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การเรียนและการสอน ตางก็มีเทคนิค
วิธีดวยกัน เพราะตองการใหการสอน
ประสบความสําเร็จ ผูสอนก็ตองคนควา
เทคนิคใหมๆ และผูเรียนก็ตองคนควา
วิธีเรียนของตน เพื่อใหการเรียนประสบ
ความสําเร็จเชนกัน
แตการเรียนวิชาธรรมกาย เปนการ
เรียนโดยใจ เนื้อหาสาระที่เรียนเปนเรื่อง
ละเอียดออน ผูสอนตองปรับปรุงวิธีสอน
ดวยการหาเทคนิคที่ฉลาด มิฉะนั้น
การสอนจะลมเหลว สงผลใหวิชา
ธรรมกายสูญหายได
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หามผูใดคัดลอกบทความบางสวน หรือทั้งหมดของหนังสือ
เลมนี้ เพื่อการเผยแพร เพื่อธรรมทาน หรือเพื่อการคา ดวยเกรงวา
ผูคัดลอก อาจเรียบเรียงใหมผิดพลาด ฉะนั้น โปรดติดตอผูเขียน
(เจาของลิขสิทธิ์) โดยตรง ผูใดฝาฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย
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พระมงคลเทพมุนี
(หลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ)
ผูคนพบวิธีทาํ ใจเขาถึงไตรสรณคมน พบวิชาธรรมกาย
ผูคนพบวิชาอาสวักขยญาณ พบวิชาปราบมาร
ผูเปนปฐมทําวิชาปราบมาร ผูนาํ รองวิชาปราบมาร

นายการุณย บุญมานุช
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
- ผูเขียน ปราบมาร ภาค ๑-๒-๓-๔-๕
- ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา
- ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา
- ผูเขียน วิชาธรรมกายหลักสูตรตางๆ
4

ดวงแกวมณีโชติ
เปนอุปกรณใชในการเรียนการสอนวิชาธรรมกาย
มีความจําเปนตองมีทุกสํานัก
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รูปของตัวเราในทาผาซีก
๒. เพลาตา
หญิงซาย, ชายขวา

๓. จอมประสาท
๔. ชองเพดาน

๑. ปากชองจมูก
หญิงซาย, ชายขวา

๕. ปากชองลําคอ

๗. ศูนยกลางกาย
ยกจากฐานที่ ๖ สูงขึ้น
๒ นิ้วมือ
สะดือ

๖. ฐานของศูนยกลางกาย

แสดงทางเดินของดวงนิมิต ๗ ฐาน

๑

๔ ๖
๓

๕ ๒

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

ธาตุน้ํา
ธาตุดิน
ธาตุไฟ
ธาตุลม
อากาศธาตุ
วิญญาณธาตุ

ลักษณะของศูนยกลางกายฐานที่ ๗
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หลวงพอสอนภาวนา เปนกิจวัตรที่หลวงพอเขมงวดกวดขันแมสู
ความชรา หลวงพอก็สอนอยางเสมอตนเสมอปลาย ถือเปนงานสําคัญ
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คํานํา (พิมพครั้งที่ ๒)

หนังสือ “วิธสี อนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย) เลมนี้
ไดจัดพิมพแลวหลายครั้ง แตยังไมพอแกความตองการของผูสนใจอยูด ี บงบอกวาหนังสือนี้มีคุณคา
เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดดวงปฐมมรรคไดแลว การทีจ่ ะใหเขาเดินวิชา ๑๘ กาย ไดตามหลักสูตร
หนังสือทางมรรคผล ๑๘ กายของหลวงพอวัดปากน้ํา ไมใชเรื่องงายเลย วิทยากรหรือที่เราเรียกวา
วิปสสนาจารยนั้น จะตองใชความรูและเทคนิคหลายอยาง เพื่อใหผูเรียนทําวิชา ๑๘ กายได บัดนี้
ความลมเหลวในการสอนวิชาธรรมกายเบื้องตนมีอยูในทุกสํานัก ทั้งนี้เกิดจากวิปส สนาจารยไม
ศึกษาคนควาวิธสี อน ไมหาเทคนิควิธสี อน เคยสอนอยางไรก็ทาํ อยางนัน้ นับวาเสียหายมาก
ทําใหมรรคผลนิพพานเนิน่ ชา ขาพเจาทําตําราเลมนี้ขึ้นเพื่อชวยวิปส สนาจารย ทําใหการสอน
ไดผลมากกวาเดิม อยาใหเกิดความลมเหลวดังที่เราทานเห็นตามสํานักตางๆ นั้น
โปรดเขาใจวา ตําราเลมนี้ เปนหลักสูตรการสอนเบื้องตนแคหลักสูตร ๑๘ กายเทานัน้ สวน
หลักสูตรวิชาธรรมกายชัน้ สูง ขาพเจาไดทาํ แนวเดินวิชาใหแลวทัง้ หลักสูตรคูมือสมภาร และหลักสูตร
วิชชามรรคผลพิสดาร รวมไปถึงวิชาปราบมารดวย ขอใหทา นติดตามหาไดที่สาํ นักพิมพ “เลี่ยงเชียง”
หรือติดตอรานคาตัวแทนจําหนายของสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ตามจังหวัดตางๆ
บัดนี้ตลาดวิชาธรรมกายเปดกวางแลว ขาพเจาใหบริการแกทานในทุกหลักสูตรอยูแ ลว
ความเชื่อที่วา วิชาธรรมกายยากที่จะเรียนรูนั้น ไมเปนความจริง เราตองเรียนรูไดทกุ ระดับความรู ตามที่
หลวงพอไดทาํ ตําราไวนนั้ เราตองเรียนรูไดทั้งหมด แตวาเราตองเรียนกับผูรู หากเรียนกับผูรูครึง่ ๆ
กลางๆ ก็ยากที่จะเขาถึงความรูอันนัน้ แตวาตองเขาใจเรียน เพราะมารเขาคอยปดความรูอยูเรื่อย
เราตองคอยๆ แกไข เพราะขณะนี้งานปราบมารยังทําไมเสร็จ เรายังยุติอะไรไมได เมื่องานปราบมาร
ทําเสร็จแลว เราจึงจะยุติอะไรไดในตอนนั้น
พูดถึงหลักสูตรเบื้องตน คือ ขั้นสอนใหเปนธรรมกายเบื้องตน ขอใหทา นวิทยากรและ
วิปสสนาจารยอานอยางใครครวญ แลวจําใหได และทําตามใหได ในที่สุดทานจะปลื้มใจวา ทานประสบ
ความสําเร็จ นีค่ ือคุณคาของหนังสือเลมนี้ ขาพเจาอนุญาตใหสาํ นักพิมพเลีย่ งเชียงจัดพิมพ ปญหาที่วา
ไมพอแกความตองการจะหมดไปในวันนี้
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หากทานวิทยากรของใจอะไร โปรดถามไดเสมอ อยาเกรงใจเลย หรือจะเชิญขาพเจามาสอนใหดู
ก็สุดแตทานจะเห็นสมควร

(นายการุณย บุญมานุช)
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๐
บานสวนตัว
๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง ต.วัดใหม
อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐

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
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คํานํา (พิมพครั้งที่ ๑)

“ธรรมกายคือตถาคต และตถาคตคือพระพุทธเจา” นัน้ ทานเขาใจแลว
การฝกใจใหเห็นธรรมกาย หรือการฝกใจใหเขาถึงพระรัตนตรัยนัน้ ทานทราบแลว
อยาเขาใจวา “การฝกใหเปนธรรมกายเปนของยาก” เพราะเรายังไมไดฝกจริงจัง เพียงแตเรียน
เลนๆ เทานั้น
หนังสือนี้เปนคูมือของวิปสสนาจารย แสดงการฝกทําของยากใหเปนของงาย
ไดกําหนดวิธฝี กแนวตางๆ ตั้งแตตนจนเห็นธรรมกาย จนในทีส่ ดุ เปนธรรมกายอยางสมบูรณแบบ และสามารถทําวิชา ๑๘ กาย ไดอยางภาคภูมิ ตามแนวของหลวงพอวัดปากน้าํ ภาษีเจริญ
จึงขอใหทา นอานจับสาระและดูเนื้อหาของวิชาของแตละขั้นตอนใหได และทดลองฝกอยาง
จริงจัง โดยเห็นวาภารกิจนี้ เปนปกติธุระของทานแลว ยอมเกิดผลคุมคา ไดแบงเนื้อหาของหนังสือเปน
๒ หมวด คือ หมวดความรู และบทฝก เปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคูกันไป
เพื่อใหความรูข องทานกวางออกไป เพราะมีความเกี่ยวของถึงกัน ขอใหทา นอานหนังสือเพิ่มเติม
อีก ๒ เลม คือ
๑. หนังสือ “ทางมรรคผล” (๑๘ กาย) ของหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ
๒. หนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” ขาพเจาเปน
ผูรวบรวมและเขียนขึ้น
เมื่อทานไดอานหนังสือทั้ง ๒ เลม ตามทีก่ ลาวเพิ่มขึ้นแลว ขาพเจารับรองวา ทานสามารถฝกวิชา
ธรรมกายเบื้องตน ใหแกพุทธบริษัทไดตลอดชีวิต โดยไมมีอะไรติดขัด และจะไมมีใครสามารถมาลูบคม
ความรูระดับนีข้ องทานไดเลย
ในสวนที่เกี่ยวกับวิชาธรรมกายชัน้ สูง อันเปนการสรางบารมีธรรมขั้นปรมัตถของผูปฏิบัติจะพึง
ฝกและเรียนรูต อไปนั้น ปรากฏวามีเนื้อหาและสาระอีกมากมาย ขาพเจากําลังคิดทําบทฝก ใหความยาก
เปนความงาย เพื่อสนองความตองการของทานที่ทาํ วิชา ๑๘ กายไดแลว สามารถทําวิชาชั้นสูงได ทั้งนี้
ก็เพื่อใหวิชาธรรมกายเปนสากล ใครๆ ก็สามารถทําได เรียนได ถาไดมีการเขียนบทฝกใหอานงาย และ
แสดงขั้นตอนของเนื้อหาใหชัดเจน คาดวาสักวันหนึง่ คงไดจัดพิมพเปนเลม หากทานมีโอกาสเปนเจาของ
ก็ตองจัดวาตําราที่วา นัน้ เปนสมบัติอันล้าํ คา
ถาสํานักของทานไดมีการสอนวิชาธรรมกาย จนถือเปนปกติธุระ และมีการเอาจริงเอาจัง จนถึง
กับแบงผูเรียนเปนชัน้ ๆ แลว ตองจัดวาสถาบันของทานเปนศูนยสรางบุญสรางบารมีอันไพศาล เปนการ
เตรียมคนของทานใหเปนโพธิสัตว เปนการปูพื้นฐานสูความเปนสัพพัญู เมื่อคนของทานมี
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คุณสมบัติอยางนี้ ยอมเกิดความเจริญอยางทันตาเห็น กวาตัวเราจะตาย เราจะไดบุญติดตัวไป
ไมนอย เพราะเราเปนผูน ําในทางนี้
บัดนี้ เปนที่ปรากฏชัดแลววา คนดีกาํ ลังขาดตลาด จิตใจของปวงชนอยูภ ายใตอํานาจของภูตผี
ปศาจ มีความเชื่อในความรูที่ผิดๆ ปฏิบัติตนไปในความเชื่อที่ผิด ตามที่ทราบกันแลวนัน้
ทานเปนผูที่ปฏิบัติจนไดเห็นของจริงแลว วาพระรัตนตรัย คือ ธรรมกาย ขอจงชวยกันฟนฟู
สรางสรรคใหสังคมของเรา ไดเห็นธรรมกายกันเถิด หนังสือเลมนี้เปนเทคนิควิธี ชวยใหเปน
ธรรมกายมาแลว นับจํานวนรอยจํานวนพัน อาจมีความพกพรองเกีย่ วกับการพิมพบา ง
ชวยแจงใหทราบดวย.

(นายการุณย บุญมานุช)
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
๖ เมษายน ๒๕๒๖
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สารบัญ

ความรูทวั่ ไปทีต่ องทราบกอน
บทที่ ๑ การฝกเบื้องตนใหเห็นดวงธรรมและเห็นธรรมกาย
ลําดับความเบือ้ งตนโดยพิสดาร
ที่มาของกายละเอียดตางๆ
ที่มาของชื่อดวงธรรม
ที่มาของชื่อธรรมกาย
สรุปการบรรยาย
ลําดับความเบือ้ งตนโดยยอ
ขั้นปฏิบัติจริง
คําถามบทที่ ๑
บทที่ ๒ การฝกใหเห็น ๑๘ กาย ตามหนังสือมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้ํา
เขตภาษีเจริญ กทม.
ความเบื้องตน
ความรูพิสดาร
เมื่อจะไปอายตนะนิพพานที่ ๒ ซึง่ เปนอายตนะนิพพานทีล่ ะเอียดกวาและสูงกวา
อายตนะนิพพานแรก
การตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย
คําถามบทที่ ๒
บทที่ ๓ ทําวิชา ๑๘ กายไดแลว จะทําวิชาอะไรตอไป
คําถามบทที่ ๓
บทที่ ๔ ปญหาของการเดินวิชา ๑๘ กาย
คําถามบทที่ ๔
บทที่ ๕ วิธีฝกใหเห็นธรรมกายอยางครบครัน
ขั้นดําเนินการสอน
การตอวิชาใหเห็น ๑๘ กาย
การเรียนวันตอไป
สาระสําคัญของบทนี้
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๑๘
๒๔
๒๔
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๘
๔๒
๔๓
๔๓
๔๕
๔๘
๕๒
๕๗
๕๙
๖๙
๗๐
๗๕
๗๖
๗๗
๘๐
๘๑
๘๒

คําถามบทที่ ๕
บทที่ ๖ ความพรอมในการสอนการเจริญภาวนาเบื้องตน
บทที่ ๗ การฝกภาวนาในทายืนตรงและเดินจงกรม
ขอคิดคํานึงการสอนภาวนา
คําถามบทที่ ๗
บทที่ ๘ ผูท ี่ยงั ไมเห็นดวงปฐมมรรค และผูที่เปนธรรมกายแลวจะตองทําอยางไร
ผูที่ยงั ไมเห็นดวงธรรมใหปฏิบัติดังนี้
สําหรับผูท ี่เห็นธรรมกายเบื้องตนแลวใหปฏิบัติดังนี้
คําถามบทที่ ๘
บทที่ ๙ การฝกวิชาเบื้องตนอันเปนพืน้ ฐานใหดําเนินวิชา ๑๘ กายไดชัดเจน
คําถามบทที่ ๙
บทที่ ๑๐ ความพรอมเกีย่ วกับความรูและกลวิธีฝกเบื้องตน
บทที่ ๑๑ เหตุใดการฝกใจกําหนดจุดพักใจถึง ๗ ฐาน
คําถามบทที่ ๑๑
บทที่ ๑๒ อันเนื่องมาจากคําสวดอาราธนาพระพุทธเจา
สรุปอันมาจากคําสวด
คําถามคําตอบที่ควรทราบ
คําถามบทที่ ๑๒
การฝกเบื้องตน
บทฝกวิชาธรรมกาย หลักการและเหตุผล
บทฝกที่ ๑ การเห็นดวงปฐมมรรคและเห็นธรรมกายหลัก
ธรรมกายที่กาํ หนดใหเห็น
วิธีฝก
การเห็นที่ถูกตอง
การนําไปใช
การรักษาธรรมกาย
บทฝกที่ ๒ เห็นดวงปฐมมรรคแลวเห็นธรรมกาย ๑๐ ธรรมกาย
บทฝกที่ ๓ เห็นดวงธรรม ๖ ดวง แลวเห็นธรรมกาย ๑๐ ธรรมกาย ทัง้ อนุโลมและปฏิโลม
บทฝกที่ ๔ ทําวิชา ๑๘ กายตามแนวหนังสือทางมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้ํา
ขอสังเกต
วิธีฝก
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๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๕
๙๖
๙๘
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๖
๑๐๙
๑๑๒
๑๑๔
๑๑๗
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๒
๑๒๒
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๗
๑๒๗
๑๒๘

บทฝกที่ ๕ การฝกเต็มรูปเพือ่ ฝากธาตุธรรมกับตนธาตุและขอรัตนะเจ็ดจากพระพุทธองค
ผลของการฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ และผลของการไดรัตนะเจ็ด
บทฝกที่ ๖ ทําวิชา ๑๘ กายไดแลวจะเรียนวิชาอะไรตอไป
บทฝกที่ ๖ ก. การดูธาตุ ๖
วิธีการดูธาตุ ๖ การนําไปใช
บทฝก ๖ ข. การเขาอายตนะนิพพานเบื้องตน
ขอควรปฏิบัติของวิปสสนาจารย
บทฝกที่ ๗ การคํานวณดวงบุญและการอธิษฐานบารมี
ลักษณะของดวงบุญ
ลักษณะของดวงบาป
ดวงไมบุญไมบาป
วิธีดูดวงบุญ ดวงบาป ดวงไมบุญและไมบาป
วิธีคํานวณดวงบุญ
เหตุผลทีน่ ําฝากตนธาตุ
การอธิษฐาน
ขอเสนอแนะ
การเรียนและความสนใจทีน่ ําตัวเราไปสูห ายนะ
ลักษณะธรรมกายของธรรม ๓ ฝาย
ที่อยูของธรรมทั้ง ๓ ภาค
เหตุที่เรียนวิชาธรรมกาย
ภาคมารนัน้ มีฤทธิน์ ัก ลวงลอใหเราผิดทางตลอดเวลา
งดเวนเรียนไสยศาสตรและอาคมขลังเด็ดขาด
งดเรียนกัมมัฏฐานภาคมารเด็จขาด
วิธีสังเกตกัมมัฏฐานภาคมาร
งดสนใจการทรงเจาเขาผีเด็จขาด
ขอสังเกต
ขอเสนอแนะการสอนตามงานตางๆ
ตัวอยางเชื่อมโยงไปถึงธรรมกาย
ทฤษฎีที่ตองจดจํา
แกนแทของพุทธศาสนา
สรุปแกน
14

๑๒๙
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๗
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๘
๑๔๙
๑๔๙
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๕
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๒
๑๖๔

ธรรมกายคือตัวพุทธศาสนา
ประชาชนไดรบั ความรูผิดๆ
วิชชากับอวิชชาที่ตองทราบ
ความตางกันระหวางวิชชากับอวิชชามีมาก
งานของพระ
งานของมาร
ผลของการเดินทางใจ
ความตางกันระหวางพระกับมาร
การเห็นวิชาทีถ่ ูกตอง
เนื้อหาวิชาธรรมกายยังมีอีกมากนัก
หนังสือเลมนี้ใหอะไรแกทาน
วิธีสอบรูและวิธีสอบญาณ
การสอนเปนศาสตรและศิลป ผูเปนครูจะตองศึกษาเลาเรียนไวอยางเอาใจใส
วิปสสนาจารยตองเรียนวิชาชั้นสูงได จึงจะสมแกเกียรติภูมิ
วิปสสนาจารยตองแกโรคได ตองแกทุกขรอนได
งานผดุงวิชาธรรมกายเพื่อใหวิชาธรรมกายอยูคูฟา
เรื่องสําคัญตองฝกวิทยากรใหมีวทิ ยากรสอนไดทุกหลักสูตร
วิธีบูชาพระ
***** ติดตอ คณะวิทยากรของอาจารยการุณย บุญมานุช
ผลงานเขียนวิชาธรรมกาย
ประวัติยอ นายการุณย บุญมานุช ผูแตงหนังสือ
บันทึกจากผูเขียน

15

๑๖๔
๑๖๕
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๑
๑๗๓
๑๗๕
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๘๐
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๗
๑๙๓

อานิสงสของการเห็นธรรม
การเห็นธรรมนั้น แบงเปน ๒ อยางคือ การเห็นดวงปฐมมรรคเพียงอยางเดียวและการเห็น
ธรรมกาย
ประโยชนจากการเห็นดวงปฐมมรรคนั้นอยางหนึ่ง และประโยชนของการเห็นธรรมกายนั้น
อีกอยางหนึ่ง
เราสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมากนอยเพียงไร ยอมขึ้นอยูก บั การเห็นของเราวา
เราเห็นเนืองๆ หรือเห็นกันชั่วครู ความตางกันอยูตรงนี้
ถาเราเห็นอยางชัดเจน และเห็นไดเนืองๆ ยอมเกิดอานิสงสมาก เกิดประโยชนมาก ในทาง
กลับกัน หากเราเห็นเลือนรางและเห็นไดไมนาน ยอมไดประโยชนนอย เกิดอานิสงสนอยลงไป

ก. อานิสงสและประโยชนของการเห็นดวงปฐมมรรค
อยางนอย อานิสงสและประโยชนจากการเห็นดวงปฐมมรรค มี ๑๘ ประการคือ
๑. มีใจเปนหิริโอตตัปปะ โดยทีไ่ มทราบวาหิรโิ อตตัปปะ คืออะไร
๒. เปลี่ยนสภาพใจจากแข็งกระดางเปนออนโยน จากใจบาปเปนใจเมตตากรุณา
๓. หลับเปนสุข ตื่นเปนสุข ฝนเห็นแตสิ่งมิ่งมงคล
๔. ปราศจากโรคภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุ
๕. พนจากไฟพิษ และคมศาสตรา
๖. เทวดายอมคุมครอง
๗. เปนที่รกั ของมนุษยและอมนุษย
๘. ตายแลวไปสูสวรรค (ไมหลงตาย)
๙. สุขภาพจิตดี
๑๐. ใบหนาผองใส
๑๑. ไมแกเกินวัย
๑๒. ความจําดี
๑๓. ตัดสินใจถูกตอง ความคิดมีเหตุผล
๑๔. ไมฟุงซาน มีสติ
๑๕. ปกครองตัวเองได ไมหมดอาลัยในชีวิต
๑๖. ทํากุศลขึ้น บุญไมเสื่อม
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๑๗. บริหารงานไมเหนื่อย แมเหนือ่ ยก็สดชื่นคืนสภาพเดิมอยางเร็ว
๑๘. 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. เปนผูมีมงิ่ มงคล แมเห็นสมณะก็เปนมงคลอยูแลว แตเห็นธรรมกายเปนมงคลรอยเทาพันทวี
๑๑. เปนการทําตนใหหมดชาติ หมดภพ พนจากเวียนวายตายเกิดเขาไปทุกที
๑๒. เปนผูเขาถึงโมกขธรรม
๑๓. เปนหนอเนื้อพุทธางกูร ดําเนินชีวิตเยี่ยงโพธิสัตว
๑๔. เปนสุคโต คือมาดีไปดีทุกชาติ ไมไปอบายภูมิเลย
๑๕. เปนผูเห็นแดนเกษม แจงนิพพาน ไดมรรค ไดผล ไดนิพพาน
๑๖. เปนผูสืบศาสนา เปนทนายแทนพระศาสนา
๑๗. เปนทีพ่ งึ่ ของศาสนา ไมเปนหนี้ศาสนา
๑๘. เปนเนื้อนาบุญเขต เปนเนือ้ นาบุญของโลก เปนทักขิไณยบุคคล
๑๙. ไดเห็นวิชชาทีพ่ ระพุทธเจาทรงเห็น และไดบรรลุธรรมอยางที่พระพุทธเจาทรงบรรลุ เชนได
เห็นวิชชา ๓ คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ

การเห็นธรรมกายมีคุณอยางเดียว โทษไมมีเลย
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ความรูทั่วไปที่ตองทราบกอน
๑. ทานั่ง
๑. นั่งขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย
๒. มือขวาทับมือซาย นิว้ ชี้มือขวาจรดนิว้ หัวแมมือขางซาย (ไมใชหัวแมมือจรดกับ
หัวแมมือ)
๓. ตั้งกายตรง อยาใหหลังคอม พึงยืดกายใหตรงไวเสมอ
๔. ตั้งหนาใหตรง อยากมหนา
การวัดผล - ใหดู เทา มือ กาย ใบหนา วาเปนไปตามทีก่ ําหนดไวหรือไม
- ตรวจเช็คเปนรายคน และแกไขใหถูกตอง
- ตองเขมงวดกวดขัน เพราะถาหลังคอมจะทําใหเสียบุคลิก อยาใหเปนวา แมทา นัง่
ก็เหลวแตเริ่มเสียแลว
- สาธิตทานัง่ ทีถ่ ูกใหดู

๒. ที่เดินของใจ ๗ จุดหมาย
วัตถุประสงค
ใหรูจุดเดินของใจ เพื่อจะไดปฏิบัติไดถูก
อุปกรณ
เตรียมแผนภูมแิ สดงที่ตั้งของดวงนิมิต จากฐานที่ ๑ ถึงฐานที่ ๗ ไวเปนอุปกรณ เพื่ออธิบาย
เนื้อหาสาระ
๑. ปากชองจมูก หญิงขางซาย ชายขางขวา
๒. เพลาตา หญิงขางซาย ชายขางขวา เพลาตาคือ ตรงรูที่น้ําตาออก
๓. จอมประสาท หรือ กัก๊ กลางศีรษะ
สมมุติวาเอาเข็มรอยดวยเสนดาย แทงจากดั้งจมูก เขาไปในกะโหลกศีรษะขึงตึงทะลุ
ทายทอย อีกเสนหนึ่งแทงจากกระหมอมลงไปในกะโหลกศีรษะ จะเห็นเปนมโนภาพวา
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๔.

๕.

๖.

๗.

มีเสนดายตัดกัน ๒ เสนในกะโหลกศีรษะ เปนรูปกากบาท “ตรงจุดตัดกันของเสนดาย”
เรียกวา จอมประสาทหรือกลางกัก๊ ศีรษะ
ปากชองเพดานหรือเพดานปาก
ตรงจุดหมายที่สําลักน้าํ สําลักอาหาร ใหนึกเอาวา สําลักอาหารตรงไหน จุดนัน้ เรียก
ปากชองเพดานหรือเพดานปาก
ปากชองลําคอ
อยูเหนือลูกกระเดือก ณ ที่สดุ ของลูกกระเดือก สมมุติเอาเข็มรอยดวยเสนดายแทง
จากจุดลูกกระเดือก ขึงตึงผานลําคอตรงออกไปทางตนคอ มโนภาพของเสนดายที่ขึงตึง
ไปนั้น เปนแนวระดับที่วางใจในปากชองลําคอ และวางใจไวกลางของปากชองลําคอแนว
เสนดายนัน้
ฐานของศูนยกลางกายราวสะดือ
สมมุติมีเข็มรอยดวยเสนดาย แทงจากสะดือ ขึงตึงทะลุหลัง อีกเสนหนึง่ แทงจากสีขา ง
ขวาไปซาย ในทองเราเห็นมโนภาพวามีเสนดายตัดกัน ๒ เสน เปนรูปกากบาท จุดที่
เสนดายตัดกันเรียก “ฐานของศูนยกลางกาย” เอาใจวางไวที่จุดตัดนัน้
ยกใจจากที่เสนดายตัดกันใหสูงขึ้นมา ๒ นิ้วมือของตนเอง (ศูนยกลางกาย)
เมื่อยกใจเสร็จแลว ก็ภาวนาตอไป

อธิบาย.จุดที่เดินของใจเรียกวา ฐาน มีอยู ๗ ฐาน คือ
ฐานที่ ๑ ปากชองจมูก (หญิงซาย ชายขวา)
ฐานที่ ๒ เพลาตา (หญิงซาย ชายขวา)
ฐานที่ ๓ จอมประสาท
ฐานที่ ๔ ปากชองเพดาน
ฐานที่ ๕ ปากชองลําคอ
ฐานที่ ๖ ฐานของศูนยกลางกาย
ฐานที่ ๗ ยกใจจากฐานที่ ๖ ใหสูงขึน้ มาประมาณ ๒ นิว้ มือตนเอง ไมใชนิ้วฟุต
การวัดผล

- ใหบอกตําแหนงของฐาน ๗ ฐาน วาฐานใดอยูตรงไหน
- ทบทวนใหเกิดความแมนยํา และจําได
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๓. การฝกใหเห็นดวงนิมิต
นิมิต
ดวงนิมิต
เหตุผลที่กาํ หนด

ใชอะไรเปนนิมิต

ขอเสนอแนะ

- แปลวา เครือ่ งหมาย แปลวา สราง
- หมายถึง การกําหนดดวงใสดวยใจ
- ใหเปนที่เกาะที่ยึดเหนีย่ วของใจ ถาไมกําหนดนิมิต ใจจะไมมีที่เกาะ เมื่อหาที่
เกาะและยึดไมได ใจก็สาย และคิดอะไรตอมิอะไรไปรอยแปด ไมเปนสมาธิ
- นิมิตเปนสื่อใหเห็น “ดวงธรรม” (ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน)
- ใชวัตถุสีขาวโปรงแสง เชน ดวงจันทร ดวงดาว หลอดไฟ ดวงแกวกลมชนิด
ขาวใส
- อยาใชวัตถุที่มีสีอื่น เวนแตสีขาวเทานัน้
- ควรใชดวงแกวขาวและใส ชนิดกลมรอบตัวขนาดเล็ก และขนาดใหญอีกดวง
หนึง่ ใหนักเรียนดูและใหจาํ ติดตา
- ชวยอธิบายเพิ่มเติมดวยวา กลางดวงแกวมีจุดศูนยกลาง จุดศูนยกลางนี้มี
ลักษณะเปน “จุดขาวและใสขนาดโตเทาปลายเข็ม” จะอธิบายดวยวิธีใด
ก็ทําไดทงั้ นัน้
- พอบอกวา ใหนกึ ดวงแกว ใหนักเรียนนึกมโนภาพได ดวงแรกขนาดเทา
แกวตา และนึกใหเห็นศูนยกลางของดวงแกวไดดวย

เหตุผลที่กําหนดดวงนิมิตเปนดวงแกวขาวใส
- เพราะดวงธรรม (ดวงปฐมมรรค, หรือดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน) มีลักษณะเหมือนดวงใส
กลมรอบตัวเหมือนกัน แตดวงธรรมมีรัศมีสวางโชติชวง ถากําหนดนิมิตอยางอืน่ จะไมใกลของจริง

๔. กลางและสุญญตา คืออะไร
จุดศูนยกลางของดวงธรรม มีลักษณะเปนจุดใสและเล็กเทาปลายเข็ม เรียกวา
“มัชฌิมาปฏิปทา” (ทางสายกลาง) หรือเรียกวา “เอกายนมรรค” (ทางเอก) หรือเรียกวา “กลาง”
ดวงธรรมทุกดวงมี “กลาง” เสมอไป
ที่ดวงธรรมมี “กลาง” ใชใจมองที่กลางคือ จุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ใชใจทับทวีความ “หยุด”
และ “นิง่ ” ใหยิ่งขึ้น พอความหยุดแหงใจ “ไดสวน” จุดเล็กใสเทาปลายเข็มจะ “วาง” คือ ความเวิง่ วางนั้น
เรียกวา “สุญญตา”
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ใน “วาง” นั้น ทานจะไดเห็นอะไรตอไป คําตอบก็คือ เห็น “กายของทาน” หรือเห็น
“องคธรรมกาย”
ถาจุดใสเทาปลายเข็มยังไมวาง ก็ยังไมเห็นอะไร และเมือ่ จุดเล็กใสเทาปลายเข็มยังไมวาง
แสดงวา การหยุดและการนิ่งของใจยังไมไดสวน จําเปนตองเพิ่มความหยุดและความนิ่งใหยงิ่ ขึ้น

๕. กายมนุษยละเอียด (กายฝน) และธรรมกายกายมนุษยละเอียด
กายมนุษยละเอียด หรือเรียกวา “กายฝน” ทําหนาที่ฝน เมื่อกายมนุษย (คือตัวทาน) นอนหลับ
เปนกายสําคัญมาก เพราะเปนกายมาเกิด คือเมื่อจะเกิดกายนี้จะมากอน ยอกายจนเล็กเทาเมล็ดโพธิ์
หรือเมล็ดไทร เขาไปอยูที่ศูนยกลางกายของผูเปนพอกอน วันที่บิดามารดาเราประกอบประเวณีกิจ
จุดใสนี้จะออกจากศูนยกลางกายของบิดา เขาไปอยูในมดลูกของมารดา แลวจุดใสเล็กนี้ขยายหยาบขึ้น
จนในที่สุดเปนตัวเราขึน้ มา ตัวเราก็คือ กายมนุษยหยาบที่กําลังอานหนังสืออยูน ี้ กายที่กาํ ลังอานอยูนี้
เรียก “กายมนุษยหยาบ” หรือเรียก “กายมนุษย” สวนกายฝนของผูมาเกิดแตแรก (ที่ยอกายลงจนเล็ก
เทาเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร) ซอนตัวอยูในดวงธรรมของกายมนุษยหยาบ (รายละเอียดจะไดกลาวตอไป
ชั้นนีว้ ายอๆ กอน)
กายฝน (กายมนุษยละเอียด) ทําหนาที่ดแู ลกายมนุษยหยาบ ตลอดเวลาที่กายมนุษยดํารงชีวิต
อยู แตครั้งเมื่อกายมนุษยตายลงไป กายมนุษยถายทอดความรูสึกนึกคิดไปกับกายฝนทัง้ หมด รับบุญ
รับกรรมทุกสถานของกายมนุษยหยาบ ถาเปนกรรมดี กายฝนก็ไปสุคติ หากเปนบาป กายฝนก็ไปทุคติ
การไปหาภพใหมของกายฝน ในวันทีก่ ายมนุษยตายเรียกวา “ไปเกิด” คือ ไปหาที่อยูใ หม
กายฝนเปนกายละเอียดของมนุษย โดยกายมนุษยเปน “หยาบ” กายฝนเปน “ละเอียด” ที่วา
“ละเอียด” ก็เพราะมองดวยตามนุษยไมเห็น สัมผัสไมได จับตองไมได จะใหมาพูดเหมือนกายมนุษยพูด
นั้นไมได

ธรรมกาย
เปนพระปฏิมากร (พระพุทธรูป) เกตุดอกบัวตูม สีขาวและใสโปรงแสง มีรัศมีโชติชวง ขนาดเล็ก
มีขนาดหนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา (หยอนนิดหนึง่ ) เปนสัดสวนของกายธรรมโคตรภู อยางใหญหนาตัก
กวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา เปนสัดสวนของธรรมกายพระอรหัตต เปลงรัศมีได มีอานุภาพยิง่ นัก
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๖. การเห็นดวงธรรม
อยางไรจึงเรียกวา “เห็นดวงธรรม”
และดวงธรรมนั้นอยูไหน
ทําอยางไรจึงจะเห็น
เห็นดวยอะไร
ดวงธรรมมีลักษณะอยางไร
เห็นดวงธรรมแลวตอไป จะเห็นอะไรอีก
ที่วา “ผูใดเห็นธรรม ผูนนั้ เห็นตถาคต ตถาคตคือ ธรรมกาย” นั้นคืออะไร
อยูดีๆ ก็จะใหเห็นดวงธรรมนัน้ เปนไปไมได จะตองฝกใจตามวิธกี ารของหนังสือ “ทางมรรคผล”
(๑๘ กาย) ของหลวงพอวัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เสียกอน
ผมหมายความวา ใหทานอานหนังสือเลมที่วา นัน้ แลว โดยที่ผมเปนเพียงสรุปเนื้อหาและแกน
ของความรูแตละขั้นตอน ใหทานจับหลักใหได เพื่อการฝกและการสอนจะไดถูกตอง จึงขอตอบวา
๑. เมื่อทานเริ่มฝก โดยกําหนดใจใหเห็นดวงใสสมมุติขนาดโตเทาแกวตา นึกใหดวงใสสมมุติ
ไปไวในทอง ตรงศูนยกลางกาย แลวบริกรรมใจวา สัม มา อะ ระ หัง จนกระทัง่ ใจของทานเห็นดวงใส
ดวงใหมเกิดขึน้ ขนาดเทาฟองไขแดงของไก ใสและมีรัศมีโชติประดุจเพชรที่เจียระไนแลว เรียกวา
“เห็นดวงธรรม” คือ เห็นดวงปฐมมรรค ดวงธรรมดวงนี้อยูในทองของตน
๒. การจะเห็นดวงธรรมทีว่ านี้ จะตองทําใจหยุด ทําใจนิง่ ดวยการบริกรรม คาถา สัม มา อะ ระ
หัง และใหใจจรดกลางดวงนิมิตที่เรานึกกําหนดขึ้นในเบื้องตนนั้น ดวงแกวนิมิตที่เราสมมุติขึ้นนี้ เปนสื่อ
ใหใจเกาะ เปนสื่อใหใจยึด เพื่อใหใจเกิดสมาธิ และในทีส่ ุด นิมิตสมมุตินี้จะเปนสื่อใหเห็นดวงธรรม
๓. และเมื่อเห็นดวงธรรม คือ ดวงปฐมมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน แลวใหทา นสงใจนิง่ ลงไปกลางดวงธรรมนั้น และนิง่ ใหนานที่สุด หยุดใหนานทีส่ ุด จะเห็น “กลาง”
มีลักษณะเปนจุดขาวใสโตเทาปลายเข็ม
ใหทา นจี้ใจลงที่จุดเล็กใสเทาลายเข็มนัน้ ใหนานที่สุด แลวจุดใสเทาปลายเข็มจะ “วาง” เกิดภาวะ
เปน “สุญญตา” คือความเวิง้ วางอันไพศาล ใน “วาง” นัน้ ทานจะเห็น “ธรรมกาย” นัง่ ขัดสมาธิ ตัวทาน
หันหนาไปทางใด องคธรรมกายหันพระพักตรไปทางนัน้ นี่คือ “ผูใดเห็นธรรม ผูน ั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือ
ธรรมกาย”
บัดนี้ ทานอานเนื้อหาของความรูครบ ๖ ขอแลว ทานมีความพรอมที่จะฝกและพรอมที่จะสอน
จากนี้ไปเปนแบบฝกหัดการฝกเบื้องตน ใหทา นอานทบทวนอีกครั้ง แลวเตรียมการสอน ดังนี้
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๑. อุปกรณ
- ภาพแสดงทางเดินของใจ
- ดวงแกวใส ชนิดกลมรอบตัว
- พระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม
๒. กําหนดหัวขออธิบาย
๓. ปฏิบัติจริง
ก. การบอกแนวปฏิบัติ
ข. เตือนบริกรรมขณะปฏิบัติ
๔. การวัดผล
๕. กําหนดเวลาพูด
- จะใชเวลาพูดหัวขอใด เวลาเทาไร
- คาดวาจะใชเวลาทัง้ หมดเทาไร
๖. ความรูที่จะแสดง
- จะแสดงโดยพิสดาร หรือแสดงอยางธรรมดา
- คํานึงถึงผูรับการฝก ถาผูรับการฝกเปนนักอานและเปนนักคนควา หรือยึดมั่นถือมั่นใน
กัมมัฏฐานอื่นมากอนแลว กรณีนี้ใหแสดงความรูโดยพิสดารตามแนวของความรูตอไปนี้

รักษรางพอสรางราย
ยอดเยี่ยม “ธรรมกาย” ผล
เลอเลิศลวงกุศล
เชิญทานถือเอาแกว

รอดตน
ผองแผว
ใดอื่น
กองหลา เรืองสกล

การจะเอาตัวรอดไดนั้น จะตองเปนธรรมกาย ธรรมกายใหผล
ประเสริฐแกผูปฏิบัติ เปนยอดกุศล ไมมีกุศลใดเทียมเทียบไดเลย
เชิญทานทั้งปวงถือเอาธรรมกายนี้ เปนประทีปสองโลกใหสวางเถิด
พระมงคลเทพมุนี
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บทที่ ๑
การฝกเบือ้ งตนใหเห็นดวงธรรม และเห็นธรรมกาย
ลําดับความเบื้องตนโดยพิสดาร
ก.) พระพุทธศาสนา คือคําสอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงสอนใหเราทัง้ หลายละเวน
การทําบาปดวยกาย วาจา และ ใจ ใหทาํ กุศลดวย กาย วาจา และใจ และทําใจใหใสบริสุทธิ์ ตามคําสอน
ที่วา
๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ
การไมทาํ บาปทั้งปวง
๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา
ทํากุศลทุกอยางใหพรอมสรรพ
๓. สจิตฺตปริโยทปนํ
การทําใจใหใสบริสุทธิ์
เมื่อเรา “ตั้งใจมั่น” ในคําสอนแลว เราจะเอา “ใจ” ของเรา ไป “ตั้งมั่นคง” ไวตรงไหน จึงจะ
ถูกหลักของ “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่ง แปลวา “ทางสายกลาง” นัน่ คือ ตัง้ ใจมั่นไวที่ “กลาง” และกลางก็คือ
“กลางศูนยกลางกาย” ศูนยกลางกายก็คือ ตรงฐานที่ ๗ เหนือสะดือ ขึน้ มา ๒ นิ้วมือตัวเอง อยูในทอง
ของเราทุกคน ใหเอาใจของเราไปตั้งมั่นคงไวตรงนั้น
ข.) เราเอา “ใจ” ไปตั้งมั่นคงตรงฐานที่ ๗ คือ “ศูนยกลางกาย” เพื่ออะไร
เพื่อใหใจมั่นคงวา เราจะไมทําบาปตรงนั้น
เพื่อใหใจมั่นคงวา เราจะทํากุศลตรงนั้น
เพื่อใหใจมั่นคงวา เราจะทําใจใหใสตรงนัน้
จะใหใจมัน่ คงที่อื่นไมได
มั่นคงไดเฉพาะที่ศูนยกลางกายเทานัน้ จึงจะถูก “ทางสายกลาง” ของพระพุทธองค
คําสอนทีว่ าไมทําบาปทัง้ ปวง และทํากุศลใหถึงพรอมนัน้ เปนที่เขาใจกันทั่วไปแลว
ไมตองอธิบาย
สวนขอทีว่ า “ทําใจใหใส” นัน้ มีหลักฐานที่มา เปนตํารับตําราดังคําบาลี ดังตอไปนี้
ค.) ตําราคําบาลีทวี่ านั้น คือ
- เทฺว เม ภิกขฺ เว วิชฺชาภาคิยา
(ดูกอน ภิกษุทงั้ หลาย วิชชามี ๒ อยาง)
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- กตเม เทฺว
(๒ อยางนัน้ ไดแกอะไรบาง)
- สมโถ จ วิปสฺสนา จ
(สมถะ แปลวา ความสงบระงับ ๑ และวิปสสนา แปลวา ความเห็นแจง ๑ รวมเปน ๒)
- สมโถ ภาวิโต กิมตฺถมนุโภติ
(สมถะ คือ ความสงบระงับ เปนขึ้นแลว ตองการอะไร)
- จิตฺตํ ภาวิยติ
(ตองการใหจติ เปนขึ้น)
- จิตฺตํ ภาวิตํ กิมตฺถมนุโภติ
(จิตเปนขึ้นแลว ตองการอะไร)
- โย ราโค โส ปหียติ
(ความกําหนัดยินดีอันนัน้ หมดไป ดวยอํานาจสมถะความสงบระงับนัน้ )
- วิปสฺสนา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ
(วิปสสนาคือ ความเห็นแจง เปนขึน้ แลว ตองการอะไร)
- ปฺญา ภาวิยติ
(ตองการทําปญญาใหเปนขึ้น)
- ปฺญา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ
(ปญญาเปนขึน้ แลว ตองการอะไร)
- ยา อวิชฺชา สา ปหียติ
(ความไมรูจริงอันใดที่มีอยูในจิตใจ ความไมรูจริงอันนัน้ หมดไป ดวยอํานาจของ
วิปสสนา ความเห็นแจง)

สรุป วิชาในพุทธศาสนามี ๒ อยาง คือ สมถะ แปลวา ความสงบระงับ และ วิปสสนา
แปลวา ความเห็นแจง
สมถะ
เปนความรูเบือ้ งตน
วิปสสนา
เปนความรูขั้นสูงกวาสมถะ
ความรูสมถะและความรูว ิปสสนา เกื้อกูลกัน ทําสมถะไดแลว จึงขึน้ ระดับวิปสสนา สมถะเปน
เบื้องตน วิปสสนาเปนขั้นสูง
เรียนสมถะเปนแลว จึงเรียนวิปสสนาได ถาเรียนขัน้ สมถะไมได ระดับวิปสสนาเปนอันหมดหวัง

จะเรียนระดับวิปสสนาทันทีโดยไมเรียนขั้นสมถะเลยนั้น ทําไมได เรียนไมไดทเี ดียว
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ความรูอะไรเปนขั้นสมถะ และความรูอะไรเปนขั้นวิปสสนา จะไดกลาวตอไป
จงทําความเขาใจคํา “สมถะ” และ “วิปสสนา” ใหถกู ตอง และเขาใจหลักสูตรของสมถะ
กับหลักสูตรของวิปสสนาใหถูกตอง ใหไดกฎเกณฑ
ง.) การตั้งใจมัน่ ที่ศนู ยกลางกายวันนี้ ก็เพือ่ จะทําใจให “ใส” ให “สงบระงับ” อันเปนเบื้องตนของ
“สมถะ”
สมถะ แปลวาสงบระงับ แปลวา “หยุด” แปลวา “นิง่ ” เราตองทําใจ “สงบระงับ” ทําใจ “หยุด”
ทําใจ “นิง่ ”
ที่วา “ทําใจ” นั้น ทําที่ไหน
ทําที่ “ศูนยกลางกาย”
“ใจ” คืออะไร
“ใจ” คือ เห็น จํา คิด รู รวม ๔ อยางนีเ้ ปน “จุดเดียวกัน” เรียกวา “ใจ”
ให “ใจ” ทําอะไร ที่ศูนยกลางกาย
ใหใจสงบระงับ ใหใจหยุด ใหใจนิง่ ใหใจใส ใหใจสวาง ที่ศูนยกลางกายนัน้

ถาทําใจหยุดไมได ทําใจนิ่งไมได แปลวา ยังไมเขาเบื้องตนของ “สมถะ” เลย
ตอเมื่อทําใจหยุดไดและนิ่งได จนเห็นดวงปฐมมรรค (ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน) ที่
ศูนยกลางกาย เปนดวงแกวขาวและใสประดุจเพชรที่เจียระไนแลว ขนาดเทาฟองไขแดงของไก จึงเรียกวา
เขาภูมิของ “สมถะ"”เบื้องตนเทานั้น ยังไมเขาขอบขายวิปสสนาเลย
จ.) คําวา “สมถะ” แปลวา สงบระงับ อยูแลว การที่มาแปลวา “หยุด” นั้น ถอดมาจากพระโอษฐ
ของพระบรมศาสดา ตามพุทธประวัติที่เราเคยอานตรงกัน มีเรื่องยอวา
ครันพระบรมศาสดายังมีพระชนมอยูน นั้ พระเจาปเสนทิโกศลครองเมืองสาวัตถี และมีพราหมณ
ปุโรหิตกับนางพราหมณี เปนตําแหนงโหรหลวงของพระเจาแผนดิน
ตอมา พราหมณปุโรหิตไดบุตรชายคนหนึง่ เวลาที่กุมารนอยคลอดออกมานั้น ธรรมชาติเกิด
อาเพศ เปนแสงพุง ออกมาในหองเก็บอาวุธของบิดา ตามตําราที่ใชครัง้ กระนั้น ทราบวากุมารนอยนี้
ตอไปเบื้องหนาจะเปนโจรราย จึงนําความกราบทูลตอพระเจาปเสนทิโกศล ใหสงั่ ประหารชีวิตบุตรชาย
ของตน เปนการตัดไฟแตตนลม ไมตองไปแกปญหาโจรรายในวันหนา
พระเจาแผนดินรับสั่งวา เด็กนอยไมไดทําผิดอะไร จะเขนฆาเสียแตบัดนี้ เปนการไมสมควร
จึงใหพราหมณปุโรหิตเลี้ยงกุมารไวกอน จะเชื่อตําราหมอดูเปนการไมชอบ
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พราหมณจึงแกเคล็ด ดวยการตั้งชื่อบุตรของตนวา “อหิงสกกุมาร” (แปลวาไมเบียดเบียนใคร)
ตามความรูโหราของเขา
อหิงสกกุมารจําเริญวัยขึ้น เปนคนรูปงาม ปญญาฉลาด บิดาประสงคจะใหรับราชการรับใช
พระเจาแผนดิน จึงสงไปเรียนกับทิศาปาโมกข ซึ่งทิศาปาโมกขมีศิษยมาก เจานายนิยมสงลูกไปเรียน
ที่นนั้ กันทัง้ นั้น
อหิงสกกุมารเรียนเกง เปนทีร่ ักใครของอาจารยเหมือนสมัยที่เราพูดวา “ศิษยเกงเลขครูรักเปน
หนักหนา” ทําใหศิษยคนอืน่ อิจฉา ศิษยจึงหาวิธีกลัน่ แกลงอหิงสกกุมารดวยประการตางๆ แลวนําเรื่อง
ฟองอาจารยทศิ าปาโมกข จนครั้งแลวครั้งเลา อาจารยกเ็ ชื่อวา อหิงสกกุมารเปนคนทําผิดชอบรังแกเพื่อน
เกิดความปน ปวนในหมูศษิ ย จําเปนตองคิดหาอุบายกําจัดอหิงสกกุมาร อาจารยจะกําจัดศิษยดวยมือ
ตนเอง จักเปนที่ครหาของชาวโลก
วันหนึง่ อาจารยแจงแกอหิงสกกุมารวา มีวิชาสําคัญบทหนึง่ ถาเรียนจบแลวจะปกครองโลกได
ทีเดียว หากประสงคจะเรียน จะตองหานิว้ มือมนุษยมาใหอาจารย ๑,๐๐๐ นิ้ว เปนการคํานับครู
อหิงสกกุมารไดฟงดังนั้น ก็เสียใจ รองไห ปรับทุกขแกตนวา ตั้งแตเติบใหญมาจนถึงบัดนี้ ไมเคย
สรางบาปทํากรรม ก็บัดนี้อาจารยจะใหเราไปฆามนุษย เพื่อเอานิ้วมนุษยมาใหอาจารย ๑,๐๐๐ นิว้
เปนการทําบาปอันใหญ ถาเราไมทํา เราก็เรียนวิชาสําคัญไมได ไปปกครองโลกไมได บิดาสงมาเรียน
เพื่อใหไดเอาความรูไปทําราชการ หากเรียนไมจบ ทําใหบิดาผิดหวังในเรามาก อหิงสกกุมารจึงรับปาก
กับอาจารยวา จะไปเอานิ้วมนุษยมาให ตามที่อาจารยประสงค รับดาบจากอาจารยแลว ก็ออกฆาคน
เรื่อยไป
ฆาไดแลว ตัดนิ้วมือรอยเปนพวกมาลัย จึงไดสมญาวา “องคุลีมาล” (แปลวา เอานิ้วรอยเปน
มาลัย) นับได ๙๙๙ นิว้ ยังขาดอีกนิว้ เดียวจะครบ ๑,๐๐๐ นิ้ว ขาวของโจรองคุลีมาลดังไปทั่ว พระเจา
ปเสนทิโกศลจะยกทัพไปปราบ กอนที่จะไปปราบ จะตองเสด็จไปที่วหิ ารเชตวัน เพื่อทูลตอพระพุทธเจา
เสียกอน
นางพราหมณีผูเปนมารดาขององคุลีมาล เมื่อทราบขาววาพระเจาปเสนทิโกศลจะยกทัพไป
ปราบ จึงดําริจะไปบอกใหองคุลีมาลไดรูตัว เพื่อจะไดหลบหนี ขึ้นชื่อวาลูกแลว ไมวา จะดีหรือชัว่
แมก็ยังรักเสมอ
พระพุทธเจาทรงทราบดวยญาณวา ถาหากนางพราหมณีไปถึงกอน องคุลีมาลจะจําแมตัวเอง
ไมได เพราะ “เลือดขึ้นหนา” เสียแลว และจะฆาแมเอานิว้ อีก องคุลีมาลจะสรางกรรมหนัก
“อนันตริยกรรมหา” คือ จะทํามาตุฆาตเปนเหตุใหขาดมรรคผลนิพพาน เปน “อาภัพสัตว” เหมือนตาล
ยอดดวน องคุลีมาลสรางบุญบารมีมามากแลวจะสําเร็จเปนพระอรหันตในชาตินี้ ดวยบารมีอนั นี้เอง
จึงไมมีใครเขนฆาองคุลีมาลใหตายได แมองคุลีมาลจะฆาใครมาเทาไรก็ตาม ความเสียหายทีจ่ ะมาถึง
พระองคก็คือ องคุลีมาลเปนอสีติสาวกผูใหญรูปที่ ๘๐ ของพระองค ขณะนี้มีสาวกชัน้ ผูใหญ ๗๙ รูป
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ถาขาดองคคุลมี าลไป ๑ รูป พระเถระผูใหญจะไมครบ ๘๐ รูป จําตองแกไขเหตุการณดวยพระองคเอง
อยางเร็วพลันและทันดวน โดยรีบไปใหถึงองคุลีมาลกอนใครทั้งหมด
ตามเรื่องราว อันเปนตอนทีพ่ ระพุทธองคทรงทรมานใหองคุลีมาลละทิฏฐิมานะ องคุลีมาลวิง่ เขา
มาจะฟนพระองค แตก็ฟน ไมไดสักหนเดียว จนองคุลีมาลเหนื่อยหมดเรี่ยวแรง เรียกพระองควา “หยุด!
สมณะหยุด” พระองคทรงหันพระพักตรมา แลวตรัสวา “สมณะหยุดแลว แตทา นไมหยุด”
“หยุด” คํานี้ ถอดมาจากพระโอษฐของพระพุทธองคตามพุทธประวัติ ที่ไดกลาวมา
โดยยาว
“หยุด” แปลวา ใจหยุด ใจนิ่ง
ถาใจหยุด เราจะไมสรางกรรม
ถาใจไมหยุด เรายังสรางเวรกรรมกันตอไป
คํา “หยุด” จึงเปนตัว “สมถะ” ที่แท
ตอเมื่อ “ทําใจหยุด” ที่ศูนยกลางกาย จะเห็นดวงปฐมมรรค เปนดวงแกวขาวใสสวางโชติ
จึงจะเขาขอบขายเบื้องตนของ”สมถะ”
ฉ.) สมถะเปนเบื้องตนของวิปสสนา ตองทําสมถะไดกอน จึงเลื่อนไปทําวิปสสนา
ทั้งสมถะและวิปสสนา ตางเกื้อกูลกัน เกี่ยวของซึ่งกันและกัน
บัดนี้ เราจะฝกทําใจของเราใหเปนสมถะ และใหเปนวิปส สนาควบคูก นั ไป
เมื่อตั้งใจมัน่ ที่ “ศูนยกลางกาย” แลว พึงประคองใจให “นิ่ง” ให “หยุด” และให “ใส” โดยไมตอง
นึกถึงสิ่งอืน่ ใด แมมีความรูเดิมอันใด ก็ไมนํามาคิด ไมนาํ มานึก ในขณะที่ฝก นัน้ ทั้งนี้ เพื่อใหใจ “หยุด”
“นิ่ง” และ “ใส” ไดเร็วขึ้น
ตอเมื่อใจ “หยุด” ไดสวนแลว จะเห็นดวงแกวใส ลักษณะกลมรอบตัว มีรัศมีสวางโชติ เรียก
ดวงใสนีว้ า “ดวงปฐมมรรค” หรือ “ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน”
หยุดลงไปกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน จะเห็นดวงใสอีกดวงหนึ่ง เรียก “ดวงศีล”
หยุดลงไปกลางดวงศีล จะเห็นดวงใสอีกดวงหนึ่ง คือ ดวง “สมาธิ”
หยุดลงไปกลางดวงสมาธิ จะเห็นดวงใสอีกดวงหนึง่ คือ ดวง “ปญญา”
หยุดลงไปกลางดวงปญญา จะเห็นดวงใสอีกดวงหนึง่ คือ ดวง “วิมุตติ”
หยุดลงไปกลางดวงวิมุตติ จะเห็นดวงใสอีกดวงหนึง่ คือ ดวง “วิมุตติญาณทัสสนะ”
หยุดลงไปกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ จะเห็นกายมนุษย (กายฝน) ในวาง (สุญญตา) ของ
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะนัน้
จากนั้น ใหกายมนุษยละเอียด ทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเห็น “กายทิพยหยาบ” ของตัวทาน
กายทิพยหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเห็นกายทิพยละเอียดของตัวทาน
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กายทิพยละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเห็นกายพรหมหยาบของตัวทาน
กายพรหมหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเห็นกายพรหมละเอียดของตัวทาน
กายพรหมละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเห็นกายอรูปพรหมหยาบของตัวทาน
กายอรูปพรหมหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเห็นกายอรูปพรหมละเอียดของตัวทาน
กายอรูปพรหมละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ก็จะเห็นกายธรรมโคตรภูหยาบ
กายธรรมโครตภูหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมโครตภูละเอียด
กายธรรมโครตภูละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระโสดาหยาบ
กายธรรมพระโสดาหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระโสดาละเอียด
กายธรรมพระโสดาละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบ
กายธรรมพระสกิทาคามีหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียด
กายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระอนาคามีหยาบ
กายธรรมพระอนาคามีหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระอนาคามีละเอียด
กายธรรมพระอนาคามีละเอียดทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระอรหัตตหยาบ
กายธรรมพระอรหัตตหยาบทําไปอีก ๖ ดวงธรรม จะเห็นกายธรรมพระอรหัตตละเอียด
ช.) เรียงลําดับกายรวม ๑๘ กาย
๑. กายมนุษยหยาบ
๒. กายมนุษยละเอียด
๓. กายทิพยหยาบ
๔. กายทิพยละเอียด
๕. กายพรหมหยาบ
๖. กายพรหมละเอียด
๘ กายอรูปพรหมละเอียด
๗. กายอรูปพรหมหยาบ
รวม ๘ กายนี้ เปน “สมถะ” (โลกียธรรม)
๙. ธรรมกายโคตรภู
๑๐. ธรรมกายโคตรรภูละเอียด
(กายธรรม)
(กายธรรมละเอียด)
สัดสวนของธรรมกาย หนาตักกวาง ๕ วาหยอน สูง ๕ วาหยอน (ไมเต็ม ๕ วา)
เสนผาศูนยกลางของดวงธรรมเทาหนาตักธรรมกาย
๑๑. ธรรมกายพระโสดาหยาบ
๑๒. ธรรมกายพระโสดาละเอียด
สัดสวนของธรรมกาย หนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา
เสนผาศูนยกลางของดวงธรรมเทาหนาตักธรรมกาย
๑๓. ธรรมกายพระสกิทาคามีหยาบ
๑๔. ธรรมกายพระสกิทาคามีละเอียด
สัดสวนของธรรมกาย หนาตักกวาง ๑๐ วา สูง ๑๐ วา
เสนผาศูนยกลางของดวงธรรมเทาหนาตักธรรมกาย
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๑๕. ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ
๑๖. ธรรมกายพระอนาคามีละเอียด
สัดสวนของธรรมกาย หนาตักกวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา
เสนผาศูนยกลางของดวงธรรมเทาหนาตักธรรมกาย
๑๗. ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ
๑๘. ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
สัดสวนของธรรมกาย หนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา
เสนผาศูนยกลางดวงธรรมเทาหนาตักธรรมกาย
- รวมธรรมกาย ๑๐ องค เปน “วิปสสนา” (โลกุตรธรรม)
สรุป - สมถะกับวิปส สนา แยกกันตรงนี้ ดูใหดี
- กายโลกียเ ปนขั้นสมถะ กายธรรมเปนขัน้ วิปสสนา
- พิจารณาขั้นตอนของสมถะและวิปสสนาตั้งแตตรงนี้ และยังตางกัน
ในเรื่องเนื้อหาบทเรียนดวย โปรดดูตอไป
ซ.) หลักสูตรของสมถะ (โลกียธรรม)
๑. กสิณ ๑๐
๒. อสุภะ ๑๐
๓. อนุสติ ๑๐
๔. พรหมวิหาร ๔
๕. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
๖. จตุธาตุววัฏฐาน ๑
๗. อรูปฌาน ๔
- รวมเปน ๔๐ เรียก สมถะมีภูมิ ๔๐ (นับจําแนก)
หลักสูตรของวิปส สนา (โลกุตรธรรม)
๑. ขันธ ๕
๒. อายตนะ ๑๒
๓. ธาตุ ๑๘
๔. อินทรีย ๒๒
๕. อริยสัจ ๔
๖. ปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒
- รวม ๖ เรื่อง เรียก วิปสสนามีภูมิ ๖ (นับหัวขอ)
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- การจัดแยกหลักสูตรของสมถะและวิปส สนาไวเชนนี้ เปนตําราทางพุทธศาสนาใชสืบตอกันมา
- เรื่องความรูแผนกสมถะ เกิดจากกายโลกียทงั้ ๘ คือ กายมนุษยหยาบ กายมนุษยละเอียด
กายทิพยหยาบ กายทิพยละเอียด กายพรหมหยาบ กายพรหมละเอียด กายอรูปพรหมหยาบ
กายอรูปพรหมละเอียด โดยมีกายมนุษยเปนปจจัย ความรูไปเกิดแกกายละเอียดเหลานั้น
พูดใหงายก็คอื กายมนุษยเปนบาทใหกายละเอียดอื่นทําวิชา และวิชาไปปรากฏแกกายละเอียด
เหลานั้น (จะไดกลาวตอไป)
- สวนความรูแผนกวิปสสนา จําเปนตองใชรูและญาณของธรรมกายเรียน เพราะเปนงานละเอียด
จะใชรูและญาณของกายโลกียไมได (จะไดกลาวตอไป) เปนความรูขั้น “เห็นแจง” จึงจะเอาเรื่องเอาราว
ได จะไดเหตุไดผลงานระดับนี้ ตองอาศัยธรรมกายเทานั้น
ทานเขาใจคํา “สมถะ” และ “วิปสสนา” และเขาใจขั้นตอนของสมถะและวิปสสนา เขาใจเนื้อหา
ของสมถะและวิปสสนา ตามที่แสดงมาแลว
พึงสังเกตเหตุผลและที่มาทีไ่ ปของความรูใ หชัดเจน เพราะคําทั้ง ๒ มีคนพูดกันมาก พูดกันแบบ
อัตโนมัติเปนสวนใหญ ไมแสดงความรูว าอะไรเปนสมถะ อะไรเปนวิปสสนา แตดวนวินิจฉัยวา อันนีเ้ ปน
สมถะ อันนั้นเปนวิปสสนา ขอนี้มีแตเสียกับเสีย
ฌ.) เกี่ยวกับที่มาของคํา “ธรรมกาย”
๑. วินัยมุขเลม ๓ หนา ๘๗ บรรทัดที่ ๑๓ (กัณฑที่ ๒๗) สมเด็จพระสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผูร จนาตําราเลมนี้ อธิบายคํา “บรรพชา” และ “อุปสมบท” วา คําทั้งสองคูกัน เหมือนกับคํา
“รูปกายกับธรมกาย”
๒. มีมาในสุตตันตปฎก “ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฐา อธิวจนํ ธมฺกาโย อิติปฯ” (สามเณร
วาเสฏฐ ธรรมกายคือ ตถาคต)
๓. มีมาในธรรมบท “โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส ม ํ ปสฺสติ โย มํ ปสฺสติ โส ธมฺมํ ปสฺสติ”
(วักกลิภิกขุ ผูใ ดเห็นดวงธรรม ผูนนั้ เห็นเรา)
นี่คือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูน ั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย ธรรมกายคือพระพุทธเจา”
๔. คําสอนทีว่ า
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ทุติยมฺป
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ฯลฯ
ตติยมฺป
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ฯลฯ
แปลวา ขาพเจาขอถึงวา พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา เปนที่พงึ่ เปนที่ระลึกถึง
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พระพุทธเจา หมายถึง ธรรมกาย
พระธรรมเจา หมายถึง ดวงธรรมที่ทาํ ใหเปนธรรมกาย คือ ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏ ฐาน
เปนดวงแกวขาวใสและสวางโชติในทองธรรมกาย
พระสงฆเจา หมายถึง ใจ จิต วิญญาณ ของธรรมกาย คือ ความรูสึกนึกคิดของธรรมกาย
๕. บทสวดที่วา
พทโธ

พุทฺโธนตฺถิ เม สรณํ อฺญํ

{ }
ธมโม

เม สรณํ วรํ

สงโฆ

แปลวา สิง่ อื่นไมใชที่พงึ่ ไมใชที่ระลึกถึง พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา เปนที่พงึ่
อันประเสริฐของเรา
พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา หมายถึง “ธรรมกาย”
ที่พงึ่ อันประเสริฐของเราคือ “ธรรมกาย”

ที่มาของกายละเอียดตางๆ
ถามวา กายละเอียดของเรามีที่มาจากไหน กายละเอียดของเราไดแก กายฝน กายทิพย
กายพรหม และกายอรูปพรหม ทั้งหยาบและละเอียด
โปรดดูหนังสือบาลีเลม “ปฐโม ภาโค” หนา ๑๐ ยมกวคฺควณฺณนา แหง ธมฺมปทฏฐกถา
ปฐโม ภาโค เรื่องพระมหาปาละจักษุพกิ าร
มีเรื่องยอวา พระมหาปาละตั้งสัจจะปฏิบตั ิกิจจงกรม ๓ เดือน โดยไมนอน ตอมานัยนตาเกิด
อาพาธ หมอคนหนึ่งนํายาหยอดตามาถวายใหหยอด การหยอกนัน้ ตองนอน น้ํายาจึงจะเขาตา
เวลาผานไป วันหนึ่งหมอยามาพบพระมหาปาละ เห็นวานัยนตายังไมหาย หมอจึงถามวา พระเดช
พระคุณหยอดตาดวยยาทีถ่ วายไวหรือเปลา พระมหาปาละก็นิ่ง ไมตอบ หมอถามอีกวา นัง่ หยอด หรือ
นอนหยอด พระมหาปาละก็นิ่ง แตเกรงใจเจาของยา เพราะเขาถวายยามาแลว เลยพูดไปวา จะปรึกษา
ดูกอน หมอถามวา พระเดชพระคุณจะปรึกษาใครเลา เพราะในทีน่ ั้นไมมีใครเลย พระมหาปาละตอบวา
จะปรึกษากับ “กรัชกาย” คัดมาเฉพาะบางตอน ดังนี้
๑. คจฺฉาวุโส, มนฺเตตฺวา ชานิสสฺ ามิ
(ผูอาวุโส ขาขอปรึกษาดูกอน แลวจึงจะรู)
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๒. เถรสฺส จ ตตฺถ เนว ญาตี น สาโลหิตา
(ในที่นนั้ ไมมีญาติสายโลหิตของพระเถระเลย)
๓. เกน สทฺธิ ํ มนฺเตยฺย?
(จะปรึกษากับใครเลา?)
๔. กรชกาเยน ปน สทฺธิ ํ มนฺเตนฺโต
(ปรึกษากับ “กรัชกาย” อยู)
- คํา “กรัชกาย” ไดแก กายละเอียด เปนกายในกาย เพราะกรัชกาย แปลวา ธุลีในสรีระ
ธุลี แปลวา ละออง, ฝุน, ละเอียด
สรีระ แปลวา รางกาย
- ไมทราบวา พระมหาปาละปรึกษากายละเอียดกายไหน ทราบแตวา กรัชกายบอกวา จะเห็นแก
ศาสนา หรือเห็นแกจกั ษุ เมือ่ ตั้งสัตยวาจะไมนอน ก็จงเห็นแกศาสนา ตอมาพระมหาปาละจักษุพกิ าร
ไดสําเร็จเปนพระอรหันต

ที่มาของชื่อดวงธรรม
ดวงธรรมมี ๖ ดวง มีชื่อเรียก ดังนี้
๑. ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน
๒. ดวงศีล
๓. ดวงสมาธิ
๔. ดวงปญญา
๕. ดวงวิมุตติ
๖. ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
เทียบไดกับธรรมขันธ ๕ ในธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ คือ
๑. สีลขันธ หมวดศีล
๒. สมาธิขันธ หมวดสมาธิ
๓. ปญญาขันธ หมวดปญญา
๔. วิมุตติขันธ หมวดวิมุตติ
๕. วิมุตติญาณทัสสนะขันธ หมวดวิมุตติญาณทัสสนะ

33

ที่มาของชื่อธรรมกาย
๑. ธรรมกายโคตรภูหยาบ (กายธรรม)
๒. ธรรมกายโคตรภูละเอียด (กายธรรมละเอียด)
๓. ธรรมกายพระโสดาหยาบ
๔. ธรรมกายพระโสดาละเอียด
๕. ธรรมกายพระสกิทาคามีหยาบ
๖. ธรรมกายพระสกิทาคามีละเอียด
๗. ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ
๘. ธรรมกายพระอนาคามีละเอียด
๙. ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ
๑๐. ธรรมหายพระอรหัตตละเอียด
เทียบไดกับมรรค ๔ ผล ๔ ในธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ คือ

มรรค ๔
๑. โสดาปตติมรรค
๓. อนาคามิมรรค

๒. สกิทาคามิมรรค
๔. อรหัตตมรรค

ผล ๔
๑. โสดาปตติผล
๓. อนาคามิผล

๒. สกิทาคามิผล
๔. อรหัตตผล

คําวา “ธรรมกายโคตรภู” นัน้ เปนธรรมกายเบื้องตน ไดแก การยกสภาพจิตใจเขาสูความเปน
“อารยะ"”เปนโคตรภูบุคคล หลวงพออธิบายวา ใครทําไดเทากับ “บวชใน” คือ บวชกายละเอียดดวย
ถาเปนสตรีเทากับบวชใน แตถาเปนบุรุษเทากับบวชนอกบวชใน เปนการบวช ๒ ชัน้ กรณีนี้เอง ที่สตรี
สามารถสรางบารมีไดเทาบุรุษ เพราะสตรีไมสามารถบวชเปนบรรพชิตได มีศีลไดอยางมาก
แคศีล ๘ แตถาจะสรางบารมีใหทนั ชาย ก็ตองทําธรรมกายเปนเทานั้น
ธรรมกายโคตรภู ทําสมาบัตเิ ปนอนุโลมปฏิโลม ๗ เที่ยว ยกฐานะเปนธรรมกายพระโสดา มีฐานะ
เปนอริยบุคคลทันที ที่มาของคํา “โคตรภู” โปรดอานหนังสือพระปฐมสมโพธิกถา (ปฐมสมโพธิ) ดูปริเฉท
ที่ ๒๙ เรื่องธาตุอันตรธานปริวัตต หนา ๒๕๔ บรรทัดที่ ๕
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“ดูกรสําแดงพระอานนท ไปในอนาคตกาล จะหาภิกษุทรงไวซงึ่ จีวรมิได จะมีก็แตโคตรภูสงฆ
............”
คํา “โคตรภูสงฆ” ไดแก พระสงฆที่บรรลุธรรมกายเบื้องตน จะเห็นคําวา “โคตรภู” เปนคําเกา
อีกคําหนึ่ง
เดิมทีเดียว หลวงพอวัดปากน้ํา เรียกธรรมกายเบื้องตนวา “กายธรรม”
เรื่องชื่อของดวงธรรม ไดแสดงมาแลว ๕ ชื่อ สวนดวงธรรมดวงแรกเรียกวา ดวงปฐมมรรค หรือ
ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน คําวา “ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน” มาจากไหน คํานี้เปนชื่ออยูในเรื่อง
สติปฏฐาน ๔ โปรดทบทวนดู
สวนที่เกีย่ วกับชื่อของกายโลกีย ไดแก กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม ทั้งหยาบและ
ละเอียด มาจากคํา “กรัชกาย” ตามที่กลาวมาแลว และทานจะพบในพระไตรปฎกอีก เชน คําวา
พรหมกายและธรรมกาย เปนตน
ตามที่ไดอางอิงมานี้ ก็เพื่อจะแสดงวา เรื่องของธรรมกายมีที่คน ควา ยิง่ คนมากก็ยิ่งพบมาก
แตที่อางมานัน้ สวนใหญอยูใ นหนังสือ “ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒” เปนหนังสือของนักธรรมโท ทานหาอาน
ไดงาย
คําวา “ธรรมกาย” มีปรากฏในหนังสือตางๆ มากมาย ทีผ่ มยกมาแสดงนัน้ เพียงเล็กนอย
ทานทีม่ ีความประสงคจะคนควาทีม่ าของคําวา “ธรรมกาย” วามีในที่ใดบางนั้น โปรดคนจากหนังสือ
“ธรรมกาย” (พิมพที่โรงพิมพไทยพาณิชยการ สีลม พระนคร พิมพเมื่อเดือนกันยายน ๒๔๙๙) จะพบวา
พระทิพยปริญญา (ธูป กลัมพสุต ป.๖) รวบรวมไวมาก และกลาวไวในหนังสือดังกลาวนั้นแลว

สรุปการบรรยาย
๑. ทานไดเห็น ความสําคัญของการฝกใหเปนธรรมกาย พระพุทธองคใชเวลาคนควา ๖ ป
จึงพบธรรมกาย และเมื่อถึงธรรมกายพระอรหัตถละเอียดแลว พระธรรมกายแจงใหทราบวา กายมนุษย
ของพระองคเปนสัพพัญู มีหนาที่สอนเวไนยสัตว และธรรมกายไดสงรูสงญาณใหเห็น วิชชา ๓ ในคืน
ที่เห็นธรรมกายดวย คือ
- ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติหนหลังได
- จุตูปปาตญาณ เห็นการเกิดการตายของสัตวโลก
- อาสวักขยญาณ เห็นวิธที ําใหหมดกิเลส
ธรรมกายเห็นวิชาอะไร ก็บอกแกกายมนุษยของพระองค และพระพุทธองคก็นาํ ความรูนั้น
มาสอนพุทธบริษัท ทั้งความรูเบื้องตน กลาง ปลาย รวมเปนปฎกได ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ
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วิชาธรรมกายนี้ เมื่อพระพุทธเจาเขาพิพพานไปแลว ๕๐๐ ป ยังมีผูประพฤติ ยังมีผูปฏิบัติอยู
หลังจาก ๕๐๐ ปไปแลว วิชานี้ไมมีผูปฏิบตั ิตอ ทําใหขาดอริยบุคคลไปอยางนาเสียดาย
แตเรายังโชคดีที่ “พระมงคลเทพมุน”ี หลวงพอวัดปากน้าํ เขตภาษีเจริญ หรือ
ที่เราเรียกวา “หลวงพอสด” สามารถคนความวิชานี้ไดมาอีกครัง้ หนึ่ง ถือวาเปนสมบัติ
อันล้ําคาทีพ
่ วกเราทั้งหลายจะตองผดุงรักษากันสืบไป
๒. ธรรมกายเปนเครื่องบงชีว้ า เราจะหมดภพหมดชาติ พนจากการเวียนวายตายเกิด แตวา
ตองเรียนรูใหสูงขึ้นไป และตองเอาจริง แมวาเราเรียนไดไมมาก ก็ยงั เปนนิสยั ปจจัยติดไปปรภพเบื้องหนา
๓. วิชาธรรมกายนีม้ ีเนื้อหาใหเรียนมาก มีตน มีกลาง มีปลาย มีหยาบ มีละเอียด มีออ น มีแก
ทานใดจะเรียนไดเทาไร สุดแตความตั้งใจจริงเปนสําคัญ ทานที่ตั้งใจจริง ฝกจริง เรียนจริง แปลวา
“เราเปนผูตนื่ แลว” แตยังไม “เบิกบาน” เพราะ ยังทําไมเปน ขอนี้ตองเรงทําความเพียร
๔. การฝกเบื้องตน ทานอาจไมเห็นธรรมโดยตลอด เพราะ เราเริ่มฝก อยางนอยตองใหเห็น
ดวงปฐมมรรคไวกอน เพื่อจะไดไตเตาไปถึง “ธรรมกาย” ในวันตอไป
๕. อานิสงสเบือ้ งตน เพียงแต “เห็นดวงธรรม” ในทองของทาน หรือเห็น”ธรรมกายเบื้องตน”
จะเกิด “หิริโอตตัปปะ” แกใจตน ทั้งที่เราไมทราบวาหิรโิ อตตัปปะคืออะไร ทานทีม่ ีทกุ ข โศก โรค ภัย ทุกข
ภัยเหลานัน้ จะหมดไป เพราะอานุภาพธรรมกาย “ธรรมกายคือ พระพุทธเจา” ในการเลาเรียนจําตองให
โอกาสแกตนบาง อยาใจรอน แมพระพุทธองคยังทําความเพียรถึง ๖ ป นาเสียดายทีบ่ างคนเรียนยังไมถึง
แกน ก็ดวนออกความเห็นสวนตัว ทานควรเรียนใหลกึ ปฏิบัติใหจริง เรียนใหครบหลักสูตร แลวจึงมาออก
ความเห็นกันในตอนนั้น จึงจะถูกหลักนักปราชญ

ลําดับความเบื้องตนโดยยอ
- ทานผูสอนตองคิดวา จะกลาวความเบื้องตนโดยพิสดารหรือโดยยอ ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับผูเรียน
เปนสําคัญ หากจะกลาวโดยพิสดาร พึงลําดับความและสาระตามที่ทาํ ไวแลว จะตัดตรงไหน เพิ่มตรงใด
โปรดพิจารณาตามที่สมควรเถิด
- การกลาวโดยยอ จะขึ้นอยางไร สรุปอยางไร จึงจะเหมาะแกเวลา เชน
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ก. ยกกายฝนขึ้นกลาว
การที่เรานอนหลับ ฝนวาไปโนนมานี่ แตพอกายมนุษยตื่นจากนอนหลับ ไมทราบวากายฝน
ของเราไปที่ไหน ถาฝนราย กายมนุษยจะทุกขรอน หากฝนดี กายมนุษยคือ ตัวเราจะปรีดิ์เปรม ทําไม
กายมนุษยจะตองไปรับแทนดวย ที่เปนเชนนี้ เพราะกายฝนเปนกายละเอียดของกายมนุษย เวลามาเกิด
กายฝนเปนผูม ากอน ตอเมือ่ กายฝนเขาสูค รรภมารดาแลว จึงเกิดกายมนุษยหยาบ สวนกายฝนซอนตัว
อยูในดวงธรรมของกายมนุษย และถากายมนุษยตาย ความรูสกึ ของกายมนุษย จะถายไปอยูกับ
กายฝนทั้งหมด ถากายมนุษยทําบุญสุนทาน รักษาศีลเจริญภาวนา กายฝนก็ไปสูส ุคติ
ในทางกลับกัน ถากายมนุษยสรางบาปกรรมไว กายฝนจะไปสูท คุ ติทันที
ถาตองการจะไปเห็น “กายฝน” ก็เอาใจไปหยุดและนิง่ ไวที่ศูนยกลางกาย จากนั้นก็แนะนํา
จุดหมายฐานที่ตั้งของใจ ๗ ฐาน พรอมทั้งอุปกรณ บอกวิธีปฏิบัติตั้งแตตนจนจบ
แตถากลาวแคกายฝน ดูจะหวนไป ควรลําดับไปจนครบ ๑๘ กาย แลวจึงแสดงอุปกรณ
ข. ยกพุทธวัจนะขึ้นกลาว
สุตตันนปฎก “ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฐา อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติปฯ ” (สามเณรวาเสฏฐ
ธรรมกายคือ ตถาคต)
ธรรมบท “โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส ม ํ ปสฺสติ โย มํ ปสฺสติ โส ธมฺมํ ปสฺสติ”
(ภิกขุวักกลิ ผูใ ดเห็นดวงธรรม ผูนนั้ เห็นเรา)
จากพุทธวัจนะทั้งสอง ไดความวา “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูน ั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย”
คําวา “ดวงธรรม” ไมไดหมายความวา คําสอนในคัมภีร คาวา “ธรรม” ที่แปลวา คําสอนของ
พระพุทธเจานัน้ เปนความหมายเบื้องตน แตความหมายขั้นปรมัตถ ทานหมายถึง ดวงธรรมหรือ
ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน (ดวงปฐมมรรค) อันไดแก ดวงแกวขาวใสและสวางโชติ อยูที่
ศูนยกลางกายของเราทุกคน
ถาจะเขาถึงธรรม คือเห็นดวงธรรมทีว่ านี้ ตองทําใจหยุด และทําใจนิง่ ที่ศูนยกลางกาย ตอเมื่อ
ใจหยุดจึงเห็น เปนการเห็นดวยใจ ถาไมหยุดแสดงวา เขาถึงไมได เห็นไมไดทีเดียว
ที่วา “ผูใดเห็นธรรม ผูนนั้ เห็นตถาคต” นั้นมีความหมาย ๒ อยาง คือ
(๑.) ที่วา ดวงธรรมก็คือ ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เห็นดวงธรรมนีแ้ ลว สงใจนิ่งไปกลาง
ดวงธรรมนัน้ ใหนานเทานาน แลวจะเห็นธรรมกายใน “วาง” ของดวงธรรมนั้น คือ ดวงธรรมเปนสือ่ ให
เห็นธรรมกาย ถาเห็นดวงธรรมแลว เปนตองเห็นธรรมกายแนๆ และถาเราไมเห็นดวงธรรม เราก็หมด
โอกาสเห็นธรรมกาย ดวงธรรมกับธรรมกายจึงเปนของคูกนั
(๒.) อีกนัยหนึง่ เมื่อเห็นดวงธรรมแลว ดวงธรรมเหลานัน้ จะเปนสื่อใหเห็นธรรมกายไดในที่สุด
คือ เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
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เห็นกายฝน กายฝนทําไปอีก ๖ ดวงธรรม ไปเห็นกายทิพยหยาบ ฯลฯ ..... จนถึงกายที่ ๙ คือ ธรรมกายโคตรภูหยาบ จากนั้นก็เห็นเปนธรรมกายที่ใหญขึ้นเปนลําดับไป
สรุป การกลาวนําเบื้องตน เปนการใหความรู นําผูปฏิบตั ิไปสูการปฏิบัติจริง ทานจะกลาวโดย
แสดงความรูอยางพิสดารหรืออยางยอ หรือจะตัดตออยางไร ก็สุดแตทานวิทยากรจะเลือกทํา
ตามที่แสดงมานัน้ เปนการกลาวอยางพิสดารและอยางยอ จากนัน้ เปนขั้นตอน การสอนทานัง่
การบอกจุดหมายทางเดินของใจ โดยแสดงแผนภาพและอธิบาย เสร็จแลวจึงเริ่มปฏิบตั ิจริง

ขั้นปฏิบัติจริง
ก. บทบาทของวิทยากรขั้นตอนนี้
ใหวทิ ยากรบอกนํา โดยใหผนู ั่ง “นึกถึงดวงแกวขาวและใส ลักษณะกลมรอบตัว มีขนาดโต
เทาแกวตา” เมื่อนึกเห็นแลว ใหนึกดวงแกวนัน้ วามี “จุดศูนยกลาง เปนจุดใสเทาปลายเข็ม กลางดวงแกว
นั้น” และใหวทิ ยากรบอกนําวา
(๑.) ฐานที่ ๑ หญิงนอมดวงใสเขาทางชองจมูกทางซาย ชายชองจมูกทางขวา สงใจนิ่งกลาง
ดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ ครั้ง
(๒.) ฐานที่ ๒ แลวนึกเลื่อนดวงใสมาฐานที่ ๒ คือ เพลาตา หญิงเพลาตาซาย ชายเพลาตาขวา
ตรงรูน้ําตาออก คือ ตรงรูของประตูตา สงใจนิ่งกลางดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ ครัง้
นึกใหดวงใสสวางขึ้น ใหใสยิง่ ขึ้น
(๓.) ฐานที่ ๓ แลวนึกเลื่อนดวงใส ไปตั้งไวที่จอมประสาทในกะโหลกศีรษะของตัวเรา ขณะที่
เลื่อนดวงใสไปนั้น ใหทานเหลือกตาเหมือนตาของคนที่ชัก คือ เหลือกตาเขาไปในกะโหลกศีรษะ เพื่อใช
ใจมองดูดวงใสในกะโหลกศีรษะ ทัง้ นี้ เพื่อใหใจเห็นขางใน ถาไมทาํ อยางนี้ เรามักเห็นดวงธรรมนอกตัว
เมื่อเหลือกตาเสร็จแลว สงใจนิ่งกลางดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ ครัง้ นึกใหดวงใส
สวางขึ้น และใหใสยิ่งขึน้
(๔.) ฐานที่ ๔ แลวเลื่อนดวงใสมาที่ปากชองเพดาน ตรงจุดหมายที่สาํ ลักอาหาร ซึง่ ทุกคนเคย
สําลัก นึกใหดวงใสอยูตรงนัน้ สงใจนิง่ กลางดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ ครั้ง
(๕.) ฐานที่ ๕ แลวเลื่อนดวงใสมาที่ปากชองลําคอ เหนือลูกกระเดือกนิดหนึ่ง สงใจนิ่งกลาง
ดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ ครั้ง
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(๖.) ฐานที่ ๖ แลวเลื่อนดวงใสมาไวในทอง ราวสะดือ ใหสมมุติเปนมโนภาพวา มีเสนดาย
เสนหนึง่ แทงจากสะดือตัวเองขึงตึงทะลุขา งหลัง อีกเสนหนึง่ แทงจากสีขางขวาขึงตึงทะลุสีขางดานซาย
จึงเห็นเปนมโนภาพวา ในทองเรามีเสนดายตัดกัน ๒ เสน เปนรูปกากบาท ใหนําดวงใสวางไวตรงจุดที่
เสนดายตัดกันนัน้ สงใจนิง่ กลางดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ๓ ครั้ง นึกใหดวงใสสวางและ
ใหใสยิ่งขึน้
(๗.) ฐานที่ ๗ แลวยกดวงใส ใหสูงขึน้ จากจุดที่เสนดายตัดกันประมาณ ๒ นิ้วมือตัวเอง สงใจนิง่
กลางดวงใส แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ตลอดไป บริกรรมไปรอยครั้งพันครั้ง นานเทานาน
ตอเมื่อใจ “หยุด” และ “นิง่ ” ไดสวนแลว ดวงแกวสมมุตทิ ี่เรากําหนดขึน้ แตแรกนั้น จะหายไป
แลวทานจะเห็นดวงแกวดวงใหม รัศมีโชติ นี่คือทานเห็น “ดวงธรรม” (ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน)
แลว จากนัน้ คอยฟงวิทยากรจะไดฝกวิชาชัน้ สูงใหตอไป

ข. บทบาทของวิทยากรหลังจากนั่งเงียบแลว ๑๐ นาที
- ผูเรียนบริกรมไปแลว ๑๐ นาที จะเกิดปญหาขึ้น ๒ อยาง คือ
(๑.) บางทานเอาใจไปนึกเรื่องอื่น ดวยความเผลอ แตใจก็บริกรรม ใจอีกสวนหนึ่งนึกไปดวยเรื่อง
อะไรรอยแปด ใจไมเปนสมาธิ
(๒.) บางทานเห็นความสวางที่นยั นตา หรือไปสวางที่ศีรษะ บางทีเห็นดวงธรรมขางนอก
บางรายเห็นดวงธรรมในทอง แบบเห็นๆ หายๆ
จึงขอใหวทิ ยากรเตือน ดวยการบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ดังๆ พอไดยินและพูดชีแ้ นะไปดวย
เปนการแกความเผลอและแกการเห็นที่ผิด เชน
เตือนครั้งแรก - บริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ไว อยาเผลอ
- สวางที่ใบหนา อยางสงใจไปดู
- สวางขางนอก อยาสงใจไปดู
- เปนแสงไฟฉายมาทีห่ นา อยาสงใจไปดู
- ใหดูในทองอยางเดียว ถึงแมจะยังไมเห็น ก็ดูแตในทองเทานั้น และบริกรรมไปดวย
- ปกใจลงตรงไหน ก็ตรงนัน้ อยาเปลี่ยน อยาสายใจไปหาที่สวาง ปกใจลงแลวก็ตรงนั้น
แตแรกที่สงใจจี้ลงไป ถามืดก็จี้ตรงมืด ถาสวางก็จี้ตรงนัน้ อยาเปลี่ยนที่จี้เปนอันขาด
การเตือน ใหทาํ เปนระยะ สัก ๑๐ นาที พูดหนหนึง่ ทัง้ นี้ ปองกันการเผลอ แตไมพูดยาวหรือ
ใหดังเกินไป ตองพิจารณาวา ไมเปนการรบกวนสมาธิของผูปฏิบัติ
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เตือนครั้งที่สอง - ทานทั้งหลายบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ใหติดตอกัน
- สําหรับทานที่เห็นดวงใส (ดวงปฐมมรรค) แลว ใหสง ใจจี้กลางดวงธรรม เลิกบริกรรม
“สัม มา อะ ระ หัง” เปลี่ยนคําบริกรรมเปน “หยุดในหยุดๆๆ” และจี้กลางดวงธรรม
ไว ดวงธรรมจะโตขึ้น และสวางขึ้น
- สวนที่เห็นดวงธรรมนอกตัวคือ ไมเห็นในทอง ใหเปลีย่ นวิธีฝก ใหม คือ ใหเหลือกตา
ของตน ชอนกลับเขาไปในกะโหลกศีรษะ นึกใหเห็นดวงใสในกะโหลกศีรษะ
แลวนึกเลื่อนดวงใสลงไปในทองของตน แลวบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ตอไป
เปนวิธีแกการเห็นดวงธรรมนอกตัว

ค. การวัดผล
เมื่อฝกไปไดเปนเวลาพอสมควรแลว จากนี้ไปเปนขั้นตอนของการวัดผล วิทยากรประกาศ
พอไดยิน
- จากนี้ไป วิทยากรจะตรวจสอบการปฏิบัติ ขอใหทุกทานบริกรรมตอไป ทานใดทีเ่ ห็น
“ดวงธรรม” แลว ขอใหพยักหนา “อยาลืมตา” ขึ้นมาเปนอันขาด โดยวิทยากรจะไปถามใกลๆ
ทานทีย่ ังไมเห็นดวงธรรม ก็ไมตองพยักหนา คงฝกบริกรรมตอไป
วิธีนี้ ถาเปนนักเรียนจํานวนมาก ใชถามเปนรายบุคคลไมไดเพราะ จํานวนมาก ควรใชวิธี
“ยกมือขวา” แตอยาลืมตา หากลืมตา ความเห็นอันนัน้ จะหาย เพราะใจเคลื่อนเสียแลว

กรณีที่ตรวจเช็คเปนรายบุคคล
- ทานเห็นดวงธรรมแลวใชไหม
- ผูปฏิบัติไมพยักหนา แปลวา ยังไมเห็น เราตองกําชับใหบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง ใหยงิ่ ขึ้น
อยาถามแลวเดินผานไป ผูปฏิบัติอาจประหมาหรือตกใจ ถาสัง่ ใหบริกรรมแลว ใจของผูปฏิบัติจะไมเกิด
ภาวะเชนนัน้ อันนี้เปนเคล็ดลับ
- รายทีพ่ ยักหนา แปลวา เห็นดวงธรรมแลว
ใหทา นรีบบอกวิชาใหเปน “ธรรมกาย” เดี๋ยวนัน้ ยังไมตองใหเห็น “กายฝน”

การเห็นกายฝนหรือกายทิพย จะเลือนหายไปได
ถาเห็น “ธรรมกาย” จะไมหาย
และยังไมตองทํา ๑๘ กาย เพราะยากมาก
ยึดหลักเบื้องตนวา “เห็นดวงธรรมแลว ทําใหเห็นธรรมกาย”
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เปนอันยุติกนั เพียงนี้กอน เรื่องทํา ๑๘ กาย รอไวทาํ กันโอกาสอื่น
- รายทีเ่ ห็นดวงธรรมแลว สัง่ ใหผูปฏิบัติทําวิชาตามที่เราบอก เราสัง่ อะไรใหทองตาม
และทําตามไปดวย
“วาตามผมนะครับ” วิทยากรบอกนําวา
“หยุดในหยุดๆๆๆ”
“พึงนึกใหเห็นดวงธรรมใสขึ้น สวางขึ้น ชัดขึ้น”
จากนี้ไป สมมุติใจทานเปน “เข็ม” ใหเข็มเปนใจ สงใจจีก้ ลางดวงธรรมแลวทอง
“หยุดในหยุดๆๆๆ” นึกใหเห็น “จุดเล็กขาวใสเทาปลายเข็ม” กลางดวงธรรมนั้น
เมื่อเห็น “จุดเล็กขาวใสเทาปลายเข็ม” กลางดวงธรรมแลวใหพยักหนา เพื่อบอกเราวาทําไดแลว
เราจะไดบอกวิชาอืน่ ตอไป
ใหเอาใจจี้ ที่จดุ ขาวใสเทาปลายเข็ม พรอมกับบริกรรมวา “หยุดในหยุดๆๆๆ”
แลวจุดขาวใสเทาปลายเข็มจะ “วาง” หายไป เกิดสภาวะ เวิ้งวางเหมือนทองฟาปราศจากเมฆ
แลวจะเห็น “พระพุทธรูปขาวและใส” ใน “วาง” นั้น พระปฏิมากรเปนเกตุบัวตูม นัง่ ขัดสมาธิอยูในทองเรา
เราหันหนาไปทางไหน พระพุทธรูปขาวใสก็หนั หนาไปทางนั้น พระพุทธรูปขาวใสนี้ คือ “ธรรมกาย”
หนาตักธรรมกายอยางนอยใหได ๕ วา เปนสัดสวนของธรรมกายพระโสดา
จากนั้นใหทอง “หยุดในหยุดๆๆๆ”
และทอง “ใสในใสๆๆๆ” ใหยงิ่ ขึ้น ธรรมกายจะไดใสยิ่งขึน้ และโตยิง่ ขึน้ เปนอันวาฝกเบื้องตน
เสร็จสิ้น
เสร็จรายนี้แลว ไปตรวจสอบรายอื่นตอไป
รายหนึ่งๆ ควรใชเวลาไมเกิน ๑ นาที ตองรีบทําเร็วๆ เพราะผูเห็นดวงธรรมเปนจํานวนมาก
รีบทําใหเสร็จ หากปลอยทิง้ ไว ดวงธรรมที่เห็นอาจเลือนหายไปได จึงตองรีบทําใหเปนธรรมกาย
เบื้องตนเสร็จไปรุนหนึ่งกอน อยาปลอยทิ้งไวเปนอันขาด
สรุปวา ขัน้ ตอนนี้ มีกี่รายทีท่ าํ ปฐมมรรคได และเห็นธรรมกายเบื้องตนแลว แยกประเภททีท่ ําได
แลวไวชั้นเรียนหนึ่ง เพื่อไปเรียนทํา ๑๘ กาย สวนหนึ่งทีย่ ังทําไมได จัดใหเรียนชัน้ มูลตามเดิม
เปนหนาที่ของวิทยากรที่จะตองคิดได ทําได
บทที่ ๑ มีตอนใดที่ทานไมเขาใจ มีตอนใดที่ทาํ ไมได โปรดทําความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง เปนบทแรก
ที่ยากมาก เพราะเนื้อหามีมากพอสมควร ควรอานหลายเที่ยว อยาขามไปขามมา ใหแตกฉาน
และเขาใจจริงๆ เปนบทๆ ไป เห็นวาเขาใจดีแลว จึงตอบคําถามทายบท ตอบโดยไมดูตํารา
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คําถามบทที่ ๑
๑. พระพุทธศาสนามีคาํ สอน ๓ ขอ คืออะไรบาง
๒. ทานเขาใจ สจิตฺตปริโยทปนํ อยางไร อธิบาย
๓. สจิตฺตปริโยทปนํ เกี่ยวของกับมรรค ๘ อยางไร
๔. สมถะกับวิปสสนา ตางกันในเรื่องใดบาง
๕. เรากําหนดนิมิตเพื่ออะไร
๖. การเดินของใจ ของการมาเกิดกับการไปเกิด เดินตางกันอยางไร
๗. ศูนยกลางกายอยูที่ไหน สําคัญอยางไร
๘. การทําใจใหหยุดมีกลวิธีทาํ อยางไร
๙. จงเตรียมอุปกรณการสอน และลําดับขั้นตอนการสอน เพื่อฝกใหทาํ ปฐมมรรคเบื้องตนมาดู
๑๐. เมื่อทําปฐมมรรคไดแลว จงแสดงวิธีฝก ใหเห็นธรรมกายเบื้องตนมาดู
๑๑. จงแจงที่มาของชื่อดวงธรรม ชื่อกายละเอียด และชื่อของธรรมกาย
๑๒. ที่วา “ผูใดเห็นธรรม ผูนนั้ เห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” นัน้ ทานเขาใจอยางไร
๑๓. จงใหความหมายของคํา “หยุด” “นิง่ ” ตามแนววิชาธรรมกาย
๑๔. ทานมีเวลาเพียง ๕ นาที จงแสดงวิธีฝกใหพุทธบริษัท ทําปฐมมรรคเบือ้ งตนมาดู
๑๕. จงแสดงวิธีฝกใจใหเห็นธรรมกายในอิริยาบถทัง้ ๔ มาดู
๑๖. จงแสดงวิธีแกคนเห็นดวงธรรมนอกตัว ใหเห็นดวงธรรมในทองมาดู
๑๗. ทานไดรับเชิญใหแสดงปาฐกถาการฝกวิชาธรรมกาย ใหผคู งแกเรียนและนักคนควาฟง
ก. ใหทา นแสดงปาฐกถาลําดับความโดยพิสดาร จนถึงขัน้ ดําเนินวิชา ๑๘ กาย
ข. สาธิตการเดินของใจ ๗ จุดหมาย
ค. สาธิตการนั่ง
ง. บอกแนวการปฏิบัติ และควบคุมการปฏิบตั ิ
๑๘. จงแสดงการวัดผล เนื่องจากผูปฏิบัติเห็นดวงปฐมมรรคแลว ใหทานบอกวิชาจนเห็นธรรมกาย
เบื้องตน
๑๙. ผูปฏิบัติแจงวาเห็นปฐมมรรค เราบอกวิชาใหเขาเห็นธรรมกาย แตแลวเขาไมเห็นธรรมกาย
ขอใหทานชี้แจง และแสดงวิธีแกไขมาดู
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บทที่ ๒
การฝกใหเห็น ๑๘ กายตามหนังสือมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้ํา
เขตภาษีเจริญ กทม.
ความเบื้องตน
1. ผูเรียนเห็นธรรมกายเบื้องตน
จะดําเนินใหเห็น ๑๘ กาย มีวิธที ําอยางไร
2. ผูเรียนเห็นดวงปฐมมรรค
จะดําเนินใหเห็น ๑๘ กาย มีวิธที ําอยางไร
3. รูปรางของกายตางๆ เปนอยางไร
กายมนุษยกับกายฝน มีรูปรางหนาตาเหมือนกัน
กายทิพยหยาบกับกายทิพยละเอียด มีรปู รางหนาตาเหมือนกายมนุษย มือ แขน เทา ฯลฯ
เหมือนกายมนุษยทุกอยาง แตเครื่องแตงกายไมเหมือนกัน กายทิพยเหมือนตัวละคร มีชฎา และ
เครื่องทรงเหมือนตัวละคร กายทิพยละเอียดรัศมีสวางกวากายทิพยหยาบ ชายก็เหมือนเทพบุตร
สตรีก็เหมือนเทพธิดา เครื่องแตงกายเปนเพชรและจินดาตางๆ พึงเพงใหขาวและใสใหหมดทั้งเรือนราง
กายพรหมหยาบกับกายพรหมละเอียด สวางและใสกวากายทิพย เครื่องแตงกายสวยกวา
รัศมีสวางกวา หนาตาเหมือนกายมนุษย แตไมบงบอกเปนเทพธิดาหรือเทพบุตร คือ เปนกลางๆ ทีก่ นกาย
มีแผนใสรองรับ ๔ แผน เรียก รูปฌาน ทานที่ฝก ใหมจะยังไมเห็นแผนฌาน เพราะยังหยุดไมพอ นิง่ ไมพอ
ตอเมื่อฝกไปนานๆ จึงจะเห็นได
กายอรูปพรหมหยาบกับกายอรูปพรหมละเอียด หนาตาเหมือนกายมนุษย เครื่องทรงสวยกวา
กายพรหม รัศมีสวางกวากายพรหม ไมบง บอกถึงความเปนเทพบุตรและเทพธิดา มีแผนใสรองรับกาย
ที่กน ๘ แผนฌาน, ๔ แผนลางเห็นชัด เรียก รูปฌาน อีก ๔ แผนบนเห็นไมชัด เรียก อรูปฌาน (แผนฌาน
มีลักษณะขาวและใส กลมรอบตัว หนาหนึ่งคืบ) ผูฝก ใหมอาจยังไมเห็นแผนฌาน ตอเมื่อฝกนานไป
จะเห็นไดเอง
ทั้งกายฝน กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม ถาหนาตักกวางถึง ๔ วา แปลวา
กายใหญ
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กายละเอียดเหลานี้ อยูใน “วาง” (สุญญตา) ของดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ วางหรือสุญญตานั้น
ขาวและใส ประดุจทองฟาปราศจากเมฆ อาณาเขตของ “วาง” จะเพียงไร ขึ้นอยูกับบุญบารมีของกาย
เหลานั้นดวย ถากายขาวมาก สวางมาก ประดุจเพชรเม็ดลูก แปลวา กายนั้นมีฤทธิแ์ ละมีบุญญาธิการ
ดวยเหตุนี้เอง ทานจึงตองหมั่นทําวิชาใหอวิชชาหลุดไป กายจะไดใส กิเลสจะไดหมดเร็วๆ
ทั้งกายฝน กายทิพย กายพรหม และกายอรูปพรหม ทัง้ หยาบและละเอียด เปนกายมีฤทธิ์ เหาะ
เหินเดินอากาศ ไดทุกกาย กายมนุษยหยาบเทานัน้ ที่เหาะกับเขาไมได และก็แปลกที่กายเหลานีม้ ี
ศีลธรรม ไมโกหก เชื่อถือได เชื่อถือไมไดกายเดียวคือ กายมนุษยหยาบนี้เอง
พอถึงธรรมกาย รูปรางเหมือนพระปฏิมากร เกตุดอกบัวตูม ขาว และใสโปรงแสง นั่งขัดสมาธิ
เทาขวาทับเทาซายเสมอไป มือขวาทับมือซาย นิว้ ชี้ขางขวาจรดนิ้วหัวแมมือซายเสมอไป ทานั่งขัดสมาธิ
จะเปนลักษณะนี้เสมอ เวนแตธรรมกายเปลี่ยนอิริยาบถเปนอยางอืน่ อิริยาบถไสยาสนก็เหมือนพระ
ปางไสยาสนทเี่ ราเห็นกันนี้แหละ พูดถึงเกตุ ไมมีเกตุเปลวเลย มีแตเกตุดอกบัวตูมทัง้ นั้น ทําไมเวลาเรา
สรางพระพุทธรูปจึงเปนเกตุเปลว แถมยังขัดสมาธิเพชรอีกดวย ไมทราบวาตนตอมาจากไหน
องคธรรมกายสีขาวและใสประดุจเพชร งดงามจนไมรูวา จะอธิบายอยางไร เห็นเขาแลวก็ชนื่ ใจ
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 หนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา
ธรรมกาย ๑๐ องค ทัง้ หยาบและละเอียด มีขนาดตามทีก่ ลาว
ขนาดของดวงธรรม คือ เสนผาศูนยกลาง หนาตักของกายธรรมเทาไหร เสนผาศูนยกลางก็เทา
หนาตัก
องคธรรมกายหยาบกับองคละเอียด แตกตางกันที่รัศมีและความใส เชน พระโสดาหยาบ
มีขนาดเทาพระโสดาละเอียดทุกอยาง แตพระโสดาละเอียดใสกวา และสวางกวาพระโสดาหยาบ
ธรรมกายอืน่ ก็ทํานองเดียวกัน

การตอวิชา
ผูที่ทาํ หนาที่ตอ วิชา จะตองบอกขนาดดวย คือ ขนาดของดวงธรรม และขนาดของธรรมกาย
เพราะธรรมกายมีรูปรางเหมือนกัน ตางกันแตขนาด ขนาดใดเปนธรรมกายอะไร ตองบอกดวย
แมกายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม ก็ตองบอกใหชัดเจน เชนเดียวกัน
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ระดับไหนเปนขั้นสมถะ และระดับใดจากไหนถึงไหนเปนวิปสสนา ตองบอกดวย เพราะถา
ไมบอก ผูเรียนจะไมรู เวลาอธิบายก็วากันไปปาวๆ ครั้นปฏิบัติจริง ทําไดถึงไหนตองแจงความรูนนั้
เปนการกําชับความรู ที่พูดวาอยางนัน้ ก็คอื อยางนี้ เปนตน

การตอวิชาผูไดธรรมกายเบื้องตนใหเห็น ๑๘ กาย
หลัก (๑.) ตองจําชือ่ กายได ตั้งแตกายมนุษยหยาบถึงพระอรหัตตละเอียด
(๒.) ชื่อดวงธรรมตองจําไดทั้ง ๖ ชื่อ
(๓.) รายละเอียดของกายตางๆ รูปราง ขนาดของกาย และขนาดของดวงธรรม
ตองจําใหแมนยํา
(๔.) จากกายหนึง่ ไปถึงอีกกายหนึง่ จะบอกอยางไร และเมื่อไปถึงกายใหม วิธีดูดวงธรรม
ของกายใหม มีวิธีอยางไร เราตองทราบ
กลวิธกี ็คือ สงใจมองปากชองจมูกของกายใหมที่เราดําเนินไปถึง ถาเปนหญิงมองปากชองจมูก
ซาย ชายมองปากชองจมูกขวาของกายใหม
แลวเลื่อนไปมองเพลาตา ถาเปนหญิงมองเพลาตาซายของกายใหม สวนชายมองเพลาตาขวา
ของกายใหม
แลวเหลือกตาตัวเราเอง เขาไปในกะโหลกศีรษะของกายใหมนนั้
จากนั้น สงใจมองในทองกายใหม จะเห็นดวงธรรม
ความรูอันนี้ สําคัญยิ่ง จําใหแมน จากนี้ไป เปนการลําดับดวงธรรม เพื่อดําเนินไปถึงกายใหม
ตอไป

ความรูพิสดาร
ทานที่จะทําหนาที่ตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย ใชวาทานทองได จําได ลําดับขั้นตอนได แลวจะ
ตอวิชา ๑๘ กายไดตลอด หาเปนเชนนั้นไม
ทานตองมีความรูขั้นพิสดารดวย นั่นคือ ตัวทานเองจะตองอาราธนาพระพุทธเจาเปนดวย
เพื่อพระองคจะไดชวย “เปดรู เปดญาณ” และชวยละลายมาร ไมใหมารมารบกวน
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ถามารรบกวน ผูเรียนจะเห็นกายไมตลอด เห็นเลือนลางไมแจมแจง
หรือบางทีกม็ ืดไปเฉยๆ จนไมเห็นอะไรเลย แมดวงธรรมก็ไมเห็น “ดับ”
และ “มืด” โดยปจจุบันทันที อยางนี้กม็ ี เพราะอะไรจึงเปนอยางนั้น
เรื่องของธรรมกายนี้ มารมันหวงจริงๆ เพราะเขากลัววา มนุษยโลกจะไดมรรคผลกันหมด
อํานาจปกครองของเขา จะถูกฝายสัมมาทิฏฐิยึดไวได แปลวา จะมีคนเห็นธรรมกายกันทั่วเมือง
เหตุนี้เอง ทานจะเห็นกัมมัฏฐานรอยแปดชนิด และมีเกจิอาจารยตาํ รับตางๆ มากมาย
วิชาเหลานี้ มารเขาเปนผูตน คิด แลวสงวิชาดวยการเขายึด เห็น จํา คิด รู ของเกจิอาจารยเหลานั้น
เมื่อยึดไดแลว ก็เชื่อวิชาเหลานั้น แลวสงฤทธิ์เดชใหอีกดวย เกจิอาจารยก็สอนประชาชน
ตามความเชื่อของตนเรื่อยมา
ใหสังเกตดูวา ขณะนี้กัมมัฏฐานของมารมีมากจริงๆ ทานลองเอาพระไตรปฎกจับดู ตรวจสอบ
หาหลักฐานทีม่ าที่ไป และตรวจสอบกับตําราทางพุทธศาสนาหลายๆ เลม จะพบวา อาจมีถกู อยูบา ง
พอเปนน้ํากระสาย นอกนั้นก็ลวนแตจับแพะชนแกะ หาหลักเกณฑถูกตองไมได ยิ่งตรวจยิง่ เหลว
แตก็สอนมาอยางนัน้ เชื่อกันมาอยางนัน้ ยึดมั่นถือมั่นกันมาอยางนัน้ ครั้งนักปราชญมาตรวจสอบเขา
วาความรูนนั้ อยูในตําราใด มีที่มาอยางไร ตรงกับไตรปฎกหรือไม ลําดับขั้นตอนไมถูก ในที่สุดก็
“ตกมาตาย” ไมวันใดก็วันหนึ่ง
แปลวา แพในเรื่องสาระของความรูแลว ไมรูวาจะเอาอะไรมาสู เพลงสุดทายก็มักจะยกเอา
อภินิหารขององคอาจารยมากลาววาวิเศษ เรื่องฤทธานุภาพนั้น ถาทานเรียนวิชาธรรมกายชัน้ สูงทาน
จะทราบวา มารเขาทําได และกวาวิชาของมารจะเสื่อม ก็ตอเมื่อเรา “ละลายผูตน คิดวิชา” ไดสิ้นเชื้อแลว
หากละลายผูต นคิดไมได วิชาของเขาก็ยงั ขลังอยูตอไป
สวนวิชาธรรมกายที่หลวงพอวัดปากน้าํ คนควาไดนนั้ ไมวา ทานจะไปตรวจและสอบทาน
กับตําราใด จะพบที่มาทีไ่ ป พบหลักฐานทุกเรื่อง รับกับพระไตรปฎก และลงกับตําราทางพุทธ
ศาสนาทุกเรือ่ ง ขอแตใหทานคนอยางจริงจัง แลวจะทราบวาวิชาธรรมกายเปน “ทองคําแท”
ไมมีวันลอก มีแตจรัสแสงยิ่งขึ้น อยางหาทีส่ ุดมิไดทีเดียว สวนกัมมัฏฐานประเภท “ทองวิทยาศาสตร”
จะตองลอกใหเห็น ไมวนั ใดก็วันใด อดทนดูไปเถิด กาลเวลาจะพิสจู นใหเอง ขอสําคัญคือ ทานตอง
อาราธนาพระพุทธเจาเปน คือทําวิชา ๑๘ กายไปกอน รีบสมาบัติเร็วๆ ตั้งแตกายมนุษยจนถึง
ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
ก.) จากนั้นนับดวงธรรมของธรรมกายพระอรหัตตละเอียดครบ ๖ ดวงแลว จรดใจธรรมกายลงที่
“ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ” หยุดและนิง่ ไว คือจี้จน “กลาง” คือ จุดเล็กใสเทาปลายเข็มเกิด “วาง”
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(สุญญตา) ในวางนัน้ ทานจะเห็น “ดวงใสมหึมา” นี่คือทีอ่ ยูของหลวงพอวัดปากน้ํา ซึง่ อยูระหวางภพ ๓
กับอายตนะนิพพาน
ข.) ใหนกึ “ปกใจธรรมกาย” กลางดวงใสมหึมานัน้ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวจะเห็น
ดวงธรรม เปนดวงใส คือ ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐานของดวงใสมหึมา (เครื่อง) แลวเดินดวงธรรม
ใหครบ ๖ ดวง (คือ จี้กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ)
ค.) พอจี้ “กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ” จนจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม คือ กลาง “วางเปน
สุญญตา” ในวางนัน้ จะเห็น “ธรรมกายใหญมหึมา” ในธรรมกายใหญมหึมานัน้ มีกายพระสงฆของ
หลวงพอวัดปากน้าํ อยูในดวงธรรมนัน้ เปนการบอกแกเราวา นี่คือ ธรรมกายของหลวงพอ
ง.) พึงสงใจธรรมกายของเรา ไปที่ชองจมูกของธรรมกายมหึมานัน้ สําหรับหญิงชองจมูกขางซาย
และชายชองจมูกขางขวา แลวเลื่อนใจจี้ไปที่เพลาตาของธรรมกายมหึมา สําหรับหญิงเพลาตาขางซาย
และชายเพลาตาขางขวา จากนัน้ นึกเหลือกตาตัวเรากลับเขาไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกายมหึมา
แลวสงใจของเราเขาไปในทองธรรมกายมหึมา ทันใดนั้นธรรมกายของเราจะเขาไปนั่งอยูในทองของ
ธรรมกายมหึมาทันที
จ.) จากนัน้ ใหทานบริกรรม “หยุดในหยุดๆ” สงใจธรรมกายของทาน นิ่งลงไปกลางดวงธรรมของ
ธรรมกายมหึมา ใหเห็นดวงในทองธรรมกายมหึมาใหชดั พอนิง่ ดีแลว จะเห็นดวงธรรมในทองธรรมกาย
มหึมา และเขากลางตอไป คือ จี้ใจของเราใหเห็น “จุดใสเทาปลายเข็ม” ของดวงธรรมกายมหึมา
ใหบอกเลาตรงจุดใสเล็กนัน้ บัดนี้ จะตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย ขอบารมีพระองคชวยคุมกัน
ขอใหทําไดตลอด อยาไดติดขัดอะไร
ฉ.) ตอจากนัน้ ใหดําเนินดวงธรรม ๖ ดวงในทองธรรมกายมหึมา เพื่อจะเขาอายตนะนิพพาน คือ
จี้กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ช.) พอจุดใสเทาปลายเข็ม กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะของธรรมกายมหึมาวางออกไป
ธรรมกายของเราก็เขาอายตนะนิพพานของพระสมณโคดมแลว อันเปนอายตนะนิพพานแรก
ทานจะเห็นวา อายตนะนิพพานนี้ มีแตธรรมกายทั้งนัน้ รัศมีโชติชวง ธรรมกายองคกลางรัศมี
มากกวาใครๆ นั่นคือ ธรรมกายของเจาของศาสนา สวนธรรมกายอืน่ เปนธรรมกายของพระอรหันต
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และผูไดมรรคผล บริกรรม “หยุดในหยุด” ใหยิ่งขึน้ ถาใจนิ่งดี แปลวา เห็นชัด ถาใจไมหยุดพอ จะเห็นบาง
ไมเห็นบาง หรือเห็นเลือนๆ ลางๆ เราจะเขาไปหาธรรมกายของสัพพัญูพุทธเจา จะทําอยางไร
ถาธรรมกายของเราเอาแตมองพระองคอยูก ็ไมไดอะไร
วิธีเขาหาพระองคก็คือ นึกเอาใจธรรมกายของเรา มองชองจมูกธรรมกายของพระพุทธองค คือ
องครัศมีโชติ หญิงมองชองจมูกซาย ชายชองจมูกขวา แลวเลื่อนใจไปที่เพลาตา หญิงเพลาตาซาย
ชายเพลาตาขวา แลวเหลือกตาของเรามองดวยใจเขาไปในกะโหลกศีรษะของพระองค จากนั้นเลื่อนใจ
ของเรา นึกมองไปในทองธรรมกายของพระพุทธองค จะเห็น “ดวงปฐมมรรค” ในทองธรรมกาย
พระพุทธองค เปนดวงใส บริกรรม “หยุดในหยุด” ใหยิ่งขึ้น เมื่อใจหยุดถูกสวน ณ กลางดวงธรรมของ
พระพุทธองค จะเห็น “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม
พึงจี้ใจตรงจุดใสเทาปลายเข็มใหนานที่สุด บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวนึกอาราธนาที่
“จุดใสเล็ก” นัน้ อาราธนาพระองคชวยเปดดวงปฐมมรรคใหแกผมู าฝก
ที่วา มานี้ ทานอาราธนาไดนพิ พานเดียว นิพพานที่สูงกวานี้ ทานยังไมไดไป ถาจะไปจะทํา
อยางไร

เมื่อจะไปอายตนะนิพพานที่ ๒ ซึ่งเปนอายตนะนิพพานที่ละเอียดกวา
และสูงกวาอายตนะนิพพานแรก
จงนับดวงธรรมในทองธรรมกายพระพุทธองค ของอายตนะนิพพานแรก ใหครบ ๖ ดวง คือ
หยุดกลาง ดวงธรรมที่ ๑ เห็นดวงธรรมที่ ๒
หยุดกลาง ดวงธรรมที่ ๒ เห็นดวงธรรมที่ ๓
หยุดกลาง ดวงธรรมที่ ๓ เห็นดวงธรรมที่ ๔
หยุดกลาง ดวงธรรมที่ ๔ เห็นดวงธรรมที่ ๕
หยุดกลาง ดวงธรรมที่ ๕ เห็นดวงธรรมที่ ๖
หยุดกลางดวงธรรมที่ ๖ (คือ กลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ) เมื่อจุดใสเทาปลายเข็มกลาง
ดวงธรรมที่ ๖ วาง ในวางนั้น ก็เห็นอายตนะนิพพานที่ ๒ เห็นมีธรรมกายมากดวยกัน องคกลางมีรัศมีโชติ
กวาธรรมกายอื่นๆ นี่คือ ธรรมกายของพระพุทธเจาของอายตนะนิพพานที่ ๒ ใหนอมธรรมกายของเรา
เขาไปนั่งอยูในทองธรรมกายของพระพุทธองค ตามทีก่ ลาวแลว จากนั้นอาราธนาอีก
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ที่ลําดับมานี้ เปนหลักและวิธีการ หากอาราธนาเพียง ๒ อายตนะนิพพาน จะเปนการนอยเกินไป
และถาจะไปมากๆ อายตนะนิพพาน วิธนี บั ดวงธรรมตามที่กลาวนั้น จะลาชามาก จึงมีวธิ ีรวบรัดตัดยอ
ดังนี้
พบนับดวงธรรมถึงดวงธรรมที่ ๖ แลว ใหจใี้ จกลางดวงธรรมที่ ๖ นัน้ ใหถูก “กลาง” แลวทอง
“หยุดในหยุด” “กลางของหยุดในหยุด” ขณะทอง ใจเราตองจี้ดวย แลวทองวา “กลางของกลาง
ดับหยาบไปหาละเอียด ดับหยาบไปหาละเอียดๆๆๆๆ” แลวนึกใหไปไดมากๆ อายตนะนิพพาน
ใหไปถึงอายตนะนิพพานที่ละเอียดๆ และสูงยิ่งขึน้ ไป จนนับไมถวนทีเดียว
เมื่อเปนที่พอใจแลว พึงนอมธรรมกายของเราเขาไปนั่งในทองธรรมกายของพระพุทธองค
องคที่สุดนัน้ จากนัน้ ทําวิชาซอนกาย เพื่อใหกายและดวงธรรมของกายตางๆ ของเราใสสะอาดเสียกอน
มีวิธที ําโดยยอ ดังนี้
๑.) นึกใชรูญาณธรรมกายของทาน จี้นงิ่ ไปกลางดวงธรรมของพระพุทธองคใหถกู “กลาง” แลวจี้
และทอง “กลางของกลาง ดับหยาบไปหาละเอียดๆๆ” สงใจเราไปสูธรรมกายที่ละเอียดและละเอียดใน
ละเอียด ในของในละเอียด ฯลฯ
๒.) นอมธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเรา ไปนัง่ อยูในทองธรรมกายที่ละเอียดสุดนั้น จากนัน้
ปกใจธรรมกายเราไปกลางดวงธรรมของพระพุทธองค ใหถูก “กลาง” แลวนึกเชื่อมธรรมกายของเราเอง
ใหเปนเนื้อเดียวกับธรรมกายของพระพุทธองค จี้ใจถูก “กลาง” แลวทองวา “พระพุทธเจาเปนเรา
เราเปนพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนเรา เราเปนพระพุทธเจาๆๆ”
๓.) จากนัน้ นิง่ กลางดวงธรรมของธรรมกาย จี้ใจไปกลางดวงธรรมใหถกู “กลาง” ทอง
“หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวนึกใหจุดเล็กใส คือ “กลาง” วางออกไป แลวนึกดึงธรรมกายพระอรหัตตหยาบ
ของเราเขาไปนั่งในทองพระพุทธองค
นึกใชรู ใชญาณ ของธรรมกายพระอรหัตตหยาบ จี้กลางดวงธรรมของพระพุทธองคใหถูก
“กลาง” แลวนึกเชื่อธรรมกายของเรา ใหเปนเนื้อเดียวกับธรรมกายพระพุทธองค แลวธรรมกาย
พระอรหัตตหยาบของเรา ก็รวมกับธรรมกายของพระพุทธองคเปนองคเดียวกัน
จากนั้น ก็ทํากับธรรมกายพระอนาคามีละเอียด พระอนาคามีหยาบ ถอยหลังเรื่อยมาจนถึง
กายมนุษยหยาบ ตามวิธกี ารที่กลาวแลว เปนผลใหกายและดวงธรรมของเราสะอาดหมดทัง้ ๑๘ กาย
เมื่อลําดับมาถึงกายอรูปพรหมละเอียด และถอยหลังมาถึงกายฝน ทานจะเห็นวา เมือ่ เชื่อมกาย
แลว จะเกิด “ธรรมกาย” แตกายอรูปพรหมละเอียดของเราอยูในทองของธรรมกายนั้น
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ครั้งมาถึงกายมนุษยหยาบ คือตัวเรานี้ ธาตุธรรมขึ้นไปได แตกายไปไมได ธาตุธรรมที่ขึ้นไปนัน้
เมื่อ เห็น จํา คิด รู รวมกันเขา ก็เปนรูปตัวเราขึ้นมา รูปรางเหมือนกายมนุษย แตเปนคนละกายกับกายฝน
อยาปนกัน พึงทําความเขาใจใหดี กรณีนี้ กายมนุษยกับกายฝนรูปรางเหมือนกัน แตคนละกาย
ทํามาถึงขั้นตอนนี้ ยังไมไดอาราธนาเลย เปนเพียงทํากาย ๑๘ กายของตนใหสะอาดเทานั้น
๔.) จากนัน้ พิสดารกายของตนใหมากขึ้น คือ
หยุดกลางดวงธรรมของกายมนุษย แลวทอง กายมนุษยในกายมนุษย กายมนุษยก็มากขึ้น
หยุดใจลงที่กลางดวงธรรมของกายฝน แลวทอง กายมนุษยละเอียดในกายมนุษยละเอียด
กายมนุษยละเอียด (กายฝน) ก็มากขึ้น
ทําเชนนี้เรื่อยไป จนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
แลวยอนกลับมาสับกายกับกายธรรมของหลวงพอก็ได
- ถึงธรรมกายของหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ
- แลวเขาอายตนะนิพพานเหมือนกับคราวแรก (ทบทวนดู)
แตเมื่อหยุดในดวงธรรมของพระพุทธเจาในอายตนะนิพพาน ใหทอง “พระอรหัตตละเอียดใน
พระอรหัตตละเอียด” เรื่อยไป
ตอเมื่อถึงอายตนะนิพพานทีล่ ะเอียด เปนที่พอใจแลว ใหกลาวอาราธนา

“ขาพระพุทธเจาขออาราธนาพระพุทธเจา ในอดีต ในปจจุบัน
ในอนาคต มีมากนอยเทาไร ขอพระองคไดทรงโปรด ชวยเปด
ดวงปฐมมรรค ใหแก ผูฝก ณ กาลบัดนี้เถิด”
๕.) เมื่อเราอาราธนาพระพุทธเจาเสร็จแลว ใหอาราธนาจักรพรรดิในอายตนะนิพพานทุก
อายตนะนิพพาน ใหมาชวยเปดดวงปฐมมรรคใหแกผูเรียน และดูแลพระพุทธองคดวย เสร็จขั้นตอนนี้แลว
ตอไปจะทําอะไรตอไป สังเกตใหดีนะครับ
ก.) เ อาใจธรรมกายของเรา ปกนิง่ กลางดวงธรรมของธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเรา ใชใจ
นึกอาราธนาธรรมกายที่ละเอียดของพระพุทธองค ใหมาบังเกิด ณ ศูนยกลางกายธรรมกายพระอรหัตต
ละเอียดของเราใหมากๆ เมื่อจรดใจกลางดวงธรรมของธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเราแลว
ก็บริกรรมวา “พระอรหัตตละเอียดในพระอรหัตตละเอียดๆๆๆ” เมื่อเห็นวา ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
ของพระพุทธองค มาพิสดารที่ศูนยกลางกายธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเรา มีจํานวนมากเปนที่
พอใจแลว จากนัน้ ใหไปพิสดารในธรรมกายพระอรหัตตหยาบของเราตอไปอีก
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ข.) อยาลืมวา ขณะนี้ธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของทาน อยูบนอายตนะนิพพาน ทําวิชากัน
บนอายตนะนิพพาน
จากนี้ไป เราจะทําวิชาอาราธนา ธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของพระพุทธองค มาซอนอยูใน
ธรรมกายพระอรหัตตหยาบของเรา มีวิธที าํ อยางไร
เอาใจจรดกลางดวงธรรมพระอรหัตตละเอียด ปกใจนิ่ง ณ “กลาง” ของดวงธรรม (ใหถูกจุดใส
เทาปลายเข็ม) บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” พอจุดใสเทาปลายเข็มคือ “กลาง” วางออกไป พึงนึกถึง
องคธรรมกายพระอรหัตตหยาบ ขึน้ ไปนัง่ ซอนในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
จากนั้น เอาใจมาจรดกลางดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตหยาบ ใหถกู จุดใสเทาปลาย
เข็ม นึกอาราธนาธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของพระพุทธองค ใหมาบังเกิดในศูนยกลางกายของ
ธรรมกายพระอรหัตตหยาบของเราใหมากๆ บริกรรมวา “พระอรหัตตละเอียดในพระอรหัตต
ละเอียดๆๆๆ” เห็นวา เกิดธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของพระพุทธองค จํานวนมากเปนทีพ่ อใจแลว
จากนั้น ก็ถอยหลังทําใหแกธรรมกายพระอนาคามีละเอียด ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ.........
จนถึงกายมนุษยหยาบ
๖.) ขณะนั้นในทองกายมนุษยหยาบ มีธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของพระพุทธองคหนาแนน
แลว
ใหหยุดนิ่งกลางดวงธรรมของกายมนุษย (หยาบ) ขยายดวงธรรมของเราใหใหญ จะใหใหญ
เทาไร เราก็นกึ เอาได แลวใชญาณธรรมกายในทองเรานัน้ รวมเอาผูเรียนทั้งหมดไปนั่งอยูในดวงธรรม
ของเรา แลวพิสดารธรรมกายพระอรหัตตละเอียดใหไปนั่งอยูในดวงธรรมของกายฝนของผูเรียนให
หนาแนน แลวอาราธนาไปในดวงธรรมกายมนุษยของผูเรียนใหทั่ว และอาราธนาไปอยูในกายของผูเรียน
ทั่วทั้ง ๑๘ กาย
จบวิชาอาราธนาพระพุทธเจาคุมธรรม
ทานจําขัน้ ตอนไดไหม
ถาจําไมได ใหอานทบทวนใหม
หากจําไดแลว ลองทําดู
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การตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย
มีความรูอนั หนึ่ง ซึ่งเราตองทราบ คือ
พระพุทธเจาภาคมาร เขามีวชิ าสิทธิและเฉียบขาด คือ มืด บอด ไหว รัว ไมหยุด ขณะที่เรา
ตอวิชา เขาจะสงวิชาเหลานี้ มาตัด ตอน ซอน หาย ทําใหผูเรียนไมเห็นกาย ไมเห็นดวงธรรม หรือเห็น
เลือนลาง
สวนพระพุทธเจาภาคบุญ ทานก็มีวิชาสิทธิและเฉียบขาดคือ สวาง เห็น หยุด นิ่ง ทําใหผูเรียน
เห็นดวงธรรม และเห็นกาย

ฝายไหน สั่งไดกอน ฝายนั้นชนะ
นี่คือความรูสําคัญ ตองจําใหมั่น
จากประสบการณที่เคยพบ ยังไมมีใครเดินวิชา ๑๘ กาย ไดโดยลําพังเลย
อยางเกง เพียงเห็นดวงธรรม เห็นกายละเอียดบางบางกาย เห็นธรรมกายบางบางกาย เทานั้น
จะใหเห็นตลอด ๑๘ กายนัน้ ดูจะยาก
เปนเพราะมารใสอวิชชา สิทธิ และเฉียบขาด จนเราทนไมไหว เปนผลใหทาํ ไดไมตลอด ๑๘ กาย
หากไมคิดแกปญหานี้
เราจะเห็นธรรมกันนอย
แปลวา มารชนะเราอยางลอยลํา
เราจะทําอยางไร เพื่อนเราจะเห็นวิชาเบื้องตน ๑๘ กายได มีวิธที ําดังนี้

๑. เราอาราธนาพระพุทธเจามาเรียบรอยแลว
ใหทา น “สั่ง” สิทธิและเฉียบขาดกอน โดยมีวิธีดังนี้
- ทานพูดอะไร ใหผูเรียนทองตาม และทําใจตามที่สงั่ ดวย
- เราจะตอวิชาจากเห็นธรรมกายเบื้องตน ไปจนตลอด ๑๘ กาย ตามหนังสือมรรคผล
ของหลวงพอ
- สําหรับชาย สงใจมองปากชองจมูกทางขวาขององคธรรมกาย สําหรับหญิง สงใจมอง
ปากชองจมูกทางซายขององคธรรมกาย แลวสงใจมองไปที่เพลาตาขององคธรรมกาย
ชายมองเพลาตาขวา หญิงมองเพลาตาซาย จากนัน้ ใหเหลือกตาตัวเองเขาไปใน
กะโหลกศีรษะขององคธรรมกาย แลวเลื่อนใจลงไปดูดวงธรรมในทองของธรรมกาย
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ทองตามผูบอกวา “หยุดในหยุดๆๆๆ” นึกใหเห็นดวงธรรมเปนดวงแกวขาวและใส
ในทองขององคธรรมกาย
ก. ดวงธรรมดวงนี้ เรียกวา ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน
จากนัน้ ใหทานสมมุติใจของทานเปน “เข็ม” เข็มคือ ใจ จี้เข็มคือใจ ลงไปกลางดวงธรรมนัน้
ทองในใจวา “หยุดในหยุดๆๆๆ” แตะใจเบาๆ แลวนึกใหเห็น “กลาง” มีลักษณะเปน “จุดขาวใสเทาปลาย
เข็ม”
ถายังไมเห็นจุดขาวใสเล็ก ใหจี้ใจลงไป และทอง “หยุดในหยุดๆๆๆ” ทานใดที่เห็นจุดเล็กขาว
ใสแลว ใหพยักหนา แตอยาลืมตา เมื่อผูเรียนพยักหนาทัว่ กันแลว จึงจะเริ่มงานขั้นอืน่ ตอไป
รายที่ไมพยักหนา แปลวายังไมเห็นจุดใสเล็ก ใหทานทอง “หยุดในหยุดๆๆ” นํา บอกใหผูเรียน
คนนัน้ ทองตามในใจ และจี้ใจไปตามที่สงั่ ดวย รอจนกวาเขาเห็นจุดเล็กใส เขาจะพยักหนา เราจึงเริ่มงาน
ขั้นตอไปได
บัดนี้ ทุกทานเห็น “กลาง” คือ จุดเล็กใสกลางดวงธรรมแลว จากนี้ไป ใหทา น “จี้ใจ” ตรง
จุดเล็กใสกลางดวงธรรมนัน้ แลวทองตามผมวา “หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวจุดเล็กใสนัน้ จะวางออกไป
ทานจะเห็นดวงใสที่ ๒ ซอนดวงที่ ๑ ดวงใสที่ ๒ นี้ คือดวงศีล มีลักษณะขาวใสกลมรอบตัว รัศมีสวาง
ใครเห็นดวงใสที่ ๒ แลวใหพยักหนา แตอยาลืมตา
ข. เมื่อทุกทานเห็นดวงใสที่ ๒ คือ ดวงศีลแลว จากนี้ใหทุกคนสงใจจี้กลางดวงใสที่ ๒ นัน้ แลว
ทองตามผมวา “หยุดในหยุดๆๆๆ” ใครเห็นจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมแลว ใหพยักหนา เมือ่ เห็น
วาทุกคนทําไดหมดแลว จึงเริม่ งานขั้นอืน่ ตอไป
บัดนี้ ทุกทานเห็น “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมที่ ๒ แลว จากนี้ ใหทองตามผม
และทําตาม ใหทกุ คนจี้ใจลงกลางดวงธรรม ใหถูก “จุดใสเทาปลายเข็ม” และทองวา “หยุดในหยุดๆๆๆ”
จากนั้นจุดใสเทาปลายเทาปลายเข็มจะ “วาง” และหายไป ทานจะเห็นดวงใสที่ ๓ คือ ดวงสมาธิ ซอนลง
ไปกลางดวงใสที่ ๒ ใครเห็นดวงสมาธิแลว ใหพยักหนา รายใดที่ยงั ไมพยักหนา แปลวายังไมเห็น ใหทา น
กําชับทอง “หยุดในหยุด” ใหยงิ่ ขึ้น โดยทานกลาวนํา ผูเ รียนทองในใจตาม ตอเมื่อทําตามไดทุกรายแลว
จึงเริ่มงานลําดับตอไปได
ค. บัดนี้ ทานทั้งหลายเห็นดวงใสที่ ๓ คือ ดวงสมาธิแลว จากนี้ไป ใหจใี้ จกลางดวงธรรมนั้น แลว
ทองในใจ “หยุดในหยุด” นึกใหเห็น “จุดใสเทาปลายเข็ม” กลางดวงธรรมนั้น เมื่อเห็นจุดใสเทาปลายเข็ม
แลว ทองในใจ “หยุดในหยุด” จุดใสเล็กจะ “วาง” และหายไป จะเห็นดวงใสที่ ๔ คือ ดวงปญญา ซอน
ดวงที่ ๓ ทันที
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ง. บัดนี้ เห็นดวงปญญาแลว จากนี้ใหจี้ใจกลางดวงธรรมนั้น ใหเห็น “จุดใสเทาปลายเข็ม” แลว
ทอง “หยุดในหยุด” จุดใสเล็กจะ “วาง” และหายไป จะเห็นดวงใสที่ ๕ คือ ดวงวิมุตติ ซอนดวงที่ ๔ ทันที
จ. จากนี้ไป ใหจี้ใจกลางดวงธรรมที่ ๕ นัน้ ทอง “หยุดในหยุด” แลวนึกใหเห็น “จุดใสเทาปลาย
เข็ม” พึงจี้ใจลงที่จุดใสเล็กนัน้ ทอง “หยุดในหยุด” จุดใสเล็กจะ “วาง” และหายไป จะเห็นดวงใสที่ ๖
ซอนดวงที่ ๕ ทันที ดวงที่ ๖ นี้เรียกวา ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ฉ. คราวนี้จี้ใจลงกลางดวงธรรมที่ ๖ นัน้ ใหเห็น “จุดใสเทาปลายเข็ม” ทอง “หยุดในหยุด” แลว
จุดใสเทาปลายเข็มจะ “วาง” และหายไป ในวางนั้น ทานจะเห็น “ตัวของทาน” คือ กายฝนของทาน
(กายมนุษยละเอียด) มีรูปรางเหมือนกายมนุษยหยาบของตัวทานเอง ไมวาจะดูตรงไหนและสวนใดของ
รางกาย จะเห็นวา “เหมือนกายมนุษยหยาบ” ทุกอยาง
กายฝนหรือกายมนุษยละเอียดนี้ นั่งอยูใน “วาง” นัน้ กายมนุษยหยาบหันหนาไปทางใด
กายฝนก็หันหนาทางนัน้ อยาใหหันหนาสวนกัน
การเห็นกายฝนตามวิธีปฏิบตั ิตามที่กลาวมานัน้ ทานจะ “เห็น” กายฝนไดทุกสวน เห็นทั้ง
ดานหนา ดานขาง ดานบน ดานลาง คือ เห็นไดรอบตัว ซึ่งผิดกับทีเ่ ราเห็นในกระจกสองหนา ถาเราดู
กระจกสองหนา เราจะเห็นแตดานหนา ดานหลังไมเห็น
ตองไมลืมวา เราเห็นกายฝนในทองของกายมนุษย (หยาบ) อยาไดเห็นนอกตัวเปนอันขาด

สรุป
๑. การดําเนินดวงธรรม ๖ ดวงนั้น ทําอยางไร ผูบอกวิชาพูดนําอยางไร ตรงไหนพูดอยางไร
และทองเอาไว
๒. การเห็นกาย เห็นไดอยางไร
๓. วิธีการตรวจเช็ค แตละขั้นตอนทําอยางไร
๔. กรณีการตอวิชาของผูเห็นธรรมกายเบือ้ งตน มีวิธที ําจนไปถึงกายฝนอยางไร
๕. การอาราธนาพระพุทธเจา ทานลําดับขัน้ ตอนไดหรือไม ตอนไหนทําอยางไร
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๒. การตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย เริ่มตั้งแตกายฝนเปนตนไป
มีวิธที ําอยางไร
และพูดนําอยางไร
บัดนี้ ทานทัง้ หลายไดเห็นกายฝนของทานชัดเจนแลว เราจะดําเนินวิชาไปเห็นกายทิพยหยาบ
ของเรา มีวิธที าํ อยางไร
ใหทุกทานสงใจไปที่ “ชองจมูกของกายฝน” ทานชายชองจมูกขางขวา ทานสุภาพสตรีชองจมูก
ขางซาย
จากนั้น นึกเหลือกตาของตัวเรา เขาไปในกะโหลกศีรษะของกายฝน ใหใจของเรานึกเห็นดวงใส
ในกะโหลกศีรษะของกายฝน
ลําดับตอไป นึกมองดวยใจ สงใจลงมาในทองของกายฝน แลวบริกรมในใจวา
“หยุดในหยุดๆๆๆ” จนเห็นดวงธรรมในทองกายฝน เปนดวงแกวใส คือ เห็นดวงปฐมมรรค
(ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน)
ทานใดเห็นชัดเจนแลว ใหพยักหนา แตไมลืมตา เมื่อเห็นดวงธรรมชัดเจนทั่วกันแลว ให
“แตะใจเบาๆ” ลงไปทีก่ ลางดวงธรรมนัน้ บริกรรมวา “หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวนึกใหเห็น “กลาง”
(จุดใสเทาปลายเข็ม) ใครเห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็มแลว ใหพยักหนานิดๆ เมื่อทุกคนเห็นไดทนั กันแลว
จึงดําเนินงานขั้นตอไป
- จากนี้ไป จึงดําเนินดวงธรรมใหครบ ๖ ดวง ตามวิธีทกี่ ลาวมาแลว
- ถาจําไมได ควรเปดอานทบทวนดูใหม
(๑.) - กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พอจุดใสเทาปลายเข็มวางไป จะเห็นกายทิพยหยาบ
- เห็นกายนี้อยูใ นทองเราอีก
- ใหกายทิพยหยาบ ดําเนินดวงธรรมอีก ๖ ดวง ตามวิธที ี่กลาวแลว เพื่อไปใหถงึ กายทิพย
ละเอียด
- วิธีการก็คือ เริ่มสงใจมองชองจมูก แลวเลื่อนไปเพลาตา แลวเลื่อนไปในกะโหลกศีรษะ
และก็เลื่อนไปหยุดในทองกาย ใหกายทิพยหยาบดําเนินดวงธรรมตอไป
(๒.) กายทิพยละเอียด
(๓.) กายพรหมหยาบ
(๔.) กายพรหมละเอียด
(๕.) กายอรูปพรหมหยาบ
(๖.) กายอรูปพรหมละเอียด
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กายนี้ดําเนินดวงธรรมไปถึงดวงธรรมที่ ๖ นิ่งไปกลางดวงธรรม จนเห็น “กลาง” แลว ในกลางนัน้
จะเห็นธรรมกายโคตรภูหยาบ
ธรรมกายก็อยูใ นทองเราอีก ตัวเราหันหนาไปทางใด ธรรมกายก็หนั หนาไปทางนัน้
(๗.) ธรรมกายโคตรภูหยาบ
เปนพระปฏิมากร (พระพุทธรูป) เกตุดอกบัวตูม ขาว และใสประดุจเพชร หนาตักกวาง ๕ วา
สูง ๕ วา (หยอน)
การดําเนินกายจากธรรมกายโคตรภูหยาบไปหาธรรมกายโคตรภูละเอียด ทําอยางเดียวกับที่ทาํ
มาแลว
คือ นึกสงใจมองที่ชองจมูกขององคพระ ชายชองจมูกขวา หญิงชองจมูกซาย แลวเหลือกตากลับ
เขาไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย จากนั้นเลื่อนใจไปมองดูดวงธรรมในทองธรรมกาย กําหนดใหเห็น
ดวงปฐมมรรค แลวดําเนินดวงธรรมตอไปตามวิธกี ารที่กลาวแลว
จนกระทั่งถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
(๘.) ธรรมกายโคตรภูละเอียดถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด มีวิธที าํ ตามวิธีการแนวปฏิบัติ
ดังกลาวไวละเอียดแลว

๓. การตอวิชาใหเปน ๑๘ กาย สําหรับผูเห็นดวงปฐมมรรค (ดวงธัมมานุปสสนาสติ
ปฏฐาน)
การตอวิชาใหเห็น ๑๘ กาย สําหรับผูเห็นธรรมกายเบื้องตน ไดแสดงไปแลว มีวธิ ีทาํ อยางไร เปน
ที่เขาใจแลว
สําหรับกรณีทมี่ ีผูเห็น “ดวงปฐมมรรค” นัน้ เราจะบอกวิชา ใหผูเรียนทําใหเปน ๑๘ กาย ไมยาก
เลย เพียงแตดําเนินดวงธรรม ในทองกายมนุษยหยาบไปใหครบ ๖ ดวงธรรม ถึงดวงธรรมที่ ๖ ก็เห็น
กายฝนในดวง ธรรมที่ ๖ นัน้ จากนัน้ ก็ดาํ เนินการอยางเดียวกัน

สรุป
- การทําวิชา ๑๘ กาย มี ๒ ลักษณะเทานัน้ คือ ประเภทเห็นธรรมกายเบื้องตน
และประเภทเห็นดวงปฐมมรรค วิธีทาํ ปรากฏโดยชัดเจนแลว ถาจําไมได ใหอานทบทวน
ดูใหม
- ดังนัน้ การตอวิชาใหเห็น ๑๘ กาย ตามหนังสือมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้าํ ทานทํา
ไดแลว
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การทําวิชา ๑๘ กายไดนั้น แสดงวาทําวิชาเบื้องตนไดแลว จากนี้ไปจะเปนความรูท คี่ อยๆ สูงขึ้น
ไป

คําถามบทที่ ๒
๑. กายทั้ง ๑๘ กาย มีชื่ออะไรบาง จงลําดับ
๒. จงบอกลักษณะของกายตางๆ ใหถูกตอง
๓. จงบอกขนาดของดวงธรรมของกายตางๆ ใหครบ
๔. จงบอกความแตกตางของกายทิพย กายพรหม และกายอรูปพรหมมาดู
๕. จงบอกลักษณะของกายธรรมใหละเอียด
๖. กายอยูในดวงธรรมอะไร เมื่อจะเห็นกายจะตองปฏิบัติอยางไร จงแสดง
๗. การเห็นกายละเอียดตางๆ ในทองทานนัน้ กายละเอียดเหลานั้น อยูในลักษณะใด
๘. วิธีทจี่ ะเห็นดวงธรรมในทองของกายตางๆ นัน้ ทําอยางไร จงแสดง
๙. จงแสดงวิธีการแกการเห็นดวงธรรมนอกตัว ใหดูอยางละเอียด
๑๐. การออกจากกายหนึง่ ไปยังกายละเอียดลําดับตอไปนั้น มีวีทาํ อยางไร
๑๑. จงบอกวิธีแกดวงธรรมที่ไมใส ใหเปนดวงใสมาดู
๑๒. จงบอกวิธีฝกการนึกเห็นดวงใสไมได ใหนกึ เห็นไดนั้น มีวิธีฝกอยางไร
๑๓. จงอธิบายวิธีอาราธนาพระพุทธเจามาดู บอกขั้นตอนใหถูกตอง วามีกขี่ ั้นตอน ขัน้ ตอนไหน
ทําอยางไร
๑๔. การตอวิชา ๑๘ กาย มี ๒ แบบ คือ ตอจากธรรมกายเบือ้ งตนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
และตอจากดวงปฐมมรรคถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด จงแสดงใหดูทงั้ ๒ วิธี
๑๕. การลําดับดวงธรรมจากกายหนึง่ ไปหากายใหมนนั้ จงแสดงวิธกี ารออกจากดวงวิมุตติญาณทัสสนะ เขาไปหากายใหมมาดู
๑๖. ขณะที่ตอวิชา ๑๘ กายไปนั้น พอถึงธรรมกายพระโสดาหยาบ เกิดมืดไปเฉยๆ ไมเห็นอะไรทัง้ นั้น
จงแสดงวิธีแกมาดู เพื่อผูเรียนเห็นไดตลอด 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 จะทําวิชาอะไรตอไป
วิปสสนาจารยตองคิดวา นักเรียนทําวิชา ๑๘ กายไดแลว ตอไปทานจะใหเรียนวิชาอะไร
จึงจะเปนประโยชนตอตัวของเขา มิใชวา ตัวเราเคยเรียนอะไรมา ก็สอนไปอยางนัน้ หรือเคยทํามาอยางไร
ก็จะสอนคนรุนใหมตอไปอยางนัน้ โดยไมคิดปรับปรุงอะไรใหเหมาะสมขึ้นเลย ไมปรับปรุงหลักสูตรหรือ
เนื้อหาสาระใหเปนหมวดหมู อะไรควรเรียนกอน อะไรควรเรียนหลัง เปนหนาที่เราจะตองคิด
และเต็มไปดวยเหตุผล
เพราะนักเรียนบางทาน เปนนักบริหาร เปนนักธุรกิจ เปนพอคา เปนจอมปราชญนักคนควา
เปนนักศึกษา เปนนักเรียน เปนนักพรต เปนผูหวังบรรลุมรรคผลนิพพาน เปนนักปฏิบัติหวังบุญบารมี
บางคนเรียนเพื่อรูไวคุยอวดกัน บางทานเรียนเพื่อแกทกุ ข ใหเกิดลาภ เกิดยศถาบรรดาศักดิ์
ทานจะตองกําหนดใหเปนหลักสูตรวา ระดับใดจะใหเรียนความรูอะไรบาง กําหนดเวลาเรียน
กําหนดกลวิธวี ัดผล ใหเปนการเปนงานขึน้ มา และเรียนไปตามขั้นตอน

อยาไดฟุงซาน... เรงใหแจงนิพพาน นรก สวรรค เรียนเดี๋ยวนี้ จะ
เอาเหตุผลใหไดบัดนี้ เปนตน อยาไดฟุงซานเชนนั้น จงคอยเปนคอยไป
จริงอยูสิ่งดังกลาว จะตองแจงแกเรา ไมวนั ใดก็วนั ใด แตก็ตองเรียนไปตามขั้นตอน เสมือนหนึ่ง
เรียนชัน้ ประถม ตอมัธยม ตอมหาวิทยาลัย กวาจะทําราชการได ใชเวลาเรียนหลายป การเรียนวิชา
ธรรมกายก็ตองใชเวลาอยูบา ง ใหโอกาสตนเองบาง และการเรียน ตองเปนไปตามหลักสูตร และทานจะ
“แจง” ไดเอง อยาใจรอนเลย ชาๆ ไดพราเลมงาม เหมือนการปลูกตนไม กวาจะกินผลได ก็ตองใชเวลา
พอสมควร

ทานตองทราบไวเรื่องหนึ่งวา มารมันหวงวิชาธรรมกาย
วิชาอื่นเขาไมวาอะไร เขาใหได ยอมได แตวิชาธรรมกายเขายอม
ไมได การที่เราเห็นธรรมกายกัน แปลวา มารแพพระพุทธเจา
ฝายบุญภาคปราบ แพมากแพนอย เราจะไดเรียนกันตอไป

59

ดังนัน้ วิชาแรกที่เราตองทําใหแกผูเรียน หลังจากทําวิชา ๑๘ กายไดแลว คือ
๑. ฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ
๒. ขอรัตนะเจ็ดใหแกเขา เพื่อเขาจะไดมีอาวุธปองกันตัวของเขา

๑. การฝากธาตุฝากธรรมกับตนธาตุ
ที่เรียกวา “ตนธาตุ” ก็คือตนของพระพุทธเจา มีหนาที่ปกครองดูแลธาตุธรรมทั้งหมด ถาเราไม
ฝากธาตุธรรมของเราไวตอพระองค มารเขาก็จะมาระเบิดบารมีของเรา โดยที่เราไมรู ความรูเรื่องนี้ ตอง
เรียนขนาดแกกลา จึงจะรูได มิใชความรูธรรมดา บางคนก็ไมรูไมเห็น การจะรูจะเห็นได ขึ้นกับบุญบารมี
ของตัวเราเองดวย เปนธรรมกายดวยกันก็จริง แตรแู ละญาณตางกัน บางคนเชี่ยวชาญความรูระดับ
หยาบๆ เชน นรก สวรรค เขาเจนจัดนัก แมนนัก แตความรูละเอียดสวนที่เกีย่ วกับนิพพาน เรื่องของ
ธาตุธรรมอยางละเอียด ทานไมสันทัดเลย เอาเหตุเอาผลไมได อยางนี้ เปนตน
แมพระอรหันตยังตางกันในเรื่องของความรู ฤทธิ์ ญาณ แตก็เปนพระอรหันตดวยกัน หมดกิเลส
ดวยกัน เราชาวธรรมกายตางก็มีบุญมีบารมีตางกัน เพราะสรางมาไมเหมือนกัน เราจะวิจารณ
กันไมได เรามีความตางกันดวยบารมีอยูแลว เราในฐานะเปนวิปสสนาจารย พึงเวนจาก
การวิจารณกนั บางทานเชีย่ วชาญดานเผยแพร คือ สอนเกง สอนเขาใจ ทําของยากใหงา ย บางทาน
ทําไดเฉพาะตน พูดไมเกง แตมีฤทธิ์ในทางแกโรค มีฤทธิท์ ําใหฝนตกได แกสงครามไมใหรบกันได อยางนี้
ขาพเจาก็พบมาแลว บางทานไปเห็นวิชาขั้นละเอียด ทานเห็นไดเจนใจ แตขาพเจาไมรูเรื่องเลย อยางนี้
ขาพเจาก็เห็นมา
บางคนเห็นธรรมเร็วพลัน บางคนลาชา บางคนเห็นชัดเจน บางคนไมชัด อยางขาพเจานีท้ ํา
ความเพียรถึง ๑๘ ป จึงไดเห็นปฐมมรรคกับเขา การทําความเพียรยาวนานอยางนี้ เพื่อนสหธรรมิกอื่น
เห็นจะทนไมไหว เพราะนัง่ ไปแลวบริกรรมเทาไร ก็ไมเห็นอะไรกับเขา เห็นๆ หายๆ อยูอยางนัน้ จะวาทํา
เปนก็บาป และจะวาทําไมเปนก็บาปอีกเหมือนกัน นารําคาญเหลือเกิน
แตพอเปนขึ้นบาง ก็สนุกดีเหมือนกัน

ขอสําคัญ ขึ้นอยูกับตัวทานวาเอาจริงหรือเอาเลน
ถาทานเอาจริง ขาพเจาผูหนึ่งขอประกันวา ทานจะเกงกวา ทานจะยิ่งยงกวา และยอดกวาแนๆ
ไมตองไปรอชาติหนาใหเสียเวลา
เอากันสดๆ รอนๆ ในชาตินแี้ หละ
ขาพเจาตั้งใจจะเขียนวิธีปฏิบัติใหทานทั้งหลายทําใหไดทุกบทเทาที่สามารถทําได พยายาม
รวบรวมวิชาของหลวงพอมาบันทึก แสดงวิธีทาํ เปนบทเปนตอนไป และจะรวมวิชาทีไ่ ดรับถายทอดจาก
อุบาสิกา ผูเปนศิษยของหลวงพอ เทาที่ขาพเจาจะสามารถรวบรวมได บันทึกไวเปนบทๆ เพื่อจะไดฝกกัน
อยางเต็มอิ่มสมใจทาน
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จากนี้ไป ขอเชิญทานเขาสูบทเรียน
- เมื่อถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ผูเปนวิปสสนาจารย จะตองเอากายของนักเรียนทุกคน ไว
ในศูนยกลางกายพระอรหัตตละเอียดของทาน รุนนี้มีกี่คน เอาไวในศูนยกลางกายใหหมดทุกคน เพื่อที่
จะเขา นิพพานไปฝากธาตุธรรมตอตนธาตุ
- สั่งใหนักเรียนบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” สงในมองชองจมูกธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
เลื่อนไปที่เพลาตา เลื่อนไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย (ตามวิธกี ารที่กลาวแลว)
- จากนั้น ดําเนินดวงธรรมในทองธรรมกายใหครบ ๖ ดวง เมื่อถึงดวงธรรมที่ ๖ คือ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ สั่งนักเรียนบริกรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” กลางดวงธรรม นึกใหเห็น “กลาง” (จุดใสเทา
ปลายเข็ม) จีท้ จี่ ุดใสเล็กนัน้ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ”
ก.) พอจุดใสเทาปลายเข็ม “วางออกไป” จะเห็นดวงใสมหึมาในวางนัน้ สัง่ ใหนักเรียนปกใจ
ธรรมกายของเขา นิง่ ลงไปกลางดวงใสมหึมานัน้ และบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” จี้ลงไปและนิ่งลงไป
เมื่อใจ “หยุด” ถูกสวน จะเห็นดวงธรรม (ดวงปฐมมรรค) ของดวงใสมหึมา ซึง่ ดวงปฐมมรรคของ
ดวงใสมหึมานัน้ อยูในดวงใสมหึมา ใหลําดับดวงธรรมของดวงใสมหึมาใหครบ ๖ ดวง คือ ดวงปฐมมรรค
ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ข.) พอถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ใหสั่งนักเรียนบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” จี้ใจลงไปที่กลาง
ดวงธรรม ใหเห็น “กลาง” (จุดใสเทาปลายเข็ม) เมื่อจุดใสเทาปลายเข็มวางออกไป ในวางนั้น จะเห็น
ธรรมกายขาวใสมหึมา เกตุดอกบัวตูม ใหญโตเหลือหลาย นี่คือ “ตนธาตุ”
ค.) สั่งใหนักเรียนบริกรรม “หยุดในหยุด” เพื่อใหใจหยุดยิ่งขึ้น จะไดเห็นชัด ถาใจไมหยุดจริง
จะเห็นรัวๆ ลางๆ จากนัน้ สัง่ ใหนักเรียนสงใจธรรมกายของตน มองไปที่ปากชองจมูกของธรรมกายองค
มหึมานัน้ หญิงใหมองชองจมูกซาย ชายใหมองชองจมูกขวา แลวเลื่อนใจมองไปที่เพลาตา หญิงมอง
เพลาตาขางซาย ชายมองเพลาตาขางขวา จากนั้น ใหเลื่อนใจมองไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย
มหึมา บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” จากนัน้ สัง่ นักเรียนใหเลื่อนใจของเรา มองไปในทองธรรมกายมหึมา
บริกรรม “หยุดในหยุด หยุดในหยุดๆ” นึกใหเห็นดวงธรรมมหึมาในทองธรรมกายมหึมา
- สั่งใหบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” ดูดวงธรรมมหึมาใหเห็นชัดทุกคน ใครเห็นชัดแลวให
พยักหนา เพราะเปนตอนสําคัญ เราตองกวดขันและตั้งใจทําเปนพิเศษ เมื่อทุกคนพยักหนา แปลวา
เห็นชัดแลว
ง.) งานตอไปคือ วิปสสนาจารยใชรูใชญาณธรรมกายของทาน ตรวจสอบดูวา ที่เราเอากาย
ทุกกายของนักเรียนทุกคนเก็บไวในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเรานัน้ บัดนี้ ธรรมกายของทาน
เขาไปนั่งในทองธรรมกายมหึมาแลวหรือยัง เห็นวาเรียบรอยดีแลว จึงทํางานขัน้ สําคัญตอไป
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จ.) สั่งใหนกั เรียนบริกรรม “หยุดในหยุดๆ” จี้ใจธรรมกายตัวเราเอง ลงกลางดวงธรรมมหึมาใน
ทองธรรมกายมหึมานัน้ นึกใหเห็น “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม กลางดวงธรรมมหึมา เมื่อใครเห็นชัด
แลว ใหพยักหนา เห็นวาเรียบรอยดีแลว ใหทกุ คนอธิษฐานในใจตามดังนี้

“ขอพระองคไดทรงโปรด บัดนี้ขาพระพุทธเจาเปนธรรมกาย
แลว มานมัสการพระองค เพื่อฝากธาตุฝากธรรม ฝากบารมี และ
อายุขัยตอพระองค ขอใหขาพระพุทธเจาเห็นแจง และสรางบารมี
ธรรมไดสําเร็จในชาตินี้เถิด”
เปนอันวา “เสร็จกิจสําคัญ” ไปขั้นตอนหนึง่
ลําดับตอไป เปนอีกขั้นตอนหนึง่ ที่สาํ คัญมาก จําใหแมน และทําใหได คือ การขอ “รัตนะเจ็ด”
(สัตตรัตนะ) จากพระพุทธองค พึงสังเกตการทําวิชาใหดี

๒. การขอสัตตรัตนะจากพระพุทธองค
อาวุธสําคัญของผูเปนธรรมกาย 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 ใสและสวางโชติ
ชางแกวและมาแกว ลักษณะขาวและใสเปนแกว มีเครือ่ งประดับงดงาม ลวนแตเปนรัตนะขาว
และใสทั้งสิน้ มีหนาที่เปนพาหนะใหแกกาย เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ชางก็ดี มาก็ดี มีชีวิตจิตใจ ทําวิชาได
ใหการปกปองรักษาได
ขุนพลแกว นางแกว คลังแกว จักรแกว มีลกั ษณะเหมือน “พระทรงเครื่อง” คือ มีชฎาหรือมงกุฎ
กายขาวและใสเปนแกว ตางกันทีห่ นาที่
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ขุนพลแกว
ใหกําลัง
นางแกว
ใหความสวยงาม
คลังแกว
รักษาสมบัติ
จักรแกว
ใหความสําเร็จ
จักรแกว เปนประธานใหญ มีอํานาจสิทธิข์ าด สั่งงานไดทั้งหมด เมื่อเราพิสดารจักรแกว จะเห็น
“จักร” (ลักษณะกลมอยางที่เห็นในเรื่องรามเกียรติ์) ออกจากกายพระทรงเครื่อง คือ ออกมาจาก
ศูนยกลางกาย เปนวงกลมออกมา เราจึงทราบวากายนัน้ เปนจักรแกว สวนใหญเรามักเห็นแตตัวจักร ไม
เห็นกายที่มาของจักร จักรมีอาการหมุนขวา เขาที่ไหน ชนะที่นนั่ ตัดขาดที่นนั่ ละลายที่นนั่ มีฤทธิ์มากนัก
ดวงแกวมณีโชติ เปนดวงแกวขาวและใส รัศมีโชติ ชวยใหเกิดความสวาง (เวลาทําวิชาเขาชวย
ตอรูตอญาณใหได)
รัตนะทัง้ ๗ นี้เปนสมบัติของผูเปนธรรมกาย เปนอาวุธสําคัญ ที่เราจะทําวิชาธรรมกายชัน้ สูง
ตอไป และใหการปกปกรักษาแกผูไดธรรมกาย
รัตนะเหลานี้จะไดจากไหน และใครเปนเจาของ เราตองทราบ
พระพุทธเจาเปนเจาของ ตองไปขอจากพระองค และขอไดเฉพาะผูเปนธรรมกายเทานัน้
และขอไดเฉพาะชวงเวลา “ออกพรรษา” ในระหวางเขาพรรษา ขอไมได เปนขอหาม
วิปสสนาจารยตองจําความรูเ รื่องนี้ไวจงดี

วิธีขอรัตนะเจ็ดทําอยางไร
งานฝากธาตุฝากธรรมกับงานขอรัตนะเจ็ด ตองทําคราวเดียวกัน
ถาจะทํา ตองทําพรอมกัน
หากเห็นวาไมสะดวก ตองเลื่อนวันออกไป และกําหนดวันนัดใหผูเรียนมาพรอมกันใหม
หากเดินวิชาลงไปแลว ตองเดินวิชาใหคลอด และตองทําวิชาจนเสร็จงานทัง้ ๒ เรื่อง
จะทําวิชาเพียงเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งไมได ผมเห็นวาสําคัญมาก จึงขอกําชับไว
เมื่อนักเรียนทําวิชา ๑๘ กายไดแลว ใหทา นพิจารณาถึง งานฝากธาตุฝากธรรมกับงานขอ
รัตนะเจ็ด วาทานจะไดฤกษงามยามดีวนั ใด เวลาไหน แลวคิดทํางานนัน้ ใหเสร็จเปนรุนๆ ธาตุธรรมจึงจะ
รับวาพุทธบริษัทนั้น ทําวิชา ๑๘ กายเบื้องตนสมบูรณ เพราะธาตุธรรมมีหนาที่ตองคํานวณบารมีใหแก
ผูทําหนาทีเ่ ปนวิปสสนาจารยดวย
- ถาวิปสสนาจารยทาํ งานไดสมบูรณ ทานก็จะได “บารมีสมบูรณ” ถาทานทํางานไมสมบูรณ
ธาตุธรรมก็ใหรางวัลทานไมงาม บารมีของทานขาดตกบกพรอง มีแตขาดๆ ลุมๆ เวาแหวง ทานคิดงาน
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ที่วา นี้ใหดี อยาทํางานสงเดช อยาบอกวิชาสงเดช ธาตุธรรมมองดูทานทานไมรูตัว ทานตองนึกละอาย
ธาตุธรรม เพราะธาตุธรรมมีรูมีญาณที่ละเอียด และไกลกวาเรา เราไมทราบทาน แตทานทราบเรา
เมื่อเขาใจเหตุผล และทราบความสําคัญของงานแลว จากนี้ ถึงขัน้ ตอนการทํางานขอสัตตรัตนะ
ใหวิปสสนาจารยทําดังนี้
- ทบทวนถึงขั้นตอนการฝากธาตุธรรม ขณะนั้นธรรมกายของเรายังอยูในศูนยกลางกายของ”
ธรรมกายมหึมา” ซึ่งเปนธรรมกาย “ตนธาตุ” งานตอไปก็คือ เราออกจากศูนยกลางกายของธรรมกาย
ตนธาตุ แลวจะเขาอายตนะนิพพาน เพื่อเฝาธรรมกายของพระพุทธเจา เราจะไดขอสัตตรัตนะ เราดําเนิน
วิชาอยางไร พึงสังเกตใหดี
- ขณะที่ธรรมกายของเราอยูในศูนยกลางกายของตนธาตุ ทําธุระฝากธาตุธรรมเสร็จแลว
ก.) วิปสสนาจารยสั่งใหนกั เรียน ลําดับดวงธรรมในทองธรรมกายตนธาตุใหครบ ๖ ดวง
หยุดกลางดวงธรรมที่ ๑ เห็นจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมนัน้
จี้ใจกลาง “จุดใสเล็ก” เห็นดวงธรรมที่ ๒
จี้ใจกลางดวงธรรมที่ ๒ เห็น “จุดใสเล็กกลางดวงธรรมที่ ๒” จี้ใจกลางจุดใสเล็กกลางดวงธรรม
ที่ ๒ เห็นดวงธรรมที่ ๓
ลําดับดวงธรรมตามวิธีนี้ จนถึงดวงธรรมที่ ๖ (จะกลาวชือ่ ดวงธรรมก็ได)
ข.) ใหทกุ คนบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” กลางดวงธรรมที่ ๖ แลวนึกใหเห็น “กลาง”
(จุดใสเทาปลายเข็ม)
เมื่อเห็นจุดใสเล็กกลางดวงธรรมแลว ใหจี้ใจลงที่ “จุดใสเล็ก” นัน้ บริกรรม “หยุดในหยุด”
ค.) พอจุดใสเล็กกลางดวงธรรมที่ ๖ “วางหายไป” ในวางนัน้ ทานจะเห็นอายตนะนิพพาน เห็นมี
แตธรรมกายจํานวนมาก ขนาดเทากันหมด หนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒ วา เกตุดอกบัวตูมทัง้ นัน้ สวาง
ดวยรัศมีของธรรมกาย ประหนึง่ วา ธรรมกายลอยอยูบนอากาศ การนั่งของธรรมกาย เวนระยะหาง
เทากัน ธรรมกายทีน่ งั่ กลาง รัศมีมากกวาเพื่อน นัน่ คือ ธรรมกายของพระพุทธเจา สวนธรรมกายอื่น
เปนธรรมกายพระอรหันต ทีว่ านี้คือ อายตนะนิพพานที่ ๑ ของพระสมณโคดม ขณะนี้ศาสนาของพระองค
ลวงมาแลว ๒๕๒๖ ป (นับตาม พ.ศ. ทีเ่ ขียนตนฉบับนี้)
ง.) วิปสสนาจารยบอกนักเรียนบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” เพื่อใหใจนิ่ง จะไดเห็นชัด ถาใจไมนิ่ง
จะเห็นรัวๆ เลือนราง และนึกใชรู ใชญาณธรรมกายดูอายตนะนิพพานใหทวั่ ดูธรรมกายองคนงั่ กลาง
จะเห็นวา รัศมีมากกวาธรรมกายอืน่ นี่คือ ธรรมกายของพระพุทธองค
จ.) นึกอาราธนาธรรมกายของตัวเรา กราบพระองค ๓ ครั้ง แลวนึกสงใจมองที่ชองจมูกธรรมกาย
พระพุทธองค หญิงมองชองจมูกซาย ชายมองชองจมูกขวา แลวเลื่อนใจมองไปที่เพลาตาของธรรมกาย
พระพุทธองค หญิงเพลาตาซาย ชายเพลาตาขวา แลวเลื่อนใจมองไปที่จอมประสาท (ในกะโหลกศีรษะ
64

ธรรมกายพระพุทธองค) จากนัน้ เลื่อนใจของเรามองไปในทองธรรมกายของพระพุทธองค บริกรรมวา
“หยุดในหยุดๆๆ” แลวนึกใหเห็นดวงปฐมมรรคในทองธรรมกายพระพุทธองค
ฉ.) บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใหเห็น 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 รูและญาณของเรายัง
ใชการไมได เพียงแคเห็นตะคุมๆ เทานัน้
ใหทา นดูในทองธรรมกายของทาน อะไรไดแลว อะไรยังไมได ใครขาดอะไรใหนึกขอใหม
จะกี่คนก็ไดเหมือนกันหมด พระองคทรงพิสดารให และใหเทาไรก็ไมรูจักหมด
- ลําดับตอมา ใหทา นทําวิชาบนนิพพานนัน้ อยาเพิ่งถอยธรรมกายลงมา คือ ทําวิชาพิสดาร
รัตนะเจ็ด ดวยการจี้ใจของทานลงไปกลางดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของทานเอง
บริกรรมใจวา “จักรพรรดิในจักรพรรดิๆๆๆ” นึกใหเกิดรัตนะเจ็ดเพิ่มจํานวนมากขึ้น
- ทันใดนั้น รัตนะเจ็ดแตละอยางก็มีจาํ นวนมากขึ้น จนนับไมถวย คือ ชางแกวมากขึน้ มาแกว
มากขึ้น ฯลฯ
- ใหทา นนึกจายรัตนะเจ็ดเหลานั้น ไปไวในศูนยกลางกายของทานทัง้ ๑๘ กาย แลวรัตนะเจ็ด
จะไปอยูประจํากายตางๆ ครบทุกกาย โดยอยูในดวงปฐมมรรคของกาย ทําหนาที่ดูแลใหแกกายตางๆ
ของทาน
คําวา จักรพรรดิ หรือรัตนะเจ็ดนี้ เรียกวา “ผูเลี้ยง” ของกายตางๆ ทําหนาที่เลี้ยงดู ใหความ
เปนอยู และชวยทําวิชาดวย จะไดกลาวใหพิสดารในบทตอไป
- เปนอันวา นักเรียนไดรัตนะเจ็ด เปนอาวุธปองกันตัวแลว ถือวาเสร็จงานสําคัญไปอีกงานหนึง่
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สรุปแลว ทานทํางานสําคัญเสร็จไปแลว ๒ งาน คือ งานฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ และงานขอ
รัตนะเจ็ดจากพระพุทธองค ผูเปนเจาของศาสนา หากเราจะปฏิโลมธรรมกายของเรากลับ ก็ทาํ ได และ
มีวิธที ําอยางไร จะไดพูดในลําดับตอไป
- ชวงนี้ วิปสสนาจารยทาํ งานใหญมาแลว รวม ๓ งานคือ
๑. ทําวิชา ๑๘ กาย ใหแกนกั เรียน
๒. ฝากธาตุธรรมของนักเรียนแกตนธาตุ
๓. ขอรัตนะเจ็ดใหแกนักเรียน
- วาเฉพาะบารมีที่วิปสสนาจารยจะไดรับจากพระพุทธองค เนื่องจากเปนผูนาํ ทําวิชาสําคัญได
๓ อยาง ตามที่กลาวนั้น พระพุทธองคกท็ รงประทานบารมีใหแกวิปสสนาจารยอยางชนิด “เหลือหลาย”
อยูแลว แตทา นตองการบารมีชนิด “เหลือหลายอยางยิง่ ” ทานจะทําอยางไร
ทานพานักเรียน คือ สหธรรมิกรุนนี้ ไปแคนพิ พานแรกเพียงนิพพานเดียว ทานก็ไดรบั อนุโมทนา
จากพระพุทธเจาเพียงนิพพานเดียว ถาทานอยากไดรบั อนุโมทนาจากพระพุทธเจามากนิพพาน
ทานตองพาธรรมกายรุน นี้ ไปใหมากนิพพานเทาที่จะทําได ไปถึงนิพพานใด นิพพานนั้นก็
อนุโมทนา คําถามจึงมีวา จะไปนิพพานที่ ๒ ซึ่งสูงกวานิพพานแรก และนิพพานที่อยูสูงขึ้นไป จะมีวิธที ํา
อยางไร
- เมื่อทานขอรัตนะเจ็ดใหแกธรรมกายรุน นี้ จากนิพพานแรก คือ นิพพานของพระสมณโคดม
เสร็จแลว ทานประสงคจะใหนักเรียนเขานิพพานใหไปถึงนิพพานที่ละเอียดๆ ขึ้นไป
ใหทา นสัง่ นักเรียนบริกรรม “หยุดในหยุด” สงใจจี้กลางดวงปฐมมรรคของธรรมกายพระพุทธองค
จนเห็น “กลาง” (จุดใสเทาปลายเข็ม) ตามวิธีทกี่ ลาวแลว คือ จี้กลางดวงปฐมมรรค แลวเห็นดวงศีล
ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ ครบ ๖ ดวงแลว
พึงจี้ใจกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนัน้ จนเห็นจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม (กลาง)
ใหทุกคนจี้ใจตรงจุดใสเล็กเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมที่ ๖ นั้น บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ”
ใหยิ่งขึน้
พอจุดใสเล็กเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมที่ ๖ “วางออกไป” ในวางนั้น ทานจะเห็นนิพพานที่ ๒
(อายตนะนิพพานที่ ๒) เปนพระปฏิมากร เกตุดอกบัวตูม ขาวใสจํานวนมาก องคทนี่ ั่งกลางมีรัศมีสวาง
กวาธรรมกายอื่นทัง้ หมด คือธรรมกายของพระพุทธเจา เจาของนิพพาน จากนั้นทานสั่งใหเพื่อนธรรมกาย
รุนนี้ของทาน นึกนอมเขาไปนั่งในทองของธรรมกายพระพุทธเจาของนิพพานนี้
โดยสงใจมองชองจมูก แลวเลื่อนไปที่เพลาตา แลวเหลือกตาของเราเขาไปในกะโหลกศีรษะของ
พระองค พรอมกับบริกรรม “หยุดในหยุดๆ” แลวสงใจมองลงไปในทองธรรมกายของพระพุทธองค
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บริกรรม “หยุดในหยุดๆ” จนเห็นดวงปฐมมรรคในทองของธรรมกายพระพุทธองค (ตามวิธที ี่กลาวแลว)
การทําเชนนี้ ทําใหธรรมกายของเราเขาไปนั่งในทองธรรมกายของพระพุทธองคทันที
ออกจากนิพพานที่ ๒ ไปนิพพานที่ ๓ และตอๆ ไป ก็ทําอยางนี้ ยิ่งขยันทํา ก็ยิ่งเขา
นิพพานไดมากขึน้ ละเอียดขึ้น พระพุทธองคก็ทรงแกไขเราไดมากขึน้
ลําดับนิพพานไปอยางนี้ จนชํานาญใจ และชํานาญสั่ง เมื่อชํานาญมากแลว พอถึงนิพพานที่ ๑๐
เพียงจี้ใจกลางดวงธรรมในทองพระองค เพงใหเห็นจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม แลวจี้ใจตรงจุดใส
เล็กกลางดวงธรรม บริกรรมวา “ดับหยาบไปหาละเอียดๆๆ” ธรรมกายของเราเกิดความเชี่ยวชาญ ไปถึง
นิพพานที่ละเอียด และละเอียดยิ่งขึ้น จนนับไมถวน ไปถึงไหนก็นึกเอาธรรมกายของเรา นั่งในทอง
ธรรมกายของพระพุทธองค เสมอไป บริกรรม “หยุดในหยุด” เสมอไป ปกใจของเรากลาง
ดวงธรรมในทองธรรมกายพระพุทธองคเสมอไป และจี้ใจกลางดวงธรรมใหเห็นจุดใสเทา
ปลายเข็มเสมอไป (๔ อยางนี้ ทําเสมอ จําใหแมน)
- เห็นวา เราพาคณะของเราไปไดมากนิพพานแลว พระพุทธองคอนุโมทนาทั่วทุกนิพพานแลว
เกิดบารมีจุใจทานแลว จากนี้จะปฏิโลมกลับ มีวธิ ีทาํ อยางไร ทานตองจําใหแมน บอกใหถกู
- ขณะนี้ ธรรมกายของเราอยูบนอายตนะนิพพานมากนิพพานแลว บางทานเห็นชัด บางทานเห็น
ไมชัด เนื่องจากใจหยุดไมพอ ทานที่เห็นชัด แปลวา ใจหยุดถูกสวน บัดนี้เราจะลาพระองค ขอใหทุกคน
อธิษฐานในสิง่ ที่ชอบที่ควร แลวทําวิชาตามที่บอก ผมบอกอยางไร ใหทา นทองในใจตามและทําใจตาม
ที่ทองไปดวย
(๑.) ใหทา นนับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของทานใหครบ ๖ ดวง โดยปกใจ
นิ่งไปกลางดวงธรรม แลวนับดวงธรรมถอยหลัง
ดวงที่ ๖ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ดวงที่ ๕ ดวงวิมุตติ
ดวงที่ ๔ ดวงปญญา
ดวงที่ ๖ ดวงสมาธิ
ดวงที่ ๒ ดวงศีล
ดวงที่ ๑ ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
แลวนึกเขามาหยุดในทองธรรมกายพระอรหัตตหยาบ คือ องคหนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา
ขาวใส เกตุดอกบัวตูม
(๒.) ใหนึกนับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตหยาบ นับถอยหลังใหครบ ๖ ดวง คือ
ดวงที่ ๖ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ดวงที่ ๕ ดวงวิมุตติ
ดวงที่ ๔ ดวงปญญา
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ดวงที่ ๖ ดวงสมาธิ
ดวงที่ ๒ ดวงศีล
ดวงที่ ๑ ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
จากนี้ใหนึกเขามาหยุดนิ่งในทองธรรมกายพระอนาคามีละเอียด องคหนาตักกวาง ๑๕ วา สูง
๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหเห็นดวงธรรมในทององคธรรมกาย ใหนับดวงธรรม
ในทองธรรมกายพระอนาคามีละเอียดใหครบ ๖ ดวง โดยนับถอยหลัง
(๓.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอนาคามีละเอียด ตามวิธีการดังกลาวแลว
(๔.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอนาคามีหยาบ
(๕.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระสกิทาคามีละเอียด
(๖.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระสกิทาคามีหยาบ
(๗.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระโสดาละเอียด
(๘.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายพระโสดาหยาบ
(๙.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายโคตรภูละเอียด
(๑๐.) นับดวงธรรมในทองธรรมกายโคตรภูหยาบ
(๑๑.) นับดวงธรรมในทองของกายอรูปพรหมละเอียด
(๑๒.) นับดวงธรรมในทองของกายอรูปพรหมหยาบ
(๑๓.) นับดวงธรรมในทองของกายพรหมละเอียด
(๑๔.) นับดวงธรรมในทองของกายพรหมหยาบ
(๑๕.) นับดวงธรรมในทองของกายทิพยละเอียด
(๑๖.) นับดวงธรรมในทองของกายทิพยหยาบ
(๑๗.) นับดวงธรรมในทองของกายมนุษยละเอียด
(๑๘.) นับดวงธรรมในทองของกายมนุษยหยาบ
- เมื่อนับดวงธรรมในทองกายมนุษยหยาบถอยหลังจากดวงธรรมที่ ๖ ถึงดวงที่ ๑ แลว ใหจี้ใจ
กลางดวงธรรมที่ ๑ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนเห็นจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม แลวสัง่ จี้ใจตรง
จุดใสเล็กกลางดวงธรรม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหเกิดธรรมกายหนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา
ขาวใส เกตุดอกบัวตูม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนกวา องคธรรมกายจะเปลงรัศมีสวาง จึงสั่งให
นักเรียน “ลืมตา”
ตั้งแตตนจนจบ เสร็จงานไปแลว ๔ เรื่อง คือ
๑. เดินวิชา ๑๘ กาย ตั้งแตกายมนุษย ถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
๒. ทําวิชาฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ
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๓. ทําวิชาขอรัตนะเจ็ดจากพระพุทธองค (นิพพานของพระสมณโคดม) และแถมดวย
การทําวิชาเขาอายตนะนิพพานใหสูงขึ้นไป
๔. ทําวิชาปฏิโลมกลับจากธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ถอยหลังมาถึงกายมนุษยหยาบ
เปนอันวา ทําวิชา ๑๘ กายเบื้องตนได ใครเห็นตามได และทําไดครบถวนตามแนวนี้ จึงขึ้น
ทะเบียนวา “เปนธรรมกาย” หากทําไมไดตามนี้ ยังไมควรบันทึกชื่อในทะเบียน ใหโอกาสไปสมทบกับ
นักเรียนรุนใหม เพื่อแกตวั อีกครั้ง
สําหรับบทที่ ๓ นี้ เปนบททีก่ ลาววา เมื่อนักเรียนทําวิชา ๑๘ กายเบื้องตนไดแลว ทานจะใหเขา
ทําวิชาอะไรตอไป บัดนี้ บทเรียนที่ ๓ จบแลว สรุปสาระของบทเรียนนีไ้ ดวา
เมื่อนักเรียนทําวิชา ๑๘ กาย เบื้องตนไดแลว เราจะใหเขาทําวิชาชวยตัวเองกอน คือ

๑. วิชาฝากธาตุธรรม
ถาเราไมฝากใหเขา ธาตุธรรมก็รักษาไดไมเต็มที่ เพราะยังไมไดอาราธนาใหดูแล เราทราบแลว
วา จะใหพระทําอะไร ก็ตองไปอาราธนาวา จะใหไปทําอะไรที่ไหน ถาไมอาราธนา คือ ไมนิมนต ทานก็
ไมอาจทําอะไรใหได
การรักษาธาตุธรรม อันไดแกการรักษาบารมี รักษาสมบัติ รักษาอายุขยั ถาไมใหตนธาตุรักษา
เราจะปลอดภัยไมไดเลย (เรื่องนี้จะกลาวใหพิสดารในคราวตอไป)

๒. ทําวิชาขอรัตนะเจ็ด (สัตตรัตนะ)
ไดกลาวไวแลววา สิ่งเหลานีเ้ ปนสมบัติของผูไดธรรมกาย (ความพิสดารจะไดกลาวตอไป)

คําถามบทที่ ๓
๑.
๒.
๓.
๔.

จงลําดับขั้นตอนการอาราธนาพระพุทธเจา มาชวยคุมธรรมตั้งแต ตนจนปลาย
ตนธาตุ คืออะไร จะไปหาตนธาตุทาํ อยางไร
จงแสดงการเดินวิชาเพื่อฝากธาตุธรรมแกตนธาตุ มาใหละเอียด
จงแสดงการเดินวิชาเพื่อเขาอายตนะนิพพานมาใหดู ตัง้ แตอายตนะนิพพานเบื้องตน จนถึง
อายตนะนิพพานละเอียด
๕. จงลําดับขั้นตอนการฝากธาตุธรรมแกตนธาตุมาดู
๖. สัตตรัตนะ คืออะไรบาง ขอไดที่ไหน จงแสดงวิธีขอมาดู
๗. อนุโลม และปฏิโลม คืออะไร จงแสดง
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บทที่ ๔
ปญหาของการเดินวิชา ๑๘ กาย
ถาทานตั้งใจอาน ตั้งใจจดจํา ตั้งแตตนจนถึงบทที่ ๓ และตอบคําถามทายบทไดครบ ทานก็
พรอมที่จะเปนวิปสสนาจารยไดแลว ถึงไมเกงแตกพ็ อไปวัดไปวาได
แตถาหากทานอุทิศเวลา ตั้งใจอาน ตั้งใจจํา ตั้งใจฝกตาม แลวมาตอบคําถามทายบท ดวยการ
ทบทวนใหบอยครั้ง ทานก็มแี วว เปนหนอเนื้อพุทธางกูรอยางชัดเจน แปลวา ทานมีวาสนาบารมี
ที่จะกอบโกยบุญบารมี อยางที่คิดไมถึงทีเดียว ทานจะโชคดีตลอดชีวิตของทาน
สมมุติวา มีใครคนหนึง่ มาเลาใหฟงวา ตัวเขาเองเปนเสี่ยใหญ สรางวัดมา ๑๐ วัด เปนเงิน
๑๐๐ ลานบาท อีกรายหนึง่ มาเลาใหฟง วา เขาพากเพียรใหเพื่อนคนหนึ่งทําวิชา ๑๘ กายได จนเพือ่ น
คนนัน้ เห็นธรรมกายชัดเจน
ถามทานวา ทานคิดอยางไร ทานจะอนุโมทาเสีย่ ใหญคนนัน้ หรือทานจะยินดีปรีดากับรายที่สอน
ใหเพื่อนเปนธรรมกาย
ทานจะคิดอยางไร เปนสิทธิของทาน แตสาํ หรับความคิดของขาพเจา ขาพเจายินดีกบั ผูสอนให
เปนธรรมกาย เพราะบุญบารมีจากการทําใหคนเปนธรรมกาย เปนบุญสูงสง สามารถออกไปจาก
ภพ ๓ ได สวนบุญจากการสรางวัด อยาวาแต ๑๐๐ ลานเลย อีกกีฟ่ าครอบก็ออกนอกภพ ๓ ไมได
บุญทั้ง ๒ ตางกัน ทานพิจารณาใหดี
จะมีบุญอะไรอีกไหม จะมีบารมีอะไรอีกไหมในโลกนี้ ทีจ่ ะทําใหเราออกไปจากภพ ๓ ได
ไมมีครับ มีแตบุญจากการทําวิชาธรรมกายเทานัน้
ผูเรียนก็ไมทราบวา เขาทําธรรมกายไดวนั นี้ ไดบุญไดบารมีเทาไร วิปสสนาจารยอาจยังไมทราบ
วา ที่ตั้งใจสอน ตั้งใจตอวิชาใหแกนักเรียน เกิดบุญเกิดบารมีแกทา นเทาไร แคไหน อยางไร เรื่องนีไ้ มยาก
เลย เพราะทานทําธรรมกายเปนแลว เขาธรรมกายไปถามพระพุทธองคในนิพพานดูได ถามทุกนิพพาน
นิพพานใดตอบอยางไร ทานจําไว วันนี้ไมไดความรู พรุงนีท้ ําใหม พากเพียรทําไป จนกวาจะฟงพระพุทธ
องคไดยิน แลวทานจะทราบอานิสงสดวยตัวทานเอง หรือจะเอารูและญาณของทานมาทบทวนกับผมก็
ได
ถาผมจะบอกเสียเอง ดูวาจะงายไป อยากจะทดสอบความรูของวิปสสนาจารยดูเหมือนกัน
แตอยากปรารภใหทราบวา บุญอะไรทั้งหลายทั้งปวงในภพ ๓ นี้ เห็นจะไมมีบญ
ุ ใดเทาการฝก
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ธรรมกาย ตอวิชาใหเขาเปนธรรมกาย ลําดับกายไดตลอด ๑๘ กาย เพียง ๑ คน ไดบุญไพศาล
นัก เหตุที่ไพศาล ก็เพราะเปนบุญที่ออกนอกภพ ๓ ได ไมมีบุญใดออกนอกภพ ๓ ได มีก็แตบุญธรรมกาย
สวนทานทีเ่ ปนนักเรียน เขาก็ไมทราบอะไร เรียนสงเดชไปอยางนัน้ เอง ทําธรรมกายเปนโดยไม
คาดคิด เขาก็ไดบารมีไพศาลเชนเดียวกัน
มาพูดถึงปญหาของการตอวิชา ๑๘ กาย วาวิปสสนาจารยจะพบปญหาใดบาง และทานจะ
แกปญหานั้นอยางไร
๑.) ปญหา กําลังตอวิชาไป นักเรียนก็เห็นตามมาโดยตลอด ตอมาเกิดมืดไปเฉยๆไมเห็นดวง
ธรรม และไมเห็นกายของขั้นตอนใดก็ตาม ทานไมตองตกใจ
ทานสั่งใหนกั เรียนผูนนั้ ปกใจนิ่งลงไปที่ศนู ยกลางกาย บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” ตามคําบอก
นําของวิปสสนาจารย บริกรรมใหนาน แลวดวงธรรมหรือกายก็จะเกิดใหเห็น สุดแตวา งานตอวิชาของ
ทานไปถึงกายใด กายนัน้ ก็เกิด หรือถึงดวงธรรมใด ดวงธรรมนั้นก็เกิด จากนัน้ ทานจึงเดินวิชาไปตาม
ขั้นตอนของทานตอไป (เรื่องนี้สาํ คัญมาก เพราะมารมาตัดและมาตอน ขณะที่ผูเรียนเผลอไมหยุดใหดี)
๒.) ปญหา เห็นกายไมหนั หนาไปทางเดียวกับกายมนุษยหยาบ คือ หันหนาสวนกัน หรือ
เห็นตะแคง หรือเห็นกายไมเต็มสวน คือ ขาดนัน่ เกินนี่
กรณีนี้ใหทานสั่งนักเรียน ปกใจลงกลางดวงธรรมของกายนัน้ ๆ นึกใชใจของเราบังคับกายตะแคง
หรือกายขาดวิน่ นัน้ ใหนงั่ ในทองของเรา แลวบังคับใหหนั หนาไปทางเดียวกับกายมนุษย ปกใจกลาง
ดวงธรรม แลวบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใหดวงใสขึน้ นึกใหดวงชัดขึ้น บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ”
จี้ใหยิ่งขึน้
พอเห็นดวงธรรมชัด บริกรรม “ใสในใสๆๆ” ใหยงิ่ ขึ้น จนกวาดวงธรรมจะใส
เมื่อดวงใสแลว สั่งนักเรียนจีใ้ จกลางดวงธรรม นึกใหเห็น “จุดใสเทาปลายเข็ม” (กลาง) ครั้นเห็น
จุดใสเล็กกลางดวงธรรมแลว ใหจี้ใจลงไปที่จุดใสเทาปลายเข็มนั้น บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหยิ่งขึ้น
จากนั้นใหบริกรรม “ดับปาฏิหาริย ถอนอธิษฐาน” บริกรรม “ถอนอธิษฐาน ดับปาฏิหาริย” แลว
ตองจี้ใจลงไปดวย อยาถอนใจขึ้นมา จี้ลงไปใหยิ่งขึ้น อยาเขยือ้ นใจเปนอันขาด
วิธีนจี้ ําใหแมน ทําใหกายสมบูรณ กายใส และหันหนาไปทางเดียวกับกายมนุษยหยาบ
ทําไมกายละเอียดของเรา ตองหันรีหนั ขวางอยางนัน้ และเหตุใดกายของเรายังขาดวิน่ ไม
สมประกอบ เปนเพราะมารเขา ทําไวอยางนั้น เขาทําอยางไร พิจารณาใหดี
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มารมันเอา ขาด วิ่น ตะแคง มืด บอด ฯลฯ มาไวในดวงธรรมของเรา ปาฏิหาริย แปลวา มากและ
ละเอียด คือ ทับทวี ขาด วิ่น แหวง ตะแคง มืด บอด ฯลฯ ใหมากขึ้น และละเอียดยิง่ ขึน้ เรียกวา
“ปาฏิหาริย” และกอนที่เขาจะเอาวิชาเขาใสลงไป เขาก็ “ดับ” วิชาของเรา คือ ดับ หยุด นิง่ ใส สวาง
แลวก็เอา ขาด วิน่ แหวง ตะคง มืด บอด ใสแทนลงไป ไมใชเทานี้ เพื่อนยัง “อธิษฐาน” ซ้าํ ลงไปอีก
เขาอธิษฐานไมใหเรา หยุด นิ่ง ใส ฯลฯ เรือ่ งของเรื่องเปนอยางนี้
ดังนัน้ เราจึงตองแกวิชาของมารเขา ดวยการทองวิชา “ดับปาฏิหาริย” และ “ถอนอธิษฐาน”
คือ ดับวิชาปาฏิหาริยของเขา และถอนเอาวิชาอธิษฐานของมารออกไป และการที่เราทอง “หยุดในหยุด”
และ “ใสในใส” นัน้ เพราะ “หยุด” “นิ่ง” “ใส” เปนตัว “นิโรธ” และนิโรธเปนตัวกําจัด “ทุกข” กําจัด
“สมุทัย” ตามหลักวิชาของพุทธศาสนา
๓.) ปญหา เห็นดวงธรรมนอกตัว หรือเห็นกายนอกตัว หมายความวา ไมเห็นดวงธรรมในทอง
ไมเห็นกายในทอง
ปญหานี้ตองใหนกั เรียน “เหลือกตา” เขาไปในกะโหลกศีรษะของตนใหได ทานตองสาธิต คือ
แสดงการเหลือกตาใหดูเปนตัวอยาง ผูเรียนจะไดทาํ ตามไดถูกตอง
ใหใจนึกเห็น “ดวงใส” ในกะโหลกศรีษะของตน ถึงไมเห็น ก็ตองนึกใหเห็น บริกรรม “หยุดใน
หยุดๆๆ” และ “ใสในใสๆๆ” จนเกิด “ดวงใส” ในกะโหลกศีรษะ แลวนึกเลื่อนดวงใสใหไปลอยอยูในทอง
ของตน จี้ใจลงกลางดวงใส บริกรรม “หยุดในหยุด” จนเกิดดวงปฐมมรรคใสสวาง จากนัน้ จึงดําเนิน
ดวงธรรมและดําเนินกาย ทําวิชา ๑๘ กายตอไป วิธีแกปญหานี้ เห็นวายาก ควรใหตอวิชาเปนรายบุคคล
เพื่อทานจะไดคุมไดสะดวก คือ คุมนอกคุมในไดถนัด
ที่วาคุมนอกก็คือ ทานสั่งไปดวย ดูไปดวย ทีว่ าคุมในก็คือ เอากายของมาไวในทองของ
ทาน ทานสั่งวิชาไปถึงกายไหน ถึงดวงธรรมใด ใจธรรมกายของทานตองจีก้ ายนั้น และ
ดวงธรรมนั้น จนตลอด ๑๘ กาย ถาเราไมทําอยางนั้น นักเรียนผูนี้จะเห็นธรรมกายตลอด
๑๘ กายไดยาก
๔.) ปญหา เห็นดวงธรรมไมชัด เห็นกายไมชัด ซึ่งเปนปญหาโลกแตก
กรณีนี้ เกิดจากการ “หยุด” และการ “นิ่ง” ของใจไมสนิท คือ หยุดไมพอ นิ่งไมพอ หลวงพอ
มักพูดวา ตองหยุดถูกสวน คําวา “ถูกสวน” ดูวาจะครอบจักรวาล ไมทราบวาแคไหนจึงจะถูกสวน
ถาหยุดได “ถูกสวน” ก็เห็นชัดทั้งหมด
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วิธีแกก็คือ ใหทอง “หยุดในหยุด” ทอง “นิง่ ในนิ่ง” ทอง “ใสในใส” ใหมาก เวลาทองตอง “จี้ใจ”
ดวย ไมใชทอ งเฉยๆ คือ ทองไปและจี้ใจตามไป อยาใหเผลอ อยาถอนใจขึ้นมา อยาใหใจเขยื้อน อยา
ใหไหว อยาใหรัว คือ จี้ลงไป ขนาดวาถึงไหนถึงกัน ถาใจหยุดและนิง่ ถูกสวน จะเห็นดวงธรรมและกายชัด
๕.) ปญหา ผูเรียนเกิดความเมื่อย ปวด ขบ สวนขาและเทา
อาการเมื่อยขบ ปวดตามขานั้น ทานตองเห็นวาสําคัญ เพราะเวทนาทางรางกายมีผลกระทบถึง
ใจดวย ทําใหใจสาย สมาธิกเ็ คลื่อนไป การฝกไดผลนอย เพราะเอาใจไปรับรูกับความปวดเมื่อยเสียแลว
ถึงเราจะดึงดันตอไป จะเปนการฝนใจของผูเรียน
การแกปญหาเรื่องนี้ ใหทา นเตรียมการลวงหนา โดยเฉพาะผูฝกใหม ผูฝ กเกาดูจะไมเปนปญหา
มากนัก เพราะเคยชินมาบางแลว
ทานจะใหนงั่ นานแคไหน แลวสั่งนักเรียนพักนานแคไหน ถาเปนนักเรียน ทานกะเกณฑได แตถา
เปนประชาชน เราจะใหเปนไปตามที่ตองการ ดูจะยาก ปลอยพักแลว จะเรียกกลับมาใหม เราจะบังคับ
ไมได ไมเหมือนที่เราบังคับนักเรียน ทานตองวางแผนใหดี
พูดถึงการฝกนักเรียน เห็นวานัง่ ไปแลว ๒๐ นาที จะลองเปลี่ยนไปเปนยืนนิง่ ฝกในทายืนบาง
ก็ได แตอยาใหเกิน ๑๐ นาที อิริยาบถยืนตรงอยูกับที่ หากเกิดเปนลมหรือซวนเซไป ความยุง จะมาถึงเรา
และกอนยืนควรสั่งใหเอามือบีบขาตัวเอง เหยียดเทาออกมา เพื่อใหความปวดเมื่อยทุเลา เห็นวา
พอสมควรแลว จึงสั่งใหยนื รางกายจะไดไมซวนเซ กรณีนั่งเสร็จแลว สัง่ ใหยนื ตรงเลยนัน้ อยาทํา
เปนอันขาด เพราะอาการปวดเมื่อยที่ขายังมีอยู ขืนสั่งยืนตรงตามสัง่ เด็กจะลมลงทันที เหตุเพราะ
ความปวดเมื่อยและอาการเกร็งของเสนเอ็น แลวความยุง จะมาถึงทาน จะทําอะไร ตองเรียนกอน
ศึกษากอน หาความรูกอน แลววางแผนทํางาน และควรทํางานตามขัน้ ตอนที่กาํ หนดไวนั้น
บางคนทํางานอยางขาดความรอบคอบ อวดวิเศษวากูเกง แลวงานกูเกงนัน้ เอง จะมาฆาตัวกูเอง
ตัวอยางเหลานี้มีมากมาย เมื่อผลงานไมมีประสิทธิผล เนื่องจากขัน้ ตอนของงานขาดประสิทธิภาพ ก็ไมมี
ใครชมทาน ไมมีใครสรรเสริญ ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย จะสอนอีก เขาก็ไมอยากฟง เราเองตั้งใจจะ
อวดโวหารฟุง ซาน ตองการจะใหความรูออกไปหมดพุง อยางนี้ “ลมเหลว” อยาทําเลย คนเกงลักษณะนี้
ตกมาตายมามากแลว คือ เกงเกินไป การถายทอดความรูเปนศาสตรอยางหนึ่ง กลวิธีการฝกเปนทั้ง
ศาสตรและศิลปะ ใครคิดประดิษฐคนได คนนัน้ ก็รอดตัวไป คนที่มีความรูสูงๆ พังพาบ เพราะสอนไมเปน
มีตัวอยางมาแลว จึงขอสรุปวา
๑. การแกปญหาปวดเมื่อย เราจะแกอยางไร การฝกอิริยาบถนั่ง จะทํากี่นาที การพักควรทํา
หรือไม ทํากับใคร มีขั้นตอนการทําอยางไร จะสั่งอยางไร จึงไมเสียประชุม ไมเสียเวลารวมตัว
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๒. การเปลี่ยนอิริยาบถนั่ง เปนยืนตรง เปนวิธเี ดินจงกรม จะทําในขั้นตอนไหน จะสัง่ อยางไร
ใชเวลาเทาไร ใครเปนผูกํากับ จะกํากับอยางไร
กฎเกณฑและวิธีการ ทานเปนผูกําหนดเอง และมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไปตามเหตุการณ ไป
ตามสถานที่ ผมจะกําหนดความแนนอนไมได ใหอยูในดุลพินิจของผูส อน
สวนวิธีแกปวดเมื่อยขณะตอวิชานั้น ควรย้ําใหนักเรียนทราบ
(ก.) ถาเมื่อย อนุญาตใหเปลี่ยนเทา แตระวังใจ อยาใหเคลื่อน (เฉพาะผูฝกประจํา) และระวัง
อยาใหตวั ของเราไปแตะตองผูอื่น เพราะจะทําใหผูอื่นเสียสมาธิ
(ข.) รูตัววาเปนเหน็บหรือเมือ่ ย อยาเอาใจไปสู คือ อยาเอาใจไปสัมผัส ทําเฉยๆ ลืมๆ ไป หาก
เอาใจไปสู ความปวดจะวิง่ เขามาในใจเรา เราจะเกิดความรูสึกปวดราวยิ่งขึน้ กวาอาการนั้นจะทุเลา
เราจะเสียสมาธิ และวิชาไมทันเขามากทีเดียว
(ค.) ความรูมอี ยูวา ถาเห็นดวงธรรม ความปวดเมื่อยและเหน็บจะไมเกิดแกเรา เราจะนัง่ นาน
เทาไรก็ได ชวงเวลาที่จะเห็นธรรม ว็อบๆ แวบๆ เห็นๆ หายๆ นั้น อาการปวดเมื่อยไมคอยมี แตชวงเวลา
กอนที่จะว็อบแวบ อาการปวดเมื่อยจะมีมาก ขอใหทา นอดทน อีกไมนาน ทานก็จะเห็นธรรมแลว
บางทานยอมแพความปวดเมื่อย เปนเหตุใหไมเห็นธรรม แตไหนแตไรทนมาได พอถึงชวงจะเห็นธรรม
เกิดมีอาการปวดเมื่อย ลืมตามาบีบขานวดเทา ทําใหพลาดโอกาสทองอยางนาเสียดาย
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คําถามบทที่ ๔
๑. จงแสดงวิธีฝกการแกปญหา นักเรียนคนหนึ่งดําเนินดวงธรรมไปแลว ๖ ดวง เมื่อไปถึงกายฝน
เกิดมืดไปเฉยๆ ไมเห็นกายฝนของตน
๒. จงแสดงวิธีฝกแกปญหา เห็นกายละเอียดไมเต็มสวน และกายตะแคง
๓. มีทานหนึง่ เดินวิชา ๑๘ กายมาไดราบรื่น พอถึงธรรมกายพระสกิทาคามีหยาบ เกิดไมเห็น
ธรรมกาย ทานจงแสดงวิธีฝก เพื่อแกปญหานัน้
๔. ทานหนึ่งเดินวิชา ๑๘ กายมาไดราบรื่น แตพอมาถึงกายพรหมหยาบ เห็นกายพรหมหยาบของ
ตนนอกตัว จงแสดงวิธีแก
๕. ที่วา คุมนอกคุมในนัน้ คืออยางไร จงอธิบาย
๖. คําวา “ดับปาฏิหาริย” และ “ถอนอธิษฐาน” นั้น คืออะไร มีที่ใชอยางไร จงอธิบาย
๗. การเห็นดวงธรรมไมชัดและเห็นกายไมชัดนั้น ทานมีวิธีแกอยางไร จงแสดง
๘. นักเรียนคนหนึ่งเห็นดวงธรรมนอกตัวเสมอ ทานมีวิธีแกอยางไร จงแสดง
๙. ที่วา การสอนเปนศาสตร และกลวิธีฝก เปนทั้งศาสตรและศิลปะนั้น ทานเขาใจอยางไร จงอธิบาย
๑๐. ทานมีเทคนิคหรือกรรมวิธีฝก วิชาธรรมกายไมใหนกั เรียนเบื่อหนายตอการเมื่อยปวดอยางไร จง
แสดงเทคนิคหรือกรรมวิธีของทาน
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บทที่ ๕
วิธีฝกใหเห็นธรรมกายอยางครบครัน
วิธีฝกธรรมกายอยางเต็มรูปนั้น มีการกลาวคําอาราธนาดวย คําอาราธนาเปนคําสวด อยูใน
หนังสือ “ทางมรรคผล” (๑๘ กาย) ของหลวงพอวัดปากน้ําแลว ทานจะตองหามาและทองคําสวดใหได
เพื่อจะไดนาํ คําสวดนัน้ กลาวนําใหผูฝกสวดตาม เมื่อทานทองคําสวดไดแลว ใหทานจัดเตรียมและ
ดําเนินการดังนี้
๑. เชิญผูปฏิบัตินั่งพรอมกัน
จัดสถานที่ปฏิบัติไวใหเหมาะสม แลวจัดผูป ฏิบัตินั่งใหหา งกัน เวนทีว่ างไว เพื่อวิปสสนาจารย
จะไดเดินไปสอบอารมณผูปฏิบัติ ถาเปนนักเรียน ใหเรียงแถว ถาเปนพุทธบริษทั ใหอยูในดุลพินิจวา
จะจัดอยางไร
๒. เตรียมโตะหมูบชู าไวแลว
พระพุทธรูปควรเปนสีขาว เพราะมีสว นคลายธรรมกายอยูบาง ถาไมมีก็แลวไป ถาใครมีดอกไม
มา ก็ใหนํามารวมไวในพานที่โตะบูชา
๓. อุปกรณการสอน
ควรมีปายติดภาพใหญแสดงทางเดินของใจ ๗ ฐาน และดวงแกวขาวใส ๑ ดวง เพื่อใชเปน
อุปกรณประกอบคําอธิบาย
๔. ตรวจดูแผนการสอน
ก. กลาวนําเรือ่ งโดยพิสดารหรือโดยยอ กลาวแกใคร ใชเวลาเทาไร
ข. ขั้นใชอุปกรณ ลําดับใดใชอุปกรณอะไร ใชเวลาเทาไร
ค. ขั้นกลาวนําปฏิบัติ แสดงทางเดินของใจ จนในที่สุด ผูปฏิบัติบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง”
และเพงดวงใสที่ศูนยกลางกาย
ง. กลาวคําสวด ใชเวลาเทาไร
จ. ปฏิบัติจริง ใชเวลาเทาไร
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ฉ. สอบอารมณ ใชบุคลากรใดมาชวยเรียกผูเห็นปฐมมรรค เพื่อไปเตรียมตัวใหวิปสสนาจารย
เดินวิชาชั้นสูงตอไป
ช. การพักเพื่อขจัดความปวดเมื่อย ควรจะมีหรือไม ถามี จะใชเวลาเทาไร
ซ. การเปลี่ยนอิริยาบถของผูป ฏิบัติ จะใชวธิ ีนั่งอยางเดียว หรือมีจงกรมดวย สําหรับนักเรียน
จะมีอิริยาบถยืนตรงฝกดวยหรือไม

ขั้นดําเนินการสอน
๑. ลําดับแรก
กลาวเดินเรื่องใชเวลาเทาไร

๒. ลําดับสอง
- การกําหนดนิมิตโดยใชดวงแกวใส
- การเดินใจ ๗ จุดหมาย
- ทานั่ง
- ปฏิบัติจริง กลาวนําถึงการเดินดวงธรรม ๗ จุดหมาย จนถึงขั้นบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง
และเพงดวงใสที่ศูนยกลางกาย

๓. ลําดับสาม
- กลาวคําสวดตามวิปสสนาจารย ในขณะที่ใจของผูปฏิบัตินิ่งกลางดวงใสที่ศูนยกลางกาย
ผูปฏิบัตินั่งอยูใ นทาสมาธิ มือขวาทับมือซาย ใจไมเคลื่อนจากดวงใส เพียงแตกลาววาจาตามไปเทานัน้
(๑.) เมื่อถึงขัน้ ตอนที่วปิ สสนาจารยกลาว อะ ระ หัง สัม มา ... จะกราบพระนัน้ ผูกลาวนําก็บอก
เพียงใหยกมือขึ้นพนม แตใจไมเคลื่อนจากศูนยกลางกาย พอวิปสสนาจารยบอก “กราบ” ใหยกมือที่
พนมนัน้ ยกขึน้ มาใหปลายนิ้วหัวแมมือทัง้ ๒ จรดหัวคิว้ แลวเลื่อนมือที่พนมมาไวกลางหนาอก แตอยูใน
ทาพนมอยู เพือ่ รอกราบครั้งที่ ๒ และที่ ๓ ตอไป เมื่อกราบครั้งที่ ๓ เสร็จแลว สั่งใหนาํ มือมาวางที่หนาตัก
เหมือนเดิม กําชับอยาใหใจเคลื่อนจากดวงใสที่ศูนยกลางกาย
(๒.) ตอไปจะกลาวคําสวด “ขอขมาโทษตอ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ”
- ใหวิปสสนาจารยกลาวนํากอน ตอไปนี้ เราจะไดกลาวขอขมาโทษตอพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ซึ่งเรามีความพลาดพลั้งตอพระองคเมื่อไร ครั้งใด เราก็ลมื ไปแลว หรือบางครั้ง เรากลาวตําหนิ
ติเตียน ทั้งโดยเจตนาหรือไมเจตนา สิ่งนัน้ เปนบาป เราทําไวหรือเปลา แตครั้งใด เราก็จําไมได เมือ่ เรา
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กลาวขอขมาแลว เราจะไดเกิดความสบายใจ เราจะเปนผูบ ริสุทธิ์ เหมือนหนึ่งพระสงฆกลาวปลงอาบัติ
เมื่อกลาวจบลง เราจะเปนผูบ ริสุทธิ์ทนั ที
- แตวากอนจะกลาวขอขมาโทษนั้น พึงตั้งนโมขึ้น ๓ ครัง้ โดยกลาวพรอมกันดังๆ แตกอนที่
จะกลาว มาทําความเขาใจใหถูกตองเสียกอน
(ก) นโมหนที่ ๑ พึงนอมใจของเราถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอดีต พอใจของ
ทานถูกดวงธรรม กลางดวงธรรมนั้นมีจุดใสเทาปลายเข็ม ใหสงใจจี้ตรงจุดใสเทาปลายเข็มนัน้
พอใจของทานจี้ถูกจุดใสเทาปลายเข็ม แปลวา ใจของทานถูกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใน
อดีตทั้งหมด
(ข) นโมหนที่ ๒ พึงนอมใจของเราถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในปจจุบัน พอใจของ
เราถูกจุดใสเทาปลายเข็ม ถึงพระองคในปจจุบันทั้งหมด
(ค) นโมหนที่ ๓ พึงนอมใจของเราถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอนาคต พอใจของ
เราถูกจุดใสเทาปลายเข็ม ถึงทุกพระองคในอนาคตทีเดียว
จากนี้ไป พึงตัง้ นโม ๓ ครั้งขึ้นพรอมกัน........................ฯ
(ง) เมื่อจบนโม ๓ ครั้งแลว วิปสสนาจารยกลาวนําคําขอขมาโทษ.......อุกาสะ
อัจจโย........ฯ
(จ) เมื่อขอขมาจบแลว วิปสสนาจารยกลาวอาราธนาพระพุทธเจา...อุกาสะ
ขาพระพุทธเจาขออาราธนา............ฯ
(ฉ) เมื่ออาราธนาพระพุทธเจาเสร็จ วิปสสนาจารยกลาวนําอาราธนาบารมี ๑๐ ทัศ
.........ขอเดชคุณพระพุทธเจา..............ฯ
จบคําสวดและอาราธนา

๔. ลําดับสี่
บัดนี้ทา นทั้งหลายกลาวคําสวดจบลงแลว พึงบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” นึกใหดวงใสใน
ทองเราเกิดขึ้น สวางขึ้น
- ใหเห็นดวงใสในทอง นึกดูในทองเพียงอยางเดียว อยานึกดูที่อนื่ สวางทีห่ นา อยาสงใจไปดู
สวางที่ลูกตา อยาสงใจไปดูเปนอันขาด ใหนกึ ดูในทองของเราเทานัน้
- ใหบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง ไปรอยครั้ง พันครั้ง แลวนึกใหดวงใสเกิดขึ้น บริกรรม แลวก็นึก
ตามวิธที ี่กลาวนี้ โดยลืมเรื่องลมหายใจเขาลมหายใจออกเสียสิ้น ไมตอ งพิจารณาลม
- พอใจหยุดถูกสวน จะเห็นดวงใสทันที นีค่ ือ ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏ ฐาน หรือดวงปฐมมรรค
เห็นแลวอยาดีใจ
พึงทําใจกลางๆ วางใจเฉยๆ หากดีใจ ความหยุดจะผิดสวน ดวงธรรมจะเลือนหาย
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๕. ลําดับหา
- คะเนวาผูปฏิบัติ นั่งบริกรรมได ๕ นาที
- ใหวิปสสนาจารยเตือนดวยการบอกเบาๆ อยาใหเปนที่รบกวนสมาธิ ทัง้ นี้อาจมีบางทานสงใจ
ไปคิดเรื่องอื่น เราเตือนเพื่อเปนการชวยเตือนสติของผูปฏิบัติ
- ทานทั้งหลายบริกรรม “สัม มา อะ ระ หังๆๆๆ” นึกใหดวงใสเกิดขึ้นในทอง บริกรรม
“สัม มา อะ ระ หัง” ใหยงิ่ ขึ้น อยาเผลอ
ทานใดเห็นดวงธรรมแลว ใหเลิกบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” แตใหบริกรรมใหมวา
“หยุดในหยุดๆๆๆ” แตะใจเบาๆ ลงกลางดวงธรรมนัน้ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ”
เมื่อบริกรรม “หยุดในหยุด” แลว ใหทานสงใจนึกมองกลางดวงธรรม ใหเห็น “กลาง” กลางคือ
จุดขาวใสเทาปลายเข็มอยูก ลางดวงธรรมนั้น เมื่อเห็นกลาง คือ จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมแลว
ใหทา นสงใจจีถ้ ูก “จุดใสเทาปลายเข็ม” นัน้ แลวบริกรรมวา “หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจลงไป
อยาถอนใจขึ้นมา ดวงธรรมจะยิ่งโตขึน้ ใสขึน้ สวางขึ้น
ขอสําคัญใหทา นลืมเรื่องลมหายใจ หายใจเขาหรือหายใจออกหรือเปลา ใหทานลืม ไมตองพะวง
ใจเรื่องของลม

๖. ลําดับหก
ถาทานมีวทิ ยากรพอ และมีคนชวยเหลือทาน ทานประสงคจะตอวิชาใหแกผูไดดวงธรรม
(มักใชกับนักเรียน) ทานก็นดั หมายกับผูปฏิบัติเอาเองวา ทานจะทําอะไร และจะใหเขาทําอยางไร
โดยกําชับไมใหผูปฏิบัติลืมตา
เพราะถาผูปฏิบัติลืมตาขึ้นมา ความเห็นอันนัน้ จะเลือนไป แปลวา ความเห็นหยอนลงเสียแลว
สมมุติวา ทานกําลังฝกนักเรียน ตองการใหนกั เรียนที่เห็นดวงธรรมแลว ออกไปอยูอกี ชั้นหนึง่
เพื่อทานจะตอวิชาลําดับสูงขึน้ ทานก็สงั่ วา
- ทานทั้งหลายอยาลืมตา ทานใดทีเ่ ห็นดวงธรรมในทองแลว โปรดยกมือขวาขึ้น แลวจะมีครู
ไปรับทาน เพือ่ นําทานไปตอวิชา และกอนทีท่ า นจะยืน ทานไมตองลืมตา ใหทา นบีบขาและนวดเทาของ
ทานใหหายปวดเมื่อยเสียกอน แลวจึงยืนขึ้น เมื่อเดินมากับครู ระวังเทาของทานอยาใหไปถูกเพือ่ น
ขางเคียง เพราะจะทําใหเพือ่ นขางเราเสียสมาธิ
- ขณะนั้น ทานที่มหี นาที่รับตัวนักเรียนที่เห็นดวงธรรม สงไปใหวิปสสนาจารยกท็ ําหนาที่ไป
ทานวิปสสนาจารยจะตอวิชาใหนักเรียนผูเห็นดวงธรรม ก็ทําหนาที่ของทานไป สวนผูคุมการปฏิบัติหอง
ประชุมใหญ ก็ทําหนาทีเ่ ตือนการปฏิบัติของทานไป อยาใหมีเสียงรบกวนผูป ฏิบัติก็แลวกัน เมื่อไดเวลา
พอสมควร ทานผูควบคุมการปฏิบัติหองประชุมใหญประกาศออกมาอีก ใครเห็นดวงธรรมรุนนี้อีก โปรด
ยกมือขวาขึ้น จะมีผูเห็นดวงธรรมยกมืออีก ทานผูมหี นาที่รับตัว ก็ทาํ หนาที่ของทาน ทานวิปสสนาจารย
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ตองรีบตอวิชารุนแรกใหจบ เพราะรุนใหมจะมาสมทบอีก ทานตองรีบทํางาน งานของทานวิปสสนาจารย
ที่จะตอวิชา ๑๘ กายนัน้ เห็นทีจะไมทนั จึงตองบอกวิชาเบื้องตน เพงดวงธรรมใหเห็น “กลาง” และเพง
จาก “กลาง” ใหเห็นธรรมกายเบื้องตน เอาแคนี้กอน อยางอื่นวากันทีหลัง
- การสอนนักเรียนวิธีนี้ นาสนุก เพราะเหมือนเลนฟุตบอล บทบาทใครบทบาทมัน ตางคนตางทํา
หนาที่ มีผลงานชี้ชัดและชัดเจน แตทา นตองมีบุคลากรพรอม จึงจะทําได
- หากทานมีวปิ สสนาจารยคนเดียว จะทําอยางนัน้ ไมได ขั้นวัดผลนี้ ทานบอกเพียงวาใครเห็น
ดวงธรรมแลว โปรดยกมือขึ้น แตอยาลืมตา แลววิปสสนาจารยก็ไปหาผูนั้น ทําหนาที่ตอวิชาเพงดวงธรรม
ใหเห็น “กลาง”เพงจาก “กลาง” ใหเห็นธรรมกายเบื้องตนก็พอ

๗. ลําดับเจ็ด
ถาทานมีเวลา จะนัดผูเห็นธรรมกายเบื้องตนมาเดินวิชา ๑๘ กายก็ได
ถาทานไมมีเวลา ก็ยุติกันเพียงนั้น

การตอวิชาใหเห็น ๑๘ กาย
- ทานจะทําเมือ่ ไร จะทําเวลาใด ที่ไหน ใหทานนัดหมาย
- ถาทานทํา ก็ใหนักเรียนนั่งลอมทาน แลวทานเปนผูบอกวิชา ตามที่บอกไวในบทกอน
ทานจะตองซักนักเรียนทุกคน วาแตละขั้นตอน เห็นตามที่ทา นบอกหรือไม
เมื่อทําไดขั้นตอนใด เห็นวาทําไดพรอมกันแลว จึงบอกวิชาลําดับตอไป แลวก็ซกั อีก ทําไปชาๆ
อยารีบรอน จนกวาจะตลอด ๑๘ กาย ตามวิธีการที่เคยกลาวไวแลว
เมื่อทําได ๑๘ กายแลว จะตองฝากธาตุธรรม และขอรัตนะเจ็ด แลวจึงปฏิโลมกลับตามวิธีการ
ที่ได กลาวไวแลว
เสร็จแลวจึงลงทะเบียนวาทําธรรมกายเบื้องตนได ใหเลขประจําตัว ทําไดวันไหน รุน ใด ที่อยูและ
หนาทีก่ ารงานของเขา วิปสสนาจารยเปนผูจ ัดทําสมุดทะเบียนเอง
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การเรียนวันตอไป
กอนเรียนใหรว มกลาวคําสวดในหองเดียวกัน เมื่อบูชาพระและกลาวคําสวดตามแนวหนังสือ
“ทางมรรคผล” (๑๘ กาย) เสร็จแลว
ใหแยกหองเรียนเปน ๕ ชัน้ คือ
๑. ชั้นมูล คือ ชั้นที่ยงั ไมเห็นดวงธรรม
๒. ชั้นอนุบาล คือชั้นที่ไดดวงธรรม และเปนธรรมกายแลว แตยังใชการไมได ตองอนุโลม
ปฏิโลมวิชา จนกวาเดินวิชา ๑๘ กายไดคลอง และเขานิพพานไดคลอง
๓. ชัน้ ประถม คือ ชั้นที่มาจากชัน้ อนุบาล ใหมาเรียนหลักสูตรคูมือสมภาร
๔. ชั้นมัธยม คือ ชั้นที่มาจากชั้นประถม ใหมาเรียนหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร
๕. ชั้นอุดมศึกษา เปนชัน้ ทีเ่ รียนวิชาธรรมกายชัน้ สูงจบหลักสูตรแลว ประสงคจะสรางบารมี
ขั้นปรมัตถ สามารถใชวิชาใหเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันได ไดเห็นหลวงพอตั้งเวรใหแกผูไดธรรมกาย
ทําวิชาแกไขเหตุการณตางๆ ได เชน
(ก.) แผนกแกโรค ทําวิชาแกโรคใหแกผูเจ็บไขที่ไปรองขอ ปรากฏวามีคนหายจากเจ็บไข
จํานวนไมนอย โดยไมตองกินยา
(ข.) แผนกเศรษฐกิจ ทําวิชาแกไขเหตุการณขาวยากหมากของแพง
(ค.) แผนกดินฟาอากาศ ทําวิชาแกฝนแลง แกไมใหเกิดพายุใหญ แกธรรมชาติใหสู
ความเปนปกติ
(ง.) แผนกอุบตั ิเหตุและสงคราม ทําวิชาแกทุกขภัยตางๆ แกไมใหเกิดสงคราม
(จ.) แผนกสะสางธาตุธรรม ทําวิชาละลายมารไมใหธรรมภาคมารเขามาปนเปนอยูใน
จิตใจของสัตวโลก แยกพระแยกมารไมใหปะปนกัน นับเปนวิชาอาสวักขยญาณชั้นสูง รูและเขาใจกันใน
หมูคณะของผูท ําวิชาเทานัน้ จะไปพูดใหคนอื่นเขาใจนัน้ เห็นวายาก เพราะเปนความรูขั้นละเอียดออน
ตองเรียนจริงปฏิบัติจริงจึงจะรูไดเห็นได
ผมเห็นวาวิชาธรรมกายเปนประโยชนจริง แมจะทําความสําเร็จไดไมเทาอาจารย แตก็พอเปนไป
ผมเอาใจชวยสถาบันใดหรือวัดใด ทีจ่ ัดใหมีการสอนวิชาธรรมกายครบ ๕ ระดับชั้น
ก็ตองจัดวาสถาบันนั้นเปนแหลงเพาะโพธิสัตว เปนแหลงเพาะพุทธภูมิ เปนแหลงเพาะผู
บําเพ็ญบารมีขั้นปรมัตถ ความเจริญจะเกิด ความทุกขเข็ญจะสูญ ความดีจะชนะความชัว่
อยางทันตาเห็น
ใครมีความคิดอยางที่วา นั้น นับวาเปนโชคของทาน เราเกิดมาคราวนี้ มีชีวิตเปนแกนสาร คือ
ไดสรางบุญไพศาล ไดสรางบารมีขั้นปรมัตถ ไดแจงวิชา แจงนิพพาน แจงสวรรค แจงนรก แตจะแจงได
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มากนอยแคไหนนั้น ขึ้นอยูก ับความตัง้ ใจจริงของทาน ผมไดแตภาวนาใหทกุ ทานไดเรียนถึง
ระดับอุดมศึกษาเถอะครับ

สาระสําคัญของบทนี้
การกลาวคําสวดนัน้ เห็นวาสําคัญมาก เพราะเนื้อของคําสวดลวนแตมีสาระและความสําคัญ
ถาจะใหการสอนเต็มรูป ก็ตอ งมีการสวดดวย
การสวดตามแนวนี้ ไมเหมือนที่เราเห็นทั่วไป เพราะการปฏิบัติตามแนวนี้ มีขอนาสังเกต คือ
๑. เปนการสวดให “ใจถูกพระ” ให “ใจถึงพระ” เพราะตัง้ ใจไวที่ศนู ยกลางกาย และที่ศูนยกลางกายเปนที่ตั้งของ “ปฐมมรรค” และกลางปฐมมรรคมี “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม เมื่อใจจรดถูก
“กลาง” จึงจะถูกพระพุทธองค เสียงสวดของเราดังไปถึงพระพุทธองค และถึงหมดทุกอายตนะนิพพาน
เราเห็นความสําคัญของ “ปฏิบัติบูชา” มากกวาอามิสบูชา จึงใหผูเรียนกลาวคําสวดในทานัง่
สมาธิ ทัง้ นี้เพือ่ ไมให “ใจเคลื่อน” เพียงแตยกมือพนม แลวยกขึ้นมาจรดหนาผาก แทนการหมอบกราบ
เพราะถาใหหมอบกราบ โอกาสที่ใจ “เคลื่อน” มีมากกวา และเมื่อใจ “เคลื่อน” ยอมเกิดอานิสงสนอ ย
เขาทัง้ หลายตัง้ ใจมาเรียนแลว ก็ขอใหเขาไดบุญเต็มสวน ตามความรูและวิธีการของเรา
๒. ตลอดเวลาที่กลาวคําสวด ใจจะเคลื่อนจาก “กลาง” ไมไดเลย ถาใจเคลื่อนจาก “กลาง”
การสวดนัน้ จะไดอานิสงสนอย เพราะมารคอยระเบิดเอาบุญจากเราไป ใจเคลื่อนจาก “กลาง” ยามใด
เปนตองถูกระเบิดทันที โดยที่เราไมรู ถาจะรูตองเรียนวิชาธรรมกาย ระดับแกกลา จึงจะทราบได
๓. เนื้อหาของคําบูชาและคําสวด เปนแกนและมีความสําคัญ ควรทองใหได แมปฏิบัติเฉพาะตน
ก็ตองสวด เพราะถาไมสวด พระพุทธองคก็ไมเสด็จมาชวย การปฏิบัติจะมีแตความขลุกขลัก และปฏิบัติ
ไดไมนาน เพราะมารมันกวน เขาจะมาปดรูป ดญาณเราตลอดเวลา เมื่อพิจารณาดูเนือ้ ของคําสวด
แบงขั้นตอนไดดังนี้
(ก.) คํากลาวบูชา มีทงั้ คําบาลีและคําแปล ผูสวดทราบความหมาย พระพุทธเจา
กําจัดทุกข พระธรรมกําจัดภัย พระสงฆกาํ จัดโรค
(ข.) การตั้งนโม ๓ ครั้งพรอมกัน ยังไมเคยพบนักปราชญคนใดอธิบายได วาทําไม
จะตองตั้งนโม ๓ ครั้ง หลวงพอวัดปากน้าํ อธิบายไวชัดเจนวา หนที่ ๑ หมายถึงอะไร หนที่ ๒ และ ๓
หมายถึงอะไร และการจะให “ถึง” ตองวางใจอยางไร ตั้งตรงไหน ซึ่งไดกลาวไวแลว
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(ค.) การกลาวขอขมาโทษ เปนสาระสําคัญจริงๆ เพราะเราไมทราบวา เราไดผิดตอ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ไวแตครั้งใด ชาติใด เมื่อขอขมาแลว เราก็เปนผูบริสทุ ธิเ์ หมือนวิธที พี่ ระ
ปลงอาบัติ
(ง.) การอาราธนาพระพุทธเจา เปนแบบครอบจักรวาลจริงๆ สมบูรณแบบจริงๆ
อาราธนามาไดครบถวน ถาเราไมอาราธนา แปลวา พระพุทธองคไมไดมาควบคุมการปฏิบัติ มารและ
อวิชชามันก็จะมารังควานเรา ทําใหเราเห็นธรรมยาก และมักนั่งไมไดนาน
(จ.) การเรียกเอาบุญทุนเกามาชูชวย นับวาจําเปนมาก เพราะการเรียนมรรคผล ขึ้นอยู
กับบารมีที่เราสรางไวแตปุเรภพชาติดวย บารมีของเรามี ๑๐ อยาง เรียกวา บารมี ๑๐ ทัศ พวกเราทํากัน
ไวแลว ถาบารมีเหลานี้ไมมาเกื้อหนุน เราจะมาพบวิชาธรรมกายไมได คนที่มีบารมสมบูรณแลว เขาเรียน
ไมกี่วันก็เบิกบาน เพราะบุญทุนเกาชวย เราไมควรนอยใจวา บุญเกานอย บุญใหมนแี่ หละสําคัญ เพราะ
ถาไมทาํ ความเพียรในปจจุบนั บุญเกาก็ไมทราบจะมาหนุนไดอยางไร ดังนัน้ บุญเกาและบุญใหมจงึ มี
ความสําคัญพอๆ กัน
สรุปวา การสวดนัน้ สําคัญมาก ทุกครั้งที่ทาํ ภาวนา ตองสวดตามแบบของคําสวด
- ถามีเวลา ก็สวดครบถวน
- ถาเวลานอย จะยนยออยางไร ก็พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ตํารับของคําสวด หลวงพอวัดปากน้าํ วางแนวไวดีแลว เราจะชวยรักษาตนฉบับกันไดแคไหน
ถาเราเครงครัดไว ตนฉบับคงอยูไดนาน
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คําถามบทที่ ๕
๑.
๒.
๓.
๔.

การตั้งนโม ๓ ครั้ง มีความมุง หมายอะไร
การตั้งใจใหถงึ พระพุทธเจาทั้งอดีต ปจจุบนั และอนาคตนั้น มีวธิ ีทาํ อยางไร
การกลาวขอขมาโทษตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆนนั้ เกิดประโยชนอะไรแกตัวเรา จงอธิบาย
การอาราธนาพระพุทธเจาใหมาสิงสูในกาย วาจา ใจ ของเรานั้น มีวธิ ีการตั้งใจอยางไร
การปฏิบัติเชนนั้น ใหผลอะไรแกเรา
๕. บารมี ๑๐ ทัศ มีอะไรบาง การอธิษฐานเรียกบารมีของเรามาเกื้อหนุน การเจริญภาวนา
มีการตั้งใจอยางไร อธิบาย
๖. การกลาวบูชาพระและการอาราธนาพระพุทธเจา กระทํากอนตั้งใจไวทศี่ ูนยกลางกาย และ
กระทําทีหลังตัง้ ใจไวที่ศนู ยกลางกาย ทานเห็นวาอยางไหนควรทํากอน โดยเหตุผลอะไร จงแสดง
๗. ทานไดรับเชิญไปฝกการภาวนาใหแกนกั เรียน ทานจะวางแผนการทํางานอยางไร
ก. การกลาวนําเรื่อง
ข. การแสดงอุปกรณ
ค. การนําปฏิบัติ
ง. การวัดผล
๘. จงลําดับขั้นตอนของการสอนฝกภาวนาอยางเต็มรูปมาดู และใหแสดงขั้นตอนการทํางานให
ชัดเจน
๙. การกลาวคําสวดและบูชาตามหนังสือทางมรรคผลนั้น ทานเห็นวามีความจําเปนเพียงไร
จงอธิบาย
๑๐. สมมุติวา มีเวลานอย แตเรามีความจําเปนตองใหผูปฏิบตั ิอาราธนาพระพุทธเจา และ
อธิษฐานบารมี ทานจะมีวิธยี นยออยางไร จงแสดง
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บทที่ ๖
ความพรอมในการสอนการเจริญภาวนาเบื้องตน
บทเรียนบทนี้เปนแบบทดสอบตัวทาน วาทานมีความพรอมในการสอนภาวนาเบื้องตนไดแลว
ถาทานไมเขาใจ ไดโปรดยอนกลับไปอานทบทวนตัง้ แตตนจนถึงบทเรียนนี้
หากทานเกิดความมัน่ ใจแลว
โปรดตอบคําถามนี้โดยไมเปดตํารา
(๑.) ทานบอกวิธีนงั่ ขัดสมาธิคูบัลลังกในแบบลีลา ๔ ใหถูกตองไดหรือไม
(๒.) ทานบอกทางเดินของใจ ๗ จุดหมายไดถูกตองหรือไม และฐาน ๗ ฐานนัน้ อยูต รงใด
ชี้ใหเห็นชัดเจน
(๓.) ทานบอกนําการกําหนดดวงใสใหเดินไปตามฐาน ๗ ฐาน และบริกรรมไปตามขั้นตอน
ทานบอกไดแมนยําหรือไม
(๔.) ทานกลาวนําเรื่อง กอนการกําหนดดวงใสไปตามฐาน ๗ ฐานไดหรือไม
(๕.) เมื่อผูปฏิบัติเห็นดวงธรรมแลว ทานจะบอกใหเขาเห็นธรรมกายเบื้องตนไดหรือไม
มีวิธีอยางไร
(๖.) ทานทองคําบูชาพระและคําสวดไดหรือไม และนํากลาวสวดแบบผันทํานองไดหรือไม
(๗.) ถามีเวลาจํากัด ทานจะกลาวนําใหผูปฏิบัติอาราธนาพระพุทธเจาอยางยนยอไดหรือไม
(๘.) การบอกวิชาจากดวงธรรมหนึ่ง ไปยังอีกดวงธรรมหนึ่ง บอกอยางไร และเมื่อถึง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ เปนขั้นตอนจะเห็นกายนัน้ ทานมีวธิ ีบอกอยางไร
(๙.) ทานมีวิธสี าธิตการเหลือกตาเขาไปในจอมประสาทอยางไร จงทําใหดู
(๑๐.) เมื่อออกจากดวงธรรมที่ ๖ (ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ) เปนขั้นตอนที่จะไปเขาอีกกายหนึ่ง
ทานมีวธิ ีบอกวิชาของการเขาไปดําเนินดวงธรรมในกายใหมนนั้ อยางไร จงแสดง
(๑๑.) นักปฏิบัติผูหนึง่ ไมเห็นดวงธรรมในทอง แตเห็นสวางที่ตา และชอบดูความสวางขางนอก
ทานจะมีวิธีแกไขใหเขาเห็นดวงธรรมขางใน โดยวิธีอะไร จงอธิบาย
(๑๒.) ตนธาตุอยูที่ไหน ทานจะนําผูปฏิบัติธรรมรุนใหมไปเฝาตนธาตุ ทานทําอยางไร
และบอกวิชาอยางไร
(๑๓) ทานจะนําผูบรรลุธรรมเขาอายตนะนิพพาน เพื่อเฝาธรรมกายพระพุทธองค ตองการ
ขอสัตตรัตนะ ทานมีวธิ ีทาํ อยางไร
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(๑๔.) เราไมมเี วลาที่จะตอวิชา ๑๘ กาย แตจะใหเห็นธรรมกาย ๕ องค ทานจะบอกวิชาอยางไร
จงอธิบาย
(๑๕.) ใหทา นเปดดูคําถามทุกบท แลวตอบคําถามใหครบทุกขอ

บทที่ ๗
การฝกภาวนาในทายืนและเดินจงกรม
การฝกภาวนาทางจิตทําได ๔ อิริยาบถ คือ
๑. อิริยาบถนั่ง
๒. อิริยาบถยืน
๓. อิริยาบถเดิน
๔. อิริยาบถนอน
อิริยาบถนั่ง คือ การนั่งคูบัลลังกแบบสมาธิ ไดกลาวไปแลว
อิริยาบถยืน เปนอิริยาบถแกการปวดเมื่อย หลังจากทําอิริยาบถนั่งมานานแลว การยืนหรือ
การยืนตรงนัน้ ทํานานไมได อยางมากทําได ๑๐ นาทีก็พอ เห็นวารางกายคลายจากความปวดเมื่อยแลว
ตองสั่งใหทําในทานัง่ ตอไป
ขอเสียของการยืนก็คือ ทํานานไมได เพราะขา ๒ ขางรับน้ําหนักรางกายในทาตรงไมไดนาน
แตถาเดินจงกรม ไมเปนไร เพราะเทากาวออก ทําใหเกิดฐานรับน้าํ หนักลําตัว ไมทาํ ใหลม แบบจงกรมนี้
ทํานานเทาไรก็ได ไมหาม
อิริยาบถนอน เปนอิริยาบถทีน่ ั่งและเดินมาจนเกิดความเมื่อยลาแลว เพื่อปองกันไมใหใจฟุง ไป
ในเรื่องอื่น แมนอนก็ตองบริกรรมไว

๑. การนั่งสมาธิแบบคูบัลลังก
เปนการนัง่ แบบลีลา ๔ ซึ่งกลาวมาแลว

๒. การยืนตรงและเดินจงกรม
การยืนตรง คือ การยืนอยูก บั ที่ ในทาของมือขวาทับมือซาย นิว่ ชี้ขวาจรดนิ้วหัวแมมือซาย
และนํามือมาวางไวราวเข็มขัด หลับตาเหมือนนัง่ สมาธิ ใจบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” และเพงดวงใส
แบบยืนตรงนี้ ใชสําหรับฝกนักเรียน นักศึกษา และหมูคณะ เปนการแกปวดเมื่อย แบบยืนตรงใหยืน
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อยาเกิน ๑๐ นาที ยืนนานไมได มีขอเสียตามทีก่ ลาวแลว และกอนยืนตรง จะสั่งใหยืนทันทีไมได ตองสั่ง
ใหบีบนวดขา จนกวาความปวดเมื่อยทุเลาไป จึงสัง่ ใหยนื ได ครั้นยืนไดพอสมควรแกเวลาแลว ตองสั่งให
นั่งสมาธิตามเดิม
การเดินจงกรมคือ การภาวนาโดยอิริยาบถเดิน ซึง่ การเดินนัน้ มีปริมณฑลเปนวงกลมหรือวงรี
ตามลักษณะของสถานที่ การเดินจงกรมนีท้ ําเปนหมูคณะ จะอยูในระเบียบอันดี
วัตถุประสงคของการเดินจงกรม ก็เพื่อบริหารกายควบคูกับการภาวนาทางใจ เปนการเปลี่ยน
อิริยาบถ แกการเมื่อยปวด หลังจากทําความเพียรในอิรยิ าบถนั่งมาแลว เปนการทดสอบวา แมเดิน
จงกรม ใจเราก็ยังจรดที่ศูนยกลางกาย ไมเผลอจากบริกรรม วิธีเดินใหนาํ มือประสานราวเข็มขัด สายตา
มองทอดไปเพียง ๒ ศอก แบบหลับๆ ลืมๆ ใจก็บริกรรมไปตามปกติ และเดินเลี้ยวโคงตามขอกําหนด

๓. การนอนภาวนาปางสีหไสยาสน
การฝกภาวนาในอิริยาบถนอน นิยมนอนตะแคงขวา เอามือขวาเปนที่รองรับแกม มือซายทอดไป
ตามลําตัว เทาซายวางทับเทาขวา ลักษณะการนอนแบบนี้ ดูพระพุทธรูปปางไสยาสนเปนแบบ
ใจบริกรรมไวที่ศูนยกลางกาย หรือจะทําวิชาอะไรก็ทําไป แตวาอยูในอิริยาบถนอน
เหตุผลที่ฝก ในอิริยาบถนี้ ตองการใหใจเกิดความคลอง ไมวาจะทําในอิริยาบถใดก็ทําไดทั้งนัน้
อีกอยางหนึ่ง ก็เปนการเปลีย่ นอิริยาบถ เนื่องจากรางกายเกิดความปวดเมื่อย หลังจากการฝกทานั่ง
สมาธิ ทายืน ทาเดินจงกรมมาแลว
การเจริญภาวนา ทําไดในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นัง่ นอน ตามที่กลาวแลว

ขอคิดคํานึงการสอนภาวนา
ไมวาเราจะนัง่ คูบัลลังกแบบสมาธิ ไมวาเราจะยืน ไมวาเราจะเดินจงกรม และไมวา เราจะนอน
เราทําภาวนาทางจิตไดเสมอ
เราทราบวาเรามีความปวดเมื่อย
ฝกเริ่มแรก มักเกิดความเมื่อยขบรุนแรง
เด็กๆ มักเมื่อยเร็วกวาผูใหญ
เราจะบังคับใหคนฝก ในภาวะแหงความเมื่อยนัน้ จะไดผลสักแคไหน เพราะเกิดความเวทนา
คือ ความเมื่อยลา ไมมจี ิตใจจะทํา
เราจึงมีวิธีแกความปวดเมื่อย ดวยการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อขจัดความปวดใหทเุ ลา ดวยการ
นั่งฝกบาง ยืนบาง จงกรมบาง นอนบาง
พึงเลือกใหถกู กาละและเทศะเถิด
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ขึ้นชื่อวา “ครู” ยอมมีกลวิธที ฉี่ ลาดเสมอ

คําถามบทที่ ๗
๑. ทานเปนวิปสสนาจารยฝกภาวนาพระสงฆที่มาอยูปริวาสกรรม ทานจะนํากลวิธี ๔ อิริยาบถ
ไปบัญญัติในการฝกอยางไร จงแสดงหลักการ และวิธกี าร
๒. ทานเปนผูฝกนักเรียน ทราบวานักเรียนมักเมื่อยขบในการฝก ทานจะมีวิธีฝกมิใหนกั เรียนเกิด
ความเบื่อหนายอยางไร จงแสดงหลักการและวิธีการ
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บทที่ ๘
ผูที่ยังไมเห็นดวงปฐมมรรค และผูที่เปนธรรมกายแลว
จะตองทําอยางไร
นับวาเปนความรูสําคัญ สําหรับผูที่ฝกแลว แตยังไมเห็นดวงปฐมมรรค วาเราจะมีวิธที ําอยางไร
เราจึงจะเห็น “ปฐมมรรค” ใหไดสักวัน
และนับวาเปนความรูสําคัญสําหรับผูเห็นธรรมกายแลว วาเรามีขอปฏิบัติอยางไร จึงจะเห็น
ธรรมกายในทองของเราอยูเ นืองๆ เพราะปรากฏวาเห็นธรรมกายแลว ตอมาไมเห็นเหมือนเดิม การรักษา
ธรรมกายของตนใหใส ใหเห็นแจมอยูเสมอ มีความยากเทากับการเลี้ยงทารกทีเดียว ขอแนะนํา
ตอไปนี้ จะชวยทานไดเปนอยางดี

ผูที่ยังไมเห็นดวงธรรมใหปฏิบัติดังนี้
๑.) ใหเพงดวงแกวขาวใส หรือใหเพงหลอดไฟฟาสีขาว หรือเพงดวงดาว หรือเพงดวงจันทร
ที่วา เพงก็คือ ดูดวยตา แลวนึกจดจํามโนภาพใหได หมายความวาใหหลับตา แลวนึกโนภาพ
ดวงจันทร ดวงดาว หรือดวงแกวใส ใหจาํ ไดดวยใจ
เมื่อนึกมโนภาพไดแลว ใหทา นนึกถึงมโนภาพนิมิตทีท่ า นพอใจนั้น อาจเปนดวงจันทรหรือ
ดวงแกวใส ใชใจนอมสิ่งนัน้ เขาทางชองจมูก (หญิงชองจมูกซาย และชายชองจมูกขวา) จากนัน้ นึกเลื่อน
ดวงใสไปไวที่เพลาตา (หญิงเพลาตาซาย ชายเพลาตาขวา) จากนั้นใหเหลือกนัยนตาของตัวเอง ใหชอน
กลับเขาไปในกะโหลกศีรษะของตน พรอมกับใชใจเลื่อนเอาดวงใสจากเพลาตาไปไวในกะโหลกศีรษะ
ดวย ใชใจของทานจี้กลางดวงใสในกะโหลกศีรษะ ใหดวงใสนิง่ แลวนึกเลื่อนดวงใสจากกะโหลกศีรษะ
ใหเลื่อนไปอยูใ นทองของทาน เมื่อดวงใสลอยอยูในทองแลว เปนอันใชได

อยาไปกังวลใจวา ดวงใสอยูที่เสนดายตัดกันสองเสนหรือ
เปลา และไมตองกังวลวา ดวงใสอยูที่ศูนยกลางกายหรือเปลา เพราะ
ถาคิดอยางนั้น จะเกิด “อุปาทาน” ดวงใสอยูในทองถือวาใชการได
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ใชใจจี้กลางดวงใส บริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” เรื่อยไป ตลอดวัน ตลอดคืน ทําอยูอยางนี้
ยืน เดิน นัง่ นอน หลับตา ลืมตา บริกรรมเรื่อยไป และนึกดูในทองใหเห็นดวงนิมิตใสนั้นเรื่อยไป
ทานจะทํางาน หรือพูดคุยกับใคร พึงใชใจเพื่อการงานนั้นครึง่ หนึ่ง และแบงมาดูดวงใส
ในทองครึ่งหนึ่ง บริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” ตลอดไป แมจะเขานอนก็ตอง “บริกรรม” จนหลับไป วิธนี ี้
รับรองวาตองไดเห็นดวงปฐมมรรคทุกคน ไมวันใดก็วันใดอยางแนนอน
๒.) วันหนึง่ ตองนัง่ ทําภาวนาและกลาวบูชาพระและทองคําสวด ตามทีม่ แี บบอยางไวแลว
อยางนอยวันละหนึ่งครั้ง

สําหรับผูที่เห็นธรรมกายเบื้องตนแลวใหปฏิบัติดังนี้
เมื่อใดเห็นธรรมกายแลว ใหรักษาไวใหดี ถารักษาไมดี ธรรมกายจะเลือนลางและหายไปได
การรักษานัน้ ทํายาก ประดุจเลี้ยงทารกนอย เหตุทหี่ ายและเลือนลาง เปนเพราะเหตุดังนี้

ไมหมั่นนึก ไมหมั่นหยุด ไมหมั่นนิง่
หมายความวา ไมเอาใจนึกถึงพระ ไมเอาใจหยุดอยูกับพระ ไมเอาใจนิ่งอยูก ับพระ คือ ใชใจไป
ทางอื่นหมด นานๆ จึงนึกถึงธรรมกายหนหนึ่ง ทําใหการหยุดการนิง่ ของใจ ไดสวนไมพอ จึงเห็นธรรมกาย
เลือนไป ไมชัด หรือไมเห็นเหมือนเดิม
ปญหานี้ เปนปญหาใหญ
มีวิธีแกดังนี้
ใหมองดูธรรมกายในทองของตน (นึกใชใจมอง)
จากนั้นนึกใชใจมองเขาชองจมูกองคพระ (หญิงชองจมูกดานซาย และชายชองจมูกดานขวา)
แลวเลื่อนใจมองเพลาตาของพระ (หญิงเพลาตาขางซาย และชายเพลาตาขางขวา) จากนั้นสงใจมองเขา
ไปในกะโหลกศีรษะขององคพระ บริกรรมวา “หยุดในหยุดๆ” แลวเลื่อนใจลงไปมองดูดวงธรรมในทอง
องคพระ บริกรรม “หยุดในหยุดๆ” จนเห็นธรรมเนืองๆ
ใชใจจี้กลางดวงธรรม ใหเห็นจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม จี้ตรงจุดใสเล็กนัน้ บริกรรม
“หยุดในหยุดๆ” ตลอดไป วิธีนี้ ชวยใหเห็นธรรมกายไดตลอด ไมเลือนไมหาย ทานจะทําอะไรก็ทาํ ไป
จะทําธุรกิจหนาที่กท็ าํ ไป แตใหแบงใจทําธุระทางธรรมตามวิธีนี้ครึ่งหนึง่ ถาทานเอาใจของทานไปทํางาน
หมดใจเลย เกิดขลังขึ้นมา ก็นั่งเพงธรรมกายกันเมื่อนั้น วิธีการนี้ธรรมกายของทานจะเลือนหรือไมเห็น
ไมวันใดก็วันใด

ผมวา การรักษาธรรมกาย ทํายาก และมีความยากประดุจเลี้ยงทารกนอย
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ดังนัน้ จึงขอใหทา นที่เปนธรรมกายแลว รักษาองคธรรมกายของทาน ตามวิธที ี่กลาวนั้น
และยิ่งกวานัน้
ถาทานมีความประสงคจะใหแตกฉานเร็วๆ เกิด “รู” เกิด “ญาณ” ขอใหทา นทําดังนี้
๑.) จี้ใจกลางดวงธรรมในทองธรรมกายตามวิธีทกี่ ลาวแลว และจี้ใจกลางดวงธรรมใหเห็น
“กลาง” ซึ่งเปนจุดใสเทาปลายเข็ม บริกรรม
“หยุดในหยุดๆๆ”
และ
“ใสในใสๆๆ”
และ
“ดับหยาบไปหาละเอียด”
และ
“กลางของกลาง กลางของกลางๆๆ”
จี้ใจแลวบริกรรมวิชา ๔ คําบริกรรมนั้น อยางใดอยางหนึ่ง องคพระธรรมกายจะขาวและใสยิ่งขึ้น
๒.) ความรูใหมที่ทา นไมทราบมากอน จะเกิดแกทา นเอง คือ
(ก.) เกิดญาณขึ้น เห็นเปนเรือ่ งเปนราว ในสิ่งทีท่ านตองการทราบ เพราะจุดใสเทา
ปลายเข็ม “วาง” ออกไปแลว จะเห็นในวางนั้น
(ข.) วิชายากๆ ในทางธรรม ทานลืมไปนานแลว จะนึกออกทันที ตรงจุดใสเทาปลายเข็ม
นั้น
(ค.) เกิดความคิด “ถูกตอง” ขึ้นมาในใจ ทําใหเราตัดสินใจไดถูก ไมพลาด
(ง.) ธรรมกายพูดใหไดยินดังๆ เปนการเตือนตัวเรา หรือขอธรรมที่เราพึงประสงค
และเกิด ธรรมกายใหมขึ้นมาเปนจํานวนมาก เปนที่นา ยินดียิ่งนัก ทานจะเกิดความสุขใจอยางเอกอุดม

คําถามบทที่ ๘
๑. มีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง ฝกทําภาวนาจะใหเห็นดวงปฐมมรรค แตก็ไมเห็นในการฝกคราวนัน้
ทานมีคําแนะนําอะไรใหแกเขาบาง
๒. ทานทีเ่ ห็นธรรมกายเบื้องตน ยังทําวิชาชั้นสูงไมได ทานมีคําแนะนําการปฏิบัติอยางไร
เพื่อใหเขาไดเห็นธรรมกายไดเสมอ มิใหธรรมกายเลือนหาย
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บทที่ ๙
การฝกเบือ้ งตนอันเปนพื้นฐาน
ใหดําเนินวิชา ๑๘ กายไดชัดเจน
การเดินวิชา ๑๘ กายเบื้องตน
มักพบปญหาดังนี้ คือ เห็นดวงธรรมไมชัด เห็นกายละเอียดไมชัด และเห็นธรรมกายไมชัดดวย
ผูฝกยังไมควรทําวิชา ๑๘ กาย
ควรฝกใหเห็นดวงธรรม และใหเห็นธรรมกายชัดเสียกอน

ตอเมื่อเห็น “ดวงธรรม” ชัดเจน และเห็นธรรมกายชัดเจน
แลว จึงจะตอวิชา ๑๘ กายให อันนี้เปนกลวิธีสําคัญ
กรณีผูเรียนเห็นดวงธรรม แลวเดินวิชาไปเห็นกายละเอียดตางๆ ของตน แตไมถึง “ธรรมกาย”
แลวหยุดทําเพียงนั้น กรณีนอี้ ยางพึงทําเลย เพราะกายละเอียดเหลานัน้ เลือนและหายงาย หากจะเดิน
วิชาตองแข็งใจทําไป จนถึง “ธรรมกาย” จึงจะไมเลือนไมหายไป
ดังนัน้ เพื่อความแนใจ จึงใหผูฝกเดินวิชาทบไปทวนมา จนกระทั่งเห็นธรรมกายชัดโดยตลอด
และเห็นดวงธรรมชัดโดยตลอด อยาเพิ่งเดินวิชา ๑๘ กาย ควรฝกใหเห็นดวงธรรมและเห็นธรรมกายชัด
เสียกอน จะฝกกี่วนั ก็ตามใจ
ตอเมื่อฝกเห็นดวงธรรมและเห็นธรรมกายชัดเจนดีแลว จึงตอวิชา ๑๘ กายให
วิธีฝกเบื้องตนมี ๒ วิธี คือ
๑. เห็นดวงธรรมแลวจี้ถึงธรรมกาย
๒. เห็นดวงธรรม ๖ ดวงแลวถึงธรรมกาย

วิธีเห็นดวงธรรมแลวจีถ้ ึงธรรมกาย
วิธีนี้แบงการฝกเปน ๒ แนว
ก.) วิธีจี้ดวงธรรมดวงเดียวแลวใหเกิดธรรมกาย
ทําใหเปนธรรมกาย ๕ องค คือ จากธรรมกายเล็ก ไปถึงธรรมกายใหญ
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๑. ธรรมกายโคตรภู (หนาตักกวาง ๕ วาหยอน)
๒. ธรรมกายพระโสดา (หนาตักกวาง ๕ วาเต็ม)
๓. ธรรมกายพระสกิทาคามี (หนาตักกวาง ๑๐ วา)
๔. ธรรมกายพระอนาคามี (หนาตักกวาง ๑๕ วา)
๕. ธรรมกายพระอรหัตต (หนาตักกวาง ๒๐ วา)
- การบอกวิชา “หยุดในหยุด” ไปกลางดวงธรรม จี้ใหเห็นกลาง (จุดใสเทาปลายเข็ม)
เมื่อเห็น “กลาง” แลว จี้ใจลงที่ “กลาง” บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” เมือ่ “กลาง” วางหายไป
เกิดภาวะ “สุญญตา” ในวางนั้น เกิดธรรมกายโคตรรภู
เห็นธรรมกายนั่งอยูในทองตัวเรา และตัวเราหันหนาไปทางใด ธรรมกายก็หนั พระพักตรไปทาง
นั้น
จากนั้นสงใจของเรามองไปทีป่ ากชองจมูกธรรมกาย หญิงนึกมองชองจมูกขางซาย ชายมองมอง
ชองจมูกทางขวา แลวเลื่อนใจมองทีเ่ พลาตาขององคธรรมกาย หญิงเพลาตาซาย ชายเพลาตาดานขวา
จากนั้นเหลือกตาตัวเอง นึกมองเขาไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย นึกใหเห็นดวงใสในกะโหลกศีรษะ
ของธรรมกาย แลวเลื่อนใจของเรามองดูดวงธรรมในทองธรรมกาย
บริกรรม “หยุดในหยุด” จนกวาจะเห็นดวงธรรม
เห็นดวงธรรมแลว จี้ใจกลางดวงธรรม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหเห็น “กลาง”
เห็น “กลาง” แลว จี้ใจลงที่ “กลาง” นัน้ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนกวา “กลาง” วางและ
หายไป เกิดภาวะ “สุญญตา” เกิดธรรมกายพระโสดาในวางนั้น ธรรมกายพระโสดาประทับนั่งในทองเรา
อีก
จากนั้น ดําเนินการตามวิธีนี้ จนเกิดธรรมกายพระอรหัตต รวม ๕ ธรรมกาย จนกวาจะคลองและ
เกิดความชํานาญ เห็นวาชํานาญแลว คราวนี้ใหใชวิธนี ี้ คือ จี้ดวงธรรมแลวเห็นธรรมกาย ทําใหเปน
๑๐ ธรรมกาย ตั้งแตธรรมกายโคตรภูหยาบถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด รวม ๑๐ ธรรมกาย
เมื่อเห็นวา การฝกวิธีดังกลาว ผูเรียนทําไดชํานาญแลว เราก็เพิม่ ดวงธรรมใหครบ ๖ ดวง
วิธีนี้แปลก คือ ถาทําดวงธรรมครบ ๖ ดวง ตองทําธรรมกายใหครบ ๑๐ ธรรมกาย จะไปตัดและยอไมได
ข.) วิธีเห็นดวงธรรม ๖ ดวงแลวถึงธรรมกาย
วิธีนี้ลาํ ดับดวงธรรม ๖ ดวงแลวถึงธรรมกาย ตั้งแตธรรมกายเล็กถึงธรรมกายใหญ คือ ตั้งแต
ธรรมกายโคตรภูหยาบถึงธรรมหายโคตรภูละเอียด รวม ๑๐ ธรรมกาย
ลําดับแรก บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนเกิดดวงปฐมมรรค แลวลําดับดวงธรรมตอไป ดวงศีล
ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ เกิด “ธรรมกายโคตรรภูหยาบ” ตามวิธีการที่
กลาวมาในทีห่ ลายแหงแลว
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ดําเนินการตามวิธนี ี้ จนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด (ผูบอกวิชาตองบอกวิชา ใหเปนไปตาม
ขั้นตอน ตอนใดบอกอยางไร และมีการตรวจเช็คอยางไร ตอไปจะบอกอยางไร พูดมาแลว)
ลําดับสอง เมือ่ ถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียดแลว ใหเดินวิชาถอยหลัง (ปฏิโลมกลับ) ชวยให
เห็นกายและดวงธรรมชัดยิง่ ขึ้น คือ ถอยหลังจากพระอรหัตตละเอียดกลับมาหาธรรมกายโคตรรภูหยาบ
ลําดับถอยเขามาทีละกาย กายละ ๖ ดวงธรรม ตามวิธีดงั นี้
บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” และจี้ใจกลางดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
แลวลําดับดวงธรรมใหครบ ๖ ดวง วิธนี ับดวง ใหนับถอยหลัง ทองในใจตามและทําไปดวย คือ
หยุดในหยุด เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
จี้กลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ เห็นดวงวิมุตติ
จี้กลางดวงวิมตุ ติ เห็นดวงปญญา
จี้กลางดวงปญญา เห็นดวงสมาธิ
จี้กลางดวงสมาธิ เห็นดวงศีล
จี้กลางดวงศีล เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
จี้กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน นึกใหเห็น “กลาง” (จุดใสเทาปลายเข็ม) จี้ “กลาง” แลว
บริกรรม “หยุดในหยุดๆ” จากนัน้ “กลาง” จะวางและหายไป เห็น “ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ” อยูใน
วางนัน้ และธรรมกายพระอรหัตตหยาบประทับนัง่ อยูในทองเรา ตัวเราหันหนาไปทางใด องคธรรมกาย
ก็หนั พระพักตรไปทางนั้น
จากนี้ไป จะเดินวิชาจากธรรมกายพระอรหัตตหยาบ ถอยหลังมาถึงพระอนาคามีละเอียด
มีวิธที ําอยางไร สังเกตใหดี
สงใจของเรามองชองจมูกองคธรรมกายในทองเรา คือ ธรรมกายพระอรหัตตหยาบ เลือ่ นใจมอง
เพลาตา และเลื่อนเขาไปในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย จากนั้นเลื่อนใจลงไปในทองของธรรมกาย
บริกรรม หยุดในหยุด ใหเห็นดวงธรรมในทองธรรมกาย จี้ใจนิง่ กลางดวงธรรม แลวทองในใจ ลําดับ
ดวงธรรมถอยหลัง
หยุดในหยุด เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
จี้กลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ เห็นดวงวิมุตติ
จี้กลางดวงวิมตุ ติ เห็นดวงปญญา
จี้กลางดวงปญญา เห็นดวงสมาธิ
จี้กลางดวงสมาธิ เห็นดวงศีล
จี้กลางดวงศีล เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
จี้กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ใหเห็น “กลาง”
จี้กลาง ให “กลาง” วางและหายไป
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ในวางนั้นเห็น “ธรรมกายพระอนาคามีละเอียด” หนาตักกวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม
ขาวใส
ใหดําเนินการตามวิธนี ี้ ถอยหลังเรื่อยมาจนถึงธรรมกายโคตรภูหยาบ
การฝกแนวนี้ ใหฝกไปจนคลองและชํานาญ

เมื่อเห็นวา ผูปฏิบัติเห็น “ดวงธรรม” และธรรมกายชัดเจน
ดีแลว จึงตอวิชา ๑๘ กาย อยางเต็มรูป
หลักมีอยูวา ถาเห็นดวงธรรมชัดและเห็นธรรมกายชัดแลว
ยอมเห็นกายละเอียด ประเภทกายโลกียชัดดวย
เราควรใชวิธนี ฝี้ กผูปฏิบัติไปกอน ตอเมื่อชํานาญแลว จึงถึงขั้นตอวิชา ๑๘ กาย เพราะการทําวิชา
๑๘ กาย เปนของยากมาก กอนถึงวิชา ๑๘ กาย ควรฝกการลําดับธรรมกายแนวนีก้ อน จะฝกนานแคไหน
ใหอยูในดุลพินิจของผูสอน อยาใจรอน
พูดถึงการสอนนักเรียน หรือฝกพุทธบริษทั เปนหมูคณะ เราควรทําเพียงขั้นเห็นดวงธรรมเพียง
ดวงเดียว แลวจี้ใหเห็นธรรมกาย คนละ ๒ธรรมกายก็พอแลว เพราะเราไมมีเวลามาก
เสร็จขั้นตอนนัน้ จึงมาหลักสูตร ๕ ธรรมกาย โดยวางแนวฝกธรรมกายละ ๑ ดวงธรรม
แลวเลื่อนมาเปน ๑๐ ธรรมกาย แบบธรรมกายละ ๑ ดวงธรรม
เลื่อนขึ้นเปน ๑๐ ธรรมกาย แบบธรรมกายละ ๖ ดวงธรรม รวมทั้งทําปฏิโลม (ถอยหลัง) ดวย
จึงเริ่ม ๑๘ กายเต็มรูป รวมทั้งฝากธาตุธรรมตอตนธาตุและขอรัตนะเจ็ดดวย

คําถามบทที่ ๙
๑. กอนที่ทา นจะตัดสินใจตอวิชาขั้น ๑๘ กาย ทานมีกลวิธกี ารฝกอะไรบาง และอยางไร จงชี้แจง
และใหเหตุผล
๒. ทานจงลําดับขั้นตอนการบอกวิชา และกําหนดคําบริกรรมใหผูเรียนทองตาม ตามขัน้ ตอนใน
ขอ ๑ มาใหดอู ยางละเอียด
๓. เมื่อผูปฏิบัติเห็นปฐมมรรคแลว เหตุใดทานจึงไมบอกวิชา ๑๘ กาย โดยทันที จงใหเหตุผล
๔. ถาทานไปสอนนักเรียนหรือผูปฏิบัติเปนหมูคณะ สําหรับรายที่เปนปฐมมรรคแลว ทานจะตอวิชา
อะไรใหเขา โดยเหตุผลอะไร จงชี้แจง
๕. ปฏิโลมคืออะไร จงแสดงวิธปี ฏิโลมมาใหดู
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บทที่ ๑๐
ความพรอมเกี่ยวกับความรูและกลวิธีฝกเบือ้ งตน
ในบทนี้ เปนบททบทวนความรูเบื้องตนและกลวิธีฝก ใหเปน ๑๘ กาย ไดกลาวมาแลว
โดยครบถวน
เรามีความพรอมที่จะสอน และมีวิธที ี่จะตอวิชา ๑๘ กายไดอยางภาคภูมิ
จากนี้ไป จะเปนความรูชั้นสูง ซึ่งเปนความรูร ะดับสูงขึ้นไป และสูงขึ้นไป
หากทานมีขอของใจอยางไร โปรดอานทบทวนดูใหม
ตอเมื่อทานรูตวั วา ทานมีความรูพอตัวแลว ทานมีความพรอมแลว จึงอานบทอื่นตอไป
แตถาอะไรไมแมน ไดแตอานผานไปใหจบไปบทหนึ่ง ยังไมมีสาระความรูขึ้นอกขึ้นใจเลย
กรณีนี้ ขอใหทา นอานทบทวนดูใหม แลวจดโนตยอ เพื่อทองจําใหได

เราจะจําแบบหลงๆ ลืมๆ สอนเขาไป ผิดๆ ถูกๆ ไมดีแน
สอนถูกไมเปนไร หากพลาดพลั้งสอนผิดไป ยอมเกิดโทษแกผูสอน
ดังนัน้ ควรหมัน่ อาน ควรหมัน่ ทอง
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ขุดบอลอธารา
ขุดตื้นๆ น้าํ บมี

ใหอุตสาหขุดร่ําไป
ขุดถึงที่น้ําจึงไหล

การทําความเพียรนั้น เหมือนการขุดบอเพื่อจะหาน้ํามาใช
หากขุดกันแตผิวดิน คือ ขุดตื้นๆ ก็จะไมถึงตาน้ํา เมื่อไมถึง
ตาน้ํา เราจะไมไดน้ําใช ทานใหขุดลึกๆ จึงจะถึงตาน้ํา คือ
ทําความเพียรใหมาก ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไมวันใดก็วันใด
พระมงคลเทพมุนี
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บทที่ ๑๑
เหตุใดการฝกใจกําหนดจุดพักใจถึง ๗ ฐาน
เหตุผลที่กําหนดที่พักใจ ๗ จุดหมาย ก็คือ
๑. ใจของเราโดยธรรมชาติมีที่พัก ๗ ฐาน
คือ กอนทีเ่ ราจะนอน “หลับ” ปราณคือ ลมหายใจ เขาทางชองจมูกแลว เดินไปตามฐาน
๗ ฐาน เมื่อถึงฐานที่ ๗ ลมไปหยุดตรงฐานที่ ๗ และใจของเราก็หยุดที่ฐานที่ ๗ แลวเราก็ “หลับ”
ถาใจหยุดจึงหลับ หากใจไมหยุดก็ยังไมหลับ
การที่เราพักใจตามฐานตางๆ แลวบริกรรม เปนการปฏิบัตติ ามหลักของธรรมชาติ อันนี้เปน
เหตุผลหนึ่ง
๒. ใหรูทางมาเกิดไปเกิด
หมายถึง การที่สัตวโลกมาเกิด โดยเขาสูครรภมารดา และเปนตัวตนขึ้นมาเปนมนุษย
ไปเกิด หมายถึง สัตวโลกตาย โดยทิง้ รางของตนไว และกายละเอียดไปหาภพเกิดใหม
(โบราณวา วิญญาณไปสูปรโลก)
ถามาเกิดเดินใน และถาไปเกิดเดินนอก
คือการมาเกิด ใจของสัตวเขาสูชองจมูก แลวเดินไปตามฐาน และไปหยุดตรงฐานที่ ๗ และถา
จะไปเกิด (ตาย) ใจจะมาหยุดตรงฐานที่ ๗ กอน แลวเลื่อนมาฐานที่ ๖-๕-๔-๓-๒ แลวออกจากชองจมูก
จังหวะที่ “ตาคาง” แสดงวา ใจเดินมาหยุดที่ฐานที่ ๓ คือ จอมประสาท เริ่มตายจากจุดนี้ พอใจออกจาก
ชองจมูก แปลวา ตายสนิทแลว จากนั้นกายฝนของผูตายคือ กายละเอียด จะไปไหนก็สุดแตบุญกรรมของ
เขาผูนนั้ ถากายมนุษยทาํ บุญสุนทาน กายฝนของเขาก็ไปสุคติ แตในทางกลับกัน ถากายมนุษยของเขา
ทําเวรกรรม กายฝนของเขาก็ไปสูทุคติ
ดังนัน้ ปรโลก ก็คือ โลกอืน่ ของผูตาย มีทงั้ ปรโลกสุคติและปรโลกทุคติ
เรื่องของการมาเกิด ก็คือ ผูมาเกิดมาอยูกับผูเปนบิดากอน คือ กายละเอียดของผูมาเกิดเขา
ชองจมูกบิดา เสมือนหนึง่ เขาสูนวิ าสสถานใหญ ถาเปนชายเขาชองจมูกขวา และถาเปนหญิงเขา
ชองจมูกซาย แลวไปตั้งอยูทศี่ ูนยกลางกาย (ฐานที่ ๗) ของบิดานัน้
ตอมา บิดาไดประกอบกามกิจกับมารดา ขณะที่ประกอบกามกิจนัน้ กายของผูม าเกิดดับลงแลว
กลายเปนธาตุธรรม มีลักษณะเปนดวงใส เดินทางออกจากศูนยกลางกายของบิดา (ฐานที่ ๗) แลวมา
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ฐาน ๖-๕-๔-๓-๒-๑ จากนัน้ เขาจมูกของมารดา ถาเปนชาย เขาทางชองจมูกขวา หญิงชองจมูกซาย
(ไปตามฐานตามที่ลาํ ดับไว ๗ ฐาน) แลวมาฐานที่ ๒ (เพลาตา) ฐาน ๓ (จอมประสาท) ฐาน ๔
(ชองเพดาน) ฐาน ๕ (ชองลําคอ) ขณะที่อสุจิของชายหลัง่ เกิดความรูสกึ สุดยอดแหงการประกอบกามกิจ
ดวงใสอันเปนธาตุธรรมละเอียด “หยุด” ทีฐ่ านที่ ๖ ของมารดาทันที และลอยจากฐานที่ ๖ มาสูฐ านที่ ๗
แลวเคลื่อนเขาสูอูมดลูกกลางตอมเลือดของมารดา (ที่ตอ มเลือดมีชองรู สําหรับเลือดระดูเดิน เหมือนกับ
ชองรูทหี่ ัวนม สําหรับใหน้ํานมเดิน) เมื่อดวงใสตั้งบนตอมเลือดแลว ทําใหชองเลือดปด จากนัน้ มารดาก็
ขาดระดูเปนตนไป จากนัน้ ดวงใสอันเปนธาตุธรรมละเอียด ก็เริ่มขยายกายใหหยาบขึ้น เกิดเปนกอนและ
เปนตัวตนขึ้นมา
ตามทีก่ ลาวนี้ แสดงถึงการเกิดของสัตวโลก วาจะตองเดินไปตามฐาน ๗ ฐาน อันนีก้ เ็ ปนเหตุผล
หนึง่ ที่ใจจะตองไปพักตามจุดหมาย ๗ จุดนั้น แสดงวามาเกิด “เดินใน” ตามที่กลาวแลว
แตถา “ไปเกิด” คือ ตาย ใจของผูตายจะไปหยุดทีฐ่ านที่ ๗ และถอยหลังมาจนถึงฐานที่ ๑
แสดงวาไปเกิด “เดินนอก”
๓.) การเกิดธรรมหรือที่เรียกวา เห็นธรรมนั้น ใจของเราก็ตองเดินไปตามจุดหมาย
๗ จุดเชนนั้นดวย
สุดทาย ตองไปทําใจหยุดใจนิ่งตรงศูนยกลางกาย คือ ตรงฐานที่ ๗ เพราะฐานที่ ๗ เปนที่ตงั้ ของ
ปฐมมรรค อันเปนจุดเริ่มตนของการเห็นธรรมตรงนั้น ถาไปตั้งใจไวทอี่ ื่น เราก็หมดโอกาสไดเห็นธรรม
เพราะไมถูกจุดเริ่มตน เมื่อไมถูกจุดเริ่มตน ก็แปลวา ลมเหลวสิน้ เชิง

ถามวา จะไมกําหนดที่พักใจไดหรือไม ตอบวา ทําอยางนั้นไมได เพราะแบบ
สําเร็จเปนเชนนั้น จึงตองปฏิบัติเชนนั้น

99

คําถามบทที่ ๑๑
๑. ฐาน ๗ ฐาน แสดงถึงอะไร
๒. เหตุผลอะไร ใจเราจึงมีทพี่ ัก ๗ จุด
๓. ทุคติภูมิ คืออะไรบาง สุคติภูมิ คืออะไรบาง
๔. ที่เรียกวา มาเกิดเดินใน ไปเกิดเดินนอก คืออะไร อธิบาย
๕. เวลาเรานอนหลับ กอนที่จะหลับ ถามวาใจหยุดอยูท ี่ไหน
๖. กายไปเกิดกายมาเกิดคืออะไร โบราณเรียกวาอะไร
๗. คนใกลตายมักตาคาง ถามวา ขณะนัน้ กายจะไปเกิดเดินทางมาถึงฐานใดของกายมนุษย
๘. จงอธิบายถึงกายมาเกิด เวลามาเกิดมาอยางไร จนถึงขัน้ เขาสูครรภของมารดา
๙. ปฐมมรรคอยูตรงไหน ทําอยางไรจึงจะเห็นปฐมมรรค
๑๐. ลมหายใจเขาไปหยุดอยูตรงไหน ตรงนัน้ เรียกวาอะไร มีความสําคัญอยางไร จงชี้แจง
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บทที่ ๑๒
อันเนื่องมาจากคําสวดอาราธนาพระพุทธเจา
ก. พระพุทธเจา
พระพุทธเจามีหลายระดับ ขอที่พิสูจนวา เปนพระพุทธเจาก็คือ “บรรลุธรรมกาย” ถาสามารถ
บรรลุโดยลําพังพระองคเอง ไมมีใครชี้แนะ ไมมีครูอาจารย เรียกวา “สัพพัญูพทุ ธเจา” ทําหนาที่
ปนเจาของศาสนา และอบรมสั่งสอนพุทธบริษัท
“อนุพุทธเจา” ไดแก ผูเปนธรรมกาย โดยจําเริญตามรอยยุคลบาทของพระองค
“ปจเจกพุทธเจา” ไดแก ผูเปนธรรมกายแลว ไมไดสอนใคร ปฏิบัติเฉพาะตนเทานัน้
“สาวกพุทธเจา” ไดแก ผูเปนธรรมกาย จากการสอนของพระองค ยังแบงเปน อัครสาวก
อสีติสาวก คือ เปนพระเถระสําคัญ ชวยงานปกครอง ชวยงานสอน ชวยงานจําวิชา อยาง
พระโมคคัลลานะและสารีบตุ ร ก็ทําหนาทีเ่ ปนอัครสาวก และพระอานนท ชวยงานจําวิชาและทําหนาที่
เปนอุปฏฐาก เปนตน
สุตพุทธเจา และ พหูสูตรพุทธเจา เปนพระพุทธเจาอีกระดับหนึง่ เกิดจากการไดยินมากไดฟง
มาก จําคําสอนไดแตกฉานบริบูรณ เปนพระไตรปฎกแหงคําสอน จัดเปนพระพุทธเจาอีกระดับหนึ่ง
จําบทเรียนไดมาก จําหลักสูตรไดมาก จําเนื้อหาสาระไดมาก ผูทรงไวซงึ่ ปฎกแท เปนพหูสูตทางทฤษฎี
การจะเปนพระพุทธเจา ไมวา ประเภทใด การจะเปน อัครสาวก อสีติสาวก พุทธบิดา พุทธมารดา
และอุปฏฐาก ตองสรางบารมีใหเต็มสวน และอธิษฐานไวในบารมีนนั้ วาเราจะเปนอะไร ตอเมื่อบารมี
เต็มสวน จึงเปนไดตามปรารถนานัน้ หากไมไดอธิษฐานไวในบารมี และไมไดสรางบารมีใหเต็มสวน
จะเกิดเปนตําแหนงดังกลาวไมไดเลย

ข. พระพุทธเจาสามกาล
พระพุทธเจาในอดีต หมายความวา ตรัสรูไปแลวศาสนาที่พระองครับผิดชอบนั้น เสร็จสิ้นไป
แลว มีจาํ นวนมากนอยเทาไร นับไมถว น คํานวณดวยรูและญาณของธรรมกาย ก็คํานวณไมถว น อุปมา
วามากกวาเม็ดทรายในทองมหาสมุทร
พระพุทธเจาในปจจุบัน หมายความวา องคที่เปนเจาของศาสนาปจจุบัน ภารกิจศาสนาของ
พระองคยงั ดําเนินอยู ยังตองรับผิดชอบอยู อายุความศาสนาของพระองคยังไมสนิ้ สุด ตอเมื่อไมมี
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พระสงฆสืบตอ คือ ไมมีพระสงฆบวชเพื่อทรงไวซงึ่ คําสอน และพุทธบริษัทไมทราบคําสอน
ไมมีการปฏิบตั ิตามคําสอน ก็แปลวา ศาสนาของพระองคสิ้นสุดแลว
พระพุทธเจาในอนาคต หมายความวา องคที่จะมาตรัสรูองคตอไป ขณะนี้กําลังสรางบารมีอยู
เชนกําลังบวชเปนพระสงฆเพิ่มพูนบารมีศีล เพื่อใหบารมีเต็มสวน ๓๐ ทัศ เรียกวา โพธิสัตว แปลวา
ผูจะไดตรัสรูตอไปในวันหนา ดังนีเ้ ปนตน
พระพุทธเจาทัง้ สามกาลนี้ มีหนาที่และภารกิจตางกัน พระพุทธเจาในอดีตมีหนาที่อยางหนึ่ง
พระพุทธเจาในปจจุบนั ก็มหี นาที่อยางหนึง่ และพระพุทธเจาในอนาคต ก็มีหนาที่เฉพาะของภาคอนาคต

ค. จํานวนของพระพุทธเจา
- พระพุทธเจาที่เขาอายตนะนิพพานไปแลว มีจาํ นวนเทาไร ประมาณไมถวน พระพุทธเจาทีม่ ี
ภารกิจตองทํางานในปจจุบนั นับจํานวนไมถวนเหมือนกัน และที่จะมีตอไปในอนาคต ยิ่งประมาณไมได
ทีเดียว หลวงพอวัดปากน้าํ บอกวา พระพุทธเจาในอดีต คือ ที่ตรัสรูลวงไปแลวในอดีต มีจํานวนมากกวา
เม็ดทรายในทองพระมหาสมุทรทัง้ ๔ ถามวามากกวาจํานวนเทาไร ตอบวาจะนับจะประมาณมิได คือ
มากยิง่ กวามาก
- พระพุทธเจาในปจจุบัน และที่จะมีตอไปในอนาคต ลวนแตมีจํานวนจะนับและจะประมาณมิได
ทั้งนั้น แปลวา มากมายเหลือคณานับ ถาจะนับก็นับไมถวน และจะคํานวณก็คํานวณไมถูกอีกเหมือนกัน
- คําวา “มากกวาเม็ดทรายในทองมหาสมุทรทัง้ ๔” เปนคําเปรียบเทียบวามีจํานวนมากมาย
ยิ่งนัก มากกวาเม็ดทรายในทองสมุทรถึง ๔ มหาสมุทร และ “มากกวา” เทาไร เราก็หมดปญญาทีจ่ ะ
คํานวณ อยาวาแตมหาสมุทร ลองหยิบทรายมาเพียงกํามือเดียว เราก็หมดปญญาคํานวณแลววามีกี่เม็ด
มหาสมุทรทั้ง ๔ นัน้ หมายถึง มหาสมุทรใด สมมุติวา เราเอามหาสมุทรในโลกมนุษยตามความรู
ภูมิศาสตร คือ มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟค มหาสมุทรแอตแลนติค และมหาสมุทรแอนตาคติค
โดยนับจํานวนเม็ดทรายทั้ง ๔ มหาสมุทรเหลานี้มารวมกันเขา จะไดจาํ นวนสักปานใด และถาเราไป
หมายเอามหาสมุทรรอบเขาพระสุมรุที่ชื่อวามหาสมุทร “สีทันดร” ซึ่งเปนมหาสมุทรของจักรวาลเพียง
๔ จักรวาล จํานวนเม็ดทรายจะมากมายอยางประมาณมิไดยิ่งขึ้นไปอีกเปนทวีคูณ และถาเราไปหมายถึง
มหาสมุทรที่อยูรอบเขาพระสุเมรุ ๔ มหาสมุทร จํานวนเม็ดทรายจะยิง่ มากขึ้นอีกหลายเทาทวีคูณทีเดียว
ดังนัน้ จึงขอยุติวา มหาสมุทรอะไรก็ไดยกมา ๔ มหาสมุทร เปนขอเปรียบเทียบวา มากจนกระทั่ง
นับไมถวน นับไมถูก ประมาณก็ไมได
จึงเปนขอเตือนใจเราวา พระพุทธเจาไดเขาอายตนะนิพพานไปแลว มากมายขนาดไหน
แลวเราเลา ไดอะไรไปแคไหนแลว พระองคเปนธรรมกายไปมากตอมากแลว ศาสตรวาดวยวิชา
ธรรมกาย อันเปนวิชาของผูเปนธรรมกายเทานั้น ทีเ่ รียนรูได พระองคกเ็ รียนรูจนเจนจบ และสงผลให
พระองคเขอายตนะนิพพานไปแลว ไมทราบวาเทาไรตอเทาไร แลวตัวเราเลา ไปอยูท ไี่ หน ทําไมไมเรียน
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อยางพระองคบาง จะไดเขาอายตนะนิพพานอยางพระองคบาง คงจะไปโลเลเหลวไหลในชาติใด เพิ่งจะ
มาเจอธรรมกายในชาตินี้ เมื่อเจอแลว พบแลว ไมควรปลอยใหโอกาสผานไป ควรเรงสรางบุญ
สรางบารมีกอ นใหญ ดวยการเรียนวิชาธรรมกายใหแตกฉาน แมจะยังเขาอายตนะนิพพาน
ไมไดในชาตินี้ แตก็ไดกอบโกยบารมีดว ยการเรียนวิชาธรรมกายไปไมนอย
หากคิดไดดังนี้ ความคิดของเราดูจะเขาทาเหมือนกัน

ง. พระนพโลกุตรธรรมเจา ๙ ประการ
หมายถึง มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ รวมกันเปน ๙
โปรดดูชื่อธรรมกาย จัดเปนคู แถวซายเปนมรรค แถวขวาเปนผล
๑. ธรรมกายพระโสดามรรค
๒. ธรรมกายพระโสดาผล
๓. ธรรมกายพระสกิทาคามีมรรค
๔. ธรรมกายพระสกิทาคามีผล
๕. ธรรมกายพระอนาคามีมรรค
๖. ธรรมกายพระอนาคามีผล
๗. ธรรมกายพระอรหัตตมรรค
๘. ธรรมหายพระอรหัตตผล
การละสังโยชนมีเปนขั้นๆ ซึง่ จะไดกลาวในบทตอไป ซึ่งการละสังโยชนนั้นก็คือ การละกิเลส
ตั้งแตกิเลสขัน้ หยาบจนถึงกิเลสละเอียด (อนุสัย) เมื่อละระดับเบื้องตนได ก็เลื่อนความเปน
“อริยะ” ในลําดับตอไป เชน พระโสดามรรคเลื่อนเปนพระโสดาผล และพระโสดาผลเลื่อนเปน
พระสกิทาคามีมรรค ในที่สดุ เลื่อนเปนอรหัตตผล และพระอรหัตตผลตรัสรูความแจงของนิพพานอยาง
ละเอียดลอออีกครั้งหนึ่ง พรอมที่จะเขานิพพานทุกเมื่อ โดยธรรมกายของพระองคเต็มสวนอยูเรื่อย
รัศมีธรรมกายจรัสอยูเรื่อย การหยุดการนิง่ คือ นิโรธ ทําไดละเอียดยิ่งขึน้ เรียกธรรมกายพระ
อรหัตตผลที่พรอมเขานิพพานวา “นิพพาน ๑” คือ ละสังโยชนกันมาเพื่อความหลุดพนจากกิเลส
หลุดพนแลวก็เขานิพพาน
ในการอาราธนาจะอาราธนาเพียงมรรค ๔ ผล ๔ เทานัน้ ไมได จะตองอาราธนานิพพาน ๑ ดวย

จ. พระอริยสงฆกับสมมุติสงฆ
พระอริยสงฆ ไดแก มรรค ๔ ผล ๔ ตามทีก่ ลาวแลว สวนสมมุติสงฆ ไดแก ภิกษุศีล ๒๒๗ ที่บวช
สืบพระพุทธศาสนา ไดแก ภิกษุสงฆทุกวันนี้
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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 มีสัณฐานเล็กเทาปลายเข็ม
๓. ฆานทวาร
ไดแก จมูก ศูนยการรับกลิน่ อยูท านกลางจมูก มีสัณฐานคลายเทาแพะ
๔. ชิวหาทวาร
ไดแก ลิ้น ปลายลิ้นรูรสหวาน หนาลิ้นรูรสเค็ม หลังของลิ้นรูรสเปรี้ยว โคนลิ้นรูรสขม
๕. กายทวาร
ไดแก สรีระ มีสัณฐานกลมคลายดอกบัว ขาวและใส อยูท ั่วทุกขุมขน ทัว่ รางกาย
๖. มโนทวาร
ไดแก ใจ มีสณ
ั ฐานขาวใสและกลม อยูก ลางเนื้อหัวใจ

การอาราธนาพระพุทธเจา ใหเขามาบังเกิดในทวารทั้ง ๖ ก็เพื่อ
พระองคจะไดมาเดินสมาบัติดวยธรรมกายของพระองค โดยยอ
ธรรมกายใหเล็กลง แลวเดินสมาบัติที่ศูนยกลางของ “แกว”
ทวารเหลานั้น เพื่อใหเกิดความสะอาด
แกวทวารคือ ศูนยกาํ เนิดแหงทวาร ถูกปนเปนดวยอารมณที่ไมสะอาด เพราะรับอารมณ
รอยแปดนั้นเอง
ศูนยกาํ เนิดของทวารเปนจุดเล็กๆ เหตุใดธรรมกายของพระพุทธเจา ซึง่ มีขนาดหนาตักกวาง
๒๐ วา สูง ๒๐ วา จึงเขาไปทําสมาบัติได เราเคยไดยนิ มาแลววา พระพุทธองคเขาไปเดินสมาบัติในเมล็ด
พันธุผกั กาด และเม็ดกรวดทรายได เรื่องนีเ้ ราตางไดยนิ ไดฟงมาแลว ธรรมกายของพระพุทธเจาทําใหเล็ก
ไดใหญไดตามความตองการ อันนี้เปนพุทธานุภาพ แมตัวเราเองก็พอทําได ลองหาเม็ดกรวดมากอนหนึ่ง
แตแรกพึงตั้งขอสังเกตไววา กรวดหรือเม็ดทรายนี้ ไมขาวและไมใสเทาที่ควร จากนัน้ ใหหาภาชนะปด
เม็ดกรวดทรายนี้ ไมตองเปดดู ลองอาราธนาธรรมกายของทานเขาไปทํา สมาบัตสิ ัก ๑๕ วัน แลวเปดดู
เม็ดกรวดหรือทรายนั้นใหม ทานจะเห็นวามีความใสมากกวาเดิมทีเดียว
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เมื่อศูนยกําเนิดของทวารสะอาดแลว พระพุทธองคมาอาศัย
อยูชั่วคราวได เสมือนหนึ่งเปนนิพพานชั่วคราว มาชวยแกไขใหทวาร
เกิดอารมณทางธรรม ตามความรูของพระองค เราตองพึ่งพระองค
ถาไมพึ่ง เราจะเปนธรรมกายไดอยางไร
พระพุทธองคเสด็จมาทํางานใหเรา ไมใชที่ทวารทั้ง ๖ เทานั้น มาที่ศนู ยกลางกายดวย และไมใช
เฉพาะกายมนุษยเทานั้น มาทําธุระเปดรูเปดญาณใหทงั้ ๑๘ กาย รวมทั้งกายละเอียด เถา ชุด ชัน้ ตอน
ภาค พืด ฯลฯ ดวย
ดังนัน้ การอาราธนาจึงเปนสิ่งสําคัญ แมเราผูเปนเกจิกต็ องอาราธนา ฝกคนเดียวก็อาราธนา
ฝกหมูก ็อาราธนา ใหตั้งขอสังเกตวา ถาเราฝกโดยไมอาราธนาพระพุทธเจา และไมกลาวขมาโทษ
มักจะมีความขลุกขลักไมอะไรก็อะไรเสมอ

ช. บารมี ๑๐ ทัศ
คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐาน
บารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี เรียกวา บารมี ๑๐ ทัศ บารมีเหลานี้ กลัน่ ตัวเปนบารมีละเอียด
เรียกวา อุปบารมี ๑๐ ทัศ และอุปบารมีนกี้ ลั่นตัวละเอียดลงไปอีก เรียกปรมัตถบารมี ๑๐ ทัศ นับรวม
บารมีหยาบ บารมีละเอียด และบารมีละเอียดยิ่ง เปนบารมี ๓๐ ทัศ บารมีเหลานี้ อยูที่ “กลาง” ของ
ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน ของกายทุกกาย
รายละเอียดจะไดพูดในบทอื่น เรามาพุดกันวา บัดนี้เราจะเรียนใหไดมรรคผล จะไดแคไหนก็
สุดแตวาสนาบารมีและความตั้งใจจริงเปนสําคัญ เราจําเปนตองเอาบุญทุนเกาของเราใชเนื่องหนุนใหเรา
ไดรับความสําเร็จ เปรียบเสมือนวาบารมีก็คือเงิน ถาเราไมมีเงิน เราทําอะไรไมได

ซ. การขอขมาโทษตอพระรัตนตรัย
ความรูนี้แยบยลมาก เพราะเราไมทราบวาเราเวียนเกิดเวียนตายมากีช่ าติ ประพฤติดีประพฤติ
รายอยางไร เราก็ไมทราบ เพราะเรายังทําวิชาระลึกชาติไมได อาจมีการผิดพลาดลวงเกินตอ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ไวอยางไร แตเมื่อไร เราก็ไมทราบ สมมุติวาเราไดลวงเกินไว จัดเปนบาปสําคัญ
เมื่อกลาวขมาโทษแลว เราก็หมดโทษ ประหนึง่ พระสงฆปลงอาบัติทเี ดียว
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สรุปอันมาจากคําสวด
เนื้อหาของคําสวด
ลวนเปนสาระ มีความบริบูรณ และไพเราะ
ความหมายของคําสวด
มีความหมายครบถวนอยูในตัว มีคําแปลประกอบคําบาลีดวย
ทํานองสวด
มีทํานองเฉพาะ ตองเคยฟง และเวนวรรคตอนใหถกู
ความหมายบางตอนของคําสวด
อยางเชนตัง้ นโม ๓ ครัง้ มีความหมายอยางไร การกลาวขมาโทษ มีความมุง หมายอะไร
ถาอธิบายขณะสวดอยางยนยอที่สุด ก็จะทําใหผูปฏิบัติเกิดความเขาใจ อันนี้ขนึ้ อยูกับความเฉลียวฉลาด
ของผูสอนวาทําอยางไร เพียงไร จะบอกกันก็ยาก
จะสวดอยางไรจึงจะถูกพระรัตนตรัย
ตองจรดใจถูกดวงธรรม และนิ่งกลางดวงธรรมใหใจถูก “กลาง” ตามทีก่ ลาวไวแลว วาจากลาว
คําสวด แตใจตองนิ่งและแนนไว หากไมเปนไปตามแนวนี้ ก็เขาทํานองเกา คือ วากันเปดเปงไป
ที่วาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ กําจัดทุกข โรค ภัย นั้นคืออยางไร
คําสวดทีว่ า “พระผูมีพระภาคเจา” กําจัดทุกข
คําสวดทีว่ า “พระธรรม” กําจัดภัย
คําสวดทีว่ า “พระสงฆผูปฏิบัติดี” กําจัดโรค
นั้นคืออยางไร
พระผูมีพระภาคเจา หมายถึง ธรรมกาย ธรรมกายเปนพุทธรัตนะ
พระธรรม หมายถึง ดวงธรรมที่ทาํ ใหเปนธรรมกาย ไดแก ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน คือ
ธรรมรัตนะ
พระสงฆผูปฏิบัติดี หมายถึง พระสงฆที่ปฏิบัติบรรลุธรรมกาย ธรรมกายของทานกําจัดโรคได
ที่วา ปฏิบัติดีก็ตองแตกฉานในธรรมกาย ถึงขั้นทําวิชาอาสวักขยญาณได อีกนัยหนึ่ง หมายถึง ใจจิต
วิญญาณของธรรมกาย ใจจิตและวิญญาณของธรรมกาย กําจัดโรคได
พระผูมีพระภาคเจา ถาหมายถึง กายมนุษยของพระองค กายมนุษยของพระองครูธรรม
เห็นธรรม ก็เพราะธรรมกายในทองของพระองคบอกและแจกแจงให ธรรมกายของพระองคกําจัดทุกขได
อันนี้เปนอานุภาพ
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว หมายถึงธรรม คือ คําสอนตางๆ ธรรมกายของ
พระองคเปนผูบ อก กายมนุษยนาํ มาเลาตอ และธรรมคือคําสอนมาจากไหน มาจากดวงธรรมในทองของ

106

พระองค ดวงธรรมดวงนีก้ ําจัดภัยได เปนธรรมานุภาพ และถาไปหมายเอาวา ใครปฏิบัติตามคําสอนคือ
ธรรม ผูนนั้ ยอมพนภัย จะหมายเอาอยางนี้ ก็นา ฟง
มาดูเรื่องพระสงฆผูปฏิบัติดี อีกแนวหนึ่ง ถาเราหมายเอาวา พระสงฆที่บรรลุธรรมกาย จนจัดเขา
เปนมรรค ๔ ผล ๔ เรียกอริยสงฆ อยางนี้มฤี ทธิ์แน กําจัดโรคไดแนนอน แตที่จริงแลวมรรค ๔ ผล ๔
แกกลากวาอริยบุคคล ๘ เพราะมรรค ๔ ผล ๔ ถึงหลักชัยแลว แตอริยบุคคล ๘ กําลังเดินทางไปสู
เสร็จกิจแลวจึงเปนมรรค ๔ ผล ๔ ความตางกันมีนิดเดียว ตางก็มฤี ทธิท์ ี่จะกําจัดโรคไดทั้งนัน้ ไมได
เปรียบเสียเปรียบอะไรมากมายนัก จะวาเปนอยางเดียวกันก็ได
มาดู “พระสงฆผูปฏิบัติดี” ที่วา “ดี” นั้นดีแคไหนและดีอยางไร จึงจะมีอานุภาพกําจัดโรค ขอนี้
เราเอาพระสงฆศีล ๒๒๗ จะขึ้นชื่อวา “ปฏิบัติดี” ก็ตองทํานิพพานใหแจง

การจะแจงซึ่งนิพพาน ก็จะตองบรรลุธรรมกาย บรรลุขนาด
ไหนจึงจะแจงนิพพาน ตอบวา ละสังโยชนไดมากๆ ถาละสังโยชนได
แปลวา ทําวิชาอาสวักขยญาณได ละไดมากเขาระดับใด ก็เปนอริยะ
ระดับนั้น จนเขาถึงขั้นมรรค ๔ ผล ๔
ปฏิบัติดีเกณฑใด ก็กาํ จัดโรคไดระดับนั้น
ปฏิบัติดีเกณฑสูง ก็กาํ จัดโรคภัยอันตรายได
หลักจะเปนอยางนี้
อยาทิง้ หลัก ยึดหลักใหมนั่
เกงมากก็แกโรคยากๆ ได
เกงนอย ก็เพียงแกปวดหัวตัวรอน
วิชามีออน มีแก มีหยาบ มีละเอียด
โรค ก็มีโรคธรรมดา โรคอันตราย
ความรูที่จะนําไปกําจัด ก็ตองเปนความรูธรรมดา หรือความรูชนั้ สูง
แตไมหมายเอาวา พระสงฆทานเอาไปผาตัด เอาไปฉีดยา เอาไปกินยา

ธรรมกายของทานตางหากที่มีอานุภาพกําจัดโรคได
ถาเราเขาถึง “ธรรมกายระดับนั้น”
เขาถึงธรรมกายเบื้องตน สามารถกําจัดโรคเล็กๆ นอยๆ ได
หากเขาถึงธรรมกายขัน้ แกกลา ก็สามารถกําจัดโรคอันตรายได
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แตถาเปนโรคมาก เขาถึงธรรมกายเพียงเบื้องตนอยางนี้แกไมได
ถามวา ธรรมกายของพระสงฆที่ปฏิบัติดีนนั้ ทําอยางไร โรคจึงหาย
เปนความรูของธรรมกายทาน ที่เรียกวา วิชาอาสวักขยญาณ เรียนไปแลวจะเขาใจเอง
เรียนตื้นๆ ก็แกไดตื้น
เรียนลึก ก็แกไดลึกซึ้ง
พระพุทธ หมายเอา ธรรมกาย
พระธรรม หมายเอา ดวงธรรมของธรรมกาย
พระสงฆ หมายเอา เห็น จํา คิด รู ของธรรมกาย หรือ ใจ จิต วิญญาณ ของธรรมกาย
สรุปแลว ธรรมกายกําจัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรค ไดจริง
เหตุใดจึงวา ธรรมกายกําจัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรค ไดจริง
ตอบวา ธรรมกายเทานัน้ เปนผูเห็นทุกข เห็นสมุทัย ทํานิโรธ และเห็นมรรค
ทุกข คือ ความทุกขรอนที่เราไดรับนั้นเปนผล สมุทยั เปนเหตุ คือ ถามีทุกขแลวจะตองมีสมุทัย
เสมอ เปนของคูกัน และถาไมมีทุกข สมุทยั ก็ไมมี จะมีเพียงอยางใดอยางหนึ่งไมได
นิโรธ แปลวา หยุด แปลวา นิ่ง เมื่อหยุดแลวเกิด “ดวงใส” และดวงใสนี้คือ ตัวนิโรธ ดวงใสนี้เปน
ตัวกําจัดทุกข กําจัดสมุทัย ผูท ํานิโรธไดคือ ธรรมกาย ดังนั้น ธรรมกายคือ ผูดับทุกขและดับสมุทัย
แลวโรคภัยจะมาจากไหน

ฌ. พระพุทธเจามาบังเกิดในทวารไดอยางไร
พระพุทธเจาเปนธรรมกายอยูในอายตนะนิพพานสุดที่จะนับได เมื่อไดยินอาราธนา โดยที่
ผูอาราธนาจรดใจถูกศูนยกลางกาย เสียงกองจะดังไปถึงพระองค ถาใจไมหยุดถูกศูนยกลางกาย
พระองคจะไมไดยิน

การไดยินของพระองค เสมือนเปดคลื่นวิทยุ ถาถูกคลื่น จึงได
ยินเสียง ถาผิดคลื่น จะไมมีเสียง
เมื่อไดยินแลว พระองคก็ถอนถอยธรรมกายละเอียดของพระองค ยอใหเล็กแลวเขาดวงธรรมของ
ธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของผูปฏิบัติ โดยเขาดวงวิมุตติญาณทัสสนะของผูปฏิบัติ แลวมาที่
ดวงวิมุตติ
ดวงปญญา
ดวงสมาธิ
ดวงศีล
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ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน
แลวเขามาในธรรมกายพระอรหัตตหยาบของผูปฏิบัติ
ถอยหลังเชนนีเ้ รื่อยมาจนถึงกายมนุษยหยาบ เขาไปสูในทวารทั้ง ๖ ของผูปฏิบัติ ทําวิชา
ทุกอยางใหผปู ฏิบัติเห็นธรรม ตามความรูข องพระองค
ความจริงพระองคเสด็จไปอยูไมเฉพาะทวารทั้ง ๖ เทานัน้ ยังไปอยูท ี่ศูนยกลางกาย ดวงเห็น
ดวงจํา ดวงคิด ดวงรู ดวงใจ ดวงจิต ดวงวิญญาณ ของเราอยางมากมาย แตเราไมเห็น เพราะรูและญาณ
เรายังใชการไมได สําหรับทานที่เปนธรรมกายระดับแกกลาแลว จะเห็นและทราบวาพระองคเสด็จมา
อยางไร โดยวิธีใด และมาทําอะไร

ดังนั้น คําสวดนี้สําคัญมาก วันหนึ่งตองสวดอยางนอย ๒ ครั้ง
คือ กอนเขานอน และตื่นนอนใหมๆ ขยันทําใหมากและทองใหจําได
เปนบทสวดที่วิเศษกวาอะไรทั้งหลาย แมวาไมเปนธรรมกาย ก็ให
อานิสงสอยูเย็น เปนสุข มั่งมีศรีสุข เปนอัศจรรย

คําถามคําตอบที่ควรทราบ
(๑.) ที่วาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ กําจัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรคไดนั้น ถามวา กําจัดได
เพียงไรและแคไหน
ตอบ จะกําจัดไดมากนอยแคไหนนัน้ ขึ้นอยูกับการเขาถึง เขาถึงไดมาก ก็กาํ จัดไดมาก
เขาถึงไดนอย ก็กําจัดไดนอย
การเขาถึงนัน้ เขาใจโดยใจ
เขาถึงอะไร ตอบวา เขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
นั้น หมายเอาธรรมกาย ตามที่กลาวแลว
(๒.) วิธเี ขาถึงธรรมกายนัน้ ทําอยางไร
ตอบ การเขาถึงธรรมกายหรือการเขาถึงพระรัตนตรัยนัน้ มีวิธีฝกและวิธีเรียนตามทีก่ ลาวแลว
จนกระทั้งบรรลุถึง “ธรรมกาย” และการบรรลุนั้นมีหลายระดับ ทั้งเบื้องตน ชัน้ กลาง และระดับสูง
มีเนื้อหาสาระและกลวิธีฝก มากหลาย
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หากทําไดเพียงเบื้องตน คือ เห็นดวงธรรมและเห็นธรรมกาย หรือทําวิชา ๑๘ กายได เพียงแคนี้
เราไดแตใจสงบระงับ นอนฝนเปนมงคล ไมทําบาปกรรม เทานั้น ยังไมรูวิธีกาํ จัดโรคภัย ถาจะรูจําตอง
เรียนใหสงู ขึ้นไปอีก
(๓.) เขาถึงธรรมกายระดับไหน จึงจะถึงขั้นกําจัดทุกข โรค ภัย ได
ตอบ การเรียนวิชาธรรมกายมีหลักสูตรมากมาย เปนไปตามขั้นตอนของหลักสูตร จนถึงวิชา
ชั้นสูง ถึงวิชาอาสวักขยญาณแลว ทานจะทราบเอง และวิชาอาสวักขยญาณนี้ มีตน มีกลาง มีปลาย
มียาก มีงาย มีหยาบและมีละเอียด มีออนและมีแก
แตวาตองไปฝกกับวิปสสนาจารยจึงจะเกิดผลดี การเรียนโดยการอาน ไดแตจําได ทองได แตไม
เขาถึงวิชาตัวจริง เพราะมันยาก และมีขอปลีกยอยที่ไมอาจเขียนเปนตัวหนังสืออีกมหาศาล ถาจะเขียน
กัน จะเขียนไมจบ
บางรายอวดดีวาหัวดี อานเกง จําเกง พูดได สอนได ไมพอใจทีจ่ ะซอมวิชา ชอบสอน
วิชาลึกๆ เสียดวย บอกไดเลยวา ตองตกมาตายสักวัน
วิชาอาสวักขยญาณนี้มที ั้งของภาคบุญ ภาคมาร และภาคอัพยากตาธัมมา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่
เราตองเรียนรูและแจกแจงแยกแยะได
ทานตองเรียนวิชาอาสวักขยญาณ จึงจะทราบวิธีกาํ จัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรค
ทุกข ภัย โรค ก็มี ตน กลาง ปลาย มีออน มีแก มีหยาบ และมีละเอียด เพราะมารเขาทําไวแก
สัตวโลก เราก็ตองเอาวิชาอาสวักขยญาณระดับละเอียดไปกําจัดทุกข โรคภัยนั้นจึงจะหายได
(๔.) เขาไปอีกขั้นหนึ่ง ทีว่ า ธรรมกายคือ พุทธรัตนะกําจัดทุกข ดวงธรรมในทองธรรมกาย คือ
ธรรมรัตนะกําจัดภัย และเห็น จํา คิด รู ของธรรมกาย หรือใจ จิต วิญญาณ ของธรรมกาย
กําจัดโรคนัน้ ทานมีความเขาใจอยางไร
ตอบ ธรรมกายคือ พุทธรัตนะนัน้ มีดวงธรรม และมีเห็น จํา คิด รู (คือใจของธรรมกาย) รวม
ทั้งหมดเรียกวา รัตนตรัย เมือ่ เราเห็นธรรมกาย แปลวา เราเขาถึงพุทธรัตนะ และถาเราเห็นดวงธรรมใน
ทองธรรมกาย แปลวา เราเขาถึงธรรมรัตนะ และที่ดวงธรรมนั้นมีดวงเห็น ดวงจํา ดวงคิด ดวงรู ซอนกัน
อยูรวม ๔ ดวง เสมือนหนึ่งไขแดง ไขขาว และเปลือกของไข ใครเห็นอยางนี้ เรียกวา เขาถึงสังฆรัตนะ
เมื่อเขาถึงแลว ทุกข ภัย โรค ของเราจะหายและสูญไปเปนขั้นๆ กลาวคือ เขาถึงธรรมกาย
ขั้นละเอียด ทุกข ภัย โรค อยางละเอียด ก็มลายหายไป อธิบายอยางนีอ้ ีกแนวหนึง่
ที่นาํ เรื่องนี้มากลาวไวในหลายรูปแบบ ก็เนื่องจากมีทานผูเปนปราชญมาถามวา คําสวดทีว่ า
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ กําจัดทุกข ภัย โรค นัน้ ถามวากําจัดไดอยางไร
กวาเราจะตอบคําถามนัน้ ได เราก็ตองเรียนหลายอยาง อธิบายหลายแนว ขอทานไดโปรด
พิจารณาตามสมควรเถิดครับ
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(๕.) กายทั้ง ๑๘ กาย มีหนาตาเหมือนปกหนังสือ ทางมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้ําหรือ
อยางไร
ตอบ ภาพปกนั้น เปนเพียงอุปกรณประกอบการสอนเทานัน้ จริงๆ นัน้ หนาตาของกายทัง้
๑๘ กาย มิใชอยางนัน้ ตองปฏิบัติเอง จึงเห็นเอง และไดกลาวไวแลวในตอนกอนๆ
(๖.) การเห็นกายและเห็นดวงธรรม จะตองใหใสเสมอไปหรือ
ตอบ ถูกแลว การเห็นดวงธรรมและเห็นกาย ตองใหใสและขาวเสมอไป การเห็นดวงธรรมตอง
เห็นในทองของตน และเห็นกายก็ตองเห็นในทองของตนดวย ถาเห็นขางนอก คือ เห็นนอกทองถือวา
ผิดทั้งหมด
ขาวและใสเปนวิชชา ดําและขุนมัวเปนอวิชชา (เรื่องนี้โปรดอานหนังสือที่ผมเขียนอีกเลมหนึ่ง)
(๗.) การพูดคําวา “ธรรม” จะพูดอยางไรจึงจะเกิดผลในทางปฏิบัติ
ตอบ การพูด “ธรรม” เกี่ยวกับสังคมก็ดี หรือ “ธรรม” ที่มีความหมายในทางธรรมชาติ ถึงพูดไป
เทาไร ไมเห็นวาจะเกิดประโยชนตอผูฟง ตรงไหน แมความรูของเรา จะมาจากตํารา ก็ไมเกิดผลตอผู
ปฏิบัติธรรมเทาไรนัก มีแตจะทําใหคนฟงสับสนไขวเขว อะไรก็ธรรมทัง้ นัน้ นี่ยงั ไงกัน มีผลใหนกั ปฏิบัติ
ที่ไมชอบอานหนังสือ เกิดความยุงยากสับสน เกิดความรวนเร ไมแนใจ
ดังนั้น ผมขอเสนอแนะให “ธรรม” มีความหมายถึง คําสอนของพระศาสดา และอีก
ความหมายหนึ่ง เปนความหมายที่ เราตองการ คือ ดวงใสในทองของตน ธรรมลักษณะนี้
เรียกวา ดวงธรรม หรือธรรมที่เราตองการ เพราะมีอานุภาพกําจัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรค ถาใสมาก
ก็กําจัดไดมาก ใสนอยอานุภาพก็ลดลง และดวงนี้เปนสื่อใหเห็น “ธรรมกาย” ธรรมกายหรือธรรมอยางนี้
เปนสิ่งที่เราตองการ อยากจํากําจัดแวดวงของคําวา “ธรรม” ใหเปนอยางนี้ จึงจะเกิดประโยชนกวาไป
เนนธรรมอยางอื่น
ธรรมที่หมายเอาคําสอนนั้น ทําไดงา ย อานเทีย่ วเดียวก็จําได จะไดประโยชนอะไรจากการจําได
นั้น แตธรรมที่เราหมายเอานั้น หมายถึง เนื้อธรรม หนังธรรม กระดูกธรรม คือ ดวงใสที่เราเห็น
ดวยใจในทองของเรานั้น ทําไดยากนั้น เห็นไดยากนัก พากเพียรกันมากนัก ลงทุนกันมากนัก
ใครทําไดก็เปน “อารยะ” และเปนสื่อใหเห็นธรรมะระดับสูงตอไป ขอใหเราเนนกันเรื่องนี้ จึงจะเกิด
ประโยชนเราประโยชนทา น
บททีว่ าดวยคําสวดอาราธนา ผมเขียนมามากแลว แตไมแนใจวาจะละเอียดลออไปทุกแงทุกมุม
มุงประสงคใหวิปสสนาจารยตอบคําถาม ถาหากมีใครถามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคําสวดอาราธนา
ผมเขียนไมถกู เหมือนกันวาจะเขียนอยางไร เพราะนักปราชญบางทาน ไมมีความรูทางพุทธศาสนาเลย
โดยสังเกตจากคําถาม และขอของใจที่สนทนา สวนบางรายเปนชาวบาน ไมไดทําราชการ กลับมีคาํ ถาม
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ลึก ผูเขียนก็หนักใจ หากเขียนแบบรายยาว เปนการเปลืองกระดาษ คาพิมพแพง เขียนแบบยนยอ ก็อาน
ไมรูเรื่อง ถาอางตํารามากไปก็วาไมชวนอาน ถาเขียนโดยไมอางอิง เพือ่ นก็วา น้ําทวมทุง

คําถามบทที่ ๑๒
๑. พระพุทธเจามีหลายระดับ อะไรบาง การจะเปนพระพุทธเจา และตําแหนงเกีย่ วกับพระพุทธเจา
จะเปนไดอยางไร
๒. พระพุทธเจาสามกาลมีอะไรบาง ตางกันอยางไร
๓. พระพุทธเจาในอดีต มีจํานวนอุปมาวาอยางไร
๔. จงอธิบาย พระนพโลกุตรธรรมเจา ๙ ประการ พระอริยสงฆ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
๕. พระอริยสงฆตางกับสมมุตสิ งฆอยางไร
๖. ทวารทั้ง ๖ ไดแกอะไรบาง มีรูปรางอยางไร และการอาราธนาพระพุทธเจามาบังเกิดในทวารนัน้
เพื่อประสงคอะไร
๗. พระพุทธองคเสด็จมาในทวารนัน้ มีวิธีอยางไร จงอธิบาย
๘. บารมี ๑๐ ทัศ คืออะไร อยูที่ไหน ใครเปนผูรักษา การอาราธนาบารมีมาชวยในการเจริญ
ภาวนานัน้ เพื่อประสงคอะไร
๙. การขอขมาโทษตอพระรัตนตรัยนัน้ เพื่อประสงคอะไร จงอธิบาย
๑๐. การสวดมนตใหถูกพระรัตนตรัยนัน้ มีวิธวี างใจอยางไร จงอธิบาย
๑๑. การสวดมนตเพื่ออาราธนาพระพุทธเจากอนเจริญภาวนานัน้ มีขอทีค่ วรคํานึงในเรือ่ งใดบาง
จงแสดง
๑๒. ที่วา พระพุทธกําจัดทุกข พระธรรมกําจัดภัย พระสงฆกาํ จัดโรคนั้น ทานเขาใจอยางไร
จงอธิบาย
๑๓. การจะใหพระพุทธเจาทราบความประสงคของเรานัน้ มีการวางใจอยางไร จงอธิบาย
๑๔. ใหทา นวิจารณเนื้อของคําสวดโดยกวางขวาง ตามแตทานจะแสดง
๑๕. อานิสงสของการสวดอาราธนานั้น มีอยางไร ทานจะแนะนําผูปฏิบัติ ใหทาํ อยางไร จงอธิบาย
๑๖. จงแสดงใหเห็นจริงวา พระพุทธกําจัดทุกข พระธรรมกําจัดภัย พระสงฆกาํ จัดโรค ใหแสดง
ความรูโดยพิสดาร
๑๗. รูปรางหนาตาของกาย ๑๘ กายนั้นเปนอยางไร จงอธิบาย
๑๘. การเห็นดวงธรรมและการเห็นกายที่ถกู นัน้ คืออะไร
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๑๙. คําวา ขาวใสตรงขามกับคําวา ดําและขุนมัว ใหทา นชี้แจงโดยเชิงของวิชาธรรมกาย
๒๐. การทําดวงดําและความขุนมัวใหขาวและใสนั้น มีวธิ ีทาํ อยางไร
๒๑. คําวา “ธรรม” และดวงธรรมในเชิงวิชาธรรมกายนัน้ ทานหมายเอาอะไร
๒๒. ใหทานอานหนังสือทางมรรคผล ๑๘ กาย ของหลวงพอวัดปากน้าํ แลวตอบคําถามเหลานี้
ก. เอกายนมรรค คืออะไร
ข. อุปกิเลสของการเจริญภาวนามีอะไรบาง
ค. การฝกภาวนาวิชาธรรมกาย เปนทางเดินของพระอริยเจา ทานจงขยายความให
พิสดาร
๒๓. ศูนยกลางกายคืออะไร มีความสําคัญอยางไร จงอธิบาย
๒๔. ทานไดรับเชิญไปเปนวิปสสนาจารย คุมการปฏิบัติการเจริญภาวนาแกพระสงฆที่มาอยูปริวาส
กรรม เปนเวลา ๑๕ วัน ทานจะสอนอะไรกอนหลัง จงแสดงการสอนแตละวันมาดู และจงให
เหตุผลตองานแตละอยางของทานอยางสมเหตุผล
๒๕. ที่วา มีใจเปนพระนั้น คืออยางไร
๒๖. อานิสงสของการเห็นดวงปฐมมรรคกับการเห็นธรรมกายเบื้องตน มีอะไรบาง จงแสดงปฏิภาณ
มาดูเปนขอๆ พรอมเหตุผลประกอบคําตอบของทาน
๒๗. เพื่อนของทานเปนคนเกเรเหลวไหล ทานจะแกโดยวิชาธรรมกาย เบื้องตนอยางไร เขาจึงจะเปน
คนดีของศาสนา จงแสดงความรูของทาน และใหเหตุผลประกอบคําตอบพรอมวิจารณ
ทุกรูปแบบ
๒๘. การสอนแบบบรรยายธรรมกับการสอนใหภาวนาทางจิต เหตุใด ทานจึงยอมรับวาการสอน
ภาวนาแบบวิชาธรรมกายไดผลดีกวา จงใหเหตุผลและวิจารณทกุ แงทุกมุม
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การฝกเบื้องตน
ขอคิดคํานึง
๑. ผูเ รียนใด เอาจริง หรือเรียนเลนๆ เราควรจะฝกอะไร วิชาอะไร
๒. ผูเรียนใด ตั้งใจใฝรู เรียนเพื่อสรางบารมี ตองการความหลุดพน เราควรใหอะไร วิชาอะไร
๓. ผูเรียนใด เอาเพียงหมดเคราะหกรรม เพื่อใหทํามาหากินคลองตัว ทุกขรอนก็มาเรียน
หมดทุกขก็เลิก เราควรใหเรียนวิชาใด
๔. ผูเรียนใด เหมาะที่จะเปนวิปสสนาจารย เพื่อสืบวิชาของพระศาสนา ประเภทนี้ ตองสอน
ตองเรียนกันถึงขั้นแจมแจงแทงตลอด
๕. ผูมที ุกขรอนมาหา ไมวา จะประเภทใด เราตองมีความรูทางวิชาธรรมกายแกไข โดยไมพึ่ง
ตําราหมอดู ไมใชรดน้ํามนต ไมใชเวทมนตรคาถา ไมใชการปลุกเสกเลขยันต ขอใหใชวิชานิโรธหรือ
วิชาอาสวักขยญาณอยางตามมีตามได อยาไปพึ่งวิชามาร
เราทําไดแคนี้ เปนกรรมของเรา ดีกวาเราเสีย่ ง ไปเลนวิชามาร เพราะจะทําใหเราตกนรก
แลวใครจะชวยเราได
๖. เรามีพวกมาก มีคนมาหาเรามาก เพราะเปนที่พงึ่ ทางใจของเขา หากเราคิดจะชวยเขา
เหลานั้น ก็จงตั้งใจเรียนวิชาธรรมกายใหแกกลา แลววิชาเราจะชวยเพือ่ นได เราจะไดไมเสี่ยงตอ
การตกนรก โปรดอยาอยากดัง และอยากเดน ดวยการใชเดรัจฉานวิชา เพราะเสีย่ งตอนรก เราอยูกันไป
อีกคนละไมนาน มีกนิ มีใชแคนี้พอแลว มียศแคนี้พอแลว มีตําแหนงแคนี้พอแลว อีกไมกี่วันเราก็จะตาย
เรามีบุญไดมาเจอวิชาธรรมกาย ไดมาเห็นของจริง วิชาจริง แคนี้ก็บญ
ุ เหลือหลายแลว ชาตินี้
โชคดีไดลาภหลายชัน้ เพราะมาพบวิชาธรรมกาย จะไปสรางบุญใดก็ตาม จะสรางบารมีใดก็ตาม
ในโลกนี้กไ็ มมีบุญใดไพศาลเทากับบุญอันเกิดจากการฝกวิชาธรรมกาย
เราไมควรหลงใหลบุญจากการสรางวัตถุ เพราะชีวิตเราสั้นมาก อีกไมกี่ปเราก็ตาย แลวเราจะได
บุญอะไรติดศูนยกลางกายของเราไปไดบาง ไดบุญจากการบวชไปไดบาง ไดบุญจากการกอสรางไปได
บาง บุญแคนนั้ จะชวยอะไรใหทา นได มันเล็กนอยเกินไป จนเราใชการอะไรไมได แตชีวิตของเราก็จบลง
แลว เห็นมีแตบุญอันเกิดจากการฝกธรรมกายเทานั้นที่จะเปนกอบเปนกํา และติดตัวทานไปได
และใชประโยชนไดในปรภพเบื้องหนา เพราะมากพอ และไพศาลพอที่เราจะทําประโยชน
๗. เราเปนนักสรางบุญ เปนนักสรางบารมีดวยกัน ลองเขาธรรมกายไปในอายตนะนิพพาน
ทูลถามพระพุทธองคดู ไปใหมากนิพพาน วาจะตอบตรงกันหรือไม
ถามวา มาเปนธุระใหเพื่อนสหธรรมมิกทําธรรมกายใหมีขึ้นได ใหเปนขึ้นไดเพียงคนเดียวนัน้
พระองคใหบารมีคือ ดวงบุญญาภิสันทาใหเราเทาไร วันนี้เราไมไดเหตุผล พรุงนี้อารมณดี เขาไปถามใหม
ทําจนกวาเราจะไดเหตุผล ไดคําตอบแนนอน เพราะรูและญาณเราไมแกกลาเทาหลวงพอองคอาจารย
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เราก็ตองหมั่นฝกทําใหยงิ่ ขึ้น จนกวาเราจะไดเหตุผล เราก็ทราบทันทีวา ถามีเพื่อนสหธรรมมิกได
ธรรมกาย ๑ คน เราไดบญ
ุ มากกวาบวชสงฆ ๔๐,๐๐๐ รูป จะไปเปรียบเทียบกับบุญสรางวัด
๑๐๐ วัด ก็สูบญ
ุ ธรรมกายไมไดทั้งนัน้

บุญบวชสงฆก็ดี สรางวัดก็ดี ถึงจะมากอยางไร ก็ออกนอกภพ
สามนี้ไมได แตบุญธรรมกายนี้ออกไปนอกภพสามได
แตบรรลุเพียงเห็นดวงปฐมมรรค ก็ไดบุญระดับหนึง่
เปนแคธรรมกายเบื้องตน ก็ไดบุญระดับหนึ่ง
หากทําไดครบถวน ๑๘ กาย ไดบุญอีกระดับหนึง่
เปน ๑๘ กายแลว เขาอายตนะนิพพานดวย แถมทําอนุโลมปฏิโลมดวย ก็ไดบุญอีกระดับหนึง่

เรามาคํานวณดูวา ถาเราเอาจริง เลนทั้งสอนและเรียนคือ
สอนดวย ตัวเราก็คนควาชั้นสูงตอไปดวย รวม ๒ งาน กวาเราจะ
ตาย จะไดบุญไดบารมีสักปานใด นาคิด นาคิดครับ
ถาไปยุงงานกอสราง ยุง งานจิปาถะ ถามวาเราไดอะไร สักเทาไร เพราะอีกไมนานเราก็จะลาโลก
แลว ไมวนั นี้ ก็พรุงนี้ มันแนนอนที่ไหน
การสรางบุญบารมี สุดแตปญญาใครปญญามันเหมือนกัน
๘. งานสรางบารมีธรรมกายของทาน ทานไดเตรียมการอะไรไวบางแลวหรือยัง และทาน
เตรียมตัวเตรียมใจ จะฝกฝนแลวหรือยัง
ขณะนี้ อายุทา นเทาไร
คาดวา อีกกี่ปจ ะตาย
ทานจะเอาบุญบารมีอะไรติดตัวทานไปบาง
ขณะนี้ ทานทําอะไร ไดบุญอะไรบาง
ความตายกําลังเรียกตัวทาน
ขอใหรีบ รีบ และจงรีบ แตวนั นี้
พรุงนี้ ไมแนนอนอะไร ใครจะรูได
ถาใครคิดวาพรอมก็ทํา ไมพรอมก็ทาํ เอาเทาที่ได และตองทําวันนี้ เวลานี้ดวย
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มีก็ทํา ไมมกี ็ทํา ขาดก็ทํา เกินก็ทํา แปลวา ทานชนะมารได
ครึ่งหนึ่งแลว การตัดสินใจเชนนั้นถูกตอง
เพราะยศเราเอาไปไมได ตําแหนงก็เอาไปไมได อํานาจก็เอาไปไมได เงินก็เอาไปไมได
ลูกเมียก็เอาไปไมได บริวารก็เอาไปไมได มีอะไรบางที่เราเอาไปได
บุญกับบาปเทานัน้ ที่เอาไปได
บุญก็ใหผลเปนสุข บาปก็ใหผลเปนทุกข
นี่คือ สัจธรรม
แลวเรา จะเอาบาปไปทําไม
ธรรมกายนี้ ตามเราไปทุกแหงหน ทัง้ ที่เรามีลมหายใจ และยามเราสิ้นลมปราณ

ธรรมกายทานจริงตอเรา แตเราจริงตอพระองคแคไหน
ถาจริงตอพระองค เราก็ตองหยุดตองนิ่ง ใหเห็นพระองคใสแจม
อยูเสมอ จึงจะชื่อวา จริงตอพระองคอยางแทจริง
หากเปนเพียงนับถือ ไดแตบูชากราบไหว ยังไมถือวาจริงที่แท จริงที่แทจะตองพากเพียร
จนแกกลาในวิชาธรรมกาย อยางนี้จงึ เรียกวา จริงตอธรรมกาย และธรรมกายก็จริงตอเรา หากใครจริง
อยางนี้ แปลวา เขาผูน นั้ เปนผูทรงไวซงึ่ ศาสนาที่แท
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บทฝกวิชาธรรมกาย
หลักการและเหตุผล
- เราทราบโดยหลักการแลววา ทําวิชา ๑๘ กายใหตลอดเลยนัน้ เปนของยากมาก
เราก็ตองคิดทําความยากใหงาย โดยแบงงานออกเปนบทฝก ฝกครบบทเรียนแลว จึงใหทาํ
วิชา ๑๘ กายโดยตลอดในหนหลัง
- เราทราบแลววา ถาเห็นดวงปฐมมรรคแลวเห็นกายฝน กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม
ทั้งหยาบและละเอียด รวม ๘ กาย เปนการเสี่ยง เพราะหายได ดับไปได เพราะมารเขามาดับ หากเดิน
กายตองใหไปถึงธรรมกายจึงจะไมหาย เรามีเวลานอย เมื่อเห็นดวงธรรมแลว จี้ใหเห็นธรรมกายเบือ้ งตน
ไวกอน อยางอื่นคอยทําทีหลัง
- เราทราบแลววา ภาคบุญก็มี “เฉียบขาด” คือ หยุด นิง่ ใส ภาคมารก็มี “เฉียบขาด” คือ สั่น รัว
มืด บอด ภาคไหนเขายึดเฉียบขาดไดกอน ภาคนั้นชนะ เรื่องนี้เปนความรูสําคัญ จะฝกใหเขาเปนหรือ
ไมเปน อยูท ี่ความรูเรื่องนี้
หนาที่ของเราก็คือ รีบเดินวิชา ๑๘ กาย แลวไปหยุดนิ่งในทองธรรมกายของตนธาตุ บอกเลา
ตนธาตุที่ดวงใสใหญระหวางภพสามกับนิพพาน เสร็จธุระแลว ดําเนินดวงธรรมในทองธรรมกายของ
ตนธาตุใหครบ ๖ ดวง แลวไปหยุดนิง่ ในทองธรรมกายของพระพุทธเจาพระสมณโคดม จากนัน้ พุง
ธรรมกายของเราเขาอายตนะนิพพาน ไปใหมากที่สุด อาราธนาธรรมกายของพระองคใหมาซอนอยู
ในกายของเราทุกกายใหหนาแนน ถาทานเปนวิชาชัน้ สูง ใหทาน “ตั้งเครื่อง” ที่ศูนยกลางกายมนุษย
ของทานใหหนาแนน ถาทานยังทํา “เครื่อง” ไมเปน ก็ไมตองทํา

เมื่อเห็นวา อาราธนาไดเรียบรอยแลว อารมณของทานดีแลว
ใหทานใช “เฉียบขาด” กอน คือ ทานกลาวนํา และใหผูปฏิบัติ
ทองตาม และทําวิชาไปตามที่ทานสั่ง ใหเสร็จธุระเปนรายๆ ไป
ตัวอยางเชน วางแผนวาเมื่อผูปฏิบัติเห็นดวงปฐมมรรคแลว ตอวิชาใหเห็นธรรมกายเบื้องตน
เปนอันเสร็จธุระ อยางอื่นรอไววันหลัง ทําอยางนี้แกทุกคนที่เห็นดวงปฐมมรรค โดยการทองนําวา
“หยุดในหยุดๆๆ” ตามที่กลาวแลวในบทกอน

117

ถาทานไมทําอยางนี้ โอกาสที่พวกเราจะเห็นธรรม เห็นวายากเทางมเข็มในมหาสมุทร
เพราะขณะทีผ่ ูปฏิบัติบริกรรมอยูนนั้ ภาคมารเขาจะเอาเฉียบขาดของเขามาใสที่ เห็น จํา คิด รู เปนผลให
ใจเราสั่น รัว ไมหยุด ไมนงิ่ จึงไมเห็นดวงธรรม และเราจะปลอยใหบริกรรมกันไปตามบุญตามกรรม แลว
ใหเห็นดวงธรรมเห็นกายไปตามหลักวิชาทีห่ ลวงพอวัดปากน้าํ กําหนดไวนนั้ เห็นวายากมาก ยังไมมใี ครทํา
ได หลวงพอของเราทําไดก็จริง เพราะบารมีของทานปานนัน้ สวนเราเองขนาดใชกลวิธีกนั รอยแปด ยังไม
คอยจะเห็น จะเอาอยางหลวงพอองคอาจารยไดอยางไร แตเรามีความพยายามที่จะทําของยากใหงาย
เราก็ตองนําความรูของเรามากําหนดเปนกลวิธีฝก เพื่อใหคณะของเราไดเห็นธรรมใหจงได
- เราทราบแลววา ขณะที่ผูฝก บริกรรมนั้น มารเอขาเอา “เฉียบขาด” มาซอนที่ดวง เห็น จํา คิด รู
ของผูฝกและตัวเราดวยคือ เขาเอาดวงดํา มือ บอด สัน่ รัว มาหุม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเปน ใน
เห็น จํา คิด รู ของเรา
เปนผลใหใจเราไมหยุด ไมนงิ่ และถามารเขาเอาดวงดํามา “ตัด” และมา “ตอน” เราจะเผลอจาก
ภาวนา และนึกอะไรไมออกทันที บางครั้งเรางงงันไมรูอะไรเปนอะไรทีเดียว

การแกไข ก็ตองแกดวย “นิโรธ” ไดแก การหยุดและการนิ่ง
เตือนผูปฏิบัติใหตั้งสติไว บริกรรมไว บริกรรมวา “สัม มา อะ ระ หัง”
หรือ “หยุดในหยุด” ไว อาการหลง ลืม งง และไปนึกเรื่องอื่น จะได
ทุเลาลง และหายไปในที่สุด
จะเตือนเวลาใด ชวงใด ใหอยูในดุลพินิจของผูสอน
ดังนัน้ แตกอนเราไมทราบวา ทําไมตองมาเตือนผูปฏิบัติใหเปนทีน่ ารําคาญแกเขาทําไม
หลักการและเหตุผลตามที่กลาวมานี้ เราตองทราบ เพื่อเราจะไดนําความรูเหลานี้ไปใชไดถูกตอง
และหมดขอของใจ
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บทฝกที่ ๑
การเห็นดวงปฐมมรรคและเห็นธรรมกายหลัก
ใหเห็นดวงปฐมมรรคกายละ ๑ ดวงธรรม จี้กลางดวงธรรมใหเห็น “กลาง”
(จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม) แลวจี้ “กลาง” ใหกลางวาง แลวจึงเห็นธรรมกาย
ในวางนั้น
สรุป
ลําดับ
ลําดับ
ลําดับ
ลําดับ
ลําดับ

๑
๒
๓
๔
๕

เห็นดวงธรรมในทองกายมนุษย
จี้ใจกลางดวงธรรมนั้น
จี้ใจกลางดวงธรรมใหเห็นกลาง
จี้ใจลงทีก่ ลางแลวกลางจะวาง
ใหเห็นธรรมกายในวางนั้น
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ธรรมกายที่กําหนดใหเห็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ธรรมกายโคตรภู หนาตักกวาง ๕ วาหยอน สูง ๕ วาหยอน เกตุดอกบัวตูม
ธรรมกายพระโสดา หนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูม
ธรรมกายพระสกิทาคามี หนาตักกวาง ๑๐ วา สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูม
ธรรมกายพระอนาคามี หนาตักกวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม
ธรรมกายพระอรหัตต หนาตักกวาง ๒๐ สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม

วิธีฝก
ครูผูฝกกลาวนํา ใหผูปฏิบัตทิ องตาม และทําใจตามไป
๑. นึกใหเห็นดวงใสโตเทาแกวตาของตน หญิงนอมดวงใสเขาชองจมูกซาย ชายชองจมูกขวา
บริกรรม “หยุดในหยุด” แลวนึกใหดวงใสสวางขึ้น
๒. เลื่อนดวงใสไปที่เพลาตา หญิงเพลาตาซาย ชายเพลาตาขวา บริกรรม “หยุดในหยุด”
แลวนึกใหดวงใสสวางขึน้
๓. เลื่อนดวงใสไปในจอมประสาท คือ ในกะโหลกศีรษะ พรอมกับเหลือกนัยนตาของตนเขาไป
ในกะโหลกศีรษะ นึกใหดวงใสไปลอยอยูในกะโหลกศีรษะ แลวใชใจเราจี้กลางดวงใส บริกรรม
“หยุดในหยุด” นึกใหดวงใสสวางยิ่งขึน้
๔. นึกเลื่อนดวงใส ใหเลื่อนจากกะโหลกศีรษะเลื่อนลงมาในลําคอ แลวนึกใหดวงใสไปอยูในทอง
ของเรา จี้ใจกลางดวงใส บริกรรม “หยุดในหยุด” และบริกรรม หยุดในหยุดๆๆ จนกวาดวงใสจะขยายดวง
โตเต็มสวน และปรากฏรัศมีสวางโชติ
ทานใดที่เห็นดวงใสชัดเจนแลว ใหพยักหนา อยาลืมตา เมื่อทุกคนพยักหนาแลว จึงสัง่ งานลําดับ
ตอไป
๕. ใหทุกคนสมมุติใจของตนเปนเข็ม เข็มคือ ใจ สงใจ “แตะ” กลางดวงธรรมเบาๆ อยาเกร็งใจ
บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” แลวนึกดูที่กลางดวงธรรม ใหเห็น “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม ใครเห็น
จุดใสเล็กกลางดวงธรรมแลวใหพยักหนา แตอยาลืมตา
เมื่อทุกคนพยักหนาแลว จึงจะสั่งงานขั้นตอไป
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๖. ใหทุกคน “แตะ” ใจลงที่จดุ ใสเทาปลายเข็มนั้น พรอมกับบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” พอใจ
หยุดถูกสวน จุดใสเล็กคือ กลางจะวางและหายไป เกิดสภาวะ “สุญญตา” มีลักษณะเวิ้งวางประดุจ
ทองฟาปราศจากเมฆ ทันใดนั้น ทานจะเห็นพระพุทธรูป มีรูปรางเปนพระปฏิมากรขาวและใสสวางโชติ
เกตุดอกบัวตูม อยูในวางนัน้ คือ อยูในทองของทาน ตัวทานหันหนาไปทางไหน พระพุทธรูปขาวใสเกตุ
ดอกบัวตูมก็หนั พระพักตร (หนา) ไปทางนัน้ หนาตักกวาง ๕ วา หยอนนิดหนึ่ง สูง ๕ วาหยอนนิดหนึ่ง
เรียกวา ธรรมกายโคตรภู ใหบริกรรมในใจ “หยุดในหยุดๆๆ"”และ “ใสในใสๆ” ยิ่งขึน้ บริกรรม
“หยุดในหยุด” จะเห็นธรรมกายชัด และถาบริกรรม “ใสในใส” จะเห็นธรรมกายเปลงรัศมีสวางยิ่งขึน้
ใครเห็นธรรมกายโคตรภูชัดแลว ใหพยักหนา แตอยาลืมตา เมื่อทุกคนเห็นชัดทั่วกันแลว
จึงสั่งงานขั้นตอไปได
๗. จากนี้ไป ใหทกุ คนนึกสงใจมองที่ชองจมูกของธรรมกาย หญิงนึกมองชองจมูกขางซาย
ชายนึกมองชองจมูกขางขวา แลวเลื่อนใจมองที่เพลาตาของธรรมกาย หญิงเพลาตาซาย ชายมอง
เพลาตาขวา ตรงรูน้ําตาออกของธรรมกาย จากนัน้ นึกเหลือกตาของตนเอง เขาไปมองในกะโหลกศีรษะ
ของธรรมกาย บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ” แลวนึกใหเห็นดวงใสในกะโหลกศีรษะของธรรมกายใหได
แลวนึกเลื่อนดวงใสจากในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย ใหเลื่อนลงไปในลําคอขององคพระ
แลวก็เลื่อนดวงใสลงไปอยูในทองขององคพระ
จากนั้น จี้ใจของเราลงไปกลางดวงใส บริกรรม “หยุดในหยุด” จนกวาดวงใสนัน้ เปนดวงแกวและ
ขยายดวงโตออกมา วัดเสนผาศูนยกลางของดวงไดเทาหนาตักธรรมกาย ใครเห็นดวงธรรมโตไดสวน
ตามทีว่ านี้แลว ใหพยักหนา ใครที่เห็นดวงธรรมยังโตไมเต็มสวน ใหบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหยิ่งขึ้น
จากนี้ไป ใหทกุ คนนึกดูจุดใสเทาปลายเข็ม (กลาง) ใครเห็น “กลาง” คือ จุดใสเล็กแลว
ใหพยักหนา
ลําดับตอไป ใหทกุ คนจี้ใจลงทีก่ ลาง คือ ทีจ่ ุดใสเทาปลายเข็มนัน้ บริกรรมวา “หยุดในหยุด” แลว
จุดใสเทาปลายเข็มจะวางและหายไป ในวางนัน้ เอง ทานจะเห็นธรรมกายองคใหม หนาตักกวาง ๕ วา
สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูม เรียกวา “ธรรมกายพระโสดา”
ดําเนินเชนนี้เรือ่ ยไปจนถึงธรรมกายพระอรหัตต นับรวม ๕ ธรรมกาย

การฝกบทนี้ ใหทําบอยครั้ง ยิ่งมากยิ่งดี ขอสําคัญ ตองให
ดวงธรรมขาวและใส ธรรมกายก็ตองขาวและใส และตองไดสวนดวย
ธรรมกายใดมีขนาดเทาไร ตองใหหนาตักเทานั้นจริงๆ โดยใหผูรับ
การฝกเอาวาของตนวัดดูเอง แลวจะบอกขนาดถูกตอง
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การเห็นที่ถูกตอง
- เห็นธรรมกายในทองของตน เพราะที่ศูนยกลางกายของเรา มีสภาวะเปน “สุญญตา”
มีลักษณะกวางใหญไพศาล ประดุจทองฟาปราศจากเมฆ มีสภาพขาวและใส ธรรมกายใหญเทาไรและ
มีจํานวนมากเทาไร บรรจุเทาไรก็ไมเต็ม
- การเห็นธรรมกายเปนการเห็นดวยใจ ไมไดเห็นดวยนัยนตาของกายมนุษยหยาบ และถาเรา
หลับตาแลวใจจะเปด ถาตาไมหลับ ใจก็ไมเปด เห็นธรรมกายไดทกุ ดาน ทั้งดานบน ดานหนา ดานหลัง
ดานลาง ดานขาง ธรรมกายนั่งในทาขัดสมาธิ กายมนุษยหนั หนาไปทางใด ธรรมกายก็หนั หนาไปทางนัน้

การนําไปใช
-นึกใหเห็นธรรมกายในทองของตนเนืองนิจ โดยแบงใจออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งใชใน
ภาระหนาทีป่ ระจําวัน อีกสวนหนึ่ง ใหนึกดูดวงธรรมในทองธรรมกาย เมื่อมีทุกขภัยอะไรใหสงใจ
นิ่งไปกลางดวงธรรมของธรรมกาย แลวอธิษฐานใหพระองคทรงชวย ประสงคอะไรก็บอกความตองการ
ในทางที่ชอบธรรม อธิษฐานใจเสร็จแลว ใหหยุดนิง่ กลางดวงธรรม จรดใจใหถูก “กลาง” บริกรรม
“สัม มา อะ ระ หัง” เรื่อยไป องคธรรมกายจะเปลงรัศมี และปาฏิหาริยกายใหญยงิ่ ขึ้น

การรักษาธรรมกาย
- เมื่อเห็นธรรมกายแลว ใหรักษาไวจงดี วิธีรักษาก็คือ ทําใจหยุดและนิง่ กลางดวงธรรมใน
ทองธรรมกาย ใหเห็นธรรมกายขาวใส แจมจรัสรัศมีในทุกอิริยาบถ ทัง้ อิริยาบถยืน เดิน นัง่ นอน
ธรรมกายก็จะคุมครองรักษา (ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม)
่ หยุด ไมหมั่นนิ่ง การกระทําเชนนี้ ถือวา
- แตถาไมหมั่นนึก ไมหมั่นดู ไมหมัน

ไมบูชาธรรม ธรรมกายก็จะหาย ไมเห็นอีกตอไป เราก็หมดที่พึ่งทางใจ นับเปนการ
สูญเสียอันยิ่งใหญของชีวิต
- ถาดวงธรรมใสสะอาด และองคธรรมกายจรัสแสงแจมใส แปลวา ชีวติ ของเราจะรุงเรือง
เจริญกาวหนา แตถาดวงธรรม ซูบซีด มัว ไมผองใส เปนผลใหธรรมกายไมใสดวย บงถึงวาชีวิตเรา
จะเสื่อม ทํามาหากินไมเจริญ จะมีอุปสรรค จะมีโรคภัยเบียดเบียน ฯลฯ
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บทฝกที่ ๒
เห็นดวงปฐมมรรคแลวเห็นธรรมกาย ๑๐ ธรรมกาย
บทแรกเห็นดวงปฐมมรรคแลวเห็นธรรมกาย คือ จี้ดวงธรรมดวงเดียว แลวเห็นธรรมกาย
รวม ๕ ธรรมกาย
บทนี้ มีกลวิธีฝก แบบเดียวกัน แตเพิม่ เปน ๑๐ ธรรมกาย ตั้งแตธรรมกายโคตรภูหยาบ
ถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
ใหฝกบอยๆ จนชํานาญ
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บทฝกที่ ๓
เห็นดวงธรรม ๖ ดวงแลวเห็นธรรมกาย ๑๐ ธรรมกาย
ทั้งอนุโลมและปฏิโลม
บทนีย้ ากขึ้น วิธีฝกก็เหมือนบทกอน
แตเพิ่มดวงธรรมเปน ๖ ดวง
จําขนาดของดวงธรรมและจําสัดสวนของธรรมกายใหแมน ชื่อของดวงธรรมและชื่อของธรรมกาย
ดวย ก็ตองจําใหไดดวย เพื่อความคลองตัวในการบอก

วิธีบอกใหทอง “หยุดในหยุด” ตองพูดใหเปนจังหวะ และทอง
“ใสในใส” ตองใหเปนจังหวะดวย อยาบอกตามอารมณของเรา
ตองนึกถึงผูฝกวาเขาจะเขาใจอยางไร และเขาจะทําอยางไร ถาเรา
บอกไปอยางนั้น
ดําเนินดวงธรรมไป ๖ ดวง เกิดธรรมกายโคตรภูหยาบ จนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
เรียกวา “อนุโลม” และดําเนินดวงธรรมจากธรรมกายพระอรหัตตละเอียดถอยหลังมาหา
ธรรมกายโคตรภูหยาบ เรียกวา “ปฏิโลม”
๑. ใหผูปฏิบัตดิ ูดวงปฐมมรรคในทองของตน บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนเห็นดวงธรรมชัดแลว
จากนั้น จี้ใจกลางดวงธรรมใหเห็น “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม แลวจุดใสเล็กจะวางและ
หายไป จะเห็นดวงศีลคือ ดวงธรรมที่ ๒ ในวางนั้น ถายังไมเห็น ใหบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” เมือ่ เห็น
แลว ทุกคนพยักหนาแลว
ลําดับตอไป ใหจี้ใจลงที่ดวงศีล บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใหเห็นกลาง คือจุดใสเทา
ปลายเข็มอยูก ลางดวงศีลนัน้ สงใจจีท้ ี่จุดใสเล็กกลางดวงศีลนัน้ แลวจุดใสเล็กจะวางและหายไป
จะเห็นดวงสมาธิคือ ดวงธรรมที่ ๓ ในวางนั้น
เห็นดวงธรรมที่ ๔ คือ ดวงปญญา
เห็นดวงธรรมที่ ๕ คือ ดวงวิมุตติ
เห็นดวงธรรมที่ ๖ คือ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
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๒. ใหทุกคนจีใ้ จลงกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใหเห็น “กลาง”
แลวจี้ใจลงที่ “กลาง” คือ กลางจุดใสเทาปลายเข็มจะวาง ในวางนั้น จะเห็นธรรมกายโคตรภูหยาบ
บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” และ “ใสในใส” เพื่อใหเห็นชัด และธรรมกายจะไดใสยิ่งขึ้น เมื่อชัดเจนดีแลว
ทุกคนพยักหนาแลวจึงเริ่มงานขั้นตอนอืน่ ตอไป
๓. ใหทุกคนสงใจมองชองจมูกธรรมกายโคตรภูหยาบในทองของตน หญิงมองชองจมูกซาย
ชายมองชองจมูกขวา แลวเลือ่ นไปเพลาตา หญิงเพลาตาขางซาย ขายเพลาตาขางขวา แลวนึกเหลือกตา
ตัวเอง มองในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย นึกใหเห็นดวงใสในกะโหลกศีรษะใหได บริกรรม “หยุดใน
หยุดๆๆๆๆ” แลวเลื่อนดวงใสเขาไปในลําคอของธรรมกายและเลื่อนใหไปอยูในทองของธรรมกาย จี้ใจ
ลงที่ดวงใสนัน้ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนดวงขยายใหญไดสัดสวนดวงธรรมของธรรมกายนั้นๆ
แลวดําเนินตามวิธที ี่กลาวแลว จนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
ตั้งแตตนจนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด เรียกวา อนุโลม
จากนี้ไป จะดําเนินถอยหลังตั้งแตธรรมกายพระอรหัตตละเอียดถึงธรรมกายโคตรรภูหยาบ
เรียกวา ปฏิโลม มีวธิ ีทาํ ดังนี้
๑. ลําดับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ใหครบ ๖ ดวง จี้ใจลงไปกลางดวงธรรม
ลําดับจากปลายมาหาตน คือ
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ดวงวิมุตติ
ดวงปญญา
ดวงสมาธิ
ดวงศีล
ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน
๒. สงใจจี้กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหเห็นจุดใสเทา
ปลายเข็ม จี้กลางจุดใสเทาปลายเข็ม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จุดใสเทาปลายเข็มจะวาง ในวางนัน้
เห็นธรรมกายพระอรหัตตหยาบ แลวธรรมกายพระอรหัตตหยาบจะอยูในทองเรา แทนธรรมกาย
พระอรหัตตละเอียด
๓. สงใจมองชองจมูกธรรมกายพระอรหัตตหยาบ (หญิงชองจมูกซาย ชายชองจมูกขวา)
แลวเลื่อนไปเพลาตาของธรรมกาย จากนัน้ ใหเลื่อนใจนึกมองดูดวงใสในกะโหลกศีรษะของธรรมกาย
บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” เห็นดวงใสในกะโหลกศีรษะแลว นึกเลื่อนดวงใสไปในทองธรรมกาย
บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จนดวงใส ขยายเปนดวงธรรมไดสวนแลว ลําดับดวงธรรมจากปลายไปหาตน
อีก คือ จี้ไปกลางดวงธรรม บริกรรม “หยุดในหยุดๆ” เห็นดวงธรรม
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ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ดวงวิมุตติ
ดวงปญญา
ดวงสมาธิ
ดวงศีล
ดวงธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน
๔. หยุดนิง่ กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เห็นธรรมกายพระอนาคามีละเอียด ดําเนินแนวนี้
เรื่อยไป ถอยหลังมาจนถึงธรรมกายโคตรภูหยาบ
ฝกเดินหนาถอยหลังอยางนีจ้ นชํานาญ
ใหทาํ บอยๆ ทําใหเห็นกายชัดและเห็นดวงธรรมชัด
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บทฝกที่ ๔
ทําวิชา ๑๘ กายตามแนวหนังสือทางมรรคผลของหลวงพอวัดปากน้ํา
ตั้งแตบทฝกที่ ๑ ถึงบทฝกที่ ๓ เราฝกมาจนชํานาญแลว เห็นดวงธรรมชัด เห็นกายธรรมชัด
จึงเปนบาทใหเราเดินวิชา ๑๘ กายไดอยางสบาย
เรื่องกายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม เราไมตองฝก อยางฝกธรรมกาย เพราะฝกไปไมมี
ประโยชน มารมันระเบิดได หายไปได ไมเห็นติดตา เสียเวลาเปลา
เราฝกภาคธรรมกายชัดเจนดีแลว ภาคกายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม
เราก็ทาํ ไดงาย เพียงแตเราหาภาพตัวละคร ลิเก หรือภาพตัวพระ ตัวนาง จาก
เรื่องรามเกียรติ์มาใหผูรับการฝกไดพิจารณา ผูเรียนจะนึกมโนภาพได วารูปรางของ
กายทิพย กายพรหม กาบอรูปพรหม มีลักษณะอยางนัน้ แตหนาตาเปนหนาตา
ของเรา เพราะเปนตัวเราเครื่องแตงกายหรือเครื่องทรงคลายอยางนั้น

ขอสังเกต
๑. กายมนุษยหยาบกับกายฝน หนาตาเหมือนกัน
๒. กายทิพยหยาบ กายทิพยละเอียด ใสชฎา เครื่องแตงกาย เหมือนตัวละคร ตามเนื้อตามตัว
ประดับเพชรนิลจินดา ถาเปนสตรี กายทิพยเปนเทพธิดา ถาเปนชาย กายทิพยเปนเทพบุตร กายทิพย
ละเอียดมีรัศมีสวางกวากายทิพยหยาบ
๓. กายพรหมหยาบ กายพรหมละเอียด ใสชฎา เครื่องทรงเหมือนตัวละคร แตไมบงชัดวา
เปนหญิงและชาย กายอรูปพรหมก็แบบเดียวกัน
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วิธีฝก
- ใชวิธีเดียวกัน ถาตัดสินใจทําวิชา ๑๘ กาย ตองทําใหตลอด อยาทําครึ่งๆ กลางๆ ถาเห็นวา
เวลาไมพอ ควรทําแบบฝกที่ ๑-๒ ก็พอแลว
- เมื่อทําตลอด ๑๘ กายแลว ใหทําปฏิโลมดวย ครั้งแรกเดินหนา ๑ เที่ยว ถอยหลัง ๑ เทีย่ ว
เห็นวากําลังวังชาดี เพิ่มเปน ๒ เที่ยว ๓ เทีย่ ว เพราะยิ่งทํามาก กายยิ่งสะอาด ดวงธรรมยิ่งใส
เปนการเพิ่มบุญเพิ่มบารมีใหแกตัวเอง ยิง่ ทํามากยิ่งไดมาก
- การบอกวิชา การใชเสียง จังหวะ และขั้นตอน รวมทั้งการทดสอบระหวางปฏิบัติ
พึงเตรียมการและวางแผนใหดี เพราะเปนการสรางบารมีสําคัญของทาน อยาเห็นเปนของเลน
แบบอยางไรก็ได พระพุทธองคมีรมู ีญาณมองดูงานของเราอยู เราไมเห็นพระองค แตพระองค
เห็นเรา
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บทฝกที่ ๕
การฝกเต็มรูปเพื่อฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ
และขอรัตนะเจ็ดจากพระพุทธองค
ทานไดฝกผูปฏิบัติมาแลว ๔ บท แสดงถึงวานักเรียนทําวิชา ๑๘ กายไดคลอง วันนี้เปนกําหนด
ที่ทา นนัดคณะของทาน มาทําวิชาฝากธาตุธรรมและขอรัตนะเจ็ด ตามที่กลาวไวในบทอื่นแลว
วันนี้ จึงเปนวันสําคัญมาก ใหนัดคณะของทานมาพรอมกัน เพื่อทําวิชาสําคัญ ผมขอแนะนําดังนี้
1. จัดสถานทีท่ ําวิชา
2. จัดโตะหมูบูชา ใหคณะของทานหาดอกไมธูปเทียนมาบูชา
3. กอนสวดอาราธนาใหเขาธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
4. บูชาพระและสวดอาราธนาตามแบบของหลวงพอวัดปากน้าํ
5. เสร็จแลว จึงเริม่ ทําวิชา ๑๘ กาย เสร็จแลว งานขั้นตอไปที่ตองทํา คือ
ก. ฝากธาตุธรรมผูปฏิบัติรุนนี้ตอตนธาตุ เสร็จจากนี้ พาเขาอายตนะนิพพาน
เพื่อขอรัตนะเจ็ดจากพระพุทธองคเจาของศาสนา
ข. พาเขาอายตนะนิพพาน เพื่อขอรัตนะเจ็ดจากพระพุทธองค (พระสมณโคดม)
ค. เสร็จงานแลว ใหทาํ วิชาปฏิโลมกลับ
- งานฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ งานขอรัตนะเจ็ด ไดกลาวไวแลว โปรดอานทบทวนใหเขาใจ

ผลของการฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ
และผลของการไดรัตนะเจ็ด
๑. ผลของการฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ
นับวาเปนความรูชั้นสูงมาก แมในหมูน ักรูน ักปฏิบัติดวยกัน ยังไมทราบเรื่องนี้กม็ ี เพราะรูและ
ญาณของเราตางกัน บุญบารมีของเราตางกัน บางทานรูเห็นได บางทานไมรูเอาทีเดียว
การฝากธาตุธรรมกับตนธาตุ มีความหมายวา เราไดฝากธาตุธรรมไวกับพระองค ไดฝากบารมีไว
กับพระองค เหมือนการฝากเงินกับธนาคาร ธาตุธรรมของเราจะปลอดภัย เพราะมีผูดูแลให ผูดูแลคือ
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ตนธาตุ ใครไมทําอยางนี้ ปลอดภัยไดยาก จะถูกมารถลมเอาเมื่อไร เราก็ทราบไมได เพราะไมเห็น ไมรู
ไมใชของที่มองเห็นดวยตามนุษย จึงเปนของยากสําหรับเรา แมเปนธรรมกายดวยกันก็ยงั ตางกันในเรื่องรู
เรื่องญาณ

๒. ผลของการไดรัตนะเจ็ด
รัตนะเจ็ดเปนสมบัติของผูไดธรรมกาย ทําหนาที่เปนผูเลี้ยงและเปนอาวุธสําคัญ เรียนถึง
วิชาชัน้ สูง จึงจะทราบ เพราะจะตองใชและพิสดารตามขั้นตอนของความรู

บทฝกที่ ๖
ทําวิชา ๑๘ กายไดแลว จะเรียนวิชาอะไรตอไป
ทําวิชา ๑๘ กายไดแลว จะเรียนวิชาอะไรตอไป นี่คือ คําถามสําคัญ
ทําวิชา ๑๘ กายไดนนั้ เปนเพียงความรูเบื้องตนนิดเดียวเทานัน้ วิชาทีจ่ ะเรียนตอไปนั้น
มีมากมาย ตองเอาใจใสและอดทน เรียนตอไป ใหไดความรูชั้นสูง จึงจะกําจัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรคได
และถาเรียนตอไป สูงขึ้นไป เราจะแจงนิพพาน แจงโลก แจงนรก แจงสวรรค อยางไมตองสงสัย และ
ถาเรียนจริง ปฏิบัติจริง ทานก็จะหมดภพหมดชาติ ไดมรรคผลนิพพาน เจริญตามยุคลบาทของ
พระพุทธองคเปนแนแท
เพราะธรรมกายคือตถาคต และวิชาธรรมกายคือ วิชาที่พระพุทธเจาไดรู ไดเห็น ไดเรียน ทําให
พระองคหลุดพน และไดมรรคผลนิพพาน ขึ้นอยูกบั ตัวเราเอง จะเรียนแคไหน จะเอาจริงแคไหน จะทุมเท
แคไหนเทานัน้

เพราะธรรมกายคือ “ของจริง” ใหคุณแกผูปฏิบัติได ไมมีโทษ
เลย มีแตคุณและประโยชนอยางเดียว แตคุณหรือประโยชนนั้น
ขึ้นอยูกับการเขาถึง วาเขาถึงไดมาก ก็ไดคุณมาก เขาถึงนอย
ก็ไดประโยชนนอย เอาจริงมากก็ไดมาก เอาจริงนอยก็ไดนอย
ในการเรียนหรือการบําเพ็ญนั้น ตองใหโอกาสแกตนพอสมควร อยาดวนชี้ขาด อยาดวนตัดสินใจ
อยาดวนสรุป ดวยความเห็นอัตโนมัติหรือการคาดคะเน เพราะวิชาธรรมกายเปนธรรมอันสุขุมลุมลึก
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ละเอียดและประณีต เปนของที่เห็นไดยาก ทําเปนไดยาก ตองใชความเพียรมาก ใชความอดทนมาก
อยางเชนในทางโลก กวาเราจะอานหนังสือออก ตองเรียนถึงชั้นประถม ๖ ใชเวลาเรียน ๖ ป ปรากฏวา
ยังนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไมได ตองเรียนอีก ๖ ป ใหไดชั้นมัธยม ๖ เรียนมาแคนี้ พอจะมี
ความรูอยูกบั บานได แตถาจะรับราชการ ตองไปเรียนตอชั้นอุดมศึกษาอีก ๔-๖ ป
ลองนับเวลาทีเ่ ราเรียนดูวา ใชเวลากี่ปจึงมีความรูรับราชการได อยางนอย ๑๕-๑๖ ป
อยางเดียวกับการเรียนภาวนาทางจิต คือ วิชาธรรมกาย เราตองใหเวลาแกตน ใหโอกาสแกตน เรียน
เดือนสองเดือนไมเห็น มักตําหนิตัวเอง วาไมมบี ุญหรือออกความเห็นวิจารณสงเดช เรามักจะเปนอยางนี้
เรื่องนรก สวรรค นิพพาน หรือตายแลวไปไหน ตายไปแลวเกิด หรือตายไปแลวสูญ เปนเรื่องเล็ก
สําหรับทาน ทานจะตองแจงไมวันใดก็วันใด ไมมีศาสตรใดๆ ในโลกนีพ้ ิสูจนได มีก็แตวิชาธรรมกายที่
พิสูจนได ขอแตวาเรียนไปใหถึงหลักสูตรเสียกอน ใหถึงเวลาเสียกอน แลวทานจะเห็นเอง
อยาดวนอยากเห็นโนน อยากพิสูจนนี่ เพราะเราเพิง่ เรียน เพิ่งทําความเพียร เพิ่งเอาจริง
ขอใหเรียนสูงกวานี้ ทําความเพียรมากกวานี้ ขอใหมีชวั่ โมงบินพอสมควรกอน อยาใจรอน
ปญหามีวา เราทําวิชา ๑๘ กายไดแลว ตอไปจะเรียนอะไร คําตอบก็คือ ตองเรียนไปตาม
หลักสูตร ยากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งละสังโยชนไดมรรคผล ตามขีดกําลังความสามารถของตน
บางทานประสงคเพื่อความสุขกาย สุขใจ ใหเกิดความเจริญตอกิจการคาของตน ใหเกิดความ
เจริญแกตน ก็มีหลักสูตรใหเรียน ดังจะกลาวตอไป
บทนี้แบงการฝกเปน ๒ ตอน คือ

ก. บทฝกเรื่องธาตุทั้ง ๖
ข. บทฝกการเขาอายตนะนิพพานเบื้องตน
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บทฝกที่ ๖ ก.
การดูธาตุ ๖
เหตุผล
คําวา ธาตุตามความหมายทางวิทยาศาสตรกับความหมายทางธรรมนั้นตางกัน ในทางธรรม
คําวา “ธาตุ” หมายเอา ดิน น้ํา ไฟ ลม เรียกวา ธาตุ ๔ เพราะสัตวโลกดํารงชีวิตอยูไดตองอาศัย
ธาตุ ๔ แตธาตุเหลานี้เปนธาตุหยาบ
แตธาตุที่หลอเลี้ยงรางกายเรานัน้ เปนธาตุละเอียด ดูดวยตาเปลาไมเห็น ตองดูดว ยญาณ
ของธรรมกายจึงจะเห็น เรียกวา “ธาตุละเอียด”
ธาตุละเอียดอยูที่ไหน อยูที่ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐานของกายทุกกาย แปลวา กายของเรา
อยูไดเนื่องจากธาตุละเอียดเหลานี้หลอเลีย้ ง ถาธาตุเหลานัน้ ไมสะอาด มีผลตอกายมนุษย คือ
เราจะเจ็บปวย และอะไรตอมิอะไรไมดีไปทั้งนั้น
เราเรียนเรื่องธาตุ ก็เพื่อรักษาธาตุใหสะอาด ใหขาวและใหใส เราจะไดสุขกายสุขใจ

ความรู
๑. ที่ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ ทีศ่ ูนยกลางกาย มีศูนย ๖ ศูนย คือ
ก. ศูนยหนา เปน ธาตุนา้ํ
ข. ศูนยขวา เปน ธาตุดิน
ค. ศูนยหลัง เปน ธาตุไฟ
ง. ศูนยซา ย เปน ธาตุลม
จ. ศูนยกลาง เปน ธาตุอากาศ
ฉ. ตรงกลางธาตุอากาศ เปนดวงใสเล็ก เรียก หัวใจของธาตุ หรือ วิญญาณธาตุ
๒. ลักษณะของธาตุทั้ง ๖ เปนดวงใส ทําหนาที่ใหความเปนอยูของกายนัน้ ๆ และในธาตุทั้ง ๖ นี้
เอง ก็มีธาตุทั้ง ๖ อยางละเอียดซอนอยู และเปนอยางนี้ละเอียดเขาไปจนนับไมถวน
๓. ธาตุเหลานี้ จะหมุนไปทางขวา ถาหมุนถี่ ดวงธาตุจะขาวและใส ถาดวงธาตุขาวใส จะมี
ผลกระทบตอรางกาย คือ กายมนุษยไมมโี รคภัย ไมเจ็บไมไข แตถาดวงธาตุหมุนขวาชา แสดงวา ธาตุขุน
มัว มีผลกระทบตอกายมนุษย คือ กายมนุษยจะปวยไข สามวันดีสี่วนั ราย สุขภาพไมดี เจ็บออดๆ แอดๆ
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เหตุใดดวงธาตุจึงขุนมัว เปนความรูชั้นสูง จะไดแสดงในบทอื่นตอไป

วันนี้เราเรียนรูวาธาตุใหความเปนอยูตอกายละเอียดตางๆ
ถาธาตุแปรปรวน มีผลมาถึงกายและดวงธรรม คือ ดวงธรรมไม
สะอาด และทําใหกายไมสะอาดไปดวย ในที่สุด สงผลกระทบมาถึง
กายมนุษย คือ กายมนุษยจะเจ็บไขไดปวย
คราวนี้เรามาดูธาตุหยาบในโลกของเราบาง ถาน้ําเนา อากาศเหม็น แผนดินถลม เกิดพายุ
เกิดเพลิงเผาผลาญ แปลวา ธาตุหยาบทั้ง ๔ วิปริต กายมนุษย คือ เราทุกคนจะอยูกนั อยางไร นี่คอื
ตัวอยางธาตุหยาบ สวนธาตุละเอียด คือ ธาตุในกาย ก็มผี ลกระทบดุจเดียวกัน

วิธีการดูธาตุ ๖
๑. ทําวิชา ๑๘ กายตามปกติ เมื่อถึงดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐานของทุกกาย ใหดูธาตุ ๖
มีวิธีดังนี้
นิ่งกลางดวงธรรม จรดใจใหถูก “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม แลวจะเห็นศูนย (ดวงใส)
๕ ศูนย สวนอีก ๑ ศูนยนนั้ เล็ก อยูกลางอากาศธาตุ คือ ดวงวิญญาณธาตุหรือหัวใจของธาตุทงั้ ๖
๒. การฝกเดินวิชา ผูฝกบอกใหทุกคนจรดใจลงกลางดวงวิญญาณ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆๆ”
นึกใหดวงวิญญาณหมุนขวา (หมุนไปตามเข็มนาฬิกา) บริกรรม “หมุนขวาในหมุนขวาๆๆ” และ
“หมุนขวาทับทวีในหมุนขวาทับทวีๆๆๆ”
เมื่อดวงวิญญาณหรือหัวใจของธาตุหมุนขวาแลว ทําใหดวงธาตุอนื่ หมุนขวาตามไปดวยเปน
อัตโนมัติ
ดวงธาตุของภาคมารหมุนซาย ดวงธาตุของมารสีดํา ถาธาตุของมารมาปนเปน จะทําใหดวงธาตุ
ของเราหมุนขวาเอื่อย จํานวนรอบไมถี่ และทําใหเกิดการขุนมัวแกดวงธาตุของเรา กรณีนี้มีผลกระทบตอ
กายมนุษยดวย คือ เราจะปวยไข และถาดวงธาตุของเราเกิดหมุนซายไปจนสุดละเอียด จนดวงธาตุดํา
แปลวา “ตาย” ดังนัน้ จึงตองหมุนขวาดวงธาตุไว
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๓. เมื่อทําวิชาหมุนขวาดวงธาตุที่ดวงปฐมมรรคเสร็จแลวก็ดําเนินวิชาตอไป คือ หยุดนิ่งกลาง
ดวงปฐมมรรคแลวเห็นดวงศีล ดวงสมาธิ ฯลฯ ถึงกายฝน และจนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
ตามแนวที่เคยกลาวไวแลว

การนําไปใช
การฝกบทนี้ ชวยใหธาตุสะอาด กายก็สะอาด และดวงธรรมก็สะอาดตามไปดวย ควรฝกบอยๆ
หากนําไปใชแกโรคโดยไมตองกินยา ก็นําไปใชได เปนการฝกแกโรคเบื้องตน เรามี
ความรูระดับนี้ ก็ลองนําความรูนี้ไปใช ถาใครปวยไข อาการไมรายแรง เราสามารถใชความรูแกไขได
แตถาอาการหนัก ตองเรียนตอไปอีก ใชวชิ าใหสงู กวานี้ วิธที ําก็คือ
เขาธรรมกายของพระอรหัตตละเอียด นึกใชใจของธรรมกาย จี้กลางดวงปฐมมรรคของกาย
มนุษยผูปวย หมุนขวาธาตุตามความรูทกี่ ลาวแลว ผานดวงธรรมของกายผูปวยทุกดวง ทําทุกกายเหมือน
ทําวิชา ๑๘ กาย จนเราเห็นวา ธาตุหมุนขวาจํานวนรอบถี่ กายทุกกายขาวและใส ดวงธรรมทุกดวงขาว
และใส คนไขก็หายจากปวยไข
เมื่อเราสงใจธรรมกายจรดกลางดวงธรรมของผูปวย กายละเอียดของผูปวยจะเขาไปอยู
ในทองของเรา เราก็เดินวิชาจากกายนั้น จนสุดธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเขา แตเราตอง
ใหคนไข บริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” และเพงนิมิตเบื้องตนดวย คนไขบริกรรมไป เพงนิมิตไป เราก็ทํา
วิชาแกของเราไป จนกวาเราจะสั่งหยุด และตองใหมาแกอยางนี้บอยๆ ทําหนเดียวไมได จนกวาคนไข
จะหายปวย และเราก็ถือ โอกาสฝกภาวนาใหเขาไปในโอกาสนัน้ เลย ถาเขาเห็นดวงธรรม แปลวา เขาชวย
เราอีกแรงหนึ่ง อยางนี้ไดผลมาก จําไววาการแกโรคโดยวิธนี ี้ ใหรว มกิจกรรมกัน คือ ตบมือสอง
ฝาย ผูรับการแกตองทําภาวนาตามกลวิธวี ิชาธรรมกาย และผูแกก็ทําวิชาหมุนขวาดวงธาตุไป
ตามความรูข องตน
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บทฝก ๖ ข.
การเขาอายตนะนิพพานเบือ้ งตน
เมื่อทําวิชา ๑๘ กาย จนมาถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด เพื่อเปนการทดสอบวา เราเห็น
ธรรมกายชัดเจนแคไหน มีความหยุดและความนิ่ง ถึงขั้นใชการไดหรือไม จึงลองใหเขาอายตนะนิพพาน
ดูบาง เปนการชิมลางรูและญาณของตนวา เราฝกวิชามาถึงระดับนี้แลว พอจะไปวัดไปวาไดบางไหม
ทั้งนี้ เพื่อใจของเราจะไดเขาถึง “รสแหงธรรม” และรสแหงธรรมนั้น ลองไปแสวงหาบนอายตนะ
นิพพานดูบาง
ถาอยากจะทดลองตามทีก่ ลาวนี้ ลองทําตามบทฝกนี้ ดังตอไปนี้
๑. เมื่อทําวิชามาถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ตามบทฝกที่ ๖ ก. แลว จุดหมายปลายทาง
ของเราก็คือ เราจะเขาอายตนะนิพพาน และกอนที่เราจะเขาอายตนะนิพพานนัน้ เราตองเขาไปขอบารมี
จากตนธาตุกอ น เพื่อรูและญาณของเราจะไดแจมใสขึ้น
๒.ทําวิชาลําดับดวงธรรมในทองธรรมกายพระอรหัตตละเอียดใหครบ ๖ ดวง บริกรรม
“หยุดในหยุดๆๆ” และ “กลางของหยุดในหยุด”
หยุดกลางดวงปฐมมรรค เห็นดวงศีล
หยุดกลางดวงศีล เห็นดวงสมาธิ
หยุดกลางดวงสมาธิ เห็นดวงปญญา
หยุดกลางดวงปญญา เห็นดวงวิมุตติ
หยุดกลางดวงวิมุตติ เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
(ก.) หยุดกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจใหถูกกลาง คือ
จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ”
(ข.) เมื่อจุดใสเทาปลายเข็ม คือ กลาง วางออกไป จะเห็น “ดวงใสมหึมา” คือ ที่อยูช ั่วคราวของ
ตนธาตุ ซึ่งอยูใ นวางนั้น ใหนึกใชใจของธรรมกาย จรดนิ่งกลางดวงใสมหึมานัน้
บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจลงไป จี้ลงไป
พอใจหยุดถูกสวน เห็นดวงปฐมมรรคของดวงใสมหึมานัน้ แลวลําดับไปใหครบ ๖ ดวง คือ
ดวงศีล
ดวงสมาธิ
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ดวงปญญา
ดวงวิมุตติ
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
(ค.) หยุดนิ่งกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนั้น
เมื่อจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ วางออกไป ในวางนั้น ทานจะเห็น
“ธรรมกายมหึมา” คือ ธรรมกายของตนธาตุ
จากนั้น ใหทานนึกอาราธนาธรรมกายของทาน กราบธรรมกายมหึมา ๓ ครั้ง
ลําดับตอไป อาราธนาธรรมกายของทาน มองชองจมูกของธรรมกายมหึมา (หญิงซายชายขวา)
แลวนึกมองเพลาตาของธรรมกายมหึมา (หญิงซายชายขวา) แลวนึกมองเขาไปในกะโหลกศีรษะของ
ธรรมกายมหึมา จากนั้นนึกมองลงไปในทองของธรรมกายมหึมา
การทําเชนนี้ จะทําใหธรรมกายของเราเขาไปนั่งในทองธรรมกายของตนธาตุเปนอัตโนมัติ
๓. ใหทา นบริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” นึกใชรูและใชญาณธรรมกายของทาน ดูดวงธรรมใน
ทองธรรมกายของตนธาตุ ใหเห็นดวงปฐมมรรคของธรรมกายตนธาตุ
(ก.) เมื่อเห็นดวงปฐมมรรคของธรรมกายตนธาตุ เปนดวงแกวขาวใสขนาดมหึมาแลว บริกรรม
“หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจกลางดวงธรรมมหึมานัน้ บริกรรม “หยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดๆๆๆ”
ใหยิ่งขึน้ แลวนึกใหเห็น “กลาง” คือ จุดใสเล็กซึ่งอยูก ลางดวงธรรม
(ข.) เห็นจุดใสเล็กกลางดวงธรรมแลว พึงอธิษฐานใจ “ขอพระองคไดทรงโปรด ไดโปรด

ชวยตอกลองสองญาณ ใหขาพระพุทธเจาเห็นธรรมชัดเจน วันนี้จะฝกเขาอายตนะ
นิพพาน ขอใหเห็นไดชัดเจน”
จะพูดอะไรก็พดู ไป แตใหใจ “นิ่ง” และจรดไวที่จุดใสเทาปลายเข็ม อยาใหใจสาย ริบ รัว ไหว
บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหยิ่งขึน้
เสร็จธุระจากธรรมกายตนธาตุแลว เราจะมุง เขาอายตนะนิพพาน เราจะทําวิชาอยางไรตอไป
(ค.) เมื่อจะเขาอายตนะนิพพาน พึงลําดับดวงธรรมในทองธรรมกายของตนธาตุใหครบ ๖ ดวง
คือ
หยุดกลางดวงปฐมมรรค เห็นดวงศีล
หยุดกลางดวงศีล เห็นดวงสมาธิ
หยุดกลางดวงสมาธิ เห็นดวงปญญา
หยุดกลางดวงปญญา เห็นดวงวิมุตติ
หยุดกลางดวงวิมุตติ เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
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หยุดนิง่ กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ แลวบริกรราม “หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจลงกลางดวงวิมุตติ
ญาณทัสสนะ แลวนึกใหเห็นจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ เมื่อเห็นจุดเล็กใสเทา
ปลายเข็มกลางดวงนี้แลว
พึงจี้ใจลงกลางจุดเล็กใสนัน้ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ใหยิ่งขึน้ พอจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
วางออกไป ทานจะเห็น “อายตนะนิพพาน”
๔. อายตนะนิพพานเบื้องตนทีท่ านเห็นก็คือ เห็นธรรมกายจํานวนมาก สวางไสวไปดวยรัศมีของ
ธรรมกาย
ธรรมกายแตละองค มีขนาดหนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม นั่งขัดสมาธิหางกัน
พองาม ธรรมกายองคนงั่ กลาง คือ ธรรมกายของพระพุทธเจา ผูเปนเจาของศาสนา สวนธรรมกายอื่น
เปนธรรมกายของผูไดมรรคผลในอายตนะนิพพานมีแตธรรมกายทั้งนัน้ สวางโชติชวงดวยรัศมีของ
ธรรมกาย
ใหทา นนอมธรรมกายของทาน กราบนมัสการธรรมกายองคสวางโชติชว งนั้น คือ ธรรมกายของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสมณโคดม
จากนั้นทําวิชา โดยนึกใชรูและญาณธรรมกายของทาน มองชองจมูกธรรมกายของพระพุทธองค
(หญิงซาย ชายขวา) แลวมองไปที่เพลาตา (หญิงซาย ชายขวา) แลวมองเขาไปในกะโหลกศีรษะ จากนัน้
นึกเลื่อนใจมองไปตามลําคอ บริกรรม “หยุดในหยุดๆๆ” ดูดวงปฐมมรรค ในทองธรรมกายพระพุทธองค
การปฏิบัติเชนนั้น ทําใหธรรมกายของเรา เขาไปนั่งในทองของพระองคเปนอัตโนมัติ และ
พระองคกพ็ ิสดารธรรมกายของพระองค มานัง่ ในทองธรรมกายของเราเชนกัน จะกีค่ นก็ตาม เขาไปนั่งใน
ทองธรรมกายของพระองคไดหมด อยาไปเกิดสงสัยวา เราเขาธรรมกายไปดวยกัน ๑๐๐ คน แลว
ธรรมกายของเราจํานวน ๑๐๐ ธรรมกาย เขาไปนั่งในทองธรรมกายของพระพุทธองคไดหมดหรือ
การทีธ่ รรมกายของเราเขาไปนั่งในทองของพระพุทธองคนั้น ไปนัง่ อยูที่ “กลาง” ของปฐมมรรค
ซึ่ง “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม เปลี่ยนสภาพเปน “สุญญตา” คือ เปนความกวางเวิ้งวางอันไพศาล
ไปแลว ฉะนัน้ พวกเราจะมีสกั เทาไร ก็รับไมเต็ม
(ก.) เมื่อธรรมกายของเรา เขาไปนั่งในทองธรรมกายของพระพุทธองคแลว บริกรรม
“หยุดในหยุดๆๆ” จี้ใจลงกลางดวงธรรมในทองธรรมกายพระพุทธองค
(ข.) นึกใหเห็นจุดใสเทาปลายเข็ม ซึง่ อยูกลางดวงธรรม บริกรรม “หยุดในหยุดๆ” และ
“นิ่งในนิง่ ๆๆๆ” เรื่อยไป ทําใหนานที่สุด จี้ใจที่จุดใสเทาปลายเข็มเรื่อยไป บริกรรมเรื่อยไป เพื่อรับอารมณ
แหงธรรม
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อยาใหใจสาย อยาใหใจรัว อยาใหใจริบ พึงนิ่งในนิง่ อยางไมถอยหลังกลับทีเดียว เรียกวา
ทํา “นิโรธ” รับอารมณพระธรรม ถาหยุดไดมาก นิง่ ไดมาก ก็ไดสุขมาก เบื้องตนทําเพียงแคนี้ ทานจะได
ผอนคลายความเครียด หลังจากตรากตรําการทํางาน
(ค.) ถาจะเห็น ตองเห็นตรงจุดใสเทาปลายเข็ม ถาไดยนิ ตองไดยินตรงจุดใสเทาปลายเข็ม

ไดเห็น ไดยิน ไดรู ตรงหยุด ตรงนิ่ง ตรงสวาง ตรงใส
หากเปนไปตามเกณฑที่วานี้ ถือวาถูกตอง นอกเหนือไปจากนี้
ถือวาไมถูก ใชไมได ตองทําใหม และใหเปนไปตามกฎเกณฑ
ดังกลาว
ที่วา ไมถูก ก็คอื การไดเห็น ไดยิน และไดรู ในภาวะที่ใจไมหยุดนิ่ง และไมกลางของความใส
เหตุที่เปนเชนนี้ เพราะมารสอดละเอียดเขามาได ทําใหรูและญาณผิดพลาดทัง้ หมด
(ง.) หากประสงคจะไปอายตนะนิพพานที่ ๒ จะทําอยางไร จะทําวิชาอยางไรตอไป
ใหทา นลําดับดวงธรรมในทองธรรมกายของพระพุทธองคใหครบ ๖ ดวง พอมาถึงดวงธรรมที่ ๖
คือ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ จี้ใจกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ เพงใหเห็นจุดใสเทาปลายเข็ม ครัน้
จุดใสเทาปลายเข็มวางออกไป ในวางนั้นก็เห็นอายตนะนิพพานที่ ๒ ทานก็เห็นธรรมกายจํานวนมากอีก
ธรรมกายที่ใสกวาเพื่อนคือ ธรรมกายพระพุทธองคผูเปนเจาของศาสนา
จากนั้นก็ทาํ วิชาตามแนวทีก่ ลาวแลว

ขอควรปฏิบัติของวิปสสนาจารย
๑. ทานจะบอกวิชาเขาอยางไร ตอนไหนบอกอยางไร
๒. ทานจะควบคุมเขาอยางไร ไมใชบอกวิชาแลวไปทําธุระอื่น ทานตองเขาธรรมกายควบคุม
ตลอดเวลาทีม่ กี ารปฏิบัติ
งานเตือนการปฏิบัติ ชวงเวลาใด จะเตือนอยางไร ทําใหเปนปกติธุระ
๓. เมื่อผูปฏิบตั ิเลิกปฏิบัติ ตองถามเพื่อวัดผลวาเห็นอะไร อยางไร อะไรผิด อะไรถูก
ทานตองแกไขไดทุกเรื่อง ไมใชตําราเขาวาอยางนี้ ขาก็วา อยางนี้ พลิกแพลงไมเปน
๔. ถาเห็นวา ผูปฏิบัติยังเห็นอะไรไมชัดเจน ตองเปลี่ยนสูตรฝกใหม เดินวิชา ๑๘ กายกันใหม
ทั้งอนุโลมปฏิโลม จะทําสูตรใดกอนหลัง แลวจึงทําสูตรยากขึ้น
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๕. การฝกตองทําบอยๆ ฝกบางไมฝกบาง ไดผลนอย การเรียนทุกอยางตองเอาจริง ใหทา น
ตั้งกฎเกณฑขนึ้ คัดประเภทเรียนเลนๆ ไวพวกหนึง่ พวกเอาจริงไวสวนหนึง่ จะตัดไมตรีเลยไมใชวิธที ี่ดี
๖. เรื่องดูนรก สวรรค อยางเพิ่งไปแตะตองเขา ตองรอไวจนเห็นธรรมกายชัด เห็นดวงธรรมชัด
เห็นกายละเอียดชัด หลักสูตรชั้นนี้ ฝกไปตามบทฝกเหลานี้กอน
๗. บางรายควรใหเห็นเพียงดวงธรรมและธรรมกายเบื้องตน ก็ทาํ แคนนั้ อยางการฝกนักเรียนควร
เปนเพียงเห็นธรรมกายหลัก ๕ ธรรมกายก็พอแลว เพราะเราไมไดมาฝกทุกวัน ขืนฝกบทนัน้ บาง บทนี้บา ง
ประเดี๋ยวจะเลอะ เราประสงคเพียงใหใจใส และมีใจเปนพระเทานัน้
๘. บทฝก ๖ ข. เปนบทยาก พยายามจําขัน้ ตอนวิชาใหครบ วามีกี่ขั้นตอน ตอนไหนบอกอยางไร
ทองอยางไร บอกนําใหถกู ทองนําใหถกู ถาไมแมนยํา อานทวนดูใหม แลวทํายอไว ทองใหจําได

แมนเราจะแมนปานใด ถาไดปฏิบัติสักเที่ยวเดียว ดีกวาอานตํารา ๑๐ เที่ยว
ถาทานใดมีเวลาไปซอมวิชากับผม ควรหาโอกาสไปใหได เพราะยังมีความรูท ี่ไมอาจเขียนมากมาย
เราควรไดทราบ เทาที่ผมเขียนมานีย้ ังไมละเอียดนัก แตดูวาใชกระดาษมากเหลือเกิน ถาเขียนอธิบายกัน
ครบถวน ไมทราบวาจะเปลืองกระดาษแคไหน และใชเวลาเขียนนานเทาไร
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บทฝกที่ ๗
การคํานวณดวงบุญและการอธิษฐานบารมี
ดวงบุญ เปนความรูขั้นปรมัตถ ยากที่ใครๆ จะแสดงได ในบาลีมหี ลักฐานปรากฏไว
นอยนัก เพราะเปนของเห็นไดยาก ผูแสดงจึงไมรูจะเอาความรูที่ไหนมาพูด เรื่องนี้จงึ เปนของ
ยากกันสืบมา
แตดวยรูและญาณธรรมกาย เราสามารถเห็นได แมไมละเอียดลออนัก
แตก็พอคุยกันไดบาง ซึง่ รายละเอียดอันเปนความรูชั้นสูง จะไดกลาวในบทอื่น บทนี้
เรามาพูดกันวา เมื่อเราทําบุญเสร็จแลว เจริญภาวนาเสร็จแลว เราจะคํานวณดวงบุญ
ของเราเปนหรือไม จะนําไปฝากใคร ที่ไหน ขอใหทานตัง้ ใจจดจํา

ลักษณะของดวงบุญ
เปนดวงแกว ขาวและใส พระพุทธเจาทรงประทานใหแก ผูบําเพ็ญทุกกรณี ตามขีดขั้นแหง
ความดีนนั้ ผูใดตั้งใจมาก ดวงบุญจะใหญ ทานที่ตั้งใจนอย ดวงบุญจะเล็ก
ดวงบุญนีเ้ กิดมาตั้งแตกายพระอรหัตตละเอียด ถอยหลังเรื่อยมาจนถึงกายมนุษย
เมื่อดวงบุญเกิดขึ้นในกายใด ธรรมกายซึ่งรักษาดวงบุญของกายนัน้ ทําหนาทีเ่ ปนผูเก็บรักษา
ดวงบุญอยูท ี่ดวงปฐมมรรคของกายทุกกาย พูดกันแคนี้กอ น รายละเอียดความพิสดารรอไวพูด
กันในบทอืน่

ลักษณะของดวงบาป
เปนดวงดําประดุจนิล พระพุทธเจาภาคมารใหแกผูทําบาป ทุกกรณี ตามขีดขั้นของความชัว่ นัน้
ใครตั้งใจทําบาปมาก ดวงบาปจะใหญ และถาไมตั้งใจ ดวงบาปจะเล็ก
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ดวงบาปนี้ เกิดมาตั้งแตพระอรหัตตละเอียดแตเปนธรรมกายดํา ถอยหลังเรื่อยมาจนถึงกาย
มนุษย
เมื่อดวงบาปเกิดขึ้นในกายใด ธรรมกายสีดํา ซึ่งรักษาดวงบาปของกายนัน้ มีหนาที่เปนผูเก็บ
รักษา
ดวงบาปอยูทดี่ วงปฐมมรรคของกายทุกกาย

ดวงไมบุญไมบาป
ไมใชบุญและก็ไมใชบาป เปนกลางๆ คําพระทานเรียกวา อัพยากตาธัมมา ดวงเปนสีตะกั่วตัด
บางทีอาจเปนดวงดําๆ ดางๆ ธรรมกายก็มีสีอยางนัน้
ประเภทนี้ไดแก บุญไมทาํ และกรรมเวรก็ไมไดสราง จะเกิดดวงไมบุญไมบาปทันที อยูที่
ดวงปฐมมรรคของกายทุกกาย รายละเอียดก็มีนยั เดียวกัน ตามทีก่ ลาวในเรื่องของดวงบุญดวงบาปนั้น

วิธีดูดวงบุญ ดวงบาป ดวงไมบุญและไมบาป
ดูที่ดวงปฐมมรรคของกายทุกกาย สงใจนิง่ กลางดวงปฐมมรรค หยุดนิง่ กลางดวงธรรมใหเห็น
“กลาง” เมื่อกลางวางและหายไป จะเห็นดวงขาวใสอยูข วา คือดวงบุญ ดวงกลางเปนสีตะกัว่ ตัด คือ
ดวงไมบุญไมบาป ดวงซายเปนดวงดํา คือ ดวงบาป
หยุดนิง่ ลงไปกลางดวงทัง้ สาม จะเห็นผูรกั ษา ผูรักษาเปนธรรมกาย ดวงบุญมีผูรักษาเปน
ธรรมกายสีขาว ดวงไมบุญไมบาป มีผูรักษาเปนธรรมกายสีตะกัว่ ตัด ดวงบาป มีผูรกั ษาเปนธรรมกายดํา
ประดุจนิล
ผูรักษาเหลานัน้ มีตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ และละเอียด เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด
จองถนน พิสดาร ปาฏิหาริย ทับทวี ฯ

ธาตุธรรมทั้งสามเปนอริกัน ไมถูกกัน ตางฝายตางคิดวิชามา
สูกัน โดยเฉพาะภาคขาวกับดํา รบกันในธาตุในธรรมมาตลอด
ภาคกลางนั้นเชื่อไมได ใครชนะก็มาสมทบดวย
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ตางฝายตางยึดอํานาจปกครองสัตวโลก อํานาจปกครองมี ๒ อํานาจ คือ ปกครองยอย ไดแก
ปกครองมนุษยโลก สัตวโลก อากาศโลก ขันธโลก ทิพย พรหม อรูปพรหม ปกครองใหญ ไดแก
อํานาจปกครองธาตุธรรม คือ ปกครองพระพุทธเจา
สัตวโลกทีม่ ีใจหยุดนิง่ ใจขาว ใจใส ประกอบการบุญเวนการบาป แปลวา อยูในปกครองของ
ภาคขาว จะมีแตความสุขความเจริญ มีดวงตาเห็นธรรม ไดมรรคผล แตถาใจไมหยุดใจไมนิ่ง ใจขุน
ทําแตการบาปไมทําบุญ แปลวา อยูในปกครองของมาร จะมีแตความเดือดรอน เปนทุกข ขาวยาก
หมากแพง รบราฆาฟน ทําสงคราม ฝนแลงเหีย้ นเตียน แมจะเรียนกัมมัฏฐาน ก็เปนกัมมัฏฐานภาคมาร
คือ แนวที่ไมตั้งใจที่ศนู ยกลางกาย ตั้งใจนอกศูนยกลางกายทัง้ หมด จะตั้งที่ใดก็ตาม ถาไมตั้งอยูที่
ศูนยกลางกาย แปลวา เปนตํารับของมารทุกตํารับ ไมเห็นดวงปฐมมรรค ไมเห็นกายละเอียดของตน
ไมเห็นธรรมกาย มรรคผลไมมีในกัมมัฏฐานตํารับเหลานั้น เหตุที่เปนเชนนัน้ ก็เพราะมารมันบายเบนใจ
ของเราเสียหมด ใหเดินนอกเห็นนอกร่ําไป เรียนไปเถิด กีป่ กี่ชาติ ไมถึงพระรัตนตรัย เพราะตั้งใจผิดที่
เราก็ผิดไปตลอดชีวิต ซ้ํายังใหคนรุนหลังเดินทางผิดตามไปดวย
มารมันเกงเหลือเกิน ขนาดไหนจึงวา “เกง” ลองพิจารณาดูเถิด มีสัตวโลกตนใดบาง เกิดมาแลว
ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย ตองแก เจ็บ ตาย ทั้งนั้น มารมันทําวิชาซอนไวในสัตวโลกอยางหนาแนนและ
แนนแฟน ถามวา เขาทําวิชาอะไรไวบาง อันนี้ตองพูดกันยาว รอไวหลักสูตรชั้นสูง ทานจะทราบเอง
ถาไมเปนธรรมกายไปรูเห็นงานของเขาไมไดเลย
ดังนั้น มารมันจึง “หวง” วิชาธรรมกายนัก กวาจะเปนแตละคน ทําความเพียรกันแทบ
หืดขึ้นคอ แตมันก็เกงเหลือเกิน แมแตกมั มัฏฐานผิดๆ มันยังทําใหเชือ่ วิชาของมันได เจาไมเชื่อหรือ
ขาเปดสมบัติใหเจา เจาก็เงียบ พอเราเรียนกัมมัฏฐานประเภทนัน้ เพียงชางกระดิกหู ลาภสักการะวิ่งมา
หาเราแลว เราก็เชื่อวาวิชาของอาตมายอด ดูเอาซี ทําเดี๋ยวนี้ไดผลทันตาเห็น อยากไดอะไรก็ได ไมใชแค
นั้น จะเอายศหรือ จะเอาตําแหนงหรือ ขาใหเจาได แตมรรคผลคือ ธรรมกายขายอมไมได เพราะถา
เกจิอาจารยทมี่ ีบารมีสูงไปเห็นธรรมกายเขา ก็ยอมเกิดรูเกิดญาณไปเห็นงานของมาร ที่เขาทําแกสตั วโลก
เกจิก็ตองคิดทางแก และจะตองไปสูรบกับเขาในธาตุในธรรม ดังนัน้ เขาก็ตองหาวิธหี ลอกเรา ไมใหเจอ
ธรรมกาย โดยการเอาเมืองมาลอ เอาบานมาให เอาลาภมาประเคน ซึง่ ลาภเหลานัน้ ก็คือ บารมีของทาน
เอง บุญทานเอง ทานไดบําเพ็ญไวแตปางหลัง เปนของทาน เปนสมบัติของทาน เพียงแตเขาไมขวาง
ไมระเบิด ไมยอ ยแยก มารมันทําเพียงแคนี้ ทานก็คารวะวิชาของมันอยางศิโรราบ พอวันตายมาถึง
เราก็ทราบชัดวันนั้น วาเราไมไดมรรคผลตามความเชื่อในวิชาของเราเสียแลว เปนอยางนี้รอยทั้งรอย
ทานทีเ่ ปนธรรมกาย ทานตรวจดูได เราถูกมารหลอกใหเรียนกัมมัฏฐาน แบบเฉียดๆ เฉี่ยวๆ
มาแลวกี่ชาติ คําแปลบาลี มารมันก็ดลใจใหเราเขาใจเคลื่อน อรรถและสาระมันก็ใหเราเขาใจเคลือ่ น
ที่ตั้งของใจ มันก็ใหเราเขาใจไปอีกอยาง
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หากตําราที่ถกู ตองยังมีอยู เพื่อนก็เขายึดสุดละเอียดของผูปกครอง ใหคนของเขาเขามา
มีอํานาจ เกิดศึกรบพุง บานแตกสาแหรกขาด เผาพระพุทธรูป เผาตํารา แมพระไตรปฎกก็ไม
เหลือหรอ เหตุการณดังกลาวมีมาแลว เราทราบกันทุกคน รวมตํารากันใหม รจนากันใหม ไดครบบางไม
ครบบาง ตําราดีๆ ความรูถกู ตองของเรา สูญหายไปเทาไร นี่คือ ฤทธิเ์ ดชของพระพุทธเจาภาคมารเขา

เขาทําทุกอยางที่จะไมใหเราเห็นของจริง
เราทานตางแสวงหาของจริง เพราะเกิดมาแลว มีหนาทีจ่ ะตองสรางสมอบรมบารมีติดตัวไปบาง
พอขึ้นชื่อวากัมมัฏฐาน เราตางใหความสนใจ บัดนี้ เราพูดไดวา มีกัมมัฏฐานตํารับใดที่ไหนบาง ทีก่ ําหนด
ใจไวที่ศูนยกลางกาย คําตอบก็คือ ไมมี มีตํารับเดียวคือ วิชาธรรมกายเทานัน้

การที่เราไมรูจักศูนยกลางกาย ไมเอาใจไปหยุดที่
ศูนยกลางกาย ผลรายเกิดแกเรามากนอยปานใด
ใครทราบบางไหม มีใครรูเรื่องนี้บางไหม
เมื่อบําเพ็ญกุศล รักษาศีล ฟงธรรม หรือเจริญภาวนา เกิดดวงบุญขึ้นที่ศูนยกลางกายนัน้
เนื่องจากเราไมทําใจหยุดใจนิ่งที่ศูนยกลางกายนีเ้ อง มารมันก็ระเบิดเอาดวงบุญของเราไปแลวเทาไร
เราลงทุนทอดผาปา ทํากฐิน และการบุญสารพัด เกิดบุญแกเราแลวเทาไร เราไมทราบ เพราะเราไมเห็น
เหตุที่เราไมเห็น เพราะเราไมเห็นธรรมคือ ไมเห็นธรรมกาย เนื่องจากเราไมเห็นธรรมกาย เราจึงไมเห็น
ดวงบุญ ไดยนิ แตเขาวา ไดบญ
ุ ไดบุญ ไดยินแตอยางนี้ เมื่อเปนธรรมกายแลว ตองฝกใหแกกลา
จะไดเห็นดวงบุญตัวจริงกันในครั้งนี้

วิธีคํานวณดวงบุญ
ชวงเวลาที่พระสงฆ “ยถา สัพพี และสวดอนุโมทนา” ใหทานปฏิบัติดังนี้

ก. สําหรับทานที่ยังไมเปนธรรมกาย
ใหทา นบริกรรม “สัม มา อะ ระ หังๆๆ” จรดไวที่ศูนยกลางกาย นึกใหดวงบุญมีลักษณะเปน
ดวงขาวใสสวางโชติเกิดขึ้น ใหดวงโตและใหญยิ่งขึน้ เมือ่ เห็นดวงใสแลว ใหบริกรรม “หยุดในหยุดๆ”
จี้ใจกลางดวงบุญนั้น ใหใจนิ่งและหยุดยิง่ ขึ้น เปนที่พอใจแลว นึกอธิษฐานฝากพระพุทธเจา คือธรรมกาย
ประจํากายตางๆ ไว และอธิษฐานอาราธนาธรรมกายนําฝากตนธาตุ ถาทานยังไมทราบอะไร ก็เอาเปนวา
ฝากแกธรรมกายประจํากายทั้ง ๑๘ กาย ยุติกันแคนี้
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ข. สําหรับทานที่เปนธรรมกายแลว
ใหหยุดนิ่งกลางดวงธรรมของธรรมกายพระอรหัตตละเอียด คํานวณดวงบุญใหใหญ เสร็จแลว
นําดวงบุญนั้น ไปฝากไวแกธรรมกายของตนธาตุ นี่เปนอยางงาย
อยางยาก ใหทานพิสดารกายทุกกาย แลวรวมไวในธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด อยูในศูนยกลางกายมนุษย ใหทุกกายชวยคํานวณ แลวนําดวงบุญรวมกัน
หมด ฝากไวตอ ธรรมกายตนธาตุ สวนดวงบุญที่เปนกําไร ก็อธิษฐานใหธรรมกายประจํากายรักษาไว

เหตุผลที่นําฝากตนธาตุ
ก็เหมือนฝากเงินธนาคาร ธนาคารเล็กๆ ยอมไมเกิดความมั่นคง เราก็ตองฝากธนาคารใหญ
เงินของเราจะไดไมสูญหาย การเก็บรักษาดวงบุญมีอุปมาเชนนัน้

เพราะธรรมภาคมารเขาจองจะระเบิดเพื่อนําไปเปนของเขา
ยามใดที่ใจของเราไมหยุด และวางใจไมถูกศูนยกลางกาย ยามนั้น
มารเขาไดโอกาสเหมาะ ระเบิดและยอยแยกเอาดวงบุญของเราไป
แลวเทาไร
ดังนัน้ จึงตอง “หยุด” ไว และ “นิ่ง” ไว การหยุดและนิง่ เปนตัวนิโรธ เปนตัวกําจัดทุกข
กําจัดสมุทัย
การจรดใจไวที่ศูนยกลางกาย เทากับปดประตูบานชัน้ หนึง่ ตัวหยุดและนิ่ง เปนผูใหเกิด
ความหนาแนน หากหยุดนอยนิ่งนอย ความหนาแนนก็นอย ดวยเหตุนี้ การวางใจไมถูกศูนยกลางกาย
เปนอันตรายอยางมาก

144

การอธิษฐาน
เรื่องอธิษฐานเปนเรื่องสําคัญ หากเปรียบบุญเปนเงิน เราตองตั้งวัตถุประสงควาเงินนี้จะเอาไปใช
อะไร แลวเราก็เองเงินไปใชเพื่อการนั้น
แตเงินนี้ตา งกับบุญ ก็คือ เราเก็บเงินไวมากๆ เห็นวาจะเอาไปใชอะไร เราก็จายไปเพือ่ การนัน้
สวนเรื่องบุญไมเหมือนเงิน บุญสวนนี้จะใชอะไร ก็อธิษฐานไว เรียกวา อธิษฐานบารมี ถึงเวลา
บุญสวนนั้นก็บันดาลใหเปนไปตามคําอธิษฐาน

จะอธิษฐานอยางไร จึงจะเปนประโยชนตอตัวเรา เรื่องนี้ตองเรียน จะพูดกัน
นิดหนอยไมได และตองเรียนกันถึงขั้นแตกฉาน เราจึงตัดสินใจถูกตอง วาจะ
อธิษฐานอะไร ผมขอเสนอแนะไว ดังนี้
๑. ใหมีดวงตาเห็นธรรมตั้งแตบัดนี้ไป
๒. ใหไดมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ตั้งแตบัดนี้ คือ ตองการเดี๋ยวนี้ไปรอชาติหนาทําไม
หากไมสมประสงคในชาตินี้ บุญนั้นก็จะตองอุปการะใหอีก
๓. มีปญญาประเสริฐ รูปกายประเสริฐ ทรัพยประเสริฐ
๔. ใหมีดวงตาเห็นธรรม บริสุทธิ์ สมบูรณ บริบูรณ ดวยผลทาน ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และ
วิมุตติญาณทัสสนะ โดยสัมมาทิฏฐิ สุข สมบูรณ บริบูรณดวยมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ
อันมีมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ จงปราศจากเหตุวิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ ภัยพิบัติ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ
โรคาพยาธิ และ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเปนเหตุแหงทุกขทงั้ หลาย
๕. จงเปนผูปราศจาก
อภิชฌา
พยาบาท
มิจฉาทิฏฐิ
โลภะ
โทสะ
โมหะ
ราคะ
โทสะ
โมหะ
กามราคานุสยั
ปฏิฆานุสัย
อวิชชานุสัย
สักกายทิฏฐิ
สีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉา
กามราคะ
พยาบาท
รูปราคะ
อรูปราคะ
อุทธัจจะ
อวิชชา
มานะ
ใหสมบูรณบริบูรณดวย
ทาน
ศีล

ศีล
สมาธิ

ภาวนา
ปญญา
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อธิศีล
อธิจิต
อธิปญญา
ปฐมมรรค
มรรคจิต
มรรคปญญา
ตรัสรูเปน โคตรภู พระโสดา พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหัตต และตรัสรูในตรัสรู
เขานิโรธในตรัสรู ตรัสรูในนิโรธ ตรัสรูไปสุดหยาบสุดละเอียด ไมถอยหลังกลับ
๖. อยาไดประพฤติผิดในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ บิดามารดา อุปชฌายอาจารย
อนันตริยกรรม ๕ ปาราชิก ๔ ใหมีใจตั้งอยูกับพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ญานะและมีศีลบริสุทธิ์
๗. ใหไดเกิดในแดนของพุทธศาสนา ไดฟง ธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา และเปนธรรมทายาท
ไดบวชในพุทธศาสนา ไดอุปฏฐากพุทธศาสนา ตลอดอายุขัยของตน
๘. เมื่อใกลตาย ถึงวาระจะหมดอายุขยั ขอใหใจระลึกถึงบุญได และใจนิ่งอยูกับพุทธรัตนะ
ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ และไปสุคติ
๙. ใหมีสติในกาลทุกเมื่อ และใจหยุดนิ่งที่ศูนยกลางกาย ใหหยุดถูกสิบ ถูกศูนย ถูกสวน เขา
กลางของกลาง เรื่อยไปไมถอยหลังกลับ ใหเขาถึงพระรัตนตรัย

ตามที่กลาวนี้ เปนตัวอยาง กอนที่จะอธิษฐานตองคิดให
รอบคอบ วาจะอธิษฐานวาอะไร เพื่อประสงคอะไร คิดหาเหตุผลใหดี
เมื่อคิดไดแลว จําตองคิดตอไปวา จะทําบุญอะไร แรงอธิษฐานนั้นจึง
จะสมเหตุสมผล ไมใชทําบุญเล็กนอย แลวอธิษฐานเอาแตเรื่องใหญ
เรื่องโต อยางนั้นไมสมเหตุสมผล ทําบุญอะไร จะอธิษฐานอะไร
สมควรกับความปรารถนาของเราหรือไม คิดใหดี คิดใหรอบคอบ
บุญประเภทใดที่ทานยังไมไดทํา อะไรบางที่ทานยังไมไดอธิษฐาน
ควรจะวางแผนไวตลอดชีวิตของทาน
ตอเมื่อทานทํากุศลครบถวน และไดอธิษฐานบารมีไวครบกระบวนความแลว จนทานเกิด
ความรูสึกวา บัดนี้ ทานสรางบารมีครบถวนแลว จะตายวันนี้วนั พรุง นี้ เราก็พรอมที่จะตาย ถาเปนอยางนี้
เรียกวาใชได
การอธิษฐานที่สําคัญ ไดแก การอธิษฐานเปนสัพพัญูพระพุทธเจา เปนอัครสาวก อุปฏฐาก
สาวก อสีติสาวก เปนพุทธบิดา พุทธมารดา ทานใหทําในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
อยากจะพูดใหพิสดาร แตไมอาจทําไดตามที่คิด จึงกลาวยนยอพอเปนแนว ขอทานไดโปรด
พิจารณาตามสมควรเถิด
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ขอเสนอแนะ
๑. การทําวิชา ๑๘ กาย เปนของจําเปน ตองทําทุกวัน หากทําๆ หยุดๆ กายจะไมใส ดวงธรรม
จะไมใส ผูบอกวิชา แรกๆ บอกชาๆพอทําตามทัน ตอมาเรงใหเร็วขึน้ และเร็วยิง่ ขึ้น แตถาฝกชาๆ ก็จะเปน
ผลใหวิชาชาไปดวย
๒. นักเรียนยังไมอาจทําวิชา ๑๘ กายไดดวยตนเอง ทานตองบอกนํา และคุมอยูประมาณ
๑ เดือน ผูเรียนจึงจะทําดวยตนเองได ดังนัน้ การเรียนดวยตัวเองไมเปนผลดี
๓. ควรแยกนักเรียนเปนชัน้ ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร กําหนดตัววิทยากรแบงหนาที่กนั สอน
ตามความยากงายของเนื้อหาวิชา
๔. กอนแยกชัน้ เรียน ใหกลาวคําสวดอาราธนาพรอมกัน เสร็จแลวใหแยกชั้นเรียน
๕. กอนทําวิชา ใหกลาวถึงเนื้อหาวิชาที่จะเรียนวันนี้ บอกแนวปฏิบัตแิ ละบอกนําปฏิบัติไปตาม
ขั้นตอนของวิชาบทนัน้ ๆ
๖. การเรียนถาจะใหไดผล จะตองมีครูอาจารยควบคุม และเรียนไปตามหลักสูตร หากเรียน
ดวยตนเอง อานหนังสือเอง ปฏิบัติเอง ไดผลนอยเหลือเกิน
วิชาตามทีก่ ําหนดเปนบทฝก และไดกลาวไวในหนังสือนี้ เปนความรูเบื้องตนเล็กนอยเทานัน้
สวนความรูชนั้ สูง วิชาระดับสูง ยังมีอีกมากมาย ยังไมไดทําบทฝก และยังไมไดแสดงไว ขอทานได
ติดตามวิชาระดับสูงตอไป

การเรียนและความสนใจที่นําตัวเราไปสูหายนะ
มารเขาก็มพี ระพุทธเจาของเขา ฝายบุญก็มีพระพุทธเจา ฝายอัพยากตาธัมมาหรือ
ฝายบุญก็ไมใชบาปก็ไมเชิง หรือเรียกวา ฝายกลาง เขาก็มีพระพุทธเจาของเขาเชนกัน
ทั้ง ๓ ฝาย ตางแยกอํานาจปกครอง ฝายบุญตองการใหสัตวโลกเปนสุข ใหเห็นธรรม ใหใจสงบ
ระงับ ใหไดมรรคผลนิพพาน
แตฝายบาปจะใหสัตวโลกเปนทุกข ใหมืดบอด ไมเห็นธรรม ใหใจเรารอน ใหเวียนเกิดเวียนตาย
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. จักรพรรดิและกายสิทธิ์ มีกายขาวและใส

ฝายบาป

๑. ธรรมกายดํา ดวงธรรมดําและขุน
๒. กายทิพย พรหม อรูปพรหม มีกายดําและไมใส
๓. จักรพรรดิและกายสิทธิ์ มีกายดําและไมใส

ฝายกลาง

๑. ธรรมกายสีตะกั่วตัด ดวงธรรมสีตะกั่วตัด หรือ ดําๆ ดางๆ
๒. กายทิพย พรหม อรูปพรหม สีตะกั่วตัด หรือ ดําๆ ดางๆ
๓. จักรพรรดิและกายสิทธิ์ สีตะกั่วตัด หรือ ดําๆ ดางๆ

ที่อยูของธรรมทั้ง ๓ ภาค
อยูที่ดวงปฐมมรรคของกายทุกกาย เมื่อจุดใสเทาปลายเข็มวางออกไป ทางขวาเปนดวงขาวและ
ใส เรียกวา ดวงบุญ ในดวงนัน้ มีธรรมกายขาวและใสรักษา ดวงอยูก ลางมีสีตะกั่วตัด เรียนวา
ดวงไมบุญไมบาป ธรรมกายสีตะกั่วตัดอยูในดวงนัน้ ทางซายมือเปนดวงดํา เรียกวา ดวงบาป
ธรรมกายดําอยูในดวงดํานั้น
เวลายึดอํานาจปกครอง เขายึดที่ดวงเห็น ดวงจํา ดวงคิด ดวงรู โดยดวงบุญอยูใน ดวงสีตะกัว่ ตัด
อยูกลาง ดวงดําอยูนอก มีลกั ษณะเปนวงแหวนซอนกัน ๓ วง
ฝายใดมีกาํ ลังมากกวา ใจของเราก็ไปทางนั้น เหตุนี้เองใจของเราจึงดีๆ ชั่วๆ และกลางๆ
และถาฝายใดชนะ ใจของเราก็เปนไปในทางนั้น
ถาฝายบุญชนะ ใจเราก็สงบระงับ เห็นดวงธรรม รมเย็นเปนสุข
หากฝายบาปชนะ ใจเราเรารอนเปนทุกข มืดบอด ไมเห็นธรรม สรางกรรมชั่วนานา
และถาหากฝายกลางชนะ ใจเราเฉยๆ บุญไมทํา และเวรกรรมก็ไมสราง

148

เหตุที่เราเรียนวิชาธรรมกาย
ก็เพื่อยกสภาพของใจใหพนการปกครองของมาร เราจึง
พยายามหยุด พยายามนิ่ง พยายามเขากลางของกลาง และพยายาม
ทําใหใสไว
เมื่อเราเรียนสูงขึ้นไป มารมันก็เอาวิชาระดับสูงมาสู ถาเราชนะไปได แปลวา เราไดมรรคผล
ถาเราแพ คือ หยุดไมได นิง่ ไมได ทําใหใสไมได ทําความดีไมตลอด เราก็ยังไมไดมรรคผล แปลวา
เรายังเวียนเกิดเวียนตายตอไป
วิชาที่เราเรียนตั้งแตตน จนถึงวิชาชั้นสูง ก็เพื่อกําจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์
ทุกข ภัย โรค มรณะ สงคราม ฯลฯ เรื่องกิเลส ตัณหา อุปาทาน วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ ทุกข ภัย โรค มรณะ
สงคราม นัน้ มารมันทําวิชาดักสัตวโลกไว ตั้งแตเล็กถึงโต วิชาของพระพุทธเจาฝายบุญที่จะใชแก ก็ตอง
ใชทั้งวิชาหยาบจนถึงวิชาละเอียดเชนกัน จึงเรียกวา “วิชาธรรมกาย”

ภาคมารนั้นมีฤทธิ์นัก
ลวงลอใหเราผิดทางตลอดเวลา
พระพุทธเจาภาคมารมีฤทธิน์ ัก ลวงลอใหสัตวโลกผิดทางตลอดเวลา ใหสัตวโลกทํากรรมชั่ว
จะไดเอาไปลงโทษในนรก หนาที่ของเขาเปนอยางนั้น
เราจะรักษาศีล
เพื่อนก็มาทําใหศีลขาด
เราจะบวช
เพื่อนก็จะใหเราละเมิดวินัย
เราจะเรียน
เพื่อนก็ใหเรียนผิดๆ
เราตั้งใจไวที่ศนู ยกลางกาย เขาก็เบนจิตใจเราใหไปตั้งทีอ่ ื่น ใหเขาผิดทางเขาไว
รวมความวา เขาเขามากาวกายงานของพระพุทธเจาภาคบุญทุกเรื่อง หนทางใดและวิธีใดที่
จะทําใหสัตวโลกเห็นผิด จําผิด คิดผิด รูผิด เขาทําทั้งนั้น ทุกรูปแบบ ทัง้ นีเ้ พื่อสัตวโลก จะได
ทุกขรอน กอกรรมทําเข็ญ เวียนวายตายเกิด ไมรูจบรูสิ้น เพราะมารเขามีหนาที่อยางนี้
พระพุทธเจาภาคบุญจะใหสตั วโลกพนทุกข
พระพุทธเจาภาคมารจะใหสตั วโลกเกิดทุกข
พระพุทธเจา ๒ ภาคนี้ ไมถกู กัน เปนอริกนั
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เพราะตางก็แยงอํานาจปกครองในสัตวโลก
วิชาที่พระพุทธเจาภาคบุญกําหนดไวดีแลว ซึง่ เปนทางเดินใหเราพนทุกข ก็ถูกพระพุทธเจา
ภาคมารมาแปรเปลี่ยนใหเคลื่อนไปใหผดิ ไปเสมอ ไมไดดวยเลห ก็เอาดวยกล ไมไดดวยกล ก็เอาดวย
เวทมนตรคาถา บางครั้งมารมีกําลังไดอํานาจปกครอง เขาก็สงคนของมารเขาไปมีอํานาจในบานในเมือง
เกิดการรบพุง จนบานแตกสาแหรกขาด วัดถูกเผา พระไตปฎกถูกเผา เผาพระพุทธรูป เราทานทราบ
เหตุการณอยางนี้มาแลว
ทั้งนี้ ก็เพื่อใหมีการรวมตําราใหม ตําราดีๆ ของเราหายไปเทาไร ความรูที่เคยถูกตอง
ความถูกตองก็จะเหลือนอยลง ความคลาดเคลื่อนปรากฏมีขึ้น ผูรวบรวมก็ทําไดเทาที่ความทรงจําจะพึงมี
ตําราที่เรารวมขึ้นใหม ไมวาตําราอะไร ความสมบูรณคงไมเต็มรอยเปอรเซ็นต

ในสวนที่เกี่ยวกับความรูสําคัญ อันเปนความรูบอกแนวปฏิบัติ
ดานจิตใจ ไปสูทางมรรคผลนั้น มารไดยึด เห็น จํา คิด รู ของ
อาจารยทั้งหลาย ใหลืมไปบาง ใหเคลื่อนไปบาง ใหเขาใจผิดไปบาง
เหลือความถูกตองอยูบางก็เล็กนอยเทานั้น
ความหมายของศัพทบางคําก็เขาใจไปกันคนละอยาง ๒ อยาง จนยากแกการเขาใจ
อยางเชนการตั้งใจไวที่ศนู ยกลางกาย ซึง่ ที่นนั่ เปนที่ตงั้ ของดวงปฐมมรรค อันเปนจุดแรกของ
การเดินมรรคผล มารก็แปรเปลี่ยนใหไปตั้งที่อื่น กัมมัฏฐานแนวตางๆ ในทุกวันนี้ ไมมีขนานใดตั้งไวที่
ศูนยกลางกายเลย มีแตที่ตงั้ นอกตัวทัง้ นัน้ เปนการเดินนอกทั้งนั้น ไมเดินในเลย เดินทางไมถึง
พระพุทธองคเลย มีแตเดินออกหางจากพระพุทธองค ไดแตกลาวคําภาวนาวาเปนพระพุทธองค ก็ได
แตกลาวไปอยางนั้น ปฏิบัติกันมากี่อายุคน เกจิอาจารยสอนสืบตอกันมาอยางนั้น มีใครไดมรรคผลบาง
เราไดแตเชื่อวาทานไดมรรคผล เพราะทานปฏิบัติจริงจัง ตั้งแตเกิดจนตาย นาเชื่อวาทานไดมรรคผล
จะไดมรรคผลอะไร เพราะวางใจผิดที่ ใจก็ผิดทางไปตลอดชีวิต ฤทธิ์เดชที่มี ลาภผลที่ได ชวนใหเชือ่ วา
สําเร็จจริง ที่แทมารเขาสงผลใหทงั้ นัน้ กวาเราจะทราบความจริง ชีวติ ของเราก็หมดลงอีก ๑ ชาติ
โดยไมไดอะไร

และอยางเชนความรูเรื่องปญจกัมมัฏฐานทีอ่ ุปชฌายสอน
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 เห็นดวยใจวา
เสนผมแปรเปลี่ยนจากสีดําเปนหงอก และจากหงอกเปนผุยผง และจากผุยผงก็เกิดเปน “อุคหนิมติ ”
เปนดวงใส และเพงจากดวงใสเกิดเปน “ธรรมกาย” ขึ้น จากนี้ไป ลองเอาโลมา นขา ทันตา ตโจ บาง
จะเห็นวาเกิดเปนธรรมกายเชนเดียวกัน คราวนี้ลองทําถอยหลังดูบา ง เริ่มจาก ตโจ ถอยหลังลงมาจนถึง
เกสา ก็ไดผลอยางเดียวกัน จากนี้ไปลองเอา ๕ อวัยวะรวมกัน แลวเพงที่ศูนยกลางกาย จะเห็นวาเกิดเปน
ธรรมกายอยางเดียวกัน
เราจึงจับหลักไดวา เรื่องของปญจกัมมัฏฐานนีก้ ็คือเรื่องของธรรมกาย เรื่องของ
ธรรมกายก็คือเรื่องของพระรัตนตรัย อุปชฌายสอนใหเราเขาถึงพระรัตนตรัย โดยใหเอา
บางสวนของอวัยวะเหลานั้นเปนนิมิต เหตุที่เอาจากอวัยวะในตัวเรา เพราะเห็นงาย นึกไดงาย
ไมตองใชอุปกรณอื่น เนื่องจากหาไดยาก ใหเห็นความยอยยับไปของรางกาย ใจเราจะไดเรงขวนขวาย
รักษาศีล เพราะการรักษาศีลเปนกุศล เกิดความเบื่อหนายวา รางกายมีแตจะแตกและดับสลาย
ถาแตกดับไปแลว เราหมดโอกาสทีจ่ ะรักษาศีล หมดโอกาสทีจ่ ะไดบุญ ครั้งใจเกิดความเบื่อหนาย
ยอมจะเกิดอารมณการปลอยวาง เพราะสิง่ โนนก็จะแตก สิ่งนี้ก็จะสลาย พาใหเกิดอารมณเอกัคคตา
ในที่สุด ใจหยุดและใจนิ่ง และเห็นปฐมมรรคที่ศูนยกลางกายนัน้ และไดเห็นธรรมกายของตนได

เรื่องสําคัญเรื่องนี้ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่การบอกแนวปฏิบัติ
หวนลง จนจับสาระไมได ทั้งที่ปญจกัมมัฏฐาน ๕ นี้ คือ หัวใจของ
เรื่องมรรคผล เปนเรื่องของพระรัตนตรัย เปนเรื่องของความหลุดพน
ไมไดรับการพัฒนาสืบตอ นี่ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มารเขาระเบิดวิชา
ของเราไปได
เรื่องอานาปานัสสติ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มารเขาดลใจเราใหเกิดความเขาใจไปหลายอยาง ทุกวันนี้
เราเขาใจกันวา ลมเขาที่ปลายจมูก แลวบริกรรมวา “พุธ” พอลมออกทีป่ ลายจมูก เราบริกรรมวา “โธ”
เราปฏิบัติกันมาอยางนี้หลายอายุคนแลว เราไดอะไรจากการทําเชนนั้น ลองดูเหตุผล
(๑.) ลมเขาที่ จมูกแลวกลับออกมาที่จมูก ธรรมชาติเปนอยูอยางนัน้ กําหนดอยางนัน้ ใหไดอะไร
ขึ้นมา แตใจเปนสมาธิขึ้นแน เพราะไมไดเอาใจไปทําอยางอืน่ นอกจากนีจ้ ะไดอะไรอีกบาง ตายกันไป
กี่อายุคนแลว เราก็บริกรรมกันอยูอยางนั้น แลวเราไดอะไรจากการทําเชนนัน้
(๒.) ดูความเขาใจของคําอานาปานัสสติ จะใหพิสดารกวานัน้ เราจะเขาใจไปทางใดไดบาง
และมีเหตุผลอะไร ในความเขาใจของเรานัน้ คําอานาปานัสสติจะมีควาหมายอะไรอีกไหม
151

ลมเขาลมออก คือ หายใจเขาและหายใจเอาลมที่รางกายไมตองการออกมา ไมไดอยูที่ปลาย
จมูกเทานั้น ลมเขาไปลึกตรงไหน และออกจากที่สุดลมนั้น ทําไมไมมเี กจิอาจารยใดเกิดความเขาใจ
อยางนี้บาง ถาเราพิจารณาลมหายใจเขาวา ลมหายใจเขาไปหยุดที่ใด และลมหายใจออกเริ่มออกจาก
ที่ใด กอนที่จะมาถึงปลายจมูก

ณ ที่สุดลมหายใจเขาและที่สุดลมหายใจออก เปน
ศูนยกลางกาย เปนที่ตั้งของดวงปฐมมรรค ถาใครเอาใจไปตั้งตรงนั้น
พิจารณากันตรงนั้น ปานนี้คงมีคนเห็น “ธรรมกาย” กันมากตอมาก
และไดมรรคผลกันไปแลว ไมทราบวาเทาไร
ทานจะเห็นวามารเขาเกงมาก ในเรื่องบายเบนความคิดของเรา อยางเชนเรื่องอานาปานัสสติ
เปนตน เราก็แพมารเขาอยางชัดเจน เพราะถาหากเราคนหาที่ตงั้ ของใจได มารก็แพเราเทานัน้ เนื่องจาก
เราคนพบทางมรรคผลไดแลว

แตมารเกงมาก เมื่อเราพบทางวิเศษ มันก็ตามไปรังควานใน
เรื่องอื่นอีก เราจะตองไปสูรบตบมือกับมัน ไมรูจบสิ้น
มารเขาสรางวิชาตางๆ เพื่อลวงลอสัตวโลกใหหลงผิดดวยประการตางๆ เมื่อทานเปนธรรมกาย
ถึงระดับแกกลา ดวยรูและญาณของธรรมกาย เราจึงทราบวาขณะนี้มารเขาเอาวิชาของภาคมารมาให
เรียน ในเนื้อหาของวิชาเหลานัน้ อางอานุภาพของพระพุทธเจา เราหลงเชื่อวา เปนอานุภาพของ
พระพุทธเจาฝายบุญ แตแทจริงแลวเปนวิชาของพระพุทธเจาภาคมารทั้งนั้น
ดังนัน้ จึงขอใหงดเวนการเรียน และเวนจากการประพฤติ ๓ อยาง ตอไปนี้
๑. การเรียนไสยศาสตร ไดแก อาคมขลัง
๒. การเรียนกัมมัฏฐานของภาคมาร
๓. การทรงเจาเขาผี
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งดเวนเรียนไสยศาสตรและอาคมขลังเด็ดขาด
ไดแกวิชาตอไปนี้
๑. คาถาเสนห
เชน นะหนาทอง สาลิกาลิ้นทอง ขี้ผึ้งเสนห
๒. คาถาปลุกหัวใจตางๆ
เชน หัวใจลิงลม หัวใจหนุมาน หัวใจรอยแปด
๓. ปลุกเสกยันต
เชน ผายันต เสื้อยันต ตะกรุด
๔. สักตามผิวหนัง
๕. ธนูมือ ควายธนู คุณ ไสย บิดไส ยาสั่ง
ธนูมือ
เสกใหหมัดหนัก ใหมือหนัก
ควายธนู
ปนดินเปนรูปควายใหไปทําราย
คุณ
เสกหนังควายเขาทอง
ไสย
เสกตะปูเขาทอง
บิดไส
ทําใหอวัยวะในรางกายผิดปกติ
ยาสั่ง
ไปกินอะไรก็ตายตามที่สงั่
๖. กุมารทอง ผีปอบ ผีหมอ
สิง่ เหลานี้เปนผี เปนบริวารของมาร
๗. ฝงรูปฝงรอย
เปนการทําเสนหอยางหนึง่
๘. บังควัน
ทําใหไมเห็นตัว เปนควันขึ้นมา
๙. น้ํามันพราย
ใชน้ํามันทีค่ างผูหญิงตายทองกลม ทําเสนห
๑๐. ปลัดขิก จิ้งจกบก
อางวาหมากัดไมเขา คาขายดี
๑๑. ลอบดักเงิน
อางวาเอาไวดักเงิน
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วิชาเหลานี้ ถาไปเรียนเขา ไปเกี่ยวของเขา มีแตโทษไมมคี ุณเลย
(ก) สงาราศีของตัวเองไมสวย ดําคล้ํา เพราะธรรมกายดํา เขาสิงใจของตน
(ข) ทําใหใจฮึกเหิม อยากลอง อยากปะทะ ในที่สุดก็สรางเวร
(ค) ทํามาหากินไมขึ้น มีสมบัติอยู ก็รอนใจอยากขาย
(ง) เห็นธรรมยาก เห็นปฐมมรรคยาก
(จ) ตายแลวไปสูทุคติ

งดเรียนกัมมัฏฐานภาคมารเด็ดขาด
ไดแก การเรียนกัมมัฏฐาน ที่ไมไดตั้งใจไวที่ศูนยกลางกาย เชน ตั้งใจไวที่ฝา มือ ฝาเทา
กระหมอม หนาอก ปลายจมูก และที่อนื่ ๆ

กัมมัฏฐานใดที่ไมตั้งใจไวที่ศูนยกลางกาย จัดวาเปน
กัมมัฏฐานของภาคมารทั้งสิ้น เพราะไมถูกดวงปฐมมรรค ไมถูก
เอกายนมรรค ไมถูกทางเดินของพระอริยเจา ไมถูกทางของ
อริยมรรค ๘ เปนเหตุใหไมเห็นกายในกาย ไมเห็นธรรมในธรรม
ไมเห็นจิตในจิต ไมเห็นภพ ๓ ไมเห็นแดนอันเกษม ไมเห็นกิเลส
ตัณหา อุปาทาน ไมเห็นอริยสัจ ๔ ไมเห็นทิพย พรหม อรูปพรหม
และไมเห็นอะไรทั้งนั้น
การไมตั้งใจไวที่ศูนยกลางกาย แปลวา ไมพบมรรค คือทาง เมื่อไมเห็นทาง แสดงวาตัน
ไปไหนไมได ก็รีๆ ขวางๆ อยูอ ยางนัน้ กี่ปก ชี่ าติ ก็วกวนอยูอยางนัน้
ฤทธิท์ ี่ได ลาภสักการะที่มี เปนรางวัลที่มารเขาไมขวาง เปนวิธเี ดียวที่เราหลงกลอุบายของเขา
ที่เราจะหลงผิดเชื่อความรูของเรา มารเขาใชไดผลมาทุกสมัย คือ สงฤทธิ์ให ๑ ใหลาภสักการะ ๑
ใหมิตรบริวาร ๑ แตถาเขาขัดขวางยามใด สิ่งเหลานั้นจะเปนพิษเปนภัยทันที เพราะเขายึดอํานาจ
ปกครองไว ในเรื่องนีท้ านจะเห็นเกจิอาจารยบางทานดังเปนพลุ แตแลวไมนานก็ดับ ชวงเวลาที่มารเขา
ไมขวาง ไมวา เราจะทําอะไร ดูมันวิเศษไปหมด ฮือฮากันเหลือเกิน กัมมัฏฐานภาคมารของเขาเปนอยาง
นั้น ดังเร็วดับเร็ว
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วิธีสังเกตกัมมัฏฐานภาคมาร
(๑.) ไมตั้งใจอยูที่ศูนยกลางกาย แตตั้งที่อนื่ ตามความพอใจ อางวาจะยักยายไปไหนก็ได
(๒.) ความสงาราศีไมมี มีแตคล้ํา เพราะที่ศูนยกลางกายมีธรรมภาคมารยึดครอง (ธรรมกายดํา)
(๓.) การเห็นอะไรก็ตาม จะเปนการเห็นนอก คือเห็นนอกศูนยกลางกาย ภาคมารเขาเห็นอยางนี้
(๔.) เมื่อทําบุญ ทําทาน หรือสรางกุศลใด ดวงบุญที่เกิด จะถูกภาคมารระเบิดเอาไปเปนของเขา
โดยที่เราไมรูเรือ่ งนี้เลย นับวาเสียหายมาก

งดสนใจการทรงเจาเขาผีเด็ดขาด
พระพุทธเจาไมไดสอนใหเชือ่ เจา เชื่อผี ไมไดสอนใหเชื่อตนไมใหญ ไมไดสอนใหเลี้ยงผี
เลี้ยงกุมารทอง เพราะสิง่ เหลานี้ไมใชสรณะ แตเปนเดรัจฉาน เปนบริวารของมาร
ไมมีอะไรประเสริฐเทามนุษย ไมมีอะไรเกงเทามนุษย และไมมอี ะไรมีฤทธิเ์ ทามนุษย
แตเราคือมนุษย มีกรรมเกากันทุกคน มากบาง นอยบาง ทํากรรมไวมากก็พบทุกขมาก ทํากรรม
ไวนอยก็มีเคราะหนอย เมื่อเราเกิดทุกขเกิดเคราะห แปลวา กรรมสงผล เราไปโวยวายใหเจาชวย ใหผีชว ย
ใหตนไมใหญชวย เจาก็คือ ลม ผีก็คือ ลม ตนไมใหญเราก็เลื่อยเอามาทําโตะและเกาอี้ แลวทานบอกวา
ทานหมดทุกขพนเคราะหเพราะลม เพราะโตะเกาอีก้ ระนั้นหรือ
ลมกับเกาอี้เกงกวามนุษยหรือ? ทุกขและเคราะหกรรมหมดไป เพราะกําลังใจของทานแทๆ
แตทานกลับไปยกประโยชนใหผี ใหเจา ใหตนไม แสดงวาทานลดตัวของทานใหต่ํา ยอมแพแมกระทั่งผี
ซึ่งผีเปนลม ยอมแพแมกระทั่งเจา ซึง่ เจาเปนลม ยอมแพแมกระทั้งตนไม หมดปญญาที่จะเอาตนไมมา
ทําโตะ เพราะกลัวตนไมจะมา หักคอตน

คนที่มีความเชื่อวาผีวิเศษ เชื่อวาเจาวิเศษ เชื่อวาตนไมใหญ
วิเศษ คนจําพวกนั้นหมดโอกาสเห็นธรรม ใจของเราไมแข็งพอที่จะ
เอาชนะเดรัจฉานพวกนั้น แลวจะมาเห็นธรรมวิเศษไดอยางไร
พระพุทธเจาภาคมาร เขามีบริวาร บริวารของเขาเปนทิพย พรหม อรูปพรหม ผี ปศาจ ลวนแต
กายดําทัง้ นัน้ มีหนาที่แทรกซึมมนุษยใจออน ใหมีใจหางจากธรรมของพระพุทธเจาฝายบุญ เพื่อ
กวาดตอนมนุษยจําพวกนัน้ ใหตกนรก เมือ่ พวกเขาตายไปแลว เพราะมนุษยประเภทนัน้ ยึดผียึดเจาเปน
ศาสดา คนทรงก็ดี คนไปหาเจาก็ดี เมื่อใกลจะหมดลมปราณ ใจของเขาสาละวนอยูกบั ปศาจและผี
155

หลงเชื่อวาเปนเจาพอ หลงเชื่อวาเปนเจาแม หลงเชื่อวาเปนเทวดา หลงเชื่อวาเปนเทพชั้นสูง หลงเชื่อวา
เปนหลวงพอวิเศษ แทจริงไมใช ในที่สุดก็ตกนรกกันเปนแถว เสียดายที่เรียนมามีความรูสูง เสียดายที่
รับราชการมาเปนใหญเปนโต เสียดายที่บวชจนมีคนเรียกหลวงพอ แตแลวก็มาตกนรกดวยความเชื่อ
สิ่งไมควรเชื่อ
เพราะทานก็ทราบชัดเจนวา เจา ผี และตนไมใหญ ไมใชคําสอนของพระพุทธเจา แตทาน
อยากไดลาภ ทานอยากไดเงิน ทานอยากหมดเคราะห ดวยวิธกี ารอันเหลวไหลเชนนั้น ใหเรียก
พระพุทธเจาจนคอแตก พระองคก็ไมอาจชวยทานได เพราะใจของทานอารับธรรมภาคมารเสียแลว
พระพุทธเจาภาคบุญชวยไมไหวจริงๆ

เมื่อทานเปนธรรมกายระดับแกกลา ลองตรวจคณะที่นิยม
ทรงเจาเขาผี วากายฝนของผูตายไปอยูอยางไร จะพบวามีเทาไร
ตายไปเทาไร ไปอบายภูมิกันหมด ไมเหลือแมแตคนเดียว
ผูมาประทับทรงนัน้ เปนผี เปนปศาจ ลวนแตกายไมใส กายดําบาง กายดําๆ ดางๆ บาง
กายสีตะกั่วตัดบาง อางวาเปนหลวงพอตางๆ อางวาเปนเทพ อาววาเปนพรหม อางรอยแปด พอยึด
รางทรงเปนฐานทัพได เขาพวกนีจ้ ะมีฤทธิท์ ันที รูเวทมนตร รูคาถา ลวนแตเปนมนตพญามาร
ธรรมกายดํา และธรรมกายดําๆ ดางๆ ซอนอยูในกายเหลานัน้ ทําหนาที่สงฤทธิ์สง อํานาจ ถาจะละลาย
ตองละลายไปทุกกาย จนสุดหยาบสุดละเอียด จึงจะชนะเขาได และตองสูกนั นานดวย ไมใชงา ยๆ
เทวดาของภาคบุญ หรือพี่ปา นาอาของเราที่ตายไปแลว เขามาเขาทรงไมได เพราะฝายบุญเขา
ลงโทษหนัก เหมือนหนึ่งอาญาบานเมือง แตผีและปศาจของภาคมาร มันอางวาเปนคนนั้นคนนี้ ทํากิรยิ า
ไดเหมือน บอกเหตุการณอะไรถูกหมด จําเหตุการณไดถูกตอง เพราะอายุของมันยืนยาว จําไดหมด
บอกอะไรไดถูกทัง้ หมด ตรงนี้เองที่ทาํ ใหเราหลงเชื่อ
แตผีและเจาจะมาหลอกคนเปนธรรมกายไมได เพราะธรรมกายมองเห็น ตมไดแตเฉพาะคนที่ไม
เปนธรรมเทานั้น นัน่ คือ คนที่ไมเห็นธรรม เขายังตมตุน ไดตอไป
เปนวิธีหนึ่งทีม่ ารจะถลมพระพุทธศาสนาได ก็คือ การทรงเจาเขาผี คนจะไดไปเชื่อเจา
เชื่อผี ไมปฏิบัติธรรมคําสอนของศาสนา ในทีส่ ุดผูค นไมมีความรูทางศาสนาเลย แสดงวา
ศาสนาใกลอวสาน ผูคนลมตายกันมาก และไปสูทุคติกันมาก มารก็ชนะอยางลอยลํา ทานทีน่ ิยม
ทรงเจาเขาผี จึงชื่อวาทําลายศาสนา จึงตกนรกลึก ไดรับโทษหนัก พอเขาตายไปแลวเขาจะรับกรรมหนัก
นั้นทันที
วิธีเขาประทับทรง ควรพูดไวดวย คือธรรมกายดําอันเปนอธรรมภาคบาป เขายึดผูเปนรางคนทรง
ตั้งแตธรรมกายพระอรหัตตละเอียดถอยหลังเรื่อยมาจนถึงกายมนุษย คือ ธรรมกายดําเขายึดธรรมกาย
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ของคนทรง และกายอรูปพรหม กายพรหม กายทิพย ของคนทรง พอถึงกายมนุษยของคนทรง ใจของคน
ทรงจะเผินลอย หาวนอน แลวเคลิ้ม แปลวา ใจไมหยุดและไมนิ่ง ชวงนั้นเอง เขาก็เขายึดกายมนุษยของ
คนทรงได ความรูสึกนึกคิดของคนทรงถูกสะกดไปครูหนึ่ง จากนัน้ เปนกิริยาและลีลาของมารเขา เขาจะ
แสดงอะไรรอยแปดตอไป
บงถึงวา คนทรงมีบารมีธรรมนอย และใจออน จึงเปนฐานทัพใหมารเขาแสดงฤทธิ์ได ธาตุธรรม
ของเขาไมสะอาด ผีจึงเขาได ถาบารมีสะอาดแลว ผีเจาทั้งหลายเกรงกลัวยิ่งนัก

ขอสังเกต
(๑.) คนทรงและผูที่มาหาคนทรง ความสงาราศีไมมี มีแตดําและคล้ํา ใบหนาจะดําและเปลี่ยนสี
บอยๆ เปนไปตามรัศมีของผีที่มาเขา ถาผีที่มาเขาเปนมารระดับสูง ใบหนาคนทรงจะดําอยางชัดเจน
(๒.) แตแรกกิจการจะดี ตอไปจะเกิดวิบัติ สมบัติมีเทาไร ขายหมด มีเงินไมได จําตองใช ที่วา
แตแรกกิจการดีนั้น หมายความวา มีการถูกหวยบาง เกิดความสําเร็จบาง ตอมากิจการจะเสื่อมลง
ตามลําดับ
(๓.) เปนคนทําบุญไมขึ้น ถูกมารระเบิดดวงบุญ
(๔.) เห็นธรรมยาก เพราะมารรังควาน เนื่องจากเขาเขายึดธาตุธรรม ไปเปนของมารเสียแลว
ถึงเห็นก็เห็นอยางเลอะเทอะ รูและญาณเชือ่ ไมได
(๕.) ตายแลวไปทุคติ กอนจะสิ้นใจ เห็นแตผี เห็นเปรต มารองเรียกวุน วาย เพราะสังคมกับผี
นึกถึงแตผี ผีกม็ าวุน กับทาน ใจทานก็ไปกับผี ผีก็พาทานไปตกนรก แตเปลี่ยนคําศัพทใหสูงขึ้นวาเปน
ทานปู เจาพอ หลวงพอ เจาแม ทานทาวมหาพรหม ฟงดูและวาเปนของสูง ที่แทก็คือ ผีและปศาจ ซึ่งเปน
บริวารของมารทั้งนั้น
หลวงพอก็ดี หลวงปูก็ดี ทานตายไปแลว ทานมีภาระหนาที่ในโลกอืน่ แลว ไมมหี นาทีใ่ นโลก
มนุษยอีกแลว เรื่องอะไรที่เขาจะมาวุน วายกับคุณ คุณก็เชื่อแตสิ่งผิด มีความรูผิดๆ เปนโอกาสเหมาะของ
มาร ซึง่ เขามีบริวารจะใหมาจุนจานกับคุณ ในชวงเวลาที่คุณใกลจะตาย แนนอนเหลือเกินทีว่ ิญญาณของ
ผูตายไปทุคติวันยังค่ํา
ทานจะเห็นวา เรารอดตัวยากเหลือเกิน โอกาสทีเ่ ราจะไปสุคตินั้นยากนัก เพราะมารมันวางกับ
เพื่อดักสัตวโลก ใหติดกับ ใหติดแรวของเขา มีรอบดาน จึงตองงดเวนทางอบาย ๓ อยางคือ

๑. งดเวนการเรียนไสยศาสตรและอาคมขลัง
๒. งดเวนการเรียนกัมมัฏฐานภาคมาร ไดแก กัมมัฏฐานที่ไมตั้งใจไวที่ศูนยกลางกาย
ทุกขนาน ใหเรียนกัมมัฏฐานที่ตั้งใจไวที่ศูนยกลางกายเทานัน้
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๓. งดเวนจากการทรงเจาเขาผี อยาเชือ่ เจา อยาเชื่อผี อยาเชื่อตนไมใหญ เพราะ ๓ อยาง
นี้ เปนทางหายนะ ตามที่กลาวแลว

ขอเสนอแนะการสอนตามงานตางๆ
ขึ้นชื่อวาสอนทุกอยาง ตองมีกุศโลบาย คืออุบายอันแยบยล ทีจ่ ะใหคนเชื่อ ที่จะใหคนปฏิบัติ
แตละคนยอมมีเทคนิค และวิธีเฉพาะของตน วาโอกาสใด จังหวะใด งานใด เวลาใด ที่จะสอดแทรก
การปฏิบัติเบื้องตนได ควรฉวยโอกาสนัน้ ทันที ใหรีบสอนและรีบปฏิบัติทันที แมเพียง ๕ นาที เขาเหลานั้น
ก็ไดทางปฏิบัติ ซึ่งในชีวิตของเขา เขาไมเคยทราบเลย เพราะไมมนี ักปราชญคนใดแนะนําเขา ถาทาน
ทําได กุศลก็เปนของทาน
ทานทราบแลววา ไมวา ปาฐกถาอะไร ไมวา จะเทศนอะไร ไมวาจะสอนอะไร ไมวา พูดดีแคไหน
ไมวาจะเตรียมความรูไปดีอยางไร พอเทศนจบลงหรือปาฐกถาจบลง ถามวาผูฟ งประทับใจอะไรบาง
เราเปนผูเทศนเปนผูแสดงปาฐกถา รูสึกวาเขาเหลานัน้ ไดอะไรไปบาง เขาจะนําเอาอะไรไปปฏิบัติบาง
ผลสุดทาย เราเหนื่อยเปลา เตรียมความรูแ ทบเปนแทบตาย ผลก็คือ เขาหูขวาแลวออกหูซา ย
เราควรเปลี่ยนวิธีของเราใหม เพราะวิธเี ทศนและการแสดงปาฐกถา เปนของดีในกาลกอน
แตยุคนี้สมัยนี้ ฝกทําธรรมกายกันดีกวา เพราะทําใหสงบระงับ และเกิดพระขึ้นในใจ วางวัตถุประสงค
เพียงแคนี้ ไมตองเอาอะไรกันมาก เอากันงายๆ แคนี้ จึงขอเสนอแนะไวดังนี้
(๑.) งานทุกงาน ใหสอดแทรกการปฏิบัติธรรมกายเบื้องตนใหไดทุกงาน
(๒.) การสอดแทรกความรูเรื่องธรรมกาย ทําใหไดทุกเรือ่ ง หาวิธีเชื่อมโยงเอาเอง
ก. ยกเรื่องที่รบั เชิญมากลาวกอน กลาวไปเปนกิริยาบุญ แลวโยงความรูเรื่องนัน้
มาเปนเรื่องธรรมกายทันที ถามีเวลาพอที่จะฝกเบื้องตน ก็ขอใหทาํ ทันที เพียง ๑๐ นาที ก็เพียงพอแลว
ข. กําชับเรื่องอานิสงสของการเปนธรรมกาย ใหเปนที่เขาใจ ทัง้ อานิสงสธรรมดาหรือ
โดยพิสดาร ตามแตจะเห็นสมควรจะพูดอยางไร จะกลาวอยางไร พิจารณาเอาตามสมควรได
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ตัวอยางเชื่อมโยงไปถึงธรรมกาย
ภาคปฏิบัติเบื้องตน
๑. งานเผาศพ
ทานทั้งหลายตางก็ทราบแลววา ไปไมกลับ หลับไมตนื่ ฟนไมมี หนีไมพน คือ ตาย
ถึงวาระของใคร ใครก็ตาย ตัวเราก็ตองตาย ไมวันใดก็วันใด เราปรารถนาใหวิญญาณของผูตาย
ไปสูสุคติ ก็ตองทําใจใหใส ทําใจใหบริสุทธิ์ เมื่อใจของเราบริสุทธิ์ แปลวา ใจเราเปนกุศล แลวจึงสงความ
ปรารถนาดีไปในความบริสุทธิ์นนั้ ความบริสุทธิ์เปนดวงแกวใสอยูในทองของเรา มีวธิ ที ําดังตอไปนี้.....

๒. งานแตงงาน
เราแตงงานกัน ก็เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกบา วสาว มีฐานะดี มีบริวารดี มีเพื่อนดี
วิธีทจี่ ะทําใหไดรับความเจริญตามทีว่ านั้น ตองอาศัย “กําลังใจ” เพราะตองใชใจทํางานหลายอยาง
ใจทํางานหนักหลายดาน ดังนั้น จึงตองฝกทําใจใหใส ใหสวาง เพราะใจที่ใส ใจที่สวาง เปนใจที่มี
ประสิทธิภาพ ทําความเจริญใหไดทุกอยาง ที่มาวันนี้ ก็เพื่อจะแจงใหทราบ หากจะกลาวโดยพิสดาร
ความก็ยาวไป เอาเปนวา วันนี้เรามาฝกวิธีทําใจใหใส มีวิธีดังนี้.....

๓. งานทําขวัญนาค
ขวัญคือ ใจ ขวัญเสียคือ ใจเสีย ประสงคจะใหขวัญดี ก็ตองทําใจใหใส การที่เราทําขวัญนาค
ก็เพื่อใหนาคมีใจดี วิธที ําใหใจดีก็คือ ทําใจหยุดใจนิง่ แตการทําขวัญนาคของเราแตกาลกอน เคยมีใคร
ใจดีใจใสบางไหม มีแตใจหมอง เพราะเราดื่มของเมา และยังทําใหเปดไกตายไมรูวา เทาไร

๔. งานขึ้นบานใหม
บานไมมีชวี ิตจิตใจ แตผูอาศัยคือ มนุษย มีชีวิตจิตใจ บานจะสรางสวยแคไหน ถาผูอ าศัยมีใจ
ขุนมัว ความขุนมัวนัน้ มีผลใหบานสวยกลายเปนสกปรก หากความขุนมัวมีมาก เปนผลใหเกิดปากเสียง
ในบาน ถึงกับทุบตีกัน ทุบตู ทุบของ บานทีเ่ คยสวยจะกลายเปนไมนา ดู ถาอยากใหบา นสวยตลอดไป
ผูอาศัยก็ตองทําใจใหสวยไปดวย
คําขึ้นตน ๔ งาน ตามที่กลาวเปนเพียงตัวอยางสัน้ ๆ เพือ่ โยงไปถึงการปฏิบัติธรรมกายเบื้องตน
ทานจะยกพุทธวัจนะ หรือสุภาษิต หรือชาดก หรืออะไรที่เกีย่ วของ เพือ่ ใหการกลาวโยงเรื่องมีรสชาติขึ้น
ก็ทําไดทั้งนั้น
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แตวาอยาใหยาว เพราะเวลามีนอย ไหนจะบอกแนวปฏิบัติ ไหนจะคุมการปฏิบัติ ไหนจะวัดผล
การปฏิบัติ หากเรากลาวยาวและเกิด “ติดลม” ขึ้นมา ทําใหมีเวลาปฏิบัตินอย เราทําไมไดผล ผูฟง ก็
วิจารณเราได ทั้งนี้ทงั้ นั้น ขอใหทา นพิจารณาเอาเอง

๕. งานวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ควรเนนการปฏิบัติบูชา ดีกวาจะใหไปเวียนเทียน ถาทําไดทั้งนั่งปฏิบัติเสร็จแลวเวียนเทียน
ขณะเดินใหบริกรรม “สัม มา อะ ระ หัง” เรื่อยไป ก็จะเปนการดี
เทาที่เราเห็นกันมา ผูมาเวียนเทียนไมทราบหลักปฏิบัตทิ างใจ เดินไปคุยกันไป จะไดอะไรสัก
แคไหน เราจะตองตั้งกฎเกณฑ วานัดพรอมกันที่ไหน ฟงการบรรยาย นัง่ ปฏิบัติบชู า เสร็จแลวให
เวียนเทียน ขณะเวียนเทียนแนะนําขอปฏิบัติวาใหทําอยางไร กลับไปบานแลวใหปฏิบัติอะไรตอไป
อยางไร บอกไปดวย
เหตุผลที่ใหบริกรรม “สัม มาอะ ระ หัง” เพราะ สัม มา อะ ระ หัง ทําใหเกิดธรรมกาย และ
ธรรมกายคือตถาคต ตถาคตคือ พระพุทธเจา และธรรมกายคือพุทธรัตนะ คือ ธรรมรัตนะ คือ สังฆรัตนะ
ดังนัน้ การบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง จึงถูกพระรัตนตรัยตั้งแตตนจนจบ แตวาขณะบริกรรมนั้น จะตอง
เอาใจจรดไวทศี่ ูนยกลางกาย จึงจะเกิดผล หากบริกรรมลอยๆ โดยไมตั้งใจไวที่ศนู ยกลางกาย จะถูกมาร
ระเบิดดวงบุญของทานทันที
เมื่อจรดใจถูกศูนยกลางกายแลว พระพุทธองคจะถอนถอยมารักษา ไมวาจะบริกรรม
สัม มา อะ ระ หัง ณ สถานทีใ่ ดก็ตาม คาถา สัม มา อะ ระ หัง เปนคาถาที่ใหอานิสงสแกผูภาวนาเสมอไป

ทฤษฎีที่ตองจดจํา
นับวาเปนทฤษฎีที่สําคัญมาก นักปฏิบัตจิ ะตองทองจําไว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติของเรา
เรียกวา ทฤษฎีแกเขลา ๔ ม. (มอ) เปนดังนี้

๑. ไมถูกศูนยผิดทาง
ศูนยในทีน่ คี้ ือ ศูนยกลางกาย การเดินใจตามหลักของมรรค ๘ ตองตั้งใจที่ศูนยกลางกาย ถึง
จะเขาถึงปฐมมรรค เขาถึง ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ เห็นกายในกาย จิตในจิต
ธรรมในธรรม เรื่อยไป จนบรรลุมรรคผล และแจงนิพพาน ถาตั้งใจไมถูกศูนยกลางกาย แปลวา ลมเหลว
โดยสิ้นเชิง เรียกวา ผิดทาง
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๒. ไมหยุดไมถึงพระ
หยุดคือ ทําใจหยุด ทําใจนิ่ง ที่ศนู ยกลางกาย จึงจะถึงพระ พระก็คือ พระธรรมกาย ธรรมกาย
คือตถาคต ตถาคตคือ พระพุทธเจา
ถาทําใจหยุดไมได ทําใจนิ่งไมได แปลวา ลมเหลวโดยสิน้ เชิง ไมเห็นธรรมกาย ก็แสดงวา
ไมถึงพระ

๓. ไมถูกกลางออกนอก
กลางคือ จุดใสเทาปลายเข็ม อยูกลางดวงธรรมทุกดวง จุดใสเทาปลายเข็มนี้ คําพระทาน
ใชวา “เอกายนมรรค” แปลวา ทางเอก
เวลาทําวิชา ทานใหจรดใจถูกกลาง แลวกลางจะวาง ในวางนัน้ เราจะเห็นธรรมลําดับสูงตอไป
ไมมีสิ้นไมมีสดุ ถึงดวงธรรมใดพึงจรดใจใหถูกกลางเขาไว

หากเดินวิชาโดยวางใจไมถูกกลาง แปลวา ออกนอกลูนอกทาง ถูกมารเขา
หลอกเรื่อยไป ไมพบของจริง
วิชาของพระทานเดินในคือ เขากลางเรื่อยไป นอก ใน ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง และระหวาง
หัวตอกาย ทานไมไป ทานสงใจเขากลางในกลาง หรือกลางของกลาง และดับจากหยาบไปหาละเอียด
ยิ่งขึ้นไป
สวนวิชาของมาร เขาไมเดินกลาง เขาจรดใจออกนอกเรือ่ ยไป คือ เขาสงใจไปนอก ใน ซาย ขวา
หนา หลัง บน ลาง และระหวางหัวตอกาย ไมเขากลางเลย กัมมัฏฐานของมาร เขาเดินวิชาอยางนี้
ตางกับการเดินวิชาของพระภาคบุญ
ดังนัน้ ถาเราไมสงใจเขากลาง แปลวา ออกนอก เตลิดเปดเปงไปกันใหญ เห็นของหลอกของ
ปลอมตลอดไป โดยที่เราไมรูวา เราเห็นของปลอม เห็นของหลอก มารมันหลอกเรา ไปเรียนกัมมัฏฐาน
ของมารมาแลวกี่อายุคน ก็สอนกันสืบมา บอกกันสืบมา เรียนถายทอดกันมา เรียกวากัมมัฏฐานบาง
เรียกวา สมถะบาง เรียกวา วิปสสนาบาง เรียกวารูปนามบาง เรียกมโนมยิทธิบา ง เรียก สติปฏฐานบาง
เรียกกันจนไมรูวาอะไรเปนอะไร เดี๋ยวดังทีโ่ นน เดี๋ยวดังทีน่ ี่ เดี๋ยวมีผวู ิเศษเกิดทีน่ ั่น เดีย๋ วมีอาจารยวเิ ศษ
ที่นี่
เมื่อไดตรวจสอบดูแลว จะพบวากัมมัฏฐานเหลานัน้ หรือจะเรียกอะไรก็ตามที ไมไดวางใจไวที่
ศูนยกลางกาย ไมเดินวิชาไปตามหลักของกลางของกลางทั้งสิน้ จึงไมจัดเปนวิชาของพระ แตเปนวิชาของ
มาร จึงเห็นรอยแปด วากันเปรอะทีเดียว จับเนื้อวิชาไมได ไมมีตน ไมมีกลาง ไมมีปลาย หาที่มาทีไ่ ปไมได
มีแตการอวดอางฤทธิ์ของอาจารย มีแตการอวดสมบัติความมัง่ คั่ง ยอมจะหลงเชื่อในทางนั้น นี่แหละคือ
เดชานุภาพของมารเขา
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๔. ขุดไมลึกไมถึงน้ํา
หลวงพอวัดปากน้าํ มีคติอยูขอหนึง่ คือ “ขุดบอลอธารา ขุดตื้นๆ น้าํ ไมมี ขุดถึงที่ น้ําจึงไหล”
ทานอุปมาวา การขุดบอลอน้ํา หรือการขุดสระเพื่อจะเอาน้าํ ไปใชนั้น ตองขุดไปลึกๆ จึงจะถึง
ตาน้ํา แลวจึงจะไดน้ําใช ถาขุดตื้นๆ จะเจอน้ําไดอยางไร
ในการเรียนวิชาธรรมกายก็มอี ุปมานัยเดียวกัน คือใหเรียนใหลึก เมื่อจรดใจลงแลว พึงเดินวิชา
ใหเขากลางในกลาง และกลางของกลาง ยิง่ ขึ้นไป เมื่อไปถึงละเอียดแลว ใหเอาละเอียดนั้นเปนหยาบ
และไปหาละเอียดยิ่งตอไปอีก ดับหยาบไปหาละเอียดยิง่ ขึ้น จนไปถึงอายตนะนิพพานที่ละเอียดยิง่
ถึงวิชาที่ละเอียดยิ่ง อันเปนเขตที่มารเขาไปปนเปนไมถึง วิชานัน้ และความรูน ั้นจึงจะใหมรรคใหผลแกเรา
ไดแทจริง
ที่วา ขุดไมลึกไมถึงน้ํา มีความหมายตามทีก่ ลาวนี้
ดังนัน้ พึงจําทฤษฎี ๔ ม. (มอ) นี้ใหแมน และนําไปพิสูจนวิชาในกัมมัฏฐานของมารไดทั้งหมด
วาอะไรเปนของจริง และอะไรเปนของปลอม

แกนแทของพุทธศาสนา
๑.) คําสอน
สพฺพปาปสฺส อกรณํ ไมทําบาปทัง้ ปวง
กุสลสฺสูปสมฺปทา
ทํากุศลใหพรอม
สจิตฺตปริโยทปนํ
ทําใจใหใส
๒.) การทําใจใหใส ตั้งใจไวทศี่ ูนยกลางกาย ทําใจหยุด ทําใจนิ่งที่ศูนยกลางกาย แตการทําใจ
ใหใส มีวธิ ีทาํ ๒ อยาง
(ก.) หาสื่อใหใจเกาะยึด เรียกวา กําหนดนิมิต โดยใชปญจกัมมัฏฐาน คือ เกสา โลมา
นขา ทันตา ตโจ อยางใดอยางหนึง่ หรือจะรวมทัง้ ๕ อยาง เปนนิมิตก็ได
(ข.) หาสื่อใหใจเกาะยึด เรียกวา กําหนดนิมิต โดยใชวัตถุสีขาวหรือดวงแกวใสเปนนิมิต
ก็ได
กําหนดนิมิตแลว ยังไมทาํ ใหใจใสได จึงตองใชภาวนาดวย ดังนั้น ใจเราทํางาน ๒ อยาง คือ
กําหนดนิมิตและภาวนา เพือ่ เปนอุบายใหใจ “หยุด” และ “นิ่ง” เมื่อสภาพใจหยุดและนิ่งไดสวนแลว
จึงเกิดสภาพ “ใจใส” และเห็นอุคหนิมิตเปนดวงใส
๓.) อุคหนิมิต เปนสื่อใหเห็นปฐมมรรค ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ
เปนลําดับไป
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การดําเนินทางใจลักษณะนีเ้ รียกวา ใจเขาหาอริยมรรค ๘ ดวงธรรมเหลานัน้ เปนมรรค คือ
เปนทางใหใจเดิน เดินไปหาผล ผลคือ กาย ไดแก กายตางๆ
แตผลคือกายนั้น มีทั้งผลโลกียและโลกุตระ กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม ทั้งหยาบและ
ละเอียดเปนโลกีย ธรรมกายเล็กถึงธรรมกายใหญเปนโลกุตระ และแยกธรรมกายออกเปนมรรคเปนผล
ตอไปอีก โสดามรรค โสดาผล สกิทาคามีมรรค สกิทาคามีผล อนาคามีมรรค อนาคามีผล อรหัตตมรรค
อรหัตตผล
๔.) ธรรมกายเปนที่รวมพระไตรปฎก เปนผูเ ห็นวิชา ๓ เปนผูแจงวิชาวิเศษ แจงนรก แจงโลก
แจงสวรรค แจงนิพพาน แจงในวิชาอาสวักขยญาณ แจงในวิชาละสังโยชน เปนตน
แตการแจงนัน้ มีเบื้องตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับการ “หยุด”
และ “นิง่ ” ของแตละบุคคล ถาหยุดและนิง่ ไดมากและนาน เขากลางไดมาก ก็แจงมาก ทําไดนอย
ก็แจงไดนอย
ความจริงพระพุทธองคทรงเห็นกายทิพย พรหม อรูปพรหม มาจากสํานักของอุทกดาบสและ
อาฬารดาบสแลว แตทรงเห็นวา กายเหลานี้ยงั ไมอาจนําไปสูการตรัสรูได จึงทําความเพียรตอไปเปนเวลา
๖ ป ในที่สุดบรรลุ “ธรรมกาย”
แตพระองคทรงหยุดไดมาก นิ่งไดมาก ทํานิโรธไดมาก สามารถติดตอกับธรรมกายไดอยาง
ฉับพลันทันที ธรรมกายก็บอกวิชาไตรปฎกแกกายมนุษยของพระองคไดอยางคลองตัว กายมนุษย
ของพระองคกน็ ําความรูนนั้ มาบัญญัติเปนพระไตรปฎก
มาถึงยุคเรา สมัยของพวกเรานี้ เราเรียนวิชาธรรมกายตามวิธีของพระองค เห็นธรรมกายอยาง
ที่พระองคเห็นก็จริงอยู แตการ “หยุด” การ “นิ่ง” และการทํานิโรธของเรายังทําไดไมเกง ความแจงของ
เราจึงนอยกวา ไมเปนทีพ่ อใจของเรา ขอนี้เราตองยอมรับ และเรามีหนาที่ตองพากเพียรกันตอไป

163

สรุปแกน
ตนตอของตัวศาสนา อยูที่ธรรมกาย ธรรมกายเปนที่รวมของ
พระไตรปฎก และคําสอนตางๆ
กายมนุษยของพระพุทธองคทํานิโรธ คือ ความหยุดความนิ่งไดฉับพลัน สามารถติดตอกับ
ธรรมกาย ของพระองคไดอยางรวดเร็ว นําความรูจากธรรมกายมาสอนพุทธบริษทั ไดทุกเมื่อเชื่อวัน
และรวมเปนพระไตปฎกไว ความจริงยังมีความรูอีกมากทีย่ ังไมไดบันทึกไว ถากายมนุษยของพระองค
ยังไมตาย เราคงมีตําราทางศาสนาเลาเรียนกันมากกวานี้ ความรูที่ไดจากธรรมกายเรียกวา “ตรัสรู”
ตรัส แปลวา บอก รู แปลวา ทราบ ทราบจากการบอกของธรรมกาย

การเขาถึงธรรมกาย มาจากหลักดังนี้
(ก.) – สจิตฺตปริโยทปนํ – ศูนยกลางกาย - ปฐมมรรค
(ข.) – ปฐมมรรค – ใจเขาสูมรรค ๘ – ศีล – สมาธิ –
ปญญา – วิมุตติ – วิมตุ ติญาณทัสสนะ – เห็นกายในกาย
(กายละเอียดของตน) – ธรรมกาย
ถาเขียนใหละเอียดขึ้น จะไดหลักดังนี้
ก.) – สจิตฺตปริโยทปนํ – ศูนยกลางกาย – นิมิต - ปฐมมรรค
ข.) – ปฐมมรรค – ใจเขาสูมรรค ๘ คือ รวมเปนหนึง่ เดินไปถึงศีล – สมาธิ – ปญญา –
วิมุตติ – วิมุตติญาณทัสสนะ ไปเห็นกายในกายของตน – บรรลุธรรมกายตั้งแตธรรมกายเบื้องตนจนถึง
ธรรมกายใหญ
ค.) – ธรรมกาย เปนผูบัญญัติคําสอน บอกปฎกตางๆ เพราะเปนผูแจงโลก แจงธรรม

ธรรมกายคือตัวพุทธศาสนา
แกนหรือตัวพุทธศาสนาคือ ธรรมกาย การฝกใหเห็นธรรมกาย เปนการเขาถึงพระรัตนตรัยโดยใจ
ธรรมกายเปนผูนําเราใหหลุดพน
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ดังนัน้ การฝกใจแนวอื่นไมใชการเขาถึงพระรัตนตรัย ไมวาจะเปนกัมมัฏฐานใด ไมวา การเจริญ
ภาวนาทางใจแนวใด ถาไมวางใจไวที่ศูนยกลางกาย และไมบรรลุธรรมกายแลว ถือวากัมมัฏฐานนั้น
การเจริญภาวนาแนวนั้นๆ ไมใชการเขาถึงพระรัตนตรัย ไมใชการเขาถึงตัวศาสนา ไมใชวิธีหลุดพน
ไมใชทางสายเอก ไมใชทางของอริยมรรค ๘

ประชาชนไดรับความรูผิดๆ
ประชาชนไดรบั ความรูผิดๆ เนื่องจากผูรนู าํ ความรูผิดๆ มาสอน เราไมควรกลาวโทษประชาชน
เพราะประชาชนเปนรับคําสอน ผูสอนควรจะทบทวนความถูกตองแหงความรูน นั้ วาความรูท ี่ถูก
นั้นคืออะไรกันแน
ไดมีการนําความรูไปตรวจสอบกับไตรปฎกเพียงใดหรือไม ไดตรวจสอบกับตําราใดหรือไม

การนําความรูทางจิตใจที่ผิดๆ ไปสอน เหมือนหนึ่งใหเขา
กินยาพิษ เพราะเขาจะเชื่อผิดๆ ปฏิบัติผิดๆ ไปอีกนานเทาไร
ใครจะทราบ
เขาเหลานัน้ สรางบุญผิด สรางบารมีผิด เขาเหลานัน้ มีอนั ตองเปนไป ทั้งที่เขามีชีวิตอยูก็ดี
หรือเขาวายชนมไปแลวก็ดี เพราะเหตุจากการยึดมัน่ ถือมั่นการดําเนินทางใจที่ผิดๆ ซึ่งความรู และ
ความเชื่อนั้น เกิดจากผูรูเอาความรูผิดๆ ไปสอนเขา โดยที่ผูสอนเชื่อวาความรูนั้นถูกตองแลว อยางนี้
นับวาเปนบาปกรรมของผูสอนอยางรายแรง

วิชชากับอวิชชาที่ตองทราบ
ในการดําเนินวิชา ตองทราบวาอะไรเปนของจริง (วิชชา) และอะไรเปนของปลอม (อวิชชา)
สําหรับเบื้องตนนี้ ขอใหทราบดังนี้
๑. ถูกศูนย (กลางกาย) หยุด นิ่ง แนน เปนวิชชา
สวนออกนอกศูนย รัว สาย ไหว เปนอวิชชา
๒. ขาว ใส เขากลางของกลาง เปนวิชชา
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สวนดํา ขุน มัว ไมเขากลางของกลาง คือ ไปนอก ใน ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง เปน
อวิชชา
๓. เห็นนอก คือเห็นขางนอก ไมเห็นในทอง คือ ไมเห็นที่ศนู ยกลางกาย เห็นอยางนี้เปน
อวิชชา
สวนเห็นใน คือเห็นในทอง ไดแก เห็นที่ศนู ยกลางกาย เห็นอยางนี้เปนวิชชา
เหตุทนี่ ํามาเสนอไว ก็เพื่อความถูกตองของการทําวิชา และเพื่อความถูกตองของการเดินวิชา

ความตางกันระหวางวิชชากับอวิชชามีมาก
คําวา วิชชา หรือเรียกวา ฝายบุญ ภาคกุศล สัมมาทิฏฐิ กุศลาธัมมา ภาคขาว ภาคพระ รวมแลว
เรียกหลายอยาง
คําวา อวิชชา หรือเรียกวา ฝายบาป ภาคอกุศล มิจฉาทิฏฐิ อกุศลาธัมมา ภาคดํา ภาคมาร
หรือ มาร รวมแลวเรียกหลายอยาง
เพียงแตชื่อของธรรม ๒ ภาค ทานเห็นแลว
สวนอีกภาคหนึ่ง เรียกวา ธรรมภาคกลาง ภาษาพระเรียก อัพยากตาธัมมา คําทัว่ ไปเรียก
ภาคกลาง หรือธรรมภาคกลาง คือ ประเภทบุญไมทาํ และกรรมก็ไมสราง อยูเฉยๆ ธรรมกายของธรรม
ภาคนี้ สีตะกั่วตัด หรือ ดําๆ ดางๆ ดวงธรรมของธรรมภาคนี้ก็มีสีตะกั่วตัด หรือดําๆ ดางๆ กายทิพย
กายพรหม กายอรูปพรหม ของธรรมภาคนีก้ ็มีสีเชนที่กลาวนี้ดวย ธรรมภาคนี้จัดเปนภาคมารดวย เพราะ
ระหวางวิชชากับอวิชชา ถาฝาย ไหนชนะ ธรรมภาคกลางหรืออัพยากตาธัมมา จะไปเขากับฝายนัน้
ธรรม ๓ ภาคนี้ คือ ภาคพระ ภาคมาร และภาคกลาง (อัพยากตาธัมมา) ตางฝายตางก็มี
พระพุทธเจา
ตางเปนอริแกกัน ไมถูกกัน
รบกันในธาตุในธรรม ไมหยุดหยอน
เพราะตางก็แยงอํานาจปกครองในสัตวโลก
ถาภาคพระชนะ สัตวโลกก็เปนสุข
ถาภาคมารชนะ สัตวโลกก็เปนทุกข
ขณะนี้ งานรบกันในธาตุในธรรม ยังไมยุติ
ถามวารบกัน ทําอยางไร ยังตอบตอนนี้ไมได เพราะเปนวิชาชัน้ สูง ถึงตอบไว ทานก็ไมเขาใจ
เพราะเปนวิชาระดับสูง
งานของพระกับงานของมารนั้นตางกัน
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งานของพระ
คําวาพระมีชื่อเรียกอีกหลายอยาง ไดกลาวไวแลวในชัน้ นี้ ใหทานไดทราบหนาที่ของพระ
ทราบงานของภาคพระไว คือ
มีหนาที่ใหสัตวโลก มีใจสงบระงับ มีใจใสสวาง เห็นธรรม เห็นมรรคผลนิพพาน สําเร็จมรรคผล
พนจากวัฏสงสาร ฝนฟาตกตองตามฤดูกาล สมบูรณบริบูรณ ปราศจากสงคราม

งานของมาร
คําวามารมีชื่อเรียกหลายอยาง ไดกลาวไวแลวในชั้นนี้ ใหทา นทราบหนาที่ของมาร
ทราบงานของภาคมารไว คือ
มีหนาที่ใหสัตวโลก มีใจรอนรน ระคนดวยโลภะ โทสะ โมหะ ราคะ ใจมืด ใจบอด เห็นผิด คิดผิด
ไมเห็นธรรม สรางเวรสรางบาป เวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสาร ขาวยากของแพง ฝนแลง เหี้ยนเตียน
เกิดสงคราม หาความสงบไมได

ผลของการเดินทางใจ
ใครมีใจเดินเขาหาพระ ใจถูกศูนยกลางกาย เขาก็มีใจหยุด ใจนิง่ ใจใส เห็นธรรมกาย และ
ไดมรรคผล ไดรับความสุข มีสุขคติเปนทางไป แปลวา อยูใ นปกครองของพระ พระก็ใหความสุข
ใครมีใจหางพระ ใจไมถูกศูนยกลางกาย ใจเขาไมหยุด ไมนิ่ง ใจขุนมัว ไมเห็นธรรม หากประสงค
จะหลุดพน ก็มักเรียนแตกมั มัฏฐานของภาคมาร คือ ไมตั้งใจไวที่ศนู ยกลางกาย ไมเห็นกายในกาย
ไมเห็นจิตในจิต ไมเห็นธรรมในธรรม ไมเดินใจถูกทางสายกลาง หรือเรียนแตเดรัจฉานวิชา เวทมนตร
คาถา ทรงเจาเขาผี แปลวา เขาอยูในปกครองของมาร มารก็ใหความทุกข มีทุคติเปนทางไป

ความตางกันระหวางพระกับมาร
พระกับมารมีความตางกัน ทั้งโดยลักษณะและโดยการเดินวิชาแลว ยังตางกันในเรื่องอื่นๆ อีก
มาก สําหรับหลักสูตรบทนี้ จะขอยกบางเรือ่ งมากลาวไวพอสังเขป ดังนี้
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๑. ธรรมกาย
ภาคพระ ธรรมกายขาวและใส
ภาคมาร ธรรมกายดําประดุจนิล
๒. ดวงธรรม
ภาคพระ ดวงธรรมขาวและใส
ภาคมาร ดวงธรรมดําประดุจนิล
๓. การตั้งใจ
ภาคพระ ตั้งใจที่ศูนยกลางกาย
ภาคมาร ไมตั้งใจที่ศูนยกลางกาย แตไปตั้งที่อื่น
๔. การเดินใจ
ภาคพระ เขากลางของดวงธรรม และเขากลางของกลาง ตรงจุดใสเทาปลายเข็มเรื่อยไป
ภาคมาร ไมเขากลาง แตไปนอก ใน ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง เรื่อยไป คือ ออกนอก
๕. เครื่อง
ภาคพระ หมุนขวา
ภาคมาร หมุนซาย
๖. สี
ภาคพระ สีขาว
ภาคมาร สีดาํ
๗. ทิศ
ภาคพระ ทิศตะวันออก
ภาคมาร ทิศตะวันตก
๘. นิพพาน ภพ ๓
ภาคพระ ขาวและใส
ภาคมาร ดํา
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๙. ปฎก
ภาคพระ ทาน ศีล ภาวนา
ศีล สมาธิ ปญญา
อธิศีล อธิจิต อธิปญญา
ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา
โคตรภู โสดา สกิทาคามี อนาคามี
พระอรหัตต ตรัสรูเปนพระพุทธเจา
ภาคมาร อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ
โลภะ โทสะ โมหะ
ราคะ โทสะ โมหะ
กามราคานุสยั ปฏิฆานุสยั อวิชชานุสัย
สักกายทิฏฐิ สีลัพพตปรามาส วิจิกจิ ฉา
กามราคะ พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
๑๐. ลักษณะของใจ
ภาคพระ ขาว หยุด นิง่ แนน ใส
ภาคมาร ขุน รัว ไหว สาย มัว
เหตุทนี่ ําความตางกันของภาคพระและของภาคมารมาแสดงไว ก็เพื่อใหแยกวิชาดูวา วิชาใด
เปนของพระ และวิชาใดเปนของมาร ความพิสดารของความรู จะไดอธิบายในวิชาระดับสูงตอไป
แมจะไมเขาใจอะไร แตก็ทราบไวเปนพื้นฐานเบื้องตน
เพียงเทานี้ เราก็ตรวจสอบไดวา ความรูของเกจิอาจารยใดเปนกัมมัฏฐานของพระ และความรูใด
แนวใดเปนกัมมัฏฐานของมาร ความรูของใครผิด และความรูของใครถูกตอง วัดกันดวยความรู
เพียงเทานี้ ก็ชดั เจนแลว
ความรูของวิชาธรรมกายนัน้ แสดงเทาไรก็ไมมีวันจบสิน้ พูดไดแสดงไดตั้งแตตนจนปลาย
แตความรูกัมมัฏฐานแนวอืน่ จับตนชนปลายไมถูก ไมกี่เพลงก็ตกมาตาย ของจริงกับของปลอมตางกัน
อยางนี้แหละทานทัง้ หลาย พิจารณาดูเถิด
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การเห็นวิชาที่ถูกตอง
๑. ตองเห็นในหยุด ในนิง่ เห็นในกลางตรงจุดใสเทาปลายเข็ม เห็นในสวางในใส สิง่ ทีเ่ ราเห็น
จึงจะถูกตอง
๒. แตถาใจไมหยุด ไมนิ่ง ใจรัว ใจสาย ใจไหว ไมเห็นในกลาง แปลวา มารเขาสอดละเอียด
เขามาได สิ่งทีเ่ ห็นจึงเชื่อไมได เพราะภาคดําเขาแทรกเขามา
ตอเมื่อหยุดไดจริง นิง่ ไดจริง เขากลางของกลางไดจริง ทําใสไดจริง ทําอยางนี้ มารแทรกไมได
ความรูและความเห็นนั้น จึงจะถูกตองและเชื่อถือได

เมื่อความรูของเราสูงขึ้น มารก็มีความรูขั้นละเอียดมาสูกับเรา
อีก เพื่อใหรูใหญาณของเราผิดไปไดอีก เราจะหยุดเพียงนั้น นิ่งเพียง
นั้น เขากลางของกลางไดเพียงนั้น ทําใสไดแคนั้นไมไดเสียแลว
ความรูของเราตองพัฒนาไปอีก เพราะภาคมารเขาคิดวิชาทันเรา
รูเชิงมวยทันเรา
เราตองหยุด นิง่ แนน เขากลางหมุนขวา อธิษฐานใหเซฟ มรรค แก็ส กรด ไอ อัสนีธาตุ
กินละลายรอบตัว เมื่อนั้นแหละ รูและญาณของเราจึงจะใชการได
เหตุนี้ เราไมควรเชื่อความรูแ ละญาณของเด็ก เพราะเด็กมีวิชาออน ไมมีความรูปองกันตนเอง
ถาเรามีความจําเปนตองใชเด็กหรือวาจะใหเด็กดูอะไร เราตองมีความรูปองกันเด็กดวย ความรูเรื่องนี้
พูดกันมานานพอสมควร เราทานทราบมาตรงกันวา มารมันสามารถจําแลงตัวไดเหมือนพระพุทธเจา
เราไดอานเรื่องนี้ดวยกันทุกคน กรณีนเี้ ราจะมีความรูอะไรพิสูจนวา รูปรางของพระพุทธเจาที่เราเห็นนั้น
เปนของปลอม เพราะมารมันจําแลงขึ้นมา ถาเราไมทราบมาแตตนวา มารมันจําแลง เราจะทราบได
อยางไรวา พระพุทธเจาที่เราเห็นนัน้ เปนของปลอม
นี่เปนตัวอยาง วาของปลอมมารเขาทําไดแนบเนียน อยางที่เราจะจับไดยาก ดังนั้น เราควรฝก
วิชา ใหเปนตามกฎเกณฑที่กลาวใหได เพื่อเราจะไดเห็นของจริง เพราะมารเขามีหนาทีใ่ หเรา
เห็นของปลอมแตไหนแตไรมาแลว และเราจะไดไมหลงตัวเอง วารูและญาณที่เราเห็นนั้น เหมาเอาวา
ถูกเสมอไป
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เนื้อหาวิชาธรรมกายยังมีอีกมากนัก
เทาที่กลาวมาตลอดเลม เปนความรูเบื้องตนเล็กนอยเหลือเกิน ยังไมถงึ เนื้อหาวิชาเลย แตก็ใช
กระดาษพิมพมาก แมกระนัน้ ก็ยังไมจุใจผูเขียน เพราะยังทําความเขาใจความรูระดับนี้นอยไป
พึงเขาใจวา เนื้อหาของวิชาธรรมกาย ยังมีอีกมากมายกายกอง ทานใดจะมีบุญไดเรียนถึง
อันนี้ขนึ้ อยูกับวาสนาบารมีของแตละบุคคล
ผมก็ไดแตหวังใจวา ขอใหทกุ ทานไดมีโอกาสเรียนใหจบทุกหลักสูตรและทุกระดับชัน้ ตั้งแตงา ย
ไปถึงชั้นสูง อยาไปรอชาติหนาเลย

อยาไดไปหลงคําวิจารณของมารนอยใหญ อยาไดเกิดกังวลใจ
ตอการออกความเห็นของผูไมรู อยาไปตกเปนทาสของคนมีสตางค
อยาไดเกรงใจตอผูมีอํานาจและผูมียศศักดิ์ อยาไดกังวลใจตอ
ความเห็นของผูอุปการะ ในทางที่ไรเหตุผล
เพราะสิง่ เหลานั้น เปนอุปสรรคตอการบําเพ็ญบารมีของทาน ทานรับฟงหมดทุกเรื่อง
ทานก็แพมาร คือ ไมไดบําเพ็ญบารมีอันไพศาลนี้

ในระหวางการเดินทางสรางบารมีนั้น ทานจะพบอุปสรรค
นานา มารมันจะขวางทานทุกอยางไป ถาเราไมอดทน เราก็ไมได
บารมี เราจะยอมใหวันและเวลาลวงไป โดยที่เราไมสรางบารมีเลย
นั้น ทานจะเลือกเดินทางนั้นหรือ ?
ความตายใกลตัวเราเขามาทุกที แลวผูหวังดีเหลานั้น จะชวยอะไรเราได แลวเราจะไดอะไร ใน
เมื่อเราจะตองตายลงวันนัน้

หนังสือเลมนี้ใหอะไรแกทาน
ทานใชเวลาอานนาน ใชเวลาฝกนาน ใชเวลาตอบคําถามนาน สรุปแลว ทานมีความรูชวยให
เพื่อนสหธรรมิก ทําวิชาธรรมกายเบื้องตนได คือทําวิชา ๑๘ กายได ตามแนวหนังสือ “ทางมรรคผล”
(๑๘ กาย) ของหลวงพอวัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ
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คือ มีความรูสอนได อธิบายได บอกได แนะนําได
และกวาจะทําไดตามที่กลาวนั้น ตองใชเทคนิคฝกมากหลาย กวาเราจะดําเนินวิชา ๑๘ กายได
ไมใชของเลนทีเดียว

เมื่อเราทําไดแลว ตามวิธีการและเนื้อหาตลอดเลมหนังสือนี้
อยาไดคิดวาเราเกง อยาไดคิดวาเราวิเศษ
แทจริงแลว เราเปนธรรมกายเพียงเบื้องตนเล็กนอย
และนิดเดียวเทานั้น ยังใชการอะไรไมได
ถาจะใหใชการได
ทานตองเรียนตอ ตองศึกษาตอ
อาณาจักรแหง “วิชาธรรมกาย” มีความกวางและไพศาลยิ่งนัก
เราเกิดมา เพือ่ จะมาหาของจริง
ธรรมกาย คือ ของจริงของพุทธศาสนา
แตเราคนกันไมถึงเอง
ถึงเหมือนกัน แตถึงของหลอก ถึงของปลอมกันทั้งนัน้

กวาเราจะพบของจริง เราตางก็เรียนกัมมัฏฐานของมาร
มาคนละหลายขนาน บัดนี้ ทานพบของจริงแลว จงพยายามตอไป
จงฟนฝาตอไป
จงไปใหถงึ วิชาธรรมกายชั้นสูงเถิด
ฝมืออยางเรา ทําไดแควิชา ๑๘ กาย ดูวา ไมสมภูมิของวิปสสนาจารย “แค ๑๘ กาย มันต่ําตอย
สําหรับเรา”
อีกไมนานเกินรอ ทานคงไดพบตําราวิชาธรรมกายชัน้ สูง ผมกําลังเขียนอยู ขอใหทา นโชคดี ได
เปนเจาของตําราเลมนั้น
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วิธีสอบรูและวิธีสอบญาณ
วันหนึง่ ๆ ทานตองทําวิชา ๑๘ กาย ทั้งอนุโลม และปฏิโลม อยางนอยวันละ ๑ ครั้ง อยางมาก
ไมมีกําหนด ยิง่ ทําไดมาก ยิง่ ดีมาก เพราะดวงธรรมจะใสยิ่งขึ้น กายสะอาดยิ่งขึน้
แตถาทานเกียจคราน นานๆ จึงเดินวิชา ๑๘ กายหนหนึ่ง

หรือวานึกขึ้นได ก็ทํา ถาเปนอยางนี้ ธรรมจะเลือนลาง และ
ดับในที่สุด นับวาเปนความสูญเสียอยางใหญหลวงของเรา
ทานหมดที่พึ่งทางใจ ทานไมมีทพ
ี่ ึ่งแลว
ดังนัน้ จึงขอใหทา นขยัน เพือ่ รักษาสมบัตอิ ันล้ําคา คือ รักษาธรรมกายของทานอยาใหมัว
บางวัน ทานมี “รู” และเกิด “ญาณทัสสนะ”
เห็นพระพุทธเจา เห็นหลวงพอวัดปากน้าํ เห็นกายทิพย หรือเห็นญาติของทานที่ตายไปแลว
ทาน “อยาเพิ่งเชื่อ”
ตองสอบรูและสอบญาณกันกอน
เพราะมารมันจําแลงใหเห็นไดทั้งนัน้ มันจะทําเหมือนใคร อยางไร เขาทําไดทงั้ นัน้

วิธีสอบก็คือ
๑.) ใหทา นสงใจธรรมกายของทาน หยุดนิง่ กลางดวงธรรมในทองของกายทีท่ า นเห็นนั้น จรดใจ
กลางดวงธรรม ใหจี้และเห็น “กลาง” คือ จุดใสเทาปลายเข็ม จี้แลวนึกใหจุดใสเทาปลายเข็มหมุนขวา
ทอง “หมุนขวาในหมุนขวาทับทวีๆๆๆ”
จากนั้น ลําดับดวงธรรมไปใหครบ ๖ ดวง
๒.) จี้กลางดวงธรรมที่ ๖ แลวจะเห็นกายทิพยหยาบของเขา
ตามวิธีการในขอ ๑ และลําดับดวงธรรมตอไป จนถึงธรรมกายที่ละเอียดที่สุด คือ
ถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
๓.) ถาดวงธรรมใสทั้งหมด และกายขาวและใสทั้งหมด แปลวา เปนของจริง
และถาดวงธรรมไมขาวใส กายไมใสไมขาว แปลวา เปนของปลอม เนื่องจากมารจําแลงมา
เจตนาให “ญาณ” ของเราผิด
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ขณะที่เดินวิชาไปตามวิธีในขอ ๑ นั้น กายของเขาไดหายไปเฉยๆ แสดงวา มารเขาจําแลงมา
หลอก เปนของปลอม เชื่อไมได
๔.) ขณะทีท่ านทําวิชาตรวจสอบ ตามวิธีการตามขอ ๑ นั้น พึงสังเกตวา กายของผูท ี่เราจะตรวจ
นั้น สะทอนเขามาอยูในทองของเราก็มี และไมสะทอนเขามาก็มี
ถาเปนของจริง มักสะทอนเขามา และถาเปนของหลอกหรือของปลอม มักไมสะทอนเขามา
๕.) กรณีที่ไดยินธรรมกายพูด หรือเขาอายตนะนิพพาน เพื่อทูลถามวิชา จําหลักไววา
(ก.) ใจของเราจรดถูกจุดใสเทาปลายเข็ม ซึ่งอยูกลางดวงธรรมของพระองค
(ข.) ไดยินตรงจุดใสเทาปลายเข็ม
(ค.) ไดยินขณะที่ใจหยุด ใจอยาสาย อยาไหว อยารัว
(ง.) ไดยินตรงขาว ตรงใส ตรงสวาง
(จ.) ไดยินในขณะที่ทาํ วิชาดับหยาบไปหาละเอียด
(ฉ.) ไดยินขณะเขากลาง คือ จี้ตรงจุดใสเทาปลายเข็มเรื่อยไป
ถาเปนไปตามเกณฑนี้ ถือวา “ถูก” หากไมเปนไปตามหลักที่วา นี้ ถือวา “ผิด” เพราะมารสอด
เขาไปได
ดังนัน้ จึงขอใหจําวิธีตรวจสอบใหดี
สวนวิธที ี่ละเอียดกวานี้ จะไดไปเรียนในวิชาระดับสูง ไมกลาพูดวิธีละเอียดไว เพราะใชความรู
หลายอยาง เกรงวาจะไมเขาใจ จึงไมไดกลาวไว
เรื่องนี้เปนความรูสําคัญ ใชตรวจสอบรูและญาณของเราวาจะใชการไดหรือไม ในเบื้องตนนี้
นําความรูบทนี้ไปใชกอน ตอเมื่อโรคมันดือ้ ยา เราจึงจะใชความรูชั้นสูง
ขอทานไดโปรดติดตามความรูระดับสูงตอไป
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การสอนเปนศาสตรและเปนศิลป
ผูเปนครูจะตองศึกษาเลาเรียนไวอยางเอาใจใส
ศาสตร คือ ความรูทางทฤษฎี จํากันใหแมน ทําใหไดอยางที่ครูสอน
แตศิลปนั้น เปนเรื่องของการคิดประดิษฐคน วาจะทําอยางไร ความยากจึงจะกลายเปนงาย
จะบอกกันอยางไร จะใหทาํ กันอยางไร จะใชอุปกรณประกอบความเขาใจอยางไร เพื่อใหผูรับการสอน
ทําได นี่คือเรื่องของศิลป
ศิลปนั้นเปนเรือ่ งสอนกันยาก บอกกันยาก จะตองคิด ประดิษฐคนขึ้นเอง อยางทุกวันนี้มี
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยใหเกิดความสะดวกเกิดความคลองตัว หากนํามาใชประกอบการสอนบาง
ยอมจะสงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดเร็วขึ้น แตวา เทคโนโลยีราคาแพง เราควรคิดหาวิธีอื่น

ทั้งศาสตรและศิลป มีความจําเปนอยางยิ่งตอการสอนวิชา
ธรรมกาย เพราะวิชาธรรมกายเปนวิชาที่เรียนโดยใจ ตองรูเห็น
ดวยใจ จึงเปนเรื่องที่ทํายาก หากเราไมเปลี่ยนวิธีสอนและวิธีเรียน
วิชาธรรมกายก็จะคงยากอยูตอไป
หาผูเรียนรูไมได เพราะผูสอนไมสันทัดการสอน กรณีอยางนี้เปนผลรายตอวิชาธรรมกาย
เพราะจะทําใหวิชาธรรมกายสูญพันธุในเร็ววัน ซึ่งเปนการเสียหายใหญหลวงตอมรรคผลนิพพาน
ผูไดรับความเสียหายคือมวลมนุษยทงั้ โลก
ขาพเจาขอเสนอแนะ ใหทานที่เปนวิทยากร สนใจวิธีสอนใหมาก คนวิธีทจี่ ะทําใหเกิดความเขาใจ
ทําของยากใหเปนของงาย โปรดเขาใจใหตรงกันวา การที่วิชาธรรมกายไมกาวหนา เปนเพราะผูสอน
ขาดความรูและขาดเทคนิคการสอน พูดอยางเขาใจงายก็คือ วิปส สนาจารยสอนไมเปน
ตําราของขาพเจาเลมนี้ เสนอวิธีสอนวิชาธรรมกายเบื้องตน หลักสูตร ๑๘ กายเทานัน้ ขอใหทาน
ทั้งหลายสนใจอานและทําใหได แลวทานจะประสบความสําเร็จในการสอน

วิปสสนาจารยตองเรียนวิชาธรรมกายชั้นสูงไดจึงจะสมแกเกียรติภูมิ
วิชาธรรมกายชั้นสูง คือ ตําราทีห่ ลวงพอทานทําไว ยังมีอีก ๒ หลักสูตร คือ เลมคูมือสมภาร
และเลมวิชชามรรคผลพิสดาร ขาพเจาทําแนวเดินวิชาใหแลว ทานตองเรียนไดและฝกได จึงจะเหมาะสม
แกเกียรติภูมิในฐานะที่เปนวิปสสนาจารย หนังสือทัง้ ๒ นั้น เมื่อทําแนวเดินวิชาแลว มีชื่อเรียกวา
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๑. แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้าํ มี ๑๕ บท หากรวมเรื่องภาคผูเลี้ยง
ดวยเปน ๓๐ บท
๒. แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้าํ มี ๔๖ บท
เมื่อเรียน ๒ หลักสูตรนี้ไดแลว ควรขึ้นหลักสูตร “ปราบมาร” ทันที จะปลอยใหมารขมเหงเรา
เชนนี้ตอไปหรือ เปนเรื่องที่เราตองชวยกันคิดแกไข หนังสือปราบมารพิมพเสนอไปแลว ๓ ภาค
ตองติดตามหามาศึกษาแตวันนี้

วิปสสนาจารยตองแกโรคได ตองแกทุกขรอนได
ตองมีประวัติวา ใชวิชาธรรมกายแกโรคได แกทุกขรอนได หากทานใดไมมีประวัติเชนนี้เลย
บงบอกวา ฟุงซานแลว ที่วาเกงนั้น ฟงไมไดแลว หลวงพอทานมีคติวา เปนธรรมกายแลวตองแกโรค
ได ถึงจะทําไมไดอยางหลวงพอ แตเราก็ตอ งมีประวัตวิ า เคยแกโรคได
แมชีถนอม อาสไวย ใหความเชื่อถือขาพเจามาก เพราะ ขาพเจาแกโรคของทานได ทานให
ความนับถือ แมชีถนอมทานมีฝมือในทางแกโรคอยูแลว ไมมีใครเหมือนทาน เปนธรรมกายกันมาก
แตฝมืออยางทานไมมี แมชปี วยตองเขาโรงพยาบาลหลายครั้ง สุดทาย ศิษยของทานจะใหไปรักษาที่
ประเทศญี่ปุน ขาพเจาคัดคานไว ทานสอนใหขาพเจาแกโรคใหทาน ขาพเจาก็ทาํ ตาม เพียง ๔ วัน
แมชีหายจากโรค เปนงานแรกของขาพเจา
พอคนรูวา เราแกโรคได ก็มากันใหญ บางรายเขานึกถึงบุญคุณ เขาก็เอาเงินมาใหขาพเจา
เปนการขอบคุณ ขาพเจาก็เก็บรวมไว ไดสรางหองน้าํ สรางหองครัว ใหแกสํานักของทาน แมแต
ทานเจาคุณราชมงคลญาณ ยังเอาไมไปสมทบ ขาพเจายังจําไดจนทุกวันนี้
ดังนัน้ จึงขอใหทา นแกโรคไดบาง แกทุกขรอนไดบาง ใหมีประวัติอยูบา ง มันจึงจะเขาตํารา
บางรายรูมากเหลือเกิน จําไดมากเหลือเกิน เราก็วา เกง แตไมมีประวัติวาแกโรคได อยางนี้ขาพเจา
ไมมีคะแนนใหเลย เกงอยางนัน้ ไมมีประโยชน หลวงพอทานไมใหความสนใจ
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งานผดุงวิชาธรรมกายเพื่อใหวิชาธรรมกายอยูคูฟา
ใหแบงชัน้ เรียน อยางนอย ๕ ชั้นเรียน ดังนี้
๑. ชั้นเรียนเบื้องตน (ชั้นมูล) ไดแก ชั้นสมาชิกใหมยังไมเปนธรรมกาย
๒. ชั้นเรียนอนุบาล ไดแก สมาชิกที่เปนธรรมกายแลว แตยังใชการไมได ตองอนุโลมปฏิโลม
วิชา จนกวาเดินวิชา ๑๘ กายไดคลอง และเขานิพพานไดคลอง
๓. ชั้นประถมศึกษา รับสมาชิกจากชัน้ อนุบาลมาเรียนชัน้ นี้ ใหเรียนหลักสูตรคูมือสมภาร
๔. ชั้นมัธยมศึกษา รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาขึน้ มาเรียน ใหเรียนหลักสูตร
วิชชามรรคผลพิสดาร
๕. ชั้นอุดมศึกษา รับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาขึ้นมาเรียนชัน้ เรียนนี้ ใหเรียนหลักสูตรพิเศษ
โดยเราจะเปนผูกําหนดหลักสูตร ใครจบหลักสูตรนี้ เราจะใหเปนวิทยากร เราจะใหเปนเจาสํานัก
และเราจะใหวฒ
ุ ิบัตร

วิธีสอนจะสอนอยางไร
(๑.) ครูผูสอน เปดตําราดูหลักสูตร สอนไปตามตํารา อธิบายบนกระดานดํา เสร็จแลวจึงฝก
จริง โดยครูเปนผูบอกวิชานําทาง เสร็จแลวจึงนั่งเงียบ เสร็จแลวมีการตรวจสอบ ใหคะแนน ทําทะเบียนไว
(๒.) ครูตองดูวา ใครเห็นชัด ใครที่เห็นไมชดั ใครเห็นไมตดิ ตอ ตองฝกใหเปนกรณีพิเศษ
(๓.) การสอนตั้งยึดมั่นในหลักสูตร ผูสอนตองเตรียมตัวลวงหนากอนเสมอ เห็นวาแมนยํา
ในความรูแลว จึงเขาหองสอน
(๔.) ใหมกี ารวัดผลกลางปและปลายป และเก็บคะแนนไว ทั้งขอเขียนและภาคปฏิบัติ
ทําบัญชีคะแนนไว

ขอหามในการใหวุฒิบัตร
ทานใดแกโรคไมได หรือไมมีประวัติใชวิชาแกทุกขรอนใหใครได อยาใหวุฒิบัตรเปนอันขาด
ใหโอกาสแกตัว ๓ ครัง้ ตอเมื่อมีประวัติวา แกโรคได และแกทุกขรอนได จึงควรใหวุฒบิ ัตร
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การฝกวิทยากร
- เราตองกําหนดหลักสูตรขึน้ กอน วาวิทยากรตองมีความรูอะไรบาง
- เทคนิคการสอนเปนเรื่องสําคัญมาก เปนเรื่องที่สอนยาก การทีพ่ วกเราไมเห็นธรรมกาย
เปนเพราะครูสอนไมเปน และฝกไมเปนดวย เปนปญหาใหญมาก แตเราก็สอนกันได ขาพเจาจะฝกใหดู
เปนตัวอยาง เพื่อทานทั้งหลายจะไดสอนกันเองได

เรื่องสําคัญตองฝกวิทยากร ใหมีวิทยากรสอนไดทุกหลักสูตร
เปนเรื่องจําเปนที่เราตองฟนฝา คือ เพียรฝกวิทยากรใหมวี ิทยากรครบทุกหลักสูตร หากทาน
ฝกวิทยากรไมได ถึงเราจะมีเงินพันลานก็ชว ยอะไรไมได หนาที่สาํ คัญคือ ตองฝกวิทยากรใหได ใหมี
ความรูจริง และสอนไดจริง มารเขาจะยอมใหเราฝกวิทยากรหรือ ? นีค่ ือ อุปสรรค เรายอมแพไมได
ตองตอสู หากเราฝกวิทยากรได แปลวา เราชนะ ตําราทัง้ ปวงนัน้ ขาพเจาทําไวครบถวนแลว วาแตทาน
ทั้งหลายเถิด จะมีศรัทธาเพียรสูปญหาหรือไม มาสรางบารมีอยางนีก้ นั ดีกวาสรางศาลา สรางพระพุทธรูป
ไปงมงายกับเกจิอาจารยอยางนั้นทําไม มาเลนวิชาการกันเถิด ปองกันมารมาดับวิชาธรรมกาย เราไปให
คานิยมวัตถุ แปลวา ถูกเชิงของมารทันที เขาจะเปดสมบัติให แตเขาดับวิชาของเรา วิชาธรรมกายนี้
หากพระพุทธเจาไมมาเกิด เราจะเขาถึงธรรมกายไมไดเลย ตองฝมือของพระพุทธเจา เราจึงจะ
เขาถึงวิชาธรรมกายได นีแ่ หละคือ คุณคาของวิชาธรรมกาย มารเขาจองจะดับวิชาอยูทกุ วัน
การทีจ่ ะใหพระพุทธเจามาเกิดนั้น เปนเรื่องงายอยูหรือ ?
ขณะนี้ วิชาธรรมกายมีอยูแลว อยูท ี่การรักษาเทานัน้ วาเราจะรักษากันอยางไร เราจะอนุรกั ษ
กันอยางไร คิดกันใหดี คิดแลวก็ตองทํางาน ไมควรคิดเลนๆ หากเราอนุรักษไวได แปลวา
มรรคผลนิพพานเปดกวาง หากวิชาธรรมกายดับลง ไมวาจะโดยเหตุใด โปรดทราบไวเถิด
มรรคผลนิพพานลมสลายแลว แลวเราจะไปอาราธนาผูมีบุญคนไหน ใหมาเกิดเพื่อคนควา
วิชาธรรมกายกันใหม ไมใชเรื่องงายเลย

การคัดคนทําวิชาปราบมาร
คนที่จะทําวิชาปราบมารนัน้ ไมใชเรื่องงาย เรามีผูเชีย่ วชาญวิชาธรรมกายหนึง่ แสนคนนัน้
จะมีสักคนไหมที่ทาํ วิชาปราบมารได หากมีก็นับวาเปนโชค เพราะจะตองสั่งวิชาได เดินวิชาได ตรัสรูตอง
ไมติดขัด
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ทั้งยังตองมีความอดทนเปนเลิศ สามารถตอสูอุปสรรคทั้งปวง ตองคิดวิชาได มาเขามาเหลีย่ ม
นี้ เราจะแกเหลี่ยมไหน ตองคิดทุกวัน หลักวิชามีพรอมแลว หลวงพอทานสอนไวแลว อยูแตเรา
เทานั้นวาจะสูหรือไมสู เพราะมารเขาปราบเราอยูแ ลว เขาปราบเราทุกวัน เราไมคิดสูเขาเลย
ปลอยใหเขาขมเหงเราอยูท ุกวัน เราจะยอมใหเขาเปนเจาโลกเจาธรรมเชนนัน้ หรือ ?
นี่คือขอคิด
ขอใหทานสูมาร หากทานไมสู มันจะมีผลในตอนทีเ่ ราไดมรรคผลนิพพาน เราไมเคยมีบารมี
ปราบมารมากอน พอเราไดมรรคผลนิพพานหรือในตอนที่เราตรัสรูเปนพระพุทธเจา มารเขาจะขมเรา
อยางทีห่ ลวงปูช ั้วทานกลาวไวไมผิดเลย จึงขอใหทานทัง้ หลายสู สูไปแตชาตินี้ เราจะไมถอยอีกตอไป
จึงขอรองใหทา นอานหนังสือ “ปราบมาร” ของขาพเจาทุกเลม แลวทานจะไดความรู มีอะไร
ที่ขาพเจาจะชวยได ขาพเจายินดีเสมอ มือชั้นเราตองสรางบารมีปราบมาร จะสรางบารมีอยางเด็ก จะมี
ความรูอยางเด็ก เปนเรื่องนาอาย กอนทีเ่ ราจะตายจากกัน ขอใหเราฝากฝมือไว อยางนอยมารก็เกรงเรา
พอสมควร ไมใชเปนหมูใหเขารังแกโดยที่เราไมตอบโตอะไร

(นายการุณย บุญมานุช)
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
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วิธีบูชาพระ
ของพระมงคลเทพมุนี
บูชาพระกอนนั่งภาวนาทุกครั้ง
ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต, (ชาย) คะตา, (หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้, ซึง่ พระผูม ีพระภาคเจา, ผูตรัสรูแลวเองโดยชอบ, ซึง่ ขาพเจาถึง,
วาเปนทีพ่ งึ่ , กําจัดทุกขไดจริง, ดวยสักการะนี้
ยะมะหัง สะวากขาตัง, ภะตะวะตา ธัมมัง สะระณัง คะโต, (ชาย) คะตา, (หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้, ซึง่ พระธรรม, อันพระผูม ีพระภาคเจา ตรัสดีแลว, ซึง่ ขาพเจาถึง,
วาเปนทีพ่ งึ่ , กําจัดภัยไดจริง, ดวยสักการะนี้
ยะมะหัง สุปะฏิปนนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต, (ชาย) คะตา, (หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้, ซึง่ พระสงฆผูปฏิบัติดี, ซึง่ ขาพเจาถึง, วาเปนทีพ่ งึ่ , 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)

คําขอขมาโทษ
บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เมื่อเราไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เสร็จแลว จากนี้ไป
ตั้งใจใหแนวแน ขอขมาโทษตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่เราไดพลาดพลั้งลงไปแลว ดวยกาย วาจา
ใจ ตั้งแตเด็กเล็กยังไมรูจักเดียงสามาจนกระทัง้ ถึงบัดนี้ ขอขมาโทษ งดโทษแลว กาย วาจา ใจ ของเรา
จะไดเปนของบริสุทธิ์ สมควรเปนภาชนะทองรองรับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆในอดีต ปจจุบัน
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อนาคตสืบไป แตกอนจะขอขมาโทษงดโทษพระรัตนตรัย พึงนอบนอมพระรัตนตรัยดวยปณามคาถา
คือ นะโม ๓ หน หนที่ ๑ นอบนอมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอดีต นะโมหนที่ ๒ นอบนอมพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ในปจจุบนั นะโมหนที่ ๓ นอบนอมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอนาคต ทัง้ หมด
ดวยกัน ตางคนตางวานะโมดังๆ พรอมกัน ๓ หน ได ณ บัดนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อุกาสะ, อัจจะโย โน ภันเต, อัจจัคคะมา, ยะถา พาเล, ยะถา มุฬเห, ยะถา อะกุสะเล, เย มะยัง
กะรัมหา, เอวัง ภันเต มะยัง, อัจจะโย โน, ปะฏิคคัณหะถะ, อายะติง สังวะเรยยามิ
ขาพระพุทธเจาขอวโรกาส ไดพลั้งพลาดดวยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
เพียงไร แตขาพระพุทธเจาเปนคนพาลเปนคนหลง อกุศลเขาสิงจิต ใหกระทําความผิด ตอพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงงดความผิดทัง้ หลายเหลานัน้ แกขาพระพุทธเจา
จําเดิมแตวันนีเ้ ปนตน ขาพระพุทธเจาจักขอสํารวมระวัง ซึ่งกาย วาจา ใจ สืบตอไปในเบื้องหนา

คําอาราธนา
อุกาสะ, ขาพระพุทธเจาขออาราธนา, สมเด็จพระพุทธเจา, ที่ไดตรัสรูลวงไปแลว, ในอดีตกาล,
มากกวาเมล็ดทรายในทองมหาสมุทรทัง้ ๔, แลสมเด็จพระพุทธเจา, ที่ไดตรัสรูในอนาคตกาลภายภาค
เบื้องหนา, แลสมเด็จพระพุทธเจา, ที่ไดตรัสรูในปจจุบันนี้, ขอจงมาบังเกิด, ในจักขุทวาร, โสตทวาร,
ฆานทวาร ชิวหาทวาร, กายทวาร, มโนทวาร, แหงขาพระพุทธเจา, ในกาลบัดเดี๋ยวนีเ้ ถิด
อุกาสะ, ขาพระพุทธเจาขออาราธนา, พระนพโลกุตรธรรมเจา, ๙ ประการ, ในอดีตกาลที่
ลวงลับไปแลว, จะนับจะประมาณมิได, และพระนพโลกุตรธรรมเจา, ๙ ประการ, ในอนาคตกาลภายภาค
เบื้องหนา, และพระนพโลกุตรธรรมเจา, ๙ ประการ, ในปจจุบนั นี,้ ขอจงมาบังเกิด, ในจักขุทวาร,
โสตทวาร, ฆานทวาร ชิวหาทวาร, กายทวาร, มโนทวาร, แหงขาพระพุทธเจา, ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
อุกาสะ, ขาพระพุทธเจาขออาราธนา, พระอริยสงฆ กับสมมุติสงฆ, ในอดีตกาลลวงลับไปแลว,
จะนับจะประมาณมิได, และพระอริยสงฆ กับสมมุติสงฆ, ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหนา, และ
พระอริยสงฆ กับสมมุติสงฆ, ในปจจุบันนี้, ขอจงมาบังเกิด, ในจักขุทวาร, โสตทวาร, ฆานทวาร,
ชิวหาทวาร, กายทวาร, มโนทวาร, แหงขาพระพุทธเจา, ในกาลบัดเดีย๋ วนี้เถิด

คําอธิษฐาน
ขอเดชคุณพระพุทธเจา, คุณพระธรรมเจา, คุณพระสงฆเจา, (ทานผูห ญิงวา
คุณครูบาอาจารย) คุณครูอุปชฌายอาจารย, คุณมารดาบิดา, คุณทานบารมี ศีลบารมี, เนกขัมมบารมี
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ปญญาบารมี, วิริยะบารมี ขันติบารมี, สัจจบารมี อธิษฐานบารมี, เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี, ที่ขาพเจา
ไดบําเพ็ญมา, แตรอยชาติพนั ชาติ, หมื่นชาติ แสนชาติกด็ ี, ที่ขา พเจาไดบําเพ็ญมา, ตั้งแตเล็กแตนอ ย,
ระลึกไดก็ดี มิระลึกไดก็ดี, ขอบุญบารมีทงั้ หลายเหลานัน้ , จงมาชวยประคับประคองขาพเจา,
ขอใหขา พเจาไดสําเร็จมรรคและผล, ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด, นิพพานะปจจะโย โหตุฯ

เห็น
จํา
คิด
รู

ใดฤามาตรแมน
สนิทนิมิตหมาย
ทําเถิดหญิงชาย
ยิ่งเบญจขันธแท

ธรรมกาย
มั่นแท
ชูชวย ตนแฮ
แตลวนอนิจจัง

ไมมีอะไรเลอเลิศไปกวาการเห็นธรรมกายอีกแลว แตการฝก
ใหเห็นธรรมกาย ตองกําหนดดวงนิมิตขึ้นมากอน และบริกรรม
ภาวนาประคองดวงนิมิตไวทศี่ ูนยกลางกายใหมนั่ ใหคิดรีบเรียน
รีบฝกตั้งแตวนั นีท้ ีเดียว เมือ่ เห็นธรรมกายแลว ใหเรงฝกเรงเรียน
ความรูชั้นสูงยิง่ ๆ ขึ้นไป พระบรมศาสดาทรงเรียนอยางไร
เราก็เรียนอยางนัน้

พระมงคลเทพมุนี
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***** ติดตอคณะวิทยากรสังกัด ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา จังหวัด
สมุทรสงครามซึ่งไดรับการฝกอบรมโดย อาจารยการุณย บุญมานุช อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
(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. นิพนธ หลงประดิษฐ (พ.บ. วว.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา) : ๕๗/๑๖ ซ.ทรงสะอาด ถ.
วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๘-๑๘๑๒-๙๑๔๒
E-mail : niphonl@gmail.com
3. นพ. ชํานาญ หลอเมืองทอง : กลุมงานวิสัญญีวิทยา ร.พ.อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ โทร. (๐๕๕)
๔๑๑๐๖๔-๑๓๐๙ E-mail : chamnlhon@gmail.com
4. ดร.มนัส โกมลฑา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 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 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มือถือ ๐๘๑๒๕๖-๐๗๙๘ 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 มือถือ ๐๘-๙๔๘๘-๑๗๘๘
E-mail : toucht@gmail.com
8. คุณเจษฎา สุนันทชัย : มือถือ ๐๘-๓๙๑๑-๓๙๙๙ E-mail : jeshda@gmail.com
9. คุณประวัติ สุธีจารุวัฒน : ๓๓๘/๒๒ หมูบ านกลางเมือง ซ. ลาดพราว ๘๐ ถ.ลาดพราว กทม.
๑๐๓๑๐ โทร. ๐๒-๕๓๐-๒๗๔๓ โทร (ทีท่ ํางาน) ๐๒-๕๘๖-๕๑๕๙ (มือถือ) ๐๘-๑๙๔๕๑๓๒๔ E-mail : prawats@cementhai.co.th
10. คุณ สุชาติ สิริรักษาศักดิ์ : โทร. ๐๘-๑๖๓๔-๐๖๙๙ E-mail : suchartsi@gmail.com
11. 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
ปราบมารตอจากหลวงพอวัดปากน้าํ เพราะธาตุธรรมขอรองใหทาํ ไมทราบวาจะบายเบี่ยงอยางไร
มีผลงานประการตางๆ การปราบมารในชวงนี้ หลวงพอคุมวิชาเต็มที่ กลาวถึงไปปราบมารในประเทศ
อินเดียดวย (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๖.htm )
๒. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” พิมพเมื่อ ๒๕๓๖ งานปราบมารในชวงนีม้ ีการเปลี่ยนแปลง
ในธาตุในธรรม จักรพรรดิภาคปราบทรงพระนามวา “ตนปราบ” เสด็จมาชวย หลวงพอถวายงาน
ปราบมารให “ตนปราบ” รับชวงตอจากทาน มีผลงานแปลกๆ ธาตุธรรมประกาศใหวนั ที่ ๒๗ ธันวาคม
เปนวันเอกราชของธาตธรรม (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm )
๓. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ โรงพิมพเลี่ยงเชียง เปนผูจัดพิมพ เปน
ผลงานในยุคของตนปราบ พบวามารเอาพระพุทธเจาและจักรพรรดิของเราไป กวาจะรบชิงเอากลับคืน
มาได 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 “แนวเดินวิชาหลักสูตรคูม ือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา” เปนวิชา
ธรรมกายชัน้ สูง มี ๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงดวย เปน ๓๐ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๑๒.htm )
๕. ชื่อหนังสือ “แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา”
เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง มี ๔๖ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
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http://www.crystalmind.org/library/makphol๑/index.htm ); (เพิ่มเติม: แนวเดินวิชาหลักสูตรมรรคผล
พิสดาร ภาค ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-๑๔.htm )
๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝก ใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)
การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจึงจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนาจารยและผู
เปนวิทยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๒.htm )

วิชาธรรมกายหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูง
๑. ชื่อหนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” เขียนขึ้นเพื่อชวย
ขยายความเลม ๑๘ กายของหลวงพอ ใหงายขึน้ เลมนี้ไดรับความนิยมมาก บัดนี้โรงพิมพเลี่ยงเชียง
จัดพิมพ ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมแลว นาอานกวาเลมเดิม (เพิม่ เติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๘.htm )
๒. ชื่อหนังสือ “พระศาสดาพาเราสูความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสันติแกโลก
ดวยวิธีการอยางไร” ทําขึน้ เพื่อจะถายทอดเปนภาษาตางประเทศ ยังไมทนั แปลเปนภาษาตางประเทศ
เกิดความนิยมในบานเราอีก
๓. ชื่อหนังสือ “สรางคุณธรรมสูแผนดินธรรม” เปนหลักสูตรขาราชการชั้นผูใหญ
และผูบริหารทีจ่ ะนําไปสรางคุณธรรมแกผูใตบังคับบัญชา พิมพนานแลว และหมดนานแลว
๔. ชื่อหนังสือ “ไมหยุดไมถงึ พระ” เปนหนังสือปฏิบัติวชิ าธรรมกายเลมเล็ก ทําขึน้ เพื่อสอน
กํานัน ผูใหญบาน ตามโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ของทางราชการ พิมพนานแลว หมดนานแลว
เหมาะสําหรับแจกนักเรียน นักศึกษา พิมพมากราคาไมแพง จะใชแจกงานศพก็ได งานมงคลก็ดี
เหมาะแกทุกงาน
๕. ชื่อหนังสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” เจตนาพิมพแตแรก ก็เพื่อชวยกิจการของ
พระสมศักดิ์ มหพฺพโล ตอมากลายเปนที่นยิ ม พิมพคราวนั้นหมดแลว ใหติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง
(เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm )
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๖. ชื่อหนังสือ “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้าํ ” เลมนี้รับรองวา
อานสนุก โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index๖.htm )
๗. ชื่อหนังสือ “ทางรอดของมนุษย มีทางเดียวเทานัน้ ” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm )
๘. ชื่อหนังสือ “ปุจฉา – วิสชั นา วิชาธรรมกาย” (เพิม่ เติม: 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
ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนทีว่ ัดปากน้าํ โดยตลอด
พ.ศ. ๒๕๙๙ – ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แลวบรรจุเขารับ
ราชการเปนครูที่ ร.ร. โยธินบูรณะ ในระหวางนี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้าํ กับ
แมชีทองสุข สําแดงปน
พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ ยายราชการมาเปนครูที่ ร.ร. วัดบวรนิเวศ และสอบไดวุฒิ
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และวุฒกิ ารศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตามลําดับ
ระหวางนี้ไปเรียนวิชาธรรมกายกับแมชที องสุขที่วัดปากน้ํา อยางสม่าํ เสมอ
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔ ยายสังกัดราชการจากครูมาเปนศึกษาธิการ เริ่มรับราชการเปน
ศึกษาธิการอําเภอ ที่อําเภอทาใหม จ.จันทบุรี ระหวางนี้เรียนวิชาธรรมกายดวยตัวเอง เพราะหางครูอาจารย
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๓ ยายราชการมาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จ.อางทอง ไดพบกับ
แมชีถนอม อาสไวย ศิษยเอกของหลวงพอวัดปากน้าํ ไดเรียนวิชาธรรมกายกับแมชถี นอม และเปนวิชา
ธรรมกายอยางแทจริงทีน่ ี่ รวมทั้งไดเริ่มตนเผยแพรวิชาธรรมกาย โดยเปนวิทยากรสอนในงานตางๆ
ของพระสงฆในตางจังหวัด ตามแตจะเชิญมา
พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ เลื่อนตําแหนงราชการเปน “ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด” โดยมารับตําแหนง
ที่ จ.ปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ยายไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และไดเผยแพรวิชา
ธรรมกายไวทวี่ ัดเจษฎาราม โดยการสนับสนุนอยางแข็งขันของทานเจาคุณพระราชสาครมุนี
เจาคณะจังหวัดฯ ในขณะนัน้
พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘ ยายราชการมาเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ไดเปนวิทยากร
เผยแพรวิชาธรรมกายใหแกสถานศึกษาและวิทยาลัย และเปนวิทยากรสอนผูบริหารระดับตางๆ รวมทั้ง
ยังไดพิมพตําราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพรเปนธรรมทาน ตราบจนเกษียณราชการ นอกจากนี้ ยังได
ทําวิชาปราบมารตั้งแตวันเขาพรรษาของป พ.ศ. ๒๕๒๗ มาจนถึงทุกวันนี้
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ขณะนี้มหาวิทยาลัยตางๆ ทัง้ ของภาครัฐและเอกชน มีหนังสือดังกลาว ไวในหองสมุดแลวเกือบ
ทั่วประเทศ (ขอมูลเมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๔๐) คาดวาอีกไมนานคงจะครบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศ
จึงขอเชิญชวนทานสรางบารมีธรรม เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิตดวยการสั่งซื้อหนังสือทั้ง
๘ เลมนี้ ในราคาพิเศษสุด เพียงชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เพือ่ เปนธรรมทานใหแก วัดทุกวัด และหองสมุด
ร.ร. มัธยม – ร.ร. ประถมตางๆ ทัว่ ประเทศ เพราะหนังสือชุดดังกลาวเปนที่ปรารถนาของวัดทุกวัด
และเปนทีป่ รารถนาของโรงเรียนทุกโรงเรียน
ฉะนัน้ ในวันเกิดของทานก็ดี ในวันทีท่ า นทําบุญขึ้นบานใหมก็ดี หรือในวันทีท่ านโชคดีมีชัย
ควรที่ทา นจะซือ้ หนังสือชุดดังกลาวถวายแกวัดทุกวัด หรือมอบใหแกโรงเรียนตางๆ ตามโอกาสอันควร
เปนโอกาสดีของทานทานบดีทั้งหลายแลว ที่จะไดสรางบารมีธรรมชั้นสูง เพื่อเปนการอนุรักษ
และสืบสานวิชาความรูของพระศาสนา (วิชาธรรมกาย) มิใหดับสูญสืบไป
ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ขอรวมอนุโมทนาในกุศลเจตนา ของทานทานบดีทงั้ หลายมา
ณ โอกาสนี้ดวย
เพิ่มเติม: อานประวัติของ อ.การุณย บุญมานุช อยางละเอียดเพิม่ เติมไดโดย คลิก๊ ที่นี่
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 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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....................................................................................
วิธสี อนและเทคนิคฝกใหเปนธรรมกาย

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 ทานก็จะปลื้มใจวา
ทานประสบความสําเร็จนี่คือคุณคาของหนังสือเลมนี้

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

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 สจิตตปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา
การทําใจใหสวางใส
ไดอธิบายวิธีปฏิบัติทางใจไวอยางชัดเจน วาทําใจอยางไรจึงจะสวางใส และเมื่อสวางใสแลว เราจะเขาถึง
โมกขธรรมอะไรบาง และเมื่อเขาถึงธรรมเบื้องตนแลว เราจะเขาถึงธรรมชั้นสูงตอไปไมมีที่สิ้นสุด รวมเรียกวา
วิชาธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อใหแจงมรรคผลนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพระศาสนา
หนังสือเลมนี้ไดแสดงความชัดเจนไวแลวอยางครบถวน ทั้งความรูปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ รอแต
ความพากเพียรของผูศึกษาคนควา วาจะเรียนจริงหรือเรียนเลน เทานั้น (หนังสือเลมนี้พิมพแลวหลายครั้ง
พิมพเทาไรก็ไมพอแกความตองการของประชาชน โดยเฉพาะพระสงฆทั่วประเทศ ใหความสนใจแกหนังสือเลมนี้มาก
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อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา
ราคา ๑๐๐ บาท
หลวงพอผูมีบารมีธรรมสูง สามารถบําเพ็ญกิจ
ทางใจ จนบรรลุวิชาธรรมกาย อันเปนความรูสูงสุดในพระ
ศาสนา เปนผูคนพบความรูมรรคผลนิพพาน
จะมีอะไรๆ พิเศษกวาคนทั้งหลาย หนังสือเลมนี้กลาวถึง
ประวัติชีวิตของหลวงพอ ตั้งแตเยาววัยจนกระทั่งมรณภาพ
วากลวงพอมีคุณสมบัติพิเศษหลาย ๆ ประการ มีบุญญาธิ
การ จนสามารถสรางความสําเร็จนานาประการใหแกพระ
ศาสนาไดสมควร
ที่เราทานจะศึกษาจดจํา และเคารพเทิดทูน บูชาใน
คุณธรรมของหลวงพอสืบไป

192

คติธรรม คตินิยม
การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา
ราคา ๙๐ บาท
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)

บันทึกจากผูเขียน
ทานทัง้ หลายรูจ ักลุงทั่วกันแลว ลุงมีกิเลสไมแพใคร! แตชีวิตของลุงมาเกี่ยวของกับวิชา
ธรรมกายไดอยางไร? ลุงก็ไมทราบ ที่ผา นมาลุงทําราชการเพียงแตอาศัยเงินเดือนหลอเลี้ยงชีวิตให
รอดตายเทานัน้ แตงานที่ทาํ มาคูกับราชการคือ งานเผยแพรวิชาธรรมกาย งานแตงตําราวิชาธรรมกาย
และงานปราบมาร รวม ๓ งาน เหมือนมีอะไรมาบังคับ ชีวิตตองเปนอยางนี้ ชีวิตตองพบแตอยางนี้
ไดพบเห็นมามาก บางทานศรัทธาถึงออกบวช บางทานประกาศตนเจริญตามแบบหลวงพอ
ลุงเห็นแลวก็ปลื้มใจ ปลื้มใจในบารมีของเขา ครั้นลุงอายุมากขึน้ ความคิดของลุงเปลี่ยนไปหมด คนที่เรา
เคยปลื้มใจในเขา กลับถูกมารพลิกธาตุธรรมไปแลว กลายเปนฐานใหมารมาดับวิชาธรรมกาย เปนแผน
อันแยบยลของมาร กวาเราจะรูวาอะไรจริงอะไรปลอม ก็แทบจะหมดตัวกันทั้งนัน้ นีแ่ หละคือ
แผนของมาร สุดทาย เขาก็จะดับวิชา
วิชาธรรมกายเรียนยาก จงหมั่นทบทวนตําราเขาไว อยาใหวิชาเพีย้ น อยาเรียนโดยไมเปดตํารา
การเรียนโดยไมเปดตํารา เปนชองใหมารเขาแทรก เหมือนเราเปนฐานทัพใหมาร มารเขาไดจังหวะกํากับ
การแสดงของเรา เหมือนผูก าํ กับการแสดงละครอยางไรก็อยางนัน้ นี่คอื เจตนาดีของลุง
จึงฝากขอคิดนี้ไวเตือนใจทานทั้งหลายสืบไป

ผลงานสอนวิชาธรรมกาย
- เปนวิทยากรสอนในงานตางๆ ของพระสงฆตางจังหวัด ติดตอกันมานานป
- ตอมา เปนวิทยากรสอนในสถานศึกษาและวิทยาลัย
- เปนวิทยากรสอนผูบริหารระดับตางๆ ตั้งแตเปนศึกษาธิการอําเภอหนุม ๆ ตราบถึงปจจุบัน เปนเวลา
เกินกวา ๒๐ ป

ผลงานทําวิชาปราบมาร
- ทําวิชามาตั้งแตป ๒๕๒๗ ตราบปจจุบัน ไดแตงตําราวาดวยเรื่องปราบมารไปแลว ๓ เลม
- อยากใหทา นทั้งหลายทําวิชาปราบมารบาง เพราะเปนบารมีสําคัญ เราจะทราบวายากยิง่ กวายาก
บากที่จะรู ยากที่จะเห็น ยากที่จะเขาใจ ยากทีจ่ ะทํา ไมมีอะไรงายเลย แตก็ตองทําเพราะธาตุธรรม
ทานรองขอ เมือ่ เดินวิชาไดครบ ๑๐ ป ทนจะเกิดขอคิดวา เห็นพวกเราปรารถนาพุทธภูมิ เห็นพวก
เราสรางวัด เห็นพวกเราเผยแพร เมื่อไดเวลาลงมาตรัสรู เมื่อถึงขั้นตอนนัน้ ใครจะมาดูแลทาน
ใครจะเปนผูมาสกัดมารใหทา น ในอดีตเปนมาอยางไร และในอนาคตจะเปนอยางไร ขาพเจาเสียว
เพราะไมไดสรางบารมีปราบมารไวเลย แลวใครจะมาชวยเรา เราก็ถือวาตัวเรามีบารมีมาก แลว
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พุทธภูมิในอดีต บารมีมากกวาเราทัง้ นัน้ ถึงอยางนัน้ มารเขายังมาถลม ก็ไดแตปรารภไว ไมทราบวา
มีใครคิดไดบาง ขณะนี้ยังไมเปนวิชาเลย วิชาทีว่ าเกงนัน้ มารเขาเห็นแลวเขาก็ยิ้ม แปลวาความรู
ระดับนี้หวานหมู เราหลงตัวเอง หลงเงิน หลงชื่อเสียง ไมมีเวลาคิด คิดแตจะดัง หากรูปการเปน
อยางนี้ ก็หวานหมูเขา

จะสอนอะไร ตองสํารวจดูความรูกอนวา
เรื่องที่สอนนั้นมีเนื้อหาอะไรบาง แลวลําดับ
ความรูใหเปนหมวดหมู เมื่อไดความรูแลว
จึงมาคิดวิธีสอน วาสอนอยางไรเขาจึงจะรูได
จะใชอุปกรณใดประกอบการอธิบายบางหรือไม
นี่คือเทคนิคการสอนเบื้องตน
เอาแตแสดงโวหารฟุงซาน เอาแตอวด
ความรู ไมคํานึงถึงเวลาจะหมดไป พูดเรื่อยไป
ไมมีทีทาวาจะจบ จบเรื่องนีแ้ ลว ขึ้นเรื่องใหม
นี่คือลักษณะการสอนที่ใชไมได นักเรียนยังไมได
ลงมือฝกเลย ครูพดู คนเดียว เวลาหมดแลว
นี่ก็เปนการสอนที่นาเบื่อหนาย
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ทุกวันนี้การสอนวิชาธรรมกายลมเหลว
เนื่องจากผูสอนไมคน ควาหาวิธีสอนที่ฉลาด
ทําใหเสียเวลา
ทําใหการสรางบารมีไมกาวหนา
ทําใหขาดบารมีที่จะพึงมีพงึ ได
เหตุเกิดจากผูส อนไมคนควา
มรรคผลนิพพานเนิน่ ชาเพราะเหตุนี้

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