๑

วิชาธรรมกาย

ฉบับครึ่งหลักสูตร
สําหรับนักเรียนที่มีเวลานอย

โดย.. นายการุณย บุญมานุช
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

๒

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
(หลวงพอวัดปากน้ํา)
ผูคนพบวิชาธรรมกาย

นายการุณย บุญมานุช
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
- ผูเขียน ปราบมาร ภาค ๑-๒-๓-๔-๕
- ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา
- ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา
- ผูเขียน วิชาธรรมกายหลักสูตรตางๆ

๓

รูปของตัวเราในทาผาซีก
๒. เพลาตา
หญิงซาย, ชายขวา

๓. จอมประสาท

๑. ปากชองจมูก

๔. ชองเพดาน

หญิงซาย, ชายขวา

๕. ปากชองลําคอ

๗. ศูนยกลางกาย
ยกจากฐานที่ ๖ สูงขึ้น ๒ นิ้วมือ

๖. ฐานของศูนยกลางกาย

สะดือ

แสดงทางเดินของดวงนิมิต ๗ ฐาน

๔ ๖
๓
๑. ดานหนา
๒. ดานขวา
๓. ดานหลัง
๔. ดานซาย
๕. ศูนยกลาง
๖. จุดศูนยกลาง

๑

๕ ๒
ธาตุน้ํา
ธาตุดิน
ธาตุไฟ
ธาตุลม
อากาศธาตุ
วิญญาณธาตุ

ลักษณะของศูนยกลางกายฐานที่ ๗

๔

ดวงแกวมณีโชติ
อุปกรณการสอนวิชาธรรมกายที่สําคัญจําเปนตองมีทุกสํานัก

๕

คํานํา
หนังสือ “วิชาธรรมกายฉบับครึ่งหลักสูตร สําหรับนักเรียนที่มีเวลานอย” ที่ทาน
ถืออยูขณะนี้ คือ วิชาธรรมกายเบื้องตนแบบครึ่งทอน สําหรับทานที่เห็นดวงปฐมมรรคเบื้องตนแลว
จะสามารถท อ งวิ ช าในใจ เพื่ อ เดิ น วิ ช าจากดวงธรรมไปเห็ น กายธรรมเบื้ อ งต น ๔ กายธรรม
โดยเขี ย นเป น คํ า ท อ งวิ ช าทั้ ง อนุ โ ลม – ปฏิ โ ลมกาย ตั้ ง แต ก ายธรรมพระโสดาไปถึ ง กายธรรม
พระอรหัตต และจากกายธรรมพระอรหัตตกลับมาสูกายธรรมพระโสดา
การทําเลมเล็กนี้ ก็เพื่อบรรจุเนื้อวิชาใหเหมาะแกเด็กนักเรียนที่เห็นดวงธรรมเบื้องตนแลว
จะไดใชทองวิชา เพื่อเดินวิชาเจอะดวงธรรมใหเห็นกายธรรมทั้ง ๔ กายธรรมได
หากท า นประสงคจ ะเรี ย นให เ ต็ ม หลั ก สู ต ร โปรดติ ด ตามได ใ นหนั ง สื อ เล ม “ผู ใ ดเห็ น
ดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” หรือ “ทางรอดของมนุษยมีทางเดียว
เทานั้น” ตอไป

นายการุณย บุญมานุช
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

๖

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
การพัฒนาใจใหสวางใส
วิธีบูชาพระ
การบอกกําหนดดวงนิมิต เพื่อพัฒนาใจตอไป
การวัดผล
บทฝกการพัฒนาใจที่ ๑
การรักษาดวงธรรมและรักษาองคพระธรรมกายไมใหเลือนหาย
บทฝกพัฒนาใจที่ ๒
การลําดับองคธรรมกายใหได ๔ องค จากดวงธรรมดวงเดียว ทั้งอนุโลม – ปฏิโลม
การเห็นที่ถูกตอง
การนําไปใช
การรักษาธรรมกาย
อานิสงสทันตาของการเห็นกายธรรม
อานิสงสของการเห็นธรรม
***** ติดตอ คณะวิทยากรของ อาจารย การุณย บุญมานุช
ผลงานเขียนวิชาธรรมกาย
ประวัติยอ อาจารย การุณย บุญมานุช
บันทึกจากผูเขียน
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เพิ่มเติม: ๑. อานหนังสือของผูแตงคนเดียวกันนี้ไดฟรีที่ http://www.kayadham.org
๒. Website ศูนยประสานงานการเผยแพรวิชาธรรมกายที่ http://www.wisdominside.org
๓. พูดคุยสนทนา ตอบขอสงสัยวิชาธรรมกายที่ http://forum.wisdominside.org
๔. หองเรียนวิชาธรรมกาย Online ในระบบ E-Learning ที่
http://elearning.wisdominside.org

๗

เราเกิดมาแลวหลายชาติ
แตไมพบวิชาธรรมกาย
นับวาเกิดความเสียหายแกเรา
เหลือคณานับ
เมื่อพบแลว
จงกอบโกยใหสุดกําลัง

๘

การพัฒนาใจใหใสสวาง
การฝกพัฒนาใจตามคําสอนของพระศาสดาขอที่ ๓ ที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา
ทําใจใหสวางใสนั้น มีการฝกเปน ๒ แบบคือ ฝกเฉพาะตน และฝกเปนหมูคณะ มีขอแนะนํา ดังนี้
๑. การฝกเฉพาะตน
จะตองเครงตอตนเอง วาจะฝกนานเทาไร จะตองหาสถานที่สงบ หาอุปกรณการฝกไว
เฉพาะตน เชน ดวงแกวกลมขาวใส ภาพแสดงทางเดินของใจ ๗ ฐาน ทองคําสวดกอนฝกใหได
เพราะจะต อ งท อ งคํ า สวดก อ นฝ ก พั ฒ นาใจ ท อ งจํ า วิ ธี เ ลื่ อ นดวงนิ มิ ต ตั้ ง แต กํ า หนดนิ มิ ต
เลื่อนดวงนิมิ ตไปฐานที่ ๑ ถึงฐานที่ ๗ ใหจํา ใหแมนยํา เพราะเราปฏิบัติเอง เมื่อถึงขั้น ฝกจริ ง
ทํ าไปแล ว เกิ ด ติ ดขัด หากไปเป ด หนัง สือ อ า นดูอีก จะทํา ใหเ สีย จัง หวะหรือเสีย อารมณ ดั ง นั้ น
ตองทองจําใหจําได เพื่อความคลองตัวในการฝกของเรา
(ก.) ลําดับแรก ปรับปรุงทานั่งเจริญภาวนาใหถูกตํารา
(ข.) ลําดับที่สอง หลับตาแลวนึกกําหนดดวงนิมิต เลื่อนดวงนิมิตจากฐานที่ ๑ ไปถึง
ฐานที่ ๗ ทําใจนิ่งอยูฐานที่ ๗ คือ ศูนยกลางของกาย แลวทองคําทองในใจ เมื่อทองคําสวดในใจ
เสร็จแลว ใหภาวนาตอไปไดเลย บริกรรม สัม มา อะ ระ หัง เรื่อยไป ตามกําหนดเวลาที่เราตั้งใจไว
(ค.) ลําดับที่สาม ผลจากการเจริญภาวนาของเรา หากถึงขั้นเห็นดวงธรรมเบื้องตนแลว
จากนั้นเปนการฝกขั้นสูง ซึ่งจะไดกลาวตอไป
(ง.) เมื่อเสร็จการฝก อยาเพิ่งลืม ตา จะตองสวดแผเมตตาเสียกอน เสร็จจากสวด
แผเมตตาแลวลืมตา พักจากการฝกได บทสวดมนตและบทแผเมตตา ไดพิมพไวใหแลว
๒. การฝกเปนหมูคณะ
ไดแก การฝกในครอบครัวหรือการฝกในที่ประชุม หากผูฝกมีจํานวนมาก จําตองจัดที่นั่ง
ใหหางกันพอสมควร ปองกันคนขางเคียงสัมผัสกับคนอื่น เพราะคนอื่นกําลังทําสมาธิ หากคน
ขางเคียงมีเสียงรบกวนหรือไปสัมผัสตัวเขา จะทําใหเขาเสียสมาธิทันที หากจัดแถวก็ตองเวนชอง
ใหแตละบุคคลหางกันพอสมควร เมื่อจัดที่นั่งใหแกผูฝกเสร็จแลว จึงทําความตกลงในประการอื่น
ตอไป
การฝกแบบหมูคณะนี้ จะตองมีผูนําหรือครูเพราะจะตองทําหนาที่นําเขาในทุกเรื่อง ตั้งแต
ตนจนปลาย ดั ง นั้น ครูห รื อผูนํ า จะต องฝกตนเองใหเ ปน เสีย กอน เพื่อจะไดนํ า เขาไดคลอ งตัว
ทั้งนี้รวมถึงตรวจสอบผลการฝกและบอกวิชาชั้นสูงแกสมาชิกได ดังนั้น จึงขอใหผูนําหรือครูทองจํา
บทสวดมนตกอนฝก; บทสวดแผเมตตา; บทสวดบูชาพระศาสดา; บอกวิธีกําหนดดวงนิมิตและ
เลื่อนดวงนิมิตจากฐานที่ ๑ ถึงฐานที่ ๗ ใหจําไดทั้งหมด อีกทั้งตองจําขั้นตอนตางๆ ของการฝกไว
ทั้งหมด วาขั้นตอนใดทําอะไรอยางไร

๙

(ก.) การจัดห องฝก ในหองนี้จะตองตั้งโตะหมู บูชาในที่สูง ควรยกพื้น ใหสูงเพื่อตั้ ง
โตะหมูบูชา โตะหมูบูชาประกอบดวยพระพุทธรูป แจกันดอกไมแตพองาม
(ข.) อุ ป กรณ ก ารสอน ตั้ ง ให ต่ํ า กว า โต ะ หมู บู ช า มี ด วงแก ว ขาวใส ๑ ดวง ควรเป น
ขนาดใหญเพื่อจะไดเห็นกันทั่ว มีภาพแสดงทางเดินของดวงนิมิต ๗ ฐาน ควรเขียนใหใหญ เพื่อจะได
เห็นกันทั่ว
ขั้นอธิบายแสดงวิธีปฏิบัติ
เมื่อผูนําหรือครูจัดที่นั่งใหแกสมาชิกเสร็จแลว จากนี้ไปเปนการอธิบายแสดงวิธีปฏิบัติ
การพัฒนาใจ ดังนี้
(ก.) ทานั่งสมาธิ วานั่งอยางไร ตามแบบที่กลาวแลว
(ข.) อธิบายวิธีพัฒนาใจ วาทําอยางไร เริ่มตนจากการกําหนดดวงนิมิต ชูดวงนิมิตใหเห็น
กันทั่ว แลวเลื่อนดวงนิมิตไปตามจุดตางๆ ในกายเรา ชี้ใหดูภาพอุปกรณที่เตรียมไว เห็นวาเขาใจ
กันดีแลว จึงเริ่มปฏิบัติจริง
ขั้นปฏิบัติจริง
(ก.) กลาวคําสวด ใหผูนําหรือครูกลาวนํา แลวสมาชิกสวดนําไปทีละวรรค จนกวาจะจบ
(หรือจะใหนั่งหลับตาทําสมาธิ โดยกําหนดดวงนิมิตไปตามฐานตางๆ ๗ ฐานกอน แลวจึงกลาว
คําสวดตรงฐานที่ ๗ คือ ที่ศูนยกลางกายก็ได)
(ข.) เมื่อกลาวคําสวดจบแลว ครูหรือผูนําสั่งใหสมาชิกนั่งสมาธิ หลับตา สั่งใหกําหนด
ดวงนิมิต และนํา ให สมาชิ ก เลื่อนดวงนิมิ ตไปตามฐานตา งๆ ๗ ฐาน ตามที่ก ลา วแลว จากนั้น
ใหโอกาสสมาชิกปฏิบัติเฉพาะตน ประมาณ ๒๐ นาที
(ค.) การวั ด ผล ให ผู นํ า หรื อ ครู ถ ามสมาชิ ก ว า ท า นใดเห็ น ดวงธรรมเบื้ อ งต น แล ว
เปนหนาที่ของครูจะตองคัดสมาชิกที่เห็นดวงธรรมเบื้องตนมาไวสวนหนึ่ง เพื่อการบอกวิชาชั้นสูง
ใหเขาปฏิบัติตอไป
(ง.) เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติ ใหผูนําหรือครูกลาวคําสวดแผเมตตากอน โดยสมาชิก
กลาวไปทีละวรรค จนกวาจะจบ ครั้งเสร็จจากกลาวแผเมตตาแลว จึงจะถือวา เสร็จสิ้นการฝก
คราวนี้

๑๐

วิธีบูชาพระ
ของพระมงคลเทพมุนี
บูชาพระกอนนั่งภาวนาทุกครั้ง
ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต, (ชาย) คะตา, (หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจ าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา, ผูตรั สรูแลวเองโดยชอบ, ซึ่ง ขาพเจาถึง ,
วาเปนที่พึ่ง, กําจัดทุกขไดจริง, ดวยสักการะนี้
ยะมะหัง สะวากขาตัง, ภะตะวะตา ธัมมัง สะระณัง คะโต, (ชาย) คะตา, (หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้, ซึ่งพระธรรม, อันพระผูมีพระภาคเจา ตรัสดีแลว, ซึ่งขาพเจาถึง ,
วาเปนที่พึ่ง, กําจัดภัยไดจริง, ดวยสักการะนี้
ยะมะหัง สุปะฏิปนนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต, (ชาย) คะตา, (หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้, ซึ่งพระสงฆผูปฏิบัติดี, ซึ่งขาพเจาถึง, วาเปนที่พึ่ง, กําจัดโรคไดจริง,
ดวยสักการะนี้

ไหวพระตอไป
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบลง ๑ หน)
สะวากขาโต ภะคะวา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ
(กราบลง ๑ หน)
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ
(กราบลง ๑ หน)

๑๑

คําขอขมาโทษ
บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เมื่อเราไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เสร็จแลว
จากนี้ไปตั้งใจใหแนวแน ขอขมาโทษตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่เราไดพลาดพลั้งลงไปแลว
ดวยกาย วาจา ใจ ตั้งแตเด็กเล็กยังไมรูจักเดียงสามาจนกระทั้งถึงบัดนี้ ขอขมาโทษ งดโทษแลว
กาย วาจา ใจ ของเราจะไดเปนของบริสุทธิ์ สมควรเปนภาชนะทองรองรับ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ในอดีต ปจจุบัน อนาคตสืบไป แตกอนจะขอขมาโทษงดโทษพระรัตนตรัย พึงนอบนอม
พระรัตนตรัยดวยปณามคาถา คือ นะโม ๓ หน หนที่ ๑ นอบนอมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ในอดีต นะโมหนที่ ๒ นอบนอมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในปจจุบัน นะโมหนที่ ๓ นอบนอม
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอนาคต ทั้งหมดดวยกัน ตางคนตางวานะโมดังๆ พรอมกัน ๓ หน
ได ณ บัดนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อุก าสะ, อัจ จะโย โน ภัน เต, อั จ จัคคะมา, ยะถา พาเล, ยะถา มุ ฬ เห,
ยะถา อะกุสะเล, เย มะยัง กะรัมหา, เอวัง ภันเต มะยัง, อัจจะโย โน, ปะฏิคคัณหะถะ,
อายะติง สังวะเรยยามิ
ขา พระพุท ธเจ า ขอวโรกาส ไดพ ลั้ง พลาดด ว ยกาย วาจา ใจ ในพระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ เพียงไร แตขาพระพุทธเจาเปนคนพาลเปนคนหลง อกุศลเขาสิงจิต ใหกระทําความผิด
ตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงงดความผิดทั้งหลายเหลานั้น
แกขาพระพุทธเจา จําเดิมแต วันนี้เป นตน ขาพระพุทธเจาจักขอสํารวมระวัง ซึ่งกาย วาจา ใจ
สืบตอไปในเบื้องหนา

๑๒

คําอาราธนา
อุก าสะ, ขา พระพุท ธเจา ขออาราธนา, สมเด็จ พระพุท ธเจา , ที่ไ ดต รัส รูลว งไปแลว ,
ในอดีต กาล, มากกว า เมล็ด ทรายในทอ งมหาสมุท รทั้ง ๔, แลสมเด็จพระพุ ท ธเจา , ที่ ไดตรัส รู
ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหนา, แลสมเด็จพระพุทธเจา, ที่ไดตรัสรูในปจจุบันนี้, ขอจงมาบังเกิด,
ในจั กขุ ทวาร, โสตทวาร, ฆานทวาร ชิว หาทวาร, กายทวาร, มโนทวาร, แหง ข า พระพุท ธเจา ,
ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
อุกาสะ, ขาพระพุทธเจาขออาราธนา, พระนพโลกุตรธรรมเจา, ๙ ประการ, ในอดีตกาล
ที่ลวงลับไปแลว, จะนับจะประมาณมิได, และพระนพโลกุตรธรรมเจา, ๙ ประการ, ในอนาคตกาล
ภายภาคเบื้ องหน า, และพระนพโลกุ ตรธรรมเจ า, ๙ ประการ, ในป จจุ บั นนี้ , ขอจงมาบั งเกิ ด,
ในจักขุทวาร, โสตทวาร, ฆานทวาร ชิวหาทวาร, กายทวาร มโนทวาร, แหงขาพระพุทธเจา, ในกาล
บัดเดี๋ยวนี้เถิด
อุกาสะ, ขาพระพุทธเจาขออาราธนา, พระอริยสงฆ กับสมมุติสงฆ, ในอดีตกาลลวงลับ
ไปแลว, จะนับจะประมาณมิได, และพระอริยสงฆ กับสมมุติสงฆ, ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหนา,
และพระอริยสงฆ กับสมมุติสงฆ, ในปจจุบันนี้, ขอจงมาบังเกิด, ในจักขุทวาร, โสตทวาร, ฆานทวาร
ชิวหาทวาร, กายทวาร, มโนทวาร, แหงขาพระพุทธเจา, ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

คําอธิษฐาน
ขอเดชคุ ณพระพุ ทธเจ า, คุ ณพระธรรมเจ า, คุ ณพระสงฆเจ า, (ท านผู หญิ งว า คุ ณครู
บาอาจารย) คุณครูอุปชฌายอาจารย, คุณมารดาบิดา, คุณทานบารมี ศีลบารมี, เนกขัมมบารมี
ปญญาบารมี, วิริยะบารมี ขันติบารมี, สัจจบารมี อธิษฐานบารมี, เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี,
ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมา, แตรอยชาติพันชาติ, หมื่นชาติ แสนชาติก็ดี, ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมา,
ตั้ ง แต เ ล็ ก แต น อ ย, ระลึ ก ได ก็ ดี มิ ร ะลึ ก ได ก็ ดี , ขอบุ ญ บารมี ทั้ ง หลายเหล า นั้ น , จงมาช ว ย
ประคั บ ประคองข า พเจ า , ขอให ข า พเจ า ได สํ า เร็ จ มรรคและผล, ในกาลบั ด เดี๋ ย วนี้ เ ถิ ด ,
นิพพานะ ปจจะโย โหตุ ฯ

๑๓

การบอกกําหนดดวงนิมิต เพื่อพัฒนาใจตอไป
บั ด นี้ ท า นทั้ ง หลายได ส วดมนต ไ หว พ ระเสร็ จ เรี ย บร อ ย ซึ่ ง การกล า วคํ า สวดเช น นี้
เปนอุปการะใหการพัฒนาใจไดผลดียิ่ง ดังนั้น กอนฝกพัฒนาใจทุกครั้ง จะตองกลาวคําสวดให
ครบบทสวด
จากนี้ไป ใหทุกทานนั่งขัดสมาธิ คือ เทาขวาทับเทาซาย วางมือบนหนาตัก มือขวาทับ
มือซาย นิ้วชี้ขวาจรดหัวแมมือซาย ตั้งกายตรง ตั้งใบหนาใหตรง ไมกมหนา แลวนึกทําใจใหวาง
คือ ปราศจากเรื่องกังวลใจทั้งปวง แมหนาที่การงานและภารกิจสวนตัว ไมตองนํามาขบคิด นึกถึง
คําสอนของพระศาสดา ขอที่ ๓ วา สจิตฺตปริโยทปนํ แปลวา ทําใจใหสวางใส นั้น มีวิธีทําดังนี้
ใหทุกทานหลับตา เพื่อใหใจเปด เมื่อหลับตาแลว ใหนึกถึงดวงแกวกลมขาวใสสวางโชติ
มีขนาดเทาแกวตา นึกใหดวงแกวขาวใสดวยใจ เมื่อนึกไดแลว พึงเลื่อนดวงนิมิตไปตามฐานตางๆ
ในตัวเรา ดังตอไปนี้
(๑.) ปากชองจมูก (หญิงซาย ชายขวา)
นอมดวงนิมิตใสมาที่ปากชองจมูก สําหรับทานหญิงปากชองจมูกซาย สําหรับทานชาย
นอมมาปากชองจมูกขวา เอาใจสัมผัสดวงนิมิตใสเบาๆ พรอมกับบริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง
จํานวน ๓ ครั้ง แลวนึกใหดวงนิมิตใสสวางโชติ
(๒.) เพลาตา (หญิงซาย ชายขวา)
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสมาที่เพลาตา สําหรับทานหญิงเพลาตาซาย และทานชาย
เพลาตาขวา นึกบรรจุดวงนิมิตใสลงไปที่รูน้ําตาออกคือ เพลาตา เอาใจสัมผัสดวงนิมิตใส บริกรรมใน
ใจวา สัม มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง แลวนึกใหดวงนิมิตใสเกิดความสวางโชติ
(๓.) จอมประสาท (ในกะโหลกศีรษะ)
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสไปในจอมประสาท อยูในกะโหลกศีรษะ วิธีเลื่อนดวงนิมิตใส
ใหทําตาขาวเหมือนตาคนเปนลม คือ นึกเหลือกตากลับเขาไปในกะโหลกศีรษะ พรอมกับเลื่อน
ดวงนิมิตใสไปดวย ใหดวงนิมิตใสนิ่งอยูในกะโหลกศีรษะ แลวลืมเรื่องการเหลือกตาทันที เอาใจ
สัมผัสดวงนิมิตใส บริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง แลวนึกใหดวงนิมิตใสสวาง
โชติ

๑๔

(๔.) ปากชองเพดาน
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสมาที่ปากชองเพดาน เอาใจสัมผัสดวงนิมิตใส บริกรรมในใจ
วา สัม มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง แลวนึกใหดวงนิมิตสวางโชติ
(๕.) ปากชองลําคอ
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสมาที่ปากชองลําคอ อยูในหลอดลําคอ คะเนวาอยูเหนือ
ลูกกระเดือกนิดหนึ่ง เอาใจสัมผัสดวงนิมิตใส บริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง
แลวนึกใหดวงนิมิตใสสวางโชติ
(๖.) ฐานของศูนยกลางกาย
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสไปในทองของเรา ดวงนิมิตใสตั้งอยูตรงไหน สมมุติวามี
เสนดาย ๒ เสน เสนแรกสมมุติวา แทงจากสะดือตัวเราเอง ขึงตึงทะลุขางหลัง อีกเสนหนึ่งสมมุติวา
แทงจากสีขางขาวขึงตึงทะลุสีขางซาย เราเห็นเปนมโนภาพวา ในทองเรามีเสนดายตัดกัน ๒ เสน
เปนรูปกากบาท ตรงจุดตัดคือ ฐานของศูนยกลางกายเอาดวงนิมิตใสไปตั้งไวจุดตัดของเสนดาย
บริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง แลวนึกใหดวงนิมิตใสสวางโชติ
(๗.) ศูนยกลางกาย (ศูนยถาวร)
จากนี้ไป เลื่อนดวงนิมิตในจากฐานที่ ๖ ใหสูงขึ้นมาประมาณ ๒ นิ้วมือตัวเอง คือ
เลื่อนจากฐานของศูนยกลางกาย มาที่ศูนยกลางกาย เอาใจสัมผัสนิ่งกลางดวงนิมิตใส บริกรรมใน
ใจวา สัม มา อะ ระ หัง นึกใหดวงนิมิตใสสวางโชติ บริกรรมเรื่อยไปจํานวนรอยครั้งพันครั้ง อยาง
นอย ๒๐ นาที ตางคนตางบริกรรม ผูนําวิชาหรือครูเงียบเสียงชั่งคราว ใหโอกาสสมาชิกฝก ตางคน
ตางฝกตามวิธีการดังกลาวแลว

๑๕

การวัดผล
การวัดผลเบื้องตน เปนเรื่องจําเปนที่ผูนําหรือครู จะตองติดตามตรวจสอบ เพื่อทราบผล
การปฏิบัติวา ฝกใจไดผลเพียงใดหรือไม ? หากผูใดยังทําไมเปน จําเปนตางฝกเบื้องตนตอไป
รายใดที่ ส ามารถฝ ก ใจระดั บ เบื้ อ งต น ได ผู นํ า หรื อ ครู จ ะต อ งบอกความรู ชั้ น สู ง ต อ ไปเรื่ อ ยๆ
ตามระดับความรูหลักสูตรตางๆ
นั่นคือ เมื่อสมาชิกฝกเฉพาะตนเปนเวลา ๒๐ นาทีแลว ผูนําหรือครูจะตองถามสมาชิกวา
ผูใดสามารถเห็นดวงธรรมในทองของตน แสดงวาฝกพัฒนาใจเบื้องตนไดแลว ผูนําหรือครูจะตอง
บอกความรูชั้นสูงใหเขาฝกตอไป ดังนี้

การบอกวิชาเมื่อฝกเห็นดวงธรรมเบื้องตนแลว
เมื่อการฝกดําเนินมาพอสมควรแลว ผูนําหรือครู กลาวเตือนสมาชิกผูฝก ทานใดยังไมเห็น
ดวงธรรม หรือเห็นแลวแตยังไมชัด หรือเห็นๆ หายๆ ใหบริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง ตอไป
เรื่อยๆ จนกวาจะเห็นดวงธรรมในทองของตนสวางใส จึงจะฝกความรูชั้นสูงตอไปได
สํ า หรั บ ท า นที่ ฝ ก จนเห็ น ดวงธรรมในท อ งของตั ว เอง เป น ดวงแก ว ขาวใสสว า งโชติ
ใหบริกรรมวา หยุดในหยุด และหยุดในหยุด ตอไป โดยสงใจนิ่งไปกลางดวงธรรมนั้น จนกวาจะ
เห็ น“จุ ด ขาวใสเท า ปลายเข็ ม ” นั้ น และเมื่ อ เห็ น จุ ด ขาวใสเท า ปลายเข็ ม กลางดวงธรรมแล ว
ใหสงใจนิ่ง ลงไปที่จุดใสเทาปลายเข็มนั้น พรอมกับบริกรรมในใจวา หยุดในหยุด และหยุด
ในหยุดๆๆๆ แลวจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมจะวางและหายไป ในวางใสนั้นจะเห็น
พระพุทธรูปขาวใสเปนเพชร เกตุดอกบัวตูม ตัวเราหันหนาไปทางไหน องคพระก็หันหนาไป
ทางนั้น ทองเราขณะนั้ น มีส ถานะประดุจทองฟา ปราศจากเมฆ พระพุ ท ธรูปขาวใสนี้ เ รีย กว า
“ธรรมกาย” เปนกายแกว มีชีวิตจิตใจ มีความศักดิ์สิทธิ์ในการปกปกรักษาแกผูเขาถึง
กลาวสวดแผเมตตา
ก อ นเลิ ก จากการฝ ก พึ ง กล า วสวดแผ เ มตตาเสี ย ก อ น โดยผู นํ า หรื อ ครู เ ป น ผู ก ล า วนํ า
สมาชิกกลาวตาม คําสวดแผเมตตา มีดังนี้
สัพเพ สัตตา
สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันหมดทั้งสิ้น
อเวรา โหนตุ
จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดมีเวรซึ่งกันและกันเลย
อัพยาปชฌา โหนตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนีฆา โหนตุ
จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญ.

๑๖

ธรรมกายทานจริงตอเรา
แตเราจริงตอพระองคแคไหน
ถาเราจริงตอพระองค
เราตองหยุดตองนิ่งใหเห็น
พระองค
ใสแจมอยูเสมอ
จึงจะชื่อวา
จริงตอพระองคอยางแทจริง

๑๗

บทฝกพัฒนาใจที่ ๑
การรักษาดวงธรรมและรักษาองคพระธรรมกายไมใหเลือนหาย
ทานที่ฝกพัฒนาใจจนเห็นดวงธรรมขาวใสในทองของตนแลวก็ดี หรือทานที่เห็นดวงธรรมแลว
และตอวิชาจนเห็นพระพุทธรูปขาวใส (ธรรมกาย) แลวก็ดี พึงรักษาดวงธรรมหรือองคพระไวใหจงดี
ถาไมรักษาไว จะเลือนหายไป เราจะเสียใจวา เราหมดที่พึ่งทางใจเสียแลว วิธีรักษาใหปฏิบัติ
ดังนี้
๑. สําหรับทานที่เห็นเพียงดวงธรรม ใหสงใจนิ่งอยูกับดวงธรรมนั้น พรอมกับบริกรรม
ในใจวา หยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง ในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ถาสภาพใจของเราหยุดได
ถูกสวนหรือนิ่งไดสวน ทานจะเห็นดวงธรรมชัดเจน หากไมหมั่นตรึก นึกตรอง คือ ไมเอาใจจรดนิ่ง
ไวที่ดวงธรรม จะทําใหดวงธรรมมัวหมอง เลอะเลือนและหายไป
๒. สําหรับทานที่เห็นองคพระพุทธรูปขาวใส คือเห็นดวงธรรมแลว ผูนําหรือครูบอกวิชา
ใหจนสามารถทําไดถึงขั้นเห็นองคธรรมกาย วิธีรักษา ก็คือ ทําใจนิ่งอยูกับดวงธรรมในทองของ
องคธรรมกาย มีวิธีทําดังนี้ ลําดับแรก สวนใจนิ่งไปที่ปากชองจมูกขององคธรรมกาย บริกรรมใจ
หยุดในหยุด แลวเลื่อนไปเพลาตาขององคพระธรรมกาย จนในที่สุด สงใจนิ่งไปฐานที่ ๗ ของ
องคธรรมกาย วิธีเดินใจเหมือนกั บวิธีเลื่อนดวงนิมิตซึ่งเราเคยฝก มาแลว เมื่อเราเลื่อนใจไปที่
ศู น ย ก ลางกายของ องค พ ระธรรมกายแล ว พึ ง บริ ก รรม หยุ ด ในหยุ ด ๆๆ ในอิ ริ ย าบถ ๔ คื อ
ยืน เดิน นั่ง นอน ใหเห็นองคพระธรรมกายขาวใสไวเนืองๆ หากไมหมั่นตรึก นึกตรอง คือไมเอาใจ
จรดนิ่งไวตามที่กลาวแลว ทําใหองคพระธรรมกายเลอะเลือนและจะหายไป

๑๘

บทฝกพัฒนาใจที่ ๒
การลําดับองคธรรมกายใหได ๔ องค
จากดวงธรรมดวงเดียว ทั้งอนุโลม – ปฏิโลม
การฝกบทนี้ เริ่มตนจากการเห็นดวงธรรมเพียงดวงเดียว ใหไดองคพระธรรมกาย ๔ องค
มีวิธีฝกดังนี้
พื้นฐานเดิม
พื้นฐานเดิม หมายความวา ขณะนี้ทานพัฒนาใจไดระดับใด เราจะเริ่มเดินวิชาจากระดับนั้น
สมมุติวา ขณะนี้ทานเห็นดวงธรรมเบื้องตน คือ เห็นดวงแกวขาวใสในทองของทาน การเดินวิชาจะ
เริ่มจากดวงธรมดวงเดียวนี้ ใหไดธรรมกาย ๔ องค มีวิธีทองวิชาในใจเปนคําทองใจ ดังนี้
ลําดับแรก
 ใหสมมุติใจของเราเปนปลายเข็มเย็บผา เข็มเย็บผานั้นคือ ใจของเรา สงเข็มใจสัมผัส
นิ่งไปกลางดวงใส บริกรรมใจ “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใหเห็น จุดเล็กใสเทาปลายเข็มกลางดวงใส
 สงใจนิ่งไปกลางจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ทองใจ “หยุดในหยุด” นึกใหจุดเล็กใสเทา
ปลายเข็มวางออกไป
 เกิดกายธรรมพระโสดา เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง ๕ วา
สูง ๕ วา นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
 เราก็จะเห็นกายธรรมพระโสดาใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ
ลําดับสอง
 สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระโสดา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมอง
ขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 มองเขาไปที่จอมประสาทในกะโหลกศีรษะของกายธรรมพระโสดา ทองใจ“หยุดในหยุด”
 มองผานปากชองลําคอลัดฐานลงไปในทองของกายธรรมพระโสดา ทองใจ “หยุดในหยุด”
เห็นดวงธรรม
 สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
 ส ง ใจนิ่ง ไปกลางจุ ดเล็ ก ใสเทา ปลายเข็ม ท อ งใจ “หยุ ด ในหยุ ด” นึก ให จุ ดเล็ก ใส
เทาปลายเข็มวางออกไป
 เกิดกายธรรมพระสกิทาคามี เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง
๑๐ วา สูง ๑๐ วา นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
 ราก็จะเห็นกายธรรมพระสกิทาคามีใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ
ใสในใสๆ

๑๙

ลําดับสาม
 สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระสกิทาคามี ทานหญิงมองขางซาย ทานชาย
มองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 มองเข า ไปที่ จ อมประสาทในกะโหลกศี ร ษะของกายธรรมพระสกิ ท าคามี ท อ งใจ
“หยุดในหยุด”
 มองผา นปากช องลํ าคอลั ดฐานลงไปในทอ งของกายธรรมพระสกิทาคามี ทองใจ
“หยุดในหยุด” เห็นดวงธรรม
 สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
 สง ใจนิ่ ง ไปกลางจุ ดเล็ ก ใสเทา ปลายเข็ ม ท อ งใจ “หยุ ด ในหยุ ด” นึก ใหจุ ดเล็ก ใส
เทาปลายเข็มวางออกไป
 เกิดกายธรรมพระอนาคามี เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง
๑๕ วา สูง ๑๕ วา นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
 เราก็จะเห็นกายธรรมพระอนาคามีใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ
ใสในใสๆ
ลําดับสี่
 สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระอนาคามี ทานหญิงมองขางซาย ทานชาย
มองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 มองเข า ไปที่ จ อมประสาทในกะโหลกศี ร ษะของกายธรรมพระอนาคามี ท อ งใจ
“หยุดในหยุด”
 มองผ า นปากช อ งลํ า คอลั ด ฐานลงไปในท อ งของกายธรรมพระอนาคามี ท อ งใจ
“หยุดในหยุด” เห็นดวงธรรม
 สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
 สงใจนิ่งไปกลางจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ทองใจ “หยุดในหยุด” นึกใหจุดเล็กใสเทา
ปลายเข็มวางออกไป
 เกิดกายธรรมพระอรหัตต เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง
๒๐ วา สูง ๒๐ วา นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
 เราก็ จ ะเห็ น กายธรรมพระอรหั ต ต ใ สขึ้ น ชั ดขึ้ น ด ว ยการทอ งใจวา หยุ ดในหยุ ด ๆ
ใสในใสๆ
หมายเหตุ

นี่ คื อ การเดิ น วิ ช าอนุ โ ลมกายธรรม ๔ กายธรรม จากดวงธรรมดวงเดี ย วของ
แต ล ะกาย ต อ ไปจะเป น การเดิ น วิ ช าปฏิ โ ลมกายธรรมทั้ ง ๔ กายธรรม ให ท า น
ทั้งหลายทองวิชาในใจดังตอไปนี้

๒๐

ลําดับหา
 สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระอรหัตต ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมอง
ขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 มองเข า ไปที่ จ อมประสาทในกะโหลกศี ร ษะของกายธรรมพระอรหั ต ต ท อ งใจ
“หยุดในหยุด”
 มองผ า นปากช อ งลํ า คอลั ด ฐานลงไปในท อ งของกายธรรมพระอรหั ต ต ท อ งใจ
“หยุดในหยุด” เห็นดวงธรรม
 สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
 ส ง ใจนิ่ง ไปกลางจุ ดเล็ ก ใสเทา ปลายเข็ม ท อ งใจ “หยุ ด ในหยุ ด” นึ ก ให จุ ดเล็ ก ใส
เทาปลายเข็มวางออกไป
 เกิดกายธรรมพระอนาคามี เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง
๑๕ วา สูง ๑๕ วา นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
 เราก็จะเห็นกายธรรมพระอนาคามีใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ
ใสในใสๆ
ลําดับหก
 สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระอนาคามี ทานหญิงมองขางซาย ทานชาย
มองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 มองเข า ไปที่ จ อมประสาทในกะโหลกศี ร ษะของกายธรรมพระอนาคามี ท อ งใจ
“หยุดในหยุด”
 มองผ า นปากช อ งลํ า คอลั ด ฐานลงไปในท อ งของกายธรรมพระอนาคามี ท อ งใจ
“หยุดในหยุด” เห็นดวงธรรม
 สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
 สง ใจนิ่ ง ไปกลางจุ ดเล็ ก ใสเทา ปลายเข็ม ท อ งใจ “หยุ ด ในหยุ ด” นึก ใหจุ ดเล็ก ใส
เทาปลายเข็มวางออกไป
 เกิดกายธรรมพระสกิทาคามี เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง
๑๐ วา สูง ๑๐ วา นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
 เราก็จะเห็นกายธรรมพระสกิทาคามีใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ
ใสในใสๆ

๒๑

ลําดับเจ็ด
 สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระสกิทาคามี ทานหญิงมองขางซาย ทานชาย
มองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
 มองเข า ไปที่ จ อมประสาทในกะโหลกศี ร ษะของกายธรรมพระสกิ ท าคามี ท อ งใจ
“หยุดในหยุด”
 มองผา นปากชองลําคอลัดฐานลงไปในทอ งของกายธรรมพระสกิทาคามี ทองใจ
“หยุดในหยุด” เห็นดวงธรรม
 สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
 สง ใจนิ่ ง ไปกลางจุ ดเล็ ก ใสเทา ปลายเข็ ม ท อ งใจ “หยุ ด ในหยุ ด” นึก ใหจุ ดเล็ก ใส
เทาปลายเข็มวางออกไป
 เกิดกายธรรมพระโสดา เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง ๕ วา
สูง ๕ วา นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
 เราก็จะเห็นกายธรรมพระโสดาใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ
หมายเหตุ

นี่คือการปฏิโลมกายธรรม ๔ กายธรรม จากดวงธรรมดวงเดียว ใหเราเดินวิชา
อนุโลม – ปฏิโลม กายธรรมเชนนี้หลายๆ เที่ยว จะทําใหดวงธรรม – กายธรรม
ของทุกกายใสขึ้น จนสงผลใหรูญาณของเราดีขึ้น และเปนบาทฐานใหเราเดินวิชา
ชั้นสูงไดตอไป

ลําดับแปด
เมื่ อ เราเดิ น วิ ช าอนุ โ ลม – ปฏิ โ ลม กายธรรมหลายๆ เที่ ย ว จนเป น ที่ พ อใจแล ว คื อ
เกิดความใสสะอาดทุกดวงธรรมและทุกกายธรรมแลว ใหเราจบการเดินวิชาประจําวันที่กายธรรม
พระอรหัตต โดยสงใจมองเขาไปในทองของกายธรรมพระอรหัตต (อยาลืมเดินใจไปตามฐานทั้ง
๗ ฐานดวย) นึกใหเห็นดวงธรรมของกายธรรมพระอรหัตต แลวสงใจนิ่งไปกลางดวงธรรมของ
กายธรรมพระอรหัตต แลวนึกใหเห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม ทองใจหยุดในหยุดๆ
ใสในใสๆ แลวเราจะเห็นดวงธรรมของกายธรรมพระอรหัตต และกายธรรมพระอรหัตตใสแจมชัดใน
ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน กายธรรมก็จะใหการดูแลปกปกรักษาพวกเราไดอยางเต็มกําลังของ
พระองค
หมายเหตุ

- ใจเราตองทํางานสองอยางควบคูกันไป คือ
(๑.) ทองวิชาในใจ และ
(๒.) ใจเราอีกใจ ทํางาน ตามที่เราทอง
- อยาลืม ! ตองทองวิชาดวย ถาไมทอง กิเลสจะปดวิชา ทําใหเกิดความวกวน

๒๒

การเห็นที่ถูกตอง
- ต อ งเห็ น ธรรมกายในท อ งของตน เพราะที่ ศู น ย ก ลางกายของเรา มี ส ภาวะเป น
“สุ ญ ญตา” มี ลั ก ษณะกว า งใหญ ไ พศาล ประดุ จ ท อ งฟ า ปราศจากเมฆ มี ส ภาพขาวและใส
ธรรมกายใหญเทาไรและของจํานวนมากเทาไร ก็บรรจุเทาไรไมเต็ม
- การเห็นธรรมกาย เปนการเห็นดวยใจ ไมไดเห็นดวยนัยนตาของกายมนุษยหยาบ
เพราะถาเราหลับตาแลวใจจะเปด ถาตาไมหลับ ใจก็ไมเปด การเห็นธรรมกายนั้น เห็นไดทุกดาน
ทั้งดานบน ดานหนา ดานหลัง ดานลาง ดานขาง ธรรมกายนั่งในทาขัดสมาธิ กายมนุษยหันหนาไป
ทางใด ธรรมกายก็หันหนาไปทางนั้น

การนําไปใช
- นึกใหเห็นกายธรรมพระอรหัตตในทองของตนเนืองนิจ โดยแบงใจออกเปน ๒ สวน
ส ว นหนึ่ ง ใช ใ นภาระหน า ที่ ป ระจํ า วั น อี ก ส ว นหนึ่ ง ให ดูด วงธรรมในท อ งกายธรรมพระอรหั ต ต
เมื่อมีทุกขภัยอะไร ใหสงใจนิ่งไปกลางดวงธรรมของกายธรรมพระอรหัตตและอธิษฐานให พระองค
ทรงชวย ประสงคอะไร ก็บอกความตองการไปในทางที่ชอบ อธิษฐานใจเสร็จแลว ใหหยุดนิ่งกลาง
ดวงธรรม จรดใจใหถูก “กลาง” บริกรม “สัม มา อะ ระ หัง” หรือ “หยุดในหยุดๆๆ ใสในใสๆๆ”
เรื่อยไป องคธรรมกายจะเปลงรัศมีและปาฏิหาริยกายใหญขึ้น
- วันหนึ่งๆ ตองเดินวิชาอนุโลม – ปฏิโลมกายธรรมทั้ง ๔ กายธรรมนี้ ใหไดสองครั้ง
ตอวัน คือ กอนนอนและหลังตื่นนอน คราวละ ๑๕ นาที จะทําใหประสบความสําเร็จใน
หนาที่ การงานทุกเรื่อง

การรักษาธรรมกาย
- เมื่อเห็นธรรมกายแลว ใหรักษาไวจงดี วิธีรักษาคือ ทําใจหยุดและนิ่งกลางดวงธรรมใน
ทองธรรมกาย ใหเห็นธรรมกายขาวใสแจมจรัสรัศมีในทุกอิริยาบถ ทั้งอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน
ธรรมกายก็จะคุมครองรักษา (ธมฺโม หว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม)
- แตถาไมหมั่นนึก ไมหมั่นดู ไมหมั่นหยุด ไมหมั่นนิ่ง การกระทําเชนนี้ ถือวา
ไม บู ช าธรรม ธรรมกายก็ จ ะหาย ไม เ ห็ น อี ก ต อ ไป เราก็ ห มดที่ พึ่ ง ทางใจ นั บ เป น การ
สูญเสียอยางใหญหลวงของชีวิต
- ถาดวงธรรมใสสะอาด และองคธรรมกายจรัสแจมใส แปลวา ชีวิตของเราจะรุงเรือง
เจริญกาวหนา แตถาดวงธรรมซูบซีด มัว ไมผองใส เปนผลใหธรรมกายไมใสดวย บงถึงวา ชีวิตเรา
จะเสื่อม ทํามาหากินไมเจริญ จะมีอุปสรรค จะมีโรคภัยเบียดเบียน ฯลฯ

๒๓

อานิสงสทันตาเห็นของการเห็นกายธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ทําใหเรียนหนังสือดีขึ้น ความทรงจําดีขึ้น
ทําใหพนจากอุบัติเหตุทั้งปวง
ทําใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ
ใหมีปญญาคมกลา
ใหหางจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง

อานิสงสของการเห็นธรรม
การเห็นธรรมนั้น แบงเปน ๒ อยางคือ การเห็นดวงปฐมมรรคเพียงอยางเดียวและการเห็น
ธรรมกาย
ประโยชนจากการเห็นดวงปฐมมรรคนั้นอยางหนึ่ง และประโยชนของการเห็นธรรมกายนั้น
อีกอยางหนึ่ง
เราสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมากนอยเพียงไร ยอมขึ้นอยูกับการเห็นของเรา
วาเราเห็นเนืองๆ หรือเห็นกันชั่วครู ความตางกันอยูตรงนี้
ถาเราเห็นอยางชัดเจน และเห็นไดเนืองๆ ยอมเกิดอานิสงสมาก เกิดประโยชนมาก ในทาง
กลับกัน หากเราเห็นเลือนรางและเห็นไดไมนาน ยอมไดประโยชนนอย เกิดอานิสงสนอยลงไป
ก. อานิสงสและประโยชนของการเห็นดวงปฐมมรรค
อยางนอย อานิสงสและประโยชนจากการเห็นดวงปฐมมรรค มี ๑๘ ประการคือ
(๑.) มีใจเปนหิริโอตตัปปะ โดยที่ไมทราบวาหิริโอตตัปปะ คืออะไร
(๒.) เปลี่ยนสภาพใจจากแข็งกระดางเปนออนโยน จากใจบาปเปนใจเมตตากรุณา
(๓.) หลับเปนสุข ตื่นเปนสุข ฝนเห็นแตสิ่งมิ่งมงคล
(๔.) ปราศจากโรคภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุ
(๕.) พนจากไฟพิษ และคมศาสตรา
(๖.) เทวดายอมคุมครอง
(๗.) เปนที่รักของมนุษยและอมนุษย
(๘.) ตายแลวไปสูสวรรค (ไมหลงตาย)
(๙.) สุขภาพจิตดี
(๑๐.) ใบหนาผองใส
(๑๑.) ไมแกเกินวัย
(๑๒.) ความจําดี

๒๔

(๑๓.)
(๑๔.)
(๑๕.)
(๑๖.)
(๑๗.)
(๑๘.)

ตัดสินใจถูกตอง ความคิดมีเหตุผล
ไมฟุงซาน มีสติ
ปกครองตัวเองได ไมหมดอาลัยในชีวิต
ทํากุศลขึ้น บุญไมเสื่อม
บริหารงานไมเหนื่อย แมเหนื่อยก็สดชื่นคืนสภาพเดิมอยางเร็ว
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และความคิดทันสมัย

ข. อานิสงสและประโยชนของการเห็นธรรมกาย
อยางนอย อานิสงสและประโยชนของการเห็นธรรมกาย มี ๑๙ ประการคือ
(๑.) ปราศจากทุกข ภัย โรค
(๒.) เปนผูชวยตัวเอง ทําตนใหหมดเวร หนีเวร
(๓.) เปนผูไมกอหนี้ ไมสรางเวรใหแกตน
(๔.) ชื่อวาบําเพ็ญตบะ เผาผลาญกิเลสใหหมดไปจากใจตน
(๕.) เปนการยกสภาพใจ สูความเปนอารยะ
(๖.) เปนผูมีใจเปนพระ เปนผูเขาถึงพระรัตนตรัย
(๗.) รูทางเดินของพระอริยเจา ตามหลักมรรค ๘ ชื่อวาเจริญรอยตามยุคลบาท
(๘.) เปนผูตื่นแลว เบิกบานแลว
(๙.) เปนผูใกลตถาคต
(๑๐.) เปนผูมีมิ่งมงคล แมเห็นสมณะก็เปนมงคลอยูแลว แตเห็นธรรมกายเปนมงคล
รอยเทาพันทวี
(๑๑.) เปนการทําตนใหหมดชาติ หมดภพ พนจากเวียนวายตายเกิดเขาไปทุกที
(๑๒.) เปนผูเขาถึงโมกขธรรม
(๑๓.) เปนหนอเนื้อพุทธางกูร ดําเนินชีวิตเยี่ยงโพธิสัตว
(๑๔.) เปนสุคโต คือมาดีไปดีทุกชาติ ไมไปอบายภูมิเลย
(๑๕.) เปนผูเห็นแดนเกษม แจงนิพพาน ไดมรรค ไดผล ไดนิพพาน
(๑๖.) เปนผูสืบศาสนา เปนทนายแทนพระศาสนา
(๑๗.) เปนที่พึ่งของศาสนา ไมเปนหนี้ศาสนา
(๑๘.) เปนเนื้อนาบุญเขต เปนเนื้อนาบุญของโลก เปนทักขิไณยบุคคล
(๑๙.) ได เ ห็ น วิ ช ชาที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงเห็ น และได บ รรลุ ธ รรมอย า งที่ พ ระพุ ท ธเจ า
ทรงบรรลุ เช น ได เ ห็ น วิ ช ชา ๓ คื อ ปุ พ เพนิ ว าสานุ ส สติ ญ าณ จุ ตู ป ปาตญาณ
อาสวักขยญาณ

๒๕
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๖. อ.กรณไพบูรณ / อ.พิมพวรัชญ ธนบรมัตถ: ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒
เพชรเกษม ๑๑๖ แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒
มือถือ ๐๘-๑๒๕๖-๐๗๙๘ E-mail: wisdominside@gmail.com
๗. คุณธรรศ ธนบรมัตถ: ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒ เพชรเกษม ๑๑๖ แขวงหนอง
คางพลู เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มือถือ ๐๘-๙๔๘๘-๑๗๘๘
E-mail: toucht@gmail.com
๘. คุณเจษฎา สุนันทชัย: มือถือ ๐๘-๓๙๑๑-๓๙๙๙ E-mail : jeshda@gmail.com
๙. คุณประวัติ สุธีจารุวัฒน: ๓๓๘/๒๒ หมูบานกลางเมือง ซ. ลาดพราว ๘๐ ถ.ลาดพราว
กทม. ๑๐๓๑๐ โทร. ๐๒-๕๓๐-๒๗๔๓ โทร (ที่ทํา งาน) ๐๒-๕๘๖-๕๑๕๙ (มือถือ)
๐๘-๑๙๔๕-๑๓๒๔ E-mail: prawats@cementhai.co.th
๑๐. คุณ สุชาติ สิริรักษาศักดิ์: โทร. ๐๘-๑๖๓๔-๐๖๙๙ E-mail : suchartsi@gmail.com
๑๑. คุณอํานาจ สวางศรี: ๙๗๘/๑๓๑ ซ. ๑๘ ม. มัณฑนา ๒ รังสิต ต. ประชาธิปตย
อ. ธัญบุรี ๑๒๑๓๐ ปทุมธานี โทร. ๐-๒๙๗๔-๓๐๒๐ มือถือ ๐๘-๖๓๘๘-๘๕๑๑
E-mail: amnaj.s@bfkt.co.th
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ผลงานเขียนวิชาธรรมกาย
ของ
นายการุณย บุญมานุช
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
วิชาธรรมกายชั้นสูง
๑. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๑” พิมพเมื่อ ๒๕๓๓ กลาวถึงวิชาปราบมาร ที่รับชวงงาน
ปราบมารตอจากหลวงพอวัดปากน้ํา เพราะธาตุธรรมขอรองใหทํา ไมทราบวาจะบายเบี่ยงอยางไร
มีผลงานประการตางๆ การปราบมารในชวงนี้ หลวงพอคุมวิชาเต็มที่ กลาวถึงไปปราบมารใน
ประเทศอินเดียดวย (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๖.htm )
๒. ชื่ อ หนั ง สื อ “ปราบมารภาค ๒” พิ ม พ เ มื่ อ ๒๕๓๖ งานปราบมารในช ว งนี้ มี
การเปลี่ยนแปลงในธาตุในธรรม จักรพรรดิภาคปราบทรงพระนามวา “ตนปราบ” เสด็จมาชวย
หลวงพอถวายงานปราบมารให “ตนปราบ” รับชวงตอจากทาน มีผลงานแปลกๆ ธาตุธรรม
ประกาศใหวันที่ ๒๗ ธันวาคม เปนวันเอกราชของธาตุธรรม (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm )
๓. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ โรงพิมพเลี่ยงเชียง เปนผูจัดพิมพ
เปนผลงานในยุคของตนปราบ พบวามารเอาพระพุทธเจาและจักรพรรดิของเราไป กวาจะรบชิงเอา
กลับคืนมาได ทําไดยากมาก (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm);
(เพิ่มเติม: ปราบมารภาค ๔ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ))
ปราบมารภาค ๕ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๐.htm )
๔. ชื่อหนังสือ “แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา” เปนวิชา
ธรรมกายชั้นสูง มี ๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงดวย เปน ๓๐ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๑๒.htm )
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๕. ชื่ อ หนั ง สื อ “แนวเดิ น วิ ช าหลั ก สู ต รวิ ช ชามรรคผลพิ ส ดารของหลวงพ อ
วั ด ปากน้ํ า ” เป น ความรู วิ ช าธรรมกายชั้ น สู ง มี ๔๖ บท (เพิ่ ม เติ ม :
อ า นผ า น Websiteที่
http://www.crystalmind.org/library/makphol๑/index.htm ); (เพิ่มเติม: แนวเดินวิชาหลักสูตรมรรค
ผลพิสดาร ภาค ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-๑๔.htm )
๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)
การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจึงจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนาจารย
และผูเปนวิทยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๒.htm )

วิชาธรรมกายหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูง
๑. ชื่อหนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” เขียนขึ้น
เพื่อชวยขยายความเลม ๑๘ กายของหลวงพอ ใหงายขึ้น เลมนี้ไดรับความนิยมมาก บัดนี้โรงพิมพ
เลี่ยงเชียง จัดพิมพ ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมแลว นาอานกวาเลมเดิม (เพิ่มเติม: อานผาน
Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๘.htm )
๒. ชื่ อ หนัง สือ “พระศาสดาพาเราสูค วามเปน อารยะ ใหเ ราสุ ข ภาพดี เกิ ดสัน ติ
แกโลก ดวยวิธีการอยางไร” ทําขึ้นเพื่อจะถายทอดเปนภาษาตางประเทศ ยังไมทันแปลเปน
ภาษาตางประเทศ เกิดความนิยมในบานเราอีก
๓. ชื่ อหนั ง สื อ “สร า งคุ ณ ธรรมสู แผ น ดิ น ธรรม” เปน หลั ก สู ต รข า ราชการชั้น ผูใ หญ
และผูบริหารที่จะนําไปสรางคุณธรรมแกผูใตบังคับบัญชา พิมพนานแลว และหมดนานแลว
๔. ชื่อหนังสือ “ไมหยุดไมถึงพระ” เปนหนังสือปฏิบัติวิชาธรรมกายเลมเล็ก ทําขึ้นเพื่อ
สอนกํานัน ผูใหญบาน ตามโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ของทางราชการ พิมพนานแลว
หมดนานแลวเหมาะสําหรับแจกนักเรียน นักศึกษา พิมพมากราคาไมแพง จะใชแจกงานศพก็ได
งานมงคลก็ดี เหมาะแกทุกงาน
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๕. ชื่อหนังสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” เจตนาพิมพแตแรก ก็เพื่อชวยกิจการของ
พระสมศักดิ์ มหพฺพโล ตอมากลายเปนที่นิยม พิมพคราวนั้นหมดแลว ใหติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง
(เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm )
๖. ชื่อหนังสือ “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา” เลมนี้
รับรองวาอานสนุก โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๖.htm )
๗. ชื่อหนังสือ “ทางรอดของมนุษย มีทางเดียวเทานั้น” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm )
๘. ชื่อหนังสือ “ปุจฉา – วิสัชนา วิชาธรรมกาย” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.crystalmind.org/questions/question๓.asp )
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ประวัติยอ
นายการุณย บุญมานุช (พ.ม., กศ.บ.)
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๙๖ – ๒๕๙๙ เรียนวิชาครูที่ ร.ร. ฝกหัดครูพระนคร วังจันทรเกษม ในระหวางนี้
ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนที่วัดปากน้ําโดยตลอด
พ.ศ. ๒๕๙๙ – ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แลวบรรจุเขา
รั บ ราชการเป น ครู ที่ ร.ร. โยธิ น บู ร ณะ ในระหว า งนี้ ไปเรี ย นวิ ช าธรรมกายที่ วั ด ปากน้ํ า กั บ
แมชีทองสุข สําแดงปน
พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ ย า ยราชการมาเป น ครู ที่ ร.ร. วั ด บวรนิ เ วศ และสอบได วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และวุฒิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตามลําดับ
ระหวางนี้ไปเรียนวิชาธรรมกายกับแมชีทองสุขที่วัดปากน้ํา อยางสม่ําเสมอ
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔ ยายสังกัดราชการจากครูมาเปนศึกษาธิการ เริ่มรับราชการเปน
ศึกษาธิการอําเภอ ที่อําเภอทาใหม จ.จันทบุรี ระหวางนี้เรียนวิชาธรรมกายดวยตัวเอง เพราะหาง
ครู-อาจารย
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๓ ยายราชการมาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จ.อางทอง ไดพบ
กับ แมชีถนอม อาสไวย ศิษยเอกของหลวงพอวัดปากน้ํา ไดเรียนวิชาธรรมกายกับแมชีถนอม
และเปนวิชาธรรมกายอยางแทจริงที่นี่ รวมทั้งไดเริ่มตนเผยแพรวิชาธรรมกาย โดยเปนวิทยากรสอน
ในงานตางๆ ของพระสงฆในตางจังหวัด ตามแตจะเชิญมา
พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ เลื่อนตําแหนงราชการเปน “ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด” โดยมารับ
ตําแหนงที่ จ.ปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ยายไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และไดเผยแพร
วิชาธรรมกายไวที่วัดเจษฎาราม โดยการสนับสนุนอยางแข็งขันของทานเจาคุณพระราชสาครมุนี
เจาคณะจังหวัดฯ ในขณะนั้น
พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘ ยายราชการมาเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุ รี ไดเปน
วิทยากรเผยแพรวิชาธรรมกายใหแกสถานศึกษาและวิทยาลัย และเปนวิทยากรสอนผูบริหารระดับ
ตางๆ รวมทั้งยังไดพิมพตําราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพรเปนธรรมทาน ตราบจนเกษียณราชการ
นอกจากนี้ ยังไดทําวิชาปราบมารตั้งแตวันเขาพรรษาของป พ.ศ. ๒๕๒๗ มาจนถึงทุกวันนี้
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ขณะนี้มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน มีหนังสือดังกลาว ไวในหองสมุดแลว
เกือบทั่วประเทศ (ขอมูลเมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๔๐) คาดวาอีกไมนานคงจะครบทุกมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ
จึงขอเชิญชวนทานสรางบารมีธรรม เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิตดวยการสั่งซื้อหนังสือ
ทั้ง ๘ เลมนี้ ในราคาพิเศษสุด เพียงชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเปนธรรมทานใหแก วัดทุกวัด และ
ห อ งสมุ ด ร.ร. มั ธ ยม – ร.ร. ประถมตา งๆ ทั่ ว ประเทศ เพราะหนั ง สื อชุ ดดั ง กล า วเป น ที่
ปรารถนาของวัดทุกวัด และเปนที่ปรารถนาของโรงเรียนทุกโรงเรียน
ฉะนั้น ในวันเกิดของทานก็ดี ในวันที่ทานทําบุญขึ้นบานใหมก็ดี หรือในวันที่ทานโชคดี
มีชัย ควรที่ทานจะซื้อหนังสือชุดดังกลาวถวายแกวัดทุกวัด หรือมอบใหแกโรงเรียนตางๆ ตาม
โอกาสอันควร
เปนโอกาสดีของทานทานบดีทั้งหลายแลว ที่จะไดสรางบารมีธรรมชั้นสูง เพื่อเปนการ
อนุรักษและสืบสานวิชาความรูของพระศาสนา (วิชาธรรมกาย) มิใหดับสูญสืบไป
ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ขอรวมอนุโมทนาในกุศลเจตนา ของทานทานบดีทั้งหลายมา
ณ โอกาสนี้ดวย
เพิ่มเติม:

อานประวัติของ อ.การุณย บุญมานุช อยางละเอียดเพิ่มเติมไดโดย คลิ๊กที่นี่

http://www.kayadham.org/index-๒๕.htm

สพพทานํ ธมมทานํ ชินาติ
การใหธรรมเปนทาน ชนะการให (ทาน) ทั้งปวง
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ปราบมาร ภาค ๑
ราคา ๑๔๐ บาท

ปราบมาร ภาค ๒
ราคา ๑๔๐ บาท

ปราบมาร ภาค ๓
ราคา ๑๔๐ บาท

คําวา “ปราบมาร” เปนคําที่หลวงพอวัดปากน้ําทานใช สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวงพอไดทํางาน
สําคัญอยางหนึ่ง งานนั้นคือ “ปราบมาร” หมายความวา ตองเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง จึงจะรูจึงจะเห็น แลวใช
ความรูชั้นสูงนั้นไปกําจัดอวิชชา (มาร) ที่มายึดอํานาจปกครองในธรรมภาคมาร
งานปรายมารคือเนื้อหาสําคัญที่สุดในชีวิตของหลวงพอ การที่อวิชชา (มาร) มายึดอํานาจปกครอง
เชนนี้ มีผลกระทบตอมรรคผลนิพพาน มีผลกระทบตอธาตุธรรม มีผลกระทบตอมนุษย เกิดความเดือดรอน มีการ
ขมเหงรังแกกัน เกิดสงคราม เกิดกลียุค ฝนฟาไมตองตกตองตามฤดูกาลและทุกขรอนดวยประการตางๆ
ตองเรียนวิชาธรรมกายถึงระดับแกกลา จึงจะรู จึงจะเห็น จึงจะทราบ วา “มาร” เขาทําวิชาปกครองไว
อยางละเอียดลึกซึ้ง หากไมเปนวิชาธรรมกายแลว รูเห็นไมไดเลย แมเปนวิชาธรรมกายแลว แตเปนอยางออน
ก็รูเห็นไมไดเชนเดียวกัน
การที่หลวงพอทําวิชาเพื่อกําจัดอวิชชาที่วานี้ เรียกวา “ปราบมาร” ขอเชิญทาน โปรดติดตามไดใน
หนังสือปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔-๕ ( http://www.kayadham.org/index-๑๕.htm )

๓๒

....................................................................................
วิธสี อนและเทคนิคฝกใหเปนธรรมกาย

คูมือวิปสสนาจารย
ราคา ๒๕๐ บาท
..................................................................................
ตําราเลมนี้ เปนหลักสูตรเบื้องตน คือ หลักสูตรวิชา ๑๘ กาย เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดดวงปฐมมรรค
ไดแลว การที่จะใหเขาเดินวิชา ๑๘ กายไดตามหลักสูตรหนังสือ “ทางมรรคผล ๑๘ กาย” ของหลวงพอวัด
ปากน้ํานั้น ไมใชเรื่องงายดายเลย วิทยากรหรือที่เราเรียกวา วิปสสนาจารยนั้น จะตองใชความรูและเทคนิค
หลายๆ อยาง เพื่อใหผูเรียนทําวิชา ๑๘ กายได
ตํ า ราเล ม นี้ เขี ย นขึ้ น เพื่ อ ช ว ยวิ ป ส สนาจารย ทํ า ให ก ารสอนได ผ ลมากกว า เดิ ม ความเชื่ อ ที่ ว า
วิชาธรรมกายยากที่จะเรียนรูนั้น ไมเปนความจริง เราตองเรียนรูไดทุกระดับความรู ตามที่หลวงพอไดทําตํารา
ไวนั้น เราตองเรียนรูไดทั้งหมด แตวาเราตองเรียนกับผูรู หากเรียนกับผูรูครึ่งๆ กลางๆ ก็ยากที่จะเขาถึงความรูอันนั้น
ขอใหทานและวิปสสนาจารย อานอยางใครครวญและจําใหได และทําตามใหได ในที่สุด ทานก็จะ
ปลื้มใจวา ทานประสบความสําเร็จนี่คือคุณคาของหนังสือเลมนี้

....................................................................................
แนวเดินวิชาหลักสูตร

คูมือสมภาร
ราคา ๒๕๐ บาท
..................................................................................
แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารเลมนี้ จัดเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ทานที่จะเรียนรูหนังสือเลมนี้
จะตองฝกวิชา ๑๘ กายไดแลว และเขานิพพานไดอยางคลองตัว
เมื่อทานสามารถเลื่อนชั้นมาเรียนหลักสูตรคูมือสมภาร ขอใหทานตั้งใจฝกไปทีละบท วาบทเรียนนี้มี
ความรูอะไร มีขั้นตอนเดินวิชาอยางไร มีวิธีฝกอยางไร แตละขั้นตอนมีรายละเอียดอยางไร ขอใหทบทวนความ
แมนยําในทุกๆ ดาน แลวจึงเริ่มหลับตาเดินวิชา
ระหวางเดินวิชา อยาไดลืมตามาเปดตําราเปนอันขาด ตองอดทนเดินวิชาใหจบบทฝก แตละบทเรียนให
ฝกหลายครั้ง จนกวาจะแจงใจ แมจะใชเวลานานแคไหน ก็อดทนฝกบทเรียนนั้น ๆ จนกวาจะแจง ใครมีวิธีเรียน
อยางนี้ หลวงพออนุโมทนาแนนอน

๓๓

....................................................................................
ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต
ตถาคตคือธรรมกาย
ราคา ๘๐บาท
..................................................................................
หนังสือเลมนี้ แสดงวิธีปฏิบัติทางใจ ตามคําสอนของพระบรมศาสดา ขอที่ ๓ ที่วา สจิตตปริโยทปนํ
ซึ่งแปลวา การทําใจใหสวางใส
ไดอธิบายวิธีปฏิบัติทางใจไวอยางชัดเจน วาทําใจอยางไรจึงจะสวางใส และเมื่อสวางใสแลว เราจะ
เข า ถึ ง โมกขธรรมอะไรบ า ง และเมื่ อ เข า ถึ ง ธรรมเบื้ อ งต น แล ว เราจะเข า ถึ ง ธรรมชั้ น สู ง ต อ ไปไม มี ที่ สิ้ น สุ ด
รวมเรียกวาวิชาธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อใหแจงมรรคผลนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพระศาสนา
หนังสือเลมนี้ไดแสดงความชัดเจนไวแลวอยางครบถวน ทั้งความรูปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ รอแต
ความพากเพียรของผูศึ กษาค น ควา วาจะเรียนจริงหรือ เรียนเลน เท านั้น (หนังสือเลมนี้พิมพแ ลว หลายครั้ง
พิมพเทาไรก็ไมพอแกความตองการของประชาชน โดยเฉพาะพระสงฆทั่วประเทศ ใหความสนใจแกหนังสือ
เลมนี้มาก

๓๔

อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา
ราคา ๑๐๐ บาท
หลวงพ อ ผูมี บ ารมี ธ รรมสู ง สามารถบํ า เพ็ ญ กิ จ
ทางใจ จนบรรลุ วิ ช าธรรมกาย อั น เป น ความรู สู ง สุ ด ใน
พระศาสนา เป น ผู ค น พบความรู ม รรคผลนิ พ พาน จะมี
อะไรๆ พิเศษกวาคนทั้งหลาย หนังสือเลมนี้กลาวถึง ประวัติ
ชี วิ ต ของหลวงพ อ ตั้ ง แต เ ยาว วั ย จนกระทั่ ง มรณภาพ
วาหลวงพอมีคุณสมบัติพิเศษหลาย ๆ ประการ มีบุญญาธิการ
จนสามารถสร า งความสํ า เร็ จ นานาประการให แ ก
พระศาสนาไดสมควรที่เราทานจะศึกษาจดจํา และเคารพ
เทิดทูน บูชาในคุณธรรมของหลวงพอสืบไป

คติธรรม คตินิยม
การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา
ราคา ๙๐ บาท
คติธรรม คตินิยม ของหลวงพอวัดปากน้ํา เปนที่
ใฝ รู ข องคนทั้ง หลาย การตี ค วามคติ ธ รรมของหลวงพ อ
ทํ า ให ย าก เพราะการบํ า เพ็ ญ ธรรมของหลวงพ อ นั้ น
ทานไปเห็นวิชาชั้นสูง ครั้นไดรูเห็นธรรมอะไร ก็จะกลาว
เปนคติออกมา
บางคติเปนโวหารคารมคมคาย ทําใหคิดไปได
หลายแงห ลายมุม จะยุติ เปน อย า งไรนั้ น สุดแตบั ณ ฑิ ต
ทั้งหลายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเถิด
เมื่ อ ท า นอ า นหนั ง สื อ เล ม นี้ แ ล ว คติ ธ รรมของ
หลวงพ อ ไปใช จะสามารถเปลี่ ย นจิ ต ใจของเราให มี
คุณธรรม ชีวิตของเราจะมีสาระขึ้นกวาเดิม มีเหตุผลขึ้น
กวาเดิม สภาพจิตใจจะโปรงใสขึ้นกวาเดิม เราจะไมปลอย
ชีวิตของเราไปตามความผันแปรของสิ่งแวดลอมอีกตอไป
(หนั ง สื อ เล ม นี้ จั ด พิ ม พ ขึ้ น ใหม พิ ม พ เ ท า ไร ก็ ไ ม พ อแก
ความตองการ)

๓๕

บันทึกจากผูเขียน
ทานทั้งหลายรู จักลุ งทั่ว กันแลว ลุงมีกิเลสไมแพใคร! แตชีวิตของลุงมาเกี่ ยวของกับ
วิชาธรรมกายไดอยางไร? ลุงก็ไมทราบ ที่ผานมาลุงทําราชการเพียงแตอาศัยเงินเดือนหลอเลี้ยงชีวิต
ใหร อดตายเท า นั้ น แต ง านที่ ทํ า มาคู กั บ ราชการคื อ งานเผยแพร วิช าธรรมกาย งานแต ง ตํ า รา
วิชาธรรมกาย และงานปราบมาร รวม ๓ งาน เหมือนมีอะไรมาบังคับ ชีวิตตองเปนอยางนี้ ชีวติ ตอง
พบแตอยางนี้
ไดพบเห็นมามาก บางทานศรัทธาถึงออกบวช บางทานประกาศตนเจริญตามแบบหลวงพอ
ลุงเห็นแลวก็ปลื้มใจ ปลื้มใจในบารมีของเขา ครั้นลุงอายุมากขึ้น ความคิดของลุงเปลี่ยนไปหมด
คนที่ เ ราเคยปลื้ ม ใจในเขา กลั บ ถู ก มารพลิ ก ธาตุ ธ รรมไปแล ว กลายเป น ฐานให ม ารมาดั บ
วิชาธรรมกาย เปนแผนอันแยบยลของมาร กวาเราจะรูวาอะไรจริงอะไรปลอม ก็แทบจะหมดตัวกัน
ทั้งนั้น นี่แหละคือ แผนของมาร สุดทาย เขาก็จะดับวิชา
วิชาธรรมกายเรียนยาก จงหมั่นทบทวนตําราเขาไว อยาใหวิชาเพี้ยน อยาเรียนโดยไม
เปดตํารา การเรียนโดยไมเปดตํารา เปนชองใหมารเขาแทรก เหมือนเราเปนฐานทัพใหมาร มารเขา
ไดจังหวะกํากับการแสดงของเรา เหมือนผูกํากับการแสดงละครอยางไรก็อยางนั้น นี่คือเจตนาดี
ของลุง จึงฝากขอคิดนี้ไวเตือนใจทานทั้งหลายสืบไป

๓๖

คําถามทายเลม
ถาม:

ตอบ:
๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

หลวงพอวัดปากน้ํารวบรวมความรูวิชาธรรมกาย โดยทําเปนตําราไวมีกี่เลม? ชื่อหนังสือ
อะไรบาง? พิมพแตเมื่อไร? จงตอบคําถามนี้ ถาทานตอบได แปลวาทานใฝรู ถาทานตอบ
ไมได จงรีบหาความรูอยางดวน
หลวงพอวัดปากน้ํารวบรวมความรูวิชาธรรมกาย ทําเปนตําราไว ๔ เลม คือ
ชื่อหนังสือ “ทางมรรคผล” (วิธีไหวพระบูชาพระกอนเวลาภาวนา) ปกเปนภาพ ๑๘ กาย
คือ หนังสือฝกภาวนาเบื้องตน เปนวิชาธรรมกายเบื้องตน
ชื่อหนังสือ “คูมือสมภาร” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูง เขียนในนามของ น.ส. ฉลวย สมบัตสิ ขุ
(ผู เ ป น ศิ ษ ย ข องหลวงพ อ เรี ย นวิ ช าธรรมกายกั บ หลวงพ อ ที่ วั ด ปากน้ํ า ในสมั ย นั้ น )
เขี ย นถวายสมเด็ จ พระวชิ ร ญาณวงศ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ า วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร
เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๒ ปกหนังสือเปนภาพพระพุทธรูป บรรยายใตภาพพระพุทธรูปวา นี่คือ
ธรรมกาย หลักสูตรนี้มีความรู ๑๕ บท (รวมภาคผูเลี้ยงดวย จะเปน ๓๐ บท)
ชื่ อ หนั ง สื อ “วิ ช ชามรรคผลพิ ส ดาร” เป น วิ ช าธรรมกายชั้ น สู ง ระดั บ ยาก พิ ม พ เ มื่ อ
พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญวิปสสนา
วัดปากน้ํา เปน ผูจัดพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกาย ๔๖ บท เปนหนังสือปกแข็ง ปกเปน
ภาพลักษณะของฐานที่ ๗
ชื่อหนังสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร ๒” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงระดับยากมาก พิมพเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญวิปสสนา
วัดปากน้ํา เปนผูจัดพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกายหลายบท เปนหนังสือปกออน ปกเปน
ภาพลักษณะของฐานที่ ๗
คุณฉลวย สมบัติสุข เลาวาวิชาธรรมกายมีอีกเลมหนึ่ง ไมทราบวาใครมาขอยืมหลวงพอ
แลวหลวงพอก็ใหเขาผูนั้นยืมไป แลวไมสงคืนหลวงพอ จนบัดนี้ ไมทราบวาตําราเลมนี้
อยู กั บ ใคร หากใครทราบเรื่ อ งราวว า ใครยื ม ไป โปรดแจ ง ให ข า พเจ า ทราบด ว น
ขาพเจามีรางวัลใหแกทาน ตองคิดวาวิชาธรรมกายคือสมบัติล้ําคาของชาวโลก ที่ทุกคน
ตองชวยกันอนุรักษและสืบสาน

๓๗

การเห็นธรรมกาย
มีคุณอยางเดียว
โทษไมมีเลย
หามผูใดคัดลอกบทความบางสวน หรือทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ เพื่อการเผยแพร เพื่อธรรมทาน
หรือเพื่อการคา ดวยเกรงวา ผูคัดลอกอาจเรียบเรียงใหมผิดพลาด ฉะนั้น โปรดติดตอผูเขียน (เจาของลิขสิทธิ์)
โดยตรง ผูใดฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย

