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ภาค 1 
โยคะสตูร 

 

ปฐมบาท : ว่าดว้ยสมาธ ิ

 ณ บดันี/  คอื  บทสาธยายแห่งโยคะ 

 โยคะ  คอื  การดบัอาการของจติ 

 (แลว้) ผูรู้ต้ ั /งมั �นในสภาวะแห่งตนและประจกัษ์อาการทั /งปวงของจติเป็นหนึ�งเดยีว 

 อาการทั /งหลายนั /น  บา้งกป็ราศจากกเิลส  บา้งกป็ระกอบดว้ยกเิลส 

 ปรากฏเป็นการประมาณการ การหลบั การราํลกึความทรงจาํ ความวปิลาส และความ

หลงผดิ 

 จติย่อมประมาณดว้ยการประจกัษ์   แลว้อนุมานเอาตามความหมายแห่งภาษา 

 จติที�หลบั  คอื  จติที�ไมป่รากฏอยู่ 

 ความไมข่าดหายไปในสิ�งที�จติไดร้บัรูม้าแลว้  คอื  สตริะลกึความทรงจาํ 

 อาการที�คลาดเคลื�อนจากความเป็นจรงิ  คอื  จติวปิลาส 

 ความหลงผดิ  คอื  จติที�จาํผดิ  เขา้ใจผดิ  รูผ้ดิ  ยดึถอืในภาวะที�ผดิดว้ยคดิวา่ถกู 

 อาการทั /งหมดของจตินี/สามารถสงบระงบัไดด้ว้ยการปฏบิตัลิะวาง (วริาคะ) 

 การปฏบิตัแิห่งโยคะ  คอื  การตั /งจติใหม้ั �นในสภาวะที�ปราศจากการเปลี�ยนแปลงใด ๆ 

 ซึ�งคอื  ภูมแิห่งความมั �นคงอนัเป็นผลจากการบาํเพญ็เพยีรในกุศลธรรมมายาวนาน 

 วริาคธรรม คอื การควบคมุตนใหป้ราศจากตณัหาทั /งในอดตีที�สะสมไวแ้ละในปจัจบุนัที�

ประสบอยู ่

 วริาคธรรมอนัประเสรฐิยิ�ง  คอื  การละตณัหาแมใ้นปญัญาญาณอนับงัเกดิจากการปฏบิตั ิ

 ปญัญาแห่งสมาธยิ่อมเกดิขึ/นดว้ยการตรกึตามตรรกและการพเิคราะหด์ว้ยสตสิมัปชญัญะ

และความเบกิบานใจ 



  

 

 สมาธแิห่งปญัญาย่อมเกดิขึ/นเมื�อจติเขา้ใจสิ�งทั /งปวงแลว้ และละวางแมป้ญัญา จงึสงบ

ระงบั 

 เมื�อนั /น  เหตุปจัจยัที�จะทําใหจ้ติปรารถนารา่งกายอกีย่อมสลายไปสิ/น 

 สิ�งที�ดาํรงอยู่คอื ศรทัธา วริยิะ สต ิ สมาธ ิ และปญัญา สาํหรบัผูท้ี�มคีวามเพยีรอย่างแรง

กลา้  สมาธนิั /นย่อมอยู่ไมไ่กล 

 และความแรงกลา้แห่งความเพยีรนั /นย่อมจาํแนกเป็นอย่างอ่อน อย่างกลาง และอย่าง

ยอดเยี�ยม 

 โยคจีะเพยีรเพง่ถงึพระศวิะ (พระศวิะคอืพระโพธสิตัวอ์งคห์นึ�ง) กไ็ด ้

 พระศวิะ คอื ผูไ้มต่ดิขอ้งดว้ยกเิลส  กรรมวบิาก  หรอืตณัหา 

 พระศวิะ คอื ผูรู้ทุ้กสิ�งทุกอย่างอยูต่ลอดกาล 

 ท่านเป็นปรมาจารย ์ แมข้องบรูพาจารยท์ั /งหลาย 

 เครื�องแสดงนามของท่าน  คอื  โอม 

 พงึบรกิรรม โอม และภาวนาในความหมายแห่ง โอม 

 จากนั /นย่อมบรรลุจติตน  และยอ่มปราศจากภยนัตรายใด ๆ 

 อนัตรายดงักล่าวคอื  ความเจบ็ป่วย  ความเชื�องชา้  ความสงสยั  ความประมาท  ความ

เกยีจครา้น  ความไมล่ะวาง  ความสาํคญัผดิ  การไมบ่รรลุธรรม  ความไมต่ั /งมั �น  อนัเป็นเหตุ

ลงัเลแห่งจติ 

 ซึ�งก่อใหเ้กดิความทุกข ์ ความโศก  ความสะทกสะทา้น  การหายใจเขา้  และการหายใจ

ออก 

 เพื�อละวางความลงัเลแหง่จติ  ตอ้งบําเพญ็เพยีรอย่างต่อเนื�องประการเดยีว 

 ความสงบเบกิบานในจติยอ่มบงัเกดิขึ/นจากการภาวนา เมตตา กรณุา มทุติา อุเบกขา 

และการพจิารณาละวางสุข – ทุกข ์ บุญ – บาป ทั /งปวงเสยี 

 หรอืดว้ยการภาวนาในลมปราณ  (ปราณายามา) 

 หรอืดว้ยเหตุอนัจกัทําใหจ้ติตั /งมั �น 



  

 

 หรอืดว้ยปญัญาอนับงัเกดิจากแสงสวา่งแห่งจติที�ปราศจากความโศก 

 หรอืดว้ยการสลดัวางซึ�งราคะโดยสิ/น 

 หรอืดว้ยการละวางความหวงัอนัเป็นความฝนัในโลก 

 หรอืดว้ยการดบัจติดิ�งเงยีบไป 

 หรอืดว้ยการเพง่ในสิ�งที�ชอบ 

 เมื�อทาํไดด้งักล่าวแลว้ ที�สุดแห่งสิ�งที�เลก็ที�สดุ และที�สดุแห่งสิ�งที�ใหญ่ที�สดุ ย่อมอยู่ใน

อํานาจของผูป้ฏบิตั ิ

 สมาบตัอินัเจรญิดว้ยการปฏบิตัแิละละวางอาการแห่งจติไดโ้ดยหมดสิ/นนั /น ย่อมตั /งมั �น

เป็นหนึ�งเดยีวในผูรู้ ้ สิ�งที�ถูกรู ้ และความรู ้ 

สมาบตัอินักอปรดว้ยรปู นาม และความรู ้คอื  คอื  สวติรรกสมาบตั ิ

 สมาบตัอินักอปรดว้ยนามลว้นๆ ในสตบิรสิทุธิ @  คอื  นิรวติรรกสมาบตั ิ

 สวติรรกสมาบตั ิ  และนิรวติรรกสมาบตัยิอ่มเป็นสวจิารภาวะ  เมื�อละแลว้ โยคยีอ่มกา้ว

เขา้สู่นิรวจิารภาวะ  อนัเป็นสมาบตัทิี�สาม 

 ครั /นแลว้สภาวะอนัประณีตสุขมุ  ยอ่มสิ/นสดุ ณ ความไมม่ ี

 สมาบตัทิั /งสองนั /นยอ่มเป็นสมาบตัทิี�ยงัมเีชื/ออยู ่ ส่วนสมาบตัทิี�สามยอ่มเป็นสมาบตัทิี�

ปราศจากเชื/อ 

 ประสาทย่อมบรสิทุธิ @ในนิรวจิารสมาบตั ิ

 ปญัญาที�ปรากฏ  คอื  ความเป็นจรงิล้วนๆ 

 ปญัญานี/เป็นปญัญานอกเหนือจากการสดบัฟงัแลว้จดจาํ และจากการพจิารณาใคร่ครวญ 

 ผลอนับงัเกดิจากปญัญาสงูสดุนี/  ย่อมมอํีานาจตดัผลหยาบ ๆ แห่งปญัญาระดบัตน้ ๆ  

 ในนิโรธแห่งอาการของจติ ยอ่มเป็นอนัเดยีวกบันิโรธแห่งสรรพสิ�ง ในสภาวะนี/ย่อม

ปราศจากเชื/อแหง่การกําเนิด 



  

 

ทุตยิบาท : ว่าดว้ยหลกัปฏบิตัแิห่งโยคะ 

 หลกัปฏบิตัแิห่งโยคะประกอบดว้ย ตบะ การศกึษาในตน และการมุง่สูค่วามบรสิทุธิ @ 

 ภาวนามยัแห่งสมาธ ิ เป็นไปเพื�อความเสื�อมไปของกเิลส 

 กก็เิลสอนัคอื  อวชิชา  ความหลงตน  ราคะ  ความเกลยีดชงั  และการตดิยดึในความมี

ความเป็น 

 อวชิชาเป็นบ่อเกดิของกเิลสนั /นๆ มกัมลีกัษณะหลบัอยู่ ประณตี มคีวามจาํเกบ็ เอบิอาบ

ไปทั �ว และเตม็ตื/น 

 ความเขา้ใจในสิ�งที�ไมแ่น่นอนถาวรวา่ถาวรแน่นอน ความเขา้ใจในสิ�งไม่บรสิทุธิ @วา่บรสิทุธิ @  

ความเขา้ใจในทุกขว์า่สขุ  ความเขา้ใจในอนตัตาว่าเป็นอตัตา  เหล่านี/คอืผลของอวชิชา 

 ความหลงตน คอื การหลงผดิ  คดิวา่การรบัรู ้ (ทางตา ห ูจมกู ลิ/น กาย ใจ) และความรู้

คอืตน 

 กาํหนดัราคะ คอื สิ�งที�สบืต่อมาจากการตดิยดึในความสขุ 

 ความเกลยีดชงั คอื สิ�งที�สบืตอ่มาจากการตดิยดึในทุกข ์

 การตดิยดึอยู่ในภาวะที�มทีี�เป็น  เป็นกเิลสอนัประณีตประการสุดทา้ย 

 กเิลสทั /งหมดนี/ละทิ/งไดด้ว้ยกริยิาอนัตรงขา้มกนั 

 พงึละทิ/งการกําเรบิของกเิลสเหล่านั /นดว้ย ฌาน 

 กรรมทั /งหลายทั /งในอดตีชาตแิละปจัจบุนัชาต ิ ย่อมมกีเิลสเป็นมลู 

 ถา้ยงัมกีเิลสเป็นมลู  ย่อมเกดิมามอีายแุละรบัวบิากกรรมนั /น 

 การเสวยชาต ิ ย่อมยงัผลเป็นปีตแิละโทมนสัอนัเป็นผลแห่งบุญและบาป 

 สาํหรบัมนีุผูม้ปีญัญายอ่มประจกัษ์วา่สรรพสิ�งทั /งปวงคอืความทุกข ์ ดว้ยเหตุแห่งการ

เปลี�ยนแปลง ความปรารถนา การปรุงประกอบ การระคน และความขอ้งกนัแห่งคณุลกัษณะ 

เช่น ด ี– ชั �ว, ถกู – ผดิ, ชอบ – ชงั  ทุกขจ์งึเป็นสิ�งที�มนีุควรละทิ/ง 

 การระคนระหวา่งผูเ้หน็กบัสิ�งที�ถกูเหน็ (ผสัสะ)  คอื  เหตุแห่งสิ�งที�ควรละทิ/ง 



  

 

 สิ�งที�ถูกเหน็ คอื ความปรากฏอยู่แห่งอนิทรยีใ์นภาวะหยาบ ยงัประโยชน์เพยีงเพื�อการ

บรโิภค (ทางตา ห ูจมกู ลิ/น กาย ใจ) 

 สิ�งที�ถูกเหน็ย่อมปรากฏเป็นสิ�งที�มลีกัษณะจาํเพาะบา้ง  ไมจ่าํเพาะบา้ง  ปรากฏชดับา้ง 

ไมป่รากฎชดับา้ง 

 ผูเ้หน็เป็นเพยีงการเหน็  แมม้นีุผูบ้รสิุทธิ @เมื�อรบัรูก้ส็กัแต่วา่รู ้

 แต่การระคนกนัแลว้ย่อมกลายเป็นตนแห่งสิ�งที�ถกูเหน็ (อนัผูเ้หน็ยดึถอืเอา) 

 สิ�งที�ถูกเหน็ทั /งหลายนั /น แมไ้มเ่ที�ยงกป็รากฏเสมอืนว่าเที�ยงสาํหรบัผูท้ี�ยดึถอืไวด้ว้ย

อํานาจแห่งปรารถนาหรอือํานาจแห่งการมอียูเ่ป็นอยู ่

 เมื�อครอบครองและยดึถอือยู่ จงึเสมอืนวา่เป็นเจา้ของของสิ�งที�ถกูเหน็ 

 เหตุแห่งการยดึถอืและครอบครองนั /น คอื อวชิชา (การไม่รูค้วามจรงิ) 

 เมื�อปราศจากอวชิชา ยอ่มไม่ยดึถอืครอบครอง การไม่ยดึถอืครอบครองใด ๆ คอืไกวลัย ์

(การหลุดพน้) ของผูรู้ ้

 สภาวะแห่งความไม่ยดึถอื  คอื  วเิวกอนัศานต ิ และสงบระงบั 

 ผูด้าํรงอยู่ในศานตยิอ่มมแีกว้ปญัญาเจด็ประการคอื ปญัญารูส้จัจะในโลก ปญัญารูค้วาม

เสื�อมสลายของสายรอ้ยรดัในโลก  ปญัญาแห่งการหลุดพน้  ปญัญาแห่งความแตกฉาน  ปญัญา

ตั /งมั �นในสมาธ ิ  ปญัญารูแ้จง้ทวคิุณ (ถกู – ผดิ, ชอบ – ชงั เป็นตน้) และปญัญาอนัดาํรงอยู่ใน

เอกภาพนิรนัดร 

 เพราะการปฏบิตัติามวถิแีห่งโยคะ มุนียอ่มกา้วล่วงจากความไม่บรสิทุธิ @สูค่วามบรสิทุธิ @ 

และเมื�อความไมบ่รสิุทธิ @หมดสิ/นไป  แสงญาณ (แสงสวา่งแห่งปญัญา)  ย่อมบงัเกดิขึ/นในวเิวก

นั /น 

 บนัไดแห่งโยคะมแีปดลําดบั  คอื  ศลีธรรม  จรยิธรรม  อาสนะ  ปราณายามา  การ

สาํรวมจติ  การเพง่  การพจิารณา  และสมาธ ิ

 ศลีธรรม  คอื  อหงิสา  สจัจะ  การไมข่โมย  การประพฤตพิรหมจรรย ์ และการไมส่ะสม 



  

 

 การประพฤตศิลีธรรมโดยไมจ่าํกดัชาตกิาํเนิด กาล โอกาส และสมยันยิมยอ่มเป็นมหา

พรต 

 จรยิธรรม  คอื  ความบรสิทุธิ @  ความสนัโดษ  ตบะ  การศกึษาในตน  และการมุ่งสู่สภาวะ

สงูสุด 

 การระงบัเสยีซึ�งวติกธรรมควรคาํนึงถงึปฏปิกัษ์ธรรม เชน่ การระงบัความวติกในความ

รุนแรง  ควรระงบัเสยีดว้ยการคาํนึงถงึผลแห่งทุกขอ์นันบัไม่ถว้น  และความหลงผดิอบัปญัญา 

แมอ้ย่างอ่อนอย่างกลางหรอือย่างแรงกด็ ี ย่อมมโีลภะ โทสะ โมหะ อนัเป็นประธานของกเิลส

ทั /งหลายเกดิขึ/น  แมจ้ะโดยผูอ้ื�นเรา้ใหก้ระทาํหรอืโดยความยนิดยีนิยอมของผูก้ระทาํเองกด็ ี

 เมื�อมนีุตั /งมั �นในอหงิสาแลว้  ย่อมละความเป็นศตัรทูั /งต่อหน้าและลบัหลงั 

 เมื�อมนีุตั /งมั �นในสจัจะแลว้  ย่อมบงัเกดิวาจาสตัย ์ นํามาซึ�งผลสาํเรจ็ทั /งปวง 

 เมื�อมนีุตั /งมั �นในการไม่ขโมยแลว้  ทรพัยส์นิเงนิทองทั /งหลายย่อมหลั �งไหลเขา้มา 

 เมื�อมนีุตั /งมั �นในพรหมจรรยแ์ลว้  ย่อมบรรลคุวามเพยีรอนัยิ�ง 

 เมื�อมนีุตั /งมั �นในการไม่สะสมแลว้  ยอ่มรูแ้จง้ในชาตกิาํเนิดต่าง ๆ  

 ดว้ยการรกัษาความบรสิุทธิ @  มนีุย่อมควบคมุตนไดจ้ากกามารมณ์ใด ๆ  

 จติที�ตั /งมั �นอยู่ในความบรสิทุธิ @  ย่อมบงัเกดิโสมนัส 

 ดว้ยสนัโดษ  มนีุย่อมบรรลุความสุขอนัไม่มสีขุอื�นยิ�งกวา่ 

 ดว้ยตบะ  มนีุย่อมเผากเิลสอนัเป็นมลูเหตุแห่งความไมบ่รสิุทธิ @ใหเ้สื�อมสลายไป และยงัให้

บงัเกดิฤทธิ @ 

 ดว้ยการศกึษาในตน  มนุีย่อมสมาคมกบัเทวดาในสวรรคไ์ดต้ามปรารถนา 

 ดว้ยการมุง่สูส่ภาวะสงูสดุ  มนีุย่อมตั /งมั �นในสมาธ ิ

 อาสนะ คอื การนั �งอย่างสมดุล  สบาย  และเสถยีร 

 เพราะความอ่อนโยนแห่งมานะ และสมาบตัอินัไรข้อบเขต พร้อมดว้ยความเป็นหนึ�งใน

อาสนะ  มนีุย่อมไม่ถูกทรมานดว้ยทวคิณุ 

 ครั /นแลว้  มนีุย่อมบรหิารการหายใจเขา้-ออกใหเ้หมาะสม 



  

 

 มนุีย่อมควบคมุการหายใจเขา้ การหายใจออก และการหยุดนิ�งตามกาล โอกาส ดว้ย

ระดบัความประณีตและความสั /นยาวที�เหมาะสม จนกระทั �งปราณไหลเวยีนเองอตัโนมตัโิดยไม่

ตอ้งหายใจ 

 จติย่อมมศีกัยภาพเตม็เปี�ยมตั /งมั �นอยู่ 

 อนิทรยีท์ั /งหลายย่อมปราศจากอารมณ์และตั /งมั �นเบกิบานอยู่ในจติ 

 มนุีย่อมควบคมุอนิทรยีท์ั /งหลายไวไ้ดด้ว้ยการปฏบิตัปิราณายามานี/ 



  

 

ตตยิบาท : ว่าดว้ยองคแ์ห่งความสาํเร็จ 

 องคป์ระกอบเบื/องตน้ของการหลุดพน้แห่งจติ คอื การมจีติตั /งมั �นในอารมณ์เดยีว 

 ความเป็นหนึ�งเดยีวของจติ  คอื  ฌาน 

 ความสวา่งที�วา่งอยู่ในความรูต้วั  คอื  สมาธ ิ

 เมื�อจติดาํเนินตามองคป์ระกอบแห่งความสาํเรจ็สามลําดบัดงักล่าวสมบูรณ์แลว้ จงึชื�อว่า

จดิสาํรวมจติ 

 การสาํรวมจติย่อมนํามาซึ�งปญัญาแห่งโลก 

 การนําจติสาํรวมมาใช ้ (โยนิโสมนสกิาร)  ยอ่มเป็นไปตามภูมจิติ 

 องคแ์ห่งความสาํเรจ็ทั /งสามนี/  ย่อมลกึซึ/งกว่าองคป์ระกอบก่อนหน้านี/ 

 แต่กย็งัจดัเป็นองคป์ระกอบภายนอกสมาธแิบบไรเ้ชื/อ (กเิลส) 

 เมื�อใดปญัญาแห่งจติอุบตัแิลว้ครอบงาํอยู่ เมื�อนั /นย่อมปรากฏนิโรธ ความดบัไปแห่ง

อาการของจติ  นั /นแลคอืนิโรธ 

 กระแสแห่งความสงบยอ่มปรากฏแก่จติในภาวะนิโรธ 

ความหมายแห่งภาษายอ่มหายไปเมื�อเขา้สูส่มาธแิห่งจติหนึ�ง 

 เมื�ออรรถภาษาสลายไป โลกุตตรปญัญาย่อมปรากฏ 

 การเปลี�ยนแปลงแห่งคณุภาพ การเปลี�ยนแปลงแห่งลกัษณะ และการเปลี�ยนแปลงแห่ง

ฐานะย่อมบงัเกดิขึ/นเมื�อภาวะจติเปลี�ยนไป 

 เมื�อฐานะแห่งคุณลกัษณะหนึ�งดบัลง  ฐานะแห่งคุณลกัษณะใหมย่อ่มเกดิขึ/น 

 เป็นดั �งนี/เนื�องไปในสายแห่งการเปลี�ยนแปลง 

 การสาํรวมจติพนิิจการเปลี�ยนแปลงทั /งสามโดยละเอยีด ย่อมล่วงรูถ้งึอดตี ปจัจบุนั และ

อนาคตได ้

 จากการระคนกนัของถอ้ยคาํ  ความหมาย  และความรู ้ ย่อมทาํใหป้ญัญาไมล่ะเอยีด 

 ดว้ยการสาํรวมจติวนิิจฉยัการจาํแนกแห่งถอ้ยคาํ ความหมาย และความรู ้ ย่อมล่วงรู้

ภาษาแห่งสรรพสิ�งทั /งหลายได ้



  

 

 ดว้ยการประจกัษ์แจง้ในสงัขาร  ย่อมสามารถระลกึชาตไิด ้

 ดว้ยการประจกัษ์แจง้ในปจัจยั  ย่อมสามารถล่วงรูจ้ติใจผูอ้ื�นได ้

 ดว้ยการสาํรวมในรปูแห่งกาย กําจดัเสยีไดซ้ึ�งผสัสะ และสลายเสยีไดซ้ึ�งรูปอนัสมัผสักบั

ประสาทจกัษุ  ย่อมสามารถหายตวัได ้

 ดว้ยการสาํรวมจติพนิิจในกรรมทั /งสอง คอื กรรมที�จรมาตามวาระและกรรมที�พยายามดงึ

มา  ย่อมสามารถรูว้นัและเวลาตายได ้

 ดว้ยการสาํรวมจติในเมตตาเป็นอาท ิ ยอ่มบงัเกดิพลงัอํานาจขึ/น 

 ดว้ยการสาํรวมจติในพลงัทั /งหลาย  ยอ่มบงัเกดิกาํลงัต่าง ๆ  เช่น  กาํลงัพญาชา้งสารขึ/น 

 ดว้ยการแผ่แสงสวา่งแห่งจติ ย่อมบงัเกดิตาทพิย ์ สามารถเหน็สิ�งที�อยู่ไกลและสิ�งที�ซ่อน

เรน้ได ้

 ดว้ยการสาํรวมจติพนิิจดวงอาทติย ์ ย่อมรูแ้จง้ในสกลจกัรวาล 

 ดว้ยการสาํรวมจติพนิิจดวงจนัทร ์ ย่อมรูแ้จง้ในหมูด่าวทั /งหลาย 

 ดว้ยการสาํรวมจติในสะดอื  ยอ่มรูช้ดัอวยัวะภายในร่างกาย 

 ดว้ยการสาํรวมจติในบรเิวณใตล้กูกระเดอืก  ย่อมดบัความหวิและความกระหายได ้

 ดว้ยการสาํรวมจติในหวัใจ  ย่อมบงัเกดิความมั �นคงขึ/น 

 ดว้ยการสาํรวมจติในแสงสวา่งแห่งศรีษะ  ย่อมบงัเกดิการเหน็พระผูส้าํเรจ็แล้ว 

 ดว้ยการแผ่ญาณ  ย่อมสามารถรูแ้จง้สรรพสิ�งทั /งหลาย 

 ดว้ยการสาํรวมจติ  ณ  ข ั /วหวัใจย่อมรบัรูส้ญัญาในอดตีได ้

 เพราะความสมานกนัแห่งผูรู้ก้บัความรูโ้ภคะอนัคอืความทุกข ์ ความสขุจงึปรากฏแก่ตน 

 ดว้ยการสาํรวมจติในประโยชน์แห่งตน โยคย่ีอมจาํแนกผูรู้แ้ละความรูอ้อกจากกนั บุรุษ

ญาณจงึปรากฏขึ/น 

 บนพื/นฐานของบุรุษญาณที�ผูรู้รู้ต้นเองอยู ่ (self referral) ปฏภิาณญาณและทพิยอนิทรยี์

ยอ่มบงัเกดิขึ/น 



  

 

 ทพิยว์สิยัเหล่านั /น เป็นอุปสรรคอนัละเอยีดแก่สมาธขิ ั /นสงู แต่เป็นอทิธฤิทธิ @ดั �งอยู่ใน

สวรรค ์

 ดว้ยการปล่อยวางเหตุแห่งความผกูมดัในกาย และดว้ยความแจม่ชดัในวถิแีห่งความ

บรสิทุธิ @  ทพิยกายยอ่มปรากฏ 

 ดว้ยการควบคมุปราณภายในไดส้มบรูณ์  นกัปฏบิตัเิมื�อปรารถนาย่อมไม่เปียกนํ/า  เปื/อน

โคลน  หรอืโดนหนามแทง  แมเ้มื�อสิ/นชพีลมย่อมดบัลง ณ กระหมอ่ม (คนบาป – ลมจะดบัที�คอ, 

คนด ี– ลมจะดบัที�จมกู,  นกัปฏบิตัขิ ั /นสงู – ลมจะดบัที�กระหมอ่ม) 

 ดว้ยการควบคมุปราณสมาน (ลมที�ผสานระหว่งอากาศที�เคลื�อนที�กบัอากาศที�ไม่เคลื�อนที�

ภายในร่างกาย) ไวไ้ด ้ แสงสวา่งภายในย่อมปรากฏโรจน์รุง่ 

 ดว้ยการสาํรวมจติในความสมัพนัธร์ะหวา่งโสตธาตุและอากาศธาตุ  ย่อมบงัเกดิหทูพิย์

ขึ/น 

 ดว้ยการสาํรวมจติในความสมัพนัธร์ะหวา่งกายธาตุกบัอากาศธาตุ  ย่อมสามารถเหาะไป

ไดด้ว้ยความเบาแห่งกายดงัอากาศ 

 ดว้ยบรรลุความเป็นจรงิแห่งธรรมชาต ิ อญัญาณที�ห่อหุม้ญาณรศัมไีวย้่อมคลายหายไป 

 ดว้ยการสาํรวมจติในมหาภูตรปูทั /งหา้ คอื ดนิ นํ/า ลม ไฟ อากาศ ย่อมไดช้ยัชนะเหนอื

มหาภูตรปูนั /น 

 เมื�อนั /นย่อมบงัเกดิฤทธิ @นานาคอื ย่อกายใหเ้ลก็ลง ทาํกายใหเ้บาเพื�อลอยไป ทาํกายให้

ใหญ่ เรยีกสิ�งที�ตอ้งการใหม้าอยู่ในมอื  ทาํความตั /งใจดีๆ  ใหส้มัฤทธผิล  เนรมติสรรพสิ�งให้

เป็นไปตามปรารถนาได ้ ทั /งย่อมไมไ่ดร้บัการทรมานใด ๆ จากภูตเหล่านั /น 

 กายสมบตั ิ คอื  ความงาม  ราศ ี กาํลงั  และสมรรถภาพยอ่มสมบรูณ์ 

 เมื�อสาํรวมจติจากผสัสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน ภพ ได ้ ย่อมบรรลอุนิทรยีช์ยัคอืความ

มอีํานาจเหนืออนิทรยีท์ั /งหลาย  เมื�อนั /นกายยอ่มเป็นไปดงัใจ  รวดเรว็ดงัใจ  ใจย่อมเป็นใหญ่และ

ยอ่มไดช้ยัชนะ 



  

 

 จากนั /นย่อมบรรลุความเป็นหนึ�งเดยีวกบัสรรพสิ�ง เป็นผูรู้ร้อบสามารถกาํจดัอวชิชาอนั

หยาบได ้

 ดว้ยการสลดัซึ�งราคะแมใ้นความเป็นหนึ�งเดยีวกบัสรรพสิ�ง และความเป็นผูรู้ร้อบนั /น เชื/อ

แห่งโทษภยัจงึอนัตรธานไปและไดบ้รรลุไกวลัย ์(ความเป็นเอก) 

 โยคผีูบ้รรลุยอ่มไมพ่สิมยัการดาํรงอยู่ในโลกใดๆ เพราะการขอ้งเกี�ยวในโลกคอืภยั 

 ดว้ยการสาํรวมในปจัจภุาพและลําดบัภาพแห่งสรรพสิ�ง ความแตกฉานย่อมปรากฏ 

เพราะการเหน็ชดัในธรรมชาตสิามญั ความแตกต่าง และลกัษณะจาํเพาะย่อมบงัเกดิความเบกิ

บานในปญัญา 

 ปญัญาอนัแตกฉานนั /นยอ่มนําขา้มพน้อวชิชา ย่อมรูแ้จง้สรรพสิ�งตลอดกาลอวกาศ และ

ไมม่ขีดีขั /นจาํกดั 

 เมื�อจติและญาณบรสิทุธิ @เสมอกนั  ย่อมบรรลุไกวลัย ์



  

 

จตุตถบาท : ว่าดว้ยการบรรล ุ

 ความสาํเรจ็ย่อมปรากฏไดด้ว้ยการเกดิ  ความรู ้ มนตรา  การบาํเพญ็  และสมาธ ิ

 การแปรไปเป็นสภาวะใหมย่่อมเกดิขึ/นเพราะกายและจติเตม็เปี�ยมแลว้ 

 นิมติมไิดเ้ป็นเหตุแห่งการบรรลุ แต่การกาํจดัเครื�องขวางกั /น (ตณัหา อุปาทาน) เสยี คอื

วถิแีห่งการบรรลุ 

 แทจ้รงิจติมหีนึ�งเดยีว  แต่อาจก่อใหเ้กดิภาวะหลายภาวะตามสภาพแห่งการดาํเนินไป 

 ในบรรดาสภาวะจติอนัหลากหลาย จติที�เกดิขึ/นจากฌานย่อมเป็นจติที�รูไ้ดโ้ดยที�ไม่องิ

อาศยัปจัจยัอื�นใด 

 กริยิาของผูบ้รรลุย่อมมคีวามเป็นกลาง  สว่นกรรมของบุคคลทั �วไปย่อมมทีั /งด ี  ทั /งชั �ว

 บุคคลทั �วไปจงึมพีฤตกิรรมอนัสบืเนื�องมาจากวบิากแห่งกรรมนั /นๆ 

 ชาต ิ ชรา  มรณะย่อมไมอ่าจปิดกั /นการสบืต่อแห่งจติใจและสงัขารได ้

 ตณัหาเหล่านั /นไม่มเีบื/องตน้  เพราะความต่อเนื�องไมรู่จ้บของความหวงัที�ถูกรวบรวมดว้ย

เหตุผลและอารมณ์ที�อาศยั 

 ครั /นกําจดัเสยีไดซ้ึ�งเหตุผลและอารมณ์ที�อาศยัแลว้  ความหวงัและตณัหาย่อมดบัไป 

 อดตีและอนาคตย่อมแตกต่างกนัตามการประกอบขององคป์ระกอบทั /งหลาย 

 ธรรมชาตทิั /งหลายยอ่มปรากฏชดัอยู่ดว้ยคณุประการต่าง ๆ 

 สรรพวตัถุย่อมดาํรงอยูเ่พราะลกัษณะจาํเพาะแห่งความแตกต่าง 

 ถงึแมเ้ป็นวตัถุอย่างเดยีวกนั (เช่น กายมนุษย)์ กจ็รงิ  แต่เนื�องจากความแตกต่างของ

จติใจ  และวถิแีห่งการดาํเนิน  รปูจงึปรากฏต่างกนั 

 วตัถุย่อมมไิดเ้ป็นไปตามอํานาจจติโดยสิ/นเชงิ แต่ยอ่มคงคณุแห่งความเป็นวตัถุไวโ้ดย

ธรรมชาต ิ

 วตัถุอาจถกูรบัรู ้ หรอือาจไมถ่กูรบัรู ้ ดว้ยการเขา้สมัผสัหรอืการวางเฉยแห่งจติ 

 แต่พฤตกิรรมของจติทั /งหลายยอ่มถกูรบัรู ้  เพราะความมสีตอิยู่ของจติเจา้ของพฤตกิาร

นั /นๆ 



  

 

 จติย่อมไมม่โีอภาสในตน  หากปราศจากความเป็นหนึ�ง 

 จติย่อมไมอ่าจมญีาณและมอีารมณ์ในขณะเดยีวกนัได ้ (นั �นคอืเมื�อมอีารมณ์จะไมป่รากฏ

ญาณ) 

 ถา้จติแปรปรวนหลายอารมณ์แลว้ไซร ้  ยอ่มมโีทษอนัเกดิแต่ความขดัแยง้ในความเหน็

ผดิและความเหน็ถูก  และสตย่ิอมสบัสน 

 ดว้ยสภาวะจติที�ไม่แปรปรวน (ตามอารมณ์) ครั /นบรรลแุลว้ ยอ่มบงัเกดิญาณแจม่แจง้ขึ/น 

 จติอนัถูกยอ้มดว้ยอารมณ์และทศันคต ิ ยอ่มไหลไปกระทบในสภาพแวดลอ้มทั /งหลาย 

 จตินั /นแมอ้าจจะกอปรดว้ยตณัหาอนันบัไมถ่ว้น แต่กอ็าจยงัเป็นคณุต่อผูอ้ื�นอยู่บา้งดว้ย

การไม่คลุกคลใีนประโยชน์ตน 

 แทจ้รงิ  ความสาํนึกวา่มตีวัตนของผูเ้หน็วเิศษยอ่มดบัลงโดยสิ/นเชงิ 

 และหากสภาวะจติยงัตํ�ากวา่วเิวกญาณ  ย่อมบรรลุไกวลัยข์ ั /นตน้ 

 ในบรรดาประตูแห่งจตินั /น ปจัจยัทั /งหลายย่อมรกุรานไดด้ว้ยการปรุงประกอบอนัประณีต 

(คดิวา่ตนเป็นผูว้เิศษ) 

 การกาํจดัสงัขารเหล่านี/ (อหงัการ, มมงัการวา่เป็นผูว้เิศษหรอืผูส้าํเรจ็) กเ็สมอืนการ

กาํจดักเิลสอนัละเอยีด 

 เพราะวเิวกญาณโดยประการทั /งปวงของผูม้คีวามเพยีร  สมาธอินัสงบเยน็ยอ่มบงัเกดิขึ/น 

 เมื�อนั /นกเิลสและกรรมทั /งหลายย่อมสิ/นสดุลงโดยประการทั /งปวง 

 และดว้ยความไม่จาํกดัแห่งญาณในการรูแ้จง้สรรพสิ�ง  จงึไม่มสีิ�งใดใหอ้ยากรูอ้กี 

 นั �นคอืการประมวลเหล่าคณุอนัมวีตัถุประสงคเ์พื�อความเป็นที�สดุจงึสั /นลง 

 ลาํดบันั /น ยอ่มสง่สู่การเขา้ถงึสภาวะอนัเป็นไปเอง 

 การบรรลุ คอื ญาณศกัดิ @อนัผูบ้าํเพญ็เพยีรพงึเขา้ถงึ 



  

 

ภาค 2 
มหศัจรรยแ์ห่งโยคะ 

 

ก่อนที�จะศกึษาถงึอํานาจแห่งโยคะ ควรมคีวามเขา้ใจในองคป์ระกอบสาํคญัพื/นฐาน ๒ 

ประการก่อน  คอื  พลงักายและพลงัจติ 
 

พลงักาย 

 พลงักายม ี๒ ชั /น  คอื  พลงักายธาตุ  ไดแ้ก่กระแสปราณ  และพลงักายทพิย ์ ไดแ้ก่รงัสี

ทพิย ์

 กระแสปราณ ในกายธาตุของมนุษยโ์ดยทั �วไป มกัมพีลงัแม่เหลก็ไฟฟ้าอยู่ ซึ�งพลงันี/

สามารถถ่ายทอดใหก้นัได ้ จดุที�ถ่ายทอดไดด้ทีี�สดุคอืดวงตา  ฝา่มอื  และปลายนิ/ว 

 พลงัแมเ่หลก็ไฟฟ้าเป็นพลงัสาํคญัในกลไกการทาํงานของระบบประสาท ซึ�งโยคะศาสตร์

เรยีกวา่  ปราณ 

รงัสทีพิย ์ คอื พลงัที�แผอ่อกมาจากกายมนุษย ์  เพราะโดยทั �วไปแลว้กายมนุษยจ์ะมสีอง

กายซอ้นกนัอยู่คอื กายธาตุและกายทพิย ์  โดยกายทพิยซ์อ้นอยู่ในกายธาตุ  กายทพิยนี์/มแีสง

สวา่งในตวัเอง  สอ่งออกมาโดยรอบกายธาตุ 

 ในขณะที�อาหารของกายธาตุคอืขา้ว ขนม ผลไม ้นํ/า  แต่อาหารของกายทพิยค์อืธรรมปีต ิ 

ดงันั /น  บุคคลใดที�มธีรรมปีตน้ิอย รงัสทีพิยจ์ะเศรา้หมอง บุคคลใดที�มธีรรมปีตมิาก รงัสทีพิยจ์ะ

ผอ่งใส  

 อนึ�ง  รงัสทีพิยผ่์องใสหรอืเศรา้หมองไมเ่กี�ยวกบัสผีวิ  สผีวินั /นเป็นไปตามพนัธุแ์ละอาหาร

ที�บรโิภค  แต่รงัสทีพิยย์อ่มเป็นไปตามทศันคต ิ กุศลกรรม  การสละ  และความยนิดใีนธรรม 



  

 

 รงัสทีพิยข์องมนุษย ์ ปกตจิะแผ่ออกมารอบกายประมาณหนึ�งถงึสามฟุต เป็นแสงไมม่สี ี

แต่เมื�อมคีวามเขม้ขน้มากอาจเหน็คลา้ยสคีรามอ่อนๆ ได ้

 

พลงัจติ 

 พลงัจติคอือานุภาพของจติใจซึ�งจะแผ่ออกมาในรปูของรศัมธีรรมรอบรงัสทีพิยอ์กีชั /นหนึ�ง 

 รศัมธีรรม คอืพลงัอํานาจของจติใจ จติใจที�สะอาดบรสิุทธิ @ย่อมมรีศัมธีรรมที�เจดิจาํรสั 

จติใจที�เตม็ไปดว้ยกเิลส  ตณัหา  อุปาทาน  รศัมธีรรมยอ่มเศรา้หมองหรอืขุน่มวั 

 พลงัจติประกอบดว้ยกระแสความคดิ  กระแสความทรงจาํ  และกระแสวญิญาณ 

 กระแสความคดิ ปกตกิระแสความคดิที�โปร่งปรแุจม่แจง้จะเป็นสเีหลอืงอ่อน แต่ถา้เป็น

ความคดิที�ยงัไม่โปร่ง มอีาการตื/อ กระแสความคดิจะเป็นสนํี/าเงนิอ่อน แต่ถา้เป็นความคดิชั �ว 

ปรารถนาชั �ว  หรอืคดิไมอ่อกตบีตนัไปหมด  กระแสความคดิจะเป็นสดีาํ 

 กระแสความทรงจาํ  สภีาวะความทรงจาํขึ/นอยู่กบัวา่ ในขณะนั /นกําลงัราํลกึ ทรงจาํ หรอื

ปรากฏอารมณ์อย่างใดอยู่  เช่น  ในขณะนอนหลบักําลงัทรงจาํอยู่กบัความหลงใหล สจีะเป็นสี

แดงคลํ/าชํ/าเลอืดชํ/าหนอง  เวลาโกรธหรอืระลกึถงึความโกรธจะเป็นสแีดงเขม้  เวลารกัหรอืระลกึ

ถงึคนรกัจะเป็นสแีดงเรื�อ ๆ (ชมพ)ู  เวลาเศรา้โศกหรอืระลกึถงึความโศกเศรา้จะเป็นสเีทาอ่อน 

เวลามคีวามภาคภูมใิจหรอืนึกถงึความมกัใหญ่ใฝส่งูจะมสีแีสดสด เวลาเพลดิเพลนิกบัอํานาจ

หรอืระลกึถงึอํานาจจะมสีเีขยีว  เป็นตน้  ซึ�งสเีหลา่นี/จะเปลี�ยนไปมาตามสภาวะจติใจ 

 กระแสวญิญาณ   สขีองวญิญาณเป็นสขีาวนวลแผ่ซ่านอยู่ทั �วไป 

รศัมธีรรมทั /งสามประการ คอื กระแสความคดิ กระแสความทรงจาํ และกระแสวญิญาณ 

หรอืที�เราเรยีกรวมๆ ว่าพลงัจติ ซึ�งเป็นพลงัที�ทุกคนมอียู่ในตนเอง ใครจะมพีลงัจติมากน้อย

เพยีงใดขึ/นอยู่กบัความบรสิทุธิ @และความชํานาญในการควบคมุจติใจ 



  

 

ธรรมชาตขิองพลงัจติ 

พลงัจติมคีุณสมบตั ิ๓ ประการ คอื  

๑.  สื�อหรอืส่งใหแ้ก่กนัได ้

๒.  เหนี�ยวนําได ้ 

๓.  ควบคมุได ้

การสื %อพลงัจติ  ม ี๓ วธิคีอื  การนึกถงึ  การเพง่  และการแผ ่

โดยธรรมชาตขิองจติที�มอีํานาจนั /น เมื�อนึกหรอืคดิกจ็ะถงึกนัตามสายสมัพนัธ ์ จงึเรยีกว่า

นึกถงึหรอืคดิถงึ  ถา้จติไมม่อํีานาจ  บางทอีาจจะนึกแลว้คดิอกีกไ็มถ่งึกนั  จติอย่างนี/ควรตอ้ง

ไดร้บัการฝึกฝนใหม้าก 

การเพง่  คอืการสง่พลงัจติโดยแรงและเรว็ ซึ�งจดุที�นิยมเพง่กนัม ี๒ จุด คอื หว่างคิ/ว และ

ที�ตา  การเพง่มกัใชส้ื�อความในยามจาํเป็น  เช่น  ตอ้งการยบัยั /งความคดิหรอืการกระทาํที�อาจ

นําไปสูค่วามหายนะของผูร้บัโดยฉบัพลนัทนัท ี

การแผ ่ คอืการกระจายพลงัจติออกไปโดยรอบรศัม ี เสมอืนการสอ่งแสงของพระอาทติย ์

จดุที�เหมาะสมต่อการแผม่ากที�สดุคอืที�หทยั 

การเหนี %ยวนําจติ เป็นกลไกธรรมชาตขิองพลงัจติอกีประการหนึ�ง กล่าวคอืพลงัจติที�ดจีะ

ดงึดดูสิ�งที�ดเีขา้มาโดยธรรมชาต ิ (โดยมติอ้งอยาก) และสามารถเหนี�ยวนําใหส้ิ�งที�อยู่ใกลใ้ห้

กลายเป็นสิ�งที�ดไีดด้ว้ยโดยรอบ ในขณะเดยีวกนั พลงัจติที�ไมด่จีะดงึดดูสิ�งที�ไม่ดเีขา้มาโดย

ธรรมชาต ิ(แมไ้ม่อยากกต็าม)  และสามารถเหนี�ยวนําสิ�งที�อยู่ใกลใ้หก้ลายเป็นสิ�งที�ไมด่ไีดด้ว้ย 

การที�จะดงึดดูสิ�งต่างๆ ใหเ้ขา้มาหรอืเหนี�ยวนําใหเ้ป็นไปไดม้ากน้อยเพยีงใดนั /นขึ/นอยู่กบั

พลงัจติ  ปกตแิลว้จติที�มพีลงัสงูกวา่ย่อมดงึดดูและเหนี�ยวนําจติที�มพีลงัอ่อนกวา่ได ้  และจติที�มี

พลงัอ่อนกว่าย่อมรบกวนจติที�มพีลงัสงูกวา่ได ้

การควบคมุจติใจ  พลงัจตินั /นสามารถควบคุมไดท้ั /งภายในและภายนอก 



  

 

การควบคมุภายใน คอืความสามารถควบคมุอารมณ์ ควบคมุความคดิ และควบคมุ

พฤตกิรรมของตนเองไดโ้ดยการกาํหนดหรอืสั �งตนเอง 

บุคคลที�ควบคุมตนเองไดโ้ดยสมบรูณ์ ยอ่มสามารถควบคมุผูอ้ื�นที�เขาควบคมุตนเองได้

น้อยกวา่ดว้ยการสะกดจติ  การทรง  และการเขา้สงิ 

การสะกดจติ  คอื การใชพ้ลงัจติควบคมุตนเองหรอืผูอ้ ื�นโดยการสั �งใหเ้ป็นไปตามกาํหนด 

การทรง  คอื  การที�จติดวงหนึ�งส่งพลงัควบคมุจติอกีดวงหนึ�งใหค้ดิ  พดู  หรอืทาํตาม 

โดยผูถ้กูควบคมุยงัมคีวามรูต้วัอยู่  แต่ไม่อาจควบคุมตนเองได ้  ตอ้งทําตามการควบคุมของผู้

ทรง 

การสงิ คอื การที�จติดวงหนึ�งบบีจติอกีดวงหนึ�งใหห้ยุดทาํงานชั �วคราว แลว้มาอาศยัร่าง

แสดงกริยิาหรอืประกอบพฤตกิรรมตามปรารถนา ในกรณีเช่นนี/ ผูถ้กูสงิจะหมดความรูต้วัไป

ชั �วขณะ  ครั /นจติที�สงิออกไปแลว้  กจ็ะฟื/น  รูส้กึตวัขึ/นมาใหม ่ และจะไม่รูถ้งึเหตุการณ์ที�เกดิขึ/น

ในขณะที�ถกูสงิ 

การควบคุมและการถูกควบคุมด้วยพลังจติโดยวธิต่ีางๆ กนันี/ ย่อมเป็นไปตามระดบั

อํานาจของจติ  ผูใ้ดที�สามารถควบคมุคนเองโดยสมบูรณ์  ผูอ้ื�นย่อมไม่อาจเขา้ควบคุมได ้ ผูใ้ดที�

ไมอ่าจควบคมุตนเอง  ย่อมมโีอกาสที�ผูอ้ื�นจะเขา้ควบคุมได ้

การควบคมุตนเอง  คอื  การรกัษาสตสิมัปชญัญะใหส้มบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

เมื�อศกึษาพลงัภายในต่างๆ ของมนุษยแ์ลว้ ต่อไปจะแนะนําการใชพ้ลงัเหล่านี/เพื�อ

ประโยชน์ต่อตนเองและต่อผูอ้ื�น 

 

การใชพ้ลงักายและพลงัจติ 

การมพีลงัอํานาจอยูแ่ต่มไิดใ้ชใ้หเ้กดิประโยชน์นั /น  กเ็หมอืนการมพีลงัไฟฟ้าอยู่แต่มไิด้

ใชใ้หเ้กดิแสงสวา่ง เสยีง หรอืความรอ้น หรอืพลงังานอื�นใด อนัพลงัไฟฟ้าอาจแปรสภาพหรอื

สรา้งขึ/นไดโ้ดยปฏกิริยิาตามธรรมชาต ิ  กระนั /น เมื�อจะใชพ้ลงักายพลงัจติกต็อ้งตระหนักใหด้ว่ีา

ทุกสิ�งในธรรมชาตมิทีั /งคุณทั /งโทษอยู่ในตวัมนัเอง แมพ้ลงักายและพลงัจติกเ็ช่นกนั หากใชไ้ป



  

 

ในทางไม่ดยีอ่มเป็นโทษ ทาํลายตนเองและทําใหผู้อ้ ื�นเดอืดรอ้น หากใชใ้นทางที�ดเีพื�อสรา้งสรรค ์

เพื�อเกื/อกลู  ยอ่มเป็นคุณประโยชน์อนัพงึมพีงึไดแ้ก่ผูบ้ําเพญ็โดยควร 

 

ความพรอ้มเบื5องตน้ 

โยคผีูป้ระสงคใ์ชพ้ลงัภายในตอ้งมคีวามพรอ้มเบื/องตน้  ๓  ประการคอื  

๑.  ฝึกโยคะโดยลําดบัตามภาคหนึ�งอย่างสมํ�าเสมอ  

๒.  มคีวามตั /งใจที�จะใชอํ้านาจที�มอียู่เพื�อประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ้ื�น  

๓. มคีวามเขา้ใจถ่องแทว้า่ ผลอนัเกดิขึ/นจากพลงัแห่งโยคะเป็นเพยีงดอกไมร้มิทางที�ให้

ชื�นชม และเรยีนรู ้ แต่เป้าหมายที�แทจ้รงิของโยคคีอืความบรสิุทธิ @ ดงันั /น เมื�อพบดอกไมก้จ็งใช้

ประโยชน์จากดอกไมแ้ต่ไม่หลงใหลเพลดิเพลนิ  และคณุวเิศษใดๆ ที�เกดิขึ/นกเ็ป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาตติามปกตวิสิยัของผูบ้าํเพญ็เพยีร มใิชส่ิ�งที�จะนํามาประกอบเป็นตน หรอืสรา้งความ

ยิ�งใหญ่ใดๆ จากคณุวเิศษต่างๆ อนัอาจบงัเกดินั /น  เพราะหากตวัตนเตบิโตขึ/น  ความเสื�อมยอ่ม

ปรากฏ  แต่หากมปีญัญานําคุณวเิศษนั/นสลายตวัตนเสยีได ้ความเจรญิย่อมปรากฏ 

มหศัจรรยแ์ห่งโยคะที�ขอแนะนําใหโ้ยคนํีาไปพจิารณาเลอืกเฟ้นฝึกฝน  มดีงันี/ 

 

การอยู่เป็นสขุ 

เมื�อโยคผีูบ้าํเพญ็เพยีร ไม่สะสมซึ�งทรพัย์ ไม่มกัมากในการบรโิภค และไมค่ลุกคลดีว้ย

ผูค้น  โยคยีอ่มมวีถิแีห่งความสขุอนัประเสรฐิคอืพรหมธรรม 

โยคยีอ่มปรารถนาดต่ีอชวีติทุกชวีติ (ไมตร)ี  ไมเ่บยีดเบยีน (กรุณา)  ยนิดใีนการแสวงหา

สจัจะของปญัญาชนทั /งหลาย (มทุติา)  และหนกัแน่นมั �นคงในทวลิกัษณ์แห่งโลก (อุเบกขา) 

โยคยีอ่มแผพ่รหมธรรมทั /งในขณะตื�นและขณะหลบั จงึเป็นสขุอยูทุ่กเมื�อ เพราะพรหม

ธรรมคอืธรรมแห่งความสุข และดว้ยพรหมธรรมอนัเตม็เปี�ยม โยคยี่อมปลอดภยัจากอสรพษิ 

ศาสตรา  และอาคม 



  

 

สภาพที�พรหมธรรมเตม็เปี�ยมคอืแมม้ผีูอ้ื�นมาฆา่ตนอยู่  กไ็มม่คีวามโกรธแมแ้ต่น้อย นั �น

คอืดวงใจอนัเตม็เปี�ยมดว้ยพรหมธรรม 

เมื�อพรหมธรรมทั /งสี�ประการนี/เตม็เปี�ยมในดวงใจของโยค ี ดวงใจของโยคยี่อมสงบเยน็

และมอีานุภาพเหนี�ยวนําใจของผูค้นรอบขา้งใหส้งบเยน็ไดด้ว้ย ดั �งแมเ่หลก็สามารถเหนี�ยวนํา

เหลก็อื�นใหก้ลายเป็นแม่เหลก็ไดด้ว้ยกระนั /น 

 

เปลี�ยนศตัรูใหเ้ป็นมติร 

เมื�อเจรญิพรหมธรรมเตม็รอบแลว้ โยคย่ีอมแผค่วามสงบเยน็ไปยงัโลกทั /งหลาย เมื�อนั /น

แมผู้ท้ี�หวงัรา้ยกจ็ะกลายเป็นมติร 

อานุภาพแห่งพรหมธรรมนั /นจะมากเพยีงใด ขึ/นอยู่กบัความบรสิทุธิ @ของใจและความ

ไพศาลในการแผ ่

ถา้ใจบรสิุทธิ @มาก พรหมธรรมจะมอีานุภาพมาก ถา้ใจบรสิทุธิ @น้อย พรหมธรรมจะมี

อานุภาพน้อย นอกจากนั /น ใจที�แผพ่รหมธรรมไดก้วา้งขวางจะมอีํานาจมาก สว่นใจที�แผพ่รหม

ธรรมไดจ้าํกดัจะมอีํานาจน้อย 

อนึ�ง อาจมศีตัรบูางประเภทที�เลวสมบรูณ์แบบจนความดใีดๆ ไมอ่าจเปลี�ยนแปลงจติใจ

ของเขาได ้ ในกรณีเช่นนี/  โยคยีอ่มทรงอุเบกขาอยู่ในพรหมธรรม 

 

จติตกีฬา 

เมื�อโยคมีคีวามสุข สงบอยู่เสมอแลว้ ควรฝึกจติตกฬีาเพื�อใหจ้ติมอีํานาจและเพื�อความ

ฉลาดในการวนิิจฉยัจติ  จติจะไดม้อีํานาจและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของโยค ี  การฝึกจติตกฬีามี

วธิดีงันี/ 

ใหโ้ยคน้ีอมใจวา่  กระดกูไขสนัหลงัคอืท่อท่อหนึ�ง  มดีอกบวัอยู่ ๕ ดอก 

ดอกที� ๑ อยู่ ณ ตาํแหน่งกน้กบ ปรากฏม ี๔ กลบี แต่ละกลบีเรอืงรองดว้ยแสงสวา่ง 



  

 

ดอกที� ๒ อยู่ ณ ตาํแหน่งกลางเชงิกราน ปรากฏมกีลบี ๖ กลบี แต่ละกลบีเรอืงรองดว้ย

แสงสว่าง 

ดอกที� ๓ อยู่ ณ ตาํแหน่งเอว (ในไขสนัหลงัระดบัเดยีวกบัสะดอื) ปรากฏมกีลบี ๑๐ กลบี 

แต่ละกลบีเรอืงรองดว้ยแสงสวา่ง 

ดอกที� ๔ อยู่ ณ ตาํแหน่งกลางอก (ในไขสนัหลงั) ปรากฏมกีลบี ๑๒ กลบี แต่ละกลบี

เรอืงรองดว้ยแสงสวา่ง 

ดอกที� ๕ อยู่ ณ ตาํแหน่งทา้ยทอย ปรากฏมกีลบี ๑๖ กลบี แต่ละกลบีเรอืงรองดว้ยแสง

สวา่ง 

ดอกบวัทั /ง ๕ ดอกนั /นอยูใ่นกระดกูสนัหลงั  จากนั /นใหร้าํลกึถงึดอกบวัอกี ๒ ดอก คอื 

ดอกที� ๖ อยู่ ณ ตาํแหน่งหวา่งคิ/ว ปรากฏมกีลบี ๒ กลบี แต่ละกลบีรุ่งโรจน์ดว้ยแสงสวา่ง 

ดอกที� ๗ อยู่ ณ ตาํแหน่งกระหมอ่ม (ดา้นบนสดุของศรีษะ) ปรากฏมกีลบี ๑,๐๐๐ กลบี 

แต่ละกลบีรุง่โรจน์ดว้ยแสงสวา่ง 

โยคคีวรหมั �นฝึกอย่างนี/เนือง ๆ จติจะมคีวามตั /งมั �น  เป็นระเบยีบ  ประณตีและมอํีานาจ

ขึ/นโดยลําดบั 

หากยงัไมส่ามารถเหน็แสงสวา่งเรอืงรองหรอืรุง่โรจน์ได ้ แสดงวา่จติยงัระคนดว้ยความ

กาํหนดั  ความโกรธ  หรอืความหลงมาก  ใหก้ลบัไปเจรญิพรหมธรรมใหม้ากจนเตม็เปี�ยม  กจ็ะ

เหน็ดอกบวัเป็นแสงสวา่งไดโ้ดยไมย่ากเยน็ 

 

พจิารณาสจัจะแห่งโลก 

เมื�อแสงสวา่งปรากฏแจม่ชดั จติของโยคยี่อมมสีมรรถนะแห่งญาณ รบัรูส้จัจะโดยตรงได ้

โดยปกตทิี�ชาวโลกรบัรูส้ ิ�งต่าง ๆ ในโลกนี/  จะรบัรูผ้า่นองคป์ระกอบ ๓ ประการคอื  

๑.  ศพัทแ์ละหรอืปรากฏการณ์  

๒.  ความหมายแห่งศพัทแ์ละปรากฏการณ์นั /น ๆ  

๓.  ความรูแ้ละความทรงจาํ 



  

 

ตวัอย่างเช่น เมื�อนาย ก เกดิมา ผูเ้ป็นพอ่แมก่เ็รยีกนาย ก ดว้ยศพัทว์่า "ลกู" ดว้ย

ความหมายวา่เป็นผูถ้อืกาํเนิดมาจากตนและควรตอ้งเชื�อฟงัตน  และรบัรูท้รงจาํวา่นาย ก คอืลกู

ที�ตนใหก้าํเนิดมาซึ�งควรตอ้งเชื�อฟงัตน  ครั /นนาย ก มน้ีอง  ผูเ้ป็นน้องกเ็รยีกนาย ก ดว้ยศพัทว์า่ 

"พี�"  ดว้ยความหมายว่าเป็นผูเ้กดิมาก่อนและมหีน้าที�ดแูล  และรบัรูท้รงจาํวา่นาย ก คอืพี�มี

หน้าที�ดแูลน้อง  เมื�อนาย ก มภีรรยา  ภรรยาของนาย ก กเ็รยีกนาย ก ดว้ยศพัทว์า่ "สาม"ี ดว้ย

ความหมายวา่เป็นคูค่รองและมหีน้าที�หาเลี/ยง และรบัรูท้รงจาํวา่นาย ก คอืสามมีหีน้าที�หาเลี/ยง 

ครั /นนาย ก มบุีตร บุตรของนาย ก กเ็รยีกนาย ก วา่ "พอ่" ดว้ยความหมายวา่ผูใ้หกํ้าเนิดและมี

หน้าที�เลี/ยงด ู  และรบัรูท้รงจาํวา่นาย ก คอืพอ่มหีน้าที�เลี/ยงด.ู.... 

ดงันั /น นาย ก ซึ�งกค็อืคนคนหนึ�งเหมอืนทุกๆ คน จงึเป็นทั /งลกู เป็นทั /งพี� เป็นทั /งสาม ี

เป็นทั /งพอ่ และอื�นๆ อกีมาก ตามที�แต่ละคนบญัญตัใิหเ้ขาเป็น 

ดงันั /น ความเป็นคนหนึ�งของนาย ก จงึถกูยอ้มสสีนัตามรปูแบบแห่งฐานะ (ศพัท)์ ตาม

นิยามแห่งความหมายที�แต่ละคนกาํหนดไว ้แต่ละคนรบัรูน้าย ก ในมมุมองต่างกนั และมุ่งหมาย

ที�จะไดส้ิ�งต่างๆ จากนาย ก ต่างกนั  และในการรบัรูข้องแต่ละคนนั /น  เมื�อรบัรูแ้ลว้กท็รงจาํนาย 

ก ไวท้ั /งโดยฐานะ (ศพัท)์ ความหมาย (ความสมัพนัธแ์ละหน้าที�) ระคนไป จนแยกไมอ่อก

ระหวา่งศพัทห์รอืฐานะ  กบัความหมายหรอืนิยาม  และกบัการรบัรูห้รอืความทรงจาํ 

สาํหรบัโยคผีูบ้รรลอุํานาจจติเบื/องตน้แลว้ยอ่มสามารถจาํแนกศพัท ์ (หรอืปรากฏการณ์) 

และความหมาย (หรอืนยิาม) และการรบัรู ้ (หรอืความทรงจาํ) และย่อมประจกัษ์ว่าแทจ้รงิแลว้

มนุษยเ์ราจะรบัรูแ้ละทรงจาํโลกอย่างไร ขึ/นอยู่กบัวา่เขาผูน้ั /นนิยามหรอืใหค้วามหมายแก่

ปรากฏการณ์นั /นอย่างไร ซึ�งนิยามทั /งหลายนั /นเป็นสิ�งที�มนุษยส์มมตกินัขึ/นมาตามปรารถนาหา

ใช่สจัจะแทไ้ม ่การจะเขา้สู่สจัจะตอ้งขา้มนิยามอนัเป็นสมมตบิญัญตัเิสยี เพื�อรบัรูส้จัจะโดยตรง 

เมื %อละนิยามในโลกเสยีได ้ จติของโยคย่ีอมเปิดกวา้ง จงึรบัรูส้จัจะไดอ้ย่างไม่จาํกดั

ขอบเขต เมื %อนั Nนโยคยีอ่มเหน็โลกทพิยอ์นัประณตีและยอ่มรูเ้หน็ความเป็นจรงิตลอดกาละ เทศะ 

และสายแห่งเหตุผล 



  

 

เมื %อจติของโยครีบัรูส้จัจะโดยตรงโดยไมผ่่านสมมต ิ เมื %อนั Nนความรูข้องโยคยี่อมอยู่เหนอื

การวเิคราะห ์ วจิารณ์ กล่าวคอืไมต่อ้งอาศยัการวเิคราะห ์ วจิารณ์เพื %อรูอ้กี แต่รูไ้ดด้ว้ยการ

ประจกัษ์แจง้สจัจะในอํานาจแห่งสมาธจิติ 

 

การกา้วล่วงออกจากโลกิยธรรม 

เมื�อทราบแลว้วา่สิ�งต่างๆ ในโลกนั /นเป็นเพยีงของสมมต ิ  แมจ้รงิกเ็ป็นความจรงิที�สมมติ

ขึ/นมา  โยคยีอ่มกา้วล่วงออกจากโลกยิธรรมนั /นเสยี 

การออกจากโลกยิธรรมกอ็าศยัโลกยิธรรมนั /นแล ดว้ยโลกยิธรรมนั /นมสีองประเภท 

ประเภทหนึ�งคอืสมมตทิี�ทาํใหม้นุษยม์วัเมา อกีประเภทหนึ�งเป็นวธิบีําเพญ็เพยีร มศีลีธรรม 

จรยิธรรม อาสนะ ปราณายามา การเพง่ การพนิิจ และสมาธกิอปรเป็นสภาวะ ที�จะช่วยนําพา

จติใจของโยคอีอกจากโลกสมมตเิสยีได ้

ถา้จะเปรยีบใหเ้หน็ชดั โลกยิธรรมทั /งสองประเภทกเ็สมอืนหนามสองอนัในโลก เมื�อ

หนามอนัหนึ�งตาํเราใหเ้จบ็ปวด  กต็้องใชห้นามอกีอนัหนึ�งบ่งหนามที�ตาํอยู่ออกเสยี  เมื�อบ่ง

หนามที�ตําอยูอ่อกไดแ้ลว้  กล็ะหนามทั /งสองเสยี 

แต่การจะใชห้นามบ่งหนามออกนั /นกม็วีธิ ี วธิทีี�จะลา้งสมมตแิห่งโลกยิธรรมออกจากใจ

เสยีไดน้ั /น ตอ้งอาศยัหฐโยคะและราชโยคะกอปรกบัสภาวะ ๔ จงึจะบรรลุความสาํเรจ็  สภาวะทั /ง 

๔ นั /น คอื 

๑.  สาธนสมบตั ิ อนัไดแ้ก่ การสาํรวมอนิทรยี ์ ความอดกลั /น การสาํรวมใจ และความ 

ศรทัธา 

๒.  ความหน่ายหรอืความไมป่รารถนาในผล  ไมว่า่ในโลกนี/หรอืในโลกหน้า 

๓.  ความแตกฉาน  รูแ้จ่มแจง้แทงตลอดในสมมตแิละสจัจะ 

๔.  ความปรารถนาที�จะยกระดบัตนใหพ้น้จากโลกยิธรรมทั /งหลาย 

 



  

 

ยานคือมนตรา 

ในการยกระดบัจติตนใหก้า้วล่วงโลกยิธรรมนั /น ในเบื/องตน้โยคพีงึอาศยัมนตราเป็นยาน

นําจติไปสูส่ภาวะใหม ่ โดยบรกิรรม โอม นุ่มลกึอยู่ภายในใจใหจ้ติเกาะรูอ้ยู่อย่างพถิพีถินั แลว้

บรกิรรมใหป้ระณตีแผว่ลกึยิ�งขึ/นโดยลาํดบั จนกระทั �งจติกา้วล่วงเขา้สูค่วามวา่ง มนตรากจ็ะ

หายไปโดยธรรมชาต ิ หากมคีวามคดิผดุขึ/นมาแสดงวา่จติหลุดออกมาจากความว่าง ใหบ้รกิรรม

มนตราเพื�อกา้วล่วงเขา้สูค่วามวา่งใหม่ แลว้รกัษาสภาวะจติวา่งนี/ไวใ้หด้ ี แมใ้นขณะประกอบกจิ 

ตื�น หลบั ฝนั 

 

การอยู่เหนอืความกลวัตาย 

 เมื�อละโลกยิธรรม (สมมต)ิ ไดแ้ลว้ โยคย่ีอมดาํรงอยู่ในสจัจะลว้นๆ จงึไมก่ลวัต่อความ

ตาย  เพราะความตายเป็นเพยีงสมมตใินโลกอนัเกดิมาจากเหตุ ๒ ประการคอื  

๑.  การยดึไวซ้ึ�งความมคีวามเป็นตามที�สมมตไิว ้ 

๒.  ความกลวัต่อความไม่มไีมเ่ป็นนั /น 

ดงันั /น เมื�อโยคลีะเสยีซึ�งความมคีวามเป็นและความไม่มคีวามไม่เป็นในโลกเสยีได ้ จงึ

เป็นผูไ้มก่ลวัต่อการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในโลก  แมแ้ต่ความตาย 

 

การบงัเกิดปัญญา 

เมื�ออยู่เหนือโลกยิธรรมและการเปลี�ยนแปลงทั /งหลายไดแ้ลว้  จติของโยคยีอ่มบรรลุ

วเิวกขญาณอนัเป็นบ่อเกดิแห่งปญัญา ๗ ประการ คอื 

๑.  ปญัญารูช้ดัในโลกยิธรรม 

๒.  ปญัญารูช้ดัในความเสื�อมสลายไปของเหตุแห่งการขอ้งเกี�ยวกบัโลกยิธรรม 

๓.  ปญัญารูช้ดัซึ�งสภาวะวเิวก 



  

 

๔.  ปญัญารูช้ดัแตกฉานในเหตุผล 

๕.  ปญัญารูช้ดัถงึการเจรญิและการรกัษาสมาธจิติ 

๖.  ปญัญารูช้ดัในการดบัแห่งคุณต่าง ๆ ในโลก  (เชน่ ด ี– ชั �ว เป็นอาท)ิ 

๗.  ปญัญารูช้ดัในจติเอกภาพ  (ความเป็นหนึ�งแห่งจติ) 

 

การปรบัปรุงพฤตวิตัร 

 เมื�อปญัญาบงัเกดิขึ/น โลกทรรศน์และชวีทรรศน์ของโยคยีอ่มเปลี�ยนไป เมื�อโลกทรรศน์

และชวีทรรศน์เปลี�ยนย่อมทาํใหพ้ฤตกิรรมเปลี�ยนไป  โยคพีงึปรบัปรงุพฤตวิตัรดงันี/ 

๑. การบรโิภค โยคคีวรบรโิภคเฉพาะอาหารที�ประณีตและมปีระโยชน์ เช่น ขา้ว ถั �ว 

กลว้ย ผกั ผลไม ้นม เนย เป็นตน้ ควรหลกีเลี�ยงอาหารที�มโีทษ เช่น เนื/อสตัว ์ของดอง ของหมกั 

ของทอด ของไหม ้เหลา้ บุหรี� ยาเสพตดิอื�นๆ เป็นตน้ และควรรบัประทานในปรมิาณที�เหมาะสม  

คอื  มื/อหนึ�งรบัประทานอาหารเพยีงครึ�งกระเพาะ  และดื�มนมกบันํ/าอกีหนึ�งในสี�  อกีหนึ�งในสี�

ของกระเพาะควรปล่อยวา่งไวเ้พื�อใหล้มเดนิสะดวก  การย่อยจะไดส้มบรูณ์ 

๒. การนอน โยคคีวรเวน้จากการนอนกลางวนั เพราะการนอนกลางวนัเป็นเหตแุห่ง

ความเกยีจครา้นและทาํใหส้มองเสื�อม โยคคีวรนอนหลบัในเวลากลางคนื คนืละสี�ชั �วโมง ช่วง

ระยะเวลาที�ดทีี�สดุ คอื ระหวา่ง ๒๒.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. จากนั /นคอ่ยๆ ลดลงใหเ้หลอืคนืละสาม

ชั �วโมง  การที�จะนอนน้อยไดน้ั /นจะตอ้งฝึกใหม้ากและพกัใหล้กึจงึจะเป็นที�สบาย 

๓. ความสะอาด เมื�อโยคตีื�นแลว้ พงีทาํความสะอาดร่างกาย ถ่ายปสัสาวะ อุจจาระ แปรง

ฟนั อาบนํ/า ใหเ้รยีบรอ้ย 

๔. การบชูาคร ู เมื�อทาํความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ นั �งบนอาสนะบชูาบรูพาจารยข์องตน 

อาราธนาอทิธฤิทธิ @ของบูรพาจารยใ์หป้กป้องตนโดยรอบ จนไมอ่าจมสีิ�งใดเขา้มารบกวนการ

บาํเพญ็ได ้

๕. การบรกิรรม เมื�อบูชาครแูลว้ใหเ้ริ�มการฝึกดว้ยอาสนะ ปราณายามา จติตกฬีา 

บรกิรรมมนตรา  อทิธฤิทธิ @ (สทิธ)ิ  และการเพง่พนิิจโดยลาํดบั 



  

 

และตลอดทั /งวนัใหส้าํรวมจติ  รกัษาสมาธไิวทุ้กขณะ 

 
อตตีงัสญาณ 

เมื�อโยคบีาํเพญ็โยคะเป็นที�ยิ�งแลว้ สาํรวมจติพจิารณาสงัขาร ยอ่มบงัเกดิอตตีงัสญาณ 

คอืญาณล่วงรูค้วามเป็นมาในอดตีขึ/น เพราะสงัขารทั /งหลายคอืมวลรวมของกรรมในอดตี ดงันั /น  

เมื�อสาํรวมจติพจิารณาละวางสงัขารในปจัจบุนัจนจติสวา่งผอ่งใสแลว้  สงัขารในอดตียอ่มปรากฏ      

           
ปรจติตญาณ 

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้แลว้ พจิารณาปจัจยัแห่งจติโดยพสิดารนยั ครั /นผูอ้ื�นเขา้มาในรศัมี

ญาณจกัษุ  โยคยีอ่มสามารถล่วงรูค้วามรูส้กึและภาวะจติของผูน้ั /นได ้

 

การหายตวั 

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้แลว้ สาํรวมพจิารณากายโดยความเป็นธาตุ แลว้ละวางธาตุเหล่านั /น

เสยี  ครั /นแลว้พจิารณากายโดยความเป็นของไม่ปรากฏ  เมื�อนั /นโยคยีอ่มหายตวัได ้  คอืทาํตน

ใหไ้มป่รากฏ  แมอ้ยู่ในท่ามกลางหมูช่นได ้

 

มรณญาณ 

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้ สาํรวมจติพจิารณากรรมของตนโดยตลอด ย่อมบงัเกดิมรณญาณ 

คอืล่วงรูว้นัเวลามรณะของตนเองในชาตนีิ/ได ้

สาํหรบัคนทั �วไปที�สมาธยิงัไม่กลา้ แต่อยากทราบมรณะสญัญาณ ใหเ้อานิ/วอุดรหูทูั /งสอง

ขา้ง ถา้ไดย้นิเสยีงอื/อเหมอืนพายุพดัอยู่ภายใน แสดงวา่อายุยงัอกียาว ถา้ไม่ไดย้นิเสยีงอื/อ

ภายใน  แสดงวา่ปราณอ่อนกําลงั  ธาตุลมวปิรติ  อายุใกลจ้ะสิ/นแลว้ 



  

 

(เรื�องอายุนี/เป็นธรรมชาตทิี�เพิ�มไดล้ดได ้ ท่านที�สนใจศกึษาเพิ�มเตมิไดจ้ากหนงัสอื “วธิี

บรหิารดวงชะตาชวีติ”  โดยผูเ้ขยีนเดยีวกนั) 

 

กาํลงัภายใน 

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้ และมพีรหมธรรมบรสิทุธิ @แลว้ สาํรวมจติในพลงัของสตัวท์ี�มกีาํลงั

ยอ่มมกีําลงัดั �งสตัวน์ั /น  เช่น  สาํรวมจติในพลงัชา้งสารย่อมมพีลงัดั �งพญาคชสหี ์ หากสาํรวมจติ

ในพลงัสงิโตยอ่มมพีลงัดั �งพญาราชสหี ์  หากสาํรวมจติในพลงัอนิทรยีย์อ่มมพีลงัดั �งพญาอนิทรยี ์

เป็นตน้  เพราะอํานาจสมาธทิี�บาํเพญ็ดแีลว้  ครั /นสาํรวมจติในสิ�งใดจติจะปลุกธรรมชาตนิั /นๆ ให้

ปรากฏขึ/นได ้ และดว้ยพรหมธรรมอนับรสิทุธิ @จะทาํใหพ้ลงัที�ปลุกขึ/นมานั /นเป็นอนัหนึ�งอนั

เดยีวกนั (ไมแ่ตกต่าง) กบัพลงัของพญาคชสหี ์ หรอืพญาราชสหี ์ หรอืพญาอนิทรยี ์ หรอืตามที�

สาํรวมจติไว ้

 

ตาทพิย ์

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้แลว้  แผแ่สงจติไป ณ ที�ใดย่อมเหน็ปรากฏการณ์ ณ ที�นั /นได ้ แมจ้ะ

อยู่ในที�ซ่อนเรน้หรอือยู่ไกลจากสายตาเพยีงใดกต็าม 

 

จติรูจ้ติ 

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้แลว้ สาํรวมจติไวท้ี�หทยั ยอ่มระลกึความทรงจาํเป็นอนัมากของตน

โดยไม่จาํกดั 

และดว้ยการจาํแนกแยกแยะอตัตปจัจยั (ความทรงจาํอนัเป็นปจัจยัแห่งตน) และพทุธิ

ปจัจยั (ความทรงจาํอนัเป็นปจัจยัแห่งปญัญา) ไดโ้ดยเดด็ขาด แลว้จาํแนกอตัตากบัปจัจยัและ

พทุธกิบัปจัจยัออกจากกนัอกีชั /นหนึ�งกจ็ะบรรลุภาวะจติรูจ้ติ (Self Referral) ขึ/น เมื�อจติรูจ้ติโดย

สมบรูณ์แลว้และรกัษาไวม้ใิหเ้สยีสภาวะ ครั /นสภาวะจตินี/รบัรูส้ ิ�งอื�นกจ็ะสกัแต่ว่ารบัรู ้ คอืไม่มี



  

 

อารมณ์ทุกขห์รอืสขุระคนกบัการรูใ้ดๆ  แมจ้ะรูเ้ร ื�องราวในอดตี  ปจัจบุนั  หรอือนาคต  เสมอืน

หนึ�งพยานผูรู้เ้หน็เหตุการณ์ใดๆ ในโลกยอ่มไมด่ใีจ หรอืทุกขโ์ศกไปกบัโลก เป็นเพยีงผูรู้เ้หน็ 

ครั /นรูเ้หน็กเ็ฉยอยู่  ในขั /นนี/เรยีกว่ามสีมัปชญัญะโดยสมบรูณ์ 

 

ปฏภิาณญาณและทิพยอินทรีย ์

เมื�อจติรูจ้ติสมบรูณ์แลว้ ครั /นโยคพีนิิจสิ�งใด ย่อมมปีฏภิาณวนิิจฉยัเขา้ใจและสนองตอบ

ต่อสิ�งนั /นไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม และหากโยครีบัรูป้รากฏการณ์ภายนอกดว้ยจติรูจ้ติ ย่อม

รบัรูผ้า่นทพิยอนิทรยี ์(ที�แฝงอยู่ในกายธาตุ) คอื ตาทพิย ์หทูพิย ์จมกูทพิย ์ลิ/นทพิย ์ผวิทพิย ์จงึ

ยอ่มสามารถรบัรูไ้ดอ้ย่างประณีตลกึซึ/งกวา้งไกลกวา่คนทั �วไป 

 

การลอยเหนอืนํ5าและดงหนาม 

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้ และสามารถควบคมุลมอุทานปราณซึ�งอยู่ระหวา่งอกกบัศรีษะได ้

ยอ่มสามารถลอยอยู่เหนอืนํ/า โคลนตม และดงหนามได ้

 

การเหาะเหินเดนิอากาศ 

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้แลว้ สาํรวมจติไวท้ี�ความสมัพนัธร์ะหวา่งกายกบัอากาศ แลว้

กาํหนดใหเ้ป็นความวา่ง (อวกาศ) เพื�อตดัแรงดงึดดูของโลกไดแ้ลว้ ย่อมสามารถเหาะเหนิหรอื

เดนิไปในอากาศได ้

อกีวธิหีนึ�ง เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้แลว้ สาํรวมจติไวท้ี�ธาตุลมในกาย แผว่าโยธาตุครอบงาํ

กายจนกายเบาดงัอากาศ  แลว้กาํหนดใหล้อย  กายกล็อยไดเ้ช่นกนั 

 

 
 



  

 

การถอดจติ 

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้ สามารถควบคมุจติไวใ้นอํานาจไดแ้ลว้ ย่อมกาํหนดใหจ้ติตั /งอยู่ใน

กายกไ็ด ้  หรอืตั /งอยู่นอกกายกไ็ด ้  เมื�อโยคตีั /งจติไวน้อกกาย  ยอ่มเหน็ชดัในความเป็นสมมติ

แห่งกายและคลายความผกูพนัในกายเสยีได ้ เมื�อนั /นจติยอ่มบงัเกดิญาณรศัมอีนัเจดิจาํรสั 

 

การควบคุมอารมณ ์

โยคแีมม้สีมาธแิก่กลา้และมอีทิธฤิทธิ @นานาดงักล่าวแลว้ หากไมส่ามารถควบคมุอารมณ์

ได ้ กอ็าจเสื�อมจากสมาธแิละฤทธิ @กห็ายไปได ้ ดงันั /น โยคผีูแ้ก่กลา้ตอ้งสาํรวมจติในผสัสะแห่ง

อนิทรยีแ์ละควบคุมอารมณ์มใิหก้ําเรบิได ้

โดยปกต ิอารมณ์จะเกดิตามกลไกดงันี/ 

๑.  อนิทรยี ์(ตา ห ูจมกู ลิ/น กาย) รบัสิ�งเรา้มา 

๒.  วสิยัที�อนิทรยีร์บัมาเคลื�อนเขา้สูใ่จ  บงัเกดิเป็นอารมณ์สนองตอบ 

๓.  อารมณ์นั /นระคนกบัตน เกดิเป็นมมงัการ อหงัการ ยดึถอืวา่อารมณ์เป็นตน หรอืตน  

 เป็นอารมณ์นั /นๆ  

๔.  ยอมรบัใหอ้ารมณ์นั /นๆ เป็นองคป์ระกอบของชวีติ  ถา้ชวีติปราศจากอารมณ์นั /นจะ  

 รูส้กึขาดพรอ่ง ไรค้วามหมาย 

ตวัอย่างกลไกอารมณ์ เช่น เมื�อเหน็สตรคีนหนึ�ง จกัขอุนิทรยีร์บัรปูของสตรคีนนั /นเขา้มา 

แลว้ส่งต่อไปยงัใจ  ใจสนองตอบเป็นอารมณ์ชอบ – ชงั  ถา้ชอบกอ็าจเกดิกามารมณ์ต่อเนื�องขึ/น

ได ้  ครั /นอารมณ์นั /นระคนกบัตวัตน  มคีวามตอ้งการเกดิขึ/นวา่  ฉนัตอ้งการเธอ  เธอตอ้งเป็น

ของฉนั (มมงัการ) หรอืฉนัเป็นของเธอ (อหงัการ) หากยอมรบัอหงัการ มมงัการจนเป็น

องคป์ระกอบของชวีติ ครั /นชวีติไมม่เีธอกจ็ะรูส้กึขาดพร่อง เหงา ไรค้วามหมาย เป็นตน้ นี�คอื

กลไกอารมณ์ทั �วไป 



  

 

สาํหรบัโยคผีูแ้ก่กลา้ ครั /นประจกัษ์แจง้กลไกอารมณ์ดงันี/แลว้ ย่อมสามารถควบคมุ

อนิทรยีม์ใิหส้่งอาการมายงัใจ  คอืเหน็กส็กัแต่ว่าเหน็ได ้ จงึไมเ่กดิอารมณ์ใดๆ ขึ/น 

 

การยงักายใหอ้ยู่ในอาํนาจ 

เมื�อโยคมีสีมาธกิลา้สามารถควบคมุอนิทรยีแ์ละอารมณ์ไดโ้ดยสมบรูณ์แลว้ จติย่อมมี

อํานาจเหนือกาย โยคนีั /นยอ่มยงักายใหเ้คลื�อนที�ไปไดเ้รว็เท่าใจ คอืคดิจะไปที�ใด กายกเ็คลื�อน

ตามอํานาจใจไปปรากฏ ณ ที�นั /นไดเ้ลย 

 

จติรูแ้จง้ 

เมื�อจติมอีํานาจเหนือกายแลว้ ย่อมเป็นอสิระจากกายโดยเดด็ขาด กายยอ่มหมด

ความหมายสาํหรบัโยคนีั /น เมื�อนั /นโยคจีะสามารถรบัรูค้วามเป็นจรงิทั /งปวงไดด้ว้ยจติโดยตรง 

โดยไม่ตอ้งอาศยัอนิทรยี ์(ตา ห ูจมกู ลิ/น กาย) อกีต่อไป 

 

จติบรรลไุกวลัย ์

เมื�อโยคผีูแ้ก่กลา้สามารถควบคมุกาย ควบคมุอารมณ์และควบคมุปญัญาไดโ้ดยเดด็ขาด

แลว้ เพยีรถอนราคะ โทสะ โมหะที�นอนเนื�องอยู่มาเป็นเวลานานทิ/งเสยีโดยไมเ่หลอืเชื/อ จน

อหงัการ  มมงัการไมอ่าจกาํเรบิไดอ้กี  กจ็ะบรรลุไกวลัย ์

ไกวลัย ์คอืสภาวะแห่งความบรสิุทธิ @   เป็นหนึ�งเดยีว   ปราศจากสรรพสิ�งและสรรพภาพ

ใดๆ เจอืปน กวา่จะบรรลุไกวลัยไ์ดน้ั /น โยคตีอ้งผา่นโลกอนัประณีตหรอืทพิยธาตุอนัสขุมุและ

อทิธฤิทธิ @นานา โยคผีูมุ้ง่การบรรลุสภาวะสงูสดุย่อมไมย่นิดยีนิรา้ยแมส้ขุมุธาตุและอทิธฤิทธิ @ ละ

วางทพิยธาตุและอทิธฤิทธิ @ไดแ้ลว้  จติจงึดาํเนินสูไ่กวลัย ์

 
 



  

 

จติเบกิบาน 

เมื�อบรรลุไกวลัยย์่อมรูแ้จง้ในสรรพธาตุ  การรูแ้จง้ในสรรพธาตุอย่างไม่มคีวามจาํกดัย่อม

ยงัจติใหเ้บกิบาน 

ความเบกิบานแห่งจติที�รูแ้จง้คอืบรมสขุที�มนุษยทุ์กคนปรารถนา ดงันั /น ปญัญาชนผูช้าญ

ฉลาดจงึไมค่วรลงัเลหรอืรรีอที�จะเริ�มพฒันาตนและเรง่การบาํเพญ็เพยีรใหย้ิ�งๆ ขึ/นไป 



  

 

การเรยีบเรยีงโยคะศาสตรแ์ละมหศัจรรยแ์ห่งโยคะมาโดยลําดบันี/ กเ็พื�อประโยชน์สุขแก่

มหาชนเป็นสาํคญั 

  
                                                                     ผูเ้ขยีน/ผูถ้อดความ 

 


