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 โดย อาจารย ์คณานันท์  ทวีโภค 

 

 เมื่อเขา้สู่การเขา้ปฏบิตัเิจรญิพระกรรมฐาน พืน้ฐานในการปฏบิตัทิีส่ าคญัทีสุ่ดกค็อืเรื่องของอารมณ์ใจ การวาง
อารมณ์ใจของเรา วางอารมณ์เบาๆ อารมณ์ของเราไม่เพ่ง ไม่ตงึ ไม่เครยีด อารมณ์จติเบาๆสบายๆ เมื่อวางอารมณ์เบา
แลว้ ภายในจติวางอารมณ์ใหม้คีวามแยม้ยิม้เบกิบานอยู่ภายใน ความรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม นัง่กร็ูว้่านัง่ นอนกร็ูว้่านอน ยนืก็
รูว้่ายนื เดนิกร็ูว้่าเดนิ ความรูส้กึตวัทัว่พรอ้มนัน้คอื สตทิีจ่ าเป็นจะตอ้งมกีารฝึกก ากบัความรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม คอืรูส้กึทัง้
ร่างกายของเรา การทีเ่รารูส้กึจากความรูส้กึในสต ิ รูใ้นร่างกายทัง้หมด รูท้ ัง้ตวัเพื่อปล่อยวาง ปล่อยวางร่างกายทีง่า่ย
ทีสุ่ดกค็อืผ่อนคลายร่างกาย หากใครเคยฝึกโยคะ จะมที่าส าคญักค็อื ศพอาสนะคอือยู่ในอรยิาบทนอนทอดกาย ปล่อย
วางร่างกาย การผ่อนคลายและปล่อยวางร่างกายนัน้ ถอืว่าเป็นการตดัร่างกายขนัธ ์5 โดยอาการโดยสภาวะ จะแตกต่าง
กบัสภาวะทีเ่ราวางตดัขนัธ ์ 5 โดยอาการพจิารณา เราปล่อยวางผ่อนคลาย ผ่อนคลายร่างกาย ปล่อยวางร่างกาย ตดั
ร่างกาย ตดัความสนใจในร่างกายไดม้ากเท่าไหร่ จติยิง่แยกจากกาย กายทพิยแ์ยกจากกายเนื้อ อทสิมานกายแยกจาก
ขนัธ ์5 เมื่อไหรท่ีจ่ติหรอือทสิมานกายเราแยกจากร่างกายขนัธ ์5 คอืการแยกรปูแยกนาม แยกไดม้ากเท่าไหร่ ใจเราจติ
เรายิง่ตดักเิลสไดม้ากเท่านัน้ จติเรายิง่เกดิปัญญารูเ้ท่าทนัในกองขนัธอ์ปุทานทีเ่ราไปยดึมัน่ถอืมัน่เกาะในขนัธ ์ 5 
ทัง้หลาย  
 ตอนนี้ใหเ้ราฝึกผ่อนคลายปล่อยวางร่างกาย การผ่อนคลายปล่อยวางร่างกาย จากการรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม ฝึก
จนถงึขัน้หนึ่ง ผ่อนคลายทัว่ร่างกายสงูสุด จติจะรวมเขา้สู่ฌาน 4 ไดท้นัทไีดเ้ช่นกนั หากใครทีเ่คยมปีระสบการณ์ตรงนี้
แลว้ฝึกจนใหเ้ป็นเรื่องปกตวิสิยั ผ่อนคลายร่างกายคอืทิง้กายคอืตดักาย มาอยูใ่นสภาวะของกายทพิย ์อทสิมานกายหรอื
เขา้สู่ก าลงัของมโนมยทิธไิดท้นัทดีว้ยเช่นกนั ดงันัน้แต่ละจุดในการปฏบิตั ิ   อานาปานสตฝึิกจนกระทัง่เราสามารถเขา้สู่
ลมสบาย อารมณ์จติสบายไดอ้ยา่งงา่ยดาย จบัลมปุ๊ บอารมณ์จติเราเบา อารมณ์จติเราสบาย ลมละเอยีด ฝึกอานาปานสติ
จนกระทัง่เขา้ถงึฌาน 4 ในอาณาปานสต ิเขา้ฌาน 4 แค่ลดัน้ิวมอืเดยีว ก าหนดจติสงบนิ่งหยุด จตินิ่งหยุดผอ่งใส น้อมจติ
ทรงอารมณ์จติตามนะ สงบ ผ่องใส นิ่งหยุด ใจเบาๆสบายๆ ในความนิ่งความหยุดเหน็ในเอกคัคตาอารมณ์ รูส้กึถงึความ
สบายของความสงบ ถงึร่างกายเราหยุดหายใจ ในสภาวะทีเ่รยีกว่าลมหายใจมนัเกดิความสงบระงบั เรากร็ูอ้ยู่ ทรง
อารมณ์จตินี้อยู ่นิ่งสงบ อุเบกขาต่อสิง่ทีม่ากระทบ จติหยุดจากการปรุงแต่ง เอกคัคตารมณ์จติรวมเป็นหนึ่ง   
 คราวนี้ก าหนดต่อไปนะ ถอนจติจากฌาน จากความสงบนิ่ง หายใจเขา้ลกึๆ หายใจใหเ้ป็นปกต ิแต่ลมยงัเป็นลม
เบา ลมละเอยีด ลมสบาย อนัน้ีเป็นช่วงฝึกนะ ใหเ้ราจบัอาการ จบัสภาวะ จบัความรูส้กึ คราวนี้ในขณะเดยีวกนั กลบัมา
รูส้กึในความรูส้กึตวัทัว่พรอ้มทัว่ร่างกาย รูส้กึถงึมอื รูส้กึถงึกน้ทีส่มัผสักบัอาสนะเกา้อีท้ีน่ัง่ รูส้กึถงึปลายเทา้ รูส้กึถงึ
ศรีษะใบหน้า ล าตวั ทัว่ร่างกายทัง้หมด เมื่อรูส้กึทัว่ร่างกายแลว้ ก าหนดผ่อนคลาย ทิง้กาย ดอูาการ ดสูภาวะว่าเมื่อ
ก าหนดทิง้กายปล่อยวางร่างกายแลว้ ลมมนัสงบไหม จติมนัน่ิงหยุดไหม ก าหนดรู ้ จดจ าอารมณ์ว่า เมื่อเขา้สู่การเจรญิ
พระกรรมฐาน นัง่เขา้ทีปุ่๊ บ เราทิง้กายเขา้สู่ความนิ่งหยุดสงบฌาน 4 ทนัทกีไ็ด ้ใครนิ่งก าหนดเหน็ในตวันิ่งในการทิง้กาย
กก็ าหนดน่ิงหยุดอยู่ต่อไป พอยิง่หยุดแลว้มนัไม่อยากคดิไม่อยากพดู มนัอยู่กบัความนิ่งความหยุด เมื่อไรทีเ่ราก าหนด
ฝึกแบบทิง้กายตดักาย อาการของปิตกิเ็ท่ากบัเรากา้วขา้มสภาวะของปิต ิ จะเป็นอาการของตวัสัน่บา้ง อาการขนลุก
ขึน้มาบา้ง อาการร่างกายขยายใหญ่บา้ง อาการต่างๆปิตทิัง้ 5 เรากก็า้วขา้มไป เขา้สู่ฌาน 4  
 คราวนี้เราก าหนดขยบักาย ยกมอืขึน้ มอืขวาขึน้วาง ยกมอืซา้ยขึน้วาง ก าหนดความรูส้กึเหยยีดฝ่าเทา้ เหยยีด
เทา้ ขยบัเทา้ ขยบัตวั ขยบัไหล่ ขยบัร่างกาย ขยบัศรีษะ จากนัน้ก าหนดต่อไป พอขยบัรูส้กึ กลบัมารูส้กึตวัแลว้ คราวนี้
ก าหนดใหม่ฝึกใหม่ซ ้า ผ่อนคลายปล่อยวางทิง้กาย ทิง้กายแลว้เราสงัเกตด ูจติรวมลงสู่ฌาน 4 ทีเ่ป็นฌาน 4 ใชง้านไหม 
สตริูห้มดทุกอย่าง แตม่นัอยากนิ่ง อยากทีจ่ะหยุด อยากทีจ่ะสงบ ไม่อยากปรุงแต่ง ไม่อยากฟุ้งซ่าน ไม่อยากซดัส่าย 
ฌาน 4 ใชง้านปรากฏ ก าหนดตอ่ไปว่า นับแต่นี้อธษิฐานเป็นวส ีเมื่อไหร่กต็ามทีเ่ราผ่อนคลายปล่อยวางทิง้กาย ก าหนด
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จติแยกรปูแยกนาม คราวนี้เมื่อเราตัง้จติแลว้ ฝึกซ ้าอกีครัง้หนึ่ง ขยบักาย ขยบัมอื ขยบัขา ขยบัร่างกาย ขยบัใบหน้า
ศรีษะ พอขยบัเสรจ็จนรูส้กึร่างกายมนัมกีารเคลื่อนไหว ท าเรยีบรอ้ยแลว้ กลบัมาผ่อนคลายปล่อยวางทิง้กาย วางกายทิง้
กาย ผ่อนคลายปล่อยวาง นิง่สงบ เมื่อท าไดแ้ลว้ กใ็หก้ าหนดรู ้ ว่าการตดัร่างกายโดยอาการ การทิง้กายกเ็ป็นเช่นนี้ 
 คราวนี้จะมขีอ้แตกต่างกบัขอ้ทีเ่ดนิจติต่อใน 2 ส่วนทีม่คีวามแตกต่างกนับา้งเลก็น้อย ในเวลาทีเ่ราก าหนดลม
หายใจหยุด ลมหายใจทีเ่ราเจรญิอานาปานสต ิพอเราเจรญิอานาปานสตปิุ๊ บ จติเมื่อเขา้ถงึฌาน 4 ลมมนัค่อยๆละเอยีด
เบาจนกระทัง่หยุด ในตวัหยุดนัน้ถา้เราเดนิจติต่อ กค็อืเดนิจติเขา้สู่กสณิจติ กสณิจติกค็อืยา้ยการใชส้ตกิ าหนดรูอ้ยู่กบั
ลมหายใจ เพราะลมหายใจมนัหยุดแลว้ มนัไมม่ตีวัจบั เรากเ็ดนิจติมาก าหนดว่า ณ ต าแหน่งทีห่ยุดนัน้ ปรากฏเป็นดวง
แกว้ขึน้ นิง่หยุดจดจ่อกบัดวงแกว้ ความสนใจ ไมต่อ้งสนใจลม มาสนใจนิมติของดวงแกว้ว่า ดวงแกว้ยิง่สว่างยิง่ใส ใจยิง่
เอบิอิม่ยิง่เป็นสุข ถา้หากเดนิเป็นวชิาธรรมกายต่อ ดวงแกว้ทีส่วา่งขยายขึน้เป็นขนาดเท่ากบัไขไ่ก่ กลมสว่าง ดวงแกว้ที่
ก าหนดนัน้เรยีกว่า ดวงปฐมมรรค กค็อืเริม่กา้วเขา้สู่ มรรคแหง่การปฏบิตั ิเพื่อมรรคผล ดวงแกว้ทีส่ะอาดจากกเิลส 

o ก าหนดเคลื่อนดวงแกว้นัน้ ผูช้ายเคลื่อนเข้ารจูมูกขวา ผู้หญิงเคลื่อนเข้ารจูมูกซ้าย ศพัทภ์าษากรรมฐาน
โบราณเรยีกว่าช่องของปราณ ทีเ่รยีกว่าช่องลมหายใจ รหูายใจ รจูมกูขวาเรยีกว่าสุรยิะคาถา รจูมกูซา้ยทีเ่ป็น
ทางโคจรเรยีกว่าจนัทรคาถา  

o ก าหนดเคลื่อนดวงแกว้สว่าง เคลื่อนเขา้สู่โพรงจมกูขึน้ผ่านตาที ่ 3 อยู่ภายในกลางศรีษะ แทงไประหว่างขา้ง
ศรีษะกบับรเิวณกึง่กลางหน้าผากตาที ่3 ไปดา้นหลงั กึง่กลางภายในศรีษะพอด ีภาษาทีห่ลวงพอ่สดท่านสอน
กเ็รยีกว่าแทงกัก๊อยูใ่จกลาง  

o จากนัน้เคลื่อนดวงปฐมมรรค ดวงแกว้ขึน้ไปผ่านบรเิวณใจกลางนัน้ขึน้ไปอยู่กลางกระหม่อม พน้จากกาย แลว้ 
o เคลื่อนกลบัลงมาทีบ่รเิวณแทงกัก๊ภายในศรีษะ  
o จากนัน้เคลื่อนดวงแกว้ต่อลงมาบรเิวณคอของเรา ผ่านบรเิวณหน้าอกลงไปทีท่อ้ง จากทอ้งลงไปทีก่น้กบฝีเยบ็  
o จากฝีเยบ็กลบัมาทีท่อ้งใตส้ะดอื 2 นิ้ว ฐานทีต่ัง้ของจติ  

 
หากใครสงัเกตดกูจ็ะพบว่า ดงันัน้การเดนิวชิาธรรมกายดวงปฐมมรรค ตัง้ฐานของดวงแกว้ไวท้ีศู่นยก์ลางกาย มคีวาม
เหมอืนกนัอย่างยิง่กบัต าแหน่งของจกัระ ดงันัน้วชิาต่างๆนัน้มคีวามเหมอืนมคีวามสอดคลอ้งกนั เรากก็ าหนดรูเ้พื่อ
เชื่อมโยงยงัประโยชน์ของการฝึกการปฏบิตั ิ ใหเ้กดิประโยชน์ครบถว้นทัง้หมด ก าหนดว่าดวงแกว้ดวงกสณินัน้มาอยู่ที่
ศูนยก์ลางกาย อยู่ภายในทอ้ง ถา้ภาษาลมปราณกอ็ยูใ่นต าแหน่งทีเ่รยีกว่าตนัเถยีน จกัระกเ็รยีกว่าอยู่จกัระที ่2 ก าหนด
นิ่งเหน็ดวงปฐมมรรคหรอืดวงแกว้นัน้ จากแกว้ใสสว่าง จนสวา่งทะลุกายเน้ือทัง้หมด ทะลุกายเนื้อเสรจ็สว่างกระจาย
กลายเป็นเพชร กลายเป็นรุง้ประกายพรกึ ทรงอารมณ์อยูใ่นสภาวะทีเ่ราประคองดวงจติเป็นเพชรประกายพรกึนัน้อยู่ นิง่
หยุดกบัดวงจติ ดวงแกว้ทีเ่ป็นประกายพรกึเป็นเพชรระยบิระยบันัน้  ทรงอารมณ์ไว ้ ใจเอบิอิม่ผอ่งใส แสงรศัมขีองดวง
แกว้ดวงจติ สว่างแผก่ระจาย  
 จากนัน้ก าหนดจติต่อไป ใจกลางดวงแกว้ทีเ่ป็นเพชร ปรากฏภาพองคพ์ระสว่างอยูภ่ายใน อยูภ่ายในดวงแกว้ 
ก าหนดทรงอารมณ์ว่าม ีองคพ์ระอยู่ภายในดวงแกว้ ดวงแกว้อยูท่ีศู่นยก์ลางกายหรอืใตส้ะดอื 2 นิ้ว ฐานทีต่ัง้ของจติ หาก
เรานัง่อยู่ในท่าขดัสมาธ ิประสานฝ่ามอืทีต่กั ฝ่ามอืกเ็หมอืนกบัเราก าลงัประคองดวงแกว้ แต่ดวงแกว้อยูภ่ายในกาย จติ
สว่างตัง้มัน่ ดวงแกว้และองคพ์ระแผ่สว่างกระจาย รศัมแีผท่ะลุกายเนื้อออกมาทัง้หมด ก าหนดทรงอารมณ์ไว ้ ทรง
อารมณ์จติไว ้ ทรงความผ่องใสของจติไว ้ ใจมคีวามเอบิอิม่ผ่องใส ความรูส้กึ รูส้กึไดว้่าในทอ้งของเรามดีวงแกว้จรงิๆ 
แสงสว่างฉพัพรรณรงัสขีององคพ์ระทีอ่ยู่ภายในดวงแกว้ทีศู่นยก์ลางกาย แผ่สว่าง เคลด็ลบันึงของวิชาธรรมกายกคื็อ 
อธิษฐานท่ีศนูยก์ลางกาย อธษิฐานทีศู่นยก์ลางกายกค็อื เมื่อตัง้ฐาน ตัง้ดวงแกว้ องคพ์ระอยูท่ีศู่นยก์ลางกาย จติทรง
ฌานสมาบตั ิ จติทรงก าลงัของกสณิและพุทธานุภาพ จติกต็ัง้อธษิฐาน ทุกอย่างกส็ าเรจ็สมใจนึก นิ่งหยุดอยูท่ีศู่นยก์ลาง
กาย ส าหรบัเคลด็วชิาของธรรมกาย หลวงพ่อสดท่านกส็อนว่า หยุดเป็นตวัส าเรจ็ หยุดกค็อืหยุดจติจากความโลภ 
โกรธ หลง คอืหยุดจากกเิลส หยุดจากการปรุงแต่ง หยุดจากความฟุ้งซ่าน กค็อืสงบระงบัจากนิวรณ์ 5  หยุดอยูท่ี่
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ศูนยก์ลางกาย หยุดและอธษิฐานสิง่ใดกส็ าเรจ็สมปรารถนา ก าหนดใหเ้รานิง่หยุด แสงสว่างรศัม ี ฉพัพรรณรงัส ี รศัมี
ก าลงัฤทธิแ์ผ่สว่างคลุมกายทัง้หมด  จากนัน้ก าหนดจติต่อไป อธษิฐานขอใหป้รากฏภายในดวงแกว้ทีม่อีงคพ์ระ ลกึเขา้
ไปในองคพ์ระทีอ่ยู่ภายใน ปรากฏดวงแกว้ลกึเขา้ไป และลกึเขา้ไปในดวงแกว้ทีอ่ยู่ในองคพ์ระเลก็ๆทีอ่ยู่ภายในทอ้ง ก็
ปรากฏมอีงคพ์ระลกึเขา้ไปอกี ยิง่ลกึลงไปมากเท่าไหร่ ในดวงแกว้มอีงคพ์ระ ในองคพ์ระมดีวงแกว้ ยิง่ลกึ  ยิง่ละเอยีดยิง่
ละเอยีด ยิง่สว่าง ก าหนดจติลกึเขา้ไป ในองคพ์ระมดีวงแกว้ ในดวงแกว้มอีงคพ์ระ ลกึเขา้ไป นิง่หยุดอยู่กบัการก าหนด 
เดนิจติลกึเขา้ไปในละเอยีด เขา้ไปในความละเอยีด ในดวงแกว้มอีงคพ์ระ ในองคพ์ระมดีวงแกว้ ลกึเขา้ไป จดจ่ออยู่    
 จากนัน้ก าหนดจติต่อไป เมื่อเขา้ไปในกลางของกลาง ยิง่ละเอยีดลกึเขา้ไปเรื่อยๆ ปรากฏภาพกาย กายทีเ่ป็น
กาย กายภายในของเราหรอืกายทพิยป์รากฏขึน้ กายทพิยข์องเราปรากฏขึน้ เป็นกายทีใ่สสว่าง ก าหนดรูใ้นกายของกาย 
กายภายในทีเ่ป็นกายทพิย ์เป็นเหมอืนกบักายมนุษย ์อนัน้ีคอืเดนิตามแนวทางของวชิาธรรมกาย เป็นเรื่องของกายทพิย์
เช่นกนั ธรรมกายกเ็ป็นเรื่องของกายทพิย ์ มโนมยทิธกิเ็ป็นเรื่องของกายทพิย ์ กายทพิย์ของกายมนุษยก์ าหนดจติ
อธษิฐาน ปรากฏกายมนุษยห์ยาบขนาดเท่ากบักายเนื้อของเรา ก าหนดจติอธษิฐานต่อไป ปรากฏกายมนุษยล์ะเอยีด มี
ขนาดสงูใหญ่ขึน้ กวา้ง 4 ศอก เวลาทีเ่ราขดัสมาธกิลายเป็นกวา้ง 4 ศอก ก าหนดจติต่อไป  
➢ จากกายมนุษยล์ะเอยีด ขยายใหญ่ขึน้ ก าหนดทรงอารมณ์อยูใ่นความเป็นกายทพิย์ เราทรงอารมณ์ไว ้ 
➢ จากนัน้ขยายกายเขา้ไปอกีเป็น 8 ศอก ก าหนดจติว่าเป็นกายเทวดาหยาบ  
➢ จากกายเทวดาหยาบ ขยายใหญ่ขึน้ไปอกี กลายเป็นกายเทวดาละเอยีด  
➢ จากกายเทวดาละเอยีดขยายใหญ่สว่างขึน้ไปอกี กลายเป็นกายพรหมหยาบ  
➢ จากกายพรหมหยาบขยายต่อไป กลายเป็นกายพรหมละเอยีด  
➢ กายพรหมละเอยีดขยายต่อไป เป็นกายอรปูพรหมหยาบ  
➢ จากกายอรปูพรหมหยาบขยายต่อไป กลายเป็นกายของอรปูพรหมละเอยีด  
➢ กายของอรปูพรหมละเอยีดขยายต่อไป กลายเป็นกายของพระโสดาปัตตมิรรค  
➢ กายของพระโสดาปัตตมิรรคขยายต่อไป กลายเป็นกายของพระโสดาปัตตผิล  
➢ กายของพระโสดาปัตตผิลขยายใหญ่ต่อไป กลายเป็นกายของพระสกทิาคามมีรรค  
➢ กายของพระสกทิาคามมีรรคขยายใหญ่ต่อไป กลายเป็นกายพระสกทิาคามผีล  
➢ กายของพระสกทิาคามผีลขยายต่อไป กลายเป็นกายพระอนาคามมีรรค  
➢ กายของพระอนาคามมีรรคขยายต่อไป กลายเป็นกายพระอนาคามผีล  
➢ กายพระอนาคามผีลขยายใหญ่ตอ่ไป กลายเป็นกายแห่งพระอรหตัมรรค  
➢ กายพระอรหตัมรรคขยายใหญ่ตอ่ไป กลายเป็นกายพระอรหตัผล  

 
ทรงอารมณ์จติ กายขนาดใหญค่ลุมจกัรวาล ตัง้จติอธษิฐาน ขอยกอทสิมานกายในอารมณ์แหง่พระอนาคามผีล ขอยก
กายทพิยข์ึน้ไปกราบสมเดจ็องคป์ฐมบนพระนิพพาน เวลาทีห่ากเราฝึกหรอืเรยีนในวชิาของธรรมกาย เมื่อเดนิจติจนถงึ
กายพระอรหตัผลในวชิาทีข่ยายกาย ไลข่ยายความชดัของกายยิง่สว่างใหญ่ขึน้ ใสขึน้ ก าลงับุญมารวมตวัขึน้ การ
ก าหนดกายทัง้หมดน้ีเรยีกว่า 18 กาย เป็นวชิาขัน้สงูขึน้ของวชิาธรรมกาย หลงัจากนัน้ในวชิาธรรมกาย เวลาขึน้ไปบน
พระนิพพาน ภาษาของวชิาธรรมกายจะเรยีกสมเดจ็องคป์ฐมว่าองคต์น้ธาตุตน้ธรรม องคต์น้ธาตุตน้ธรรมนัน้หมายถงึว่า
ท่านเป็นพระพุทธเจา้องคแ์รกทีเ่สดจ็ตรสัรูแ้ละเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นตน้องคแ์รก นัน่กค็อืสมเดจ็องคป์ฐม เวลาที่
ยกขึน้ไปบนพระนิพพาน กจ็ะปรากฏสภาวะเหน็พระพทุธเจา้จ านวนมากมายมหาศาลเตม็ไปหมด พระอรหนัตเ์ตม็ไป
หมด สภาวะเหมอืนกนักบัเวลาเราอธษิฐานอาราธนาบารม ี ดงันัน้เราจะเหน็ความสอดคลอ้งเหมอืนกนัในเรื่องของการ
ยกจติขึน้ไปบนพระนิพพาน แตใ่นอารมณ์ของการปฏบิตัใินวชิาธรรมกายนัน้ ท่านจะใชก้ าลงัของ ในตวัสมถะในสมาบตัิ
มากเป็นพเิศษ แต่ในส่วนของวชิามโนมยทิธจิะเน้นในเรื่องของการพจิารณาในวปัิสสนาญาณ การเจรญิปัญญา การ
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อาราธนาบารมพีระ และการยกจติขึน้ไปบนพระนิพพานเป็นหลกั ดงันัน้เราสามารถทีจ่ะท าความเขา้ใจสอดประสาน
หลอมรวมดงึขอ้ดขีอ้เด่นในทุกวชิาประสานรวมกนัได ้ 
 เมื่อสกัครู่กเ็ป็นการฝึกในแบบมาตรฐานของวชิาธรรมกาย พอยกจติขึน้ไปบนพระนิพพานได ้เรากอ็ธษิฐานให้
กายทีเ่รายกอารมณ์แหง่พระอรหนัต ์ กายแหง่อรหตัผลทรงสภาวะเป็นกายพระวสุิทธเิทพ อยู่ท่ามกลางพระพุทธเจา้
ทุกๆพระองค ์ พระปัจเจกพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์ พระอรหนัตท์ุกๆพระองคบ์นพระนิพพาน มองเหน็ทุกท่านมากมาย
มหาศาลเรยีงหอ้มลอ้มรอบทัว่กายของเราทัง้หมด ก าหนดจติทรงอารมณ์ไว ้ ทรงอารมณ์พระนิพพาน ก าหนดว่าเรายก
จติขึน้มาบนพระนิพพานสว่าง ก าหนดทรงอารมณ์ ก าหนดรูใ้นความเป็นกายพระวสุิทธเิทพสว่าง ก าหนดรูใ้นอารมณ์
แห่งอรหตัผล คอืพจิารณาว่าเรามคีวามพงึพอใจในพระนิพพาน จติเราตดัภพจบชาต ิ ตดัความยนิด ี ตดัความอาลยัใน
ชาตภิพ ในการเป็นมนุษย ์ในการเป็นเทวดา ในการเป็นพรหม ในการเป็นอรปู จติตัง้มัน่อยู่กบัพระนิพพานเพยีงจุดเดยีว 
ทรงอารมณ์ นิพพานัง ปรมงัสขุงั นิพพานเป็นสุขอย่างยิง่ ก าหนดจติเหน็อทสิมานกายยิง่สว่างขึน้ใสขึน้  
 ในการฝึกของวชิาธรรมกาย ท่านจะเน้นว่าดบัหยาบไปหาละเอยีด กค็อืดบัภาพนิมติทีม่นัยงัมมีลทนิ ทีม่นัพร่า
มวั เมื่อเพกิภาพนิมติทีม่นัไมช่ดั เมื่อปรากฏก าหนดภาพนมิติขึน้ใหม่ยิง่ใสขึน้ ใสแลว้เราเพกิภาพทีใ่สแลว้ทิง้ ก าหนด
ภาพใหมท่ีย่ิง่ใสขึน้ไปอกี สว่างขึน้ไปอกี เรยีกว่าดบัหยาบไปหาละเอยีด ดงันัน้คุณภาพในการก าหนด ในความเป็นกาย
ทพิยก์ด็ ีญาณเครื่องรูท้ ัง้หลายกด็ ีเราสามารถทีค่่อยๆเพิม่ความชดัขึน้ ดบัหยาบไปหาละเอยีด ชดัขึน้สว่างขึน้ สว่างขึน้
แลว้กเ็พกิกค็อื ดบัภาพนัน้ ดบันิมติ ดบัความรูส้กึของกายทีม่คีวามชดัเท่านัน้ ใหใ้สขึน้อกี ยิง่สวา่งขึน้อกี ยิง่ใสขึน้อกี ยิง่
สว่างขึน้อกี  
 ก าหนดน้อมจติตามไปนะ ภาพยิง่ชดัขึน้ ใสขึน้ สวา่งขึน้ อทสิมานกายยิง่ชดัเจนขึน้ รศัมแีสงสว่างกายทพิย ์
กายพระวสุิทธเิทพยิง่สว่างเป็นเพชรประกายพรกึมากขึน้ สว่างชดัเจนอย่างยิง่ ทรงอารมณ์ไว ้ จากนัน้ก าหนดจติต่อไป
นะ ขอบารมคีรบูาอาจารยท์ีท่่านเป็นพระอรยิเจา้ ขอเมตตามาปรากฏในนิมติ ในญาณทศันะของขา้พเจา้ ครบูาอาจารย ์
พระอรยิเจา้ พระอรยิสงฆ ์ ขอท่านจงมาปรากฎเฉพาะเป็นปัจจตัตงัของขา้พเจา้ดว้ยเถดิ ก าหนดใชอ้ทสิมานกายกราบ
ทุกท่านทุกพระองค ์เมื่อ 2 วนัทีผ่่านมากเ็ป็นวาระทีค่รบรอบหลวงพ่อสดท่านมรณภาพครบ 64 ปี เรากก็ าหนดจติกราบ
ท่าน ก าหนดจติกราบหลวงพ่อฤาษ ีกราบหลวงปู่ ปาน กราบหลวงปู่ มัน่ กราบสมเดจ็โต กราบครบูาอาจารยท์ุกท่านทุก
พระองคท์ีป่รากฏมาในนิมติ อารมณ์จติเรามคีวามผ่องใส ก าหนดความเป็นกายพระวสุิทธเิทพสว่างขึน้ใสขึน้ไปอกี 
พจิารณาอารมณ์ปฏบิตั ิอารมณ์พระกรรมฐานของเรา ใจของเรายิง่ดใีนพระนิพพานไหม จติเราละ วางกเิลสในขณะน้ีใน
ขณะทีป่ฏบิตั ิความลงัเลสงสยัวจิกิจิฉา ในมรรคผล ในพระนิพพานไมม่ใีนจติของเรา จติตานุภาพจากการปฏบิตั ิก าลงั
แห่งอภญิญาสมาบตั ิ เมื่อจติเรายิง่สะอาดบรสุิทธิจ์ากกเิลส ก าลงัอภญิญาจติยิง่ปรากฏ รศัมกีายยิง่สว่างมากเท่าไหร ่
อภญิญาสมาบตัยิิง่ปรากฏ จติยิง่มคีวามผ่องใสเป็นสุขมากเท่าไหร่  อภญิญาสมาบตัยิิง่ปรากฏ ผลของอทิธฤิทธิต์่างๆ
เกดิขึน้จากความบรสุิทธิ ์ ความสะอาด ยิง่เขา้ถงึความเป็นพระอรยิเจา้แมเ้พยีงชัว่คราว ความศกัดิส์ทิธิข์องจติกป็รากฏ
ขึน้ ยิง่ทรงอารมณ์ฌาน มคีวามตัง้มัน่ มคีวามปราณีต มคีวามเบกิบานผ่องใสมากเท่าไหร่ ผลแห่งจติตานุภาพของจติ 
ความอศัจรรยย์ิง่ปรากฏ ก าหนดทรงอารมณ์กายพระวสุิทธเิทพสว่างเจดิจา้ จติเบกิบานเป็นสุข จติสะอาดจากกเิลส จติ
ตัง้มัน่อยู่กบัพระนิพพาน แสงสวา่งฉพัพรรณรงัส ีรศัมกีายเราสวา่งเจดิจา้อย่างยิง่ ยิง่สว่างเจดิจา้จติยิง่เป็นสุข จติยิง่เป็น
สุขยิง่สะอาดจากกเิลสทัง้ปวง ทรงอารมณ์ไว ้ ก าหนดว่าแสงสว่างรศัมกีาย เป็นฉัพพรรณรงัสรีศัมกี าลงัฤทธิ ์ ตบะเดชะ
แห่งจติมกี าลงัในการประหตัประหารสรรพกเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง สงัโยชน์ 10 ใหเ้ป็นสมุทเฉทปหาน
ขาดสะบัน้ ความอาลยัในอารมณ์ห่วงหาอาวรณ์ทัง้หลาย จติอยูก่บัพระนิพพานเป็นทีสุ่ด  
 เมื่อก าหนดในอารมณ์ ในความรูส้กึ ก าหนดพจิารณาดจูติของเราเอง จติสะอาดจากกเิลส กร็ูว้่าสะอาดจาก
กเิลส การยอ้นกลบัมาพจิารณาดจูติ ดธูรรมในอารมณ์นัน้กเ็ป็นแนวทางของมหาสตปัิฏฐาน 4 ซึง่ผูป้ฏบิตัพิงึทีจ่ะตอ้ง
ทบทวนจติของเราไวเ้สมอ รูอ้ารมณ์จติของเรา รูก้ารประคบัประคองช าระลา้งท าความสะอาดจติ ใหม้คีวามผ่องใสจาก
มลทนิเครื่องเศรา้หมอง จากกเิลสทัง้ปวงไว ้ จติผ่องใสกายทพิยย์ิง่สว่างผ่องใส ทุกสิง่สมัพนัธเ์ชื่อมโยง ยิง่ปฏบิตัยิิง่
ลกึซึ้งแตกฉาน เขา้ใจเหตุผลในการปฏบิตัแิต่ละจุด อธษิฐานจติต่อหน้าสมเดจ็องคป์ฐม พระพุทธเจา้ทุกๆพระองคบ์น
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พระนิพพาน ขอธรรมะในจติของขา้พเจา้ จงรุ่งเรอืงเตบิโตในยุคสมยัแห่งองคพ์ระสมณโคดม พระพุทธเจา้องคท์ี ่4 แห่ง
ภทัรกปันี้ ขอการปฏบิตัขิองขา้พเจา้จงมุ่งลดัตดัตรงสูม่รรคผลพระนิพพาน ขอปัญญาญาณบารมจีงมคีวามเขา้ใจ
แตกฉานลกึซึ้งในธรรม ธรรมอนัละเอยีดปราณีตลกึซึ้งกข็อใหเ้ขา้ใจอย่างงา่ยดาย ธรรมอนัมพีืน้ฐานเป็นพืน้กข็อจง
เขา้ใจไดอ้ย่างพสิดารลกึซึ้งแตกฉานเพิม่พนู ก าลงัแห่งปฏสิมัภทิาญาณจงปรากฏขึน้ในจติของขา้พเจา้ทุกคน ขอให้
ขา้พเจา้ไดเ้ป็นก าลงัของพระพทุธศาสนา ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ขอความดใีนจติของขา้พเจา้ จงส่งผลต่อชวีติใน
ขณะทีย่งัมขีนัธ ์5 บารมทีัง้หลายจงก่อเกดิ สายบุญ สายบารม ีสายกุศล สายทรพัย ์สายสมบตัจิงรวมตวักนั บญุจงส่งผล
อศัจรรยท์างใจ ความคล่องตวัทัง้หลาย ความมสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  ความสุขความรม่เยน็ กระแสเมตตาจงปรากฏ
ในชวีติของขา้พเจา้  
 ก าหนดเมื่ออธษิฐานแลว้ ก าหนดใหก้ายเรา สว่างเอบิอิม่ สว่างเจดิจา้ อารมณ์ใจเป็นสุขผ่องใส จากนัน้น้อมจติ
อาราธนาบารมพีระพุทธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ พระธรรม พระอรยิสงฆ ์พระอรหนัตท์ุกๆพระองค ์พระโพธสิตัว ์พระ
มหาโพธสิตัว ์ เทพพรหมเทวา สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ขอตัง้จติโมทนาเป็นมหามุทติาจติอนัไมม่ปีระมาณ ยนิดใีนบญุกุศล มหา
โมทนาบุญในทุกความดทีุกกุศล ของทุกท่านทุกรปูทุกงาม ขอใหก้ าลงับุญอนัเกดิขึน้จากโมทนา การยนิด ีการมุทติาจติ 
ก าลงับุญอนัเกดิขึน้น้ี จงหลัง่ไหลรวมสู่กายทพิย ์ กายพระวสุิทธเิทพของขา้พเจา้ดว้ยเถดิ กระแสความด ี สายธารแหง่
กุศลทีป่รากฏขึน้เป็นพลงังาน หลัง่ไหลรวมลงสู่กายทพิยข์องเรา น้อมจติอธษิฐานว่า ขอใหก้ระแสบุญศกัดิส์ทิธิจ์ากพระ
นิพพาน กระแสแห่งบญุทัง้หลายทีเ่ราน้อมรวมโมทนา เป็นมหาโมทนาอนัไมม่ปีระมาณ ขอจงรวมและหลัง่ไหลลงจาก
พระนิพพาน ไหลลงสู่โลกมนุษย ์ช าระลา้งกระแสความโลภ โกรธ หลง ความอาฆาต พยาบาท ความอดอยาก ยากเขน็ 
ศกึสงคราม กระแสกรรม กระแสบาปเคราะหท์ัง้หลาย ขอใหส้ายธารแห่งกุศล สายธารกระแสบุญศกัดิส์ทิธิจ์ากพระ
นิพพาน จงหลัง่ไหลมา ชโลมลงสู่โลกช าระลา้ง การเบยีดเบยีน ความทุกข ์กระแสบุญจงช าระลา้งโลก  ช าระลา้งความ
โกรธ โลภ หลงจากจติใจของมนุษยแ์ละสตัว์ มแีต่ความเมตตา มแีต่ความรกั มแีต่ความเจรญิรุ่งเรอืง มแีต่ความอุดม
สมบูรณ์ น้อมกระแสจากพระนพิพานลงมา ใหโ้ลกเขา้สู่ยุคชาววไิล ช าระลา้ง ก่อใหเ้กดิสนัตภิาพ ความสงบสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ ความมสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และกน้็อมจติน้อมกระแสจากพระนิพพานลงมาทีก่ายเนื้อของเรา ที่
บา้นเรอืนเคหะสถานที ่กจิการธรุกจิ ทีท่ างานของเรา น้อมกระแสลงมาเป็นแสงสว่างสขีาว เป็นประกายพรกึ ระยบิระยบั
คลุมกายเนื้อ คลุมสถานที ่คลุมบุคคลทีเ่รารกัทีเ่ราเป็นครอบครวั ทีเ่ราหว่งใย กระแสความสุขความเจรญิจงปรากฏ สาย
บุญ สายทรพัย ์ สายสมบตั ิ จงหลัง่ไหลลงมา สู่ชวีติของเราทุกคน เจรญิกรรมฐานแลว้ชวีติรุ่งเรอืงรุ่งโรจน์ มแีตค่วาม
คล่องตวั สายบญุ สายทรพัย ์สายสมบตั ิสายบารม ีบุญส่งผลทนัใจ  
 จากนัน้ก าหนดจตินะ ว่าขอใหก้ารปฏบิตัธิรรมของเรานี้ ทรงอารมณ์อยู่บนพระนิพพาน เป็นกายพระวสุิทธเิทพ
อยู่ แผ่เมตตาอุทศิส่วนกุศลใหก้บัสรรพสตัวท์ัง้หลาย ดวงจติดวงวญิญาณทัง้หลาย น้อมกราบกศุล การปฏบิตัเิป็นพทุธ
บูชา ธรรมบูชา สงัฆบูชา บชูาคุณพ่อแม่ บดิามารดา ครอูุปัชฌายอ์าจารย ์ท่านผูม้พีระคุณทกุท่าน บุญทีไ่ดถ้วายมหา
สงัฆทาน จ านวนมากมายมหาศาล อานิสงสข์อจงเกดิทัง้มนุษยส์มบตั ิสวรรคส์มบตั ิพระนิพพานสมบตั ิความเป็นทพิย์
ขอจงปรากฏและส่งผลอศัจรรยท์นัใจ แผ่เมตตาอทุศิส่วนกุศลตอ่ไป น้อมถวายใหก้บัทุกท่านบนอรปูพรหม ทุกท่านทุก
ดวงจติบนพรหมโลกทัง้ 16 ชัน้ ทุกท่านทุกดวงจติบนสวรรคท์ัง้ 6 ชัน้ ทุกท่านทุกดวงจติ สรรพสตัวท์ีเ่ป็นมนุษยแ์ละสตัว์
ทีม่กีายเนื้อทัง้หลายทัว่จกัรวาล รุกขเทวดา ภมุเทวดาทัง้หลายทัว่จกัรวาล ภพทีเ่ป็นเมอืงลบัแล บงับด มติทิบัซอ้น
ทัง้หลาย ทุกดวงดาว ทุกเอกภพ ดวงจติทีเ่ป็นโอปปาตกิะ สมัภเวสทีัง้หลาย ขอกระแสบญุจงแผ่สว่าง สลายลา้งอารมณ์
ความอาฆาตพยาบาท จองเวร สลายลา้งอารมณ์จติอนัเป็นอกุศล อารมณ์จติอนัโหดรา้ยทารุณ สลายลา้งเปรต อสุรกาย
ทัง้หลาย ขอกระแสบุญกุศลจนแผ่ สลายลา้งความอดอยากหวิโหยดุรา้ย แผ่เมตตาต่อไปยงัสตัวน์รกทัง้หลาย น้อม
กระแสบุญกุศลส่งตรงถงึพระยายมราช นายนรยิบาลทุกคน ขอจงมกี าลงัแหง่บุญกศุล ทีเ่ราสรา้งไวด้แีลว้ บ าเพญ็ไวด้ี
แลว้ ถงึทุกท่านทุกรปูทุกงาน ขอจงเกดิบุญฤทธิอ์ทิธฤิทธิ ์ ทา้วมหาราชทัง้ 4  เทวดาทีท่่านเป็นอนิทกะทัง้หลาย พระ
อนิทร ์ท่านทา้วสหมับดพีรหม ท่านผูเ้ป็นใหญ่ทัง้หลายในทุกชัน้ทุกภพทุกภมู ิเมอืงพญานาค เมอืงบงับด ขอกระแสบญุ
จงส่งถงึท่านโดยตรง  
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 จากนัน้ก าหนดจติอธษิฐาน ขอใหเ้ทวดา ท่านผูม้พีระคุณ ทีท่่านสงเคราะหแ์ละปกป้องเราในขณะเจรญิ
กรรมฐานจงปรากฏในญาณเครือ่งรู ้ จากนัน้ก าหนดจติแผ่เมตตา น้อมแสงสว่างถวายเป็นกระแสกุศลพเิศษถงึท่าน 
ขอใหท้่านเกดิบุญฤทธิ ์ อทิธฤิทธิ ์ เทพฤทธิเ์ตม็ก าลงั และเมตตาปกปักรกัษาคุม้ครองช่วยเหลอืเราเตม็ก าลงัดว้ยเถดิ 
จากนัน้ เรากราบลาพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ พระอรหนัต ์ ครบูาอาจารย ์ เทพพรหมเทวาทุกพระองค ์ น้อมจติ
กราบ แยกอทสิมานกายกราบ เมื่อกราบลงแลว้ก ็ ก าหนดจติว่าการปฏบิตัขิองเรามคีวามละเอยีดปราณีต งดงามใน
เบือ้งตน้ ท่ามกลางและทีสุ่ด อารมณ์จติเราเดนิในฌาน ในญาณ เดนิในก าลงัของทัง้ธรรมกาย ทัง้มโนมยทิธ ิดว้ยก าลงั
พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สงัฆานุภาพ เทวดานุภาพ จติเราฝึกไวด้แีลว้ จติทีฝึ่กไวด้แีลว้ ยอ่มยงัประโยชน์มาให ้ ขอ
ก าลงัจติ จงเพาะบม่สะสมเป็นตบะเดชะบารม ีมแีต่ความกา้วหน้าในการปฏบิตั ิ เพิม่พนูขึน้ ผ่องใสขึน้ ละเอยีดขึน้ เมื่อ
กราบลาแลว้ กพ็ุ่งจติกลบัมาทีก่ายเนื้อ ก าหนดกายเนื้อกายทพิยผ์นึกรวม แสงสว่างรศัมแีผ่สวา่งจากกายเนื้อและกาย
ทพิย ์ ใจเอบิอิม่ผ่องใสสว่าง น้อมน าบุญมาสู่ชวีติของกายเนื้อ ส าเรจ็เรยีบรอ้ย จติเอบิอิม่ผ่องใส กระแสธรรมทีฝึ่กที่
ปฏบิตั ิช าระลา้ง ฟอกธาตุขนัธจ์ากโรคภยัไขเ้จบ็ทัง้ปวง บุญบารมมีารอ มาสะสมรวมตวั ใหเ้กดิความคล่องตวัทางโลก 
เจรญิ มปัีญญาพจิารณาละเอยีดลกึซึ้งในธรรม กายเนื้อกายทพิยส์ว่าง มสีรีุง้ประกายพรกึแผส่ว่าง จติเอบิอิม่ ตัง้จติ
โมทนาสาธุ กบักลัยาณมติรทีฝึ่กปฏบิตัริ่วมกนัในวนัน้ี และทีม่าฟังต่อปฏบิตัติ่อในภายหลงั ใจเรายนิดกีบัทุกความดขีอง
ผูท้ีเ่ขา้ถงึธรรม ไดธ้รรมะ ไดแ้สงสว่าง  ไดด้วงธรรม ไดด้วงแกว้ การปฏบิตัทิีเ่ราฝึกนี้ ถอืว่าเป็นขัน้สงู เกดิผลทัง้ในเรื่อง
มรรคผล ทัง้ในเรื่องของชวีติความรุ่งเรอืงในทางโลก ความมสุีขภาพด ีเรายนิดใีนการปฏบิตั ิมธีรรมฉนัทะในการปฏบิตั ิ
มคีวามเพยีรในการปฏบิตัไิม่ทอ้ถอย ส าหรบัวนัน้ีกข็ออนุโมทนาบุญกบัทุกคน พบกนัใหม่ในวนัอาทติยห์น้า ขอใหเ้ราทุก
คนตัง้ใจปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ อาจารยต์ัง้ใจสอนทุกอาทติย ์ เรากต็ัง้ใจฝึกใหไ้ดท้กุอาทติย์ ตัง้ใจอย่าไปเบื่อ อย่าไป
หน่ายในการปฏบิตั ิ เราตอ้งปฏบิตัไิปจนกระทัง่ตาย จนกระทัง่ละจากขนัธ ์5 นี ้ จนกระทัง่ไปปรากฏอยู่บนพระนิพพาน 
แน่ ถงึถอืว่าไวใ้จได ้มคีวามเพยีรไวทุ้กคน ยิง่มคีวามเพยีรมากเท่าไหร่ ยิง่มจีติเคารพนอบน้อมกตญัญตู่อพระรตันตรยั 
คอืพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆม์ากเท่าไหร ่ความกา้วหน้าในธรรมยิง่ปรากฏ ส าหรบัวนัน้ี สวสัด ีใครมคี าถามอะไร
กส็ามารถสอบถามไดใ้นกลุ่มไลน์ ขอบคุณมากครบั 

 

 

 

 

 

 

   

 


