็ญกศุล รักษาศีล ฟงธรรม หรือเจริญภาวนา เกิดดวงบุญขึ้นที่ศูนยกลางกายนัน้ 

เนื่องจากเราไมทําใจหยุดใจนิ่งที่ศูนยกลางกายนีเ้อง มารมันก็ระเบิดเอาดวงบุญของเราไปแลวเทาไร  

เราลงทุนทอดผาปา ทาํกฐนิ และการบุญสารพัด เกิดบุญแกเราแลวเทาไร เราไมทราบ เพราะเราไมเห็น 

เหตุที่เราไมเหน็ เพราะเราไมเห็นธรรมคือ ไมเหน็ธรรมกาย เนื่องจากเราไมเหน็ธรรมกาย เราจงึไมเห็น 

ดวงบุญ ไดยนิแตเขาวา ไดบุญไดบุญ ไดยินแตอยางนี ้เมื่อเปนธรรมกายแลว ตองฝกใหแกกลา  

จะไดเห็นดวงบุญตัวจริงกนัในครั้งนี ้

 
 

วิธีคํานวณดวงบุญ 
 
 ชวงเวลาที่พระสงฆ “ยถา สัพพ ีและสวดอนุโมทนา” ใหทานปฏิบัติดังนี ้

 
ก. สําหรับทานที่ยังไมเปนธรรมกาย 
ใหทานบริกรรม “สัม มา อะ ระ หงัๆๆ” จรดไวที่ศูนยกลางกาย นกึใหดวงบุญมีลักษณะเปน 

ดวงขาวใสสวางโชติเกิดขึ้น ใหดวงโตและใหญยิ่งขึน้ เมือ่เห็นดวงใสแลว ใหบริกรรม “หยุดในหยุดๆ”  

จี้ใจกลางดวงบุญนั้น ใหใจนิ่งและหยุดยิง่ขึ้น เปนที่พอใจแลว นกึอธษิฐานฝากพระพุทธเจา คือธรรมกาย

ประจํากายตางๆ ไว และอธษิฐานอาราธนาธรรมกายนาํฝากตนธาตุ ถาทานยังไมทราบอะไร ก็เอาเปนวา

ฝากแกธรรมกายประจาํกายทั้ง ๑๘ กาย ยติุกันแคนี ้
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ข. สําหรับทานที่เปนธรรมกายแลว 
ใหหยุดนิ่งกลางดวงธรรมของธรรมกายพระอรหัตตละเอียด คํานวณดวงบุญใหใหญ เสร็จแลว

นําดวงบุญนั้น ไปฝากไวแกธรรมกายของตนธาต ุนี่เปนอยางงาย 
 อยางยาก ใหทานพิสดารกายทกุกาย แลวรวมไวในธรรมกายพระอรหตัตละเอียด 

ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด อยูในศูนยกลางกายมนุษย ใหทุกกายชวยคํานวณ แลวนาํดวงบุญรวมกัน

หมด ฝากไวตอธรรมกายตนธาตุ สวนดวงบุญที่เปนกําไร กอ็ธิษฐานใหธรรมกายประจํากายรักษาไว 

 
 

เหตุผลที่นําฝากตนธาตุ 
 
 ก็เหมือนฝากเงินธนาคาร ธนาคารเลก็ๆ ยอมไมเกิดความมั่นคง เรากต็องฝากธนาคารใหญ  

เงินของเราจะไดไมสูญหาย การเก็บรักษาดวงบุญมีอุปมาเชนนัน้ 

 
 เพราะธรรมภาคมารเขาจองจะระเบิดเพื่อนําไปเปนของเขา 
ยามใดที่ใจของเราไมหยุด และวางใจไมถูกศูนยกลางกาย ยามนั้น 
มารเขาไดโอกาสเหมาะ ระเบิดและยอยแยกเอาดวงบุญของเราไป
แลวเทาไร 

 
 ดังนัน้ จงึตอง “หยุด” ไว และ “นิ่ง” ไว การหยุดและนิง่ เปนตัวนิโรธ เปนตัวกาํจัดทกุข  

กําจัดสมทุัย 
 การจรดใจไวที่ศูนยกลางกาย เทากับปดประตูบานชัน้หนึง่ ตัวหยุดและนิ่ง เปนผูใหเกิด 

ความหนาแนน หากหยุดนอยนิ่งนอย ความหนาแนนกน็อย ดวยเหตนุี้ การวางใจไมถูกศูนยกลางกาย

เปนอันตรายอยางมาก 
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การอธิษฐาน 
 
 เร่ืองอธิษฐานเปนเรื่องสาํคัญ หากเปรียบบุญเปนเงนิ เราตองตั้งวัตถุประสงควาเงนินี้จะเอาไปใช

อะไร แลวเราก็เองเงินไปใชเพื่อการนั้น 
 แตเงินนี้ตางกบับุญ ก็คือ เราเก็บเงินไวมากๆ เหน็วาจะเอาไปใชอะไร เราก็จายไปเพือ่การนัน้ 

สวนเรื่องบุญไมเหมือนเงิน บุญสวนนี้จะใชอะไร ก็อธิษฐานไว เรียกวา อธิษฐานบารม ีถึงเวลา  

บุญสวนนั้นกบั็นดาลใหเปนไปตามคําอธษิฐาน 

 จะอธิษฐานอยางไร จึงจะเปนประโยชนตอตัวเรา เรื่องนี้ตองเรียน จะพูดกัน
นิดหนอยไมได และตองเรียนกันถึงขั้นแตกฉาน เราจึงตัดสินใจถูกตอง วาจะ
อธิษฐานอะไร ผมขอเสนอแนะไว ดังนี้ 
 ๑. ใหมีดวงตาเหน็ธรรมตั้งแตบัดนี้ไป 
 ๒. ใหไดมรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ ต้ังแตบัดนี้ คือ ตองการเดี๋ยวนี้ไปรอชาติหนาทาํไม   

หากไมสมประสงคในชาตนิี้ บุญนั้นก็จะตองอุปการะใหอีก 
 ๓. มีปญญาประเสริฐ รูปกายประเสริฐ ทรัพยประเสริฐ 
 ๔. ใหมีดวงตาเหน็ธรรม บริสุทธิ์ สมบูรณ บริบูรณ ดวยผลทาน ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และ

วิมุตติญาณทสัสนะ โดยสัมมาทิฏฐ ิสุข สมบูรณ บริบูรณดวยมนษุยสมบัติ สวรรคสมบัติ นพิพานสมบัติ 

อันมีมรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ จงปราศจากเหตุวิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ ์ภัยพิบัติ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ 

โรคาพยาธ ิและ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเปนเหตแุหงทุกขทัง้หลาย 
 ๕. จงเปนผูปราศจาก 
 อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐ ิ
 โลภะ โทสะ โมหะ 
 ราคะ โทสะ โมหะ 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย 
 สักกายทิฏฐ ิ สีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉา 
 กามราคะ พยาบาท  รูปราคะ อรูปราคะ 
 มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 
 

ใหสมบูรณบริบูรณดวย 
 
 ทาน ศีล ภาวนา 
 ศีล สมาธ ิ ปญญา 
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 อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
 ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา 
 ตรัสรูเปน โคตรภู พระโสดา พระสกทิาคามี พระอนาคามี พระอรหัตต และตรัสรูในตรัสรู 

 เขานโิรธในตรัสรู ตรัสรูในนิโรธ ตรัสรูไปสุดหยาบสุดละเอียด ไมถอยหลังกลับ 
 ๖. อยาไดประพฤติผิดในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ บิดามารดา อุปชฌายอาจารย 

อนันตริยกรรม ๕ ปาราชิก ๔ ใหมีใจต้ังอยูกับพทุธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ญานะและมีศีลบริสุทธิ ์
 ๗. ใหไดเกิดในแดนของพุทธศาสนา ไดฟงธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา และเปนธรรมทายาท 

ไดบวชในพทุธศาสนา ไดอุปฏฐากพทุธศาสนา ตลอดอายุขัยของตน 
 ๘. เมื่อใกลตาย ถงึวาระจะหมดอายุขัย ขอใหใจระลึกถงึบุญได และใจนิ่งอยูกับพุทธรัตนะ 

ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ และไปสุคติ 
 ๙. ใหมีสติในกาลทกุเมื่อ และใจหยุดนิ่งที่ศูนยกลางกาย ใหหยุดถูกสิบ ถูกศนูย ถกูสวน เขา

กลางของกลาง เร่ือยไปไมถอยหลังกลับ ใหเขาถงึพระรัตนตรัย 
 

ตามที่กลาวนี้ เปนตัวอยาง กอนที่จะอธิษฐานตองคิดให
รอบคอบ วาจะอธิษฐานวาอะไร เพื่อประสงคอะไร คิดหาเหตุผลใหดี 
เมื่อคิดไดแลว จําตองคิดตอไปวา จะทําบุญอะไร แรงอธิษฐานนั้นจึง
จะสมเหตุสมผล ไมใชทําบุญเล็กนอย แลวอธิษฐานเอาแตเรื่องใหญ
เรื่องโต อยางนั้นไมสมเหตุสมผล ทําบุญอะไร จะอธิษฐานอะไร 
สมควรกับความปรารถนาของเราหรือไม คิดใหดี คิดใหรอบคอบ 
บุญประเภทใดที่ทานยังไมไดทํา อะไรบางที่ทานยังไมไดอธิษฐาน 
ควรจะวางแผนไวตลอดชีวิตของทาน 
 
ตอเมื่อทานทาํกุศลครบถวน และไดอธิษฐานบารมีไวครบกระบวนความแลว จนทานเกิด

ความรูสึกวา บัดนี้ ทานสรางบารมีครบถวนแลว จะตายวันนี้วนัพรุงนี ้เราก็พรอมที่จะตาย ถาเปนอยางนี้ 

เรียกวาใชได 
การอธิษฐานที่สําคัญ ไดแก การอธิษฐานเปนสพัพัญูพระพทุธเจา เปนอัครสาวก อุปฏฐาก

สาวก อสีติสาวก เปนพทุธบดิา พทุธมารดา ทานใหทําในวนัมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
อยากจะพูดใหพิสดาร แตไมอาจทาํไดตามที่คิด จงึกลาวยนยอพอเปนแนว ขอทานไดโปรด

พิจารณาตามสมควรเถิด 
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ขอเสนอแนะ 
 
 ๑. การทําวิชา ๑๘ กาย เปนของจําเปน ตองทาํทกุวนั หากทาํๆ หยุดๆ กายจะไมใส ดวงธรรม 

จะไมใส ผูบอกวิชา แรกๆ บอกชาๆพอทําตามทนั ตอมาเรงใหเร็วขึน้ และเร็วยิง่ขึ้น แตถาฝกชาๆ กจ็ะเปน

ผลใหวิชาชาไปดวย 
 ๒. นักเรียนยงัไมอาจทาํวิชา ๑๘ กายไดดวยตนเอง ทานตองบอกนํา และคุมอยูประมาณ  

๑ เดือน ผูเรียนจึงจะทาํดวยตนเองได ดังนัน้ การเรียนดวยตัวเองไมเปนผลดี 
 ๓. ควรแยกนกัเรียนเปนชัน้ๆ ตามทีเ่หน็สมควร กาํหนดตัววิทยากรแบงหนาที่กนัสอน  

ตามความยากงายของเนื้อหาวิชา 
 ๔. กอนแยกชัน้เรียน ใหกลาวคําสวดอาราธนาพรอมกนั เสร็จแลวใหแยกชั้นเรียน 
 ๕. กอนทําวชิา ใหกลาวถงึเนื้อหาวิชาที่จะเรียนวันนี้ บอกแนวปฏิบัติและบอกนําปฏิบัติไปตาม

ข้ันตอนของวชิาบทนัน้ๆ 
 ๖. การเรียนถาจะใหไดผล จะตองมีครูอาจารยควบคุม และเรียนไปตามหลกัสูตร หากเรียน 

ดวยตนเอง อานหนงัสือเอง ปฏิบัติเอง ไดผลนอยเหลือเกิน 
 วิชาตามทีก่ําหนดเปนบทฝก และไดกลาวไวในหนงัสือนี้ เปนความรูเบื้องตนเล็กนอยเทานัน้ 

สวนความรูชัน้สูง วชิาระดับสูง ยงัมีอีกมากมาย ยงัไมไดทําบทฝก และยังไมไดแสดงไว ขอทานได

ติดตามวิชาระดับสูงตอไป 

 
 

การเรียนและความสนใจที่นําตัวเราไปสูหายนะ 
 
 มารเขาก็มพีระพุทธเจาของเขา ฝายบุญกม็ีพระพทุธเจา ฝายอพัยากตาธัมมาหรือ 

ฝายบุญก็ไมใชบาปก็ไมเชงิ หรือเรียกวา ฝายกลาง เขากม็ีพระพทุธเจาของเขาเชนกนั 
 ทั้ง ๓ ฝาย ตางแยกอํานาจปกครอง ฝายบญุตองการใหสัตวโลกเปนสขุ ใหเหน็ธรรม ใหใจสงบ 

ระงับ ใหไดมรรคผลนิพพาน 
 แตฝายบาปจะใหสัตวโลกเปนทกุข ใหมืดบอด ไมเหน็ธรรม ใหใจเรารอน ใหเวียนเกดิเวียนตาย 

ใหเกิดสงคราม เกิดขาวยากของแพง ฝนแลงเหี้ยนเตียน ฯลฯ 
 สวนฝายกลาง คือ อัพยากตาธัมมา เชื่อไมได ฝายไหนชนะก็เขากับฝายนัน้ 
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ลักษณะธรรมกายของธรรม ๓ ฝาย 
 

ฝายบุญ  ๑. ธรรมกายขาวและใส ดวงธรรมขาวและใส 
   ๒. กายทิพย พรหม อรูปพรหม มีกายขาวและใส 
   ๓. จักรพรรดิและกายสิทธิ ์มกีายขาวและใส 

 
ฝายบาป  ๑. ธรรมกายดํา ดวงธรรมดําและขุน 
   ๒. กายทิพย พรหม อรูปพรหม มีกายดําและไมใส 
   ๓. จักรพรรดิและกายสิทธิ ์มกีายดาํและไมใส 

 
ฝายกลาง  ๑. ธรรมกายสตีะกั่วตัด ดวงธรรมสีตะกั่วตดั หรือ ดําๆ ดางๆ  
   ๒. กายทิพย พรหม อรูปพรหม สีตะกั่วตัด หรือ ดําๆ ดางๆ  

   ๓. จักรพรรดิและกายสิทธิ ์สีตะกั่วตัด หรือ ดําๆ ดางๆ  

 

 
ที่อยูของธรรมทั้ง ๓ ภาค 

 
 อยูที่ดวงปฐมมรรคของกายทุกกาย เมื่อจดุใสเทาปลายเข็มวางออกไป ทางขวาเปนดวงขาวและ

ใส เรียกวา ดวงบุญ ในดวงนัน้ มธีรรมกายขาวและใสรักษา ดวงอยูกลางมีสีตะกั่วตดั เรียนวา  

ดวงไมบุญไมบาป ธรรมกายสีตะกั่วตัดอยูในดวงนัน้ ทางซายมือเปนดวงดํา เรียกวา ดวงบาป  

ธรรมกายดาํอยูในดวงดํานั้น 

 เวลายึดอํานาจปกครอง เขายึดที่ดวงเหน็ ดวงจํา ดวงคดิ ดวงรู โดยดวงบุญอยูใน ดวงสีตะกัว่ตัด

อยูกลาง ดวงดําอยูนอก มีลักษณะเปนวงแหวนซอนกนั ๓ วง 
 ฝายใดมีกาํลังมากกวา ใจของเราก็ไปทางนั้น เหตนุี้เองใจของเราจึงดีๆ ชั่วๆ และกลางๆ  

และถาฝายใดชนะ ใจของเราก็เปนไปในทางนั้น 
 ถาฝายบุญชนะ ใจเราก็สงบระงับ เห็นดวงธรรม รมเยน็เปนสุข 
 หากฝายบาปชนะ ใจเราเรารอนเปนทุกข มืดบอด ไมเหน็ธรรม สรางกรรมชั่วนานา 
 และถาหากฝายกลางชนะ ใจเราเฉยๆ บุญไมทํา และเวรกรรมก็ไมสราง 
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เหตุที่เราเรียนวิชาธรรมกาย 
 

 ก็เพื่อยกสภาพของใจใหพนการปกครองของมาร เราจึง
พยายามหยุด พยายามนิ่ง พยายามเขากลางของกลาง และพยายาม
ทําใหใสไว 

 
 เมื่อเราเรียนสงูขึ้นไป มารมนัก็เอาวิชาระดับสูงมาสู ถาเราชนะไปได แปลวา เราไดมรรคผล  

ถาเราแพ คือ หยุดไมได นิง่ไมได ทําใหใสไมได ทําความดีไมตลอด เราก็ยังไมไดมรรคผล แปลวา  

เรายังเวียนเกดิเวียนตายตอไป 
 วิชาที่เราเรียนตั้งแตตน จนถงึวิชาชั้นสงู ก็เพื่อกําจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ 

ทุกข ภัย โรค มรณะ สงคราม ฯลฯ เร่ืองกเิลส ตัณหา อุปาทาน วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ ์ทกุข ภัย โรค มรณะ 

สงคราม  นัน้ มารมันทําวิชาดักสัตวโลกไว ต้ังแตเล็กถึงโต วิชาของพระพุทธเจาฝายบุญที่จะใชแก ก็ตอง

ใชทั้งวิชาหยาบจนถงึวิชาละเอียดเชนกัน จึงเรียกวา “วิชาธรรมกาย”  

 
 

ภาคมารนั้นมีฤทธิ์นัก 
ลวงลอใหเราผิดทางตลอดเวลา 

 
 พระพทุธเจาภาคมารมีฤทธิน์ัก ลวงลอใหสัตวโลกผิดทางตลอดเวลา ใหสัตวโลกทาํกรรมชั่ว  

จะไดเอาไปลงโทษในนรก หนาที่ของเขาเปนอยางนั้น 
 เราจะรักษาศลี    เพื่อนก็มาทําใหศีลขาด 
 เราจะบวช  เพื่อนก็จะใหเราละเมิดวนิัย 
 เราจะเรียน  เพื่อนก็ใหเรียนผิดๆ  
 เราตั้งใจไวที่ศูนยกลางกาย เขาก็เบนจิตใจเราใหไปต้ังทีอ่ื่น ใหเขาผิดทางเขาไว 
 รวมความวา เขาเขามากาวกายงานของพระพุทธเจาภาคบุญทุกเรื่อง หนทางใดและวิธีใดที ่

จะทําใหสัตวโลกเห็นผิด จําผิด คิดผิด รูผิด  เขาทําทั้งนั้น ทกุรูปแบบ ทัง้นีเ้พื่อสัตวโลก จะได 

ทุกขรอน กอกรรมทําเข็ญ เวยีนวายตายเกดิ ไมรูจบรูส้ิน เพราะมารเขามีหนาที่อยางนี ้
 พระพทุธเจาภาคบุญจะใหสัตวโลกพนทุกข 
 พระพทุธเจาภาคมารจะใหสัตวโลกเกิดทุกข 
 พระพทุธเจา ๒ ภาคนี ้ไมถกูกัน เปนอริกนั 
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 เพราะตางก็แยงอํานาจปกครองในสัตวโลก 
 วิชาที่พระพุทธเจาภาคบุญกําหนดไวดีแลว ซึง่เปนทางเดินใหเราพนทกุข  กถ็ูกพระพุทธเจา 

ภาคมารมาแปรเปลี่ยนใหเคลื่อนไปใหผิดไปเสมอ ไมไดดวยเลห ก็เอาดวยกล ไมไดดวยกล ก็เอาดวย 

เวทมนตรคาถา บางครั้งมารมีกําลงัไดอํานาจปกครอง เขาก็สงคนของมารเขาไปมีอํานาจในบานในเมือง 

เกิดการรบพุง จนบานแตกสาแหรกขาด วดัถูกเผา พระไตปฎกถูกเผา เผาพระพุทธรูป เราทานทราบ

เหตุการณอยางนี้มาแลว 
 ทั้งนี้ ก็เพื่อใหมีการรวมตาํราใหม ตําราดีๆ  ของเราหายไปเทาไร ความรูที่เคยถกูตอง  

ความถกูตองก็จะเหลือนอยลง ความคลาดเคลื่อนปรากฏมีข้ึน ผูรวบรวมกท็ําไดเทาที่ความทรงจําจะพงึมี 

ตําราที่เรารวมขึ้นใหม ไมวาตําราอะไร ความสมบูรณคงไมเต็มรอยเปอรเซ็นต 

  
 ในสวนที่เกี่ยวกับความรูสําคัญ อันเปนความรูบอกแนวปฏิบัติ
ดานจิตใจ ไปสูทางมรรคผลนั้น มารไดยึด เห็น จํา คิด รู ของ
อาจารยทั้งหลาย ใหลืมไปบาง ใหเคลื่อนไปบาง ใหเขาใจผิดไปบาง 
เหลือความถูกตองอยูบางก็เล็กนอยเทานั้น 

 
ความหมายของศัพทบางคําก็เขาใจไปกนัคนละอยาง ๒ อยาง จนยากแกการเขาใจ 
อยางเชนการตั้งใจไวที่ศูนยกลางกาย ซึง่ที่นัน่เปนที่ต้ังของดวงปฐมมรรค อันเปนจุดแรกของ 

การเดินมรรคผล มารก็แปรเปลี่ยนใหไปต้ังที่อ่ืน กัมมัฏฐานแนวตางๆ ในทุกวนันี ้ไมมีขนานใดตั้งไวที่

ศูนยกลางกายเลย มีแตที่ต้ังนอกตวัทัง้นัน้ เปนการเดินนอกทั้งนั้น ไมเดินในเลย เดนิทางไมถึง 

พระพทุธองคเลย มีแตเดินออกหางจากพระพุทธองค ไดแตกลาวคําภาวนาวาเปนพระพุทธองค กไ็ด 

แตกลาวไปอยางนั้น ปฏิบัติกันมากี่อายุคน เกจิอาจารยสอนสืบตอกันมาอยางนั้น มใีครไดมรรคผลบาง 

เราไดแตเชื่อวาทานไดมรรคผล เพราะทานปฏิบัติจริงจงั ต้ังแตเกิดจนตาย นาเชื่อวาทานไดมรรคผล  

จะไดมรรคผลอะไร เพราะวางใจผิดที ่ใจกผิ็ดทางไปตลอดชีวิต ฤทธิ์เดชที่มี ลาภผลที่ได ชวนใหเชือ่วา

สําเร็จจริง ที่แทมารเขาสงผลใหทัง้นัน้ กวาเราจะทราบความจริง ชีวติของเราก็หมดลงอีก ๑ ชาติ  

โดยไมไดอะไร 

 
และอยางเชนความรูเรื่องปญจกัมมัฏฐานทีอุ่ปชฌายสอน 

ไดแก เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ไดแตบอกหลักการ  แต 
แนวปฏิบัติไมบอก ใครๆ ก็ปฏิบัติไมไดทั้งนัน้ แตอุปชฌายก็สอนกัน
มาเปนประเพณี และสอนตรงกันหมด บอกไดตรงกันหมด ในเรื่องนี้
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แตแรกเริ่มคงมีแนวปฏิบัติ วาจะใหทําอยางไร กาลตอคงเพี้ยนไปๆ 
จนหาแนวปฏิบัติไมไดในปจจุบัน 
ลองนึกเอาสวนหนึ่งของเกสา คือเสนผม ไปเพงที่ศูนยกลางกาย เพงไปนานเขา เหน็ดวยใจวา 

เสนผมแปรเปลี่ยนจากสีดําเปนหงอก และจากหงอกเปนผุยผง และจากผุยผงก็เกิดเปน “อุคหนิมติ”  

เปนดวงใส และเพงจากดวงใสเกิดเปน “ธรรมกาย” ข้ึน จากนี้ไป ลองเอาโลมา นขา ทนัตา ตโจ บาง  

จะเหน็วาเกิดเปนธรรมกายเชนเดียวกนั คราวนี้ลองทาํถอยหลังดูบาง เร่ิมจาก ตโจ ถอยหลงัลงมาจนถึง

เกสา ก็ไดผลอยางเดียวกัน จากนี้ไปลองเอา ๕ อวัยวะรวมกัน แลวเพงที่ศูนยกลางกาย จะเหน็วาเกิดเปน

ธรรมกายอยางเดียวกัน 
เราจึงจบัหลกัไดวา เรื่องของปญจกมัมัฏฐานนีก้็คือเรื่องของธรรมกาย เรื่องของ

ธรรมกายก็คือเรื่องของพระรัตนตรัย อุปชฌายสอนใหเราเขาถงึพระรัตนตรยั โดยใหเอา
บางสวนของอวยัวะเหลานั้นเปนนิมิต เหตุที่เอาจากอวัยวะในตวัเรา เพราะเห็นงาย นึกไดงาย 
ไมตองใชอุปกรณอ่ืน เนื่องจากหาไดยาก ใหเหน็ความยอยยับไปของรางกาย ใจเราจะไดเรงขวนขวาย

รักษาศีล เพราะการรักษาศลีเปนกุศล เกดิความเบื่อหนายวา รางกายมีแตจะแตกและดับสลาย  

ถาแตกดับไปแลว เราหมดโอกาสทีจ่ะรักษาศีล หมดโอกาสทีจ่ะไดบุญ คร้ังใจเกิดความเบื่อหนาย 

ยอมจะเกิดอารมณการปลอยวาง เพราะสิง่โนนก็จะแตก ส่ิงนี้ก็จะสลาย พาใหเกิดอารมณเอกัคคตา  

ในที่สุด ใจหยดุและใจนิ่ง และเหน็ปฐมมรรคที่ศูนยกลางกายนัน้ และไดเห็นธรรมกายของตนได 

 
เรื่องสําคัญเรื่องนี้ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่การบอกแนวปฏิบัติ 

หวนลง จนจับสาระไมได ทั้งที่ปญจกัมมัฏฐาน ๕ นี้ คือ หัวใจของ
เรื่องมรรคผล เปนเรื่องของพระรัตนตรัย เปนเรื่องของความหลุดพน 
ไมไดรับการพัฒนาสืบตอ นี่ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มารเขาระเบิดวิชา
ของเราไปได 
 
เร่ืองอานาปานัสสติ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มารเขาดลใจเราใหเกิดความเขาใจไปหลายอยาง ทกุวนันี้

เราเขาใจกนัวา ลมเขาที่ปลายจมกู แลวบริกรรมวา “พุธ” พอลมออกทีป่ลายจมกู เราบริกรรมวา “โธ”  

เราปฏิบัติกันมาอยางนี้หลายอายุคนแลว เราไดอะไรจากการทาํเชนนั้น ลองดูเหตผุล 
(๑.) ลมเขาที ่ จมูกแลวกลับออกมาที่จมูก ธรรมชาติเปนอยูอยางนัน้ กาํหนดอยางนัน้ใหไดอะไร

ข้ึนมา แตใจเปนสมาธิข้ึนแน เพราะไมไดเอาใจไปทําอยางอืน่ นอกจากนีจ้ะไดอะไรอีกบาง ตายกันไป 

กี่อายุคนแลว เราก็บริกรรมกนัอยูอยางนั้น แลวเราไดอะไรจากการทําเชนนัน้ 
(๒.) ดูความเขาใจของคําอานาปานัสสติ จะใหพิสดารกวานัน้ เราจะเขาใจไปทางใดไดบาง  

และมีเหตุผลอะไร ในความเขาใจของเรานัน้ คําอานาปานัสสติจะมีควาหมายอะไรอกีไหม 
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ลมเขาลมออก คือ หายใจเขาและหายใจเอาลมที่รางกายไมตองการออกมา ไมไดอยูที่ปลาย

จมูกเทานั้น ลมเขาไปลึกตรงไหน และออกจากที่สุดลมนั้น ทาํไมไมมเีกจิอาจารยใดเกิดความเขาใจ 

อยางนี้บาง ถาเราพจิารณาลมหายใจเขาวา ลมหายใจเขาไปหยุดที่ใด และลมหายใจออกเริ่มออกจาก 

ที่ใด กอนที่จะมาถงึปลายจมูก 

 
ณ ที่สุดลมหายใจเขาและที่สุดลมหายใจออก เปน 

ศูนยกลางกาย เปนที่ต้ังของดวงปฐมมรรค ถาใครเอาใจไปตั้งตรงนั้น 

พิจารณากันตรงนั้น ปานนี้คงมีคนเห็น “ธรรมกาย” กันมากตอมาก 
และไดมรรคผลกันไปแลว ไมทราบวาเทาไร 
 
ทานจะเหน็วามารเขาเกงมาก ในเรื่องบายเบนความคิดของเรา อยางเชนเรื่องอานาปานัสสติ 

เปนตน เราก็แพมารเขาอยางชัดเจน เพราะถาหากเราคนหาที่ต้ังของใจได มารก็แพเราเทานัน้ เนื่องจาก

เราคนพบทางมรรคผลไดแลว 

 
แตมารเกงมาก เมื่อเราพบทางวิเศษ มันก็ตามไปรังควานใน

เรื่องอื่นอีก เราจะตองไปสูรบตบมือกับมัน ไมรูจบสิ้น 
 
มารเขาสรางวชิาตางๆ เพื่อลวงลอสัตวโลกใหหลงผิดดวยประการตางๆ เมื่อทานเปนธรรมกาย

ถึงระดับแกกลา ดวยรูและญาณของธรรมกาย เราจึงทราบวาขณะนี้มารเขาเอาวิชาของภาคมารมาให

เรียน ในเนื้อหาของวิชาเหลานัน้ อางอานภุาพของพระพุทธเจา เราหลงเชื่อวา เปนอานุภาพของ

พระพทุธเจาฝายบุญ แตแทจริงแลวเปนวชิาของพระพทุธเจาภาคมารทั้งนั้น 
ดังนัน้ จงึขอใหงดเวนการเรยีน และเวนจากการประพฤติ ๓ อยาง ตอไปนี้ 

๑. การเรียนไสยศาสตร ไดแก อาคมขลัง 
๒. การเรียนกัมมฏัฐานของภาคมาร 
๓. การทรงเจาเขาผี 
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งดเวนเรียนไสยศาสตรและอาคมขลังเด็ดขาด 
 
        ไดแกวิชาตอไปนี ้
 ๑. คาถาเสนห 
      เชน นะหนาทอง สาลกิาลิ้นทอง ข้ีผ้ึงเสนห 
 ๒. คาถาปลกุหัวใจตางๆ 
      เชน หวัใจลิงลม หัวใจหนุมาน หวัใจรอยแปด 
 ๓. ปลุกเสกยนัต 
      เชน ผายนัต เสื้อยันต ตะกรุด 
 ๔. สักตามผิวหนงั 
 ๕. ธนูมือ ควายธน ูคุณ ไสย บิดไส ยาสั่ง 
  ธนูมือ  เสกใหหมัดหนัก ใหมือหนกั 
  ควายธน ู ปนดินเปนรูปควายใหไปทําราย 
  คุณ  เสกหนังควายเขาทอง 
  ไสย  เสกตะปูเขาทอง 
  บิดไส  ทําใหอวัยวะในรางกายผิดปกติ 
  ยาสั่ง  ไปกินอะไรก็ตายตามที่ส่ัง 
 ๖. กุมารทอง ผีปอบ ผีหมอ 
      ส่ิงเหลานี้เปนผี เปนบริวารของมาร 
 ๗. ฝงรูปฝงรอย 
      เปนการทาํเสนหอยางหนึง่ 
 ๘. บังควนั 
        ทําใหไมเหน็ตัว เปนควนัขึ้นมา 
 ๙. น้ํามนัพราย 
      ใชน้ํามนัทีค่างผูหญงิตายทองกลม ทาํเสนห 
 ๑๐. ปลัดขิก จ้ิงจกบก 
         อางวาหมากัดไมเขา คาขายด ี
 ๑๑. ลอบดักเงิน 
         อางวาเอาไวดักเงิน 
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 วิชาเหลานี้ ถาไปเรียนเขา ไปเกี่ยวของเขา มีแตโทษไมมคุีณเลย 
 (ก) สงาราศีของตัวเองไมสวย ดําคล้ํา เพราะธรรมกายดาํ เขาสงิใจของตน 
 (ข) ทําใหใจฮกึเหิม อยากลอง อยากปะทะ ในที่สุดก็สรางเวร 
 (ค) ทํามาหากนิไมข้ึน มีสมบัติอยู ก็รอนใจอยากขาย 
 (ง) เหน็ธรรมยาก เหน็ปฐมมรรคยาก 
 (จ) ตายแลวไปสูทุคติ 
 
 

งดเรียนกัมมัฏฐานภาคมารเด็ดขาด 
 
 ไดแก การเรียนกัมมัฏฐาน ที่ไมไดต้ังใจไวที่ศูนยกลางกาย เชน ต้ังใจไวที่ฝามือ ฝาเทา 

กระหมอม หนาอก ปลายจมกู และที่อ่ืนๆ  

 
 กัมมัฏฐานใดที่ไมต้ังใจไวที่ศูนยกลางกาย จัดวาเปน
กัมมัฏฐานของภาคมารทั้งส้ิน เพราะไมถูกดวงปฐมมรรค ไมถูก 
เอกายนมรรค ไมถูกทางเดินของพระอริยเจา ไมถูกทางของ
อริยมรรค ๘ เปนเหตุใหไมเห็นกายในกาย ไมเห็นธรรมในธรรม  
ไมเห็นจิตในจิต ไมเหน็ภพ ๓ ไมเห็นแดนอันเกษม ไมเห็นกิเลส 
ตัณหา อุปาทาน ไมเห็นอริยสัจ ๔ ไมเห็นทิพย พรหม อรูปพรหม 
และไมเห็นอะไรทั้งนั้น 

 
 การไมต้ังใจไวที่ศูนยกลางกาย แปลวา ไมพบมรรค คือทาง เมื่อไมเหน็ทาง แสดงวาตัน  

ไปไหนไมได กรี็ๆ ขวางๆ อยูอยางนัน้ กี่ปกีช่าติ กว็กวนอยูอยางนัน้ 
 ฤทธิท์ี่ได ลาภสักการะที่ม ีเปนรางวัลที่มารเขาไมขวาง เปนวิธเีดียวที่เราหลงกลอุบายของเขา  

ที่เราจะหลงผดิเชื่อความรูของเรา มารเขาใชไดผลมาทุกสมยั คือ สงฤทธิ์ให ๑ ใหลาภสักการะ ๑  

ใหมิตรบริวาร ๑ แตถาเขาขดัขวางยามใด ส่ิงเหลานั้นจะเปนพิษเปนภัยทันที เพราะเขายึดอํานาจ

ปกครองไว ในเร่ืองนีท้านจะเห็นเกจิอาจารยบางทานดงัเปนพล ุแตแลวไมนานก็ดับ ชวงเวลาที่มารเขา 

ไมขวาง ไมวาเราจะทาํอะไร ดูมันวิเศษไปหมด ฮือฮากนัเหลือเกนิ กัมมัฏฐานภาคมารของเขาเปนอยาง

นั้น ดังเร็วดับเร็ว 
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วิธีสังเกตกัมมัฏฐานภาคมาร 
 
 (๑.) ไมต้ังใจอยูที่ศูนยกลางกาย แตต้ังที่อ่ืนตามความพอใจ อางวาจะยักยายไปไหนก็ได 
 (๒.) ความสงาราศีไมมี มีแตคล้ํา เพราะที่ศูนยกลางกายมีธรรมภาคมารยึดครอง (ธรรมกายดาํ) 
 (๓.) การเหน็อะไรก็ตาม จะเปนการเหน็นอก คือเหน็นอกศูนยกลางกาย ภาคมารเขาเห็นอยางนี ้
 (๔.) เมื่อทําบญุ ทําทาน หรือสรางกุศลใด ดวงบุญที่เกดิ จะถกูภาคมารระเบิดเอาไปเปนของเขา 

โดยที่เราไมรูเร่ืองนี้เลย นับวาเสียหายมาก 

 
 

งดสนใจการทรงเจาเขาผีเด็ดขาด 
 
 พระพทุธเจาไมไดสอนใหเชือ่เจา เชื่อผี ไมไดสอนใหเชื่อตนไมใหญ ไมไดสอนใหเลี้ยงผ ี

เลี้ยงกมุารทอง เพราะสิง่เหลานี้ไมใชสรณะ แตเปนเดรัจฉาน เปนบริวารของมาร 
 ไมมีอะไรประเสรฐิเทามนุษย ไมมีอะไรเกงเทามนษุย และไมมอีะไรมีฤทธิเ์ทามนุษย 
 แตเราคือมนุษย มีกรรมเกากนัทกุคน มากบาง นอยบาง ทํากรรมไวมากก็พบทุกขมาก ทาํกรรม

ไวนอยกม็ีเคราะหนอย เมื่อเราเกิดทกุขเกดิเคราะห แปลวา กรรมสงผล เราไปโวยวายใหเจาชวย ใหผีชวย 

ใหตนไมใหญชวย เจาก็คือ ลม ผีก็คือ ลม ตนไมใหญเราก็เลื่อยเอามาทาํโตะและเกาอี้ แลวทานบอกวา 

ทานหมดทุกขพนเคราะหเพราะลม เพราะโตะเกาอีก้ระนั้นหรือ 
 ลมกับเกาอี้เกงกวามนุษยหรือ? ทุกขและเคราะหกรรมหมดไป เพราะกาํลังใจของทานแทๆ  

แตทานกลับไปยกประโยชนใหผี ใหเจา ใหตนไม แสดงวาทานลดตัวของทานใหตํ่า ยอมแพแมกระทั่งผ ี

ซึ่งผีเปนลม ยอมแพแมกระทั่งเจา ซึง่เจาเปนลม ยอมแพแมกระทั้งตนไม หมดปญญาที่จะเอาตนไมมา

ทําโตะ เพราะกลัวตนไมจะมา หักคอตน 

  
 คนที่มีความเชื่อวาผีวิเศษ เช่ือวาเจาวิเศษ เช่ือวาตนไมใหญ
วิเศษ คนจําพวกนั้นหมดโอกาสเห็นธรรม ใจของเราไมแข็งพอที่จะ
เอาชนะเดรัจฉานพวกนั้น แลวจะมาเห็นธรรมวิเศษไดอยางไร 

 
 พระพทุธเจาภาคมาร เขามีบริวาร บริวารของเขาเปนทพิย พรหม อรูปพรหม ผี ปศาจ ลวนแต

กายดาํทัง้นัน้ มีหนาที่แทรกซึมมนษุยใจออน ใหมีใจหางจากธรรมของพระพุทธเจาฝายบุญ เพื่อ 

กวาดตอนมนษุยจําพวกนัน้ใหตกนรก เมือ่พวกเขาตายไปแลว เพราะมนุษยประเภทนัน้ยึดผียึดเจาเปน

ศาสดา คนทรงก็ดี คนไปหาเจาก็ดี เมื่อใกลจะหมดลมปราณ ใจของเขาสาละวนอยูกบัปศาจและผี 
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หลงเชื่อวาเปนเจาพอ หลงเชื่อวาเปนเจาแม หลงเชื่อวาเปนเทวดา หลงเชื่อวาเปนเทพชั้นสงู หลงเชื่อวา

เปนหลวงพอวเิศษ แทจริงไมใช ในที่สุดก็ตกนรกกนัเปนแถว เสยีดายที่เรียนมามีความรูสูง เสียดายที ่

รับราชการมาเปนใหญเปนโต เสียดายที่บวชจนมีคนเรียกหลวงพอ แตแลวก็มาตกนรกดวยความเชื่อ 

ส่ิงไมควรเชื่อ 
 เพราะทานกท็ราบชดัเจนวา เจา ผี และตนไมใหญ ไมใชคําสอนของพระพุทธเจา แตทาน 

อยากไดลาภ ทานอยากไดเงิน ทานอยากหมดเคราะห ดวยวิธกีารอนัเหลวไหลเชนนั้น ใหเรียก

พระพทุธเจาจนคอแตก พระองคก็ไมอาจชวยทานได เพราะใจของทานอารับธรรมภาคมารเสียแลว 

พระพทุธเจาภาคบุญชวยไมไหวจริงๆ 

 
 เมื่อทานเปนธรรมกายระดับแกกลา ลองตรวจคณะที่นิยม 
ทรงเจาเขาผี วากายฝนของผูตายไปอยูอยางไร จะพบวามีเทาไร 
ตายไปเทาไร ไปอบายภูมิกันหมด ไมเหลือแมแตคนเดียว 

 
 ผูมาประทบัทรงนัน้ เปนผี เปนปศาจ ลวนแตกายไมใส กายดาํบาง กายดําๆ ดางๆ บาง  

กายสีตะกั่วตดับาง อางวาเปนหลวงพอตางๆ อางวาเปนเทพ อาววาเปนพรหม อางรอยแปด พอยดึ 

รางทรงเปนฐานทพัได เขาพวกนีจ้ะมฤีทธิท์ันที รูเวทมนตร รูคาถา ลวนแตเปนมนตพญามาร  

ธรรมกายดาํ และธรรมกายดําๆ ดางๆ ซอนอยูในกายเหลานัน้ ทําหนาที่สงฤทธิ์สงอํานาจ ถาจะละลาย 

ตองละลายไปทุกกาย จนสุดหยาบสุดละเอยีด จึงจะชนะเขาได และตองสูกนันานดวย ไมใชงายๆ  
 เทวดาของภาคบุญ หรือพี่ปานาอาของเราที่ตายไปแลว เขามาเขาทรงไมได เพราะฝายบุญเขา

ลงโทษหนัก เหมือนหนึ่งอาญาบานเมือง แตผีและปศาจของภาคมาร มันอางวาเปนคนนั้นคนนี ้ทํากิริยา

ไดเหมือน บอกเหตุการณอะไรถูกหมด จาํเหตุการณไดถูกตอง เพราะอายุของมนัยนืยาว จําไดหมด  

บอกอะไรไดถูกทัง้หมด ตรงนี้เองที่ทาํใหเราหลงเชื่อ 
 แตผีและเจาจะมาหลอกคนเปนธรรมกายไมได เพราะธรรมกายมองเหน็ ตมไดแตเฉพาะคนที่ไม

เปนธรรมเทานั้น นัน่คือ คนที่ไมเหน็ธรรม เขายังตมตุนไดตอไป 
 เปนวธิีหนึ่งทีม่ารจะถลมพระพุทธศาสนาได ก็คือ การทรงเจาเขาผี คนจะไดไปเชื่อเจา
เชื่อผี ไมปฏบัิติธรรมคําสอนของศาสนา ในทีสุ่ดผูคนไมมีความรูทางศาสนาเลย แสดงวา
ศาสนาใกลอวสาน ผูคนลมตายกนัมาก และไปสูทุคติกันมาก มารกช็นะอยางลอยลํา ทานทีน่ิยม 

ทรงเจาเขาผี จึงชื่อวาทาํลายศาสนา จงึตกนรกลึก ไดรับโทษหนกั พอเขาตายไปแลวเขาจะรับกรรมหนัก

นั้นทันท ี
 วิธีเขาประทับทรง ควรพูดไวดวย คือธรรมกายดาํอันเปนอธรรมภาคบาป เขายึดผูเปนรางคนทรง 

ต้ังแตธรรมกายพระอรหัตตละเอียดถอยหลังเรื่อยมาจนถึงกายมนุษย คือ ธรรมกายดําเขายึดธรรมกาย
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ของคนทรง และกายอรูปพรหม กายพรหม กายทพิย ของคนทรง พอถงึกายมนุษยของคนทรง ใจของคน

ทรงจะเผนิลอย หาวนอน แลวเคลิ้ม แปลวา ใจไมหยุดและไมนิ่ง ชวงนั้นเอง เขาก็เขายึดกายมนษุยของ

คนทรงได ความรูสึกนกึคิดของคนทรงถูกสะกดไปครูหนึ่ง จากนัน้เปนกิริยาและลีลาของมารเขา เขาจะ

แสดงอะไรรอยแปดตอไป 
 บงถงึวา คนทรงมีบารมีธรรมนอย และใจออน จงึเปนฐานทัพใหมารเขาแสดงฤทธิ์ได ธาตุธรรม
ของเขาไมสะอาด ผีจึงเขาได ถาบารมสีะอาดแลว ผีเจาทั้งหลายเกรงกลวัยิ่งนัก 
 
 

ขอสังเกต 
 
 (๑.) คนทรงและผูที่มาหาคนทรง ความสงาราศีไมม ีมแีตดําและคล้ํา ใบหนาจะดาํและเปลี่ยนสี

บอยๆ เปนไปตามรัศมีของผทีี่มาเขา ถาผทีี่มาเขาเปนมารระดับสูง ใบหนาคนทรงจะดําอยางชัดเจน 
 (๒.) แตแรกกิจการจะดี ตอไปจะเกิดวิบัติ สมบัติมีเทาไร ขายหมด มีเงินไมได จาํตองใช ที่วา 

แตแรกกิจการดีนั้น หมายความวา มกีารถกูหวยบาง เกดิความสําเร็จบาง ตอมากิจการจะเสื่อมลง

ตามลําดับ 
 (๓.) เปนคนทาํบุญไมข้ึน ถกูมารระเบิดดวงบุญ 
 (๔.) เหน็ธรรมยาก เพราะมารรังควาน เนื่องจากเขาเขายดึธาตุธรรม ไปเปนของมารเสียแลว  

ถึงเห็นก็เหน็อยางเลอะเทอะ รูและญาณเชือ่ไมได 
 (๕.) ตายแลวไปทุคติ กอนจะสิ้นใจ เหน็แตผี เหน็เปรต มารองเรียกวุนวาย เพราะสงัคมกับผี  

นึกถงึแตผี ผีกม็าวุนกับทาน ใจทานก็ไปกับผี ผีก็พาทานไปตกนรก แตเปลี่ยนคําศพัทใหสูงขึ้นวาเปน 

ทานปู เจาพอ หลวงพอ เจาแม ทานทาวมหาพรหม ฟงดแูละวาเปนของสูง ที่แทก็คือ ผีและปศาจ ซึ่งเปน

บริวารของมารทั้งนั้น  
 หลวงพอก็ดี หลวงปูก็ดี ทานตายไปแลว ทานมีภาระหนาที่ในโลกอืน่แลว ไมมหีนาทีใ่นโลก

มนุษยอีกแลว เร่ืองอะไรที่เขาจะมาวุนวายกับคุณ คุณก็เชื่อแตส่ิงผิด มคีวามรูผิดๆ เปนโอกาสเหมาะของ

มาร ซึง่เขามีบริวารจะใหมาจุนจานกับคุณ ในชวงเวลาที่คุณใกลจะตาย แนนอนเหลือเกนิทีว่ิญญาณของ

ผูตายไปทุคตวิันยงัค่ํา 
 ทานจะเหน็วา เรารอดตัวยากเหลือเกิน โอกาสทีเ่ราจะไปสุคตินั้นยากนัก เพราะมารมันวางกับ

เพื่อดักสัตวโลก ใหติดกับ ใหติดแรวของเขา มีรอบดาน จึงตองงดเวนทางอบาย ๓ อยางคือ 

๑. งดเวนการเรียนไสยศาสตรและอาคมขลัง 
๒. งดเวนการเรียนกัมมัฏฐานภาคมาร ไดแก กัมมฏัฐานที่ไมต้ังใจไวที่ศูนยกลางกาย

ทุกขนาน ใหเรียนกมัมัฏฐานที่ต้ังใจไวที่ศูนยกลางกายเทานัน้ 
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๓. งดเวนจากการทรงเจาเขาผี อยาเชือ่เจา อยาเชื่อผี อยาเชื่อตนไมใหญ เพราะ ๓ อยาง

นี้ เปนทางหายนะ ตามที่กลาวแลว 

 
 

ขอเสนอแนะการสอนตามงานตางๆ 
  
 ข้ึนชื่อวาสอนทุกอยาง ตองมีกุศโลบาย คืออุบายอันแยบยล ทีจ่ะใหคนเชื่อ ที่จะใหคนปฏิบัติ  

แตละคนยอมมีเทคนิค และวิธีเฉพาะของตน วาโอกาสใด จังหวะใด งานใด เวลาใด ที่จะสอดแทรก 

การปฏิบัติเบื้องตนได ควรฉวยโอกาสนัน้ทันที ใหรีบสอนและรีบปฏิบัติทันที แมเพียง ๕ นาท ีเขาเหลานั้น

ก็ไดทางปฏิบัติ ซึ่งในชวีิตของเขา เขาไมเคยทราบเลย เพราะไมมนีักปราชญคนใดแนะนาํเขา ถาทาน 

ทําได กุศลก็เปนของทาน 
 ทานทราบแลววา ไมวาปาฐกถาอะไร ไมวาจะเทศนอะไร ไมวาจะสอนอะไร ไมวาพดูดีแคไหน 

ไมวาจะเตรียมความรูไปดีอยางไร พอเทศนจบลงหรือปาฐกถาจบลง ถามวาผูฟงประทับใจอะไรบาง  

เราเปนผูเทศนเปนผูแสดงปาฐกถา รูสึกวาเขาเหลานัน้ ไดอะไรไปบาง เขาจะนาํเอาอะไรไปปฏิบัติบาง 

ผลสุดทาย เราเหนื่อยเปลา เตรียมความรูแทบเปนแทบตาย ผลก็คือ เขาหูขวาแลวออกหูซาย 
 เราควรเปลี่ยนวิธีของเราใหม เพราะวิธเีทศนและการแสดงปาฐกถา เปนของดีในกาลกอน  

แตยุคนี้สมัยนี ้ฝกทาํธรรมกายกนัดีกวา เพราะทําใหสงบระงับ และเกดิพระขึ้นในใจ วางวัตถุประสงค

เพียงแคนี้ ไมตองเอาอะไรกนัมาก เอากนังายๆ แคนี้ จงึขอเสนอแนะไวดังนี ้
 (๑.) งานทกุงาน ใหสอดแทรกการปฏิบัติธรรมกายเบื้องตนใหไดทุกงาน 
 (๒.) การสอดแทรกความรูเร่ืองธรรมกาย ทําใหไดทุกเรือ่ง หาวธิีเชื่อมโยงเอาเอง 
  ก. ยกเรื่องที่รับเชิญมากลาวกอน กลาวไปเปนกิริยาบญุ แลวโยงความรูเร่ืองนัน้  

มาเปนเรื่องธรรมกายทันที ถามีเวลาพอที่จะฝกเบื้องตน กข็อใหทาํทนัที เพียง ๑๐ นาที ก็เพียงพอแลว 

  ข. กําชบัเร่ืองอานิสงสของการเปนธรรมกาย ใหเปนที่เขาใจ ทัง้อานิสงสธรรมดาหรอื

โดยพิสดาร ตามแตจะเหน็สมควรจะพูดอยางไร จะกลาวอยางไร พิจารณาเอาตามสมควรได 
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ตัวอยางเชื่อมโยงไปถึงธรรมกาย 
 
ภาคปฏิบัติเบ้ืองตน 
 
 ๑. งานเผาศพ 
      ทานทั้งหลายตางกท็ราบแลววา ไปไมกลับ หลับไมต่ืน ฟนไมม ีหนไีมพน คือ ตาย 
 ถึงวาระของใคร ใครก็ตาย ตัวเราก็ตองตาย ไมวันใดกว็ันใด เราปรารถนาใหวิญญาณของผูตาย

ไปสูสุคติ ก็ตองทาํใจใหใส ทาํใจใหบริสุทธิ์ เมื่อใจของเราบริสุทธิ์ แปลวา ใจเราเปนกศุล แลวจึงสงความ

ปรารถนาดีไปในความบรสุิทธิ์นัน้ ความบรสุิทธิ์เปนดวงแกวใสอยูในทองของเรา มีวธิทีําดังตอไปนี้..... 

 
 ๒. งานแตงงาน 
     เราแตงงานกัน ก็เพื่อใหเกดิความเจริญรุงเรืองแกบาวสาว มีฐานะดี มีบริวารดี มีเพื่อนดี  

วิธีทีจ่ะทาํใหไดรับความเจรญิตามทีว่านั้น ตองอาศัย “กําลังใจ” เพราะตองใชใจทาํงานหลายอยาง  

ใจทํางานหนักหลายดาน ดังนั้น จึงตองฝกทําใจใหใส ใหสวาง เพราะใจที่ใส ใจที่สวาง เปนใจที่มี

ประสิทธภิาพ ทําความเจริญใหไดทุกอยาง ที่มาวนันี้ ก็เพื่อจะแจงใหทราบ หากจะกลาวโดยพิสดาร 

ความกย็าวไป เอาเปนวา วนันี้เรามาฝกวธิีทําใจใหใส มวีิธีดังนี้..... 

 
 ๓. งานทําขวัญนาค 
     ขวัญคือ ใจ ขวัญเสียคือ ใจเสีย ประสงคจะใหขวัญดี กต็องทําใจใหใส การที่เราทําขวัญนาค 

ก็เพื่อใหนาคมใีจดี วิธทีําใหใจดีก็คือ ทาํใจหยุดใจนิง่ แตการทาํขวัญนาคของเราแตกาลกอน เคยมีใคร 

ใจดีใจใสบางไหม มีแตใจหมอง เพราะเราดื่มของเมา และยังทําใหเปดไกตายไมรูวาเทาไร 

 
 ๔. งานขึ้นบานใหม 
 บานไมมีชวีิตจิตใจ แตผูอาศัยคือ มนษุย มีชีวิตจิตใจ บานจะสรางสวยแคไหน ถาผูอาศัยมีใจ 

ขุนมัว ความขุนมัวนัน้มีผลใหบานสวยกลายเปนสกปรก หากความขุนมัวมีมาก เปนผลใหเกิดปากเสียง

ในบาน ถงึกับทุบตีกัน ทุบตู ทุบของ บานทีเ่คยสวยจะกลายเปนไมนาด ูถาอยากใหบานสวยตลอดไป  

ผูอาศัยก็ตองทําใจใหสวยไปดวย 

 
 คําขึ้นตน ๔ งาน ตามที่กลาวเปนเพียงตัวอยางสัน้ๆ เพือ่โยงไปถงึการปฏิบัติธรรมกายเบื้องตน 

ทานจะยกพทุธวัจนะ หรือสุภาษิต หรือชาดก หรืออะไรที่เกีย่วของ เพือ่ใหการกลาวโยงเรื่องมีรสชาติข้ึน  

ก็ทําไดทั้งนั้น 
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 แตวาอยาใหยาว เพราะเวลามีนอย ไหนจะบอกแนวปฏิบัติ ไหนจะคุมการปฏิบัติ ไหนจะวัดผล

การปฏิบัติ หากเรากลาวยาวและเกิด “ติดลม” ข้ึนมา ทาํใหมีเวลาปฏบัิตินอย เราทาํไมไดผล ผูฟงก็

วิจารณเราได ทั้งนี้ทัง้นั้น ขอใหทานพิจารณาเอาเอง 

 
 ๕. งานวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
      ควรเนนการปฏิบัติบูชา ดีกวาจะใหไปเวยีนเทียน ถาทาํไดทั้งนั่งปฏบัิติเสร็จแลวเวยีนเทียน 

ขณะเดินใหบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” เร่ือยไป ก็จะเปนการด ี
 เทาที่เราเหน็กนัมา ผูมาเวยีนเทยีนไมทราบหลักปฏิบัติทางใจ เดนิไปคุยกันไป จะไดอะไรสัก 

แคไหน เราจะตองตั้งกฎเกณฑ วานัดพรอมกันที่ไหน ฟงการบรรยาย นัง่ปฏิบัติบูชา เสร็จแลวให 

เวียนเทยีน ขณะเวียนเทียนแนะนาํขอปฏิบัติวาใหทําอยางไร กลับไปบานแลวใหปฏิบัติอะไรตอไป

อยางไร บอกไปดวย 

 เหตุผลที่ใหบริกรรม “สัม มาอะ ระ หัง” เพราะ สัม มา อะ ระ หัง ทาํใหเกิดธรรมกาย และ

ธรรมกายคือตถาคต ตถาคตคือ พระพทุธเจา และธรรมกายคือพุทธรตันะ คือ ธรรมรัตนะ คือ สังฆรัตนะ 

ดังนัน้ การบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง จึงถกูพระรัตนตรัยตั้งแตตนจนจบ แตวาขณะบริกรรมนั้น จะตอง

เอาใจจรดไวทีศู่นยกลางกาย จึงจะเกิดผล หากบริกรรมลอยๆ โดยไมต้ังใจไวที่ศูนยกลางกาย จะถูกมาร

ระเบิดดวงบญุของทานทนัท ี
 เมื่อจรดใจถูกศูนยกลางกายแลว พระพทุธองคจะถอนถอยมารักษา ไมวาจะบริกรรม  

สัม มา อะ ระ หัง ณ สถานทีใ่ดก็ตาม คาถา สัม มา อะ ระ หงั เปนคาถาที่ใหอานิสงสแกผูภาวนาเสมอไป 

 
 

ทฤษฎีที่ตองจดจํา 
 
 นับวาเปนทฤษฎีที่สําคัญมาก นักปฏิบัติจะตองทองจําไว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติของเรา 

เรียกวา ทฤษฎีแกเขลา ๔ ม. (มอ) เปนดังนี้  

 
 ๑. ไมถูกศนูยผิดทาง 
      ศูนยในทีน่ีคื้อ ศูนยกลางกาย การเดินใจตามหลกัของมรรค ๘ ตองตั้งใจที่ศูนยกลางกาย ถงึ

จะเขาถงึปฐมมรรค เขาถึง ศีล สมาธ ิปญญา วมิุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ เห็นกายในกาย จิตในจิต 

ธรรมในธรรม เร่ือยไป จนบรรลุมรรคผล และแจงนพิพาน ถาตั้งใจไมถูกศูนยกลางกาย แปลวา ลมเหลว

โดยสิ้นเชงิ เรียกวา ผิดทาง 
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 ๒. ไมหยุดไมถึงพระ 
     หยุดคือ ทาํใจหยุด ทําใจนิ่ง ที่ศูนยกลางกาย จงึจะถึงพระ พระก็คือ พระธรรมกาย ธรรมกาย

คือตถาคต ตถาคตคือ พระพทุธเจา 
 ถาทาํใจหยุดไมได ทําใจนิ่งไมได แปลวา ลมเหลวโดยสิน้เชิง ไมเหน็ธรรมกาย ก็แสดงวา  

ไมถึงพระ 

 
 ๓. ไมถูกกลางออกนอก 
     กลางคือ จดุใสเทาปลายเข็ม อยูกลางดวงธรรมทกุดวง จุดใสเทาปลายเข็มนี้ คําพระทาน 

ใชวา “เอกายนมรรค” แปลวา ทางเอก 
 เวลาทําวิชา ทานใหจรดใจถกูกลาง แลวกลางจะวาง ในวางนัน้เราจะเห็นธรรมลําดบัสูงตอไป 

ไมมีส้ินไมมีสุด ถึงดวงธรรมใดพึงจรดใจใหถูกกลางเขาไว 

 หากเดินวิชาโดยวางใจไมถูกกลาง แปลวา ออกนอกลูนอกทาง ถูกมารเขา
หลอกเรื่อยไป ไมพบของจริง 
 วิชาของพระทานเดนิในคือ เขากลางเรื่อยไป นอก ใน ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง และระหวาง

หัวตอกาย ทานไมไป ทานสงใจเขากลางในกลาง หรือกลางของกลาง และดับจากหยาบไปหาละเอียด

ยิ่งขึ้นไป 
 สวนวิชาของมาร เขาไมเดนิกลาง เขาจรดใจออกนอกเรือ่ยไป คือ เขาสงใจไปนอก ใน ซาย ขวา 

หนา หลัง บน ลาง และระหวางหัวตอกาย ไมเขากลางเลย กัมมัฏฐานของมาร เขาเดินวิชาอยางนี้  

ตางกับการเดนิวิชาของพระภาคบุญ 
 ดังนัน้ ถาเราไมสงใจเขากลาง แปลวา ออกนอก เตลิดเปดเปงไปกันใหญ เห็นของหลอกของ

ปลอมตลอดไป โดยที่เราไมรูวา เราเหน็ของปลอม เหน็ของหลอก มารมันหลอกเรา ไปเรียนกัมมัฏฐาน

ของมารมาแลวกี่อายุคน ก็สอนกนัสืบมา บอกกันสืบมา เรียนถายทอดกนัมา เรียกวากมัมัฏฐานบาง 

เรียกวา สมถะบาง เรียกวา วปิสสนาบาง เรียกวารูปนามบาง  เรียกมโนมยทิธิบาง เรียก สติปฏฐานบาง 

เรียกกนัจนไมรูวาอะไรเปนอะไร เดี๋ยวดังทีโ่นน เดี๋ยวดังทีน่ี่ เดี๋ยวมีผูวิเศษเกิดทีน่ั่น เดีย๋วมีอาจารยวเิศษ

ที่นี ่
 เมื่อไดตรวจสอบดูแลว จะพบวากมัมัฏฐานเหลานัน้ หรือจะเรียกอะไรก็ตามที ไมไดวางใจไวที่

ศูนยกลางกาย ไมเดินวิชาไปตามหลกัของกลางของกลางทั้งสิน้ จงึไมจัดเปนวิชาของพระ แตเปนวชิาของ

มาร จงึเหน็รอยแปด วากันเปรอะทีเดียว จับเนื้อวิชาไมได ไมมีตน ไมมีกลาง ไมมีปลาย หาที่มาทีไ่ปไมได 

มีแตการอวดอางฤทธิ์ของอาจารย มีแตการอวดสมบัติความมัง่คั่ง ยอมจะหลงเชื่อในทางนั้น นี่แหละคือ 

เดชานุภาพของมารเขา 
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 ๔. ขุดไมลึกไมถึงน้ํา 
     หลวงพอวดัปากน้าํมีคตอิยูขอหนึง่ คือ “ขุดบอลอธารา ขุดตื้นๆ น้าํไมมี ขุดถึงที่ น้ําจงึไหล”  
 ทานอุปมาวา การขุดบอลอน้ํา หรือการขุดสระเพื่อจะเอาน้าํไปใชนั้น ตองขุดไปลึกๆ จึงจะถึง 

ตาน้ํา แลวจงึจะไดน้ําใช ถาขุดตื้นๆ จะเจอน้ําไดอยางไร 
 ในการเรียนวชิาธรรมกายก็มอุีปมานยัเดียวกัน คือใหเรียนใหลึก เมื่อจรดใจลงแลว พงึเดินวิชา 

ใหเขากลางในกลาง และกลางของกลาง ยิง่ขึ้นไป เมื่อไปถึงละเอยีดแลว ใหเอาละเอยีดนั้นเปนหยาบ 

และไปหาละเอียดยิ่งตอไปอีก ดับหยาบไปหาละเอียดยิง่ขึ้น จนไปถึงอายตนะนพิพานที่ละเอียดยิง่  

ถึงวชิาที่ละเอยีดยิ่ง อันเปนเขตที่มารเขาไปปนเปนไมถึง วิชานัน้และความรูนั้นจงึจะใหมรรคใหผลแกเรา

ไดแทจริง 
 ที่วาขุดไมลึกไมถึงน้ํา มีความหมายตามทีก่ลาวนี ้
 ดังนัน้ พึงจาํทฤษฎี ๔ ม. (มอ) นี้ใหแมน และนําไปพิสูจนวิชาในกัมมฏัฐานของมารไดทั้งหมด 

วาอะไรเปนของจริง และอะไรเปนของปลอม 

 
 

แกนแทของพุทธศาสนา 
 
 ๑.) คําสอน 
  สพฺพปาปสฺส  อกรณํ ไมทําบาปทัง้ปวง 
  กุสลสฺสูปสมฺปทา ทํากุศลใหพรอม 
  สจิตฺตปริโยทปน ํ ทําใจใหใส 
 ๒.) การทําใจใหใส ต้ังใจไวทีศู่นยกลางกาย ทาํใจหยุด ทําใจนิ่งที่ศูนยกลางกาย แตการทําใจ 

ใหใส มีวธิีทาํ ๒ อยาง 
  (ก.) หาสื่อใหใจเกาะยึด เรียกวา กาํหนดนมิิต โดยใชปญจกัมมัฏฐาน คือ เกสา โลมา 

นขา ทนัตา ตโจ อยางใดอยางหนึง่ หรือจะรวมทัง้ ๕ อยาง เปนนิมิตกไ็ด 
  (ข.) หาสื่อใหใจเกาะยึด เรียกวา กาํหนดนมิิต โดยใชวัตถุสีขาวหรือดวงแกวใสเปนนมิิต

ก็ได 
 กําหนดนิมิตแลว ยงัไมทาํใหใจใสได จึงตองใชภาวนาดวย ดังนั้น ใจเราทาํงาน ๒ อยาง คือ 

กําหนดนิมิตและภาวนา เพือ่เปนอุบายใหใจ “หยุด” และ “นิ่ง” เมื่อสภาพใจหยุดและนิ่งไดสวนแลว  

จึงเกิดสภาพ “ใจใส” และเห็นอุคหนิมิตเปนดวงใส 
 ๓.) อุคหนิมิต เปนสื่อใหเหน็ปฐมมรรค ศีล สมาธ ิปญญา วมิุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ  

เปนลําดับไป 
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 การดําเนินทางใจลักษณะนีเ้รียกวา ใจเขาหาอริยมรรค ๘ ดวงธรรมเหลานัน้เปนมรรค คือ  

เปนทางใหใจเดิน เดินไปหาผล ผลคือ กาย ไดแก กายตางๆ 
 แตผลคือกายนั้น มทีั้งผลโลกียและโลกุตระ กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม ทั้งหยาบและ

ละเอียดเปนโลกีย ธรรมกายเล็กถงึธรรมกายใหญเปนโลกุตระ และแยกธรรมกายออกเปนมรรคเปนผล

ตอไปอีก โสดามรรค โสดาผล สกิทาคามมีรรค สกิทาคามีผล อนาคามมีรรค อนาคามีผล อรหัตตมรรค 

อรหัตตผล 
 ๔.) ธรรมกายเปนที่รวมพระไตรปฎก เปนผูเห็นวิชา ๓ เปนผูแจงวิชาวิเศษ แจงนรก แจงโลก  

แจงสวรรค แจงนพิพาน แจงในวิชาอาสวกัขยญาณ แจงในวิชาละสังโยชน เปนตน 

 แตการแจงนัน้ มีเบื้องตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับการ “หยุด”  

และ “นิง่” ของแตละบุคคล ถาหยุดและนิง่ไดมากและนาน เขากลางไดมาก ก็แจงมาก ทําไดนอย  

ก็แจงไดนอย 
 ความจริงพระพุทธองคทรงเห็นกายทพิย พรหม อรูปพรหม มาจากสํานักของอทุกดาบสและ

อาฬารดาบสแลว แตทรงเหน็วา กายเหลานี้ยงัไมอาจนําไปสูการตรัสรูได จึงทาํความเพียรตอไปเปนเวลา 

๖ ป ในที่สุดบรรลุ “ธรรมกาย” 
 แตพระองคทรงหยุดไดมาก นิ่งไดมาก ทํานิโรธไดมาก สามารถติดตอกับธรรมกายไดอยาง

ฉับพลันทันท ีธรรมกายก็บอกวิชาไตรปฎกแกกายมนษุยของพระองคไดอยางคลองตวั กายมนุษย 

ของพระองคกน็ําความรูนัน้มาบัญญัติเปนพระไตรปฎก 
 มาถงึยุคเรา สมัยของพวกเรานี ้เราเรียนวชิาธรรมกายตามวธิีของพระองค เหน็ธรรมกายอยาง 

ที่พระองคเหน็ก็จริงอยู แตการ “หยุด” การ “นิ่ง” และการทํานิโรธของเรายงัทาํไดไมเกง ความแจงของ

เราจึงนอยกวา ไมเปนทีพ่อใจของเรา ขอนี้เราตองยอมรับ และเรามหีนาที่ตองพากเพียรกนัตอไป 
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สรุปแกน 
 

 ตนตอของตัวศาสนา อยูที่ธรรมกาย ธรรมกายเปนที่รวมของ
พระไตรปฎก และคําสอนตางๆ  

 
 กายมนุษยของพระพุทธองคทํานิโรธ คือ ความหยุดความนิ่งไดฉับพลัน สามารถติดตอกับ

ธรรมกาย ของพระองคไดอยางรวดเร็ว นาํความรูจากธรรมกายมาสอนพทุธบริษทัไดทุกเมื่อเชื่อวนั  

และรวมเปนพระไตปฎกไว ความจรงิยงัมีความรูอีกมากทีย่ังไมไดบันทึกไว ถากายมนษุยของพระองค 

ยังไมตาย เราคงมีตําราทางศาสนาเลาเรียนกนัมากกวานี้ ความรูที่ไดจากธรรมกายเรียกวา “ตรัสรู”   

ตรัส แปลวา บอก  รู แปลวา ทราบ ทราบจากการบอกของธรรมกาย 

 
 การเขาถึงธรรมกาย มาจากหลักดังนี้ 
  (ก.) – สจิตฺตปริโยทปนํ – ศูนยกลางกาย - ปฐมมรรค 

  (ข.) – ปฐมมรรค – ใจเขาสูมรรค ๘ – ศีล – สมาธิ – 

ปญญา – วิมุตติ – วิมตุติญาณทัสสนะ – เห็นกายในกาย  

(กายละเอียดของตน) – ธรรมกาย 
 
 ถาเขียนใหละเอียดขึ้น จะไดหลักดังนี ้

  ก.) – สจิตฺตปริโยทปนํ – ศูนยกลางกาย – นิมิต - ปฐมมรรค 

  ข.) – ปฐมมรรค – ใจเขาสูมรรค ๘ คือ รวมเปนหนึง่ เดนิไปถึงศีล – สมาธิ – ปญญา – 

วิมุตติ – วิมุตติญาณทัสสนะ ไปเหน็กายในกายของตน – บรรลุธรรมกายตั้งแตธรรมกายเบื้องตนจนถงึ

ธรรมกายใหญ 

  ค.) – ธรรมกาย เปนผูบัญญัติคําสอน บอกปฎกตางๆ เพราะเปนผูแจงโลก แจงธรรม 

 
 

ธรรมกายคือตัวพุทธศาสนา 
 
 แกนหรือตัวพทุธศาสนาคือ ธรรมกาย การฝกใหเห็นธรรมกาย เปนการเขาถึงพระรัตนตรัยโดยใจ 
 ธรรมกายเปนผูนําเราใหหลดุพน 
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 ดังนัน้ การฝกใจแนวอื่นไมใชการเขาถงึพระรัตนตรัย ไมวาจะเปนกัมมฏัฐานใด ไมวาการเจริญ

ภาวนาทางใจแนวใด ถาไมวางใจไวที่ศูนยกลางกาย และไมบรรลุธรรมกายแลว ถือวากมัมัฏฐานนั้น  

การเจริญภาวนาแนวนั้นๆ ไมใชการเขาถึงพระรัตนตรัย ไมใชการเขาถึงตัวศาสนา ไมใชวิธีหลุดพน  

ไมใชทางสายเอก ไมใชทางของอริยมรรค ๘ 

 

 
ประชาชนไดรับความรูผิดๆ 

 
 ประชาชนไดรับความรูผิดๆ เนื่องจากผูรูนาํความรูผิดๆ มาสอน เราไมควรกลาวโทษประชาชน 

เพราะประชาชนเปนรับคําสอน ผูสอนควรจะทบทวนความถูกตองแหงความรูนัน้ วาความรูที่ถูก
นั้นคืออะไรกนัแน 
 ไดมีการนําความรูไปตรวจสอบกับไตรปฎกเพียงใดหรือไม ไดตรวจสอบกับตําราใดหรือไม 

 
 การนําความรูทางจิตใจที่ผิดๆ ไปสอน เหมือนหนึ่งใหเขา
กินยาพิษ เพราะเขาจะเชื่อผิดๆ  ปฏิบัติผิดๆ ไปอีกนานเทาไร 
ใครจะทราบ 

 
 เขาเหลานัน้สรางบุญผิด สรางบารมีผิด เขาเหลานัน้มีอันตองเปนไป ทั้งที่เขามชีีวิตอยูก็ดี  

หรือเขาวายชนมไปแลวก็ดี เพราะเหตุจากการยึดมัน่ถอืมั่นการดําเนนิทางใจที่ผิดๆ ซึ่งความรู และ 

ความเชื่อนั้น เกิดจากผูรูเอาความรูผิดๆ ไปสอนเขา โดยที่ผูสอนเชื่อวาความรูนั้นถกูตองแลว อยางนี้ 

นับวาเปนบาปกรรมของผูสอนอยางรายแรง 

 
 

วิชชากับอวิชชาที่ตองทราบ 
 
 ในการดําเนนิวิชา ตองทราบวาอะไรเปนของจริง (วิชชา) และอะไรเปนของปลอม (อวิชชา) 

สําหรับเบื้องตนนี ้ขอใหทราบดังนี ้
๑.     ถูกศนูย (กลางกาย) หยุด นิ่ง แนน เปนวิชชา 

  สวนออกนอกศูนย รัว สาย ไหว เปนอวชิชา 
๒.    ขาว ใส เขากลางของกลาง เปนวิชชา 
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  สวนดํา ขุน มัว ไมเขากลางของกลาง คือ ไปนอก ใน ซาย ขวา หนา หลงั บน ลาง เปน  

  อวิชชา 
๓.    เห็นนอก คือเห็นขางนอก ไมเหน็ในทอง คือ ไมเหน็ที่ศูนยกลางกาย เหน็อยางนี้เปน 

       อวิชชา 
สวนเห็นใน คือเหน็ในทอง ไดแก เหน็ที่ศูนยกลางกาย เห็นอยางนี้เปนวิชชา 

 เหตุทีน่ํามาเสนอไว ก็เพื่อความถูกตองของการทาํวิชา และเพื่อความถกูตองของการเดินวิชา 

 
 

ความตางกันระหวางวิชชากับอวิชชามีมาก 
 
 คําวา วิชชา หรือเรียกวา ฝายบุญ ภาคกุศล สัมมาทิฏฐิ กุศลาธัมมา ภาคขาว ภาคพระ รวมแลว

เรียกหลายอยาง 
 คําวา อวิชชา หรือเรียกวา ฝายบาป ภาคอกุศล มิจฉาทฏิฐิ อกุศลาธัมมา ภาคดํา ภาคมาร  

หรือ มาร รวมแลวเรียกหลายอยาง 
 เพียงแตชื่อของธรรม ๒ ภาค ทานเหน็แลว 
 สวนอีกภาคหนึ่ง เรียกวา ธรรมภาคกลาง ภาษาพระเรียก อัพยากตาธมัมา คําทัว่ไปเรียก  

ภาคกลาง หรือธรรมภาคกลาง คือ ประเภทบุญไมทาํและกรรมก็ไมสราง อยูเฉยๆ ธรรมกายของธรรม

ภาคนี้ สีตะกั่วตัด หรือ ดําๆ ดางๆ ดวงธรรมของธรรมภาคนี้ก็มีสีตะกั่วตัด หรือดําๆ  ดางๆ  กายทพิย  

กายพรหม กายอรูปพรหม ของธรรมภาคนีก้็มีสีเชนที่กลาวนี้ดวย ธรรมภาคนี้จัดเปนภาคมารดวย เพราะ

ระหวางวิชชากับอวิชชา ถาฝาย ไหนชนะ ธรรมภาคกลางหรืออัพยากตาธัมมา จะไปเขากับฝายนัน้ 
 ธรรม ๓ ภาคนี้ คือ ภาคพระ ภาคมาร และภาคกลาง (อัพยากตาธัมมา) ตางฝายตางก็มี
พระพุทธเจา 
 ตางเปนอริแกกัน  ไมถูกกัน 
 รบกันในธาตใุนธรรม  ไมหยุดหยอน 
 เพราะตางกแ็ยงอํานาจปกครองในสัตวโลก 
 ถาภาคพระชนะ  สัตวโลกก็เปนสขุ 
 ถาภาคมารชนะ  สัตวโลกก็เปนทกุข 
 ขณะนี้ งานรบกันในธาตุในธรรม ยังไมยุติ 
 ถามวารบกนั ทําอยางไร ยังตอบตอนนี้ไมได เพราะเปนวิชาชัน้สูง ถงึตอบไว ทานกไ็มเขาใจ 

เพราะเปนวิชาระดับสูง 
 งานของพระกบังานของมารนั้นตางกนั 
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งานของพระ 
 
 คําวาพระมีชื่อเรียกอีกหลายอยาง ไดกลาวไวแลวในชัน้นี ้ใหทานไดทราบหนาที่ของพระ  

ทราบงานของภาคพระไว คือ 
 มีหนาที่ใหสัตวโลก มีใจสงบระงับ มีใจใสสวาง เห็นธรรม เห็นมรรคผลนพิพาน สําเร็จมรรคผล 

พนจากวัฏสงสาร ฝนฟาตกตองตามฤดูกาล สมบูรณบริบูรณ ปราศจากสงคราม 

 
 

งานของมาร 
 
 คําวามารมีชื่อเรียกหลายอยาง ไดกลาวไวแลวในชั้นนี้ ใหทานทราบหนาที่ของมาร  

ทราบงานของภาคมารไว คือ 
 มีหนาที่ใหสัตวโลก มีใจรอนรน ระคนดวยโลภะ โทสะ โมหะ ราคะ ใจมดื ใจบอด เหน็ผิด คิดผิด 

ไมเห็นธรรม สรางเวรสรางบาป เวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสาร ขาวยากของแพง ฝนแลง เหี้ยนเตียน 

เกิดสงคราม หาความสงบไมได 

 
 

ผลของการเดินทางใจ 
 
 ใครมีใจเดินเขาหาพระ ใจถกูศูนยกลางกาย เขาก็มีใจหยุด ใจนิง่ ใจใส เหน็ธรรมกาย และ 

ไดมรรคผล ไดรับความสุข มสุีขคติเปนทางไป แปลวา อยูในปกครองของพระ พระก็ใหความสุข 
 ใครมีใจหางพระ ใจไมถูกศนูยกลางกาย ใจเขาไมหยุด ไมนิ่ง ใจขุนมวั ไมเห็นธรรม หากประสงค

จะหลุดพน กม็ักเรียนแตกมัมัฏฐานของภาคมาร คือ ไมต้ังใจไวที่ศูนยกลางกาย ไมเห็นกายในกาย  

ไมเห็นจิตในจิต ไมเหน็ธรรมในธรรม ไมเดนิใจถูกทางสายกลาง หรือเรียนแตเดรัจฉานวิชา เวทมนตร

คาถา ทรงเจาเขาผี แปลวา เขาอยูในปกครองของมาร มารก็ใหความทกุข มีทุคติเปนทางไป 

 
 

ความตางกันระหวางพระกบัมาร 
 
 พระกับมารมคีวามตางกนั ทั้งโดยลักษณะและโดยการเดินวิชาแลว ยงัตางกันในเรื่องอื่นๆ อีก

มาก สําหรับหลักสูตรบทนี ้จะขอยกบางเรือ่งมากลาวไวพอสังเขป ดังนี ้
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๑.  ธรรมกาย 
ภาคพระ ธรรมกายขาวและใส 
ภาคมาร ธรรมกายดาํประดุจนิล 

 
          ๒.  ดวงธรรม 

ภาคพระ ดวงธรรมขาวและใส 
ภาคมาร ดวงธรรมดําประดุจนิล 

 
๓. การต้ังใจ 
 ภาคพระ  ต้ังใจที่ศูนยกลางกาย 
 ภาคมาร ไมต้ังใจที่ศูนยกลางกาย แตไปต้ังที่อ่ืน 

 
๔. การเดินใจ 

ภาคพระ เขากลางของดวงธรรม และเขากลางของกลาง ตรงจุดใสเทาปลายเขม็เร่ือยไป 
ภาคมาร ไมเขากลาง แตไปนอก ใน ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง เร่ือยไป คือ ออกนอก 

 
๕. เครื่อง 

ภาคพระ หมุนขวา 
ภาคมาร หมุนซาย 

 
๖. ส ี

ภาคพระ สีขาว 
ภาคมาร สีดํา 

 
๗. ทิศ 

ภาคพระ ทิศตะวนัออก 
ภาคมาร ทิศตะวนัตก 

 
๘. นิพพาน ภพ ๓ 

ภาคพระ ขาวและใส 
ภาคมาร ดํา 
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๙. ปฎก 
ภาคพระ ทาน ศีล ภาวนา 
 ศีล สมาธ ิปญญา 
 อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
 ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา 
 โคตรภู โสดา สกิทาคามี อนาคาม ี
 พระอรหัตต ตรัสรูเปนพระพทุธเจา 
ภาคมาร อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทฏิฐิ 
 โลภะ โทสะ โมหะ 
 ราคะ โทสะ โมหะ 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย 
 สักกายทิฏฐิ สีลัพพตปรามาส วิจิกจิฉา 
 กามราคะ พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ 
 มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 

 
๑๐. ลักษณะของใจ 

ภาคพระ ขาว หยุด นิง่ แนน ใส 
ภาคมาร ขุน รัว ไหว สาย มวั 

 
 เหตุทีน่ําความตางกนัของภาคพระและของภาคมารมาแสดงไว ก็เพื่อใหแยกวิชาดูวา วิชาใด 

เปนของพระ และวิชาใดเปนของมาร ความพิสดารของความรู จะไดอธิบายในวิชาระดับสูงตอไป  

แมจะไมเขาใจอะไร แตก็ทราบไวเปนพื้นฐานเบื้องตน 
 เพียงเทานี้ เราก็ตรวจสอบไดวา ความรูของเกจิอาจารยใดเปนกัมมัฏฐานของพระ และความรูใด

แนวใดเปนกัมมัฏฐานของมาร ความรูของใครผิด และความรูของใครถูกตอง วัดกนัดวยความรู 

เพียงเทานี้ ก็ชดัเจนแลว 
 ความรูของวชิาธรรมกายนัน้ แสดงเทาไรกไ็มมีวันจบสิน้ พูดไดแสดงไดต้ังแตตนจนปลาย  

แตความรูกัมมัฏฐานแนวอืน่ จับตนชนปลายไมถูก ไมกี่เพลงก็ตกมาตาย ของจรงิกบัของปลอมตางกนั

อยางนี้แหละทานทัง้หลาย พิจารณาดูเถดิ 
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การเห็นวิชาที่ถูกตอง 
 
 ๑. ตองเหน็ในหยุด ในนิง่ เหน็ในกลางตรงจุดใสเทาปลายเข็ม เห็นในสวางในใส ส่ิงทีเ่ราเหน็ 

จึงจะถกูตอง 
 ๒. แตถาใจไมหยุด ไมนิ่ง ใจรัว ใจสาย ใจไหว ไมเหน็ในกลาง แปลวา มารเขาสอดละเอียด 

เขามาได ส่ิงทีเ่ห็นจึงเชื่อไมได เพราะภาคดําเขาแทรกเขามา 
 ตอเมื่อหยุดไดจริง นิง่ไดจริง เขากลางของกลางไดจริง ทาํใสไดจริง ทาํอยางนี้ มารแทรกไมได 

ความรูและความเห็นนั้น จึงจะถูกตองและเชื่อถือได 

 
 เมื่อความรูของเราสูงขึ้น มารก็มีความรูขั้นละเอียดมาสูกับเรา
อีก เพื่อใหรูใหญาณของเราผิดไปไดอีก เราจะหยุดเพียงนั้น นิ่งเพียง
นั้น เขากลางของกลางไดเพียงนั้น ทําใสไดแคนั้นไมไดเสียแลว 
ความรูของเราตองพัฒนาไปอีก เพราะภาคมารเขาคิดวิชาทันเรา  
รูเชิงมวยทนัเรา 

 
 เราตองหยุด นิง่ แนน เขากลางหมนุขวา อธิษฐานใหเซฟ มรรค แก็ส กรด ไอ อัสนีธาตุ  

กินละลายรอบตัว เมื่อนั้นแหละ รูและญาณของเราจึงจะใชการได 
 เหตุนี ้เราไมควรเชื่อความรูและญาณของเด็ก เพราะเดก็มีวิชาออน ไมมีความรูปองกนัตนเอง  

ถาเรามีความจําเปนตองใชเด็กหรือวาจะใหเด็กดูอะไร เราตองมีความรูปองกันเดก็ดวย ความรูเร่ืองนี ้ 

พูดกันมานานพอสมควร เราทานทราบมาตรงกันวา มารมันสามารถจาํแลงตัวไดเหมอืนพระพุทธเจา  

เราไดอานเรื่องนี้ดวยกนัทกุคน กรณีนีเ้ราจะมีความรูอะไรพิสูจนวา รูปรางของพระพุทธเจาที่เราเห็นนั้น 

เปนของปลอม เพราะมารมนัจําแลงขึ้นมา ถาเราไมทราบมาแตตนวา มารมันจาํแลง เราจะทราบได

อยางไรวา พระพุทธเจาที่เราเห็นนัน้เปนของปลอม 
 นี่เปนตวัอยาง วาของปลอมมารเขาทาํไดแนบเนยีน อยางที่เราจะจับไดยาก ดังนั้น เราควรฝก
วิชา ใหเปนตามกฎเกณฑที่กลาวใหได เพื่อเราจะไดเห็นของจริง เพราะมารเขามหีนาทีใ่หเรา 
เห็นของปลอมแตไหนแตไรมาแลว และเราจะไดไมหลงตัวเอง วารูและญาณที่เราเห็นนั้น เหมาเอาวา

ถูกเสมอไป 
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เนื้อหาวิชาธรรมกายยังมีอีกมากนัก 
 
 เทาที่กลาวมาตลอดเลม เปนความรูเบื้องตนเล็กนอยเหลือเกิน ยังไมถงึเนื้อหาวิชาเลย แตก็ใช

กระดาษพิมพมาก แมกระนัน้ กย็ังไมจุใจผูเขียน เพราะยังทําความเขาใจความรูระดับนี้นอยไป 
 พึงเขาใจวา เนื้อหาของวิชาธรรมกาย ยงัมีอีกมากมายกายกอง ทานใดจะมีบุญไดเรียนถงึ  

อันนี้ข้ึนอยูกับวาสนาบารมีของแตละบุคคล 
 ผมก็ไดแตหวังใจวา ขอใหทกุทานไดมีโอกาสเรียนใหจบทุกหลักสูตรและทุกระดับชัน้ ต้ังแตงาย

ไปถึงชั้นสงู อยาไปรอชาติหนาเลย 

 
 อยาไดไปหลงคําวิจารณของมารนอยใหญ อยาไดเกิดกังวลใจ
ตอการออกความเห็นของผูไมรู อยาไปตกเปนทาสของคนมีสตางค 
อยาไดเกรงใจตอผูมีอํานาจและผูมียศศักด์ิ อยาไดกังวลใจตอ
ความเห็นของผูอุปการะ ในทางที่ไรเหตุผล 

 
 เพราะสิง่เหลานั้น เปนอุปสรรคตอการบําเพ็ญบารมีของทาน ทานรับฟงหมดทุกเรื่อง 

ทานก็แพมาร คือ ไมไดบําเพญ็บารมีอันไพศาลนี ้

 
 ในระหวางการเดินทางสรางบารมีนั้น ทานจะพบอุปสรรค
นานา มารมันจะขวางทานทุกอยางไป ถาเราไมอดทน เราก็ไมได
บารมี เราจะยอมใหวันและเวลาลวงไป โดยที่เราไมสรางบารมีเลย
นั้น ทานจะเลือกเดินทางนั้นหรือ ? 

 
 ความตายใกลตัวเราเขามาทกุที แลวผูหวังดีเหลานั้น จะชวยอะไรเราได แลวเราจะไดอะไร ใน

เมื่อเราจะตองตายลงวันนัน้ 

 
 

หนังสือเลมนี้ใหอะไรแกทาน 
 
 ทานใชเวลาอานนาน ใชเวลาฝกนาน ใชเวลาตอบคําถามนาน สรุปแลว ทานมีความรูชวยให

เพื่อนสหธรรมกิ ทาํวชิาธรรมกายเบื้องตนได คือทําวิชา ๑๘ กายได ตามแนวหนังสอื “ทางมรรคผล” 

(๑๘ กาย) ของหลวงพอวัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ 
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 คือ มีความรูสอนได อธิบายได บอกได แนะนําได 
 และกวาจะทาํไดตามที่กลาวนั้น ตองใชเทคนิคฝกมากหลาย กวาเราจะดําเนนิวชิา ๑๘ กายได 

ไมใชของเลนทีเดียว 

 
 เมื่อเราทําไดแลว ตามวิธีการและเนื้อหาตลอดเลมหนังสือนี้ 
อยาไดคิดวาเราเกง อยาไดคิดวาเราวิเศษ 
 แทจริงแลว เราเปนธรรมกายเพียงเบื้องตนเล็กนอย  
และนิดเดียวเทานั้น ยังใชการอะไรไมได 

 
 ถาจะใหใชการได 
 ทานตองเรียนตอ ตองศึกษาตอ 

 อาณาจักรแหง “วิชาธรรมกาย” มีความกวางและไพศาลยิ่งนัก 
 เราเกิดมา เพือ่จะมาหาของจริง 
 ธรรมกาย คือ ของจริงของพทุธศาสนา 
 แตเราคนกันไมถึงเอง 
 ถึงเหมือนกัน แตถึงของหลอก ถงึของปลอมกันทั้งนัน้ 

 
 กวาเราจะพบของจริง เราตางก็เรียนกัมมัฏฐานของมาร  
มาคนละหลายขนาน บัดนี้ ทานพบของจริงแลว จงพยายามตอไป 
จงฟนฝาตอไป 

 
 จงไปใหถงึวิชาธรรมกายชั้นสูงเถิด 

 ฝมืออยางเรา ทําไดแควิชา ๑๘ กาย ดูวาไมสมภูมิของวปิสสนาจารย “แค ๑๘ กาย มันต่ําตอย

สําหรับเรา”  
 อีกไมนานเกนิรอ ทานคงไดพบตําราวิชาธรรมกายชัน้สูง ผมกาํลังเขียนอยู ขอใหทานโชคดี ได

เปนเจาของตาํราเลมนั้น 
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วิธีสอบรูและวิธีสอบญาณ 
 
 วันหนึง่ๆ ทานตองทําวิชา ๑๘ กาย ทั้งอนุโลม และปฏิโลม อยางนอยวนัละ ๑ คร้ัง อยางมาก 

ไมมีกําหนด ยิง่ทาํไดมาก ยิง่ดีมาก เพราะดวงธรรมจะใสยิ่งขึ้น กายสะอาดยิ่งขึน้ 

 
 แตถาทานเกียจคราน นานๆ จึงเดินวิชา ๑๘ กายหนหนึ่ง  
หรือวานึกขึ้นได ก็ทํา ถาเปนอยางนี้ ธรรมจะเลือนลาง และ 
ดับในที่สุด นับวาเปนความสูญเสียอยางใหญหลวงของเรา  
ทานหมดที่พึ่งทางใจ ทานไมมีทีพ่ึ่งแลว 
 

 ดังนัน้ จงึขอใหทานขยนั เพือ่รักษาสมบัติอันล้ําคา คือ รักษาธรรมกายของทานอยาใหมัว 

 บางวัน ทานม ี“รู” และเกิด “ญาณทัสสนะ”  
 เห็นพระพุทธเจา เห็นหลวงพอวัดปากน้าํ เห็นกายทพิย หรือเหน็ญาตขิองทานที่ตายไปแลว 

 ทาน “อยาเพิ่งเชื่อ” 
 ตองสอบรูและสอบญาณกันกอน 
 เพราะมารมนัจําแลงใหเหน็ไดทั้งนัน้ มันจะทําเหมือนใคร อยางไร เขาทําไดทัง้นัน้ 

 
วิธีสอบก็คือ 
 
 ๑.) ใหทานสงใจธรรมกายของทาน หยุดนิง่กลางดวงธรรมในทองของกายทีท่านเหน็นั้น จรดใจ

กลางดวงธรรม ใหจี้และเหน็ “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม จี้แลวนกึใหจุดใสเทาปลายเข็มหมนุขวา 

ทอง “หมนุขวาในหมุนขวาทับทวีๆๆๆ”  
 จากนั้น ลําดับดวงธรรมไปใหครบ ๖ ดวง 

 
 ๒.) จี้กลางดวงธรรมที ่๖ แลวจะเห็นกายทพิยหยาบของเขา 
     ตามวิธีการในขอ ๑ และลําดับดวงธรรมตอไป จนถงึธรรมกายที่ละเอียดที่สุด คือ  

ถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด 

 
 ๓.) ถาดวงธรรมใสทั้งหมด และกายขาวและใสทั้งหมด แปลวา เปนของจริง 
      และถาดวงธรรมไมขาวใส กายไมใสไมขาว แปลวา เปนของปลอม เนื่องจากมารจําแลงมา 

เจตนาให “ญาณ” ของเราผดิ 
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 ขณะที่เดินวิชาไปตามวธิีในขอ ๑ นั้น กายของเขาไดหายไปเฉยๆ แสดงวา มารเขาจําแลงมา

หลอก เปนของปลอม เชื่อไมได 

 
 ๔.) ขณะทีท่านทาํวิชาตรวจสอบ ตามวธิีการตามขอ ๑ นั้น พงึสังเกตวา กายของผูที่เราจะตรวจ

นั้น สะทอนเขามาอยูในทองของเราก็ม ีและไมสะทอนเขามาก็ม ี
      ถาเปนของจริง มักสะทอนเขามา และถาเปนของหลอกหรือของปลอม มักไมสะทอนเขามา 

 
 ๕.) กรณีที่ไดยินธรรมกายพดู หรือเขาอายตนะนพิพาน เพื่อทูลถามวิชา จาํหลกัไววา 
 (ก.) ใจของเราจรดถูกจุดใสเทาปลายเข็ม ซึ่งอยูกลางดวงธรรมของพระองค 
 (ข.) ไดยินตรงจุดใสเทาปลายเข็ม 
 (ค.) ไดยินขณะที่ใจหยุด ใจอยาสาย อยาไหว อยารัว 
 (ง.) ไดยินตรงขาว ตรงใส ตรงสวาง 
 (จ.) ไดยินในขณะที่ทาํวชิาดบัหยาบไปหาละเอียด 
 (ฉ.) ไดยินขณะเขากลาง คือ จี้ตรงจุดใสเทาปลายเข็มเร่ือยไป 
 
 ถาเปนไปตามเกณฑนี้ ถือวา “ถูก” หากไมเปนไปตามหลกัที่วานี้ ถือวา “ผิด” เพราะมารสอด 

เขาไปได 
 ดังนัน้ จงึขอใหจําวิธีตรวจสอบใหดี 
 สวนวิธทีี่ละเอยีดกวานี ้จะไดไปเรียนในวชิาระดับสูง ไมกลาพูดวิธีละเอียดไว เพราะใชความรู

หลายอยาง เกรงวาจะไมเขาใจ จึงไมไดกลาวไว 
 เร่ืองนี้เปนความรูสําคัญ ใชตรวจสอบรูและญาณของเราวาจะใชการไดหรือไม ในเบื้องตนนี้  

นําความรูบทนี้ไปใชกอน ตอเมื่อโรคมันดือ้ยา เราจึงจะใชความรูชั้นสงู 
 ขอทานไดโปรดติดตามความรูระดับสูงตอไป 
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การสอนเปนศาสตรและเปนศิลป 
ผูเปนครูจะตองศึกษาเลาเรียนไวอยางเอาใจใส 

 
 ศาสตร คือ ความรูทางทฤษฎี จํากนัใหแมน ทําใหไดอยางที่ครูสอน 
 แตศิลปนั้น เปนเรื่องของการคิดประดิษฐคน วาจะทาํอยางไร ความยากจึงจะกลายเปนงาย  

จะบอกกนัอยางไร จะใหทาํกันอยางไร จะใชอุปกรณประกอบความเขาใจอยางไร เพื่อใหผูรับการสอน 

ทําได นี่คือเร่ืองของศิลป 
 ศิลปนั้นเปนเรือ่งสอนกนัยาก บอกกันยาก จะตองคิด ประดิษฐคนขึ้นเอง อยางทุกวนันี้มี

เทคโนโลยีสมยัใหมเขามาชวยใหเกิดความสะดวกเกิดความคลองตวั หากนาํมาใชประกอบการสอนบาง 

ยอมจะสงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดเร็วขึ้น แตวา เทคโนโลยีราคาแพง เราควรคิดหาวธิีอ่ืน 

 
 ทั้งศาสตรและศิลป มีความจําเปนอยางยิ่งตอการสอนวิชา
ธรรมกาย เพราะวิชาธรรมกายเปนวิชาที่เรียนโดยใจ ตองรูเห็น 
ดวยใจ จึงเปนเรื่องที่ทํายาก หากเราไมเปล่ียนวิธีสอนและวิธีเรียน 
วิชาธรรมกายก็จะคงยากอยูตอไป 

 
 หาผูเรียนรูไมได เพราะผูสอนไมสันทัดการสอน กรณีอยางนี้เปนผลรายตอวิชาธรรมกาย  

เพราะจะทาํใหวิชาธรรมกายสูญพันธุในเร็ววัน ซึ่งเปนการเสียหายใหญหลวงตอมรรคผลนิพพาน 

ผูไดรับความเสียหายคือมวลมนุษยทัง้โลก 
 ขาพเจาขอเสนอแนะ ใหทานที่เปนวิทยากร สนใจวิธีสอนใหมาก คนวิธีทีจ่ะทาํใหเกิดความเขาใจ 

ทําของยากใหเปนของงาย โปรดเขาใจใหตรงกันวา การที่วิชาธรรมกายไมกาวหนา เปนเพราะผูสอน
ขาดความรูและขาดเทคนคิการสอน พดูอยางเขาใจงายก็คือ วิปสสนาจารยสอนไมเปน  
ตําราของขาพเจาเลมนี้ เสนอวิธีสอนวิชาธรรมกายเบื้องตน  หลักสูตร ๑๘ กายเทานัน้ ขอใหทาน

ทั้งหลายสนใจอานและทําใหได แลวทานจะประสบความสําเร็จในการสอน 

 
 

วิปสสนาจารยตองเรียนวิชาธรรมกายชั้นสูงไดจึงจะสมแกเกียรติภูมิ 
 
 วิชาธรรมกายชั้นสูง คือ ตําราทีห่ลวงพอทานทําไว ยงัมอีีก ๒ หลักสูตร คือ เลมคูมือสมภาร  

และเลมวิชชามรรคผลพิสดาร ขาพเจาทําแนวเดินวิชาใหแลว ทานตองเรียนไดและฝกได จึงจะเหมาะสม

แกเกียรติภูมิในฐานะที่เปนวปิสสนาจารย หนงัสือทัง้ ๒ นั้น เมื่อทําแนวเดินวิชาแลว มีชื่อเรียกวา 
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๑. แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้าํมี ๑๕ บท หากรวมเรื่องภาคผูเลี้ยง

ดวยเปน ๓๐ บท 

๒. แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวดัปากน้าํ มี ๔๖ บท 

เมื่อเรียน ๒ หลักสูตรนี้ไดแลว ควรขึ้นหลักสูตร “ปราบมาร” ทนัท ีจะปลอยใหมารขมเหงเรา

เชนนี้ตอไปหรือ เปนเรื่องที่เราตองชวยกนัคิดแกไข หนังสือปราบมารพิมพเสนอไปแลว ๓ ภาค  

ตองติดตามหามาศึกษาแตวันนี ้

 
 

วิปสสนาจารยตองแกโรคได ตองแกทุกขรอนได 
  
 ตองมีประวัติวา ใชวิชาธรรมกายแกโรคได แกทุกขรอนได หากทานใดไมมีประวัติเชนนี้เลย  

บงบอกวา ฟุงซานแลว ที่วาเกงนั้น ฟงไมไดแลว หลวงพอทานมีคติวา เปนธรรมกายแลวตองแกโรค

ได  ถงึจะทําไมไดอยางหลวงพอ แตเราก็ตองมีประวัติวา เคยแกโรคได 
 แมชีถนอม อาสไวย ใหความเชื่อถือขาพเจามาก เพราะ ขาพเจาแกโรคของทานได ทานให 

ความนับถือ แมชีถนอมทานมีฝมือในทางแกโรคอยูแลว ไมมีใครเหมือนทาน เปนธรรมกายกันมาก  

แตฝมืออยางทานไมมี แมชปีวยตองเขาโรงพยาบาลหลายครั้ง สุดทาย ศิษยของทานจะใหไปรักษาที่

ประเทศญี่ปุน ขาพเจาคัดคานไว ทานสอนใหขาพเจาแกโรคใหทาน ขาพเจาก็ทาํตาม เพยีง ๔ วัน  

แมชีหายจากโรค เปนงานแรกของขาพเจา 
 พอคนรูวาเราแกโรคได ก็มากันใหญ บางรายเขานึกถึงบญุคุณ เขาก็เอาเงนิมาใหขาพเจา  

เปนการขอบคุณ ขาพเจาก็เก็บรวมไว ไดสรางหองน้าํ สรางหองครัว ใหแกสํานกัของทาน แมแต 

ทานเจาคุณราชมงคลญาณ ยังเอาไมไปสมทบ ขาพเจายังจาํไดจนทกุวันนี ้
 ดังนัน้ จงึขอใหทานแกโรคไดบาง แกทุกขรอนไดบาง ใหมีประวัติอยูบาง มันจงึจะเขาตํารา  

บางรายรูมากเหลือเกนิ จาํไดมากเหลือเกนิ เราก็วาเกง แตไมมีประวัติวาแกโรคได อยางนี้ขาพเจา 

ไมมีคะแนนใหเลย เกงอยางนัน้ไมมีประโยชน หลวงพอทานไมใหความสนใจ 
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งานผดุงวิชาธรรมกายเพื่อใหวิชาธรรมกายอยูคูฟา 
 
 ใหแบงชัน้เรียน อยางนอย ๕ ชั้นเรยีน ดังนี ้

๑. ชั้นเรียนเบื้องตน (ชั้นมูล) ไดแก ชั้นสมาชิกใหมยังไมเปนธรรมกาย 

๒. ชั้นเรียนอนบุาล ไดแก สมาชิกที่เปนธรรมกายแลว แตยังใชการไมได ตองอนุโลมปฏิโลม

วิชา จนกวาเดนิวิชา ๑๘ กายไดคลอง และเขานพิพานไดคลอง 

๓. ชั้นประถมศกึษา รับสมาชกิจากชัน้อนุบาลมาเรียนชัน้นี้ ใหเรียนหลกัสูตรคูมือสมภาร 

๔. ชั้นมัธยมศกึษา รับนักเรียนชั้นประถมศกึษาขึน้มาเรยีน ใหเรียนหลกัสูตร 

วิชชามรรคผลพิสดาร 

๕. ชั้นอุดมศึกษา รับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาขึ้นมาเรียนชัน้เรียนนี ้ใหเรียนหลกัสูตรพิเศษ 

โดยเราจะเปนผูกําหนดหลกัสูตร ใครจบหลักสูตรนี้ เราจะใหเปนวทิยากร เราจะใหเปนเจาสาํนกั  

และเราจะใหวฒุิบัตร 

 
วิธีสอนจะสอนอยางไร 
 
 (๑.) ครูผูสอน เปดตําราดูหลกัสูตร สอนไปตามตํารา อธบิายบนกระดานดํา เสร็จแลวจึงฝก

จริง โดยครูเปนผูบอกวชิานาํทาง เสร็จแลวจึงนั่งเงียบ เสร็จแลวมีการตรวจสอบ ใหคะแนน ทาํทะเบียนไว 
 (๒.) ครูตองดูวา ใครเห็นชัด ใครที่เหน็ไมชดั ใครเห็นไมติดตอ ตองฝกใหเปนกรณพีิเศษ 
 (๓.) การสอนตั้งยึดมั่นในหลักสูตร ผูสอนตองเตรียมตัวลวงหนากอนเสมอ เหน็วาแมนยาํ 

ในความรูแลว จึงเขาหองสอน 
 (๔.) ใหมกีารวดัผลกลางปและปลายป และเก็บคะแนนไว ทั้งขอเขียนและภาคปฏิบัติ  

ทําบัญชีคะแนนไว 

 
ขอหามในการใหวุฒิบัตร 
 
 ทานใดแกโรคไมได หรือไมมีประวัติใชวิชาแกทุกขรอนใหใครได อยาใหวุฒิบัตรเปนอนัขาด  

ใหโอกาสแกตัว ๓ คร้ัง ตอเมื่อมีประวัติวาแกโรคได และแกทุกขรอนได จึงควรใหวุฒบัิตร 
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การฝกวิทยากร 
 
 - เราตองกาํหนดหลักสูตรขึน้กอน วาวทิยากรตองมีความรูอะไรบาง 
 - เทคนิคการสอนเปนเรื่องสาํคัญมาก เปนเรื่องที่สอนยาก การทีพ่วกเราไมเหน็ธรรมกาย  

เปนเพราะครสูอนไมเปน และฝกไมเปนดวย เปนปญหาใหญมาก แตเราก็สอนกนัได ขาพเจาจะฝกใหดู

เปนตัวอยาง เพื่อทานทั้งหลายจะไดสอนกนัเองได 

 
 

เรื่องสําคัญตองฝกวิทยากร ใหมีวิทยากรสอนไดทุกหลักสูตร 
 
 เปนเรื่องจาํเปนที่เราตองฟนฝา คือ เพียรฝกวิทยากรใหมวีิทยากรครบทกุหลักสูตร หากทาน 

ฝกวิทยากรไมได ถึงเราจะมีเงินพันลานก็ชวยอะไรไมได หนาที่สําคัญคือ ตองฝกวทิยากรใหได ใหมี

ความรูจริง และสอนไดจริง มารเขาจะยอมใหเราฝกวทิยากรหรือ ? นีคื่อ อุปสรรค เรายอมแพไมได  

ตองตอสู หากเราฝกวทิยากรได แปลวา เราชนะ ตําราทัง้ปวงนัน้ ขาพเจาทาํไวครบถวนแลว วาแตทาน

ทั้งหลายเถิด จะมีศรัทธาเพยีรสูปญหาหรือไม มาสรางบารมีอยางนีก้นัดีกวาสรางศาลา สรางพระพุทธรูป 

ไปงมงายกับเกจิอาจารยอยางนั้นทําไม มาเลนวิชาการกันเถิด ปองกนัมารมาดับวชิาธรรมกาย  เราไปให

คานิยมวัตถ ุแปลวา ถูกเชงิของมารทันที เขาจะเปดสมบติัให แตเขาดับวิชาของเรา วิชาธรรมกายนี้ 
หากพระพุทธเจาไมมาเกดิ เราจะเขาถึงธรรมกายไมไดเลย ตองฝมือของพระพุทธเจา เราจึงจะ
เขาถึงวิชาธรรมกายได นีแ่หละคือ คุณคาของวิชาธรรมกาย มารเขาจองจะดับวิชาอยูทกุวัน 
 การทีจ่ะใหพระพุทธเจามาเกิดนั้น เปนเรื่องงายอยูหรือ ? 
 ขณะนี้ วชิาธรรมกายมีอยูแลว อยูที่การรักษาเทานัน้ วาเราจะรักษากันอยางไร เราจะอนุรักษ

กันอยางไร คิดกันใหดี คิดแลวก็ตองทํางาน ไมควรคิดเลนๆ หากเราอนรัุกษไวได แปลวา 

มรรคผลนิพพานเปดกวาง หากวิชาธรรมกายดับลง ไมวาจะโดยเหตุใด โปรดทราบไวเถิด  
มรรคผลนิพพานลมสลายแลว แลวเราจะไปอาราธนาผูมีบุญคนไหน ใหมาเกิดเพื่อคนควา 
วิชาธรรมกายกันใหม ไมใชเรื่องงายเลย 
 
การคัดคนทําวิชาปราบมาร 
 
 คนที่จะทาํวิชาปราบมารนัน้ ไมใชเร่ืองงาย เรามีผูเชีย่วชาญวิชาธรรมกายหนึง่แสนคนนัน้  

จะมีสักคนไหมที่ทาํวชิาปราบมารได หากมีก็นับวาเปนโชค เพราะจะตองสั่งวชิาได เดินวิชาได ตรัสรูตอง

ไมติดขัด 
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 ทั้งยังตองมีความอดทนเปนเลิศ สามารถตอสูอุปสรรคทั้งปวง ตองคิดวชิาได มาเขามาเหลีย่ม

นี้ เราจะแกเหลี่ยมไหน ตองคิดทุกวนั หลกัวิชามีพรอมแลว หลวงพอทานสอนไวแลว อยูแตเรา
เทานั้นวาจะสูหรือไมสู เพราะมารเขาปราบเราอยูแลว เขาปราบเราทุกวัน เราไมคิดสูเขาเลย 
ปลอยใหเขาขมเหงเราอยูทุกวัน เราจะยอมใหเขาเปนเจาโลกเจาธรรมเชนนัน้หรือ ?  
นี่คือขอคิด 
 ขอใหทานสูมาร หากทานไมสู มนัจะมีผลในตอนทีเ่ราไดมรรคผลนิพพาน เราไมเคยมีบารมี

ปราบมารมากอน พอเราไดมรรคผลนิพพานหรือในตอนที่เราตรัสรูเปนพระพทุธเจา มารเขาจะขมเรา

อยางทีห่ลวงปูชั้วทานกลาวไวไมผิดเลย จงึขอใหทานทัง้หลายสู สูไปแตชาตินี้ เราจะไมถอยอีกตอไป 

 จึงขอรองใหทานอานหนงัสอื “ปราบมาร” ของขาพเจาทกุเลม แลวทานจะไดความรู มีอะไร 

ที่ขาพเจาจะชวยได ขาพเจายินดีเสมอ มือชั้นเราตองสรางบารมีปราบมาร จะสรางบารมีอยางเดก็ จะมี

ความรูอยางเด็ก  เปนเรื่องนาอาย กอนทีเ่ราจะตายจากกัน ขอใหเราฝากฝมือไว อยางนอยมารกเ็กรงเรา

พอสมควร ไมใชเปนหมูใหเขารังแกโดยที่เราไมตอบโตอะไร 

 
 
 
 
                                                                (นายการณุย   บุญมานุช)      
       อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวดัจันทบุรี 
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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) 
 
 

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 พระสงฆในอดีต ปจจุบัน 
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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 

พระอริยสงฆ กับสมมุติสงฆ, ในปจจุบันนี้, ขอจงมาบังเกดิ, ในจกัขุทวาร, โสตทวาร, ฆานทวาร,  

ชิวหาทวาร, กายทวาร, มโนทวาร, แหงขาพระพทุธเจา, ในกาลบัดเดีย๋วนี้เถิด 

 
คําอธิษฐาน 

 ขอเดชคุณพระพุทธเจา, คุณพระธรรมเจา, คุณพระสงฆเจา, (ทานผูหญิงวา  

คุณครูบาอาจารย) คุณครูอุปชฌายอาจารย, คุณมารดาบิดา, คุณทานบารม ีศีลบารมี, เนกขัมมบารมี 
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ปญญาบารมี, วิริยะบารมี ขันติบารมี, สัจจบารมี อธษิฐานบารมี, เมตตาบารมี อุเบกขาบารม,ี ที่ขาพเจา

ไดบําเพ็ญมา, แตรอยชาติพนัชาติ, หมื่นชาติ แสนชาติกดี็, ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมา, ต้ังแตเล็กแตนอย, 

ระลึกไดก็ดี มริะลึกไดก็ดี, ขอบุญบารมีทัง้หลายเหลานัน้, จงมาชวยประคับประคองขาพเจา,  

ขอใหขาพเจาไดสําเร็จมรรคและผล, ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถดิ, นพิพานะปจจะโย โหตฯุ 

 
 
 
 

 
  

  

  

   

 

   

  
 
 
 
 
 

 เห็น ใดฤามาตรแมน ธรรมกาย
 จํา สนิทนิมิตหมาย มั่นแท 
 คิด ทําเถิดหญิงชาย ชูชวย ตนแฮ 
 รู ยิ่งเบญจขันธแท แตลวนอนิจจัง 
 
 ไมมีอะไรเลอเลิศไปกวาการเห็นธรรมกายอีกแลว แตการฝก

ใหเหน็ธรรมกาย ตองกําหนดดวงนมิิตขึ้นมากอน และบริกรรม

ภาวนาประคองดวงนิมิตไวทีศู่นยกลางกายใหมัน่ ใหคิดรีบเรียน 

รีบฝกตั้งแตวนันีท้ีเดียว เมือ่เห็นธรรมกายแลว ใหเรงฝกเรงเรียน

ความรูชั้นสงูยิง่ๆ ข้ึนไป พระบรมศาสดาทรงเรียนอยางไร  

เราก็เรียนอยางนัน้ 
 

พระมงคลเทพมุนี 
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***** ติดตอคณะวิทยากรสังกัด ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา จงัหวัด

สมุทรสงครามซึ่งไดรับการฝกอบรมโดย อาจารยการุณย บุญมานุช อดีตผูชวยศึกษาธิการจงัหวัดจนัทบุรี 

(ผูเขียน) ตามรายนามดังนี้ (ขอมูล ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ทานสามารถ Up to date รายนามของสมาชิกไดที่ 

http://th.wisdominside.org/index.php?option=com_mambatstaff&Itemid=๑๔๐ )  
 
1. คุณชูชัย   ศรีสุชินวงศ : ๔๒ ถ. จักรพงษ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐  

โทร (๐๒) ๒๘๒ - ๘๖๖๑ 

2. นพ. นพินธ หลงประดษิฐ (พ.บ. วว.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา) : ๕๗/๑๖ ซ.ทรงสะอาด ถ.

วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๘-๑๘๑๒-๙๑๔๒  

E-mail : niphonl@gmail.com 

3. นพ. ชาํนาญ หลอเมืองทอง : กลุมงานวิสัญญีวิทยา ร.พ.อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ โทร. (๐๕๕) 

๔๑๑๐๖๔-๑๓๐๙ E-mail : chamnlhon@gmail.com 

4. ดร.มนัส โกมลฑา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

โทร. (มือถือ) ๐๘-๖๐๕๒-๑๗๐๙ E-mail : komoltha๔๒๙๙@gmail.com 

5. ดร.บริญญา จันทรดา : ๖/๔ ซ.วิศวเสนานิคม ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

๗๐๐๐๐ โทร. (มือถือ) ๐๘-๗๑๖๒-๐๖๔๘ 

6. อ.กรณไพบูรณ / อ.พิมพวรัชญ ธนบรมัตถ : ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒ เพชรเกษม 

๑๑๖ แขวงหนองคางพล ูเขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มอืถือ ๐๘-

๑๒๕๖-๐๗๙๘ E-mail : wisdominside@gmail.com   

7. คุณธรรศ ธนบรมัตถ : ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒ เพชรเกษม ๑๑๖ แขวงหนองคางพลู  

เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มอืถือ ๐๘-๙๔๘๘-๑๗๘๘  

E-mail : toucht@gmail.com   

8. คุณเจษฎา สนุันทชัย : มือถือ ๐๘-๓๙๑๑-๓๙๙๙ E-mail : jeshda@gmail.com 

9. คุณประวัติ สธุีจารวุัฒน : ๓๓๘/๒๒ หมูบานกลางเมือง ซ. ลาดพราว ๘๐ ถ.ลาดพราว กทม. 

๑๐๓๑๐  โทร. ๐๒-๕๓๐-๒๗๔๓ โทร (ทีท่ํางาน) ๐๒-๕๘๖-๕๑๕๙ (มือถือ) ๐๘-๑๙๔๕-

๑๓๒๔ E-mail : prawats@cementhai.co.th 

10. คุณ สุชาติ สริิรักษาศักด์ิ : โทร. ๐๘-๑๖๓๔-๐๖๙๙ E-mail : suchartsi@gmail.com 

11. คุณอํานาจ สวางศร ี: ๙๗๘/๑๓๑ ซ. ๑๘ ม. มัณฑนา ๒ รังสิต ต. ประชาธิปตย  อ. ธัญบุรี 

๑๒๑๓๐ ปทมุธาน ี โทร. ๐-๒๙๗๔-๓๐๒๐ มือถือ ๐๘-๖๓๘๘-๘๕๑๑ E-mail : 
amnaj.s@bfkt.co.th 
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ผลงานเขยีนวิชาธรรมกาย 
ของ 

นายการณุย บุญมานุช 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวดัจันทบุรี 

 
 

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-๑๖.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-๑๗.htm ) 

 
 ๓. ชื่อหนงัสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ โรงพิมพเลี่ยงเชยีง เปนผูจัดพมิพ เปน

ผลงานในยุคของตนปราบ พบวามารเอาพระพุทธเจาและจักรพรรดิของเราไป กวาจะรบชิงเอากลบัคืน

มาได ทาํไดยากมาก (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ); 

(เพิ่มเติม: ปราบมารภาค ๔ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ), 

ปราบมารภาค ๕ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๐.htm )) 

 
 ๔. ชื่อหนงัสือ “แนวเดินวชิาหลกัสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวดัปากน้ํา”   เปนวิชา

ธรรมกายชัน้สงู ม ี๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงดวย เปน ๓๐ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่

http://www.kayadham.org/index-๑๒.htm ) 

 
 ๕. ชื่อหนงัสือ “แนวเดินวชิาหลกัสูตรวิชชามรรคผลพสิดารของหลวงพอวัดปากน้ํา”  

เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง ม ี๔๖ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 
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http://www.crystalmind.org/library/makphol๑/index.htm ); (เพิ่มเติม: แนวเดนิวิชาหลกัสูตรมรรคผล

พิสดาร ภาค ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-๑๔.htm ) 

 
๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)  

การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจงึจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนาจารยและผู

เปนวทิยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๒๒.htm ) 
 
 

วิชาธรรมกายหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูง 
 

 ๑. ชื่อหนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” เขียนขึ้นเพื่อชวย

ขยายความเลม ๑๘ กายของหลวงพอ ใหงายขึน้ เลมนี้ไดรับความนยิมมาก บัดนี้โรงพิมพเลี่ยงเชยีง 

จัดพิมพ ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมแลว นาอานกวาเลมเดิม (เพิม่เตมิ: อานผาน Website ที ่

http://www.kayadham.org/index-๘.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 ) 

 



 186

 ๖. ชื่อหนังสือ “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชวีิตของหลวงพอวัดปากน้าํ” เลมนี้รับรองวา

อานสนุก โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-

๖.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/question๓.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-๒๕.htm  

 
 

สพ พทานํ ธม มทานํ ชินาติ 
การใหธรรมเปนทาน ชนะการให (ทาน) ทั้งปวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 189

   
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-๑๕.htm ) 
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.................................................................................... 
วิธสีอนและเทคนิคฝกใหเปนธรรมกาย 

คูมือวิปสสนาจารย 
ราคา ๒๕๐ บาท 

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

 
 ตําราเลมนี้ เปนหลักสูตรเบื้องตน คือ หลักสูตรวิชา ๑๘ กาย เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดดวงปฐมมรรคไดแลว 

การที่จะใหเขาเดินวิชา ๑๘ 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 ๑๘ 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 ๓ 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 อยาเรียนโดยไมเปดตํารา 

การเรียนโดยไมเปดตํารา เปนชองใหมารเขาแทรก เหมอืนเราเปนฐานทพัใหมาร มารเขาไดจังหวะกํากับ

การแสดงของเรา เหมือนผูกาํกับการแสดงละครอยางไรก็อยางนัน้ นี่คือเจตนาดีของลุง  

จึงฝากขอคิดนี้ไวเตือนใจทานทั้งหลายสบืไป 

 

ผลงานสอนวิชาธรรมกาย 
- เปนวทิยากรสอนในงานตางๆ ของพระสงฆตางจงัหวัด ติดตอกันมานานป 

- ตอมา เปนวทิยากรสอนในสถานศกึษาและวิทยาลยั 

- เปนวทิยากรสอนผูบริหารระดับตางๆ ต้ังแตเปนศึกษาธกิารอําเภอหนุมๆ ตราบถึงปจจุบัน เปนเวลา

เกินกวา ๒๐ ป 

 

ผลงานทําวิชาปราบมาร 
- ทําวิชามาตั้งแตป ๒๕๒๗ ตราบปจจุบัน ไดแตงตําราวาดวยเรื่องปราบมารไปแลว ๓ เลม 

- อยากใหทานทั้งหลายทาํวิชาปราบมารบาง เพราะเปนบารมีสําคัญ เราจะทราบวายากยิง่กวายาก 

บากที่จะรู ยากที่จะเหน็ ยากที่จะเขาใจ ยากทีจ่ะทํา ไมมีอะไรงายเลย แตก็ตองทาํเพราะธาตุธรรม

ทานรองขอ เมือ่เดินวิชาไดครบ ๑๐ ป ทนจะเกิดขอคิดวา เห็นพวกเราปรารถนาพทุธภูมิ เหน็พวก

เราสรางวัด เหน็พวกเราเผยแพร เมื่อไดเวลาลงมาตรัสรู เมื่อถงึขั้นตอนนัน้ ใครจะมาดูแลทาน  

ใครจะเปนผูมาสกัดมารใหทาน ในอดีตเปนมาอยางไร และในอนาคตจะเปนอยางไร ขาพเจาเสยีว 

เพราะไมไดสรางบารมีปราบมารไวเลย แลวใครจะมาชวยเรา เราก็ถือวาตัวเรามีบารมีมาก แลว 
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พุทธภูมิในอดตี บารมีมากกวาเราทัง้นัน้ ถงึอยางนัน้มารเขายังมาถลม ก็ไดแตปรารภไว ไมทราบวา

มีใครคิดไดบาง ขณะนี้ยังไมเปนวิชาเลย วชิาทีว่าเกงนัน้ มารเขาเห็นแลวเขากย็ิ้ม แปลวาความรู

ระดับนี้หวานหมู เราหลงตัวเอง หลงเงนิ หลงชื่อเสียง ไมมีเวลาคิด คิดแตจะดัง หากรูปการเปน

อยางนี้ ก็หวานหมเูขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จะสอนอะไร ตองสํารวจดคูวามรูกอนวา
เร่ืองที่สอนนั้นมีเนื้อหาอะไรบาง แลวลําดับ
ความรูใหเปนหมวดหมู เมื่อไดความรูแลว  
จึงมาคิดวิธีสอน วาสอนอยางไรเขาจึงจะรูได  
จะใชอุปกรณใดประกอบการอธิบายบางหรอืไม 
นี่คือเทคนิคการสอนเบื้องตน 
 
 เอาแตแสดงโวหารฟุงซาน เอาแตอวด
ความรู ไมคํานึงถึงเวลาจะหมดไป พูดเร่ือยไป 
ไมมีทีทาวาจะจบ จบเรื่องนีแ้ลว ขึ้นเรื่องใหม  
นี่คือลักษณะการสอนที่ใชไมได นักเรียนยังไมได
ลงมือฝกเลย ครูพดูคนเดียว เวลาหมดแลว 
นี่ก็เปนการสอนที่นาเบื่อหนาย 
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หามผูใดคัดลอกบทความบางสวน หรือทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ เพื่อการเผยแพร เพื่อธรรมทาน  

หรือเพื่อการคา ดวยเกรงวา ผูคัดลอกอาจเรียบเรียงใหมผิดพลาด ฉะนั้น โปรดติดตอผูเขียน (เจาของลิขสิทธิ์) โดยตรง 

ผูใดฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย 

 
ทุกวันนี้การสอนวชิาธรรมกายลมเหลว 

 
เนื่องจากผูสอนไมคนควาหาวิธีสอนที่ฉลาด 

 
ทําใหเสียเวลา 

 
ทําใหการสรางบารมีไมกาวหนา 

 
ทําใหขาดบารมีที่จะพึงมีพงึได 

 
เหตุเกดิจากผูสอนไมคนควา 

 
มรรคผลนิพพานเนิน่ชาเพราะเหตนุี ้


