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คติ ของ หลวงพ่อวัดปากน้ำ
รักษ์ร่างพอสร่างร้าย
รอดตน
ยอดเยี่ยม “ธรรมกาย” ผล
ผ่องแผ้ว
เลอเลิศล่วงกุศล
ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว
ก่องหล้าเรืองสกล
ประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐนัก
ไม่หยุด
ไม่ถึงพระ ตัวหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จ
ผลไม้ดก
นกชุม
น้ำเย็นปลาชอบอาศัย
ด้วยความหมั่น มั่นใจ ไม่ประมาท
รักษาอาตม์ ข่มใจ ไว้เป็นศรี
ผู้ฉลาด อาจตั้งหลัก พำนักดี
อันห้วงน้ำ ไม่มี มารังควาน
ประกอบเหตุ
สังเกตผล
สนใจเถิด
ประเสริฐดีนัก
ประกอบในเหตุ สังเกตในผล สนใจเข้าเถิด
ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ สังเกตดูในผล สนใจหนักเข้าเถิด ประเสริฐดียิ่งนัก
ขุดบ่อล่อธารา
ให้อุตส่าห์ขุดร่ำไป
ขุดตื้นตื้นน้ำบ่มี
ขุดถึงที่น้ำจึงไหล
เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ
จะเกิดมาทำอะไร
สิ่งที่อยากก็หลอก
สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงใย
เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม
เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป
เสร็จกิจสิบหก
ไม่ตกกันดาร
เรียกว่า นิพพาน ก็ ได้
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ราชรถอันงดงาม ย่อมคร่ำคร่า แม้ร่างกายก็เข้าถึงชรา ส่วนธรรมของสัตบุรุษ
ย่อมไม่เข้าถึงชรา สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้.
(สํ.ส.๑๕/๑๐๒)
อาจารย์เจ้าคุณพระราชพรหมเถร วิ. (วีระ คณุตฺตโม) อดีตรองเจ้าอาวาส และอาจารย์
ใหญ่ฝา่ ยวิปสั สนาธุระ ของสำนักกัมมัฏฐานวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ท่านเป็น
พระมหาเถระผู้ ได้ศึกษา และปฏิบัติธรรมพระกัมมัฏฐานมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำโดยตรง ได้รับภาระธุระในการอบรม
สั่งสอนสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานสืบต่อมา ตราบถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน
การมรณภาพของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชพรหมเถร นับว่าเป็นการสูญเสียเสาหลัก
สำคัญของวัดปากน้ำอีกครั้งหนึ่ง เพราะการจะหาพระสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญใน
พระกัมมัฏฐานอย่างท่าน นับเป็นเรือ่ งยากยิง่ ในยุคปัจจุบนั อย่างไรก็ดี คุณความดี ธรรมปฏิบตั ิ
และคำสอนอันล้ำค่าของท่าน ก็ยังปรากฏแก่ท่านทั้งหลายอยู่จนถึงปัจจุบัน
ในการนี้ คณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดทำหนังสือหลวงพ่อ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
เพื่อระลึกถึงพระคุณของท่าน เนื่องในวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบวันมรณภาพ ๑ ปี ใน
วันเสาร์ ที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ที่จะมาถึงนี้
อาตมภาพ จึงขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนานี้ด้วยเป็นอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้
คณะศิษย์พระราชพรหมเถรผู้จัดทำหนังสือนี้ ตลอดทั้งผู้ร่วมแรงกายแรงใจ และกำลังทรัพย์
ช่ ว ยกั น จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ นี้ ใ ห้ ส ำเร็ จ ด้ ว ยดี จงเจริ ญ ในพระสั ท ธรรมของสมเด็ จ พระสั ม มา
สั ม พุ ท ธเจ้ า และจงเจริ ญ ด้ ว ยอายุ วรรณะ สุ ข ะ พละ ปฏิ ภ าณ ธรรมสาร/ธนสารสมบั ติ
ปรารถนาสิง่ ใดโดยชอบกอปรด้วยเหตุปจั จัยฝ่ายบุญกุศล ขอจงสำเร็จสมความมุง่ มาดปรารถนา
ทุกประการเทอญ.
(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
6

พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
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หลวงพ่อพระราชพรหมเถร พระมหาเถระ
ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม
โดย พระเทพญาณมงคล วิ.
(เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, รป.ม. มธ., พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
(กิตติมศักดิ์) สาขา การจัดการเชิงพุทธ, มจร., ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
(กิตติมศักดิ์) สาขาพระพุทธศาสนา, มมร.)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
หลวงพ่อพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาสและ
อาจารย์ ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เป็นสัทธิวิหาริกในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ซึง่ ต่อไปนี้ จะขอเรียกชือ่ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
ว่า “หลวงพ่อวัดปากน้ำ”
หลวงพ่ อ พระราชพรหมเถร ท่านได้เข้ามาเป็นศิษย์เข้ารับการ
อบรมการเจริญภาวนาธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกายและพระ
นิพพานของพระพุทธเจ้า กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตั้งแต่ยัง
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้นเมื่อเกิดสงคราม ครั้งที่ ๒
ทางราชการได้สั่งปิดมหาวิทยาลัย ท่านจึงได้เข้ามาศึกษาธรรมะและบวช
เป็นสัทธิวหิ าริกในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ และได้รบั การถ่ายทอด
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วิธีการเจริญภาวนาถึงวิชชาธรรมกายชั้นสูง (วิชชาสะสางธาตุธรรม) ได้
อยู่ศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติและเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูงใกล้ชิด
กั บ พระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ วั ด ปากน้ ำ มาโดยตลอด จนกระทั่ ง
พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๓ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๒
ต่อมา พระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถร (ธีระ คล้อสุวรรณ)
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัด
ปากน้ำ ภาษีเจริญ อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ ได้มรณภาพลง ภายหลังต่อมา
พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) องค์ปัจจุบัน ซึ่ง
เดิมได้รบั พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นที่ พระครูภาวนาภิรม ก็ ได้รบั แต่งตัง้
เป็นรองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝา่ ยวิปสั สนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ สืบต่อมา และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นที่ พระภาวนา
โกศลเถร เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นที่
พระราชพรหมเถร วิ. เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ตามลำดับ
หลวงพ่อพระราชพรหมเถร เป็นพระมหาเถระผู้มีอัธยาศัยพูดน้อย
แต่จริงใจ เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม กัลยาณมิตตธรรม และจริงจังใน
ธรรมปฏิบัติตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติ
และแนะนำสั่งสอนไว้อย่างเคร่งครัด ดังปรากฏตามพระธรรมเทศนา ที่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้แสดงไว้เรื่อง “รัตนะ” เมื่อ
วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๗ เนือ่ งในโอกาสทีค่ ณ
ุ โยมบิดามารดา
ของหลวงพ่อพระราชพรหมเถร ทำบุญฉลองพระบวชใหม่ (พระวีระ
คณุตฺตโม ปัจจุบัน คือ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร) มีข้อความ ๒ ตอนว่า
....พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ ความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็น
สิ่งที่ ได้ โดยยาก ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าน่ะ นี่ยากใหญ่ทีเดียว ไม่ใช่
เป็นของพอดีพอร้ายละ ผู้ที่ทำเป็นจึงจะรู้ว่ายาก จึงจะรู้ว่าเป็นของลึกซึ้ง
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พวกที่ทำธรรมกายเป็น เข้าถึง “ธรรมกาย” เป็นละก็ นั่นแหละเป็นความ
บังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทีเดียว ไม่ใช่ง่ายทีเดียว ดูมนุษย์ในประเทศไทย
หมดทั้งประเทศ หมดทั้งชมพูทวีป เวลานี้มีธรรมกายในตัวน่ะ มีญาติของ
พระบวชใหม่ (วีระ คณุตฺตโม) และพระบวชใหม่นี้เป็นคนรู้แล้วเรียนแล้ว
จะเอาไปสอนเขาเป็นไม่กี่คนนัก แล้วก็เป็นอยู่สามสิบกว่าคนแล้ว...ฯ
....เป็นพุทธศาสนาแท้ๆ เป็นมิจฉาทิฏฐิเสียจนได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็น
อขณะ อสมัย กับเขา เป็น อขณะ อสมัย แท้ ไม่ ได้มรรคผล พวกเหล่านี้
ต่อเมื่อใดพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสในโลก เชื่อแท้เห็นแท้เหมือนกับ
พระบวชใหม่ อย่างนี้มันก็ต้องทำธรรมกายเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ
เขาถึ ง พร้ อ มด้ ว ยขณะสมั ย อย่ า งนั้ น แน่ สมบู ร ณ์ บ ริ บู ร ณ์ ที เ ดี ย ว
พระพุทธเจ้าในนิพพานตาย (คือ พระพุทธเจ้าที่ดับขันธปรินิพพาน
ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ) เดี๋ยวเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ ได้ ไปถาม
พระพุทธเจ้า ไปจับมือถือแขนท่านก็ ได้ พระพุทธเจ้าจะลูบหูลูบหัวท่าน
ก็ ได้ พระพุทธเจ้าท่านจะเอามือลูบหูลูบหัวก็ ได้ จับมือถือแขนท่านก็ ได้
อย่ า งนี้ เขาว่ อ งไวอย่ า งนี้ อย่ า งนี้ แ หละถึ ง จะอยู่ ใ กล้ พ ระพุ ท ธเจ้ า
พระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้ว เขาเกิดเป็นมนุษย์เช่นนี้ เขาก็เหมือน
พระพุทธเจ้ามีพระชนม์อยู่ เขาจะเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาใดก็ ได้ เวลา
นั้น ให้พระพุทธเจ้ามาสู่หาเวลาใด ก็มาสู่หาเขาเวลานั้น ในขณะจิตนั้น
ไม่คลาดเคลื่อน นี่เขาถึงพร้อมด้วยขณะด้วยสมัย มันเป็นอย่างนี้ ได้
ยากนี่ ไม่ ใช่เป็นของง่าย...ฯลฯ
เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อวัดปากน้ำ ด้วยกันทุกคนว่า หลวงพ่อพระราชพรหมเถร นั้น
ท่านรักในทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติ รักที่จะสอนให้ผู้รักธรรมปฏิบัติให้
ปฏิบัติได้ถึงธรรมกาย และพยายามสอนให้ศิษยานุศิษย์ ได้ถึงวิธีเจริญ
ภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง เพื่อช่วยกันสืบบวรพระพุทธศาสนา และ
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ช่วยกันเจริญวิชชาธรรมกายชั้นสูง ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข และช่วย
รักษาสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เต็ม
กำลัง สติปัญญา ความสามารถ และภูมิธรรมของแต่ละท่านที่ปฏิบัติ
ได้ อยู่อย่างเงียบๆ แบบปิดทองฐานพระ ตลอดมาจนเท่าทุกวันนี้
อาตมภาพ ได้มีความสนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ตั้งแต่ครั้งยัง
เป็นฆราวาส ทำงานเป็นพนักงานวิจยั และประเมินผลอยูส่ ำนักงานข่าวสาร
อเมริกัน กรุงเทพฯ และได้มากราบขอมอบตัวเป็นศิษย์เข้ามารับการอบรม
ภาวนาธรรมกับหลวงพ่อพระราชพรหมเถร โดยการแนะนำของพระครูไกร
สรวิลาส (ณัฐนันท์ กุลสิริ) เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ เมื่อข้าพเจ้าได้ ไปพบท่านเพื่อ
ขอถวายตัวเป็นศิษย์นั้น ท่านกล่าวสั้นๆ เพียงว่า “เอ้อ มาทันเวลาพอดี
ตามหาอยู่นานแล้ว เกือบจะสายไป”
ท่านพูดเพียงเท่านี้ มีความหมายแก่อาตมภาพมาก อาตมภาพคิด
แวบในใจว่า คงจะมีงานคงจะมีงานสำคัญให้เราทำเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาเป็นแน่ แต่อาตมภาพก็ ไม่ ได้พูดอะไร เมื่อเข้าถวายธูปเทียนและ
กราบท่านแล้ว ท่านก็ ได้เริ่มสอนภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง (วิชชา
สะสางธาตุธรรม) ให้ ณ บัดนั้นเลยทีเดียว และมอบหมายให้ข้าพเจ้า
และพระครู ไ กรสรวิ ล าส(ณัฐ นันท์ กุล สิ ริ) จัดพิมพ์หนังสือ “มรรค ผล
พิสดาร” (เล่มที่ ๑) โดยได้มอบต้นฉบับ “วิชชามรรคผลพิสดาร” (พระ
มหาจัน ป.ธ.๕ ผู้อยู่ ใกล้ชิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้คอยจด
บันทึกวิธีปฏิบัติภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตั้งแต่เบื้องต้น ถึงเบื้องกลาง
และถึงวิชชาธรรมกายชั้นสูงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ เป็น
ประจำ) ให้กับพระครูไกรสรวิลาส (ณัฐนันท์ กุลสิริ) มาช่วยกันจัดพิมพ์
อาตมภาพจึงได้มี โอกาสเรียนรู้รายละเอียดตื้นลึกหนาบางถึงวิธีการปฏิบัติ
ภาวนาธรรมตามแนวสติ ปั ฏ ฐาน ๔ ถึ ง ธรรมกายและพระนิ พ พานของ
พระพุทธเจ้า ทั้งเบื้องต้น-เบื้องกลาง-เบื้องสูง มาตั้งแต่ครั้งนั้น มาฝึก
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ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง สงสัยอะไรอย่างไรก็มาเรียนถามหลวงพ่อพระราชพรหม
เถร ซึ่งท่านก็ ได้เมตตาชี้แจงแนะนำให้เสมอ ต่อมาพระราชพรหมเถร ท่าน
ก็ ได้มอบต้นฉบับ วิธีเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง เล่มที่ ๒-๓ ให้
ข้าพเจ้าจัดพิมพ์ต่อไปอีก เพื่อแจกให้แก่ผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วโดย
เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ท่ า นได้ สั่ ง สอนถ่ า ยทอดไว้ ต ลอดมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น นี้ (โปรดโอวาทของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ถัดต่อจากนี้)
กล่าวโดยทั่วไป ผู้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ได้ถึงธรรมกายที่
ละเอียดๆ สุดละเอียดใสบริสุทธิ์แล้ว อภิญญา คือ ความสามารถพิเศษ
ได้แก่ ทิพยจักษุ ทิพยโสต เป็นต้น ย่อมเกิดและเจริญขึ้น อันเป็นอุปการะ
การเจริ ญ วิ ช ชา (วิ ชชา ๓ วิชชา ๘ เป็นต้น) ได้ตามศักดิ์และสิท ธิ์แห่ง
บุญบารมีของแต่ละท่าน แม้นั้น หลวงพ่อพระราชพรหมเถร ท่านมักจะ
ปรามศิษยานุศิษย์ ไว้เสมอๆ เป็นต้นว่า
“ถึงธรรมกายแล้ว ใช่ว่าจะเอาตัวรอดได้เสมอไป ตราบใดที่ยัง
ละสัญโญชน์ กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลก อย่างน้อยสักกาย
ทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลพตปรามาสไม่ ได้จริงๆ แล้ว ก็อย่าประมาท ให้
ปฏิบัติสมถวิปัสสนารุดหน้าไปจนกว่าจะบรรลุมรรค ผลนิพพานจริงๆ
จึงแน่ ใจได้ว่าพ้นอบายภูมิแน่นอน”
เพราะความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมเถร ผู้เปี่ยมด้วย
พรหมวิหารธรรม ทำให้อาตมภาพได้มี โอกาสบำเพ็ญบุญบารมีช่วยตนเอง
และช่วยผู้อื่นให้ ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย
ตามกำลังแห่งภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้มาจนถึงทุกวันนี้ พระคุณของหลวงพ่อ
พระราชพรหมเถร ที่ได้มแี ก่อาตมภาพนัน้ จึงเต็มท่วมท้นล้นหัวอกอาตมภาพ
ผู้เป็นศิษย์ แม้จะใช้ชีวิตตอบแทนก็ ไม่พอคุ้มกับพระคุณของท่านได้
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ในโอกาสที่ พ ระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ พระราชพรหมเถร ท่ า น
มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ คณะศิษยานุศิษย์
ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือหลวงพ่อพระราชพรหมเถร นี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์
และอุ ทิ ศ ถวายบุ ญ กุ ศ ลแด่ พ ระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ ท่ า น อาตมภาพ
ขออนุโมทนา และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้ โปรดดลบันดาล
อภิ บ าลคุ้ ม ครองคณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ผู้ ร่ ว มจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ นี้ จงมี อ ายุ มั่ น
ขวัญยืน ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัยทั้งปวง ขอจงเจริญรุ่งเรืองในบวร
พระพุทธศาสนา และจงมีความสุข สมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ
สวรรค์สมบัติ และพระนิพพานสมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ทุกท่าน
ทุกคน ตลอดกาลนานเทอญ.

(พระเทพญาณมงคล)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
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คิดถึงหลวงพ่อ
หลวงพ่อพระราชพรหมเถร ลูกศิษย์ทุกคนไม่ว่าฆราวาสหรือพระสงฆ์
มักจะใช้คำว่า หลวงพ่อภาวนา ท่านมีสมณศักดิ์ “พระภาวนาโกศลเถร”
อยู่เป็นเวลานาน และเหมาะสมกับท่านมาก ท่านเป็นผู้นิ่ง เงียบ อยู่ตลอด
เวลา มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผู้เขียนได้เข้าไปกราบท่าน และเมื่อปลอดจากญาติโยม
ผู้เขียนได้ถามท่านว่า ทำไมหลวงพ่อจึงนิ่งอยู่ตลอดเวลา ท่านตอบสั้นๆ
ว่า “ฉันชื่อพระภาวนา” ฉันต้องภาวนาเดินวิชชาอยู่ตลอด ตรองวิชชาที่รู้
ให้แจ้งตลอด วิชชาจึงไม่มีเสื่อมถอย แกมีเวลาก็อย่าได้ทิ้งวิชชาที่เรียนรู้
ผู้เขียนจึงได้รู้และแจ้งในจริยาวัตรของท่าน
ในบางครั้ง เมื่อมี โอกาส ผู้เขียนมักจะพาท่านไปพักผ่อนที่สงัดจาก
ผู้คน เช่นที่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ หรือ ตามน้ำตกต่างๆ ที่มีที่พักอันสงบ
ร่มรื่น เป็นที่ถูกอัธยาศัยหลวงพ่อมาก และท่านมักจะมีอะไรดีๆ สอนอยู่
เสมอ ขอยกตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ
ในครั้งพาหลวงพ่อไปพักที่น้ำตกทองแสด กาญจนบุรี ท่านนั่งนิ่งดู
น้ำตกและป่าเขารอบๆ อยู่นาน แล้วหันมาพูดกับผู้เขียนว่า พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าอยู่ป่าและสอนอริยสัจให้กับพระสาวกทั้งห้า โดยนำความทุกข์
เป็นเบื้องต้น และให้พิจารณาในทุกข์ แล้วจะพบสมุทัย เมื่อดับสมุทัยแล้ว
จิ ต ว่ า งสงบก็ จ ะพบนิ โ รธ และให้ ป ฏิ บั ติ ใ นมรรคแปด (สั ม มาทิ ฏ ฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
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สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) ต้องเข้าใจในมรรคแปดให้ซึ้ง เพราะประกอบด้วย
ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ ไปตรองดูในนั้นมีศีลอยู่สามข้อ มีสมาธิอยู่สามข้อ
มี ปั ญ ญาอยู่ ส องข้ อ รวมแล้ ว เป็ น มรรคแปด เมื่ อ เข้ า ใจแจ่ ม แจ้ ง แล้ ว
เวลาเดินวิชชาจะใสยิ่งกว่าใส บริสุทธิ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์ ทีแรกผู้เขียนก็งง
แต่ก็จำไว้แล้วนำมาพิจารณากระทำตาม ก็เลยรู้ว่าท่านพูดจริง ทำให้เรา
กระจ่างได้เข้าถึงวิชชาอันบริสุทธิ์
ในวาระสุดท้ายของหลวงพ่อ หลวงพ่อได้บอกว่า หยุดเถิด อย่ารั้งไว้
อีกเลย ชรา มรณะ หนีไม่พน้ จะฉุดจะรัง้ ก็ได้เพียงชัว่ คราว ไม่ ได้มปี ระโยชน์
อั น ใด และแล้ ว วั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ เวลาสามทุ่ ม สิ บ เก้ า นาที
(๒๑.๑๙ น.) หลวงพ่อก็ละสังขารจากพวกเราไป ยังความอาลัยและเศร้า
เสี ย ใจในคณะศิ ษ ย์ ทุ ก คนเป็ น อย่ า งยิ่ ง ไม่ เ ห็ น แล้ ว พระที่ นั่ ง เฉยๆ นิ่ ง ๆ
อยู่ตลอดเวลา ไม่มีผู้บอกความรู้ ให้อีกแล้ว
ขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง
สังขารชราที่ โทรมทรุด
จิตรบริสุทธิ์เคลื่อนจาก ไม่ห่วงหา
สังขารเกิดสังขารดับแล้วโรยรา
แต่ธรรมาเจิดจ้าสว่างไกล
ด้วยความเคารพอย่างสูง
(นายทองหล่อ เตชะวิเศษ)
ตัวแทนคณะศิษย์ผู้จัดทำหนังสือ
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ประวัติสังเขป
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา
สถานะเดิม
ชื่อไทย วีระ นามสกุล อุตตรนที
ชื่อญี่ปุ่น คุนิโอะ นามสกุล คาวาคิตะ
(ภาษาญี่ปุ่น : 河北国雄 Kawakita Kunio )
河
คาวะ
คือ แม่น้ำ
北
คิตะ
คือ ทิศเหนือ
河北 คาวาคิตะ จึงเป็น อุตตรนที
国雄 คุนิโอะ แปลว่า ผู้กล้า
เกิดวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่ข้างวัดมอญ ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี
บิดา นายเอตะ คาวาคิตะ ชาวญี่ปุ่น มาจากเกาะคิวชู จังหวัดฟุคุโอกะ
อาชีพ ช่างถ่ายภาพ
มารดา นางสน อุตตรนที ชาวมอญ
หลังจากเกิดแล้วไม่นานท่านก็ ได้ย้ายมาอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๖๐๙ ถนนสุรยิ วงศ์
ตำบลบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันล้วนเป็นชาย ๕ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๒
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พี่น้องร่วมบิดามารดาประกอบด้วยดังนี้
๑. นายสนิท อุตตรนที (เสียชีวิตแล้ว)
๒. พระราชพรหมเถร
๓. นายณรงค์ อุตตรนที (เสียชีวิตแล้ว) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ
		 น.ส.อภิษฎา อุตตรนที
		 นายวรพจน์ อุตตรนที
		 ดร.ฑกลชัย อุตตรนที
๔. นายหาญ อุตตรนที (เสียชีวิตแล้ว) มีบุตร ๑ คน คือ
		 นายธีรพจน์ อุตตรนที (เสียชีวติ แล้ว) และนายธีรพจน์ มีบตุ ร ๒ คน
๕. รศ.ดร.เดโช อุตตรนที (เสียชีวิตแล้ว)
การศึกษาเมื่อเยาว์วัย
ครอบครัวของเด็กชายวีระ อยู่ที่บางขุนเทียนได้ ไม่นานนัก ก็ย้ายไป
อยู่สี่พระยา เมื่อเจริญวัยเข้าเกณฑ์การเรียน บิดามารดาก็ส่งไปเข้าเรียน
ในโรงเรียนของสมาคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทย เรียนอยู่ ได้ ๖ ปี จนถึงปี
พ.ศ. ๒๔๗๔ ก็เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๖ ของโรงเรียน (Primary School)
มีความสามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดี
ด้วยความขยันหมัน่ เพียรมาตัง้ แต่เด็ก จึงไม่มอี ปุ สรรคใดๆ ต่อจากนัน้
ก็ ไ ด้ เ ข้ า เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ จนจบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ เมื่ อ ปี
พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
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ภาพหลักฐาน เข้าเรียนมัธยมศึกษา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย
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เอกสาร ทะเบียนนักเรียน ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย
เลขประจำตัว สก. ๗๕_๖๘๓๔
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ภาพผลการศึกษา ห้องม.๖ ก ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
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ภาพถ่ายหมู่ ห้อง ม.๖ ก ร.ร. สวนกุหลาบ พ.ศ. ๒๔๘๑
คูนิโอ คาวาคีตะ (ชุดยุวชนทหาร) จากภาพ ล่างสุด แถวที่ ๓ ขวามือสุด ยืนเอียงทางขวา

ภาพขยายสมัยเรียนมัธยมศึกษา ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาและอุดมศึกษา
หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คฤหัสถ์วีระ
ได้เข้าเรียนต่อเตรียมปริญญาธรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๒ จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๓
จากนั้นจึงเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
เรียนในสาขานิติศาสตร์ สอบได้ที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ ขณะเรียนอยู่นั้นก็ ได้
ทำงานไปด้วยในสถานทูตญี่ปุ่น
แต่ ชี วิ ต การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ของคฤหั ส ถ์ วี ร ะ ต้ อ งยุ ติ ล ง
ภายหลังจากขึน้ ปีการศึกษาที่ ๒ เมือ่ ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศสงคราม
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กับประเทศญีป่ นุ่ ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ อันเป็นการเริม่ สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ในภูมิภาคเอเชียบูรพา
การอาชีพ
เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงแล้ว คฤหัสถ์วีระไม่ ได้กลับเข้าไปศึกษาต่อ
แต่ ได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าขาย สั่งและส่งสินค้าเข้าและออก
จากประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ด้วยความขยันขันแข็ง เอาใจใส่ในหน้าที่
การค้าขายจึงเจริญขึ้นเป็นลำดับ ในระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปีนั้น
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ มีภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส
พบหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
ครั้งที่คฤหัสถ์วีระจะได้พบหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้น เป็นปี พ.ศ. ๒๔๙๖
ขณะนั้นอายุได้ ๓๓ ปี วันหนึ่งได้ขึ้นรถเมล์สายตลาดพลู นั่งไปเพลิน ๆ ไม่
ได้มีจุดหมาย และได้ปรารภกับตนเองว่า “ในชีวิตนี้คนเราต้องการอะไร
กัน” คำตอบคือ “ความสุข” ก็แล้วความสุขนั้นคืออย่างไร จะให้มี จะให้
รู้เห็น เป็นได้อย่างไร ปรารภอยู่ดังนั้น รถเมล์ก็วิ่งมาถึงตลาดพลู ที่นั่น
คฤหัสถ์วีระได้ลงเรือจ้างที่แล่นไปตามคลองบางกอกน้อย เรือจ้างคิดว่า
คฤหัสถ์วีระจะไปรับพระของขวัญของหลวงพ่อที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ จึง
ได้พาขึ้นท่าเรือที่เรียกกันว่า ท่าไฟไหม้ ข้างวัดปากน้ำ
เมื่อเรือจอดเทียบท่า คฤหัสถ์วีระก็ขึ้นจากเรือ ทั้งๆ ที่ยังไม่ทราบว่า
ขึ้นไปทำไม และก็ ได้เดินชมวัดอยู่ คฤหัสถ์วีระก็ ได้เห็นพระภิกษุท่านหนึ่ง
ดูน่าเลื่อมใส กำลังฉันภัตตาหารเพลอยู่ ความสง่า องอาจและบุญราศีของ
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ท่านทำให้ต้องคิดว่าพระภิกษุท่านนั้นคงจะเป็นพระนักปฏิบัติผู้เคร่งครัด
อย่างแน่นอน เมื่อฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ท่านก็นั่งสนทนากับญาติโยม
ทั้งหลายที่ ไปหานั้น ด้วยปฏิสันถารอันดี พูดจาฉะฉาน โต้ตอบธรรมะได้
ลึกซึ้งเป็นพิเศษ
คฤหัสถ์วีระสนใจในเรื่องวิปัสสนากัมมัฏฐานมาตั้งแต่เด็ก ฟังธรรมที่
วัดหัวลำโพง วัดแก้วแจ่มฟ้า วัดมหาพฤฒาราม มีความสนใจในเรื่องนรก
สวรรค์ นิพพาน ว่ามีจริงหรือไม่ จะไปดูด้วยวิธี ใด ปรารถนาจะพิสูจน์ ใน
เรื่องนี้ ก็ประจวบเหมาะในครั้งนี้ ได้ถือโอกาสขึ้นไปนั่งคุยกับพระอาจารย์
ท่านนั้น จึงได้รู้ว่าท่านคือ “หลวงพ่อวัดปากน้ำ” ผู้ค้นพบพระสัทธรรม
วิชชาธรรมกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะนั้นท่านมีสมณศักดิ์
เป็น “พระภาวนาโกศลเถร” ท่านก็ ได้บอกว่า หากสนใจเรื่องนี้ ให้มานั่ง
กัมมัฏฐาน และท่านได้แนะนำหลายอย่างเกี่ยวกับวิธีนั่งภาวนา
เป็นอันว่าคฤหัสถ์วีระในวันนั้นได้ทราบวิธีปฏิบัติจากหลวงพ่อวัด
ปากน้ำโดยละเอียด ก่อนจะกราบลาหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงพ่อวัดปากน้ำ
บอกให้คฤหัสถ์วีระมาวันพฤหัสบดีอีก เพราะต้องการจะพิสูจน์ความตั้งใจ
ของคฤหัสถ์วีระก็ ได้ ซึ่งคฤหัสถ์วีระก็ ได้กลับไปพบท่านใหม่อีก
บรรลุธรรมกาย
คฤหัสถ์วรี ะได้มาปฏิบตั พิ ระกัมมัฏฐานกับหลวงพ่อวัดปากน้ำอยู่ ๑๘ วัน
ก็ ไ ด้ เ ห็ น ตามที่ อยากรู้นั้น แต่ ในขณะนั้น ยังสงสัยอยู่ ในใจว่า ที่เห็นนั้น
เป็นจริงหรือว่าเป็นมโนภาพ คิดเอาเอง ก็พลันได้ยินหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ท่านว่า “ถ้าเราไปคิดเอาเอง เรานึกเท่าไหร่มันก็ ไม่เห็น แต่นี่เราเป็นสมาธิ
แล้ว มันเป็นวิปสั สนา ถ้าเรานัง่ มันก็จะเห็นขึน้ มาเอง” หลวงพ่อวัดปากน้ำได้
สอนศิษย์คนใหม่ของท่านในพระสัทธรรมและแก่นแห่งพระศาสนา เมื่อได้
เห็นแล้ว ท่านพระอาจารย์ก็ ได้กล่าวกับศิษย์ของท่านว่า
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“ที่ บ รรพบุ รุ ษ ของเราได้ อุ ต ส่ า ห์ เ สี ย สละเลื อ ดเนื้ อ ก็ เ พื่ อ จะปกป้ อ ง
พุทธศาสนา ซึ่งมีของจริงอย่างนี้”
คฤหัสถ์วีระเมื่อได้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้ว ก็เกิด
ความเลื่ อ มใสมากขึ้ น ตามลำดั บ เมื่ อ ใจสบายแล้ ว จึ ง ได้ นึ ก ทบทวนว่ า
“ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ ใจเรานี้เอง เมื่อใจหยุดก็เกิดความสงบ ครั้นสงบ
แล้วก็เป็นสุข ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าการ
หยุดนิ่งไม่มี”
นับแต่นั้นมา คฤหัสถ์วีระก็ ได้ ไปนมัสการหาหลวงพ่อวัดปากน้ำโดย
สม่ำเสมอ บางครั้งก็พำนักค้างแรมที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรม บางวันหลวงพ่อก็
เรียกเข้าไปนั่งภาวนากับท่าน และสอนการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานอย่าง
ละเอี ย ด คฤหั ส ถ์ วี ร ะปฏิ บั ติ จ นได้ ธ รรมกาย ผ่ า นครบทั้ ง ๑๘ กายแล้ ว
หลวงพ่อก็ ได้สอนวิชชาธรรมกายชั้นสูงให้ ซึ่งท่านก็สามารถปฏิบัติได้
อุปสมบท
คฤหัสถ์วีระเมื่อได้เห็นของจริงในพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้ว จึงได้
ตัดสินใจสละเพศคฤหัสถ์เข้าครองผ้ากาสาวพัสตร์ เข้าบรรพชาอุปสมบท
ณ พั ท ธสี ม าวั ด ปากน้ ำ ภาษี เ จริ ญ เมื่ อ วั น ที่ ๙ เดื อ น พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๙๗ ปีมะเมีย โดยมีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงพ่อวัดปากน้ำ ซึ่งขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นที่พระภาวนาโกศลเถร เป็น
องค์อุปัชฌาย์ และมีท่านพระครูปัญญาภิรัต เป็นพระกรรมวาจาจารย์
กับท่านพระครูพิพัฒน์ธรรมคณี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า
“คณุตฺตโม” แปลว่า “ผู้สูงสุดในหมู่คณะ”
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ภาพอดีต พ.ศ. ๒๔๙๘
แถวหลังยืน ๑. พระพงษ์ พงศ์วิโรจน์ ๒. พระมหาธีระ ธีรธโร หรือ
พระภาวนาโกศลเถร (มรณภาพแล้ ว ) ๓. เจ้ า คุ ณ พระราชพรหมเถร
๔. พระเสริมสิน ปัจฉิมนันท์

แถวนัง่ หน้า ๑. พระปรีชา นรินทรางกูร ณ อยุธยา ๒. พระปัญญาภิรตั
๓. พระลักษณ์นันท์มิลินทานุช
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งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง ฝ่ายวิปสั สนา
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง ฝ่ายวิปัสสนา
			 และเป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
			 ประเภทวิสามัญ
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
			 ที่พระครูภาวนาภิรม
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
			 ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
			 ที่พระภาวนาโกศลเถร
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
			 ที่พระราชพรหมเถร
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พระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม)
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มรณภาพ
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ที่ โ รงพยาบาลเลิ ด สิ น
เวลา ๒๑.๑๙ น. สิริอายุได้ ๙๖ ปี ๔ เดือน
การเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร เป็นผู้สืบทอดวิชชาธรรมกาย
โดยตรงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตั้งแต่ที่ท่านได้สมัยดำรง
สมณศักดิ์ที่ พระภาวนาโกศลเถร ท่านได้รับเป็นรองประธานโครงการ
(ฝ่ายวิปสั สนาธุระ) โครงการธรรมปฏิบตั เิ พือ่ ประชาชน วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ทีต่ ง้ั ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และรองประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔
ท่านได้ทำหน้าที่เผยแพร่พระสัทธรรมวิชชาธรรมกายของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ทั้งในวัดปากน้ำภาษีเจริญ ที่หอสังเวชนียมงคลเทพนิ ร มิ ต ในโครงการธรรมปฏิ บั ติ เ พื่ อ ประชาชน ณ วั ด ปากน้ ำ
ภาษี เ จริ ญ และที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ควบคุมการปฏิบัติพระกรรมฐาน
และดำเนินการอยู่อย่างเข้มแข็ง
นอกจากนี้ท่านได้มอบบันทึกตำรามรรคผลพิสดารที่พระมหาจัน
(ป.ธ. ๕) ได้บันทึกไว้จากคำสอนของหลวงพ่อสด เพื่อให้พระณัฐนันท์ กุลสิริ
และนายเสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ และคุณจวงจันทร์ บุรกรรมโกวิทและ
คณะฯ ได้จดั พิมพ์ขน้ึ เพือ่ ให้ศษิ ยานุศษิ ย์ทม่ี คี วามรูว้ ชิ ชาธรรมกายเบือ้ งต้น
แล้ว จะได้ปฏิบัติมรรคผลพิสดาร วิชชาชั้นสูงสืบต่อไป	
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมเถรเป็นครูอาจารย์ผปู้ ระเสริฐ
ของศิษยานุศิษย์และท่านได้สอนอบรมตักเตือนศิษย์ทั้งหลายด้วยความ
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เมตตาโดยตลอดท่านสอนหลักธรรมให้ปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ
ทุกคนทั้งในระหว่างการเรียนปฏิบัติพระกรรมฐานและในชีวิตประจำวัน
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วิชชามรรคผลพิสดารเล่ม ๑ ๒ ๓
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การเผยแผ่พระศาสนาสู่ต่างประเทศ
โดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมเถร มีความชำนาญใน
ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นและฝรั่งเศสจึงทำให้งาน
เผยแพร่พระสัทธรรมวิชชาธรรมกายได้ดำเนินไปด้วยดีพร้อมกับมีการจัด
พิมพ์การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานตามแนววิชชาธรรมกายเป็นภาษา
อังกฤษ ญีป่ นุ่ จีน เผยแพร่ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮอลแลนด์
เยอรมนี สวีเดนและญี่ปุ่นซึ่งได้มีการดำเนินงานสอนพระสัทธรรมวิชชา
ธรรมกาย และจัดตั้งวัดไทยขึ้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแพร่หลายสู่
พลโลกอย่างกว้างขวาง

พิธีเปิดวัดมงคลเทพมุนี ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ๒๕ พ.ค. ๒๕๒๙
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พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ที่เมืองอิราบากิ ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๐

๑๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๘ (๒๕๓๑)
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นอกจากภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นแล้ว พระราชพรหมเถรยังมีความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจที่มีชาวต่างชาติ
เขียนจดหมายติดต่อ ถามปัญหาในการเจริญสมาธิ และหลวงพ่อก็ ได้เขียน
จดหมายภาษาอังกฤษตอบ

จดหมายจากชาวอเมริกัน ปี ค.ศ. ๑๙๖๕ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

ร่างจดหมายภาษาอังกฤษ ลายมือหลวงพ่อ
ตอบปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติที่ยังปฏิบัติไม่ก้าวหน้า
43

นอกจากนีท้ างคณะผูเ้ รียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ยังเจอลายมือหลวงพ่อ
ที่เขียนคำสอนนาคชาวต่างประเทศดังที่เห็นในภาพ
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การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปสู่ชาวญี่ปุ่น
อาจกล่าวได้ว่าการที่หลวงพ่อได้มาอุปสมบทที่วัดปากน้ำ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นที่สนใจมาบวชและเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานกันเป็น
จำนวนมาก เนือ่ งด้วยหลวงพ่อมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาคมชาวพุทธญีป่ นุ่
ในประเทศโดยมีนายห้างโกตานี่ (ชื่อเต็มคือนายคาเมะทาโร่ โคะตานิ)
ซึ่งเป็นนายกพุทธสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยในตอนนั้น โดยชาวญี่ปุ่นจะมี
ที่บรรจุอัฐิชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยอยู่ที่วัดเลียบซึ่งอยู่ ไม่ ไกลจากวัดปากน้ำ
มากนัก และมีสมาคมดูแลวิหารบรรจุอัฐิชาวญี่ปุ่นนี้
หลวงพ่อจึงเป็นที่รู้จักและเคารพในหมู่ชาวพุทธญี่ปุ่นในประเทศไทย
และมักจะได้รับนิมนต์จากบริษัทเชื้อสายญี่ปุ่นที่มาเปิดโรงงานในประเทศ
ไทยให้ ไปเจริญพระพุทธมนต์
นอกจากนีว้ ดั ปากน้ำยังได้ประสานสัมพันธ์วดั ในประเทศญีป่ นุ่ หลายวัด
เช่น วัดของนิกายชินเนียวเอ็น ของท่านชินโจ อิโต และวัดโคเซ็นจิซึ่งมี
การส่งพระญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนมาบวชที่วัดปากน้ำหลายๆ ปีติดกัน เพราะ
พระญี่ปุ่นหลายท่านก็ต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
จากหนังสือ จดหมายเหตุ วัดปากน้ำญี่ปุ่น อานุภาพแห่งมิตรภาพ
ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการเนื่องในงานผูกสีมา วัดปากน้ำ
ญี่ ปุ่ น ประเทศญี่ ปุ่ น ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๔๘ ได้ ก ล่ า วถึ ง หลวงพ่ อ สด
พระราชพรหมเถร และความสัมพันธ์ระหว่างวัดปากน้ำและประเทศญี่ปุ่น
ไว้ว่า
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จดหมายเหตุ

วัดปากน้ำญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นับเป็นปีที่สำคัญ
อี ก ปี ห นึ่ ง แ ห่ ง สั ม พั น ธ ภ า พ ท า ง
พระพุทธศาสนาของไทยและญี่ปุ่น เมื่อ
นายคูนิโอ คาวาคิตะ หรือที่มีชื่อไทยว่า
วีระ อุตตรนที ซึ่งมีบิดาเป็นชาวญี่ปุ่น
มารดาเป็นชาวไทย ได้อุปสมบท ณ วัด
ปากน้ ำ ธนบุ รี ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นเขต
ภาษี เ จริ ญ กรุ ง เทพมหานคร ในปี เ ดี ย วกั น พระสั ง ฆราชคาตาชิ น า
แห่งนิกายโซโต พร้อมคณะสมณทูตได้มาเยือนวัดปากน้ำ และถวาย
ความเคารพพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ
อีก ๓ ปีตอ่ มา การอุปสมบทพระภิกษุญปี่ นุ่ ณ วัดปากน้ำ ได้เริม่ ขึน้
พุทธศาสนสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองก็ทอแสงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
วัดเล็กๆ ในคลองบางหลวง หรือ คลองบางกอกใหญ่ ฝั่งธนบุรี
อันมีนามที่รู้จักกันมาหลายร้อยปีว่า “วัดปากน้ำ” ได้กลายเป็นประดุจ
สถานที่แสวงบุญของพระญี่ปุ่นที่ ใฝ่ ในการศึกษา ทั้งนี้เนื่องด้วยความ
สนใจในธรรมปฏิบัติของพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นเอง
… ในส่วนซีกโลกตะวันออก ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้มแข็ง
และเป็นแนวหน้าของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การเผยแพร่ธรรม
ของหลวงพ่อได้จุดประกายขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อหนุ่มไทยเชื้อสาย
ญีป่ นุ่ นายคูนโิ อ คาวาคิตะ หรือทีม่ ชี อ่ื ไทยว่า วีระ อุตตรนที ซึง่ มาศึกษา
และปฏิบตั ธิ รรมกับหลวงพ่อตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ตดั สินใจเข้าบรรพชา
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อุ ป สมบท ณ วั ด ปากน้ ำ โดยหลวงพ่ อ เป็ น พระอุ ปั ช ฌาย์ ในวั น ที่ ๙
พฤษภาคม ๒๔๙๗ ได้รับฉายาในพระพุทธศาสนาว่า “คณุตฺตโม”
อีกสองสัปดาห์ต่อมา (๒๓ พฤษภาคม) หลวงพ่อได้ปรารถถึงการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นว่า “บุญที่ส่งมาคราวนี้แหละ จะได้เป็น
กำลังของพระบวชใหม่ ให้ประกาศศาสนาในประเทศญี่ปุ่น ให้ญี่ปุ่นเขา
เคารพนบนอบหมดทั้งประเทศ”
อีก ๒๔ วันต่อมา คือ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๙๗ คณะพระญี่ปุ่น
นำโดยพระสังฆราช ตาคาชินา แห่งนิกาย โซโต ได้มาเยี่ยมวัดปากน้ำ
และถวายความเคารพหลวงพ่ อ วั ด ปากน้ ำ โดยการแนะนำของ
นายเอี่ยม สังขวาสี อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย การมาเยือน
วัดปากน้ำวันนัน้ สร้างความประทับใจแก่พระสังฆราชตาคาชินา และท่านมี
ความประสงค์จะนำแนวทางการปฏิบตั ขิ องหลวงพ่อไปเผยแผ่ในประเทศ
ญี่ ปุ่ น จึ ง ได้ เ กิ ด การสนทนาธรรมกั น ในวั น รุ่ ง ขึ้ น โดยพระกาชิ ยู อิ ไ ซ
(Kashuisai) ชาวญี่ ปุ่ น ที่ เ ดิ น ทางมากั บ คณะดั ง กล่ า วได้ อ าราธนา
พระวีระ คณุตฺตโม ไปสนทนาธรรม เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ณ โรงแรม
ชิโตเซะ ถนนนเรศ โดยได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากหลวงพ่อ
วัดปากน้ำ
ต่ อ มาในวั น ที่ ๑๘ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๔๙๗ พระเดชพระคุ ณ
หลวงพ่อ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการเผยแผ่ธรรมในประเทศญี่ปุ่นกับ
คณะศิษย์ว่า “ต่อแต่นี้ ไม่ช้าเท่าใด จะส่งไปญี่ปุ่นอีกองค์หนึ่ง มีวิชา
แบบเดียวกัน จะส่งไปญี่ปุ่นอีกองค์หนึ่ง ให้ประกาศพุทธศาสนาแบบ
เดียวกัน ในประเทศไทย นี่ มากองค์ บ้านของใครจะประกาศอย่างไร
ให้ประกาศออกไป อย่านิ่งเสียอุตส่าห์เอาใจใส่พระพุทธศาสนา เมื่ออยู่
วัดไหนจะได้รงุ่ โรจน์โชตนาการ พวกชาวบ้านร้านตลาดทัง้ หลาย อุบาสก
อุบาสิกาจะได้รู้จักพุทธศาสนาจริง”
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บทความที่พระญี่ปุ่นบรรลุธรรมกายนี้ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร
ได้เล่าไว้ ในหนังสือนวกะอนุสรณ์ ๒๔๙๗ ดังนี้
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หมายเหตุ: คัดลอกสำเนาจากหนังสือจดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่น
หลังจากทีพ่ ระราชพรหมเถร หรือ พระวีระ คณุตตฺ โม ได้มาอุปสมบท
ที่ วั ด ปากน้ ำ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้ ว วั ด ปากน้ ำ ก็ เ ริ่ ม มี ก ารติ ด ต่ อ กั บ
ชาวญี่ปุ่นมากขึ้นตามลำดับ ดังเช่นที่หลวงพ่อสดได้เคยปรารภไว้
นิกายชินเนียวเอ็น (https://www.shinnyo-en.or.jp/) เป็นนิกายใหญ่
นิกายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่ติดต่อกับทางวัดปากน้ำมาเป็นเวลานาน มี
วัดตัง้ อยูท่ เ่ี มืองทาชิคาว่า กรุงโตเกียว ก่อตัง้ โดยท่านอิโต ชินโจ ในประมาณ
ปี ค.ศ.๑๙๓๖ (พ.ศ. ๒๔๗๙) วัดนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับวัดปากน้ำโดยเริ่ม
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จากที่ ท่ า นพระคุ โ รดะ ซึ่ ง เคยมาอุ ป สมบทที่ วั ด ปากน้ ำ และเป็ น ศิ ษ ย์
พระราชพรหมเถร ได้นำพระบรมสารีรกิ ธาตุไปถวายท่านอิโต ชินโจ เป็นเหตุ
ให้ทางคณะชินเนียวเอ็นได้มาเยี่ยมวัดปากน้ำ และหลังจากนั้นก็ ได้มีการ
อาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระราชพรหมเถร
และคณะไปเยี่ ย มวั ด ที่ ญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เป็ น การเดิ น ทางไปญี่ ปุ่ น ครั้ ง แรกของ
เจ้าพระคุณสมเด็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๐
หลังจากนั้นก็มีการไปมาหาสู่กันอีกหลายครั้งระหว่างวัดชินเนียวเอ็น
และวัดปากน้ำ ถึงแม้ท่านเจ้าอาวาสอิโต ชินโจ จะมรณภาพไปในปี พ.ศ.
๒๕๓๒ และได้มกี ารแต่งตัง้ ลูกสาวท่าน คือท่านอิโต โตโมะจิ เป็นเจ้าอาวาส
องค์ปจั จุบนั ทัง้ สองวัดก็ยงั มีสมั พันธภาพทีด่ ี และไปมาหาสูก่ นั จวบจนกระทัง่
ปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น นิ ก ายชิ น เนี ย วเอ็ น มี วั ด สาขาทั่ ว โลก ตามประเทศต่ า งๆ
รวมทั้งประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐ ประเทศ และมีผู้นับถือทั่วโลก
รวมประมาณ ๑ ล้านคน (ในญี่ปุ่น ๙ แสนคน)

ถ่ายกับท่านอิโต ชินโจ (องค์ที่สองจากทางซ้าย) ประมุขนิกายชินเนียวเอ็น
ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ท่านมาเยี่ยมวัดปากน้ำ
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จดหมายจากท่านชินโจ อิโต นิกายชินเนียวเอ็น
กล่าวถึงการที่ ได้มาเยี่ยมวัดปากน้ำ และ กราบอารธนาหลวงพ่อสมเด็จ
และหลวงพ่อไปเยี่ยมวัดที่เมืองทาชิคาว่า กรุงโตเกียว
(เดือนตุลาคม ปีค.ศ. ๑๙๖๖ หรือ พ.ศ. ๒๕๐๙)

ถ่ายกับท่านอิโต ชินโจ (องค์แรกจากทางซ้าย) ประมุขนิกายชินเนียวเอ็น
ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสที่หลวงพ่อสมเด็จและหลวงพ่อไปญี่ปุ่นปี ๒๕๑๐
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พระกิตติวุฑฺโฒ, พระราชพรหมเถร, เจ้าพระคุณสมเด็จ, พระชินโจ อิโต
ประมุขนิกายชินเนียวเอ็น (ไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพ)
นอกจากมีการประสานความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
และวัดนิกายชินเนียวเอ็นนี้แล้ว การที่พระราชพรหมเถรได้มาอุปสมบท
ทีว่ ดั ปากน้ำนี้ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้พระญีป่ นุ่ เป็นจำนวนมากได้มาอุปสมบท
เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาไทยที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ภายใต้การดูแล
ของท่าน ดังที่มีรายชื่อพระภิกษุชาวญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือ จดหมายเหตุ
วัดปากน้ำญี่ปุ่น และข้อความที่กล่าวถึงที่พอสรุปได้ดังนี้
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….ความศรัทธาของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อหลวงพ่อวัดปากน้ำและการ
ปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนววิชชาธรรมกายได้ทวีขึ้นเป็นลำดับ ดัง
ปรากฏมีชาวญีป่ นุ่ มาขอบรรพชาอุปสมบทและศึกษาธรรม ณ วัดปากน้ำ
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก
จากสมุดบันทึกรายนามชาวต่างประเทศที่บรรพชาอุปสมบท
ณ วัดปากน้ำของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มบี นั ทึก
รายนามพระและชาวญี่ ปุ่ น ที่ ไ ด้ เ ข้ า มาบรรพชาอุ ป สมบทตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึง ๒๕๔๕ เป็นจำนวนทั้งหมด ๗๕ รูป ….
โดยบรรดาชาวญี่ปุ่นที่มาบรรพชาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ส่วน
มากจะเป็นพระในนิกายมหายานอยูแ่ ล้ว แต่มาจากสาขานิกายทีต่ า่ งกัน
เช่ น นิ ก ายเซน นิ ก ายโซโต นิ ก ายโคยาซั ง นิ ก ายนิ ชิ เ รน เป็ น ต้ น
ที่มาจากฆราวาสโดยตรงมีน้อย ดังนั้นการมาบวชและปฏิบัติธรรม
ณ วัดปากน้ำ จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ของพระญี่ปุ่นที่ ใฝ่ ใจต่อการศึกษาไปด้วย และดูเหมือน
ว่าจะถือเป็นเรื่องสำคัญ
ปั จ จุ บั น พระญี่ ปุ่ น ที่ เ คยบรรพชาอุ ป สมบท ณ วั ด ปากน้ ำ
กรุงเทพฯ และได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระญี่ปุ่นตามเดิม ได้เป็น
พระผู้ ใหญ่ เป็นผู้นำนิกายในประเทศญี่ปุ่นหลายรูป นอกจากนี้ยังได้มี
การรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมขึ้นชื่อว่า “นิฮง ปากน้ำ ไก” หรือ “สมาคม
(วัด) ปากน้ำชาวญี่ปุ่น” เป็นการรวมกลุ่มของพระญี่ปุ่นหลายนิกาย
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดถึงการมีส่วนสนับสนุน
การสร้างวัดไทยในญี่ปุ่นด้วย เกี่ยวกับสถานที่ตั้งสมาคมฯ นั้น ไม่มี
สถานที่ตายตัว เพราะจะใช้วัดของพระที่ ได้รับเลือกให้เป็นประธาน
สมาคมฯ เป็นที่ตั้ง ปัจจุบัน พระโคเทตสุ โยริโนะ แห่งนิกายนิชิเรน
เป็นประธานสมาคม
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ลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่นของหลวงพ่อพระราชพรหมเถรมีหลายท่าน แต่
ท่านหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ชาวญี่ปุ่นทั้งที่
อาศัยอยู่ ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และที่พอจะสามารถหาข้อมูล
ของท่านได้ ได้แก่
๑. พระโคเดน ซาซากิ นาถรตโน อุปสมบท ๙ สิงหาคม ๒๕๐๗
๒. พระโคเตทสุ โยริโนะ คณรตโน อุปสมบท ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗
๓. พระทาเคชิ คุโรดะ อุปสมบท ๒๕๐๘
๔. พระมิจิอาคิ ไซคาวา พุทฺธิรตโน ๑๒ กันยายน ๒๕๑๙

พระโคเดน ซาซากิ

(Rev. Kuden Sazaki; 佐々木弘傳)
พระโคเดน ซาซากิ เป็นศิษย์ของพระราชพรหมเถรรูปหนึ่ง ซึ่งเป็น
พระญี่ปุ่นรูปแรกๆที่อุปสมบทที่วัดปากน้ำ ท่านมีความใกล้ชิดและเคารพ
หลวงพ่ อ มาก ท่ า นบรรพชาอุ ป สมบท ณ วั ด ปากน้ ำ ภาษี เ จริ ญ ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๗ และอยู่วัดปากน้ำเป็นเวลา ๕ ปี ท่านเข้าใจภาษาไทยเป็น
อย่างดี ทั้งภาษาพูดทั้งภาษาเขียนขั้นสอบนักธรรมชั้นตรีได้
ปัจจุบันอยู่วัดโคยะซัง เบตซึอิน เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ท่านได้
มีส่วนช่วยในการก่อสร้างวัดปากน้ำญี่ปุ่น
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จดหมายจากพระโคเดน ซาซากิ ฉบับหนึ่งที่หลวงพ่อเก็บรักษาไว้
อย่างดี ได้เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษย์ ซึ่งพระซาซากิผู้
เป็นศิษย์เขียนถึงเมื่อได้กลับไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็ยังติดต่อส่งข่าวคราว
และสอบถามความเป็นไป

พระซาซากิ (รูปจากหนังสือ จดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่น)
ในหนังสือจดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงพระซาซากิไว้ว่า..
57

พระโกเด้น ซาซากิ เป็นพระญี่ปุ่นที่มาอุปสมบทที่วัดปากน้ำ เมื่อ
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ขณะมีอายุได้ ๓๕ ปี ได้ศกึ ษาสมถวิปสั สนา
ตามแนววิชชาธรรมกาย ณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ และได้ศกึ ษาภาษาไทย
ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา ๕ ปี สามารถพูด อ่าน
เขียน ภาษาไทยได้เป็นเป็นอย่างดี และสอบได้นักธรรมชั้นตรี ด้วย
ปัจจุบนั พระโกเด้น อายุ ๗๖ ปี เป็นพระเถระผู้ ใหญ่ของนิกายโคยาซัง
ชินงอน พำนักอยู่ ณ วัดโคยาซัง บนเขาโคยา เกียวโต (เมืองหลวงเก่า)
พระซาซากิ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่ง เนื่องจากท่านเป็น
ผู้สามารถใช้ภาษาได้ดี ได้ช่วยเป็นล่ามให้คณะวัดปากน้ำที่เดินทางไป
ติดต่อหาสถานที่สร้างวัดหลายครั้ง และให้การสนับสนุนการสร้างวัด
ปากน้ำด้วยดี
จากหนั ง สื อ บั น ทึ ก สมเด็ จ มิ ต รภาพชาวพุ ท ธญี่ ปุ่ น โดย สมเด็ จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๒๕
เมษายน ๒๕๕๖ ได้เล่าถึงการเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สมัยยังดำรงตำแหน่งพระราชเวทีในระหว่าง
วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้น พระราชพรหมเถร และพระซา
ซากิ ซึ่งขณะนั้นได้อุปสมบทอยู่ ณ วัดปากน้ำ ก็ ได้ร่วมเดินทางไปประเทศ
ญี่ปุ่นด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นล่ามให้คณะเดินทาง โดยใน
การเดินทางครั้งนั้นมีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด ๖ คน คือ
๑. พระราชเวที วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ธนบุรี
๒. พระครูภาวนาภิรม วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ธนบุรี
๓. พระซาซากิ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ธนบุรี
๔. พระกิตติวุฑฺโฒ วัดมหาธาตุ พระนคร
๕. นายกุล ผ่องสุวรรณ ไวยาวัจกรวัดปากน้ำ
๖. นายห้างโกตานิ เป็นชาวญี่ปุ่นอยู่เมืองไทย
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วัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศญีป่ นุ่ ในครัง้ นัน้ ก็เพือ่ ดูการพระศาสนา
ในประเทศญีป่ นุ่ และเยีย่ มตอบแก่พระสังฆราช ชินโจ อิโต นิกายชินเนียวเอ็น
และคณะสงฆ์ญป่ี นุ่ ที่ได้ ไปเยีย่ มวัดปากน้ำ เมือ่ ศกทีแ่ ล้วและเพือ่ สัมพันธไมตรี
ระหว่างคณะสงฆ์ ไทยและประชาชนไทยกับญี่ปุ่น

จากซ้าย พระคุโรดะ (ที่ใส่หมวก) พระซาซากิ หลวงพ่อสมเด็จ
พระกิตติวุฑฺโฒ และนายห้างโกตานิ (ขวาสุด) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐
ในเช้าวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๑๐ ท่านได้ ไปวัดฮอนโจ จังหวัดโยโกฮาม่า
ซึง่ ขณะนัน้ บิดาของพระโยริโนะเป็นเจ้าอาวาส และได้มพี ธิ มี อบพระพุทธรูป
แก่ เ จ้ า อาวาส และได้มีการปลูกต้นไม้ ไว้หน้าโบสถ์ ๒ ต้น โดยต้นหนึ่ง
หลวงพ่อสมเด็จปลูก และอีกต้นหนึ่งหลวงพ่อพระราชพรหมเถรปลูก และ
ในบ่ายวันนัน้ เอง ก็ ได้มพี ธิ มี อบพระพุทธรูปให้แต่วดั โซตุกอุ นิ และวัดโกยาจิ
จังหวัดฮกไกโด ในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๑๐ คณะเดินทางได้ ไปพักที่วัดไทยูจิ
ในเมืองโอซาก้า ซึ่งตอนนั้นพระซาซากิเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดนี้
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ถ่ายเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๑๖

พระซาซากิ (ซ้าย)
60

หลวงพ่อ และพระซาซากิ (ขวา) ถ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๖
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พระโยริโนะ (ซ้าย) เจ้าอาวาสวัดนิจิเรน ฮอนโจ
และพระซาซากิ (ขวา) นิกายโคยาซัง ชินงอน
(รูปจากหนังสือ ตรุณีสมังคี บันทึกของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ อายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)
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พระโคเตทสุ โยริโนะ
(Rev. Koutetsu Yorino; 従野公淳)

พระโคเตทสุ โยริโนะ (รูปจากหนังสือจดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่น)
พระโยริโนะ เป็นพระชาวญีป่ นุ่ ศิษย์ของพระราชพรหมเถรอีกรูปหนึง่
ที่มีความสำคัญอย่างมากในการเผยแพร่วิชชาธรรมกายไปสู่ชาวญี่ปุ่น
ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในปลายปี ๒๕๐๗
และได้ฉายาว่า คณรตโน ท่านได้ศกึ ษาวิชชาธรรมกายจากพระราชพรหมเถร
และได้เขียนหนังสือคู่มือการทำสมาธิเบื้องต้น ตามแนววิชชาธรรมกาย
ภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ท่านมีส่วนอย่างมากในการช่วยสร้างวัดปากน้ำ
ญี่ปุ่น ซึ่งในหนังสือจดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่นซึ่งพิมพ์ขึ้นไปปี พ.ศ.๒๕๔๘
ได้กล่าวถึงท่านไว้ดังนี้
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พระโคเตทสุ โยริ โ นะ เป็ น พระภิ ก ษุ ช าวญี่ ปุ่ น นิ ก ายนิ ชิ เ รน
จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาริโช (Richo
Buddhist University) ด้วยบิดา คือพระโชยู โยริโนะ (Ven. Choyu
Yorino) เป็นพระญีป่ นุ่ นิกายนิชเิ รน มีความรูจ้ กั มักคุน้ กับนายห้างโกตานี่
เป็ น อย่ า งดี และได้ ยิ น กิ ต ติ ศั พ ท์ ข องวั ด ปากน้ ำ จากนายห้ า งโกตานี่
มีความประสงค์จะมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุไทยเพื่อศึกษาการปฏิบัติ
สมถวิ ปั ส สนาตามแนววิ ช ชาธรรมกายของหลวงพ่ อ วั ด ปากน้ ำ แต่
เนื่องจากความไม่อำนวยของสังขาร จึงได้ฝากความหวังไว้กับลูกชาย
คือ พระโคเตทสุ โยริโนะ
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พระโคเตทสุ ได้เดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อ
ศึกษาและสังเกตุการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ในช่วงเวลาที่
เดินทางออกจากประเทศอินเดียเพือ่ กลับประเทศญีป่ นุ่ ได้ผา่ นประเทศไทย
จึ ง ตั ด สิ น ใจขออุ ป สมบทเป็ น พระไทย ณ วั ด ปากน้ ำ กรุ ง เทพฯ เมื่ อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ ได้ศึกษาและปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนว
วิชชาธรรมกายเป็นที่พึงพอใจ โดยเรียนพระกัมมัฏฐานจากพระอาจารย์
วีระ คณุตฺตโม หรือ พระคูนิโอ คาวาคิตะ ปัจจุบันคือ พระเดชพระคุณ
พระราชพรหมเถร รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ จนพอ
สมควรแก่เวลา ได้ลาสิกขากลับไปเป็นพระญี่ปุ่นเหมือนเดิม
พระโคเตทสุ โยริโนะ ได้นำการปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกายไป
เผยแพร่แก่ชาวญี่ปุ่นที่มีความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยส่วนตัวท่าน
เป็นคนสุภาพมีความกตัญญูอย่างยิ่ง ได้เลี้ยงดูมารดาในวัดของท่านจน
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต ในด้านความสัมพันธ์กับวัดปากน้ำ พระโคเตทสุมี
ความเคารพยำเกรงในเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ใน
ฐานะแห่งบิดา เมื่อไรก็ตามที่ทราบข่าวว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เดินทาง
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มาญี่ปุ่น ท่านจะมากราบถวายสักการะทุกครั้งไป ไม่ว่าจะอยู่ ไกลแค่ ไหน
ท่านก็จะเดินทางมา
ในการสร้างวัดญี่ปุ่น พระโคเตทสุ เป็นผู้มีส่วนสำคัญมากอีกท่าน
หนึ่ง ในเรื่องการประสานงานหาช่างก่อสร้างชาวญี่ปุ่นและที่สำคัญ
การได้วีซ่าพิเศษสำหรับพระภิกษุไทยที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่นนั้น สำเร็จได้เพราะพระโคเตทสุ
ปั จ จุ บั น พระโคเตทสุ โยริ โ นะ มี อ ายุ ๖๒ ปี เป็ น เจ้ า อาวาส
วัดนิจิเรนชู ฮอนโจ (Nichirenshu Honjo-ji) เป็นประธานสมาคม
วั ด ปากน้ ำ ญี่ ปุ่ น หรื อ นิ ฮ งปากน้ ำ ไค และยั ง ไปมาหาสู่ ช่ ว ยเหลื อ
วัดปากน้ำญี่ปุ่น ตราบจนปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์พระโคเตทสุ ท่านได้เล่าถึงความหวังของท่านใน
อนาคตที่ปรารถนาจะเห็นวัดปากน้ำ เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทและมีพระเถระทีม่ คี วามรูท้ ง้ั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั มิ าประจำ
เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชาวไทย ชาวญี่ปุ่น และผู้สนใจจาก
นานาชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น
นอกจากนี้ พระโยริโนะได้ประพันธ์หนังสือคู่มือการทำสมาธิเบื้องต้น
ภาษาญี่ปุ่น หรือ หนังสือ๑๘กายภาษาญี่ปุ่น ตามดำริของพระราชพรหม
เถรผู้เป็นอาจารย์และจัดพิมพ์หนังสือขึ้นมาในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๒๖ โดยมีคุณชาลี คุณผาสุข คุณฌานนท์ และคุณผาณิต โปษยะจินดา
เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ยังมีแจกให้แก่ชาวญี่ปุ่นที่
สนใจ สามารถขอรับได้ทช่ี น้ั หนึง่ หอวิปสั สนา (หอขาว) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
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หน้าปก หนังสือคู่มือการทำสมาธิเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดในการจัดพิมพ์หนังสือ
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คำลงท้ายหนังสือคู่มือการทำสมาธิเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่น
67

คำลงท้ายหนังสือ (แปล)
“การที่ ข้ า พเจ้ า ได้ ม าเขี ย นหนั ง สื อ คู่ มื อ การทำสมาธิ (Meiso no
Shiori) เล่มนี้ เนื่องด้วยพระอาจารย์คาวาคิตะมีความประสงค์อยากให้
เขี ย นขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชาวญี่ ปุ่ น ที่ เ พิ่ ง เริ่ ม หั ด ทำสมาธิ
โดยข้ า พเจ้ า ได้ รั บ คำแนะนำสั่ ง สอนจากพระอาจารย์ เ ป็ น อย่ า งมาก
ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และขอคุณพระรัตนตรัย
จงช่วยคุ้มครองดูแลท่านพระอาจารย์ด้วย
ข้าพเจ้าเป็นศิษย์คนหนึ่งที่ ได้รับการแนะนำในการนั่งสมาธิจากท่าน
รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระภาวนาโกศลเถระ (พระอาจารย์คาวาคิตะ)
ซึง่ อุปสมบท ณ วัดปากน้ำใน ปี ค.ศ.๑๙๖๔ ขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้พบกับความ
สุขสงบทางใจจากการนั่งสมาธิ และข้าพเจ้าหวังว่าจะมีท่านผู้อ่านที่ต้อง
ใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพียงหนึ่งท่านก็ดีหรือหลายท่านก็ดี ได้พบกับความ
สงบสุขและความมั่นคงแข็งแรงทั้งทางกายและใจ ผ่านการนั่งสมาธินี้ และ
ได้พัฒนาตนเพื่อเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐโดยสมบูรณ์ โดยเริ่มศึกษาพัฒนาตน
ตามแนวคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ เพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานในที่สุดด้วย
เทอญ
กราบนมัสการ
ปี โชวะ ๕๘ (พ.ศ.๒๕๒๖)
ผู้ประพันธ์”
ปัจจุบันพระโยริโนะ เป็นเจ้าอาวาสวัดฮอนโจ เมืองโยโกฮาม่า ท่าน
ยังคงได้เดินทางมาวัดปากน้ำในหลายๆวาระ เช่น เพือ่ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์
ในพิ ธี เ ฉลิ ม ฉลอง พระมหาเจดี ย์ ม หารั ช มงคล ในปลาย ปี พ.ศ.๒๕๕๕
และมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
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หลังจากถวายสักการะหลวงพ่อสมเด็จแล้ว ท่านก็ ได้ตรงมาที่ชั้น ๒
ของตึกบวรเทพมุนี ซึ่งเป็นกุฏิของพระราชพรหมเถร เพื่อสนทนาปราศัย
กับหลวงพ่อ โดยท่านมิได้ทราบมาก่อนว่าหลวงพ่อได้มรณภาพลงแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อขึ้นไปกุฏิชั้น ๒ ท่านพบว่ามีกุญแจ
ล็อคกุฏิหลวงพ่อไว้ ท่านจึงลงมาดูที่ชั้นล่าง เห็นประตูแง้มไว้ แม่ชีเห็นจึง
เชิญให้ท่านเข้ามา ท่านจึงทราบว่าหลวงพ่อได้มรณภาพลงแล้ว
จากการโทรศัพท์ ไปพูดคุยกับท่าน ท่านเล่าว่าท่านรูส้ กึ ช็อคมาก คิดว่า
จะมาเยี่ยมหลวงพ่อ คิดว่าท่านน่าจะสบายดีอยู่ แต่พอเห็นอัฐิหลวงพ่อ
แล้ว ก็เข่าอ่อนหมดแรงในทันที ท่านใช้เวลานัง่ อยูท่ หี่ อ้ งพระกัมมัฏฐานชัน้ ๑
ใต้กุฏิหลวงพ่ออยู่เป็นเวลานานพอสมควร ท่านจึงลากลับไป และเดินทาง
กลับประเทศญี่ปุ่นในวันรุ่งขึ้น

พระโยริโนะ เข้าถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
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พระทาเคชิ คุโรดะ
(Takeshi Kuroda)
พระทาเคชิ คุโรดะ เป็นพระญี่ ปุ่นศิษย์หลวงพ่อ อีกองค์หนึ่ง ที่ ได้
อุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ แม้ลาสิกขากลับประเทศญีป่ นุ่
ไปเป็นพระญีป่ นุ่ ณ วัดเซ็นโคจิ จังหวัดโยโกฮาม่า (http://www.zenkouji.
net/) ตามเดิมแล้ว ท่านก็ยังติดต่อหลวงพ่อเสมอๆ ทางวัดของท่านคุโรดะ
ได้มี โครงการพระสงฆ์แลกเปลี่ยน ส่งพระญี่ป่นุ มาเข้าอุปสมบทที่วัดปากน้ำ
และเรียนพระกัมมัฏฐานกับหลวงพ่อเป็นประจำต่อเนือ่ งเป็นเวลาหลายๆ ปี

หลวงพ่อ และพระคุโรดะ (ซ้าย) ณ วัดเซ็นโคจิ จังหวัดโยโกฮาม่า
เดือนพฤษภาคม ค.ศ.๑๙๗๓
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หลวงพ่อและครอบครัวท่านคุโรดะ

จดหมายจากท่านทาเคชิ คุโรดะ ถึงหลวงพ่อ
แจ้งเรื่องพระสงฆ์แลกเปลี่ยนที่กำลังจะเดินทางมาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ
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พระคุโรดะ (ภาพจากหนังสือจดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่น)
ในหนังสือจดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่นได้กล่าวถึงพระคุโรดะว่า
พระตาเกชิ คุโรดะ นิกายโซโตเซน วัดเซ็นโคจิ จังหวัดโยโกฮาม่า
ได้มาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เมื่อท่านอายุได้ ๒๗ ปี
ท่านได้ศกึ ษาสมถวิปสั สนาตามแนววิชชาธรรมกายจนพอแก่ความต้องการ
จากนั้นได้ลาสิกขากลับไปเป็นพระญี่ปุ่น …
ท่ า นเป็ น ๑ ใน ๓ รู ป ของพระญี่ ปุ่ น ผู้ มี บ ทบาทสำคั ญ ในการ
ช่วยเหลือติดต่อประสานงานต่างๆ ในการสร้างวัดไทยในญี่ปุ่น ...
โดยส่ ว นตั ว ท่ า นเป็ น ผู้ ส นใจพระพุ ท ธศาสนาแบบไทยมาก ได้
เดิ น ทางไปมาประเทศไทยหลายครั้ ง คราวหนึ่ ง ท่ า นได้ น ำพระบรมสารีริกธาตุที่ ได้รับการถวายจากประเทศไทยกลับไปประเทศญี่ปุ่น และ
ได้มอบให้ท่านอิโต ชินโจ ประธานพุทธศาสนิกชนแห่งนิกายชินเนียวเอ็น
เป็นเหตุให้ท่านอิโต ชินโจ เดินทางมาเยือนวัดปากน้ำ ๒ ครั้ง และได้
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ถวายพระพุทธรูปปางไสยยาสน์แด่วัดปากน้ำ ๑ องค์ เป็นการสร้าง
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสอง
คณะเดิ น ทางไปประเทศญี่ ปุ่ น ของเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ และ
พระราชพรหมเถรแต่ละครั้งได้พระตาเกชิมาช่วยถวายความสะดวกใน
การเดินทางเลือกหาที่ดินสร้างวัดปากน้ำญี่ปุ่นแต่ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผลใน
ระยะสิบปีแรก กระทั่งคุณพิมใจ และคุณฮิโตชิ (อาทิตย์) มัตสุโมโต
ได้อาสาเข้ามาช่วยเต็มตัว
ในระยะ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา พระตาเกชิมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
ต้องเข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลบ่อยๆ เมื่อครั้งรวบรวมประวัติของท่าน
พระตาเกชิได้ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จากนั้นอีก ๑๙ วัน ตรงกับวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ก็ถึงแก่มรณภาพ ขณะอายุได้ ๖๖ ปี

ประวั ติ โ ดยย่ อ พระทาเคชิ คุ โ รดะ ที่ ร ะบุ ว่ า ท่ า นมาอุ ป สมบทที่
วัดปากน้ำ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. ๑๙๖๕ (ทีม่ า: http://www.zenkouji.net/
tera/Dbushi.htm)
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เนื่ อ งด้ ว ยในนิ ก ายโซโตเซน ที่ ท่ า นคุ โ รดะสั ง กั ด นั้ น พระภิ ก ษุ
สามารถมีครอบครัวได้ ท่านจึงมีบตุ รและธิดารวม ๓ คน หลังจากท่านทาเคชิ
คุโรดะ ได้มรณภาพลงในปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ บุตรชายคนที่ ๓ ของท่าน
ที่ มี ชื่ อ ว่ า พระฮาคุ ชิ คุ โ รดะ (Hakushi Kuroda;黒田 博志)
ซึ่ ง จบการศึ ก ษาจากคณะพุ ท ธศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย Komazawa
เมืองโตเกียว ก็ ได้รับสืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสแทน ซึ่งพระฮาคุชิ คุโรดะ
ก็ได้เคยมาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ด้วยนับว่า
วัดปากน้ำมีความสัมพันธ์กับวัดเซ็นโคจิถึงสองชั่วคนเลยทีเดียวก็ว่าได้

ประวัติพระฮาคุชิ คุโรดะ เจ้าอาวาสวัดเซ็นโคจิองค์ปัจจุบัน
ซึ่งระบุว่ามาอุปสมบทที่วัดปากน้ำ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑
(ที่มา http://www.zenkouji.net/tera/Dhakusi.htm)
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ลำดับที่ ๗๓. พระฮิโรฉิ กูโรดะ
(เอกสารจากหนังสือจดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่น
สันนิษฐานว่า เนื่องด้วยตัวคันจิในชื่อท่าน อ่านว่า ฮิโรฉิ ก็ ได้)

(แถวหน้า) เจ้าพระคุณสมเด็จ, พระกิตติวุฑฺโฒ, พระราชพรหมเถร,
พระซาซากิ
(แถวหลัง) นายห้างโคะตานิ, พระคุโรดะ
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พระมิจิอากิ ไซกาวะ
(Michiaki Saikawa; 才川道昭)
จากข้อมูลในหนังสือจดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่น พบว่า พระมิจิอากิ
ไซกาวะ ได้บรรพชาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ในวันที่ ๑๒ กันยายม ๒๕๑๙

ภาพจากหนังสือจดหมายเหตุวัดปากน้ำญี่ปุ่น
ท่านมีสว่ นสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทของไทย
ไปสูช่ าวญีป่ นุ่ โดยท่านได้รวบรวมและเขียนหนังสือพิธขี อบรรพชาอุปสมบท
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งได้ตีพิมพ์ขึ้นในปี
พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อ
ให้สะดวกต่อชาวญี่ปุ่นที่ต้องการมาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
สืบต่อไป โดยปัจจุบันหนังสือนี้ก็ยังพอมีเหลืออยู่ สามารถติดต่อขอรับได้ที่
ชั้นหนึ่งหอวิปัสสนา (หอขาว) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เช่นเดียวกับหนังสือ
คู่มือการทำสมาธิเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่น ที่ท่านพระโยริโนะจัดทำไว้
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หน้าปกหนังสือพิธีขอบรรพชาอุปสมบท ภาษาญี่ปุ่น
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คำนำหนังสือโดยหลวงพ่อสมเด็จ
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คำนำหนังสือโดยพระไซคาวะ
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คำนำผู้เรียบเรียง (แปล)
เนื่องด้วยปัจจุบันจำนวนคนจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นดินแดนแห่งพุทธนิกาย
มหายาน ที่ต้องการลองศึกษาพุทธแบบเถรวาทมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ ไม่ ได้บังคับให้พระสงฆ์ที่
บวชแล้วต้องเป็นสงฆ์ ไปตลอดชีวิต สามารถสึกได้เมื่อต้องการ จึงทำให้มี
คนที่บวชแบบชั่วคราวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีพระสงฆ์ชาวต่างชาติเข้า
มาบวชเพื่อศึกษา เจริญสมถวิปัสสนา เพื่อบำเพ็ญบารมีเป็นจำนวนมาก
แต่เนื่องด้วยการอุปสมบทตามแบบเถรวาทนี้ต้องผ่านพิธีอุปสมบทซึ่งต้อง
กล่าวเป็นภาษาบาลี ซึ่งการจำบาลีเพื่อการอุปสมบทนี้ ก็ ไม่ ใช่เรื่องยาก
เกินไปนัก แต่ถ้าจะให้รู้ซึ้งถึงความหมายของบาลีที่เปล่งแต่ละคำ และ
ลำดับแต่ละตอนของพิธีอุปสมบทแล้ว เอกสารคำแปลภาษาอังกฤษที่มีอยู่
ก็ยังไม่ครอบคลุมและตรงกับความต้องการนัก
ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ พระธรรมธี ร ราชมหามุ นี เจ้ า อาวาสวั ด ปากน้ ำ
(ปัจจุบันคือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) จึงได้มีประสงค์ ให้แปลเป็น
ภาษาญี่ปุ่น แต่เนื่องด้วยข้าพเจ้าไม่ ใช่คนที่เก่งด้านภาษานัก อาจจะทำได้
ไม่ดีและสมบูรณ์นัก แต่ด้วยความคิดที่ว่าอยากจะแปลให้คนรุ่นหลังได้เป็น
ประโยชน์ ไม่มากก็น้อย จึงได้เริ่มลองแปลขึ้น
โดยในการแปลและเรียบเรียงคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้
ได้รบั คำแนะนำและควบคุมจากพระอาจารย์คาวาคิตะ คุนโิ อะ รองเจ้าอาวาส
(พระภาวนาโกศลเถร) รวมทั้งได้ค้นคว้าจากคำแปลภาษาอังกฤษ และ
พระไตรปิฎก โดยประโยคภาษาบาลีที่เป็นส่วนสำคัญนี้ ได้ท่านอาจารย์
ดร.ฮิโรโมโตะ มิซึ โนะ จากมหาวิทยาลัยโคมะซาวะที่เคารพ ได้ช่วยแนะนำ
และตรวจทานให้ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ศัพท์
81

คำแปลต่างๆ นั้น ได้รับความช่วยเหลือจาก พระฮายาชิ พระโตมิตะ และ
พระมาเซะ ซึ่งเป็นพระแลกเปลี่ยนจากวัดโซจิจิ เมืองโยโกฮาม่า และใน
การเรียบเรียงนั้น ก็ ได้ท่านอาจารย์ โยชิฟูมิ โนมิยามะแห่งวัดเลียบ ได้ ให้
ความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในส่วนของเอกสารแนบ (appendix)
ด้านหลัง เรื่อง “คำสอนของพระอุปัชฌาย์” และ “หน้าที่ของภิกษุ” นั้น
ท่านพระอาจารย์ซาซากิซึ่งเคยอุปสมบทที่วัดปากน้ำมาก่อนได้ทำการจด
บันทึกไว้ จากคำพูดของท่านพระอาจารย์คาวาคิตะ (พระภาวนาโกศลเถร)
ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้
จงช่วยดลบันดาลให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง รวมทัง้
มีคนเข้าใจในพระพุทธศาสนานิกายมหายานมากขึ้น ลึกซึ้งขึ้น และขอให้
ธรรมะของพระพุ ทธองค์ ซึ่งเปรียบเสมือนแสงไฟที่ส่องสว่างนำทางนี้
ได้เจริญรุ่งโรจน์ยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐ (ปี โชวะ ๕๒)
พระไซคาวะ มิจิอาคิ วัดปากน้ำ
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นายห้างโคะตานิ
นอกจากท่านซาซากิ ท่านโยริโนะ ท่านคุโรดะ และท่านไซคาวะ
พระญี่ ปุ่ น ทั้ ง ๔ รู ป ที่ ก ล่ า วแล้ ว นี้ ยั ง มี น ายห้ า งโกตานี่ (ชื่ อ เต็ ม ว่ า
นายคาเมะทาโร่ โคะตานิ ; Kametaro Kotani; 小谷亀太郎)
บริษัท Pacific & Orient ซึ่งเป็นนายกพุทธสมาคมญี่ป่นุ ในประเทศไทย
และเป็นเหมือนสะพานประสานสัมพันธ์วดั ปากน้ำ ประเทศไทย และวัดต่างๆ
ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
ชื่อนายห้างโคะตานิ หรือที่ปรากฏในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับหลวง
พ่อในชื่อว่านายห้างโกตานี่ เป็นบุคคลที่รู้จักกันกว้างขวางในหมู่ชาวญี่ปุ่น
ที่อาศัยในประเทศไทย ในเอกสารรายงานประวัติร้อยปีสมาคมคนญี่ปุ่น
ในประเทศไทย (http://www.jat.or.th/?page_id=11095) ซึ่งเผยแพร่
ปีค.ศ. ๒๐๑๓ ได้กล่าวถึงนายห้างโคะตานิ ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว ว่าเป็น
ผู้ที่คนญี่ปุ่นในประเทศไทย หลายๆ คนเคารพ
จากเอกสารของทางสมาคมทราบว่า นายห้างโคะตานิ เกิดปีค.ศ.๑๙๑๖
จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ท่านมาประเทศไทยประมาณปีค.ศ.๑๙๓๙
เพื่ อ ดู แ ลกิ จ การการค้ า ของบริ ษั ท หนึ่ ง ปี ค .ศ.๑๙๔๗ หรื อ ปี โ ชวะ ๒๒
ท่านเปิดบริษัท Pacific & Orient ขึ้นเพื่อขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทนี้อยู่
ใกล้ โรงแรมรอยัลออคิด จากนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปีค.ศ.๑๙๕๓
ท่านได้ฟน้ื ฟูสมาคมคนญีป่ นุ่ ในประเทศไทย และดำรงตำแหน่งนายกสมาคม
จนถึงปี ค.ศ. ๑๙๘๙ รวมทั้งหมดเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปี นอกจากนี้ ที่วัด
เลียบ ขาดพระสงฆ์ญี่ปุ่นที่ดูแลวิหารที่ตั้งโกศที่บรรจุอัฐิของชาวญี่ปุ่นที่เสีย
ชีวิ ต ในแผ่ นดิ นไทย นายห้างโคะตานิจึงได้นิมนต์พระภิกษุจากโคยะซัง
นิ ก ายชิ น กอน มาช่ ว ยดู แ ล ซึ่ ง พระนากะฮาระเป็ น องค์ แ รกที่ ม าใน
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ปี ค.ศ. ๑๙๖๑ หลังสงครามโลกสงบลง หลังจากนั้นก็มีการนิมนต์พระญี่ปุ่น
มาเปลี่ยนกันดูแลวิหารทุกๆ ๓ ปี

วิหารที่ตั้งโกศบรรจุอัฐิชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในประเทศไทย
นอกจากนีน้ ายห้างโคะตานิยงั เป็นผูช้ ว่ ยพระญีป่ นุ่ ให้มาบวชในประเทศไทย
ท่ า นจึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น บิ ด าของพระญี่ ปุ่ น ที่ ม าแลกเปลี่ ย นในไทย และ
ในปี ค.ศ.๑๙๖๐ ท่ า นได้ รั บ เลื อ กเป็ น ประธานสมาคมพุ ท ธศาสนิ ก ชน
ของโลก หรือ World Fellowship of Buddhists (WFB) ท่านเสียชีวิตใน
ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ด้วยอายุ ๘๓ ปี
ในเอกสารของทางสมาคมได้ ก ล่ า ว่ า นายห้ า งโคะตานิ เ ขี ย น
บทความหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์มากในนิตยสารชื่อ “กรุงเทพ” ของสมาคม
คนญี่ปุ่น ในประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่อง “การรับศีล” ที่คนไทยต้องพนมมือ
และกล่าวศีลตามพระสงฆ์ ซึ่งการรับศีลแบบนี้ ไม่มี ในญี่ปุ่น องค์ประกอบ
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ของศีล ๕ คำกล่าวเป็นบาลี การนิมนต์พระในประเทศไทยที่จะต้องนิมนต์
จำนวนพระเป็นเลขคูส่ ำหรับงานอวมงคล เช่น งานศพ และนิมนต์เป็นเลขคี่
เช่นงานแต่งงาน หรือ พิธีเปิดบริษัท รวมทั้งได้อธิบายถึงศีลและจริยวัตร
ของพระภิกษุไทย ซึ่งต่างจากพระสงฆ์ ในญี่ปุ่น เช่น การรับบิณฑบาตร
ในตอนเช้า การฉันก่อนเทีย่ ง การห้ามถูกเนือ้ ต้องตัวสตรี ตลอดจนการเรียน
ภาษาบาลีจนถึงเปรียญธรรม ๙ และได้เล่าถึงความเป็นอยู่ของพระญี่ปุ่น
ซึง่ มาแลกเปลีย่ นทีว่ ดั เลียบและวัดปากน้ำ ว่าต้องรักษาศีลและศึกษาปฏิบตั ิ
ธรรมะอย่างเข้มงวด
หมายเหตุ: ทีว่ ดั เลียบ หรือวัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ นี้ มีโกศทีบ่ รรจุอฐั ิ
ของชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยเมจิ และสมุดบันทึกที่เก็บ
รักษาไว้ ในโกศนั้น ได้จดบันทึกรายชื่อของชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตเหล่านั้น
ตั้งแต่สมัยเมจิจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนนับได้กว่า ๖๐๐ คน นับเป็นสถานที่
สำคัญแห่งหนึ่งของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันวิหารบรรจุ
อัฐินี้ ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (www.jat.
or.th) โดยจะมีพระญี่ปุ่นดูแลอยู่อย่างน้อยหนึ่งรูป

ภายในวิหารที่วัดเลียบ (วัดราชบูรณะ)
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นายห้างโคะตานิ (ยืนหลังหลวงพ่อ) และภรรยา (ใส่แว่น ยืนฝั่งตรงข้าม)

(แถวหน้าจากซ้าย) พระคุโรดะ หลวงพ่อ หลวงพ่อสมเด็จ พระกิตติวุฑฺโฒ
(แถวหลังจากซ้าย) นายห้างโคะตานิและภรรยา
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นอกจากนี้ ยั ง ปรากฏชื่ อ ชาวญี่ ปุ่ น อื่ น ๆ ในประเทศไทย ได้ แ ก่
นายห้างฮิดาก้า คุณหมอตากิงาว่า นายห้างฮานาย่า และคุณหมอชิบาซากิ
(ตลาดพลู)

กระดาษบันทึก ลายมือหลวงพ่อ
นายห้างโคะตานิ หรือ นายห้างโกตานี่ ได้ติดตามหลวงพ่อสมเด็จ
และหลวงพ่ อ ไปญี่ ปุ่ น ในหลายๆครั้ ง ดั ง ที่ พ บได้ ใ นหลั ก ฐานต่ า งๆ เช่ น
หนังสือบันทึกสมเด็จ ทีเ่ ป็นบันทึกเกีย่ วกับการไปเยือนประเทศญีป่ นุ่ ๒ ครัง้
ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑
ในปี ค.ศ. ๒๕๑๖ นายห้างโคะตานิอาราธนาหลวงพ่อพระราชพรหม
เถรไปญี่ ปุ่ น เพื่ อ ร่ ว มในพิ ธี ม อบพระพุ ท ธรู ป ให้ วั ด ญี่ ปุ่ น ทั้ ง หมด ๔ วั ด
หนึ่งในนั้นคือ วัดโกยาซัง เบทซุอิง เกียวโต ซึ่งเป็นวัดของพระซาซากิ
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สำเนาจดหมายอาราธนาหลวงพ่อในปี พ.ศ. ๒๕๑๖
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ป้ า ย: ขอต้ อ นรั บ เจ้ า คุ ณ ภาวนาโกศลเถร วั ด ปากน้ ำ ภาษี เ จริ ญ
ทู ต ความสั ม พั น ธ์ ไทยญี่ ปุ่ น เนื่ อ งในโอกาสพิ ธี ถ วายพระพุ ท ธรู ป ไทย
ให้แก่วัดโซโตะคุอิน (増徳院) เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากะวา
และวัดทาคาโนจิ (高野寺) เมืองโอบิฮิโระ เกาะฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ ๑ พฤษภาคม ปีโชวะ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) เวลาบ่ายสองโมง เนื่องใน
โอกาสที่หลวงพ่อได้นำพระพุทธรูปจากไทยไปถวาย
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พิธีถวายพระพุทธรูปไทย เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
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ส่วนหนึ่งของคำปราศัยของเจ้าอาวาสวัดโซโตะคุอินและรองเจ้าอาวาส
วัดทาคาโนจิ ในพิธีรับมอบพระพุทธรูปไทย เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
ซึ่งหลวงพ่อเก็บรักษาไว้อย่างดี
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ลงนามรับมอบพระพุทธรูปจากวัดปากน้ำ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๑๖
ลงนามด้านขวา โดยพระภาวนาโกศลเถร รองเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ
ลงนามด้านซ้าย โดยพระโคเดน ซาซากิ วัดโกยาซัง เบทซุอิง เกียวโต
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เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
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วัดคินคะคุจิ เมืองเกียวโต
(วัดทอง หรือที่เป็นปราสาทโชกุนในเรื่องอิกคิวซัง)

หลวงพ่อ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๑๖
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หลวงพ่อ หน้าทางเข้า ศาลเจ้าเฮอันจิงกู เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ถ่ายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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หลวงพ่อ ถ่ายภายในศาลเจ้าเฮอันจิงกู เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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หลวงพ่อและศิษย์พระญี่ปุ่น
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การสร้างพระผงธรรมขันธ์รุ่น ๔ วัดปากน้ำ*

เมือ่ พระของขวัญรุน่ ๓ ทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี
หลวงพ่อวัดปากน้ำได้สร้างไว้เป็นรุ่นสุดท้ายได้หมดลงแล้ว และปรากฏว่า
ยังมีผู้นิยมต้องการพระวัดปากน้ำอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางวัดปากน้ำ
โดยคณะศิษยานุศิษย์จึงได้ทำการจัดสร้างพระขึ้นใหม่อีกรุ่นหนึ่ง นับเป็น
รุ่นที่ ๔ ต่อจากรุ่นที่ ๓ ที่หลวงพ่อได้สร้างไว้ ทางวัดได้ดำเนินการจัดสร้าง
ขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสเป็นประธาน
และได้มอบหมายให้พระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม) อาจารย์ ใหญ่
ฝ่ายวิปัสสนาธุระดำเนินการจัดสร้างพระผงธรรมขันธ์ร่นุ ๔ ขึ้นมามีจำนวน
๘๐๐,๐๐๐ องค์ (แปดแสน) โดยได้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้น
มา และได้เริ่มนำออกให้เช่าบูชาเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้
จำหน่ายหมดในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พระรุ่น ๔ นี้มีชื่อเรียกว่า “พระธรรมขันธ์”
มีคำชี้แจงตอนหนึ่ง ของพระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถร ใน
สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาภิรมเป็นคำชี้แจงที่พิมพ์ห่ออยู่กับ
พระธรรมขันธ์ ซึ่งมี ใจความตอนหนึ่งว่า
....เนื่องด้วยพระของขวัญของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
หลวงพ่ อ วั ด ปากน้ ำ ทั้ ง ๓ รุ่ น ได้ แ จกหมดไปแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๔ สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางวัดจึงได้จัดทำพระผงขึ้นใหม่ เรียกว่า “พระธรรมขันธ์
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วัดปากน้ำภาษีเจริญ” โดยนำผงพระของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ทั้ง ๓ รุ่น คือรุ่น ๑ รุ่น ๒ รุ่น ๓ ผสมรวมกันเพื่อทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์
และนำเข้าพิธี โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้วิชาธรรมกายทำพิธีตลอดไตรมาสสาม
เดือนในพรรษาและได้เริ่มแจกในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อันเป็นวัน
ออกพรรษา เมือ่ ท่านทัง้ หลายได้รบั ไปแล้ว จงเก็บรักษาไว้ ให้ดี เมือ่ มีอปุ สรรค
อันใดเกิดขึ้น จงตั้งจิตอธิษฐานเอาเถิด...
ในการสร้างพระธรรมขันธ์นี้ ทางวัดได้จัดพิมพ์พระคะแนนในรุ่นนี้
ขึ้นด้วย เรียกว่า พระคะแนนรุ่น ๔ โดยใช้แม่พิมพ์เดียวกัน พระคะแนนนี้มี
ความแตกต่างพิเศษจากพิมพ์ธรรมดาอยู่ ๒ ประการ คือด้านหน้าองค์พระ
จะใส่เส้นเกศาของหลวงพ่อไว้ทุกองค์ เส้นเดียวก็มี หลายเส้นก็มี บางองค์
อาจจะไม่ปรากฏเห็น เนื่องจากหลุดหายไปหรือไม่ก็อาจจะฝังจมอยู่ ในเนื้อ
ด้านหลังองค์พระจะมีตัว “ภ” พิมพ์อยู่เป็นพิเศษอยู่ ด้วย อักษรตัว “ภ” นี้
ย่อมาจากคำว่า “พระครูภาวนาภิรม” ชือ่ ของผูส้ ร้างในสมัยนัน้ พระคะแนนนี้
มีทั้งชนิดพิมพ์ ๔ เหลี่ยม และชนิดพิมพ์ ๓ เหลี่ยม ทางวัดได้นำออกให้
ประชาชนได้นำออกให้ประชาชนได้เช่าบูชาในราคาองค์ละ ๑๐๐ บาท
ส่วนพิมพ์ธรรมดาองค์ละ ๒๕ บาทเท่านั้น

พระผงธรรมขันธ์รุ่น ๔ นี้ ถึงแม้จะเป็นรุ่นที่คณะศิษย์ของหลวงพ่อ
เป็นผู้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกหรือเป็นรุ่นแรกที่คณะศิษย์ ได้สร้างขึ้นก็ตาม
หากจะกล่าวถึงในด้านชื่อเสียงและความนิยมโดยทั่วไปแล้วก็นับได้ว่าไม่
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แตกต่างจากพระของขวัญรุ่น ๑ รุ่น ๒ และรุ่น ๓ ที่หลวงพ่อได้สร้างขึ้น
เนื่องเพราะว่าในรุ่นนี้ ได้นำเอาผงพระของขวัญของหลวงพ่อทั้ง ๓ รุ่นมา
เป็นส่วนผสมด้วยประการหนึง่ อีกประการหนึง่ ก็คอื ได้ทำพิธบี รรจุอานุภาพ
ตามหลักวิชาธรรมกายเหมือนรุน่ ๑-๒-๓ ซึง่ ทางคณะศิษย์ ได้ปฏิบตั สิ บื ทอด
ต่อกันมาโดยไม่ขาดสาย จนถึงปัจจุบัน พระธรรมขันธ์รุ่น ๔ นี้ จึงคงความ
ศักดิ์สิทธิ์มีผู้นิยมนำไปสักการบูชากันอย่างแพร่หลาย

แม่พิมพ์
แม่พิมพ์ของพระธรรมขันธ์รุ่น ๔ นี้ จัดแยกออกเป็น ๒ ประเภท
ด้วยกัน คือ ประเภทพิมพ์สเ่ี หลีย่ มกับประเภทพิมพ์สามเหลีย่ ม พิมพ์สเ่ี หลีย่ ม
นั้ น มี ๒ พิ ม พ์ และพิ ม พ์ ส ามเหลี่ ย มมี ๒ พิ ม พ์ เ ช่ น กั น เมื่ อ รวมกั น แล้ ว
พระธรรมขันธ์รุ่น ๔ จึงมีทั้งหมด ๔ พิมพ์ด้วยกัน ขนาดของพระธรรมขันธ์
แบบสี่เหลี่ยมทั้งสองพิมพ์กว้างประมาณ ๑.๗ ซม. ยาวประมาณ ๒.๔ ซม.
ความหนาประมาณ ๖ มม. ชนิดสามเหลี่ยมทั้ง ๒ พิมพ์ฐานกว้างประมาณ
๑.๗ ซม. สูงประมาณ ๒.๕ ซม. หนาประมาณ ๖ มม. พุทธลักษณะทั่วไป
ของพระสี่เหลี่ยมทั้ง ๒ พิมพ์นั้นเป็นพระนั่งสมาธิราบปางปฐมเทศนา พระ
หัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึน้ เป็นลักษณะจีบนิว้ อยู่ใน
ซุม้ เรือนแก้ว ข้างซุม้ ทัง้ สองด้านมีเส้นม่านเป็นขีดๆ เรียงกันเป็นลำดับ ฐาน
เป็นบัวคว่ำบัวหงายสองชั้น ด้านหลังองค์พระพิมพ์เป็นอักขระขอม อ่านว่า
“ธรรมขันธ์”
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พุทธลักษณะทั่วไปของพระพิมพ์สามเหลี่ยมทั้ง ๒ พิมพ์ เป็นพระนั่ง
สมาธิราบปางปฐมเทศนาเช่นกัน พระหัตถ์ซ้ายที่วางบนพระเพลา จีบเป็น
วงเข้าหากัน และพระหัตถ์ขวาที่ยกขึ้นก็มีลักษณะจีบนิ้ว ขอบรอบองค์พระ
เป็นลายกนกสวยงาม ด้านหลังพิมพ์เป็นอักขระขอม อ่านว่า “ธรรมขันธ์”
ส่วนผสมรุ่น ๔
พระธรรมขันธ์รนุ่ ๔ นี้ มีสว่ นผสมหลายอย่างจะกล่าวพอเป็นสังเขปดังนี้
๑. ปูนขาว ที่ทำจากเปลือกหอย ๒. กล้วยน้ำว้า ๓. ดอกไม้ต่างๆ
โดยเฉพาะดอกมะลิ ๔. ผงพระของขวัญรุ่น ๑ รุ่น ๒ และรุ่น ๓ ๕. อัญมณี
บางส่วน ๖. เส้นเกศาของหลวงพ่อ (โดยเฉพาะพระคะแนน) ๗. น้ำมันตัง้ อิว๊
๘. และอื่นๆ
เนื้อพระรุ่น ๔
พระธรรมขันธ์รุ่น ๔ นี้ แยกประเภทของเนื้อพระออกโดยทั่วๆ ไป
เป็น ๔ ประการคือ
พระเนื้อสีขาว ลักษณะของเนื้อจะเป็นสีขาวนวลไม่ ใช่ขาวซีด อีก
ประการหนึ่งจะเป็นสีขาวอมเหลืองอ่อนๆ พบมากโดยทั่วไป
เนื้อสีเหลือง เนื้อพระชนิดนี้มีทั้งชนิดสีเหลืองอ่อน สีเหลืองเข้ม
และสีลักษณะเหลืองใสคล้ายเนื้อเทียน เนื้อพระชนิดนี้จะเป็นที่นิยม
เนื้อสีคล้ำหม่น ลักษณะคล้ายๆ จะเป็นสีดำๆ หรือน้ำตาลปึกแก่ๆ
สีเนื้อชนิดนี้มีพบอยู่ ไม่มากนัก
เนื้อเกล็ดสีขาว พระเนื้อเกล็ดหรือที่รู้จักกันเรียกกันโดยทั่วไปว่า
“เนือ้ สังขยา” นี้ เป็นพระทีม่ เี นือ้ แปลกแตกต่างออกไปจากเนือ้ อืน่ ๆ ลักษณะ
ของเนื้อพระจะขึ้นเป็นเกล็ดขาวๆ เต็มไปทั่วทั้งองค์ หากถูกจับถูบ่อยๆ
หรือถูกความเปียกชื้น เกล็ดนี้ก็จะหลุดล่อนออกได้ สีของเนื้อพระด้านในที่
เป็นสีเหลืองก็มี ที่เป็นสีคล้ำๆ ดำๆ คล้ายสีน้ำตาลปึกก็มี พระเนื้อเกล็ดนี้
หากสังเกตให้ดีจะพบว่ามีจำนวนอัญมณีผสมรวมอยู่มาเป็นพิเศษ
ข้อสังเกต พระธรรมขันธ์รนุ่ ๔ นี้ มีขอ้ สังเกตบางประการทีน่ า่ สนใจ
คือเราจะพบเห็นว่า พระบางองค์อาจจะมีจุดตำหนิต่างๆ ที่ผิดหูผิดตา หรือ
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ผิดแปลกแตกต่างออกไปจากองค์อื่นๆ โดยทั่วไปบ้าง ไม่ว่าจะเป็นที่หูหรือ
ที่ซุ้มก็ตาม หรือบางทีจะปรากฏมีเส้นเป็นรอยพิมพ์แตกบ้าง และบางองค์
ปาก จมูก จะใหญ่ โตกว่าพิมพ์อื่นๆ ธรรมดาโดยทั่วไปบ้าง
ลักษณะต่างๆ ที่กล่าวนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการถอดพิมพ์บ้าง
เกิดจากแม่พมิ พ์ชำรุดร้าวบ้าง จากสาเหตุดงั กล่าวนี้ จึงทำให้เกิดการผิดเพีย้ น
ขึ้นมา แต่ถึงอย่างไรก็ตามพิมพ์ต่างๆ ดังกล่าวมานี้ถึงจะมีอยู่บ้างก็เป็น
ส่วนน้อยเท่านั้น ไม่ถือเป็นประมาณในการนับแยกพิมพ์ พระธรรมขันธ์
รุน่ ๔ ก็มเี พียง ๔ พิมพ์ตามแม่พมิ พ์ตน้ แบบเท่าเดิมทุกประการ มิใช่นอกเหนือ
มากไปกว่านี้

พระธรรมขันธ์ : รุ่นบรรจุกรุ
พระธรรมขันธ์รนุ่ บรรจุกรุนี้ สร้างขึน้ เมือ่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
โดยคณะศิษยานุศษิ ย์ซงึ่ มีพระธรรมธีราชมหามุนี (เจ้าอาวาส) เป็นประธานและ
พระภาวนาโกศลเถร (รองเจ้าอาวาส) เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง แล้วเสร็จ
เมื่ อ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ในปี เ ดี ย วกั น มี จ ำนวนประมาณ
๑,๒๐๑,๒๕๐ องค์ (หนึ่ ง ล้ า นสองแสนหนึ่ ง พั น สองร้ อ ยห้ า สิ บ ) โดยมี
วัตถุประสงค์ตอ้ งการจะสร้างเพือ่ เก็บบรรจุไว้ ในกรุ ทีห่ อเจริญวิปสั สนา โดย
ได้กำหนดไว้ว่า ในอีกร้อยปีข้างหน้าจึงจะทำการเปิดกรุนี้ แล้วนำพระที่ ได้
บรรจุลงไปนั้น นำออกมาจำหน่ายจ่ายแจกให้ประชาชนได้เช่าบูชาและจะ
ได้นำจตุปจั จัยที่ได้จากการนีม้ าบูรณปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะต่างๆ ภายในวัดต่อไป
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เนื่องจากพระรุ่นบรรจุกรุนี้ หลังจากที่ ได้ทำการบรรจุลงกรุเสร็จสิ้น
แล้ว ยังมีส่วนหนึ่งที่เหลือจากการบรรจุ ทางวัดจึงได้นำเอาส่วนที่เหลืออยู่
นั้น นำออกมาจำหน่ายให้ประชาชนได้เช่าบูชา มีประมาณ ๗๑,๐๓๒ องค์
(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบสอง) โดยได้จำหน่ายเพียงไม่กี่วันก็หมดลง คือ
เริ่ ม จำหน่ า ยตั้ ง แต่ วั น ที่ ๔ ถึ ง วั น ที่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๒๘ พระจำนวน
ดังกล่าวนี้ ก็ ได้หมดลงอย่างรวดเร็ว โดยได้จำหน่ายให้ประชาชนได้บูชา
องค์ละ ๑๐๐ บาท ซึ่งก็ ได้รับความนิยมสนใจจากประชาชนโดยทั่วไป
พระธรรมขันธ์รนุ่ บรรจุกรุนี้ ได้ ใช้แม่พมิ พ์อนั เดียวกันกับพระธรรมขันธ์
รุ่น ๔ เปลี่ยนแต่อักขระด้านหลัง อักขระด้านหลังองค์พระนั้นจะแตกต่าง
กัน ตัวอักขระจะมีความคมลึกกว่า และลักษณะการเดินเส้น การโค้งงอน
ของหัวหาง ของอักขระก็แตกต่างกันด้วย ส่วนในด้านเนื้อหาของพระรุ่น
บรรจุกรุนจ้ี ะหยาบกว่ารุน่ ๔ เล็กน้อย สีเนือ้ ส่วนมากมักจะออกเป็นสีเหลือง
และที่เป็นสีขาวก็มีบ้างแต่ก็น้อยกว่า ส่วนผสมต่างๆ ก็เป็นเช่นเดียวกับ
พระรุ่น ๔ ทุกประการ

พระรุ่นพิเศษ : สำหรับแจกเจ้าภาพที่บรรจุพระ
พระรุ่นพิเศษนี้ สร้างขึ้นสำหรับแจกแก่เจ้าภาพผู้ทำบุญบรรจุพระ
โดยเฉพาะผู้ที่บรรจุพระ ๑๐๐ องค์ จะได้รับแจกพระรุ่นพิเศษนี้ ๒ องค์
เป็นพิมพ์ ใหญ่ ๑ องค์ เป็นพิมพ์เล็ก ๑ องค์ จะแจกให้เฉพาะเจ้าภาพที่
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บรรจุพระเท่านัน้ ไม่มกี ารให้เช่าแต่ประการใด “สร้างขึน้ พร้อมกับพระธรรมขันธ์
รุ่นบรรจุกรุ” คือในปี ๒๕๑๘ มีส่วนผสม กรรมวิธีเช่นเดียวกันทุกประการ
พระรุ่นพิเศษพิมพ์ใหญ่
พระรุ่นพิเศษพิมพ์ ใหญ่ มีพิมพ์เดียว ขนาดองค์พระกว้างประมาณ
๒.๗ ซม. ยาวประมาณ ๓.๘ ซม. หนาประมาณ ๖ มม. เป็นพระนั่งสมาธิ
ราบปางปฐมเทศนา พระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้ว อยู่ ในซุ้มข้างซุ้มมีเส้นม่าน
เป็นขีดๆ ฐานบัวสองชั้น ด้านหลังเขียนเป็นอักขระขอม อ่านว่า ธรรมขันธ์
ด้านล่างต่อจากตัวอักขระพิมพ์เป็นตัว “ภ” อยู่ ในวงกลมและนอกจากนี้ยัง
ได้ โรยทับทิมหรือพวกอัญมณีไว้เป็นพิเศษที่ด้านหลัง และมีส่วนผสมของ
พระของขวัญรุ่น ๑-๒-๓ และเกศาของหลวงพ่ออีกด้วย เนื้อส่วนมากเป็น
สีขาว และสีเหลืองอ่อนๆ

พระรุ่นพิเศษพิมพ์เล็ก

พระรุ่นพิเศษพิมพ์เล็ก ขนาดองค์พระ กว้างประมาณ ๑.๗ ซม. ขาว
ประมาณ ๒.๔ ซม. ความหนาประมาณ ๔ มม. พุทธลักษณะทั่วไปเป็น
พระนั่งสมาธิราบปางปฐมเทศนา มีซุ้ม มีม่าน ฐานเป็นบัวสองชั้นเช่นเดียว
กับพระธรรมขันธ์รุ่น ๔ แต่องค์พระจะนูนเด่นลอยขึ้นมา ลักษณะใบหน้า
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การวางมือ และส่วนละเอียดต่างๆ จะแตกต่างกัน ด้านหลังเขียนเป็น
อักขระขอมอ่านว่า ธรรมขันธ์ อักขระด้านหลังเป็นแบบเดียวกับรุ่น ๔
และรุ่นบรรจุกรุทั้งสองอย่าง ส่วนผสมต่างๆ ก็เป็นเช่นเดียวกับรุ่น ๔ สี
เนื้อส่วนมากเป็นสีขาวและสีน้ำตาลเข้ม
*อ้างอิง : พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๙
รวบรวมโดย พระมหาสมควร แสนมหาเกษม
จาก เว็บไซต์วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
http://www.watpaknam.org/amulet/amulet_detail.php?id=61

พระธรรมกาย รุ่น ๕
เนื่องในวโรกาสที่ หลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี จะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี
ในเดือนตุลาคม ๒๕๒๗ ทางวัดจึงได้จัดสร้างพระผงรุ่น ๕ นี้ขึ้น เพื่อเป็นที่
ระลึกเนื่องในวโรกาสนี้ด้วย และใช้ชื่อเรียกพระรุ่นนี้ว่า “พระธรรมกาย”
ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามแนวปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
พระรุ่น ๕ นี้ มีลักษณะพิษที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆ คือรูปแบบของ
พระจะไม่มีซุ้ม ไม่มีฐานบัว ไม่มีเส้นม่านล้อมรอบ พุทธลักษณะของพระ
เป็นปางสมาธิ หรือทางวัดเรียกชื่อว่า “ปางธรรมกาย” มีพุทธลักษณะที่
งดงามได้สัดส่วน พระศกจะเรียงกันเป็นแถวอย่างมีระเบียบ หู ตา ปาก
จมูก กลมกลืนงดงาม และอีกประการหนึ่งขนาดของพระจะมีขนาดที่เล็ก
ว่าทุกๆ รุ่น เท่าที่เคยทำมา สีเนื้อพระมีทั้งสีเหลือง และสีขาว
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สร้างเมื่อ
จำนวน
ขนาด

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๗
๓,๐๐๐,๐๐๐ องค์ (สามล้าน)
องค์พระกว้างประมาณ ๑.๓ ซม. ยาวประมาณ ๑.๙ ซม.
และหนาประมาณ ๐.๕ ซม.
แม่พิมพ์
มีจำนวน ๒๕ พิมพ์
พุทธลักษณะ ลั ก ษณะหน้ า ตาของพระในจำนวนทั้ ง หมด ๒๕ พิ ม พ์ จ ะมี
ความละม้ายคล้ายกับพระซึง่ อยู่ใน ๔ ยุคสมัย ต่างๆ เหล่านีค้ อื
สมัยเชียงแสน สมัยอูท่ อง สมัยสุโขทัย และสมัยรัตนโกสินทร์
จาก เว็บไซต์วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
http://www.watpaknam.org/amulet/68.html
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สืบสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อสด
เมื่อหลวงพ่อเล็ก มรณภาพแล้ว หลวงพ่อพระราชพรหมเถรท่านได้
สานต่ อ เจตนารมณ์ ข องหลวงพ่ อ สด ต่ อ จากหลวงพ่ อ เล็ ก โดยการ
เปิ ด เทปบั น ทึ ก เสี ย งสอนธรรมะของพระมงคลเทพมุ นี ทุ ก วั น พฤหั ส ฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทีห่ อหลวงพ่อ (หอสังเวชนียม์ งคลเทพนิรมิตร) ให้แก่สาธุชน

นอกจากนี้ท่านยังปฏิบัติการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดเทป
บันทึกสอนธรรมะ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ให้สาธุชนได้ปฏิบัติธรรม
ทุกวัน ณ ห้องชั้น ๑ ตึกบวรเทพมุนี ใต้กุฏิของท่าน

108

กิจวัตรประจำวัน
๑.เนื่ อ งด้ ว ยอายุ แ ละสั ง ขารแม้ จ ะเดิ น ไม่ ไ หวท่ า นพยายามรั ก ษา
สุขภาพโดยกายภาพบำบัดให้แข็งแรง เพื่อปฏิบัติภารกิจสนธรรมะให้แก่
สาธุชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ย่อท้อและเหน็ดเหนื่อยต่อสภาพร่างกายที่
เจ็บป่วย ยังต้องอดทนสู้อุตส่าห์ ให้ศิษยานุศิษย์อุ้มลงมาสอนธรรมะให้แก่
สาธุชนทุกวัน ที่ใต้กุฏิท่าน

109

เหล่าศิษย์ช่วยกันยกหลวงพ่อขึ้นกุฏิชั้นสองหลังเลิกพระกัมมัฏฐาน
ในเวลา ๑๘.๓๐ น.
110

๒. กิ จ วั ต รประจำวั น อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของท่ า นหลั ง จากลงมานั่ ง รอ
ศิษยานุศษิ ย์ท่ีใต้กฏุ ใิ นเวลาประมาณห้าโมงเย็น เพือ่ รอคุมนัง่ พระกัมมัฏฐาน
รอบหกโมงเย็นแล้ว ท่านจะให้อาหารแก่บรรดาเต่าและตะพาบที่อาศัยอยู่
ในบ่อหอพระไตรปิฎกโบราณข้างๆกุฏิของท่านเสมอๆ อาหารของพวกเต่า
และตะพาบก็คือขนมปังแถวที่หลวงพ่อจะให้แม่ชีและลุงอุ่ยซื้อมาไว้เยอะๆ
และฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆ

111

๓. หลังจากเลิกนั่งสมาธิแล้วหลวงพ่อจะเมตตาเคาะหัวให้ศิษย์ที่
เข้าไปกราบทีละคน และแจกน้ำปานะคือแลคตาซอยและนมเปรี้ยวดัชมิล
รสผลไม้รวมที่ผ่านการเจริญภาวนาให้ศิษย์ทุกคน (ลุงอุ่ยจะเอาสายสิญจน์
พันรอบกล่องน้ำปานะที่วางบนโต๊ะท่าน ก่อนท่านนั่งภาวนาเสมอ)

ท่านยังคงปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างต่อเนือ่ งด้วยใจทีม่ ศี รัทธา ในพระพุทธศานา
อย่างมุ่งมั่นและเมตตาต่อศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอย่างล้นพ้น
112

รูปหลวงพ่อในความทรงจำ

113

114

115

116

หลวงพ่อควบคุมการสร้างพระของขวัญรุ่นที่ ๔
117

118

หลวงพ่อและพระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี)

119

120

121

122

ลายมือหลวงพ่อทั้งภาษาไทย อังกฤษ และบาลี
123

หลวงพ่อ และแม่ชีอุดมศรี ช่อเกตุ (ซ้าย) แม่ชีนงลักษณ์ คุ้มวิริยะ (ขวา)
ผู้คอยอุปฐากหลวงพ่อ
124

หลวงพ่อและ
อาจารย์เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์
(ปัจจุบัน คือ พระเทพญาณมงคล
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ
จ.ราชบุรี)

125

หลวงพ่อดูการก่อสร้าง สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔

126

หลวงพ่อ และศาลาการเปรียญ วัดหลวงพ่อสดฯ

127

พิธีอุปสมบท อาจารย์เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์

128

129

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และหลวงพ่อพระราชพรหมเถร

130

131

132

พระมหาภัทระ พระเทพญาณมงคล และหลวงพ่อ
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
133

งานยกช่อฟ้า พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ที่วัดหลวงพ่อสดปี ๒๕๕๖
134

หลวงพ่อได้เมตตามาให้ศิษยานุศิษย์สรงน้ำในงานวันสงกรานต์
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
135

136

กฐินที่เชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖

หลวงพ่อปล่อยโคมที่เชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖
137

หลวงพ่อพระครูณัฐนันท์ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร หลวงพ่อสุนัน
และลุงอุ่ย หลังสอนวิปัสสนาทุกวันพฤหัสบ่ายสองโมง

138

หลวงพ่อเมตตาเคาะหัวให้เพื่อ
เป็นสิริมงคลหลังนั่งภาวนาที่ใต้
กุฏทิ า่ นช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐

139

หลวงพ่อและพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อสดในงานวันคล้ายวันเกิด ๙๔ ปี
140

งานวันคล้ายวันเกิด ๙๔ ปี

พระราชพรหมเถร และทีมพระอุปัฏฐากทั้ง ๓ รูป ในงานวันคล้ายวันเกิด
๙๕ ปี (จากซ้าย) พระมหาภัทระ พระสุนัน หลวงพ่อ และ พระมหาอุดร

141

พระราชพรหมเถร งานสวดพระอภิธรรมตอนเย็น ถวายหลวงพ่อสด
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๙๕ ปี

142

พิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
143

พิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
144

พิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
145

น.ส.อภิษฎา อุตตรนที หลานสาวพระราชพรหมเถร
พิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ดร.ฑกลชัย อุตตรนที หลานชายพระราชพรหมเถร
พิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
146

พระเมรุลอยชั่วคราวสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระเมรุลอยชั่วคราวสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ
147

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เสด็จเป็นองค์ประธาน
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

148

งานพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

149

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทอดผ้ามหาบังสุกุล

พระภิกษุสามเณรร่วมส่งหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
150

บวช
ดี
หนี
โง่

เพื่อจักหลีกพ้น
กว่าทนรำคาญ
จากหมู่ชนพาล
เง่าดีกว่าเฝ้า

บ่วงมาร
รบเร้า
เพื่อสงบสุข แฮ
อยู่ด้วยกามคุณ
พระครูภาวนาภิรม
151

พิธีเก็บอัฐิธาตุในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

อัฐิธาตุของหลวงพ่อที่บรรจุในวิหารคตข้างพระอุโบสถ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
152

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๕๐ วัน มรณภาพ พระราชพรหมเถร
(๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)

153

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๐๐ วัน มรณภาพ พระราชพรหมเถร
(๒๕ กันยายน ๒๕๕๘)

154

พิธีบรรจุอัฐิพระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร วิ. (วีระ คณุตฺตโม)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ณ พระเจดีย์ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โดย
คุณทองหล่อ เตชะวิเศษ
สร้างถวายเป็นอาจาริยบูชา
แด่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อเจ้าคุณฯ
ผู้เป็นพระอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
155

156

157

158

ทำบุญวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)

159

ทำบุญวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
160

ตำแหน่งเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงพ่อที่เชียงใหม่ และทางไปจากสนามบิน
(https://www.google.com/maps?q=
18.4134315586343,98.6469520255923)
161

ตำแหน่งเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงพ่อที่เชียงใหม่ และทางไปจากสนามบิน
(https://www.google.com/maps?q=
18.4134315586343,98.6469520255923)
162

ตำแหน่งเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงพ่อที่เชียงใหม่ และทางไปจากสนามบิน
(https://www.google.com/maps?q=
18.4134315586343,98.6469520255923)
163

ตำแหน่งเจดีย์ 18°25’24.6”N 98°39’40.5”E
164

เรื่อง ธรรมกายคือพระพุทธเจ้าองค์จริง
และ อานิสงส์ของการบรรพชาอุปสมบท

โดย
พระเดชพระคุณ พระภาวนโกศลเถร
รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำฯ
ดั ง มี ม าใน ปฐมสมโพธิ ก ถา มารพั น ธปริ วั ต ต์ ปริ เ ฉทที่ ๒๘
พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ความว่า
เมือ่ ก่อนทีจ่ ะได้ตรัสรูพ้ ระสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ
นั้น พระมหาโพธิสัตว์เจ้าได้เคยถูก พระยามาราธิราช (พระยาวัสสวดีมาร)
ผจญด้วยประการต่างๆ แต่ก็ต้องพ่ายแพ้แก่บารมีแห่งพระมหาโพธิสัตว์
เจ้า
เมื่อพระพุทธองค์ ได้ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และ
ประกาศพระพุ ท ธศาสนาจวบจนกระทั่ ง เสด็ จ ดั บ ขั น ธ์ ป ริ นิ พ พานด้ ว ย
อนุ ป าทิ เ สสนิ พ พานธาตุ ไ ปแล้ ว ก็ ไ ด้ มี พ ระมหาเถระองค์ ห นึ่ ง ชื่ อ
พระอุปคุตต์มหาเถระ ได้มี โอกาสทรมานพระยามารจนสิ้นพยศ กลับเป็น
สัมมาทิฏฐิ และมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย แล้วเปล่งวาจาปรารถนา
พุทธภูมิตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ ไว้
พระอุปคุตต์มหาเถระนั้นมิได้เคยเห็นพระวรกายเนื้อของสมเด็จ
พระสัพพัญญูพทุ ธเจ้ามาก่อน และประสงค์จะได้เห็น จึงขอร้องให้พระยามาร
165

ซึ่งได้เคยเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อน ให้นิรมิตพระวรกายเนื้อ
แห่งสมเด็จพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอัครสาวกให้ดูว่า
“....อนึ่ง ท่านจะได้อนุเคราะห์แก่อาตมา ด้วยสมเด็จพระศาสดา
บังเกิดในโลกเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานเสียแล้ว เราได้เห็นแต่พระธรรมกาย
มิ ไ ด้ ทั น เห็ น ซึ่ ง พระสรี ร กาย ท่ า นจงสงเคราะห์ นิ ร มิ ต พระรู ป กายแห่ ง
พระศาสดาจารย์ พร้อมทั้งอาการทั้งปวงสำแดงแก่เราให้เห็นประจักษ์กับ
ทั้งพระอัครสาวกทั้งคู่ ให้ปรากฏด้วยฤทธิ์แห่งท่านกาลบัดนี้...”
พระยามารก็นิรมิตพระวรกาย แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พร้อมด้วยพระอัครสาวกและพระมหาอสีติมหาสาวก ให้เห็น
อนึ่ง ในกาลนั้น พระเจ้าธรรมาโศกราช ก็ ได้เสด็จมาทอดพระเนตร
พร้อมข้าราชบริพารด้วย พระองค์มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ใคร่
จะกระทำสักการะบูชาพระสถูปด้วยพระสรีรรูปแห่งพระองค์เอง มีกำหนด
๗ วัน จึงให้เอาปุยสำลีชุบด้วยน้ำมันหอมถึง ๕๐๐ หม้อ มาพันพระกาย
ตั้งแต่พระศอตลอดลงไปตราบเท่าถึงพระบาท แล้วเสด็จไปยืนประดิษฐาน
อยู่ ที่ ห น้ า พระเจดี ย์ ยกพระหั ต ถ์ อั ญ ชุ ลี เ หนือ อุ ต ตมั งคศิ โ รตม์ ทรงพระ
ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วให้จดุ เพลิงเข้าทัว่ พระสรีรรูปกายๆ บมิได้หวัน่ ไหว
ตามบูชาดุจประทีป และเปลวเพลิงนัน้ ก็พลุง่ โพลงขึน้ ไปบนอากาศสูงประมาณ
ถึง ๒ ชั่วบุรุษ แล้วออกพระวาจาตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณว่า นโม ตสฺส
ภควโต อรหโต สมฺพุทฺธสฺส อิติปิ โส ภควา ฯลฯ พุทฺโธ ภควาติ สฺวากฺขาโต
ฯลฯ สุปฏิปนฺโน จนจบตรัสสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย บมิได้วิการหวั่นไหว
ด้วยเปลวเพลิงอันร้อน และพระสกนธ์กายนั้นกลับเย็นดุจลูบไล้ด้วยน้ำ
จั น ทน์ สุ ค นธรส แต่ ก ระทำพระกายเป็ น ประที ป ตามบู ช าพระมหาสถู ป
๗ วารถ้วน ๗ วัน แล้วจึงโสรจสรงอุทกธาราชำระพระสรีรกาย ทรงซึ่ง
เครื่องพระวิภูสนาภรณ์แวดล้อมด้วยเอนกนิกรคณามาตย์ กระทำอภิวาทน์
พระมหาสถูปเสร็จแล้ว ก็เสด็จบทจรประทักษิณสิ้นตติยวาร ๓ รอบ และ
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ทรงสดับพระสัทธรรมเทศนา อันพระขีณาสพสงฆ์สำแดงถ้วนถึง ๗ วัน ๗ คืน
แล้ว ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์และทรงถวายไทยทานต่างๆ เสร็จแล้ว ก็
นมัสการลาเสด็จนิวัตตนาการกับทั้งราชบริวารสู่พระราชนิเวศน์ และเมื่อ
สมเด็จบรมกษัตริยท์ รงกระทำมหามหกรรมสำเร็จแล้ว จึงตรัสถามพระสงฆ์
เถรานุเถระว่า “ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ตัวข้าพเจ้านีจ้ ะได้เป็นญาติในพระพุทธ
ศาสนาแล้วและหรือ?”
พระโมคคั ล ลี บุ ต รติ ส สมหาเถระจึ ง ถวายพระพรว่ า “ดู ก รบพิ ต ร
ดังฤาจะได้เป็นญาติในพระศาสนา?”
พระเจ้าธรรมาโศกราช จึงได้ตรัสถามต่อไปอีกว่า “ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า
ข้ า พเจ้ า เสี ย สละทรั พ ย์ ถึ ง ๙๐ โกฏิ สร้ า งพระวิ ห ารและพระสถู ป ถึ ง
๘ หมื่น ๔ พัน ยังบมิได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนา ก็จะกระทำกุศล
สิ่งใดจึงจะได้เป็นญาติในพระพุทธศาสนาเล่า?”
พระโมคคัลลีบุตรติสสมหาเถระ จึงถวายพระพรว่า
“ดูกรบพิตร กระทำกุศลดังนี้ ได้ชื่อว่าปัจจัยทานยังบมิได้เป็นญาติ
ในพระพุทธศาสนา เบื้องว่าบุคคลผู้ ใดให้บุตรธิดาบรรพชาอุปสมบทใน
พระธรรมวินัย บุคคลผู้นั้นจึงจักได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนา” แล้ว
พระมหาเถระจึงสำแดงพระธรรมเทศนาซึ่งบรรพชานิสงฆ์ด้วยพระคาถา
ว่า “จตุกปฺปา นิทานสฺส” เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า
ให้ ท าสบรรพชาเป็ น สามเณรได้ ผ ลานิ ส งส์ ๔ กั ล ป์ ให้ ท าส
อุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ ๘ กัลป์
ให้ บุ ต รบรรพชาเป็ น สามเณรได้ ผ ลานิ ส งส์ ๘ กั ล ป์ ให้ บุ ต ร
อุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ ๑๖ กัลป์
ให้ภริยาบรรพชาเป็นสามเณรี ได้ผลานิสงส์ ๑๖ กัลป์ ให้ภริยา
อุปสมบทเป็นภิกษุณีได้ผลานิสงส์ ๓๒ กัลป์
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เบื้องต้นว่าตนบรรพชาเป็นสามเณรได้ผลานิสงส์ ๓๒ กัลป์ ผิว่า
ตนอุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ ๖๔ กัลป์
และกั ล ป์ ห นึ่ ง นั้ น มี ป ระมาณดั ง ฤา จึ ง วิ สั ช นาโดยพระคาถาว่ า
ปพฺพตโยชนุพฺเพธํ เป็นอาทิ แปลเนื้อความว่า ภูเขาสูงได้ โยชน์หนึ่งเท่า
กัน ถึง ๑ ร้อยปี เทพยดานำเอาผ้าทิพย์มากวาดลงครั้งหนึ่ง กระทำโดย
นิยมดังนี้ กว่าคิรีนั้นจะสึกลงไปตราบเท่าเสมอกับพื้นแผ่นดินจึงกำหนดนับ
เป็นกัลป์หนึ่ง
เมื่อสมเด็จกรุงธรรมโศกราชได้ทรงสดับดังนั้น ก็ทรงพระปีติโสมนัส
จึงตรัสแก่มหินทราชโอรส และนางสังฆมิตตาราชธิดาด้วยบาทพระคาถา
ว่า มหินฺทอมฺพปิยธิตา เป็นอาทิ อรรถธิบายความว่า
“ดูกรมหินทราชบุตร และแม่สังฆมิตตาราชธิดาผู้เป็นที่รัก อันว่า
บรรพชานีเ้ ป็นทีเ่ สน่หาภาพแห่งพระบิดา เจ้าทัง้ ๒ จงยอมบวชในพระพุทธ
ศาสนาคราวนี้ และพระหฤหัยของเจ้ายินดีอยู่ด้วยหรือประการใด? อัน
บำเพ็ญซึ่งพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา นามชื่อว่าบรรพชาอุปสมบทนี้
มีผลมาก ได้ชื่อว่าทายัชชะเชื้อสายสืบสามัญญวงศ์ ในพระพุทธศาสนา”
เมื่อพระราชบุตรธิดาทั้ง ๒ ได้สดับพระราชบัญชาแห่งบรมราชบิดา
ดังนั้น ก็กราบทูลว่า “ข้าพระบาททั้ง ๒ นี้มีจิตยินดีปราโมทย์ปรารถนาจะ
บรรพชา” เมื่อสมเด็จบรมกษัตริย์ ได้สวนาการก็ทรงโสมนัสดำรัสอนุญาต
ให้พระราชบุตรธิดาทั้ง ๒ ออกบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุภิกษุณี ในสำนัก
พระโมคคัลลีบุตรติสสมหาเถระ
นี้เป็นอานิสงส์ของการบรรพชาอุปสมบทบุคคลธรรมดาทั่วๆไป ตาม
ที่ปรากฏในปฐมโพธิกถา แต่ถ้าผู้บรรพชาอุปสมบทนั้นได้เจริญภาวนา
จนได้บรรลุถึงธรรมกาย ก็นับว่าได้บรรพชาอุปสมบททั้งภายในและ
ภายนอก เรียกว่าได้บวชสองชั้น และยิ่งถ้าผู้บรรพชาอุปสมบทนั้นเป็น
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ผู้ที่ ได้บรรลุมรรค ผล เป็นพระอริยบุคคล หรือ ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ผู้
ปรารถนาเป็นพระอัครมหาสาวก พุทธอุปฏั ฐาก หรือพระอสีตมิ หาสาวก
ด้วยแล้ว ก็ย่อมยิ่งด้วยมหานิสงส์เป็นทับทวีตามส่วนแห่งบารมีของ
แต่ละท่าน
ส่วนว่า ผู้ร่วมอนุโมทนากุศลเจตนาของท่านผู้ประกอบมหากุศล
ดังกล่าว (เช่นผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทเอง หรือให้ภรรยา กุลบุตร กุลธิดา
หรือให้ข้าทาส บริวารได้บรรพชาอุปสมบท) ด้วยใจศรัทธาและบริสุทธิ์
ทั้งก่อน ในขณะ และภายหลังการประกอบมหากุศลนั้น ย่อมได้มหา
นิสงส์ประมาณกึ่งหนึ่งของผู้ประกอบมหากุศลดังกล่าวด้วย
เจริญพร

ที่ ม า : หนั ง สื อ ทางมรรค ผล นิ พ พาน (ธรรมปฏิ บั ติ ต ามแนววิ ช ชาธรรมกาย)
โดยพระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ วั ด ปากน้ ำ พระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺ ท สโร) ผู้ ค้ น พบ
วิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า และ คณะศิษย์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
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บทสัมภาษณ์พระภาวนาโกศลเถร

รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ทายาททางธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำ
โดย วีระ เนตยกุล
	
ในบรรดาพระภิ ก ษุ ที่ วั ด ปากน้ ำ ภาษี เ จริ ญ ที่ มี ค วามสามารถสู ง
ในงานพระกั ม มั ฏ ฐาน จนได้ รั บ พระราชทานสมณศั ก ดิ์ เช่ น ที่ ห ลวงพ่ อ
วัดปากน้ำเคยได้รับอยู่รูปหนึ่งในปัจจุบัน คือ พระอาจารย์วีระ คณุตฺตโม
โดยมีสมณศักดิ์ว่า “พระภาวนาโกศลเถร” ซึ่งเหล่าศิษย์ของท่านและคน
วัดปากน้ำพากันเรียกติดปากว่า “หลวงพ่อภาวนา” พระภาวนาโกศลเถร
ท่านครองตำแหน่งงานในหน้าที่รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ ใหญ่ฝ่าย
วิปสั สนาธุระของวัดปากน้ำมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถึงปัจจุบนั ได้ ๑๘ ปีแล้ว
แต่ในส่วนของการครองเพศสมณะและศึกษาปฏิบัติธรรมตามรอยพระบาท
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในแนววิชชาธรรมกายมาเป็นเวลาร่วม
๓๒ พรรษา พระเดชพระคุณรูปนี้นับได้ว่าเป็นผู้สืบทอดวิชชาธรรมกาย
โดยตรงจากหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้มีชื่อเสียงและคุณธรรมโด่งดังติดตรึงใจ
มหาชนตั้งแต่อดีตจนทุกวันนี้ก็ ไม่เสื่อมคลาย หลวงพ่อพระภาวนาฯ ท่าน
ยังได้กระทำหน้าทีเ่ ผยแพร่พระสัทธรรมของสมเด็จพระพิชติ มารอย่างเต็มที่
จนในปั จ จุ บั น ท่ า นได้ จั บ งานใหญ่ ส ำคั ญ ชิ้ น หนึ่ ง ของพระศาสนาคื อ
งานสร้างสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย ณ อำเภอดำเนินสะดวก
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จังหวัดราชบุรี ซึ่งก็เป็นงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการธรรมปฏิบัติ
เพื่อประชาชนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราช
มหามุนเี จ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นประธานโครงการ กับโครงการพุทธภาวนา
วิ ช ชาธรรมกาย ซึ่ ง มี พ ระเดชพระคุ ณ พระพรหมคุ ณ าภรณ์ เจ้ า อาวาส
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานโครงการทั้งยังเป็นประธานของ
สถาบันอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อพระภาวนาฯ จึงได้รับหน้าที่ควบคุมดูแลและสอน
การเจริญภาวนาวิชชาธรรมกาย ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่มาเข้ารับการ
อบรมจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เป็นจำนวน ๑๐ รุ่นแล้ว เพื่อที่จะให้
เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ทั้งๆที่งานการสอนธรรมปฏิบัติ
ที่วัดปากน้ำก็ยังคงมีอยู่ตลอดมา เช่นในระยะเวลาใกล้พลบค่ำ แดดร่ม
ลมเย็ น เข้ า ปกคลุ ม ช่ ว งเวลาประมาณ ๖ โมงครึ่ ง ของทุ ก วั น หลวงพ่ อ
พระภาวนาฯ จะควบคุมการเจริญภาวนาพระกัมมัฏฐานอย่างใกล้ชิด และ
ต่อวิชชาให้กบั ผูท้ ถี่ งึ ธรรมกายแล้วให้ ได้เรียนรูก้ ารเจริญภาวนาชัน้ สูงต่อไป
อันเป็นกิจวัตรที่ท่านได้กระทำมาเป็นเวลานานแล้ว และในวันนี้ก็เช่นกัน
หลังจากการต่อวิชชาได้ผ่านไปสักครู่และเลิกนั่งสมาธิกันแล้ว ในขณะที่
หลวงพ่อกำลังเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้ร่างกายได้สบายขึ้นบ้างนั้น จึงเป็น
โอกาสอันดีที่จะได้เข้ากราบเรียนไต่ถามถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่ารู้น่าศึกษา
จากท่าน หลวงพ่อได้ ให้ความเมตตาเป็นอันมากในการสนทนาครั้งนี้ซึ่ง
เกินเวลาร่วมครึ่งชั่วโมงเศษดังปรากฏเป็นเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจดังนี้
ถาม : ในสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นฆราวาสอยู่ ราวอายุ ๒๒ ปี ซึ่งเป็น
ระยะที่ประเทศญี่ปุ่นทำสงครามกับ สหรัฐอเมริกาเมื่อหลวงพ่อรู้เรื่อง
สงครามนั้นหลวงพ่อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์อย่างไร?
ตอบ : เรื่ อ งชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ นี้ ต อนนั้ น อายุ ข องเรามั น ยั ง น้ อ ย
ประสบการณ์ของชีวิตมันไม่ค่อยจะมี ก็รู้แต่เพียงว่าฝ่ายญี่ปุ่นพยายาม
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ขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของเขาออกไป ทางฝ่ายอเมริกาเขาก็พยายาม
จะไม่ ให้ญี่ปุ่นขยายออกอย่างนั้น ก็เลยเป็นอันว่าต้องทำสงครามกั้น ใน
สมัยนั้นฉันยังอยู่กับทูตทหารเรือญี่ปุ่นในประเทศไทย ก็ทำหน้าที่คล้ายๆ
เป็นล่าม
ถาม : ราวอายุ ๓๕ ปี ทราบว่ า หลวงพ่ อ เบื่ อ หน่ า ยในชี วิ ต อั น
คับแคบของฆราวาสหลวงพ่อได้ปรารภกับตนเองถึงอะไรและอย่างไร?
ตอบ : คือตั้งแต่เด็กๆแล้ว เราก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องนรก-สวรรค์นิพพาน ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ทีนี้เราจะหาวิธีพิสูจน์เราก็ยังหา
ไม่ ได้ เพราะพระทีเ่ ราพบนัน้ ส่วนมาก ท่านก็มคี วามรูท้ างปริยตั ิ คือหมายถึง
ทางเทศนา ส่วนที่จะมาพิสูจน์ว่านรก-สวรรค์มีหรือเปล่านี้ ท่านไม่ ได้เรียน
เข้าไว้ ท่านมีแต่ปริยัติส่วนทางปฏิบัติท่านยังไม่เป็น ในตอนแรกก็มาพบกับ
“บ๋าวเอิง” ซึ่งเป็นอาจารย์ของฝ่ายเวียตนามอยู่สะพานขาว ตอนนั้นเขา
ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงนักแต่เราลองเข้าไปคุย ไปดูวิธีปฏิบัติ ก็ ได้พบว่าเขามี
การทูลเกล้าถวายอะไรต่ออะไรและมีนั่งกันตอนกลางคืน ส่งข่าวสารไปถึง
พระพุทธเจ้า เมื่อเรามาลองพิสูจน์ดูแล้ว พบว่าไม่ ใช่เรื่องจริงอะไรก็เลยได้
มาหาหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงพ่อท่านก็ ได้แนะนำถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เรา
ได้เข้าถึง *โดยเข้ากลางตัวอย่างที่ท่านเคยสอน เมื่อเราลองมาปฏิบัติดู
ก็ได้ผล เลยมารูว้ า่ นรกก็ ไม่ ได้อยูท่ ่ี ไหนสวรรค์ก็ ไม่ ได้อยูท่ ่ี ไหน นิพพานก็
ไม่ ได้อยู่ที่ ไหน อยู่ ในตัวเราทั้งนั้น ก็เลยติดใจถึงวิธีปฏิบัติว่าอันนี้พอที่จะ
มีทางที่จะเผยแพร่ ได้และก็ ได้ตั้งใจที่จะบวช เพราะตัวเองก็ ไม่มีครอบครัว
อะไร
* การเข้าถึงพระพุทธเจ้า
ถาม : อยากจะให้ทา่ นเล่าถึงตอนทีพ่ บกับหลวงพ่อวัดปากน้ำครัง้ แรก
ตอบ : ตอนแรกก็ ไม่ ได้ตั้งใจจะมาตลาดพลู แต่นั่งรถมาก็มาลงเอาที่
ตลาดพลู แล้วก็เลยเดินเรื่อยไปที่ท่าเรือ ก็เห็นเรือจ้างที่เขาคอยรับส่งคน
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ไปท่ า ที่ วั ด ปากน้ ำ เขาเรี ย กกั น ว่ า “ท่ า ไฟไหม้ ” ระยะนั้ น เป็ น เวลาที่
หลวงพ่อ แจกพระของขวัญรุน่ หนึง่ อยู่ เขานึกว่าเราจะรับพระก็เลยได้นงั่ ไป
กับเรือจ้างนั้น แล้วก็เลยขึ้นท่าไฟไหม้ ไปวัดปากน้ำฯ เวลานั้นหลวงพ่อ
กำลังฉันเพลอยู่ที่ศาลาเก่าซึ่งเป็นไม้ เมื่อมองดูลักษณะของหลวงพ่อทาง
ด้านหลังของท่าน ยังไม่เห็นหน้าท่าน ก็รสู้ กึ ว่าหลวงพ่อนีม่ คี วามอิม่ เอิบ
ผ่องใสอันนี้เพราะท่านมีธรรมะอยู่ ในองค์พระเสมอ เราก็เลยเกิดความ
เลื่อมใส ก็เลยเข้าไปสนทนากับท่าน หลวงพ่อท่านก็ฉันไปคุยไปบ้างในเรื่อง
วิธีปฏิบัติให้ฟัง พอเราฟัง ๆ ไปก็เกิดความสนใจเข้าจริง ๆ ท่านก็เลยบอก
ว่า “ถ้าอย่างนั้นก็ลองไปคุยกับแม่ชีถนอม อาสไวยนะ” เราก็เลยได้ ไปพบ
กับแม่ชีถนอม แม่ชีถนอมก็บอกวิธีปฏิบัติให้ แล้วก็ลองปฏิบัติดูแต่ ในตอน
นั้นยังไม่ ได้ผลนะ ก็ยังคงปฏิบัติมาเรื่อยด้วยความพยายาม จนกระทั่งผ่าน
ไป ๑๘ วัน เราก็เห็นแต่เราก็ ไม่ทราบว่าวิธีที่เห็นนั้น มันจะใช่หรือเปล่า
เพราะพอเรานั่งดูมันก็เห็นอย่างที่เขาบอก เขาให้เดิน ๑๘ กาย เราก็เดินได้
อย่างที่เขาบอก พอเขาให้เราไปดูนรก ดูสวรรค์อะไรต่ออะไรเราก็ดูได้ แต่
พอมาปฏิบัติที่บ้านเราก็เห็นตลอด เราจึงนึกว่าคงจะใช่ทางแล้ว ก็เลย
เรียนต่อ
ถาม : ถ้าอย่างนั้นในการเห็นครั้งแรก หลวงพ่อคงเกิดความสงสัย
บ้าง เช่นเดียวกับผู้ที่เห็นดวงเห็นกายใหม่ๆ
ตอบ : คือ...ที่จริงเรายังเข้าไม่ถึงธรรมะนะ แต่ว่าไอ้ที่เราปฏิบัติไป
แล้วมันก็ถูก ไอ้ที่เราเข้าถึงมันก็เห็น อันนี้เป็นเพราะเราไม่นึกว่ามันจะง่าย
ขนาดนั้น แต่พอไปคุยกับหลวงพ่อ ท่านก็บอกว่า “ที่บรรพบุรุษของเราได้
ต่อสู้พลีกาย เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานั้นเพราะว่าศาสนาพุทธของเรามี
ของจริงอย่างนี้”
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ถาม : ก่ อ นที่ ห ลวงพ่ อ จะบวช โดยมี ห ลวงพ่ อ วั ด ปากน้ ำ เป็ น
อุปัชฌาย์ ตอนนั้นหลวงพ่อปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหน?
ตอบ : ฉันได้ธรรมะก่อนบวชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้วก็ปฏิบัติธรรมมา
เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๙๗ ก็บวชโดยมีหลวงพ่อเป็น
อุปัชฌาย์ ตอนบวชนั้นท่านก็สอนกัมมัฏฐานสอนให้เดินกาย ๑๘ กาย
แบบที่ท่านเคยสอนเราก็เดินได้ตามนั้นท่านยังได้สร้างกุฏิให้อยู่ข้างๆ
กุ ฏิ ข องท่ า น เราก็ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ กั บ ท่ า นมาเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง เมื่ อ วั น ที่
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่านก็มามรณภาพ
ถาม : การที่ หลวงพ่ อ ได้อ ยู่ ใกล้ ชิ ด และรู้จักหลวงพ่ อ วั ดปากน้ำ
มานาน อยากให้เล่าถึงเรื่องเด่นๆ ของท่าน
ตอบ : ท่านนี่...ความจริงหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเป็นพระปฏิบัติ แม้
ในตอนกลางคืนท่านก็สอนวิชชา คือมีฝ่ายหนึ่งเป็นอุบาสิกา...คือแม่ชีที่อยู่
อีกด้านหนึ่งโดยมีฝากั้นอยู่ ส่วนตัวหลวงพ่อท่านก็อยู่อีกด้านหนึ่ง ก็มีพระ
อยู่กับท่านบ้าง วิธีปฏิบัติของท่านนี่ ทีแรกๆ เราก็ ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่
เพราะว่าเราก็เดินแค่ ๑๘ กายแล้วก็พิสดารกาย แล้วก็เดินวิชชาไปอย่างที่
ท่านเคยสอน เราก็เดินวิชชาไปตามที่ท่านสั่ง เราก็เห็นตลอดนะ ทางฝ่าย
แม่ชีเขาก็เดินวิชชาของเขาตลอด อันนี้เขาก็มีเวรกัน คือ อย่าง ๒ ทุ่มถึง
เที่ยงคืนเป็นเวรที่ ๑ เที่ยงคืนถึงตี ๔ เป็นเวรที่ ๒ ตี ๔ ถึงแปดโมงเช้าเป็น
เวรที่ ๓ จากแปดโมงเช้าถึง ๑๒ โมงเป็นเวรที่ ๕ ๑๒ โมงถึง ๔ โมงเย็น
เป็นเวรที่ ๕ ไปเรื่อย ๆ เขาอยู่กันคนละ ๔ ชั่วโมง
ถาม : อันนี้ก็เป็นเรื่องเด่นของหลวงพ่อวัดปากน้ำ เรื่องหนึ่ง?
ตอบ : อันนี้ที่เขาเรียกว่า “โรงงาน” เป็นแหล่งที่ทำวิชชา พอคนรู้
ไม่เข้าใจเลยคิดว่าหลวงพ่อทำโรงงานบุ้งกี๋บ้าง อะไรบ้าง
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ถาม : หลวงพ่ อ วั ด ปากน้ ำ มี ค วามปรารถนาอย่ า งแรงกล้ า ที่ จ ะ
เผยแพร่วิชชาธรรมะกายให้ ได้รู้จักกันทั่วไป ท่านได้พูดถึงความหวังของ
ท่านอย่างไรบ้าง?
ตอบ : ความจริงวิชชาธรรมกายนี่ที่ท่านทำ ก็เพื่อจะปราบความชั่ว
ให้หมดไปจากตัวเรา พูดง่ายๆ ก็คือต้องการทำกิเลสให้หมดไป แต่ว่ากิเลส
ที่มีอยู่ ในตัวเรามันมีมานานแล้ว ทีนี้เราจะเอาวิชชาธรรมกายเข้าไปปราบ
มันก็ปราบได้แต่ในส่วนละเอียดมันก็ยงั ไม่หมดเพราะมันมีมาก ท่านก็แนะนำ
วิธีปฏิบัติให้และให้เดินตามหลักวิชชาของท่าน ท่านก็ ได้เผยแพร่มานาน
โดยมีความประสงค์ว่าต้องการให้กิเลสมันหมดไป นี่คือความหวังของท่าน
กิเลสก็คือ ต้นธาตุฝ่ายดำ ซึ่งในตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ส่วนวิชชาฝ่ายขาวก็
คือพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมภาคขาว คือเรายังไม่ทราบมาก่อนว่ามีต้น
ธาตุ ต้นธรรม อยู่ ๓ ภาค คือ ภาคขาว ภาคดำ ภาคกลาง ทีหลังเรามา
เป็นธรรมะแล้วเราถึงได้รู้ ได้ค่อยๆ รู้มาเป็นลำดับ แล้วท่านเคยบอกว่า
วิชชาของท่านนี้ “ถ้าทำยังไม่ถึง ๑๐ ปี ก็ยังไม่รู้เรื่องดี” ท่านบอกว่า
๑๐ ปีไปแล้วค่อยรู้เรื่องดี
ถาม : ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อสด ก็มีความปรารถนาในส่วนลึกๆ ที่
อยากจะให้คนทั้งหลายได้รู้ลึกซึ้งกว้างขวางในวิชชาธรรมกาย
ตอบ : คือหมายถึงว่า ถ้าเราทำวิชชาถึง ๑๐ ปีแล้วนี่ ก็จะรู้วิชชา
อะไรมากขึ้น ประโยชน์ก็ ได้มากขึ้น มีความรู้ความละเอียดมากขึ้น เมื่อเรา
ได้เข้าถึงลึกซึง้ ถึงความละเอียดมากกว่า ก็ทำให้การทำวิชชาของเราละเอียด
มากขึ้น
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ถาม : ในฐานะเป็นรองเจ้าอาวาสพระอาจารย์ ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา
ธุระ ท่านมีความเห็นในเรื่องการสอนเผยแพร่วิชชาธรรมกายอย่างไรบ้าง?
ตอบ : การเผยแพร่ ธรรมะนี้ หลวงพ่ อ ท่ า นมีค วามประสงค์ ที่ จะ
เผยแพร่วิชชาธรรมกายไปทั่วประเทศ และยังตั้งใจจะให้เผยแพร่ ไปทั่วโลก
ด้วย โดยขั้นแรกท่านได้เผยแพร่ ไปทางประเทศอังกฤษ ก็ ได้ผล แต่พอมา
ในระยะหลังการทำวิชชาย่อหย่อน ท่านก็เลยมุ่งไปทางด้านญี่ปุ่น ในด้าน
ประเทศญี่ปุ่นนี่ตอนนั้นพรรษาเรามันยังน้อยอยู่มันยังได้ผลไม่เต็มที่ แต่
พอพ.ศ. ๒๕๐๐ มานี่มีชาวญี่ปุ่นมาบวชได้ประมาณ ๗๐-๘๐ คนพอสึกไปก็
ไปเป็นพระญี่ปุ่นบ้าง ทำการเผยแพร่ธรรมะต่อไปแต่ก็มีบางองค์ทำวิชชา
เป็น นี่ในด้านต่างประเทศตอนนัน้ ในระยะปัจจุบนั นีเ้ ราจะเห็นว่าการเผยแพร่
ธรรมะนี่เกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นนี่ เราก็มีหนทางที่จะได้
พื้นที่ที่จะสร้างวัดไทยในญี่ปุ่นแล้ว ส่วนทางด้านยุโรปนั้นมีที่กรุงเบอร์ลิน
เราก็มีเวลาอีก ๒ ปีก็จะได้สร้างสถานเผยแพร่วิชชาธรรมกาย ส่วนทาง
ด้านอเมริกา ปัจจุบันเราก็มีสอนกันที่กรุงนิวยอร์ค ที่วัดวชิรธรรมประทีป
โดยได้ส่งพระมหาศิริพงษ์ (อริยวํโส) ไปอยู่สอนกัมมัฏฐาน และทางมลรัฐ
ฟิลาเดลเพีย ก็ ได้สร้างวัดชือ่ “วัดมงคลเทพมุน”ี ซึง่ กำลังสอนเผยแพร่
ธรรมกายอยู่ และต่อไปจะได้สร้างเพิม่ เติม คือโบสถ์, ตึกวิปสั สนาในภายหลัง
นี่เป็นก้าวแรกที่เราเข้าไปเอาเป็นหลักไว้ แล้วยังเป็นชื่อหลวงพ่อด้วย
ถาม : ปัจจุบันหลวงพ่อเองมีบทบาทสำคัญ ในงานของโครงการ
ธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำ และโครงการพุทธภาวนาวิชชา
ธรรมกายวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยได้ดูแลควบคุมการสอน
ภาวนาผลิตพระวิปัสสนาจารย์มาก็ ๑๐ รุ่น แล้ว และมีพระภิกษุพร้อม
ทั้งฆราวาสเข้าถึงธรรมกันมาก จนมีหลายเสียงพูดว่าเป็นไปไม่ ได้ที่จะ
ได้ธรรมกายกันง่ายๆ และมากๆ อย่างนั้น
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ตอบ : เรื่อง “ธรรมะ” มันเป็นเรื่องเฉพาะตัว หมายความว่าถ้า
เราเข้าถึงธรรมะในตัวของเรา มันก็เห็นทุกคน ที่เราได้เห็นกันเป็น
จำนวนมากนี้ ก็เพราะวิชชาของเราได้เผยแพร่ ไปหลาย ๑๐ ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่อบรมครั้งหนึ่งๆ นี้ มีผู้ถึงองค์พระ ๕๐ รูป, ๑๐๐ รูป
บ้างนั้น อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว สำหรับในประเทศไทยที่ ได้กัน
มากเพราะเขาเข้าใจวิชชาธรรมกายมากขึน้ เพราะว่าได้มกี ารเผยแพร่กนั
มากขึ้นทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์มานาน และเกี่ยวถึงวิธีการสอนด้วย
เมื่อสมัยก่อนพูดถึงธรรมกายไม่มีคนเข้าใจกันสักเท่าใด สมัยนี้พอพูด
ถึงธรรมกาย เขาก็รกู้ นั ว่าเป็นกายที่ ๕ ทีจ่ ะนำเราเข้าสูม่ รรคผลนิพพาน
ส่วนในด้านต่างประเทศในโอกาสต่อไปคงจะมีการได้กันมากขึ้น เพราะ
ในขณะนี้ยังเป็นเพียงก้าวแรกที่เราเข้าไป
ถาม : “ธรรมกาย” นั้นจริง ๆ แล้วคืออะรไ?
ตอบ : “ธรรมกาย” ตามหลักนั้นหมายถึงเป็นธรรมขันธ์เป็นวิสุทธิ
ขันธ์ คือเป็นกายละเอียดที่มีสภาพเป็น อสังขตธาตุ อสังขตธรรม คือ
ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ไม่เหมือนกายมนุษย์ กายทิพย์ กายพรหม อรูปหรหม
ที่เป็นกายสังขตธาตุ สังขตธรรม ซึ่งหมายถึงว่า มันยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่
มั น ยั ง แก่ ยั ง เจ็ บ ยั ง ตายได้ ส่ ว นกายธรรมไม่ มี แ ก่ ไม่ มี เ จ็ บ ไม่ มี ต าย
เพราะฉะนั้นมันจึงตรงกันข้ามกับเบญจขันธ์ และเป็นธรรมขันธ์
ถาม : สภาวะจิตของผู้เข้าถึงธรรมกายเป็นการชั่วคราวหรือไม่?
ตอบ : ถ้าพูดถึงได้ธรรมกายแล้วและเดิน ๑๘ กายแล้วมันไม่ ใช่
ชั่วคราว ซึ่งหมายความว่าธรรมกายติดอยู่ ในตัวตลอดเวลา เราจะเข้า
ธรรมกายเมื่อไรก็ ได้ แต่ถ้าเข้าได้เพียงปฐมมรรคยังไม่ ได้เดินเข้าถึง
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ธรรมกายนั้นก็ยังไม่เห็นธรรมกายนะ เพราะว่าถ้าถึงธรรมกายแล้ว
และเดิน ๑๘ กายธรรมกายจึงจะติด
ถาม : ในบรรดาศิษย์ของท่านที่ ได้ธรรมกาย ซึง่ มีอยูม่ ากในขณะนี้
พระอาจารย์เสริมชัย ชยมงฺคโล ก็เป็นศิษย์ท่านหนึ่งของท่าน ท่านมี
ความเห็นในปฏิปทาของอาจารย์เสริมชัยอย่างไร?
ตอบ : มันอยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นสนใจในวิชชาหรือเปล่า พูดถึงว่า
ถ้าเขาเห็นวิชชาชัด ก็หมายถึงว่าเขามีความสนใจในวิชชานั้นและถ้า
พยายามติดตามวิชชานั้นอยู่เสมอ การเดินวิชชาของเขาก็จะคล่อง
และก็จะทำให้เขามีความรู้ ในวิชชานั้นดีมั่นคง ท่านเสริมชัยนี่ ก็มีความ
สนใจในวิ ช ชานี้ ม าก และก็ เ ห็ น วิ ช ชาชั ด ดี ทั้ ง ยั ง รู้ ลึ ก ซึ้ ง ถึ ง วิ ช ชา
เพราะฉะนั้น การเดินวิชชาของเขามันก็คล่อง เมื่อเดินวิชชาคล่องการ
ทำวิชชาก็สะดวกเลยทำให้เขาเข้าใจรู้ถึงวิชชาได้ลึกซึ้ง ส่วนบางคนนี้ อาจ
จะเห็นวิชชาเหมือนกันแต่ ไม่สนใจในวิชชา ไม่ ได้ ไต่ถาม ไม่ ได้ติดตาม การ
ทำวิชชาก็ล่าช้า ดังนั้นจึงอยู่ที่ปฏิปทาของบุคคลว่าผู้นั้นสนใจในวิชชามาก
น้อยแค่ ไหน ทั้งนี้มันยังเกี่ยวข้องกับธาตุธรรมของคนๆ นั้น ถ้าธาตุธรรม
อ่อน การติดตามวิชชาของคนๆ นั้นมันก็น้อย ถ้าธาตุธรรมแก่ การติดตาม
วิชชามันก็มากการเห็นวิชชาของเขามันก็แน่นอน การทำวิชชาของเขาก็
เร็วและแรง เรื่องนี้เกี่ยวกับธาตุธรรมของคน
ถาม : ...ถ้ า อย่ า งนั้ น เท่ า ที่ ท ราบ ท่ า นอาจารย์ เ สริ ม ชั ย ท่ า นก็
คล่องแคล่วมากในวิชชาธรรมกาย ดังนัน้ ท่านก็คงเป็นประโยชน์แก่พระพุทธ
ศาสนา
ตอบ : อันนี้ก็จะต้องเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาแน่ เพราะว่าถ้า
เราทำวิชชาไปเรื่อยๆ ติดตามวิชชาไปเรื่อยๆ มันก็แรงขึ้นอันนี้ย่อมอยู่กับ
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ตัวบุคคลถ้าไม่ ไต่ถาม ไม่สนใจ ไม่อะไรต่ออะไร การทำวิชชามันก็ ไม่รู้เรื่อง
มันก็พลอยทำให้เบื่อหน่ายไป
ถาม : ผู้ปฏิบัติธรรมกายนี้ จะเป็นโคตรภูบุคคล หรือโสดาบันบุคคล
ได้อย่างไร
ตอบ : สำหรับที่ ได้ธรรมกายแล้วและเดินวิชชาอยู่เรื่อยๆ เห็นกาย
พระโสดาติดคือนั่งเมื่อใดก็เห็นกายพระโสดาติดเมื่อนั้น ก็หมายความว่า
ผู้นั้นได้พระโสดาแล้ว ถ้ากายพระสกิทาคามีติดอยู่เสมอ ก็หมายถึงว่าผู้นั้น
ได้พระสกิทาคามีแล้ว มันจะอยู่ที่เราเห็นซึ่งจะแสดงถึงคุณธรรมที่เราได้อยู่
ขณะนั้น แต่ว่าตามปกติธรรมดาการเห็นวิชชานี้ถ้าพูดถึงธรรมกายเราก็
เห็นอยู่ตลอดเวลานะ ธรรมกายนี่เขาเรียกว่าเป็นทักขิไณยบุคคล คือ
สูงกว่าคนธรรมดาสามัญ ถ้าเราทำบุญกับทักขิไณยบุคคลก็ ได้อานิสงส์
สูงกว่าผู้ยังไม่ ได้ธรรมกาย ส่วนคุณธรรมของพระอรหัตนี่ ถ้าพูดถึงเมื่อ
จิตใจผู้ปฏิบัติอยู่กับก้อนธรรม ซึ่งเป็นกายพระอรหัตอยู่ตลอดเวลา ก็หมาย
ถึงว่าผู้นั้นได้พระอรหัต การที่จิตใจเราติดอยู่กับก้อนธรรม โดยติดบ้าง
หลุดบ้างนัน้ ได้ โสดา ถ้าถึงสกิทาคามีกต็ ดิ มากขึน้ แต่มหี ลุดบ้าง ถ้าถึงอนาคามี
ก็ติดมากขึ้นแต่มีหลุดน้อยลงอีก ถ้าพระอรหัตก็ติดตลอด ๒๔ ชั่วโมงอย่าง
ที่กล่าวเมื่อกี้ เหมือนเสาเขื่อนที่เขาหยั่งลงไปในดิน ไม่เคลื่อนไปไหนตลอด
๒๔ ชั่วโมง นี่ ในส่วนคุณธรรม ปุถุชนธรรมดานี่จะไม่รู้ว่าจะเอาใจไปติดอยู่
ที่ ไหน
อั น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งสำคั ญ เมื่ อ ไม่ รู้ อ ย่ า งนี้ ใจมั น ก็ แ กว่ ง จึ ง เรี ย กว่ า
“ปุ ถุ ช น” ถ้ า โสดานี่ เขาก็ รู้ ว่ า ต้ อ งเอาใจไปติ ด ไว้ ก ลางกายนั้ น ตลอด
๒๔ ชัว่ โมง แต่คณ
ุ ธรรมของพระโสดานัน้ ยังติดไม่ ได้ตลอด จะติดมัง่ หลุดมัง่
สกิทาคามีติดมากขึ้น อนาคามีติดมากขึ้น ไปอีกพอถึงอรหัตติดตลอดเวลา
เหมือนเสาเขื่อน เพราะว่าถ้าเราสังเกตคุณธรรมของท่านคือใจของท่าน
179

จรดอยู่ กั บ ก้ อ นธรรมตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ไม่ ใ ช่ ว่ า พระอรหั ต นี่ หน้ า ตา
ผิดแปลกไปจากเรา มันอยู่ที่จิตใจท่าน
ถาม : คนปฏิบัติโดยทั่วไป จะมีทางได้ถึงธรรมกายทุกคนหรือไม่?
ตอบ : ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติแบบธรรมกายของเรานี้ คือรู้ว่ามี
ก้อนธรรมติดอยู่กลางตัวแล้ว ก็เอาจิตไปติดไว้กับก้อนหรือติดไว้กับดวง
ปฐมมรรค มันก็มีทางเข้าได้ต่อไปยังกายมนุษย์ ทิพย์ พรหม อรูปพรหม
โคตรภูโสดา สกิทาคาต่อๆ ไป แต่ถ้าเอาจิตไปกำหนดไว้ข้างนอกมันจะเข้า
ไม่ ได้ เพราะว่าไม่เป็นทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ เพราะทางไป
ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านต้องเอาจิตไว้กับดวงปฐมมรรคตลอด
เวลาถึงจะไปได้ คือถ้าออกไปจากนีก้ ็ไม่ใช่ทาง ไม่ถกู วิธเี พราะทำออกข้างนอก
จะไปถูกวิชชาของมารเข้า ถ้าวิชชาของพระนี่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นผู้ที่
เขาเคยปฏิบตั ธิ รรมะแล้ว เขาจะรูว้ า่ การเข้าหาธรรมะนีต่ อ้ งเอาใจเข้าข้างใน
ไม่ใช่เอาใจออกข้างนอก

....ถ้าเราทำวิชชาไปเรื่อย ๆ ติดตามวิชชาไปเรื่อย ๆ มันก็แรงขึ้น
อันนี้ย่อมอยู่กับตัวบุคคล ถ้าไม่ ไต่ถาม ไม่สนใจ ไม่อะไรต่ออะไร
การทำวิชชามันก็พลอยทำให้เบื่อหน่ายไป...
ที่มา นิตยสารธรรมกาย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙
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คำตอบปัญหาน่ารู้ก่อนปฏิบัติภาวนา

โดย พระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถร
(วีระ คณุตฺตโม)
รองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
จากรายการ “ธรรมสู่สันติ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย
[๑] การฝึกเจริญภาวนา จะต้องมีครูคุมหรือไม่?
สำหรับปัญหาข้อนี้ อาตมาภาพขอชี้แจงว่า การปฏิบัติธรรมอันได้แก่ การ
รักษาศีลและเจริญภาวนาเพือ่ ให้เกิดสมาธิและปัญญา อันจะสามารถหลุดพ้น
จากอาสวกิเลส ตัณหา อุปาทาน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทง้ั หลาย ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนานั้น มีหลักสำคัญอยู่ว่า ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนวทางให้ ส่วน
การศึกษาและการฝึกปฏิบัติให้บังเกิดผลดีแก่ตัวเองนั้น ตกเป็นหน้าที่
ของผู้เป็นศิษย์จะต้องเพียรศึกษาและฝึกปฏิบัติให้รู้เอง เห็นเอง แล้วก็
เป็นผู้ ได้รับผลเองทั้งสิ้น ดังมีบาลีพระพุทธภาษิต ในพระไตรปิฎกฉบับ
บาลี เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย ธรรมบท ข้อ ๓๐ หน้า ๕๑ ว่า
อกฺขาโต โว มยา มคฺโค		
อญฺญาย สลฺลสตฺถนํ
ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ		
อกฺขาตาโร ตถาคตา
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แปลความว่า : ทางอันเรารู้ชัดว่าเป็นที่สลัดเสียซึ่งลูกศร (คือราคะ)
ได้ บ อกแล้ ว แก่ ท่ า นทั้ ง หลาย ความเพี ย รอั น ท่ า นทั้ ง หลายต้ อ งทำเอง
พระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางให้.
และมีบาลีพระพุทธภาษิตที่ว่า
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ		
โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน		
นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.
ขุ. ธ. ๒๕/๒๒/๒๖
แปลความว่า : ตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นไรเล่า พึงเป็นที่พึ่ง
ได้ เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งอันได้ โดยยาก.
เมือ่ ท่านทัง้ หลายได้รบั คำแนะนำจากครู-อาจารย์ ไม่วา่ จะโดยทางใด
เช่นว่า ได้รับคำแนะนำสั่งสอนโดยตรงจากท่าน หรือได้รับฟังจากรายการ
วิทยุ หรือได้อ่านจากคำอธิบายในหนังสือธรรมปฏิบัติ หรือจากตำรับตำรา
ที่ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่แล้ว ก็เพียรศึกษาทำความเข้าใจคำอธิบายและ
คำสัง่ สอนนัน้ แล้วก็ตง้ั ใจฝึกฝนปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ที่ ไหนก็ ได้ โดยไม่จำเป็น
จะต้องอยู่ ใกล้ชิดกับครูหรืออาจารย์ ขอแต่เพียงว่าเมื่อเกิดความสงสัยใน
วิธีปฏิบัติข้อใด ก็ ให้รีบจดหมายหรือไปสอบถามที่ครู-อาจารย์ ได้เลย หรือ
เมื่อปฏิบัติได้ผลก้าวหน้าประการใด ก็รายงานผลการปฏิบัตินั้นให้ทราบ
เพื่อจะได้ ให้คำแนะนำแก้ ไขวิธีปฏิบัติในขั้นสูงต่อไปอีก ให้ ได้รับผลดียิ่งๆ
ขึน้ ไป ดังเช่นรายคุณสุกติ ต์ วิสวุ รรณ์ ที่ ได้ออกอากาศไปครัง้ ทีแ่ ล้ว อาตมา
ก็ ได้ ให้คำชี้แจงเพิ่มเติมในการปฏิบัติขั้นสูงต่อไป ท่านผู้อื่นก็ขอให้ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติอย่างนี้ด้วยกันทุกคน
ในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกัน เมื่อพระพุทธองค์ ได้ทรงประกาศ
พระพุ ท ธศาสนา และสาวกของพระองค์ ท่ า นได้ ช่ ว ยเผยแพร่ ป ระกาศ
พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกสารทิศนั้น เมื่อศิษย์ ได้รับคำแนะนำสั่งสอนจาก
พระพุทธองค์ หรือสาวกของพระองค์ท่านไปแล้ว ก็จะต้องไปฝึกปฏิบัติเอง
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โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ ใกล้ชิดกับพระองค์ หรือครู-อาจารย์ แต่ประการใด
ต่อเมือ่ มีปญ
ั หาหรือข้อสงสัยในแนวทางปฏิบตั ิ ก็มาขอรับคำแนะนำเพิม่ เติม
จากพระองค์ท่าน หรือครู-อาจารย์ แล้วแต่กรณี ก็ปฏิบัติกันมาอย่างนี้
จนตราบเท่าทุกวันนี้
อย่างไรก็ตาม อาตมาก็ยอมรับว่าการที่ศิษย์มี โอกาสได้ฝึกปฏิบัติ
อยู่ใกล้ชิดกับครู-อาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มต้นนั้น ทำให้ศิษย์
มีกำลังใจและได้รับความอุ่นใจมากกว่าการฝึกปฏิบัติที่อยู่ห่างไกลจากครู
อาจารย์ และไม่ ได้เห็นหน้าค่าตากันเลย และการเจริญภาวนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในแบบเจโตวิมุตติ คือการปฏิบัติธรรมโดยอาศัยสมาธิขั้นสูงเพื่อ
ความหลุดพ้นนั้น ครู-อาจารย์มีส่วนช่วยผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ ใกล้ชิดได้มาก
เหมือนกัน แต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ห่างไกลและไม่มี โอกาสได้รับ
คำชี้แจงแนะนำแนวปฏิบัติโดยละเอียดเช่นนี้ ก็ ไม่เสียผล หากตั้งใจ
ติดตามรับฟังรายการนี้อยู่เสมอก็จะเข้าใจแนวทางปฏิบัติ และเข้าใจใน
เนื้ อ หาดี ยิ่ ง เสี ย กว่ า ผู้ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ครู - อาจารย์ แต่ มิ ไ ด้ ส นใจหรื อ
กระตือรือร้นที่จะรับคำแนะนำสั่งสอนจากครู-อาจารย์เท่าที่ควร เพราะ
ความประมาทและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เข้าตำราใกล้เกลือกินด่าง ก็มีถมไป
แล้วก็มีอยู่มากเสียด้วย
เพราะฉะนั้น อาตมาจึงใคร่จะขอแนะนำหลักปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม
เสียในครั้งนี้เลยว่า ขอแต่ให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยอิทธิบาท
ธรรม คือด้วยใจรักในธรรม เรียกว่า ฉั น ทะ, ประกอบด้วยความเพียร
พยายามต่อไปเรื่อยๆ ไม่ย่อท้อ เรียกว่า วิริยะ, ให้มี ใจจดจ่ออยู่กับธรรม
ปฏิบัติอยู่เสมอ ทุกอิริยาบถก็ ให้จรดใจอยู่ ณ ที่ศูนย์กลางกายอยู่เสมอ
ผู้ที่เห็นดวงธรรมแล้วก็ ให้เห็นใสละเอียดอยู่เสมอ ผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วก็ ให้
พยายามรวมใจอยู่ ณ ศูนย์กลางกายพระอรหัตองค์ที่ละเอียดที่สุดเสมอ
เรียกว่า จิตตะ แล้วก็หมั่นพิจารณาในเหตุ สังเกตในผลของการปฏิบัติ
183

ดู ใ ห้ เ ป็ น ไปในทางที่ ต รงตามที่ ค รู - อาจารย์ ได้ สั่ ง สอนตามพระธรรม
อั น พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส ดี แ ล้ ว เรี ย กว่ า วิ มั ง สา รวมสี่ ป ระการนี้ แ ล้ ว
การปฏิบัติจะได้รับผลดีขึ้นเรื่อยๆ ไปเอง
แล้วอีกประการหนึ่ง การเจริญภาวนาเพื่อความหลุดพ้นโดยเจโต
สมาธินี้ จิตของผู้เจริญภาวนาจะมีอานุภาพสูงยิ่ง ตามระดับคุณธรรมที่
ปฏิบัติได้ จนอาจกล่าวได้ว่า เมื่อท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
น้อมใจลงไปหยุด ณ ศูนย์กลางกายและบริกรรมภาวนาว่า “สัมมา
อะระหัง” เมื่อใด กระแสจิตของครู-อาจารย์กับศิษย์ก็ย่อมจะถึงกันใน
ทันที เพราะอยู่ ในสายธาตุธรรมเดียวกัน กระแสจิตจึงเชื่อมถึงกันโดย
อัตโนมัติ
การกระทำพิ ธี ย กครู จึ ง เห็ น ว่ า ไม่ จ ำเป็ น และอาตมาก็ ยั ง ไม่ เ คย
ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้กระทำเช่นนั้นอีกด้วย
อนึ่ง อาตมาใคร่ขอย้ำว่า บรมครูที่สูงที่สุดนั้น ก็คือ พระพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้า และพระอริยสงฆ์ ซึ่งก็หมายถึง พระพุทธรัตนะ พระธรรม
รัตนะ พระสังฆรัตนะ และมีความหมายถึง ธรรมกาย ซึง่ มีอยู่ในศูนย์กลาง
กายอันเป็นกายในกายที่สุดละเอียดของทุกท่านนั่นเอง พระพุทธองค์จึง
ได้ตรัสกับพระวักกลิ ผู้คอยเฝ้าติดตามชมพระสิริโฉมกายเนื้อของพระองค์
ท่านอยู่เสมอว่า
โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ	
โย มํ ปสฺสติ โส ธมฺมํ ปสฺสติ.
สํ. ข. ๑๗/๒๑๖/๑๒๙
แปลความว่า : ดูกรวักกลิ ผู้ ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็น
เราตถาคต ผู้ ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม.
และว่ า ธมฺ ม กาโย อหํ อิ ติ ปิ ซึ่ ง แปลความว่ า เราตถาคตคื อ
ธรรมกาย เพราะฉะนั้น พระบรมครูก็อยู่ ในตัวเราทุกคนนั่นเอง จงหมั่น
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ทำใจให้หยุดให้นิ่งแล้วจะเห็นดวงปฐมมรรค เมื่อถึงดวงปฐมมรรคแล้วก็
พยายามรวมใจให้หยุด ให้นิ่ง หยุดในหยุดลงไปที่กลางของหยุดในหยุด
เรื่อยไป ก็จะถึงดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติ
ญาณทัสสนะ แล้วก็ถึงกายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายรูปพรหม กาย
อรูปพรหม แล้วก็จะถึงกายธรรม หรือที่เรียกว่าธรรมกาย ก็ ให้ดำเนินไป
ในแบบเดิม คือน้อมใจหยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดเรื่อยไป ก็จะถึง
ธรรมกายที่ละเอียดๆ ให้ดำเนินไปจนสุดละเอียด ก็จะถึงพระบรมครูได้
ด้วยตนเอง นัน่ แหละจึงจะได้ชอ่ื ว่าอยู่ใกล้ครูทส่ี ดุ ได้บชู าครูอย่างยอดเยีย่ ม
ที่สุด ยิ่งกว่าอามิสบูชาเสียอีก
และที่สำคัญ ก็ต้อ งไม่พึงละเว้ นจากการรำลึกถึงคุณพระพุท ธ
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ปฏิบัติและสอนภาวนา
ธรรมตามแนวสติ ปั ฏ ฐาน ๔ ถึ ง ธรรมกาย และพระนิ พ พานของ
พระพุทธเจ้า และคุณบิดามารดา คุณครูพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และ
ผู้มีพระคุณทั้งหลายอีกด้วย เพราะการรำลึกถึงและเคารพบูชาท่านผู้มี
พระคุณดังที่ ได้กล่าวมาแล้วนี้ นับเป็นการปฏิบัติอันเป็นมงคลยิ่งอย่าง
หนึ่งทีเดียว
กล่ า วโดยสรุ ป การเจริ ญ ภาวนานั้ น หากมี โ อกาสได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ
อยู่ ใกล้ชิดกับครู-อาจารย์ ก็เป็นการดี แต่ถ้าอยู่ใกล้ชิดกับครู-อาจารย์แล้ว
ไม่กระตือรือร้น หรือสนใจที่จะรับคำแนะนำสั่งสอนไปปฏิบัติอย่างจริงจังก็
ไร้ผล ส่วนผูท้ อ่ี ยูห่ า่ งไกลครู-อาจารย์ หากได้พยายามศึกษารับฟังคำแนะนำ
สั่งสอน เอาไปฝึกปฏิบัติอิทธิบาทธรรม อันมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา ก็ย่อมได้ผลดี และได้ผลที่แข็งแกร่งมั่นคงอีกด้วย เพราะถึงอย่างไร
ครูก็มีหน้าที่แต่เพียงเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้เท่านั้น ส่วนการปฏิบัติให้ ได้ผล
ผู้เป็นศิษย์ก็จะต้องไปฝึกปฏิบัติให้ ได้รู้เอง เห็นเอง และเป็นผู้ ได้ผลเอง
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ส่ ว นการประกอบพิ ธี ย กครู จึ ง ไม่ จ ำเป็ น แต่ ก ารรำลึ ก ถึ ง และเคารพใน
คุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครู พระอุปัชฌาย์อาจารย์ และ
ผู้มีพระคุณนั้นจัดว่าเป็นมงคลยิ่ง และการปฏิบัติบูชาก็ยังนับว่าเป็นเลิศ
กว่าการบูชาอื่นใด นี่หมายเอาการปฏิบัติตามพระธรรมอันพระพุทธเจ้าได้
ตรัสไว้ดีแล้ว จึงจัดว่าประเสริฐกว่าการบูชาอื่นใดทั้งสิ้น.
[๒] ทำอย่างไรจึงจะได้เห็นดวงปฐมมรรคเร็วๆ
การปฏิบัติธรรมนั้น บางรายก็อาจจะเห็นผลเร็ว บางรายก็อาจจะ
เห็นผลช้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ
เป็นผู้มีบุญบารมีมาก่อน ที่เรียกว่า ปุพฺเพ กตปุญฺญตา ซึ่งมีอยู่รวม ๑๐
ข้อด้วยกัน ได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี
วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และ
อุเบกขาบารมี ที่ ได้เคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตจนตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ว่า
จะมีมากน้อยเพียงใด บุญบารมีแต่ละประการที่กล่าวมานี้ เมื่อได้สั่งสมขึ้น
ภายในจิตมากๆ เข้า แก่กล้าหนักเข้า ก็จะกลั่นตัวเองเป็นอุปบารมี เมื่อ
อุปบารมีแต่ละอย่างเหล่านั้นสั่งสมกันแก่กล้ายิ่งขึ้นไปอีก ก็จะกลั่นตัวเอง
เป็น ปรมั ต ถบารมี คือ บุญบารมีที่แก่กล้าที่สุด รวมทั้งบุญบารมีทั้ง ๓
ระดับ เป็นบารมี ๓๐ ทัศ
เมื่อปรมัตถบารมีทั้ง ๑๐ ประการนั้นเต็มส่วนหมดแล้ว จึงจะเป็น
พลวปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ในที่สุด
แต่ ในระหว่างที่ปรมัตถบารมีทั้ง ๑๐ ประการนั้นยังไม่เต็มส่วน ก็ยังจะมี
ส่วนช่วยในการปฏิบัติธรรม ได้บรรลุผลตามสมควรแก่บุญบารมีของแต่ละ
บุคคลที่ ได้สร้างสมอบรมได้ เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรใจร้อนที่
จะให้เห็นผลในทันใด ขอแต่ให้ตง้ั ใจฝึกปฏิบตั ติ ามคำแนะนำทีค่ ณ
ุ ครูอาจารย์ ได้
สั่งสอนอบรมต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็หมั่นพิจารณาดูที่เหตุสังเกตดูที่ผล ก็ย่อม
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ประจักษ์ ในผลของการปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองตามระดับคุณธรรมที่
ปฏิบัติได้ อย่าลืมว่าต้องให้ โอกาสแก่ตนเองตามสมควร ดังเช่นที่เรา
ปลูกต้นไม้ จะต้องให้เวลาในการเจริญเติบโต และการปลูกต้นไม้ที่จะได้ผล
ดี ก็จะต้องหมั่นดูแลทำนุบำรุงรักษา เมื่อถึงเวลาต้นไม้นั้นก็จะผลิดอก
ออกผลให้ เ อง ดั ง พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ท รงประทานพระบรมพุ ท โธวาทไว้
มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย หน้า ๓๐๙
ข้อ ๕๓๒ ความว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบด่วนทำของคฤหบดีชาวนา ๓ อย่าง
เหล่านี้ ๓ อย่างเป็นไฉน ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหบดีชาวนาในโลกนี้ต้อง
รีบเร่งไถนาให้ดี คราดนาให้เรียบร้อย ครั้นแล้วต้องรีบเร่งเพาะพืชลงไป
ครั้นแล้วรีบเร่งไขเอาน้ำเข้าบ้าง ระบายเอาน้ำออกเสียบ้าง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กิจที่ควรรีบด่วนทำของคฤหบดีชาวนา ๓ อย่างนี้แล ดูกรภิกษุ
ทัง้ หลาย คฤหบดีชาวนานัน้ ไม่มฤี ทธิ์ หรืออานุภาพบันดาลว่า ข้าวเปลือก
ของเราจงเกิดในวันนี้ พรุง่ นี้ จงมีทอ้ ง มะรืนนีจ้ งหุงได้ ดูกรภิกษุทง้ั หลาย
โดยที่แท้ สมัยที่ข้าวเปลือกของคฤหบดีชาวนานั้น มีความแปรของฤดู เกิด
ก็ดี มีท้องก็ดี หุงได้ก็ดี มีอยู่
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น แล กิ จ ที่ ค วรรี บ ทำของภิ ก ษุ
๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นไฉน? คือ การสมาทานอธิศลี สิกขา ๑ การสมาทาน
อธิจิตตสิกขา ๑ การสมาทานอธิปัญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่
ควรรีบด่วนทำของภิกษุ ๓ อย่างนี้ และดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่มี
ฤทธิ์หรืออานุภาพบันดาลว่า จิตของเราจงพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานในวันนี้แหละ หรือมิฉะนั้นก็ ในวันพรุ่งนี้
หรือในวันมะรืนนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้สมัยที่จิตของภิกษุนั้น ผู้ศึกษาอธิศีล
อยู่ ก็ ดี ผู้ ศึ ก ษาอธิ จิ ต อยู่ ก็ ดี ผู้ ศึ ก ษาอธิ ปั ญ ญาอยู่ ก็ ดี หลุ ด พ้ น จาก
อาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่นมีอยู่
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เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้
ว่า เราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิศีลจิตตสิกขา เรา
จักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีฉันทะ
อย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิจติ ตสิกขา เราจักมีฉนั ทะอย่างแรงกล้า
ในการสมาทานอธิ ปั ญ ญาสิ ก ขา ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลาย
พึงศึกษาอย่างนี้แล.
นี่เป็นบรมพุทโธวาทของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อเข้าใจดังนี้แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านจงตั้งหน้าฝึกปฏิบัติธรรมด้วย
อิทธิบาทธรรม คือด้วยใจรักในธรรม (ฉันทะ) ด้วยความเพียรไม่ย่อท้อ
(วิริยะ) ด้วยใจจดจ่ออยู่ ในธรรม ไม่ทอดทิ้งหรือวางธุระ (จิตตะ) และ
ด้วยพินจิ พิจารณาในเหตุสงั เกตในผล หมัน่ ดูแลแนวทางปฏิบตั ิให้ดำเนิน
ไปในทางที่ชอบที่เป็นคุณ หลีกเลี่ยงทางปฏิบัติที่ ไม่ดี ไม่ชอบ ที่เป็น
โทษ (วิมังสา) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พึงให้มีสติสัมปชัญญะพิจารณาเห็น
อุปกิเลสของสมาธินิมิต หรือนิวรณธรรมทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นภายใน
จิต แล้วพึงกำจัดเสียด้วยองค์แห่งฌาน แล้วท่านจะได้รับผลดี ไปเอง
ขอเพียงอย่าได้ ใจร้อน ทะยานอยากที่จะเห็นนิมิตจนจิตใจฟุ้งซ่านและ
ท้อถอย จงหมั่นปฏิบัติไป ได้เท่าไร เอาเท่านั้น
พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำฯ ท่านก็ ได้ ให้คำรับรองไว้ว่า ถ้า
ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็เป็นอันได้เห็นดวงปฐมมรรคในชาตินี้
ทุกคน.
หมายเหตุ : องค์แห่งฌาน (คู่ปรับ) นิวรณ์คือ (๑) วิตก (ความตรึก) คู่ปรับ
ถีนมิทธะ คือความง่วง จิตใจหดหู่ท้อถอย (๒) วิจาร (ความตรอง) คู่ปรับ
วิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัยในธรรมปฏิบัติ (๓) ปีติ (ความอิ่มใจ) คู่ปรับ
พยาบาท คือความหงุดหงิด ขัดเคืองใจ คิดประทุษร้าย (๔) สุข (ความสบายใจ)
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คู่ปรับ อุทธัจจกุกกุจจะ คือความฟุ้งซ่าน หรือกังวลห่วงใย (๕) เอกัคคตา
(ใจมีอารมณ์เลิศ เป็นหนึ่ง คือความที่ ใจหยุดนิ่ง สนิทอยู่ ในอารมณ์เดียว)
คู่ ป รั บ กามฉั น ทะ คือ ความยิ นดีพ อใจยึ ดติดในกามคุ ณ ๕ ได้แ ก่ ใน รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

[๓] เห็นนิมิตลวงเพราะเหตุใด
เห็นนิมิตประเดี๋ยวเดียวก็หายไป จะแก้ ไขอย่างไร ?
สำหรับปัญหาที่มีผู้ถามไปก็ดีหรือท่านที่ ได้เล่าประสบการณ์ ไปให้
ทราบ เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมก็ดี พอจะสรุปได้ดังนี้
๑. ปัญหาของผู้ที่เห็นนิมิตแปลกๆ บางทีก็เป็นนิมิตที่น่ากลัว
สาเหตุขอ้ ที่ ๑ เมือ่ พิจารณาตามเรือ่ งราวทีเ่ ล่าไปให้ฟงั แล้ว ปรากฏว่า
ผู้ที่มักทำนิมิตแปลกๆ ที่น่ากลัวนั้น เกิดกับผู้ปฏิบัติภาวนาที่ ไม่มีพื้นฐาน
การปฏิบตั สิ มถกัมมัฏฐานดีพอ แล้วเจริญวิปสั สนากัมมัฏฐานเลยทีเดียว
จึงเกิดวิปัสสนูปกิเลส ข้ออุปัฏฐาน คือสติปรากฏยิ่งเกินไปหรืออีกนัย
หนึ่ง มีสติพิจารณาสภาวธรรมแก่กล้าเกินไป แต่ปัญญาอันเห็นแจ้ง
ที่แท้จริงเจริญไม่ทัน มีแต่ปัญญาที่จะจำได้หมายรู้จากตำราเสียโดย
มาก ใจจึงปล่อยวางอารมณ์วิปัสสนาที่เคยมีสติพิจารณาอยู่เสมอนั้น
ไม่ ได้ นิมิตลวงจึงปรากฏขึ้นที่ ใจให้เห็นโดยเจ้าตัวมิได้ตั้งใจจะรู้เห็น
นิมิตลวงเหล่านี้เอง ที่เรียกว่า วิปัสสนูปกิเลส ข้ออุปัฏฐาน ซึ่ง
มักปรากฏขึ้นกับผู้เจริญวิปัสสนาด้วยตัวเอง โดยศึกษาเอาจากตำรา
หรือจากการได้รบั คำแนะนำจากผูแ้ นะนำที่ ไม่มพี น้ื ฐานทางสมถวิปสั สนา
กัมมัฏฐานดีพอ นี้เป็นสาเหตุข้อหนึ่ง
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หมายเหตุ : วิปัสสนูปกิเลส (ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนา) มี
๑๐ ประการ เกิดขึ้นในลำดับแห่งวิปัสสนาญาณที่ ๑-๒ (อุทยัพพยานุปัส
สนาญาณ และภั ง คานุ ปั ส สนาญาณ) ขณะเมื่ อ พิ จ ารณาเห็ น สั ง ขารหรื อ
เบญจขันธ์ นามรูป และทัง้ ปัจจัย มีสภาพไม่เทีย่ ง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกขัง)
และมิใช่ตัวตน (อนัตตา) ธรรม ๑๐ ประการดังต่อไปนี้ อาจเกิดขึ้น แล้ว
ผู้ บ ำเพ็ ญ พิ ศ วงหลงไปว่ า “มรรค ผล เกิ ด แล้ ว แก่ เ รา, เราได้ ส ำเร็ จ
มรรคผลแล้ว” เป็นเหตุให้หยุดความเพียร และ/หรือ เกิดตัณหา มานะ
ทิฏฐิ หลงตัวหลงตนเอง ถ้าไม่หลงก็ ไม่เป็นวิปสั สนูปกิเลส คือ (๑) โอภาส
แสงสว่างซ่านออกจากสรีราพยพ, (๒) ปีติ ทำกายและจิตใจให้อิ่มแผ่ซ่านไป
ทั่วสรีรกาย, (๓) วิปัสสนาญาณ ความเห็นแจ้งแก่กล้า เห็นนามรูปแจ้งชัด
(๔) ปั ส สั ท ธิ ความสงบกาย สงบจิ ต ระงั บ ความกระวนกระวายเสี ย ได้ ,
(๕) สุข ความสุขอันประณีต เป็นไปในกายและจิต, (๖) อธิโมกข์ ความเชือ่ มัน่
มีกำลังกล้าเป็นทีผ่ อ่ งใสของจิตและเจตสิก, (๗) ปัคคหะ ความเพียรไม่ยงิ่ ไม่หย่อน
ประคองจิตไว้ด้วยดี ในอารมณ์ ทำจิตให้เป็นไปเสมออยู่ ได้, (๘) อุปัฏฐาน
สติตั้งมั่น รักษาอารมณ์ ไว้ด้วยดี, (๙) อุเบกขา ความเป็นธรรมมัธยัสถ์ ใน
สังขารทั้งสิ้นมีกำลังกล้านัก, (๑๐) นิกกันติ ความรักใคร่ ทำความอาลัยใน
วิปัสสนานัก มีอาการสุขุมละเอียด
เมื่อธรรม ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ผู้บำเพ็ญก็ ไม่ยินดี
ไม่หลงในธรรมที่เป็นอุปกิเลส ไม่หยุดความเพียร เพราะเข้าใจว่า ไม่ ใช่ทาง
มรรค ผล ไม่ใช่ทางวิปัสสนา ทางวิปัสสนาอย่างอื่นต่างหาก รู้เห็นแจ้งชัดว่า
นี้ทาง นี้มิใช่ทาง เช่นนี้ชื่อว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

สาเหตุข้อที่ ๒ ในขณะที่เจริญภาวนา ไม่ว่าจะเป็นขณะพิจารณา
สภาวธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาที่เรียกว่า วิปัสสนากัมมัฏฐานก็ดี หรือในขณะ
เจริญสมาธิทเี่ รียกว่า สมถกัมมัฏฐานก็ดี ผูเ้ จริญภาวนามิได้ตงั้ ใจไว้ ให้ถกู ที่
คื อ ณ ที่ ศู น ย์ ก ลางกายฐานที่ ๗ ตรงที่ สุ ด ลมหายใจเข้ า ออกเหนื อ
ระดับสะดือสองนิ้วมือ อันเป็นที่ตั้งถาวรของใจ จึงเป็นเหตุให้ความเห็น
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นิมิตด้วยใจ ความจำได้หมายรู้ ความคิดและความรู้เล่ห์ คือผิดไปจาก
นิมิตจริง เพราะดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ มิได้รวมหยุดเป็น
จุดเดียวกันอย่างแท้จริง การย่อขยายความรู้เห็นจึงเบี้ยว มิได้เป็นไป
ในนิมิตเดิม จึงทำให้เห็นนิมิตแปลกๆ มีลักษณะที่น่ากลัวต่างๆ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติและสอนภาวนาธรรม
ตามแนวสติ ปั ฏ ฐาน ๔ ถึงธรรมกายและนิพพานของพระพุทธเจ้า ได้รู้
เคล็ ด ลั บ ของการเจริ ญ ภาวนาให้ ได้ ผ ลดี ทั้ ง ในส่ ว นสมถะและวิ ปั ส สนา
กัมมัฏฐาน โดยมิต้องผ่านวิปัสสนูปกิเลส จึงไม่ปรากฏว่า ผู้เจริญภาวนา
ทีถ่ กู ต้องตรงตามแนวทีห่ ลวงพ่อวัดปากน้ำสอน ได้เห็นนิมติ ลวงแปลกๆ
โดยมิได้ตั้งใจแต่ประการใดเลย ทั้งนี้เพราะการเจริญภาวนาตามแนวนี้
มีลักษณะที่เป็นสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานคู่กัน สติสัมปชัญญะจึงเจริญ
ขึน้ เสมอกันและเป็นอุปการะแก่กนั จนธรรม ๒ อย่าง คือสมถะและวิปสั สนา
กลมกลืนคู่กันได้อย่างสนิท สมตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรม เพื่อ
ความพ้นทุกข์ ไปสู่ความสันติสุข ด้วยปัญญาอันเห็นชอบ ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง วิปัสสนูปกิเลสดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่
ปฏิบตั กิ มั มัฏฐานทีถ่ กู ต้องตามแนวทีห่ ลวงพ่อวัดปากน้ำสอนนีแ้ ต่ประการใด
เพื่อความเข้าใจอันแจ่มแจ้ง อาตมาจะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างง่ายๆ
ว่าการเจริญภาวนาตามแนวนี้ มีอุบายวิธี ให้ ใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิอยู่เสมอ
ด้วยการรวมใจอันประกอบด้วยความเห็น ความจำ ความคิด และความรู้
หยุดเป็นจุดเดียวกัน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ผ่านกายในกาย เวทนา
ในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ไปในตัวเสร็จ ซึ่งช่วยให้เกิดผลดี
หลายประการ คือ ทำให้จิตใจสงบระงับจากนิวรณธรรม อันเป็นผลดี
ทางด้ า นสมถกั มมัฏฐาน นี้ประการหนึ่ง ทำให้ เ กิ ด อภิ ญ ญา คือ ความ
สามารถพิเศษทีแ่ น่นอน เช่น ทิพพจักษุ ทิพพโสต อันช่วยให้รเู้ ห็นสภาวธรรม
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ทั้ ง หยาบและละเอี ย ด ทั้ ง ใกล้ แ ละไกล ทั้ ง ภายในและภายนอกได้
ชัดแจ้ง กว้างขวางโดยเจตนาที่จะพิจารณาเห็นมิใช่เห็นโดยการบังเอิญนี้
ประการหนึ่ ง และการรู้ เ ห็ น ก็ ไม่ เ ล่ ห์ เพราะตั้ ง ใจไว้ ถู ก ที่ สมตาม
พระพุทธภาษิตที่ว่า
สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ. สมาหิโต ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาติ.
สํ. ข. ๑๗/๒๗/๑๘
แปลความว่า : ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ
ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง.
แม้พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมใน
ธรรม ทัง้ ภายในและภายนอกใดๆ ก็ตาม ไม่วา่ จะพิจารณาสิง่ ปฏิกลู น่าเกลียด
ที่เรียกว่าอสุภกัมมัฏฐาน หรือมรณสติ หรือการเห็นนรก เห็นสวรรค์ ฯลฯ
ก็ตาม เมื่อจะพิจารณาให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะจริงของธรรมชาติตาม
ที่ เ ป็ น จริ ง แล้ ว ก็ ใ ห้ ร วมใจหยุ ด ในหยุ ด กลางของหยุ ด ในหยุ ด ลงไป ณ
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นั้นอีกต่อไป ผู้ถึงธรรมกายก็จะพิสดารกายไปจน
สุดละเอียดอยู่เสมอ ใจก็จะละอารมณ์ที่พิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติ
วิปัสสนูปกิเลสต่างๆ จึงไม่เกิดขึ้นกับผู้เจริญภาวนาที่ถูกต้องตามแนวที่
หลวงพ่อวัดปากน้ำสอน จิตใจก็มแี ต่ความสงบสุข ปราศจากกิเลส อวิชชา
ตั ณ หา อุ ป าทาน วางเฉยเป็ น อุ เ บกขาด้ ว ยปั ญ ญาอั น เห็ น ชอบเท่ า นั้ น
สมตามพระพุ ท ธภาษิ ต ที่ ว่ า นตฺ ถิ สนฺ ติ ป รํ สุ ขํ (ขุ . ธ. ๒๕/๒๕/๔๒)
แปลความว่า สุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี.
และก็จะไม่มีการเห็นนิมิตที่แปลกๆ หรือน่าเกลียด น่ากลัว โดยที่
มิได้ตั้งใจหรือรู้เห็นแต่ประการใด นี้เองคือ เคล็ดลับสำคัญของการปฏิบัติ
ภาวนาตามแนวสติปฏั ฐาน ๔ ทีห่ ลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบตั แิ ละสัง่ สอน
ถ่ายทอดไว้ ที่ ให้ผลดีแต่ส่วนเดียวไม่มี โทษ
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โดยเหตุผลนี้ อาตมาจึงใคร่จะชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลดีของการเจริญ
ภาวนาตามแนวนี้อีกว่า ถ้าได้เจริญภาวนาให้ถูกต้องตามแนวนี้แล้ว มี
แต่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น ผู้ที่เคยฟุ้งซ่านก็จะค่อยๆ คลาย
ความฟุง้ ซ่านลง ตามระดับภูมธิ รรมทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ จึงไม่ตอ้ งกลัวว่าจะเสียสติ
หรื อ เป็ น โรคประสาทแต่ อ ย่ า งใดทั้ ง สิ้ น ขอแต่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงตามแนวนีเ้ ท่านัน้ ถ้าผิดไปจากวิธนี ้ี อาตมาไม่รบั รอง และนอกจาก
ผลดีที่ ได้กล่าวมาแล้ว ยังให้ผลดี ในข้ออื่นๆ ทั้งในทางโลกและทาง
ธรรมอีกมากมายนัก ขอให้ท่านจงหมั่นพิจารณาที่เหตุ สังเกตที่ผล
ให้ดีก็แล้วกัน
เพราะฉะนั้ น ข้ อ แก้ ปั ญ หาสำหรั บ ผู้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ องโดยไม่ มี
หลักเกณฑ์ทถ่ี กู ต้อง ในเบือ้ งต้นให้พยายามทำใจให้หยุดนิง่ ตรงศูนย์กลาง
กายฐานที่ ๗ ตรงที่สูดลมหายใจเข้าออก เหนือระดับสะดือสองนิ้วมือ
อันเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจให้ ได้แน่นอนเสียก่อน
ถ้ายังนึกหาศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ไม่พบ ก็ ให้จินตนาการให้เห็น
เส้นตรงขึน้ สองเส้นตัดกัน เส้นหนึง่ จากหน้าท้องเหนือระดับสะดือสองนิว้ มือ
ไปจรดกึ่ ง กลางหลั ง อี ก หนึ่ ง เส้ น จากกึ่ ง กลางสี ข้ า งซ้ า ยไปกึ่ ง กลางสี
ข้างขวา ตรงจุดตัดกันนั้นมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็ม ให้รวมใจ
อันประกอบด้วยความเห็นนิมติ (ด้วยใจ) ความจำนิมติ ความคิดตรึกนึกเห็น
นิมติ และความรู้ ให้หยุดเป็นจุดเดียวกันทีน่ น่ั หรือจะกล่าวย่อๆ ก็วา่ พยายาม
นึ ก ให้ เ ห็ น เครื่ อ งหมายเป็ น ดวงแก้ ว กลมใส หรื อ พระพุ ท ธรู ป ขาวใส
เกตุดอกบัวตูมขึ้นที่ศูนย์กลางกายนั้น แล้วก็ ให้ ใจอยู่ที่กลางดวงใสหรือ
พระพุทธรูปขาวใสนัน้ คือให้เห็นตรงกลางนิมติ นัน้ แหละ พร้อมด้วยบริกรรม
ภาวนานั้น คือนึกในใจว่า “สัมมาอะระหังๆๆ” ตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลม
ใสหรือพระพุทธรูปขาวใส ใจอยู่ ในกลางนิมิตที่ ใสนั้นเรื่อยไป พอใจหยุดนิ่ง
ได้ถูกส่วนเข้า จิตก็จะตกศูนย์ เครื่องหมายที่กำหนดขึ้นก็จะหายไป แล้วจะ
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ปรากฏเห็นดวงกลมใสแจ่มบังเกิดขึ้น ขนาดประมาณเท่าฟองไข่แดงของ
ไข่ ไก่ อย่างเล็กเท่าดวงดาวในอากาศ อย่างโตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์
หรือบางรายอาจจะเห็นพระพุทธรูปขาวใสปรากฏขึ้นก็มี คือ ธรรมกาย
สำหรับบางรายที่เห็นนิมิตเป็นดวงใสสว่าง หรือพระพุทธรูปอยู่นอก
ตัว เช่น ตามใบหน้าบ้าง หรือในที่อื่นใดก็ตาม แปลว่าใจยังไม่หยุดถูกที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จึงให้น้อมเข้ามาอยู่เสีย ณ ศูนย์กลางกายใหม่
โดยเหลือบตากลับขึ้นข้างบนโดยไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นไปตาม เพื่อให้ความ
เห็นนิมิตนั้นกลับไปข้างหลัง แล้วก็ ให้ความเห็นกลับเข้าข้างใน คือนึกให้
เห็นนิมติ ทีต่ รงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นัน้ ต่อไปอีกใหม่ พร้อมด้วยบริกรรม
ภาวนาประคองดวงนิมติ นัน้ ไว้เรือ่ ย ก็จะเห็นดวงกลมใสแจ่ม หรือพระพุทธรูป
ขาวใสขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เอง
เมื่อเห็นแล้ว ก็หยุดบริกรรมภาวนาเสีย เพียงให้แตะใจเบาๆ ลงไป
หยุดนิง่ ทีก่ ลางดวงกลมใสหรือพระพุทธรูปขาวใสนัน้ มีทหี่ มายเป็นจุดเล็กใส
เท่าปลายเข็มอีกต่อไป กลางของกลางๆๆ นิ่ง พอใจหยุดนิ่งได้ ถูกส่วน
เข้า ก็จะเห็นดวงใสดวงใหม่บังเกิดขึ้น ก็ ให้ดำเนินไปแบบเดิม คือหยุดใน
หยุด กลางของหยุดในหยุดเรื่อยไป เมื่อเห็นดวงที่ ใสละเอียดหนักเข้า ก็จะ
เห็นกายละเอียดๆ ต่อไป จนถึงธรรมกายเอง
๒. ปัญหาของผู้ที่เห็นดวงนิมิตเป็นดวงใสสว่างหรือพระพุทธรูป
ที่ศูนย์กลางกาย แต่เห็นได้เพียงประเดี๋ยวเดียวก็หายไป หรือออกไป
นอกตัว
ปัญหาข้อนี้ มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังรวมใจหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกาย
ฐานที่ ๗ ไม่สนิท ใจยังสัดส่ายออกไปนอกตัว จึงเห็นนิมิตเคลื่อนออกไป
ข้างนอกตัว นี้ประการหนึ่ง
สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ปฏิบัติภาวนาอยากเห็นนิมิตมากไป
จึงพยายามบังคับใจให้เห็นนิมิตให้ ได้ โดยเพ่งนิมิตแรงเกินไป ทำให้สมาธิ
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เคลื่อน นิมิตจึงหายไป หรือเห็นนิมิตเคลื่อนออกนอกตัว ความอยากเห็น
นิมิตเกินไปหรือเพ่งนิมิตแรงเกินไปนี้ จัดเป็นอุปกิเลสของสมาธิ ทำให้จิต
เคลื่อนจากสมาธิ จึงควรพึงสังวรระวังอย่าให้เกิดอารมณ์เหล่านี้ ได้ โดย
พยายามตรึกนึกให้เห็นนิมิตด้วยใจแต่เพียงเบาๆๆ และพยายามนึกให้เห็น
จุ ด เล็ ก ใสเท่ า ปลายเข็ ม แล้ ว ก็ ก ลางของจุ ด เล็ ก ใสนั้ น เข้ า ไปเรื่ อ ยๆ
กลางของกลางๆๆ นิ่งเข้าไว้ ถ้าเห็นจุดเล็กใสนั้นสั่นรัวหรือเห็นนิมิตนั้น
เคลื่อนไปรอบๆ ให้พึงสังวรว่า สมาธิเคลื่อนเพราะเพ่งนิมิตแรงเกินไป
แล้วให้พยายามแตะใจแต่เพียงเบาๆ ที่กลางของกลางต่อไปใหม่ พอเห็น
จุดเล็กใสนัน้ ค่อยๆ นิง่ หรือดวงใสสว่างนัน้ หยุดนิง่ ก็แปลว่า รวมใจหยุดนิง่
ได้ถูกส่วน ก็ ให้ประคองใจหยุดในหยุดต่อไปอีก ไม่ช้าก็จะหยุดนิ่งได้สนิท
เอง แล้วจุดเล็กใสตรงกลางดวงนิมิตนั้นก็จะขยายตัวว่างออกไป แล้วก็จะ
ปรากฏเห็นดวงใสแจ่มบังเกิดขึ้นมาใหม่ ใสละเอียดยิ่งกว่าเดิม หรือเห็น
กายละเอียดหรือกายธรรมปรากฏขึน้ ก็ให้รวมใจหยุดในหยุดลงไปทีศ่ นู ย์กลาง
ดวงใหม่ หรือกายใหม่ที่ปรากฏขึ้นนั้นต่อๆ ไปอีก
๓. ปั ญ หาของผู้ ที่ รู้ สึ ก หนั ก ๆ มึ น ๆ ปวดศี ร ษะ หรื อ ที่ บ ริ เ วณ
กระบอกตา ภายหลังการปฏิบัติภาวนา
ปัญหาข้อนี้ มักเกิดกับผู้ปฏิบัติที่พยายามใช้ตาเนื้อเพ่งมองให้เห็น
นิมติ ทีศ่ นู ย์กลางกาย อาจจะเป็นเพราะอยากเห็นนิมติ มากเกินไป จึงพยายาม
มองนิมิตให้เห็นด้วยตาเนื้อ หรือไม่ก็ปฏิบัติผิดวิธี ให้คำแนะนำว่า “นึกให้
เห็นด้วยใจ”
พึงเข้าใจว่า การเจริญภาวนาสมาธินั้น เป็นการฝึกอบรมจิตให้หยุด
ให้นง่ิ เป็นกิจทางใจ ไม่ใช่กจิ ทางอายตนะอืน่ อย่างเช่นตาเนือ้ เพราะฉะนัน้
เมื่อใช้ตาเนื้อเพ่งดูให้เห็นนิมิตจึงไม่ ได้เห็น เพราะผิดวิธีและแถมยังเป็น
เหตุให้รู้สึกหนักๆ มึนๆ หรือปวดที่ศรีษะหรือที่บริเวณกระบอกตาอีกด้วย
เพราะประสาทตาเครียด เนื่องแต่ใช้งานผิดวัตถุประสงค์
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หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ถูกต้อ ง จึงให้จินตนาการหรือ นึกให้เ ห็นนิมิตด้ว ยใจ
พร้อมด้วยบริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหังๆๆ” คู่กันไป เพื่อผูกใจให้มา
รวมหยุดอยู่กับบริกรรมนิมิต แล้วค่อยๆ รวมหยุดในหยุดเป็นจุดเดียว หรือ
อารมณ์เดียว แล้วจิตก็จะตกศูนย์ บางรายจะรู้สึกมีอาการเบาหวิวๆ ใน
ขณะจิตดิ่งลงสู่สมาธิ เมื่อปล่อยใจให้ดิ่งลงสู่สมาธิเพียงชั่วครู่เดียว ก็จะ
เห็นนิมิตเป็นดวงกลมใสแจ่ม หรือพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูมปรากฏ
ขึ้น ณ ที่ศูนย์กลางกายนั้นเอง แล้วอาการดังกล่าวก็จะหมดไป.
[๔] การเจริญภาวนาจำเป็นต้องผ่านนิมิตหรือไม่ ?
ก่อนที่จะได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องนิมิต อาตมาก็ ใคร่จะทำความเข้าใจ
กับผู้อ่านเสียก่อนว่า “นิมิต” ที่ว่านี้คือ อย่างไร หมายถึงอะไร?
คำว่ า “นิ มิ ต ” มี ค วามหมายตามที่ ป รากฏในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานว่า “นิรมิต, สร้าง, แปลง, ทำ” และในความหมายคำว่า
“นิมิต” นั้นยังหมายถึง “บันดาลให้มีขึ้น” อีกด้วย นี้เป็นความหมายที่ ๑
สำหรับความหมายที่ ๒ ของคำว่า “นิมิต” ก็หมายถึง “เครื่องหมาย, ลาง,
เหตุ, เค้ามูล” เป็นต้น
โดยความหมายหลายอย่างต่างๆ กันนี้เอง ที่มีผู้ ใช้คำว่า “นิมิต” ใน
หลายสถาน เช่นว่า
ความฝัน ที่เวลาบุคคลนอนหลับแล้วฝันไป ก็เรียก สุบินนิมิต
การแสดงนัยให้ทราบ อย่างเช่น พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงนัยให้
พระอานนท์ทราบถึงวาระที่พระพุทธองค์จะทรงปลงสังขารแล้ว อย่างนี้ก็
เรียกว่า พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงนิมิต
หรื อ การกำหนดเครื่ อ งหมายใดๆ ขึ้ น ในใจ คื อ นึ ก ให้ เ ห็ น
เครื่องหมายนั้นด้วยใจ ก็เรียกว่า บริกรรมนิมิต บริกรรม แปลว่า กำหนด
ในใจ ถ้ า นึ ก เห็ น นิ มิ ต ด้ ว ยใจได้ ชั ด เจนเพี ย งชั่ ว ขณะ ก็ เ รี ย กว่ า เกิ ด
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“อุคคหนิมิต” และถ้าเห็นเครื่องหมายได้ชัดเจน นาน ติดตา จะนึกขยาย
ให้ โตใหญ่ หรือย่อให้เล็กลงด้วยใจก็ทำได้ อย่างนี้เรียก “ปฏิภาคนิมิต”
คำว่ า “นิ มิ ต ” ที่ ใ ช้ เ รี ย กกั น ในหมู่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น มุ่ ง หมายถึ ง
“นิมิต” หรือ “เครื่องหมายที่กำหนดขึ้นที่ ใจ” ซึ่งเรียกว่า บริกรรมนิมิต
หรื อ อุ ค คหนิมิ ต และปฏิภาคนิมิต เครื่องหมายที่กำหนดขึ้นในใจหรือที่
ปรากฏขึ้นในใจ อันได้แก่ บริกรรมนิมิต ซึ่งเป็นอุบายวิธีที่จะรวมใจอัน
ได้ แ ก่ เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร และวิ ญ ญาณ หรื อ ความเห็ น ความจำ
ความคิด และความรู้ ให้มาอยู่รวมในอารมณ์เดียว แนบแน่นเป็นสมาธิดี
เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้า ก็จะเห็นอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ตามลำดับ
ของใจที่หยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นดี
ในการให้กำหนดเครื่องหมายขึ้นที่ ใจ หรือที่เรียกว่า “บริกรรมนิมิต”
เพื่อให้ ใจมารวมอยู่ ในอารมณ์เดียวนั้น อาจจะไม่เพียงพอจะช่วยประคอง
ใจให้หยุดให้นิ่งได้ โดยง่าย จึงมักให้กำหนดบริกรรมภาวนา คือให้ท่องในใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น “สัมมาอะระหังๆๆ” หรือ “พุทโธๆๆ” ก็แล้วแต่
เพื่อให้ ใจช่วยประคับประคองนิมิตนั้นไว้ แปลว่า การที่จะตะล่อมใจให้เข้า
มารวมอยู่ที่บริกรรมนิมิตนั้น อาจไม่พอที่จะขังใจที่มีสภาพเบา กวัดแกว่ง
ง่าย ฟุ้งซ่านได้ง่าย ให้หยุดให้นิ่งได้ จึงหางานให้ ใจทำอีกโสดหนึ่งด้วย คือ
ให้ท่องในใจที่เรียกว่า บริกรรมภาวนา เพื่อให้ ใจประคองนิมิตนั้นยิ่งขึ้น
จำได้ ไม่ซัดส่ายออกไปนอกนิมิตนั้น
เมื่อใจถูกประคองมาให้รวมเสียกับบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนา
คู่กันหนักเข้า ก็จะค่อยๆ เชื่อง แล้วค่อยๆ รวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน ที่
เรี ย กว่ า “อารมณ์ เ ดี ย ว” หรื อ เอกั ค คตารมณ์ กล่ า วคื อ “ใจ” อั น
ประกอบด้วยความเห็นนิมิต, ความจำนิมิต ความคิดและความรู้ ในนิมิต
มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน ก็จะเห็นนิมิตนั่นชัดขึ้น เรียกว่า อุคคหนิมิต
หรือปฏิภาคนิมิต ตามระดับของใจที่รวมหยุดเป็นสมาธิแนบแน่นดี
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ในขณะที่ผู้ปฏิบัติภาวนา เพิ่งกำหนดบริกรรมนิมิตนั้น ใจเพิ่งจะเริ่ม
เป็นสมาธิ คืออยู่ ในอารมณ์เดียว สมาธิในระดับนี้เรียกว่า ขณิกสมาธิ แต่
พอเห็นนิมิตชัดเจนได้เพียงชั่วขณะ ที่เรียกว่าอุคคหนิมิตนั้น ใจที่เป็นสมาธิ
ระดับนี้เรียกว่าสมาธิในระดับอุปจารสมาธิ แต่เห็นเมื่อปฏิภาคนิมิต คือ
เห็นนิมิตได้ชัดเจน นานติดตา และสามารถนึกขยายให้ ใหญ่หรือย่อให้เล็ก
ลงได้ เรียกจิตเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิ อันเป็นเบื้องต้นของปฐมฌาน
กล่าวคือ เมื่อจิตประกอบด้วยอารมณ์วิตก วิจาร คือยังมีความตรึกตรอง
ประคองนิมิตอยู่ และมีอารมณ์ปีติยินดีที่ ได้พบเห็นสิ่งที่เย็นตาเย็นใจ ก่อให้
เกิดความสุขอย่างละเอียดๆ เช่นนัน้ และจิตอยู่ในอารมณ์เดียวได้แนบแน่นดี
เช่นนี้ ก็จัดเป็นสมาธิในขั้นปฐมฌาน
สมาธิ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมฌานขึ้ น ไปนี้ เ อง ที่ เ ป็ น จิ ต ปราศจาก
นิวรณธรรมแล้ว เพราะมีองค์ฌาน เครื่องปหานนิวรณ์ครบถ้วน จึงจัดเป็น
จิตทีค่ วรแก่งานวิปสั สนา เพือ่ เจริญปัญญารูแ้ จ้งในสภาวธรรมตามธรรมชาติ
ที่เป็นจริง เพราะสามารถเห็นอรรถเห็นธรรมได้ชัดแจ้งพอสมควร
เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ “นิมิต” เป็นอุบายวิธียกจิตขึ้นสู่
อารมณ์ วิ ต ก วิ จ าร เครื่ อ งปหานนิ ว รณ์ และเพื่ อ ทำให้ ใ จหยุ ด นิ่ ง เป็ น
สมาธิ ที่ แ นบแน่ น ดี ก ว่ า อย่ า งอื่ น และเมื่ อ จิ ต เจริ ญ ภาวนาจนเป็ น สมาธิ
ระดับฌานต่างๆ นั้น ก็จะต้องมีนิมิตหรือผ่านนิมิตทั้งสิ้น แม้แต่จะเป็น
อรูปฌาน ทีว่ า่ ไม่กำหนดเป็นอารมณ์ อย่างเช่น กำหนดยึดหน่วงเอาอากาศ
ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ เมื่อจิตละเอียดหนักเข้า ก็เห็นนิมิตคืออากาศนั้น
แหละ หรือในกรณีที่กำหนดวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ หรือกำหนด
ยึ ด หน่ ว งเอาความว่ า งเปล่ า ไม่ มี อ ะไรเป็ น อารมณ์ ก็ เ ห็ น วิ ญ ญาณ
หรื อ ความว่ า งเปล่ า นั้ น แหละ ที่ เ ห็ น นั่ น แหละเป็ น นิ มิ ต ล่ ะ แม้ เ มื่ อ จิ ต
เป็นอุเบกขา ที่เรียกว่า อุเบกขินทรีย์ ก็ยังต้องมีนิมิต ดังพระพุทธดำรัสมี
มาในพระสุ ต ตั น ตปิ ฏ กสั ง ยุ ต ตนิ ก าย มหาวารวรรค อุ ป ปฏิ ก สู ต ร
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พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ข้อ ๙๖๑ หน้า ๒๖๙ ความว่า
		 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้
		 ไม่ประมาท มีความเพียร มี ใจเด็ดเดี่ยว อุเบกขินทรีย์
		 เกิดขึ้น เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอุเบกขินทรีย์นี้เกิด
		 ขึ้นแล้วแก่เรา และ อุเบกขินทรีย์นั้นมีนิมิต มีเหตุ
		 มีเครื่องปรุงแต่ง มีปัจจัย แต่จะอนุมานเอาว่า
		 อุเบกขินทรีย์นั้นไม่ต้องมีนิมิต ไม่มีเหตุ ไม่มีเครื่อง
		 ปรุงแต่ง ไม่มีปัจจัย จักเกิดขึ้นได้ดังนี้ มิใช่ฐานะ
		 ที่จะมีได้.....
ในการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างเช่น พิจารณาเห็นกายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมทั้งหลาย ก็เช่นเดียวกัน ต้อง
อาศัยนิมิต นึกเห็นนิมิต จึงจะพิจารณาสภาวธรรมได้ จึงจะเห็นสภาวะ
ที่แท้จริงตามธรรมชาติที่เป็นจริงได้ อย่างเช่น การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน
อันนับเนื่องอยู่ ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้น มิใช่ว่าจะต้องไปพิจารณาดู
แต่ที่ซากศพ หรือจะต้องนำศพไปพิจารณาด้วย หรือจะต้องสาวไส้พุงของ
ใครต่อใครมาดูจึงจะเรียกว่าอสุภกัมมัฏฐาน หาใช่เช่นนั้นไม่ ในทางปฏิบัติ
นัน้ เมือ่ ได้เคยเห็นซากศพ หรืออวัยวะน้อยใหญ่ทง้ั หลายในหลายๆ ลักษณะ ก็
จำภาพนั้นหรืออารมณ์นั้น แล้วน้อมเอาอารมณ์นั้นหรือภาพนั้นมาพิจารณา
ด้วยใจ การพิจารณาก็จะต้องนึกเห็นทั้งลักษณะและสภาพที่เป็นจริงว่า
เป็นแต่สง่ิ ปฏิกลู โสโครก น่าเกลียด และเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
เหล่านี้เป็นต้น จึงจะเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะของธรรมชาติตาม
ที่เป็นจริง ถ้านึกไม่เห็นแล้วทำไมจึงจะอ้างได้ว่าเห็นแจ้งในสภาวะจริง
ของธรรมชาติตามที่เป็นจริงได้เล่า การเห็นของจริงด้วยตาเนื้อนั้นเป็น
แต่เพียงเริ่มต้นของเรื่องที่จะนำมาพิจารณาเท่านั้น แต่การเจริญสมถะ
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และวิปสั สนากัมมัฏฐานนัน้ เป็นกิจทางใจ แม้จะเห็นธรรม ณ เบือ้ งหน้า
ซากศพ ก็เป็นการเห็นด้วย “ใจ” หาใช่ธรรมดาด้วยตาเนื้อไม่ และ
การเห็นสิ่งที่น้อมนำมาพิจารณาสภาวธรรมด้วยใจนั้น ก็คือนิมิตนั่นเอง
เรียกว่า “หนี ไม่พ้นนิมิต” ในทางปฏิบัติแล้วต้องผ่านนิมิตเสมอไป
ถ้ า ไม่ ผ่ า นก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ห็ น ถ้ า ไม่ เ ห็ น ก็ จ ะอ้ า งว่ า เห็ น แจ้ ง ในสภาวะจริ ง ของ
ธรรมชาติที่เป็นจริงไม่ ได้ ก็มีแต่ท่องจำเอาจากตำราเท่านั้น พระพุทธองค์
ก็มิได้ปฏิเสธนิมิตในการเจริญภาวนาธรรม และยังได้ประทานพระบรม
พุทโธวาท มีมาในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ สังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค ข้อ ๕๓๓ หน้า ๑๓๒ ความว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้สมาธิสัมโพชฌงค์
ทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดแล้วให้เจริญบริบรู ณ์? ดูกรภิกษุทง้ั หลาย
สมาธินิมิตอัพยัคคนิมิต (คือนิมิตแห่งจิตอันมีอารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน)
มีอยู่ การกระทำให้มากซึง่ โยนิโสมนสิการในนิมติ นัน้ นีเ้ ป็นอาหาร
ให้สมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญ
บริบูรณ์.
จากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาดูว่า
จากการเจริญภาวนาโดยไม่ ใช้ ไม่อาศัย หรือไม่ผ่านนิมิตนั้นจะเป็นไปได้
หรือไม่เพียงใด และถ้าหากยังไม่แน่แก่ใจ อาตมาก็จะยกเอาพระพุทธภาษิต มี
มาในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย ข้อ ๓๓๙ หน้า
๔๗๒-๔๗๓ (คำแปลจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ของกองตำรา
คณะธรรมทานไชยา พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๒๘๕-๒๘๖) ความว่า
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่พึงพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ยินดี ใน
ความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็น
หมู่ๆ, เป็นผู้พอใจในหมู่, ยินดี ในหมู่, ตามประกอบความพอใจในหมู่ อยู่
แล้วหนอ เธอนั้นจักมาเป็นผู้ โดดเดี่ยว ยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้น
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ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่มีได้.
เมื่อไม่เป็นผู้ โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้ว จักถือเอานิมิต
แห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้น ข้อนี้ก็ ไม่เป็นฐานะที่มีได้.
เมื่อไม่ ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้ว จักยังสัมมาทิฏฐิ
แห่งวิปัสสนาให้สมบูรณ์นั้น ข้อนี้ก็ ไม่เป็นฐานะที่มีได้.
เมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้ว จักยังสัมมาสมาธิ
แห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้น ข้อนี้ก็ ไม่เป็นฐานะที่มีได้.
เมื่ อ ไม่ ท ำสั ม มาสมาธิ แ ห่ ง มรรคและผลให้ บ ริ บู ร ณ์ แ ล้ ว จั ก ละ
สัญโญชน์ทั้งหลายนั้น ข้อนี้ก็ ไม่เป็นฐานะที่มีได้.
เมื่ อ ไม่ ล ะสั ญ โญชน์ ทั้ ง หลายแล้ ว จั ก ทำพระนิ พ พานให้ แ จ้ ง นั้ น
ข้อนี้ก็ ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่ ไม่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ไม่ยินดี
ในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ไม่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลี
กันเป็นหมู่ๆ, ไม่เป็นผู้พอใจในหมู่, ไม่ยินดี ในหมู่, ไม่ตามประกอบความ
พอใจในหมู่ อยู่แล้วหนอ เธอนั้นจักมาเป็นผู้ โดดเดี่ยว ยินดียิ่งในความ
สงัดเงียบนั้น ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.
เมื่อเป็นผู้ โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้ว จักถือเอานิมิต
แห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้น ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.
เมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้ว จักยังสัมมาทิฏฐิแห่ง
วิปัสสนาให้สมบูรณ์นั้น ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.
เมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้ว จักยังสัมมาสมาธิ
แห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้น ข้อนี้ก็เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.
เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้ว จักละสัญโญชน์
ทั้งหลายนั้น ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.
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เมื่อละสัญโญชน์ทั้งหลายแล้ว จักทำพระนิพพานให้แจ้งนั้น ข้อนี้
เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แล.
จะเห็นได้วา่ การเจริญภาวนาจะต้องผ่านนิมติ อาศัยนิมติ แน่นอน
และอาตมาก็ ใคร่จะให้ข้อสังเกตว่า
ประการที่ ๑ ที่ว่าการเห็นนั้นมีอยู่สองอย่างคือ การเห็นรูปด้วย
ตาเนื้อและตาใน สำหรับท่านที่เจริญวิชชาหรือมีทิพพจักขุนี้ อย่างหนึ่ง
กับการเห็นนิมิต คือ เครื่องหมายที่กำหนดให้เห็นขึ้นที่ ใจ เพื่อเจริญสมาธิ
นั้นอีกอย่างหนึ่ง
และสำหรับสิ่งที่เห็นด้วยใจนั้น จึงมีทั้งนิมิตที่นึกหรือคิดให้เห็นในใจ
เพื่อเจริญสมาธิ หรือน้อมเข้ามาพิจารณาสภาวธรรม เพื่อให้เกิดปัญญา
รู้ แ จ้ ง ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น บริ ก รรมนิ มิ ต อุ ค คหนิ มิ ต หรื อ ปฏิ ภ าคนิ มิ ต
ก็ตาม นี้อย่างหนึ่ง, กับทั้งเห็นรูป หรือธาตุธรรมละเอียด ที่มีอยู่จริงตาม
ธรรมชาติ ด้วยความสามารถของทิพพจักขุ เสมือนหนึ่งตาเนื้อเห็นรูป
ฉะนั้น นี้อีกอย่างหนึ่งอย่าปนกัน
ประการที่ ๒ การเห็นนิมิต มิได้หมายความว่าติดนิมิต หากแต่
เป็นเพียงอาศัยการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นเพื่อเจริญสมาธิ จึงพัฒนาการ
เห็นนิมิตนั้นขึ้นไปเป็นอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ตามระดับสมาธิที่สูง
ขึน้ และเป็นความจำเป็นทีจ่ กั ต้องน้อมนำเอานิมติ คือสิง่ ทีจ่ ะนำมาพิจารณาให้
เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะจริงของธรรมชาติตามที่เป็นจริง ดังที่ ได้กล่าว
มาแล้ว ด้วยเหตุนี้ ในสติปฏั ฐานสูตร จึงอธิบายกายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน,
เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน, จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน และธัมมานุปสั สนา
สติปฏั ฐาน พิจารณาเห็นกายในกาย, เห็นเวทนาในเวทนา, เห็นจิตในจิต
และเห็นธรรมในธรรม
สำหรั บ ท่ า นผู้ เ จริ ญ ภาวนาได้ ถู ก วิ ธี สามารถเจริ ญ วิ ช ชาและมี
อภิญญา เป็นต้นว่า เกิดอายตนะทิพย์ ให้สามารถรูเ้ ห็นสิง่ ทีล่ ะเอียด ประณีต
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หรืออยู่ห่างไกลลี้ลับได้ กว่าอายตนะกายเนื้อ อย่างเช่น ตา หู ของกาย
เนื้อ จึงสามารถเห็นสัตว์ ในภพภูมิต่างๆ ที่ละเอียด อย่างเช่น นรก สวรรค์
และแม้แต่เห็นอายตนะนิพพานนั้น ก็เป็นเรื่องความสามารถพิเศษของท่าน
และก็เป็นการเห็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว เหมือนกับตาเนื้อเห็นรูปทั้งหลาย
นั่นเอง ก็เหมือนกับเราผ่านไปทางไหน ก็ ได้พบเห็นบ้านเมือง ผู้คน หรือ
สัตว์ทั้งหลาย ตามปกติธรรมดา แม้จะเจตนาที่จะพิจารณาดูความเป็นไป
ในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้น ก็เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้
เกิดปัญญาจากการที่ ได้ทั้งรู้ทั้งเห็น เป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่า นรก สวรรค์ นิพพาน
นั้น มีจริงหรือเปล่า ถ้ามี มีอย่างไร? มีความเป็นไปในนรก สวรรค์ ตลอด
ทั้งอายตนะนิพพานอย่างไร? ด้วยผลบุญและผลบาปอะไรจึงต้องไปเสวย
วิบากอยู่ในนรกหรือสวรรค์ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การรูจ้ กั ความเป็นไป
ในนิพพานนั้น เป็นยอดของความรู้ เป็นยอดของปัญญาเลยทีเดียว
และประการที่สำคัญที่สุด ผู้ที่สามารถเจริญภาวนาได้ถึงธรรมกาย
อันเป็นธรรมขันธ์ที่พ้นโลกแล้ว สามารถให้เข้าถึงอายตนะนิพพานได้
นั้น ทำให้เกิดปัญญาจากการที่ ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นโดยชัดแจ้งตามที่
พระพุทธองค์ ได้ทรงประทานบรมพุทโธวาท มีปรากฏในพระไตรปิฎก
ฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกายอุทาน ข้อ ๑๙๘ หน้า ๑๗๕ ว่า
ภิกษุทั้งหลาย อายตนะ (นิพพาน) นั้นมีอยู่ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ โลกนี้ โลกหน้า พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสอง ย่อมไม่มี
ในอายตนะ (นิพพาน) นั้น
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราย่ อ มไม่ ก ล่ า วซึ่ ง อายตนะ (นิ พ พาน) นั้ น ว่ า
เป็นการมา เป็นการไป เป็นการตั้งอยู่ เป็นการจุติ เป็นการอุบัติ อายตนะ
(นิพพาน) นั้น หาที่ตั้งอาศัยมิได้ มิได้เป็นไป หาอารมณ์มิได้ นี้แลเป็นที่สุด
แห่งทุกข์.
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และมีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย
อุทาน ข้อ ๑๖๐ หน้า ๑๗๖ ว่า
ภิ กษุทั้ งหลาย ธรรมชาติ อั น ไม่ เ กิ ด แล้ ว ไม่ เ ป็ น แล้ ว อั น ปั จ จั ย
กระทำไม่ ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ ได้แล้วมีอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติ
อันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำไม่ ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ ได้
แล้ว จักไม่ ได้มีแล้วไซร้ การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว
อันปัจจัยกระทำแล้ว ปรุงแต่งแล้ว จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลย ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็แล เพราะธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัย
กระทำไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ปรุ ง แต่ ง ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว มี อ ยู่ ฉะนั้ น การสลั ด ออกซึ่ ง
ธรรมชาติที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำแล้ว ปรุงแต่งแล้ว จึง
ปรากฏ.
จึงทำให้สามารถเห็นอรรถเห็นธรรม ตามที่พระพุทธองค์ ได้ตรัสไว้
ดีแล้วนี้ โดยชัดเจน
ประการที่ ๓ การเจริญภาวนาแต่เพียงขั้นต่ำ หรือการปฏิเสธสมถกัมมัฎฐาน แล้วมุ่งเน้นแต่การพิจารณาสภาวธรรม เพื่อให้เกิดปัญญานั้น
เสี่ยงต่อการเกิดวิปัสสนูปกิเลสอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
ผูป้ ฏิบตั ภิ าวนามีสติปรากฏยิง่ จนเกินไป กล่าวคือ มีสติพจิ ารณาสภาวธรรม
แก่กล้าเกินไป แต่ปัญญาอันเห็นแจ้งที่แท้จริงยังเกิดขึ้นไม่ทัน คงมีอยู่แต่
ปัญญาจากการจำได้หมายรู้จากตำราเสียโดยมากนั้น จิตจะปล่อยวาง
อารมณ์ วิ ปั ส สนาที่ เ คยยกขึ้ น พิ จ ารณาอยู่ เ สมอนั้ น ไม่ ไ ด้ แม้ แ ต่ จ ะได้
คำแนะนำให้ปล่อยหรือปฏิเสธนิมิต ก็ปฏิเสธไม่ออก เป็นเหตุให้เกิดนิมิต
ลวงขึ้ น ในใจโดยที่ เ จ้ า ตั ว มิ ไ ด้ ตั้ ง ใจจะรู้ จ ะเห็ น เรี ย กว่ า วิ ปั ส สนู ป กิ เ ลส
ข้ออุปัฏฐาน อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตได้
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จึงใคร่จะกล่าวถึงคุณค่าของการเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ที่หลวงพ่อ วั ดปากน้ำได้ปฏิบัติและถ่ายทอดไว้ ว่าเป็นกัมมัฏฐานที่มีทั้ง
สมถะและวิปสั สนาคูก่ นั เป็นการเจริญภาวนาทีม่ มี หาสติปฏั ฐานโดยครบถ้วน
อยู่ในตัวเสร็จ คือ มีการพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต
และเห็นธรรมในธรรมอยู่ ในตัวเสร็จ มีอุบายวิธีที่ทำให้สมาธิเจริญอย่าง
รวดเร็ว และให้สามารถเจริญปัญญารู้แจ้งในสัจจธรรมจากการที่ ได้ทั้งรู้
และทั้งเห็น เมื่อยกสภาวธรรมใดขึ้นพิจารณาให้เกิดปัญญาแล้ว ก็มีวิธี ให้
พิสดารกาย พิสดารธาตุธรรมไปสู่สุดละเอียด ให้ ใจของทุกกายรวมหยุด
อยู่ ณ ศูนย์กลางธรรมกายที่สุดละเอียดอยู่เสมอ จิตก็จะละวางนิมิตที่ยก
ขึ้นพิจารณานั้นไปเองโดยอัตโนมัติ วิปัสสนูปกิเลสดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้นแก่
ผู้เจริญภาวนาตามแนวนี้แต่ประการใด และยิ่งสำหรับผู้เจริญภาวนาได้ถึง
ธรรมกายแล้ว ยิ่งเห็นอรรถเห็นธรรม ทั้งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่
เรียกว่า สังขตธาตุ สังขตธรรม กับทั้งที่ ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ที่
เรี ย กว่ า อสั ง ขตธาตุ อสั ง ขตธรรม ได้ โ ดยชั ด แจ้ ง ปราศจากความ
เคลือบแคลงสงสัย จึงขอเชิญชวนสาธุชนเจริญให้มาก แม้ ในระยะแรกๆ
บางรายอาจจะยังมิได้เห็นอะไร ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ ใจว่าปฏิบัติไม่ ได้ผล ความ
จริงถ้าสังเกตดูในเหตุและผลแล้วก็จะพบว่า ท่านได้รับผลดีจากการ
ปฏิบัติอย่างแน่นอน ขอแต่ ให้ปฏิบัติให้ ได้ตรงตามวิธีที่แนะนำไป ด้วย
ใจรักในธรรมปฏิบัตินี้ ด้วยความเพียรพยายามไม่ย่อท้อ ด้วยใจจดจ่อ
อยู่เนืองนิจและด้วยความพินิจพิจารณาในเหตุสังเกตในผลให้ถูกต้อง
ตามที่วิปัสสนาจารย์ ให้คำแนะนำไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พึงระวัง
อุปกิเลสของสมาธิให้ดี เช่นว่า ระวังอย่าให้เพียรหย่อนเกินไปจนจิต
ง่วงเหงา ซึมเซา ไม่กระปรี้กระเปร่า เพียรจัดเกินไปจนกายและใจ
ไม่สงบ อยากเห็นนิมิตเกินไปทำให้ ใจฟุ้งซ่าน หรือพลอยหงุดหงิดเมื่อ
รู้สึกว่าปฏิบัติไม่ ได้ผล หรือสะดุ้งตกใจกลัว/ตื่นเต้นเกินไปเมื่อได้เห็น
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นิมิต ทำให้จิตฟุ้งซ่านหรือเคลื่อนจากสมาธิ และพึงระวังรักษาศีลให้
บริสุทธิ์สำหรับผู้เป็นฆราวาส ก็อย่างน้อยศีล ๕ ขึ้นไป พึงหลีกเลี่ยง
จากกามฉันทะ อย่าไปตรึกนึกถึงมันให้มากนัก เพราะเป็นอุปกิเลสสมาธิ
ตัวสำคัญเสียด้วย สิ่งเสพติดมึนเมาให้ โทษ อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
ทั้งหลาย ตลอดทั้งการดูการละเล่น หรือประโคมดนตรีเหล่านี้ก็ล้วนแต่
เป็นเครื่องกีดกั้นหนทางเจริญสมาธิและปัญญาทั้งสิ้น
ถ้าประสงค์จะได้สิ่งที่ดี มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างสูง ก็ต้องพยายามละ
สิง่ ทีช่ ว่ั หรือทีเ่ ป็นข้าศึกแห่งความดีนน้ั เสีย และพึงเข้าใจว่าธรรมอันประเสริฐ
นั้น ไม่ ใช่จะเป็นสิ่งที่บุคคลจะพึงบรรลุได้ โดยง่าย แต่ก็มิใช่เหลือวิสัยบุคคล
ที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงหรือบรรลุได้ ขอแต่ ให้ปฏิบัติถูกวิธีด้วยอิทธิบาทธรรม
ดังที่กล่าวมาแล้วย่อมได้ผลแน่นอน พระพุทธองค์ก็ ได้ทรงประทานบรม
พุทโธวาทไว้ ความว่า เมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญาแล้ว
เราไม่มีอำนาจที่จะไปบันดาลให้บรรลุธรรมหรือมรรคผลเมื่อนั้นเมื่อนี้ ได้
อุปมาดังชาวนาซึ่งไถคราด เตรียมดิน หว่านพันธุ์ข้าว และปักดำ ไขน้ำเข้า
นา ดูแลใส่ปยุ๋ ดีทส่ี ดุ แล้ว ยังต้องรอให้ขา้ วออกรวงเอง ไม่มีใครจะไปบันดาล
ให้ข้าวออกรวงวันนั้นเวลานั้นได้ ถึงเวลาก็ออกรวงเอง การปฏิบัติธรรมก็
เช่นเดียวกัน ทำไปก็แล้วกัน พยายามให้ดที ส่ี ดุ แล้วถึงเวลาก็ได้บรลุมรรคผล
เอง และพึงเข้าใจว่า ในระหว่างเวลาปฏิบตั ทิ ย่ี งั ไม่ ได้บรรลุธรรมหรือมรรคผล
นั้น ก็ ได้ผลดีไปเรื่อยๆ อยู่แล้ว ขอแต่ให้หมั่นดูที่เหตุสังเกตที่ผล ดูให้ถ้วนถี่
ก็แล้วกัน การปฏิบัติธรรมตามแนวนี้ ให้ผลดีทั้งในทางโลกและในทางธรรม
จริงๆ
เมื่อเข้าใจดังนี้แล้ว ต่อจากนี้ ไปขอให้ทุกท่านจงรวมใจหยุดในหยุด
ลง ณ ศู น ย์ ก ลางกายที่ สุ ด ละเอี ย ด แล้ ว น้ อ มบุ ญ กุ ศ ลที่ ไ ด้ เ คยสร้ า ง
สมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะบำเพ็ญต่อไปในอนาคต บูชา
แด่คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระอริยสงฆเจ้าทุกพระองค์
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รวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ แล้วอุทิศส่วนกุศลผ่านตัวเอง
ไปยังคุณบิดามารดาและญาติมิตร ตลอดทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้รักษาประเทศชาติ ผู้รักษาพระพุทธศาสนาและ
วิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า มนุษย์และอมนุษย์ เพื่อนร่วมโลกอื่น
ทั้งหลาย ตลอดทั้งตัวเราเองด้วย ขอให้ท่านทั้งหลาย จงบริสุทธิ์ สมบูรณ์
บริบูรณ์ด้วยผลแห่งทาน ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ
และขอจงปราศจากเหตุ วิ บั ติ บาปศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ภั ย พิ บั ติ ภั ย สงคราม ภั ย
ธรรมชาติ โรคาพยาธิ กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเป็นเหตุแห่ง
ทุกข์ทั้งหลาย ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียน
ทั้งตนเองและผู้อื่น ผู้ ใดปรารถนาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ดี พระปัจเจก
พุทธเจ้าก็ดี พระอัครสาวกก็ดี พระอสีติมหาสาวกก็ดี ปกติสาวก พุทธ
อุปัฏฐาก พุทธบิดา พุทธมารดา จักรพรรดิรัตนเจ็ดทั้งหลายก็ดี ขอจง
สำเร็จและได้บรรลุมรรคผล นิพพาน ฝ่ายสัมมาทิฏฐิ แต่ส่วนเดียว เทอญ.
[๕] การเจริญภาวนาตามแนวสติปัฎฐาน ๔
ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติและสั่งสอนถ่ายทอดไว้
เป็นธรรมเครื่องกำจัดนิวรณ์อย่างดี และมีลักษณะที่เป็นทั้ง
“สมถะ” และ “วิปัสสนา” กัมมัฏฐานคู่กัน
ได้ เ คยกล่ า วถึ ง ความสำคั ญ ของการทำใจให้ ห ยุ ด นิ่ ง เป็ น สมาธิ
แนบแน่ น อยู่ ใ นอารมณ์ เ ดี ย ว เพื่ อ กำจั ด นิ ว รณธรรม ซึ่ ง เรี ย กว่ า สมถ
กัมมัฏฐาน ว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะจริงของ
ธรรมชาติตามที่เป็นจริง ซึ่งเรียกว่า วิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างไรไปแล้ว
ต่ อ ไปนี้ จ ะได้ ก ล่ า วถึ ง วิ ธี ก ำจั ด นิ ว รณธรรมด้ ว ยองค์ แ ห่ ง ฌาน คื อ วิ ต ก
วิจาร ปีติ สุขและเอกัคคตารมณ์ อีกต่อไป
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ได้เคยบรรยายมาครั้งหนึ่งว่า การปหานหรือกำจัดนิวรณธรรม
ย่อมสามารถกระทำได้ด้วยองค์แห่งฌาน กล่าวคือ อารมณ์วิตก ปหาน
ถีนมิทธนิวรณ์, อารมณ์วิจาร ปหานวิจิกิจฉานิวรณ์, อารมณ์ปีติ ปหาน
พยาบาทนิวรณ์, อารมณ์สุข ปหานอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ และอารมณ์
เอกัคคตา ปหานกามฉันทนิวรณ์ นี้เป็นแนวทางปริยัติ
สำหรับในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจริญภาวนาตาม
แนวที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอน ซึ่งให้ผลสูงทั้งในส่วนสมาธิและปัญญา
ให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ขั้นแรกให้กำหนดบริกรรมนิมิต คือนึกให้
เห็นเครื่องหมายด้วยใจ เป็นดวงแก้วกลมใสขึ้น ณ ศูนย์กลางกายตรงที่
สู ด ลมหายใจเข้ า ออกเหนื อ ระดั บ สะดื อ สองนิ้ ว มื อ ซึ่ ง นั บ เป็ น ฐานที่ ตั้ ง
ของใจฐานที่ ๗ พร้ อ มด้ ว ยให้ บ ริ ก รรมภาวนา คื อ นึ ก ท่ อ งในใจว่ า
“สัมมาอะระหังๆๆ”
ตรึกนึกให้เห็นดวงที่ ใส ใจอยู่ ในกลางดวงที่ ใส พร้อมด้วยบริกรรม
ภาวนาว่า “สัมมาอะระหังๆๆ” ไปเรื่อยๆ จนกว่า “ใจ” อันประกอบด้วย
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึง่ ขยายส่วนหยาบออกมาเป็น ดวงเห็น
ดวงจำ ดวงคิ ด ดวงรู้ จะค่ อ ยๆ มารวมหยุ ด เป็ น จุ ด เดี ย วกั น แล้ ว ก็ ต ก
ศูนย์ ไปยังศูนย์กลางกายตรงระดับราวสะดือพอดี ซึง่ นับเป็นฐานทีต่ งั้ ของใจ
ฐานที่ ๖ แล้วจึงปรากฏเห็นดวงกลมใสแจ่มบังเกิดขึ้นมาใหม่ ใสบริสุทธิ์
ดุจเพชรลูกที่เจียระไนแล้วสว่างดังดาวประกายพรึก ขนาดประมาณเท่า
ฟองไข่แดงของไข่ ไก่ ขาดเล็กเท่าดวงดาวในอากาศ ขนาดโตเท่าดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์นั้น ก็เป็นอุบายทำให้ ใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงอยู่ ใน
อารมณ์เดียว ที่เรียกว่า “เอกัคคตารมณ์” ซึ่งเป็นองค์แห่งฌานที่ปหาน
กามฉั น ทนิ ว รณ์ กล่ า วคื อ ในขณะที่ “ใจ” อั น ประกอบด้ ว ย ความจำ
ความคิ ด และความรู้ รวมหยุ ด นิ่ ง สนิ ท เป็ น จุ ด เดี ย วกั น ที่ เ รี ย กว่ า
เอกัคคตารมณ์นั้น จิตใจย่อมไม่ฟุ้งซ่านไปยึดเกาะในอารมณ์ที่น่ากำหนัด
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ยินดีทั้งหลาย นี้เองที่เรียกว่า เอกัคคตารมณ์ ปหานกามฉันทนิวรณ์
และก็ ก ารที่ ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ภ าวนาตรึ ก ตรองประคองนิ มิ ต ด้ ว ย
บริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กันนั้น ก็เป็นอุบายวิธียกจิตขึ้นสู่
อารมณ์วิตกและวิจาร อันเป็นองค์แห่งฌานเครื่องปหานถีนมิทธนิวรณ์
คื อ ความง่ ว งเหงา ซึ ม เซา กั บ เครื่ อ งปหานวิ กิ จ ฉา คือ ความลั งเล
สงสัยในแนวทางธรรมปฏิบัติ นั้นเอง
ในขณะที่ จิ ต ถู ก ยกขึ้ น สู่ อ ารมณ์ วิ ต ก วิ จ าร และเริ่ ม เข้ า สู่
เอกัคคตารมณ์ หรืออารมณ์เดียวยิ่งขึ้น จนเห็นนิมิตใสสว่างขึ้นนั้น จิตก็
ย่อมมีความปีติยินดี และเสวยอารมณ์ปีตินั้นอยู่ อารมณ์ปีตินี้เองที่ปหาน
พยาบาทนิวรณ์ หรือพูดอย่างง่ายๆ ว่า จิตกำลังประสบกับสิ่งที่ ใสสว่าง
เย็นตาเย็นใจอยู่นั้น ก็เกิดความปีติยินดีจนไม่มีความโกรธพยาบาทใดๆ
เหลืออยู่ แล้วก็รสู้ กึ เป็นสุขใจ และเมือ่ จิตเสวยอารมณ์ทเ่ี ป็นสุขอย่างละเอียด
อยู่เช่นนั้น ความฟุง้ ซ่านไปในเรือ่ งอื่นใดก็ ไม่มี นี้เรียกว่า อารมณ์สขุ ปหาน
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์
จิตที่ประกอบด้วยองค์แห่งฌานทั้ง ๕ คือ อารมณ์วิตก วิจาร ปีติ
สุขและเอกัคคตารมณ์นี้เอง คือ จิตที่เป็นสมาธิขั้นปฐมฌาน
สำหรับผู้ปฏิบัติภาวนาที่มีวาสนาบารมีแก่กล้ามาก่อน จิตอาจดิ่งลง
สู่สมาธิอย่างรวดเร็ว ขึ้นสู่ระดับทุติยฌาน ตติยฌาน หรือถึงจตุตถฌานได้
เลย เพราะจิตละอารมณ์วิตก วิจาร หรือละอารมณ์ปีติและสุขไปเอง โดย
อัตโนมัติก็มี
สำหรับผู้ที่ทำจิตให้หยุด ให้นิ่งเป็นสมาธิในขั้นปฐมฌานนั้น ย่อม
เจริญภาวนาถึงกายมนุษย์ละเอียดได้ ไม่ยาก เพราะปฐมฌานนั้นสำเร็จ
ด้วยจิตของกายมนุษย์ละเอียด และเมื่อเจริญภาวนาทำใจให้หยุดในหยุด
กลางของหยุดในหยุดยิ่งๆ ขึ้นไป จนจิตละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก ละอารมณ์
วิ ต ก วิ จ าร ตรึ ก ตรองประคองนิ มิ ต แล้ ว จิ ต ก็ จ ะเข้ า สู่ ทุ ติ ย ฌาน เป็ น
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เอกัคคตารมณ์ยิ่งขึ้น และโดยนัยนี้ก็จะสามารถเข้าถึงกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดได้ ไม่ยาก เพราะทุติยฌานนั้นสำเร็จด้วยจิตของทิพย์
เมื่ อ ดำเนิ น ในแบบเดิ ม อี ก เข้ า กลางของกลางๆๆๆ ต่ อ ไปอี ก จิ ต
ละเอียดหนักเข้า ก็จะละอารมณ์ปีติ เข้าถึงตติยฌานต่อไป โดยนัยนี้ก็จะ
สามารถเข้ า ถึ ง รู ป พรหมหยาบ-รู ป พรหมละเอี ย ดได้ ไม่ ย าก เพราะ
ตติยฌานนั้นสำเร็จด้วยจิตของรูปพรหม
เมื่ อ รวมใจหยุ ด ในหยุ ด กลางของหยุ ด ในหยุ ด อี ก ต่ อ ไป จนจิ ต ใส
ละเอียด เป็นเอกัคคตารมณ์ยิ่งขึ้นไปอีก จิตก็จะละอารมณ์สุขเหลืออยู่แต่
สติรู้อยู่ ณ ท่ามกลางจิตที่หยุดนิ่งเป็นอุเบกขา ถึงขั้นนี้เป็นจตุตถฌาน
และก็จะถึงกายอรูปพรหมได้ ไม่ยาก เพราะจตุตถฌานนั้นสำเร็จด้วยจิต
ของอรูปพรหมละเอียดขึ้นไป
นี้เป็นผลทางด้านสมถกัมมัฏฐานของการเจริญภาวนาตามแนวนี้ ใน
ขั้นรูปฌาน อันเป็นไปเพื่อเจริญปัญญารู้แจ้งในสัจจธรรมตามที่เป็นจริงนับ
เป็น “สัมมาสมาธิ” หนึ่งในอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
และโดยนัยนี้ก็สามารถอาศัยจิตที่ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป ตั้งแต่ของกาย
อรูปพรหม จนถึงกายธรรมที่สุดละเอียดนั่นเอง เพ่งพิจารณาเอาอากาศ
ไม่สนิ้ สุดเป็นอารมณ์ เอาวิญญาณไม่สนิ้ สุดเป็นอารมณ์ เอาความว่างเปล่า
ไม่ มี อ ะไรเป็ น อารมณ์ และเอาสั ญ ญาก็ ไม่ ใ ช่ ห รื อ จะว่ า ไม่ มี สั ญ ญา
ก็ ไม่ ใ ช่ เ ป็ น อารมณ์ เข้ า ถึ ง อรู ป ฌาน คื อ อากาสานั ญ จายตนฌาน,
วิ ญ ญานั ญ จายตนฌาน อากิ จ จั ญ ญายตนฌาน และเนวสั ญ ญานาสัญญาตนฌาน ตามลำดับ เป็นผลพลอยได้อีกด้วย
ส่วนนี้เป็นผลทางฝ่ายสมถกัมมัฏฐานในขั้นอรูปฌานของการเจริญ
ภาวนาตามแนวนี้
อนึ่ง การเจริญภาวนาตามแนวนี้ มีมหาสติปัฏฐาน ๔ อยู่ ในตัว
พร้อมเสร็จ คือ เมือ่ พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต
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และเห็นธรรมในธรรม และยังมีลักษณะที่เป็นการถอดขันธ์จากหยาบ
ไปหาละเอี ย ด อั นเป็ นการปหานอนุสัย กิเลสและอาสวกิเลสตัณหา
อุปาทาน ไปในตัวเสร็จ จึงสามารถเข้าถึงกายและธรรมที่ละเอียดๆ
ต่อไปจนสุดละเอียด ซึ่งจัดเป็นผลในขั้นวิปัสสนากัมมัฏฐานอีกด้วย
การเจริญภาวนาตามแนวที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนนี้ จึงเป็น
กัมมัฏฐานที่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาคู่กัน ด้วยประการฉะนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคสมถกัมมัฏฐานนั้น การเจริญภาวนา
ตามแนวนี้ ที่ ให้รวมใจหยุดในหยุดอยู่ ณ ศูนย์กลางกายพระอรหัตองค์
ทีล่ ะเอียดเสมอก็ดี หรือสำหรับผูป้ ฏิบตั ภิ าวนาใหม่ๆ ที่ให้กำหนดบริกรรม
นิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กัน และให้ตรึกนึกให้เห็นดวงที่ ใส ใจอยู่ ใน
กลางดวงที่ ใส ให้เห็นใสละเอียดอยู่เสมอก็ดี ล้วนแต่เป็นการเจริญ
ภาวนาที่ ให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีสติสัมปชัญญะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คือ นิวรณ์ ๕ และให้กำจัดหรือปหานนิวรณธรรมอันเป็นเครื่องกีดกั้น
ความดีเหล่านั้นเสียด้วยองค์แห่งฌาน อันเป็นเครื่องทำลายนิวรณ์
เพื่อให้ ใจสะอาดบริสุทธิ์จากนิวรณธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ควรแก่การ
เจริญปัญญารูแ้ จ้งในสัจจธรรมตามธรรมชาติทเี่ ป็นจริงอยูเ่ สมอนัน้ เอง.
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“การมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม”

คือมรรค : อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
โดย พระเดชพระคุณ พระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม)
รองเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
และรองประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เมื่อผู้เจริญภาวนาได้รวมใจให้หยุด ให้นิ่งลงไป ณ ที่ศูนย์กลางกาย
ฐานที่ ๗ เหนือระดับสะดือสองนิ้วมือ อันเป็นฐานที่ตั้งของใจได้ถูกส่วนเข้า
“ใจ” อันประกอบด้วย ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ ก็จะรวมหยุด
เป็นจุดเดียวกัน เป็น เอกัคคตารมณ์ และก็จะเข้าสิบเข้าศูนย์ คือตกศูนย์
ลงไปยังศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๖ ตรงระดับสะดือพอดี แล้วดวงธรรมที่
ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์ประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่ หรืออย่างโต
เท่าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ จะลอยขึ้นมายังศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็น
ดวงกลมใสแจ่มบังเกิดขึ้นเมื่อผู้เจริญภาวนารวมใจหยุดในหยุดนิ่งลงใน
ณ ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั้น พอหยุดถูกส่วนเข้า
ดวงธรรมก็จะตกศูนย์อกี ผูป้ ฏิบตั กิ จ็ ะเห็นดวงธรรมว่างหายไป แล้วปรากฏ
ดวงศีล ซึ่งมีขนาดเท่าเดิมแต่ ใสละเอียดกว่า ผุดลอยขึ้นมาแทนที่ ศีลที่
เห็นนี้เอง ที่เป็นอธิศีล หรือศีลอันยิ่ง แท้ๆ เพราะเมื่อใจของบุคคลเข้าถึง
และจรดติดดวงอธิศีลนี้แล้ว กาย วาจา ใจ ตลอดทั้ง เจตนา ความคิดอ่าน
ทั้งสิ้นทั้งปวงเป็นอันสะอาดหมดจด
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แต่ถ้าใจไม่จรดติดอยู่ที่ดวงศีลนี้ก็ดี หรือดวงศีลมัวหมองไม่ผ่องแผ้วก็ดี
ความบริสุทธิ์ กาย วาจา และใจ ตลอดทั้งเจตนาความคิดอ่านทั้งหลาย ก็
ลดลงตามส่วน
นอกจากนี้ ผู้ ถึ ง ธรรมกายแล้ ว หรื อ แม้ เ พี ย งถึ ง ดวงศี ล นี้ ย่ อ ม
สามารถพิจารณาเห็นจิตในจิตของตนเองและของผู้อื่นว่า มีความบริสุทธิ์
กาย วาจา ใจ และเจตนาความคิดอ่านเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรณี เ รื่ อ งศี ล นี้ เมื่อผู้ปฏิบัติภาวนา เจริญภาวนาถึงธรรมกาย และฝึก
เจริญรูปฌานและอรูปฌานจนชำนาญดีแล้วน้อมเข้าสู่ ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ หรือ จุตูปปาตญาณ ก็จะสามารถรู้เห็นผลหรืออานิสงส์ของการ
รักษาศีลให้บริสุทธิ์สมบูรณ์อยู่เสมอ และผลของการประพฤติผิดศีลจาก
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตของตนเองและของผู้อื่นได้
เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเจริญปัญญาจากการที่ ได้ทั้งรู้และทั้งเห็น
ดังนี้แล้ว ย่อมรู้จักทางเจริญและทางเสื่อมได้ชัดแจ้งกว่าผู้อื่นที่ ไม่สามารถ
จะรูเ้ ห็นดังทีก่ ล่าวนี้ ได้เป็นธรรมดา ศีลของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมดังกล่าวจึงบริสทุ ธิ์
สมบูรณ์และมั่นคงยิ่งขึ้น
ดวงศีลนี้อยู่ ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายของทุกกายจนสุด
กายหยาบ กายละเอียด
โดยการเจริญภาวนา ทำใจให้หยุดให้นิ่ง กลางของกลางๆ ผ่านดวง
ศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติญาณทัสสนะนี้เอง
จากกายมนุษย์หยาบ ก็จะถึงกายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์หยาบ กายทิพย์
ละเอียด กายรูปพรหมหยาบ กายรูปพรหมละเอียด กายทั้งแปดนี้เป็นกาย
ในภพ ๓ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ
โดยการปฏิบัติในแนวเดียวกันนี้ต่อไปอีก ก็จะถึง กายธรรม หรือ
ธรรมกาย ซึ่งมีลักษณะเหมือนพระพุทธปฏิมากร เกตุดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์
เหมื อ นเพชรลู ก ที่ เ จี ย ระไนแล้ ว มี รั ศ มี ส ว่ า งปรากฏอยู่ ใ นท่ า ขั ด สมาธิ
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หั น หน้ า ไปในทางเดี ย วกั น กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ตรงที่ ศู น ย์ ก ลางกายนั้ น แหละ
มีขนาดโตเกือบ ๕ วา บางรายอาจจะเห็นในครั้งแรกขนาดประมาณคืบ
หนึ่งก็มี แต่ถ้าหากรวมใจหยุดในหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายธรรมนี้แล้ว ก็
จะขยายโตขึ้นเต็มส่วนเอง อย่างโตมีขนาดถึง ๒๐ วา คือ กายพระอรหัต
กายธรรมนี้เองที่เป็นกายนอกภพ พ้นภพ ๓ สูงขึ้นไปอีก เมื่อถึงกาย
นี้แล้วจะเห็นว่า ดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกาย ดวงอธิศีล ดวงอธิจิต ดวง
อธิปัญญา ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติญาณทัสสนะ จะขยายโตเท่าหน้าตัก
และส่วนสูงของธรรมกายทุกกาย
เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้ว ดวงศีล ในกายทั้ง ๘ กายภายในภพ ๓
คือตั้งแต่กายมนุษย์ ไปถึงกายอรูปพรหมละเอียด ก็จะเป็น ปกติศีล ไปส่วน
ดวงศี ล ในท่ า มกลางดวงธรรมที่ ท ำให้ เ ป็ น ธรรมกายนั้ น ก็ เ ป็ น อธิ ศี ล ไป
เพราะศีลในดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายนั้น ยิ่งกว่าศีลของ ๘ กายใน
ภพ ๓ ที่กล่าวข้างต้น แต่ธรรมกายเป็นกายที่พ้นภพ ๓ ออกไป
ดวงศีลในกายธรรมนั้นแหละ เป็น อธิศีลแท้ๆ เมื่อใจของกายธรรม
หยุดนิ่งอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าถึงก็จะถึงดวงสมาธิซึ่งเป็น อธิจิต แท้ๆ
ทีเดียว เมื่อถึงอธิจิตนี้แล้ว ใจของธรรมกายก็หยุดอยู่กลางดวงสมาธินั่น
ถูกส่วนเข้าก็จะถึงดวงปัญญาขนาดเดียวกันแต่ใสสว่างกว่าดวงต้นๆ นี่เป็น
อธิปัญญา แท้ๆ เมื่อใจของธรรมกายหยุดนิ่งอยู่กลางปัญญา ถูกส่วนเข้าก็
จะถึงดวงวิมุตติ แล้วต่อไปก็จะถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ตามลำดับเมื่อใจ
ของธรรมกายหยุดนิ่งอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้าก็จะถึง
กายธรรมละเอียด
โดยการปฏิบัติผ่านดวงธรรม ดวงอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา วิมุตติ
และวิมุตติญาณทัสสนะ ก็จะถึงธรรมกายพระโสดา พระโสดาละเอียด ซึ่ง
มีขนาดหน้าตัก ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม ๕ วา, ธรรมกาย
พระสกิ ท าคา และพระสกิ ท าคาละเอี ย ด มี ข นาดหน้ า ตั ก ความสู ง และ
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เส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม ๑๐ วา, ธรรมกายพระอนาคา พระอนาคา
ละเอียด มีขนาดหน้าตัก ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม ๑๕ วา,
ธรรมกายพระอรหัต และพระอรหัตละเอียด มีขนาดหน้าตักความสูงและ
เส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม ๒๐ วา ใสละเอียดและมีรัศมีสว่างยิ่งนัก
เมื่อถึงกายพระอรหัตละเอียดนี้แล้ว หมดกิเลสเสียแล้ว ซึ่งเรียกว่า
วิกขัมภณวิมตุ ติ แต่ถา้ ปฏิบตั ภิ าวนาจนถึงหมดกิเลสโดยสิน้ เชิง เป็นสมุจเฉท
ปหาน กายธรรมก็เป็น วิราคธาตุ วิราคธรรม ล้วนๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ ดวง
ศี ล ดวงสมาธิ และดวงปั ญ ญาก็ สู ง กว่ า อธิ ศี ล อธิ จิ ต และอธิ ปั ญ ญา
เพราะพระนิพพาน คือธรรมกายพระอรหัตที่บรรลุอรหัตผลแล้วนั้นเป็น
วิมุตติทั้งสิ้นเสียแล้ว ดวงธรรม ดวงศีล ดวงสมาธิ และดวงปัญญา ซึ่งโต
เต็มส่วนถึง ๒๐ วา เป็นวิมุตติไปแล้ว ดวงศีล จึงนับเป็น วิมุตติศีล ดวง
สมาธิ จึงนับเป็น วิมุตติจิต และดวงปัญญา จึงนับเป็นดวงวิมุตติปัญญา
เมื่ อ ใจของธรรมกายพระอรหั ต หยุ ด นิ่ ง อยู่ ก ลางดวงอธิ ปั ญ ญา
ถูกส่วนเข้าก็จะถึงดวงวิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ แล้วก็กายธรรมละเอียดๆ
ต่อๆ ไปอีก กายและดวงธรรมก็จะใสละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อท่านทั้งหลายเจริญภาวนามาจนถึงกายธรรม ผ่านดวงธรรม
ที่ ท ำให้ เ ป็ น ธรรมกาย ดวงศี ล ดวงสมาธิ ดวงปั ญ ญา ดวงวิ มุ ต ติ และ
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะดั่งนี้แล้ว ก็จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งด้วยตัว
ของตัวเองว่า สติสัมปชัญญะ ความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และกาย วาจา ใจ
ตลอดทั้งเจตนา ความคิดความอ่านทั้งหลายของตนเองนั้นมีความบริสุทธิ์
สมบูรณ์เพียงใด และตนควรจะแก้ ไขความประพฤติปฏิบัติของตนเอง
ที่ ไ ม่ ส ะอาดบริ สุ ท ธิ์ ใ ห้ ดี ขึ้ น อย่ า งไรนั บ เป็ น อตฺ ต าหิ อตฺ ต โน นาโถ คื อ
ตนเป็นที่พึ่งของตน ได้อย่างแท้จริง
อธิศีล นี้เองที่เป็นไปเพื่ออธิจิต คือ จิตอันยิ่ง หรือ สมาธิยิ่ง และ
อธิปัญญา คือปัญญาอันยิ่ง
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“สมาธิ ” นั้ น หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของ “ใจ” ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ธรรมชาติสี่อย่าง คือ ธรรมชาติที่ทำหน้าที่ เสวยอารมณ์ หนึ่ง ธรรมชาติที่
ทำหน้าที่ จดจำ อย่างหนึง่ ธรรมชาติทห่ี น้าที่ คิด อย่างหนึง่ และธรรมชาติท่ี
ทำหน้าที่ รับรู้ อีกอย่างหนึ่ง มารวมหยุดอยู่ ในอารมณ์เดียวกัน เรียกว่า
“ใจ” มีอารมณ์เป็น “หนึ่ง” พระบาลีว่าเป็น “เอกัคคตารมณ์”
ธรรมชาติทั้ง ๔ อย่างของ “ใจ” นั้นขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวง
เห็น ซึ่งมีลักษณะเป็นดวงกลมใสประมาณเท่าเบ้าตาของกาย ดวงจำ ก็
เป็นดวงกลมใสขนาดประมาณเท่าลูกตา ดวงคิดก็เป็นดวงกลมใส ขนาด
ประมาณเท่าดวงตาดำ และ ดวงรู้ เป็นดวงกลมใสเล็กทีส่ ดุ ขนาดประมาณ
เท่าแววตา ธรรมชาติของใจดังกล่าวนี้สามารถเห็นได้ ด้วยตาธรรมกายว่า
ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ เข้าไปข้างใน เมื่อ “ใจ” เป็นสมาธิ ก็จะเห็นดวงเห็น
ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ รวมหยุด ณ จุดเดียวกัน
สมาธิ นี้ เ องที่ เ ป็ น เครื่ อ งกลั่ น กรองกาย วาจาและใจให้ ส ะอาด
บริสุทธิ์ ผ่องใส ละเอียด ประณีต ยิ่งไปกว่า ศีล กล่าวคือ เมื่อใจสามารถ
มารวมหยุดเป็นจุดเดียว หรืออารมณ์เดียวได้มากเพียงใด นิวรณ์ธรรม
ทั้ ง หลาย ได้ แ ก่ ความคิ ด ผู ก โกรธหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า พยาบาท หนึ่ ง ความ
กำหนั ด ยิ น ดี ใ นกามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และเครื่องสัมผัส
ทางกาย หนึ่ง ความคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวต่างๆ ตลอดทั้งความวิตก
กังวลต่างๆ หนึ่ง ความง่วงเหงาซึมเซา หรือจิตใจที่ ไม่กระปรี้กระเปร่าหนึ่ง
และความลังเลสงสัยในการปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ ความพ้นทุกข์ตามแนวพระพุทธ
ศาสนาอีกหนึ่ง ก็จะยิ่งหมดไปตามระดับของใจที่เป็นสมาธิมากเพียงนั้น
สมาธินี้กล่าวอย่างหยาบๆ มีอยู่สามระดับด้วยกัน คือ
สมาธิโดยปริยายเบื้องต่ำ พระพุทธองค์ ได้ทรงแนะนำว่า อริยสาวก
ในธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้านี้ เป็นผู้สละอารมณ์ทั้งสิ้นหลุดขาดจากใจ
ถึงซึ่งความเป็นหนึ่งของใจได้ เรียกว่า สมาธิโดยปริยายเบื้องต่ำ
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สมาธิโดยปริยายเบื้องสูง พระองค์ก็ ได้ทรงแนะนำให้ดำเนินต่อไปถึง
ปฐมฌาน ซึง่ ประกอบด้วย อารมณ์ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตารมณ์
ทุติยฌาน ซึ่งเป็นระดับสมาธิที่สูงขึ้นไปอีก จนใจสามารถละอารมณ์ วิตก
วิจารได้ คงเหลืออยู่แต่อารมณ์ ปีติ สุขและเอกัคคตารมณ์ ตติยฌานเป็น
สมาธิที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก ใจสามารถละอารมณ์ปีติได้แล้ว ยังคงเหลืออยู่แต่
อารมณ์ที่เป็นสุขละเอียดๆ กับเอกัคคตารมณ์ที่เป็น “หนึ่ง” ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
และ จตุตถฌาน ซึ่งเป็นระดับสมาธิสูงที่สุดของรูปฌาน ที่ ใจสามารถละ
อารมณ์ สุข ได้แล้ว คงยังมีอยู่แต่อารมณ์เป็นหนึ่ง ที่แนบแน่นสนิทเป็น
อุเบกขาอยู่แต่อย่างเดียว
เมือ่ สามารถเข้าฌานใดฌานหนึง่ ได้ เรียกว่าสมาธิโดยปริยายเบือ้ งสูง
ใจที่ เ ป็ น สมาธิ ใ นระดั บ ต่ า งๆ ทั้ ง สี่ นี้ เป็ น ใจที่ ค วรแก่ ง านวิ ปั ส สนา คื อ
การพิจารณาสภาวะของธรรมชาติให้เห็นตามความเป็นจริงได้ จึงเป็น
สัมมาสมาธิที่พึงประสงค์ที่จะสามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินไปเพื่อความ
หลุ ด พ้ น จากอาสวะ กิ เ ลส ตั ณ หาอุ ป าทานได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึง่ เป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเพือ่ ไปสูม่ รรคผล
นิพพาน
สมาธิ ที่ ยิ่ ง หรื อ อธิ จิ ต เมื่ อ ผู้ เ จริ ญ ภาวนาทำใจให้ ห ยุ ด ให้ นิ่ ง ณ ที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ผ่านดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ แล้วก็จะถึง
ดวงศีล ซึ่งเป็นเครื่องกลั่นกรองกาย วาจา และใจ ตลอดทั้งเจตนาและ
ความคิ ด อ่ า นทั้ งหลาย ให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องแผ้วเพียงนั้นแล้ว ก็มิได้
ถอยหลังกลับหรือหยุดอยู่เพียงนั้นแล้ว ก็มิได้ถอยหลังกลับหรือหยุดอยู่
เพียงนั้น ยิ่งรวมใจให้หยุดให้นิ่งยิ่งขึ้นไปอีก หยุดในหยุด กลางของหยุดใน
หยุด หรือที่เรียกว่าเข้ากลางของกลางๆๆ ดวงศีลนั่นแหละ ตรงที่หมายจุด
เล็กใสเท่าปลายเข็มนัน่ แหละ ถูกทางสายกลางหละ พอหยุดนิง่ สนิทถูกส่วน
เข้าก็จะถึงดวงสมาธิ เป็นดวงกลมใสมีขนาดเท่าดวงศีล แต่ใสละเอียดและ
สว่างกว่า
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ดวงสมาธิ นี้เองคืออธิจิตแท้ๆ ในทางปฏิบัติ คือเป็นสมาธิยิ่ง-จิตยิ่ง
แท้ๆ เชียว เพราะสมาธิยง่ิ นีเ้ ป็นเครือ่ งกลัน่ กรองกาย วาจา และใจทีล่ ะเอียด
ยิ่งไปกว่าศีล เป็นผลให้ ใจใสสะอาดบริสุทธิ์ ผ่องแผ้วยิ่งไปกว่าศีล เป็น
จิตใจทีป่ ลอดจากนิวรณ์ธรรมจริงๆ จึงควรแก่งานวิปสั สนา พิจารณาสภาวะ
ธรรมให้เห็นตามความเป็นจริง ให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะ
ของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา ได้อย่างไม่มีอะไรเคลือบแคลงสงสัย เพราะการเจริญภาวนามาถึง
ชัน้ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามแนววิชชาธรรมกายนี้ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสามารถจะ
เจริญปัญญาจากการที่ ได้ทั้งรู้ และทั้งเห็น ดังที่ ได้เคยยกตัวอย่างมาเล่าให้
ท่านผู้อ่านได้ทราบบ้างแล้วในลำดับก่อนๆ
ทีนี้ หากจะกล่าวถึงปัญญาในทางปฏิบัติธรรมแล้ว อาจจะแยกกล่าว
ได้เป็น ๓ ระดับ คือ ปัญญาโดยปริยายเบือ้ งต่ำ พระพุทธองค์ ได้ทรงแนะนำ
ว่าอริยสาวกในธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้านี้ เป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความเกิด
ขึ้นและความเสื่อมไป รู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปชัดและข้อปฏิบัติ
ดำเนินถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ โดยชอบ อันเป็นเครื่องเบื่อหน่ายอัน
ประเสริฐ นี้คือปัญญาโดยปริยายเบื้องต่ำ
ปัญญาโดยปริยายเบื้องสูง พระองค์ ได้ทรงแนะนำต่อไปอีกว่า ภิกษุ
ในธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้านี้ เป็นผู้รู้ชัดว่า นี่ทุกข์ นี่เหตุเกิดทุกข์ นี่
ความดับทุกข์ นี่ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ ความรู้ชัดในสัจธรรมทั้ง ๔ นี้
คือปัญญาโดยปริยายเบื้องสูง
ปัญญาอันยิ่งหรืออธิปัญญา ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าถึงดวงสมาธิดังที่
กล่าวมานี้แล้ว ก็รวมใจให้หยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุด ตรงกลาง
ดวงสมาธินั้นต่อไปอีก ตรงที่หมายเป็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มนั่นแหละ
หยุดในหยุด นึ่ง กลางของกลาง กลางของกลางๆ ตรงจุดเล็กใสนั่นแหละ
ถูกทางสายกลางหละ พอหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเข้า ดวงสมาธิก็จะว่างหายไป
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ก็จะปรากฏเห็นดวงปัญญา กลมใสสว่างยิ่งไปกว่าดวงสมาธิ แต่มีขนาด
เท่ากัน ดวงปัญญานี้เองคืออธิปัญญา ปัญญาอันยิ่งแท้ๆ จากการปฏิบัติ
เพราะเป็นเครื่องกลั่นกรองกาย วาจา และใจที่ละเอียดยิ่งไปกว่าดวงศีล
และดวงสมาธิที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รู้เห็นอะไรก็ถูกต้องตามความเป็นจริง
ปัญญาก็ยิ่งไปกว่าบุคคลธรรมดาที่ ไม่สามารถจะรู้เห็นได้กว้างขวางทั้ง
หยาบและละเอียดทั้งลับและเปิดเผยได้แม่นยำอย่างนี้
ที่มา นิตยสารธรรมกาย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓
เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐
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การเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน :
พิจารณาและปหานอนุสัยกิเลส

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม)
รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
รองประธาน สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
ลำดับนี้ จะได้แนะนำวิธีพิจารณาอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ ในจิต
สันดาน พร้อมด้วยวิธีปฏิบัติภาวนาเพื่อปหานอนุสัยกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือ
เศษอีกต่อไป
คำว่า “อนุสัยกิเลส” นั้น หมายถึงกิเลสละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ ใน
จิตสันดานของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๗ อย่าง คือ
๑. กามราคานุสัย ได้แก่ กิเลสละเอียด ประเภทความยินดี พอใจ
		 ติดใจ อยู่ ในกามคุณทั้ง ๕ คือความติดใจในรูป ในเสียง ในกลิ่น
		 ในรส และในสิ่งสัมผัสทางกาย กิเลสประเภทนี้ เมื่อมีสิ่งที่ก่อ
		 ให้เกิดอารมณ์จากภายนอกมากระทบหรือจิตสร้างอารมณ์ขึ้น
		 มาเอง ก็จะแสดงตัวออกมาพร้อมกันอกุศลจิต ในรูปของราคะ
		 โลภะ หรือ อภิชฌา วิสมะโลภะ ซึ่งเป็นกิเลสในระดับกลางและ
		 หยาบตามลำดับ
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๒. ทิฏฐานุสยั ได้แก่ กิเลสละเอียดประเภทความเห็นผิดซึง่ จะแสดงตัว
		 ขึ้นมาในรูปของโมหะหรือมิจฉาทิฏฐิ พร้อมกับอกุศลจิต ในฐานะ
		 เป็นเหตุนำหรือเหตุหนุนแล้วแต่กรณี
๓. ปฏิ ฆ านุ สั ย ได้ แ ก่ กิ เ ลสละเอี ย ดประเภทความขั ด เคื อ งใจ
		 ไม่พอใจในอารมณ์ต่างๆ เมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ที่ ไม่ถูกใจ
		 ก็จะแสดงตัวออกมาในรูปของโทสะ คือความโกรธอย่างรุนแรง,
		 หรือในรูปของโกธะ คือความโกรธอย่างบางเบา, หรืออุปนาทะ
		 คือความผูกใจเจ็บ ผูกพยาบาทหรือจองเวร
๔. ภวราคานุสัย คือความยินดี ในความเป็นอยู่ในภพ
๕. มานานุ สั ย คื อ ความอวดดื้ อ ถื อ ดี ไม่ ย อมลงใคร ไม่ ว่ า จะผิ ด
		 หรือถูก ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของมานะทิฏฐิ อันเป็นปมด้อย
		 หรือปมเด่นทางใจต่างๆ
๖. วิจิกิจฉานุสัย คือความลังเลสงสัยในสภาวธรรมต่างๆ และ
๗. อวิ ช ชานุ สั ย คื อ ความไม่ รู้ สั จ ธรรมทั้ ง ๔ ได้ แ ก่ ความไม่ รู้ ใ น
		 ลั ก ษณะของทุ ก ข์ ทั้ ง ลั บ และเปิ ด เผย ทั้ ง ที่ เ ห็ น ได้ ง่ า ยและที่
		 เห็นได้ยาก, ความไม่รู้ ในเหตุแห่งทุกข์, ความไม่รู้ ในสภาวะที่
		 ทุ ก ข์ ดั บ เพราะเหตุ ดั บ , และความไม่ รู้ ในหนทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ
		 ความพ้ น ทุ ก ข์ อั น ถาวร, ความไม่ รู้ อ ดี ต , ความไม่ รู้ อ นาคต,
		 ความไม่ รู้ ทั้ ง ในอดี ต และในอนาคต, และความไม่ รู้ เ หตุ แ ละ
		 ผลที่เกี่ยวเนื่องกัน อันเป็นผลให้เกิดทุกข์ ที่เรียกว่า ปฏิจจสมุป
		 บาทธรรม อวิชชานุสัยนี้จะแสดงตัวออกมาพร้อมกับอกุศลจิต
		 ในฐานะที่เป็นทั้งเหตุนำและเหตุหนุนกิเลสอื่นในลักษณะของ
		 โมหะหรือมิจฉาทิฏฐิ
อนุ สั ย กิ เ ลสทั้ง ๗ นี้ ความจริงก็มีอนุสัยหลักอยู่ ๓ ประเภท คือ
ปฏิ ฆ านุ สั ย , กามราคานุ สั ย และอวิ ช ชานุ สั ย ส่ ว นอนุ สั ย กิ เ ลสอื่ น
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นอกจากนี้ก็เป็นแต่เพียงแยกรายละเอียดออกไปจากอนุสัยหลักนี้เท่านั้น
ในการพิจารณาสภาวธรรมต่อไปนี้ จึงจะยกมากล่าวแต่เพียงปฏิฆานุสัย,
กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย
ให้ทุกท่านรวมใจของทุกกายให้หยุดอยู่ ณ ศูนย์กลางกายพระอรหัต
องค์ที่ละเอียดที่สุดแล้ว ให้ญาณ หรือ ตาพระธรรมกายเพ่งลงไปที่กลาง
ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ หยุดนิ่งให้ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และ
ดวงรู้รวมหยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันทั้งหมด แล้วพิจารณารอบๆ ดวงรู้ ก็จะ
เห็นเครือ่ งหุม้ ของรูอ้ ยูร่ อบๆ รูห้ รือดวงวิญญาณ หนาประมาณ ๑ กระเบียด มี
ลักษณะสัณฐานกลม ประมาณเท่าเมล็ดพริกไทย สีดำ มัวๆ ถ้าเป็นผู้มี
กิเลสมาก ก็จะเห็นเป็นสีดำเข้มมาก ถ้าเป็นผูม้ กี เิ ลสน้อยก็จะเห็นเป็นสีมวั ๆ
ฝ้าๆ เหมือนกระจกฝ้า เครื่องหุ้ม “รู้” อยู่รอบนอกดวงวิญญาณนี้เอง คือ
อวิชชานุสยั ดวงวิญญาณของสัตว์โลกทัง้ หลายจะถูกห่อหุม้ อยู่ในกะเปาะหุม้
ของอวิชชานี้ เหมือนกับไข่ขาวหุ้มไข่แดงอยู่ฉะนั้น ดวงวิญญาณจึงไม่อาจ
ขยายโตเต็มส่วนเหมือนดวงญาณของพระธรรมกาย
ที นี้ ก็ ใ ห้ พิ จ ารณาดู ร อบๆ ดวงคิ ด หรื อ “จิ ต ” อี ก ต่ อ ไป ก็ จ ะเห็ น
เครื่องหุ้มของคิดมีลักษณะสัณฐานกลม โตประมาณเท่าลูกตาดำ หนา
ประมาณ ๑ กระเบี ย ด สี มั ว ๆ หุ้ ม ดวงคิ ด หรื อ “จิ ต ” อยู่ ร อบนอกคื อ
กามราคานุสยั สำหรับผูท้ มี่ กี ามราคะกล้า ก็จะเห็นสีเข้มมาก ถ้ามีกามราคะ
เบาบางลงมากแล้ว ก็จะเห็นเป็นสีมัวๆ หรือฝ้าๆ
และเมื่อพิจารณาผ่านไปยังดวงจำและดวงเห็น ก็จะเห็นเครื่องหุ้ม
ของเห็นและจำอยู่ โดยรอบ มีสัณฐานกลมประมาณเท่าลูกตาขาวทั้งหมด
สีดำมัวๆ หนาประมาณ ๑ กระเบียดอีกเหมือนกัน คือ ปฏิฆานุสัย ผู้ที่มี
กิเลสประเภทเจ้าโทสะ ก็จะเห็นเป็นสีดำเข้มมาก ถ้ามีกิเลสน้อยก็จะเห็น
เป็นสีจางๆ มัวๆ
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ตามนัยที่พิจารณานี้ เป็นการพิจารณาจากละเอียดออกมาหาหยาบ
ที่เรียกว่า ปฏิโลมคือจากวิญญาณมาหาธาตุเห็นหรือดวงเห็น แต่ถ้าจะ
พิ จ ารณาจากหยาบไปหาละเอี ย ดเป็ น อนุ โ ลม ก็ จ ะเห็ น ว่ า ปฏิ ฆ านุ สั ย
หุ้มเห็นและจำอยู่ชั้นนอก เหมือนลูกตาขาว, กามราคานุสัยก็หุ้มคิดหรือจิต
อยู่ชั้นกลางเข้าไปเหมือนลูกตาดำ และ อวิชชานุสัยก็หุ้มวิญญาณ หรือ
ดวงรู้อยู่ชั้นในเข้าไปอีก เหมือนแววตาดำฉะนั้น
เนื่องจากอนุสัยทั้งสาม คือ ปฏิฆานุสัย กามราคานุสัย และอวิชชา
นุสัยนี้ต่างก็หุ้มเห็น จำ คิด และ รู้ เป็นไส้กัน คืออยู่ ในกลางของกลางเป็น
ชั้นๆ กันเข้าไปในจิต นี้ประการหนึ่ง, และตัวอนุสัยกิเลสเอง ก็เกิดจาก
ความนอนเนื่องของกิเลส ทั้งกิเลสหยาบ กลาง และกิเลสละเอียด ซึ่งเกิด
ขึ้นพร้อมกับอกุศลจิตที่ฟุ้งซ่านออกไปรับ ไปยึด ไปเกาะอารมณ์ภายนอกที่
ถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง และที่เฉยๆ บ้าง แล้วประกอบกรรมที่เป็นอกุศล
ด้วยกายวาจาและใจ ไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพราะความมืดมน
ไม่รจู้ กั บาปบุญคุณโทษ หรือไม่รจู้ กั ทางเจริญ ทางเสือ่ ม โดยเฉพาะอย่างยิง่
กิเลสประเภทโมหะและมิจฉาทิฏฐิ ได้แก่ ความหลงผิด หรือเห็นผิด ความไม่รู้
ในสั จ ธรรมและสภาวะธรรมตามธรรมชาติ ที่ เ ป็ น จริ ง แล้ ว หมั ก หมม
นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสัตว์ทั้งหลายนี้อีกประการหนึ่ง
การกำจัดหรือปหานอนุสัยกิเลสเหล่านี้ จึงต้องกระทำที่จิตใจอัน
ประกอบด้วย เห็นจำ คิด และรู้หรือวิญญาณ ซึ่งเป็นชุมทางของกิเลส
นั่นเอง กล่าวคือ
ผู้ถึงธรรมกายแล้ว ก็ ให้หมั่นพิสดารกายไปสู่สุดละเอียดอยู่เสมอ
หรืออย่างน้อยครึ่งหนึ่งของใจรวมหยุดอยู่ ณ ศูนย์กลางกายพระอรหัต
องค์ที่ละเอียดที่สุดอยู่เสมอ ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง หรือจะนอน
ก็ ให้เห็นใสละเอียดอยู่เสมอ เห็นดำหรือขุ่นมัวก็ ให้รีบทำให้ขาวในทันที
เพราะดำหรือขุน่ มัวนัน้ ก็คอื ธรรมฝ่ายอกุศลและอัพยากฤตซึง่ กำลังแทรกซ้อน
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เข้ามาในจิตใจ, เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปน เป็น เข้ามาในจิตใจ จึงต้องให้มีสติ
พิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายใน แล้วเร่งกำจัดเพื่อชำระจิตใจให้ ใสสะอาด
บริสุทธิ์อยู่เสมอ โดยให้รวมใจหยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุด กลาง
ของกลางๆๆ ลงไป ณ ที่ศูนย์กลาง เห็น จำ คิด รู้ นั่นแหละ
พอใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเข้า จิตดวงเดิมซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางดวงธรรม
ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบก็ตกศูนย์ ลงไปยังฐานที่ ๖ เมื่อจิตดวงเดิมว่าง
หายไป จิตดวงใหม่พร้อมด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ก็จะบังเกิด
ขึ้นมาแทนที่ เครื่องหุ้ม เห็น จำ คิด รู้ คือปฏิฆานุสัย กามราคานุสัย และ
อวิชชานุสัย ก็จะจางลงและกลับใสละเอียด บริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมทำให้ดวง
เห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ของกายมนุษย์ละเอียดขยายส่วนโตขึ้นกว่า
ของกายมนุษย์หยาบ คือโตขึ้นเป็นประมาณสองเท่าของไข่แดงของไข่ ไก่
ทีนี้ก็ ให้ ใจของกายมนุษย์ละเอียดรวมหยุดนิ่งลงไปที่ตรงกลางเห็น จำ คิด
รู้ ของกายมนุษย์ละเอียดต่อไป พอใจหยุดถูกส่วนเข้า จิตดวงเดิมพร้อม
ด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั้นก็ตกศูนย์ว่างหายไปอีก
แล้วจิตดวงใหม่พร้อมด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ก็จะปรากฏขึ้น
แทนที่ เครื่องหุ้ม เห็น จำ คิด และรู้ คือปฏิฆานุสัย กามราคานุสัย และ
อวิชชานุสัยของทิพย์ก็จางลง ใสละเอียดและสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจิตของ
กายมนุษย์ละเอียด ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ก็ขยายส่วนโตขึ้น
ไปอีก เป็นประมาณสามเท่าของไข่แดงของไข่ ไก่
ใจของกายทิพย์หยาบก็หยุดนิ่งลงไปตรงศูนย์กลาง เห็น จำ คิด รู้
ของกายทิพย์นั้นอีกต่อไป พอหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเข้า จิตดวงเดิมพร้อมด้วย
ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์นั้นก็ตกศูนย์ว่างหายไปอีก จิตดวงใหม่พร้อม
ด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ละเอียดก็จะผุดลอยขึ้นมาแทนที่ อนุสัย
กิเลสเครื่องหุ้มของเห็น จำ คิด และรู้ก็จางลงกว่าเดิม ใสละเอียดบริสุทธิ์
ยิง่ กว่าจิตดวงเดิม ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรูข้ องกายทิพย์ละเอียดนี้
ก็ขยายส่วนโตขึ้น เป็นประมาณสี่เท่าของฟองไข่แดงของไข่ ไก่
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ให้ ใจของกายทิพย์ละเอียดหยุดในหยุดลงไปที่กลางเห็น จำ คิด รู้
ณ ที่ตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ละเอียดนั้นต่อไปอีก พอใจ
หยุดได้ถูกส่วนเข้า จิตดวงเดิมพร้อมด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์
ละเอียดก็จะตกศูนย์ ว่างหายไป แล้วก็จะเห็นจิตดวงใหม่พร้อมด้วยดวง
ธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหมหยาบบังเกิดขึ้นมาแทนที่ เครื่องหุ้มของ
เห็น จำ คิด และรู้ คือ ปฏิฆานุสัย กามราคานุสัย และอวิชชานุสัยก็จางลง
ใสละเอียดบริสุทธิ์ขึ้นยิ่งกว่าจิตดวงเดิม ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และ
ดวงรู้ก็ขยายส่วนโตขึ้นเป็นประมาณห้าเท่าของไข่แดงของไข่ ไก่
ใจของกายรูปพรหมหยาบก็หยุดนิ่งลงไปที่กลางเห็น จำ คิด รู้ ณ ที่
กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหมหยาบนั้น พอใจหยุดถูกส่วนเข้า
จิตดวงเดิมพร้อมด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหมหยาบก็จะตกศูนย์
ว่างหายไป แล้วจะปรากฏจิตดวงใหม่พร้อมด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกาย
รูปพรหมละเอียดบังเกิดขึ้นแทนที่ เครื่องหุ้มของ เห็น จำ คิด และรู้ คือ
ปฏิฆานุสัย กามราคานุสัย และอวิชชานุสัยก็จางลง ใสละเอียดบริสุทธิ์ขึ้น
ยิ่งกว่าจิตดวงเดิม ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ ก็ขยายส่วนโตขึ้น
เป็นประมาณหกเท่าของไข่แดงของไข่ ไก่
ใจของกายรูปพรหมละเอียด ก็หยุดนิ่งลงไปที่กลางเห็น จำ คิด รู้
ณ ที่ตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหมละเอียด พอใจหยุดนิ่งได้
ถูกส่วนเข้า จิตดวงเดิมพร้อมด้วยดวงธรรมทีท่ ำให้เป็นกายรูปพรหมละเอียด
ก็จะตกศูนย์ ว่างหายไปอีก และจะปรากฏจิตดวงใหม่พร้อมด้วยดวงธรรม
ที่ ท ำให้ เ ป็ น กายอรู ป พรหมหยาบบั ง เกิ ด ขึ้ น มาแทนที่ อนุ สั ย ของกิ เ ลส
เครือ่ งหุม้ ของ เห็น จำ คิด รู้ ของอรูปพรหมก็ยง่ิ จางลง ใสละเอียดบริสทุ ธิ์
ยิ่งขึ้นไปกว่าจิตดวงเดิม ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ ก็ขยายส่วน
โตขึ้นเป็นประมาณเจ็ดเท่าของไข่แดงของไข่ ไก่
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ทีนี้ก็ ให้ ใจของกายอรูปพรหมหยาบหยุดในหยุดลงไปที่กลาง เห็น
จำ คิด รู้ ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหมหยาบนั้นอีกต่อไป พอใจ
หยุดได้ถูกส่วนเข้า จิตดวงเดิมพร้อมด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูป
พรหมหยาบก็จะตกศูนย์ ว่างหายไปอีก จิตดวงใหม่พร้อมด้วยดวงธรรมที่
ทำให้เป็นกายอรูปพรหมละเอียดก็ผุดลอยขึ้นมาแทนที่ ปฏิฆานุสัย เครื่อง
หุ้มของเห็นและจำ และกามราคานุสัย เครื่องหุ้มของคิดหรือจิตก็จางหาย
ไป อวิชชานุสัย เครื่องหุ้มของรู้หรือวิญญาณ ก็จางลงมาก เห็น จำ คิด
และรู้ ก็ ใสละเอียดสะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองยิ่งขึ้น และขยาย
ส่วนโตขึ้นเป็นประมาณแปดเท่าของไข่แดงของไข่ ไก่ หรือประมาณเท่า
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
ใจของกายอรูปพรหมละเอียดก็หยุดนิ่งลงไปที่กลางเห็น จำ คิด รู้
ตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหมละเอียดต่อไปอีก พอใจหยุด
ถูกส่วนเข้า ก็จะตกศูนย์พร้อมด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหม
ละเอียด ว่างหายไปอีก
แล้ ว จะเห็ น จิ ต ของกายธรรมพร้ อ มด้ ว ยดวงธรรมที่ ท ำให้ เ ป็ น
ธรรมกาย ก็บังเกิดขึ้นแทนที่ อวิชชานุสัย เครื่องหุ้มรู้ ก็ยิ่งใสละเอียด
บริสทุ ธิย์ งิ่ ขึน้ ไปอีก และกลับเป็นวิชชาธรรมเครือ่ งช่วยให้รแู้ จ้งเห็นจริง
ในสั จ ธรรมและสภาวะที่ แ ท้ จ ริ ง ของธรรมชาติ ทั้ ง ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ปัจจัยปรุงแต่ง และที่ ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริง
ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ก็ขยายขึ้นโตเต็มส่วนเท่าหน้าตักและ
ความสูงของธรรมกายคือ ขนาดประมาณเกือบ ๕ วา
กาย กับ ใจ ของธรรมกายก็กลับเป็นปฐมมรรค เป็นเนือ้ หนังทีแ่ ท้จริง
รวบยอดกลั่นออกมาจากพระวินัยปิฎก ดวงศี ล ก็เป็นอธิ ศี ลไป คือศีล
ยิ่งอย่างแท้จริง กาย วาจา และใจตลอดทั้งเจตนาความคิดอ่านทั้งหลาย
เป็นอันสะอาดบริสุทธิ์หมด
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จิต ก็กลับเป็น มรรคจิต เป็นเนื้อหนังที่แท้จริง รวบยอดกลั่นออก
มาจากพระสุตตันตปิฎกเป็น อธิจิต คือ จิตอันยิ่งแท้ๆ
วิ ญ ญาณ ก็ เ ป็ น มรรคปั ญ ญา เป็ น ญาณ เพราะอวิ ช ชานุ สั ย
เครื่องหุ้มของรู้จางลงมากจึงใสละเอียดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองมาก
และขยายโตเต็มส่วนของธรรมกาย มรรคปัญญานี้เป็นเนื้อหนังที่แท้จริง
รวบยอดกลั่นออกมาจากพระอภิธรรมปิฎก จึงจัดเป็น อธิปัญญาแท้ๆ
กายธรรมนี้ เ องคื อ พระพุ ท ธรั ต นะ ดวงธรรมที่ ท ำให้ เ ป็ น
ธรรมกาย คือธรรมรัตนะ และกายธรรมละเอียดๆ ในท่ามกลางพระพุทธ
รัตนะนี้ คือ พระสังฆรัตนะ
ก็ ให้ ใจของกายธรรมหยุดในหยุด ลงไปที่กลางของกลางๆๆ ต่อๆไป
อีก ก็จะถึงจิตและดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายที่ละเอียดๆ ต่อไปอีก คือ
ธรรมกายโคตรภูละเอียด, ธรรมกายพระโสดาหยาบ พระโสดาละเอียด,
ธรรมกายพระสกิ ท าคามี ห ยาบ พระสกิ ท าคามี ล ะเอี ย ด, ธรรมกาย
พระอนาคามี ห ยาบ พระอนาคามีละเอี ยด, ธรรมกายพระอรหัตหยาบ
พระอรหัตละเอียด ซึ่งใสละเอียด บริสุทธิ์จากเครื่องหุ้มฝ่ายอกุศลทั้งปวง
ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ ดวงธรรมทีท่ ำให้เป็นธรรมกายก็ขยายส่วน
โตขึน้ ไปอีก เป็นขนาด ๕ วา, ๑๐ วา, ๑๕ วาและถึง ๒๐ วา ตามลำดับ
ยิ่งดำเนินไปสุดละเอียดเพียงใด จิตใจก็จะยิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์จาก
เครื่องเศร้าหมองยิ่งขึ้นเพียงนั้น
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็คือการเจริญภาวนาพิจารณาสภาวะของจิตให้
เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริง พร้อมด้วยถอดอนุสัยกิเลสจากจิตของกาย
หยาบ ไปสู่จิตที่ละเอียดยิ่งกว่า จนถึงจิตของกายโลกุตตระ คือ ธรรมกาย
ซึ่งเป็นกายในกายที่สุดละเอียด พ้นจากกายในภพสามนี้ตั้งแต่กายที่เก้า
เป็นต้นไปจนสุดละเอียด ช่วยให้ปญ
ั ญาหยัง่ รูเ้ จริญขึน้ อย่างรวดเร็วจากการ
ที่ ไ ด้ ทั้ ง รู้ แ ละทั้ ง เห็ น พร้ อ มด้ ว ยวิ ช ชาได้ แ ก่ วิ ช ชาสาม วิ ช ชาแปด
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ที่จะให้ปหานอวิชชาอันเป็นมูลรากฝ่ายเกิดบาปอกุศลทั้งปวงให้หมดสิ้นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้ น แนวทางปฏิ บั ติ ภ าวนาธรรมตามแนววิ ช ชา
ธรรมกาย ที่ ให้ผู้ปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุด
ผ่านกาย เวทนา จิต และธรรม หรือที่เรียกว่า พิสดารกายจนสุดกาย
หยาบกายละเอียด แล้วก็ ให้รวมใจหยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดไว้
ณ ที่ศูนย์กลางกายพระอรหัตที่ละเอียดที่สุดอยู่เสมอ อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง
ของใจให้เห็นใส ละเอียด สะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองอยู่เสมอนั้น
ก็คือการปฏิบัติภาวนาที่ ให้ผลเป็นการดับกิเลสจากจิตของกายหยาบไป
สู่จิตของกายละเอียด ที่เรียกว่า “ดับหยาบไปหาละเอียด” ไปจนสุด
ละเอียด อันเป็นธรรมเครื่องปหานหรือกำจัดอนุสัยกิเลสที่ละเอียดๆ
และนอนเนื่องอยู่ ในจิตสันดานนั้นให้หมดสิ้นไป ด้วยโลกุตตรปัญญา
คือมรรคจิตและมรรคปัญญาอันเจริญขึ้นเมื่อถึงธรรมกายแล้ว พร้อมด้วย
วิชชา ธรรมเป็นเครื่องช่วยให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม และสภาวะ
ของธรรมชาติที่เป็นจริงจากการที่ ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นนั่นเอง และใน
ขณะเดียวกัน การเจริญภาวนาดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นการถอดขันธ์
จากกายโลกียะทั้งแปด ซึ่งเป็นกายที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง และ
ต้องตกอยู่ ในอาณัติแห่งพระไตรลักษณ์ ไปสู่กายที่ละเอียดกว่า คือ
ธรรมขันธ์ ซึ่งเป็นกายที่พ้นภพสามไปแล้ว และไม่ประกอบด้วยปัจจัย
ปรุงแต่ง เป็นอสังขตธาตุ อสังขตธรรมล้วนๆ จึงไม่ตอ้ งตกอยู่ ในอาณัติ
แห่งพระไตรลักษณ์
ผลจากการเจริญภาวนาดังกล่าวนี้เอง ที่สามารถช่วยให้จิตวิมุตติ
หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลก ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน
ตามระดั บ ภู มิ ธ รรมที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ และเสวยสุ ข จากความสงบด้ ว ยปั ญ ญา
อันเห็นชอบต่อไป
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เมื่ อ เจริ ญ ภาวนามาถึ ง เพี ย งนี้ ย่ อ มประจั ก ษ์ ใ นความจริ ง ที่ ว่ า
ณ ศูนย์กลางกายเป็นที่ตั้งถาวรของใจและกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้เอง
คื อ ทางสายเอก หรื อ เอกายมรรค ทางไปของพระพุ ท ธเจ้ า และ
พระอรหันต์ทั้งหลาย
ณ ที่ศูนย์กลางกายนี้ แม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ถึงธรรมกาย
หากหมั่นเจริญภาวนารวมใจให้หยุด ให้นิ่งลงไปที่กลางของกลางนี้ ไว้
เสมอทุกอิรยิ าบถ ก็ยงั ได้ผลในทางกำจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน อันเป็น
เหตุ แ ห่ ง ทุ ก ข์ ทั้ ง หลาย ดี ก ว่ า ไปจรดใจไว้ ที่ อื่ น เพราะการจรดใจไว้
ณ ทีก่ ลางของกลางศูนย์กลางกายนี้ ถูกทางสายกลาง คือ กลางของ กาย
เวทนา จิต และธรรม ของสัตว์ทง้ั หลายซึง่ อยูต่ รง หรือในแนวเดียวกัน
กับอายตนนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์นั่นเอง
ที่มา นิตยสารธรรมกาย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๓๑
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วิธีเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน:
พิจารณาและปหานอาสวกิเลส
พระภาวนาโกศลเถร
ในลำดับก่อนได้แนะนำวิธีพิจารณาเห็นจิตในจิต เป็นทั้งภายในและ
ภายนอก โดยให้พิจารณาอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ ในจิตสันดานของสัตว์
ทั้งหลายที่ยังไม่ ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ว่ามีอยู่อย่างไร และได้แนะนำ
วิธีเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย เพื่อกำจัดอนุสัยกิเลสเหล่านี้ ให้
หมดไปจากจิตสันดานได้อย่างไรไปแล้ว
ลำดับนี้จะได้แนะนำการพิจารณาเห็นจิตในจิต โดยให้พิจารณาอาสว
กิเลส อันเป็นธรรมเครื่องหมักดองจิตสันดานของสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ ได้
บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นเหตุให้มคี วามทะยานอยากและยินดีในกามคุณ
และในภพภูมิต่างๆ และเป็นเหตุให้มีความยินดี ในความเห็นผิด ด้วยความ
ไม่รู้สัจธรรมและสภาวะของธรรมชาติ ทั้งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง
และที่ ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ตามที่เป็นจริง
อาสวกิเลสดังกล่าวนี้มีอยู่ ๔ อย่างด้วยกัน คือ
กามาสวะ คืออกุศลธรรมที่เป็นเครื่องหมักดองจิตสันดานของสัตว์
อันเป็นเหตุให้มีความทะยานอยากและยินดี พอใจ ในกามคุณทั้ง ๕ ได้แก่
ทะยานอยากและยินดีในรูป ในรส ในกลิน่ ในเสียง และในสิง่ สัมผัสทางกาย
นี้อย่างหนึ่ง
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ภวาสวะ คืออกุศลธรรมที่เป็นเครื่องหมักดองจิตสันดานของสัตว์
อันเป็นเหตุให้อยากได้ อยากมี อยากเป็น หรือที่รวมเรียกว่ามีความยินดี
ในภพภูมิต่างๆ นี้อย่างหนึ่ง
ทิฏฐาสวะ คืออกุศลธรรมที่เป็นเครื่องหมักดองจิตสันดานของสัตว์
อันเป็นเหตุให้มีความยินดี พอใจ ในความเห็นผิด นี้อย่างหนึ่ง และ
อวิชชาสวะ คืออกุศลธรรมที่เป็นเครื่องหมักดองจิตสันดานของ
สั ต ว์ อั น เป็ น เหตุให้ค วามยิ นดี พอใจ ในความไม่รู้สั จธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ไม่รู้ ในสภาวะของธรรมชาติทั้งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง
และที่ ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ตามที่เป็นจริง นี้อย่างหนึ่ง
รวมเป็นอาสวกิเลส ๔ อย่างด้วยกัน แต่ถ้าจะกล่าวโดยหลักใหญ่ๆ
ก็มีเพียง ๓ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ เท่านั้น ส่วนทิฏฐาสวะนั้น
เป็นแต่เพียงประเภทย่อยทีแ่ ยกมาจากอวิชชาสวะนัน่ เอง อาสวกิเลสเหล่านี้
เองที่เป็นเครื่องหมักดองจิตสันดานของสัตว์, เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเป็น
อยู่ ในเห็น จำ คิด รู้, เป็นรสเป็นชาติ เจืออยู่ ในเห็น จำ คิด รู้ ของสัตว์ผู้ที่
ยังไม่บรรลุ มรรค ผล นิพพาน เป็นเหตุให้มีความทะยานอยากและยินดี
พอใจ ในกามคุณและในภพภูมิต่างๆ และประการสำคัญที่สุดก็คือ เป็นเหตุ
ให้ยินดี พอใจ ในความเห็นผิดและไม่รู้สัจธรรม หรือไม่รู้สภาวธรรมตามที่
เป็นจริง แล้วก็จะสะสมตกตะกอน นอนเนื่องอยู่ ในจิตสันดานของสัตว์ ใน
ลักษณะของอนุสัยกิเลสที่เป็นเครื่องห่อหุ้ม เห็น จำ คิด รู้ เป็นชั้นๆ เข้าไป
ข้างในจิตสันดานของสัตว์ พร้อมที่จะฟุ้งขึ้นมาพร้อมกับอกุศลจิต เมื่อจิต
ออกไปยึดไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกต่างๆ
ทีนี้ถ้าหากว่าผู้นั้นประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่รู้สึกผิด ชอบ ชั่ว
ดี บาป บุญ คุณ โทษ หรือ ทางเจริญ ทางเสือ่ ม แล้วปล่อยให้จติ ใจเลือ่ นลอย
ตามอารมณ์นั้นแล้ว กิเลสที่เกิดขึ้นพร้อมกับอกุศลจิตนั้นก็จะมีอำนาจเหนือ
จิตใจ แล้วดลจิตดลใจให้ปฏิบัติหรือประกอบอกุศลกรรมด้วยกาย วาจา
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และใจ อันเป็นผลให้เกิดโทษหรือความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น
ต่อไป
กล่ า วโดยสรุ ป กิ เ ลสทั้ ง ปวงนั บ ตั้ ง แต่ อ วิ ช ชา ตั ณ หา อุ ป าทาน
อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย ที่รวมเรียกว่า สมุทัยนั้น ต่างก็ประชุมรวม
ลงอยูท่ จ่ี ติ ใจของสัตว์ คือในเห็น จำ คิด รู้ ทัง้ ๔ อย่างนีท้ ง้ั สิน้ เพราะฉะนัน้
การแก้หรือปหานกิเลสทั้งมวลเหล่านี้ ก็จะต้องแก้ที่จิตใจ คือที่เห็น จำ คิด
และรู้ นี่ เ อง กิ เ ลสจึ ง จะดั บ หมด แล้ ว ธรรมกายจึ ง จะใสสะอาดบริ สุ ท ธิ์
ขยายส่วนใหญ่ โตออกไปได้เต็มธาตุ เต็มธรรม แล้วก็จะไม่กลับมัวหมอง
และไม่กลับเล็กเข้ามาอีก เพราะเบิกบานเต็มที่ เหมือนดอกบัวที่บานแล้ว
ก็จะเห็นธรรมกายนั้นใสสว่างอยู่ทุกเมื่อ
วิ ธี แ ก้ สำหรั บ ผู้ ที่ ถึ ง ธรรมกายแล้ ว ก็ ใ ห้ ห มั่ น พิ ส ดารกายไปสู่ สุ ด
ละเอียดอยู่เสมอ และพยายามรวมใจ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของใจ ให้หยุด
อยู่ ณ ศูนย์กลางกายพระอรหัตองค์ที่ละเอียดที่สุด ให้เห็นใสละเอียดอยู่
เสมอทุกอิริยาบถ คือไม่ว่าจะยืน จะเดิน จะนั่งหรือจะนอน ก็ ให้เห็นใส
ละเอียดอยู่เสมอ เมื่อสังเกตเห็นกลางธาตุธรรม หรือดวงเห็น ดวงจำ
ดวงคิด ดวงรู้ ดำหรือขุ่นมัว ไม่ผ่องใส ก็จงรีบทำให้ ใส โดยรวมใจ
หยุดในหยุด พิสดารกายไปสู่สุดละเอียด เพื่อชำระธาตุธรรม และเห็น
จำ คิด รู้ ให้ ใสละเอียดสะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง
โดยพลัน
เห็น จำ คิด รู้ ของพระธรรมกายก็จะขยายส่วนโตขึ้นเต็มธาตุ
เต็มธรรม คือ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม ๒๐ วาเต็ม
เมื่ออนุสัย เครื่องหุ้ม เห็น จำ คิด และรู้ ถูกถอดออกไปเป็นชั้นๆ
จากกายโลกียะ จนถึงกายโลกุตตระ คือธรรมกาย จนใสละเอียด สะอาด
บริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองแล้ว เครื่องหุ้ม เห็น จำ คิด รู้ นั้นก็จะกลับ
เป็ น วิ ช ชา อั น เป็ น ธรรมเครื่ อ งช่ ว ยให้ รู้ แ จ้ ง เห็ น จริ ง ในสั จ ธรรม และ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะจริงของธรรมชาติตามที่เป็นจริง กล่าวคือ
ให้เห็นแจ้งในสังขารธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ว่า
เป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา และให้เห็นธรรมขันธืท่ี ไม่ประกอบด้วย
ปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นนิจจัง สุขัง และอัตตา อย่างชัดแจ้ง
วิ ช ชาที่ ว่ า นี้ ได้ แ ก่ วิ ช ชา ๓ วิ ช ชา ๘ อั น มี วิ ปั ส สนาวิ ช ชา หรื อ
วิปัสสนาญาณ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ ทิพจักขุ ทิพโสต
เจโตปริยญาณ และอาสวักขยญาณ เป็นต้น
เมื่ อ อาสวกิ เ ลสที่ เ จื อ อยู่ ใ นเห็ น จำ คิ ด และรู้ ถู ก คลายลงด้ ว ย
ภาวนาธรรมดังกล่าวจนสิ้นรสสิ้นชาติ จืดสนิทลงได้แล้ว เห็น จำ คิด และ
รู้ ที่ ใสสะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองและขยายส่วนโตขึ้นเต็มธาตุ
เต็มธรรมแล้วนี่เอง ก็จะกลับเป็นอาสวักขยญาณ คือปรีชาญาณหยั่งรู้
การทำอาสวกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เป็นพระอรหันต์ขีณาสพต่อไป
ธรรมกายที่ขยายส่วนโตขึ้นเต็มธาตุเต็มธรรม คือมีขนาดหน้าตัก
ความสูง และเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม ๒๐ วาเต็มนั้นก็จะเห็นใส
สว่างอยู่ตลอดเวลา ไม่กลับมัวหมอง และไม่กลับเล็กเข้ามาอีก
อนึ่ง การที่ท่านให้พิจารณา บุพเพนิวาสานุสติญาณ คือปรีชาญาณ
หยั่งรู้อดีตชาติของตนเองและสัตว์ทั้งหลายก็ดี และให้พิจารณา จุตูปปาต
ญาณ คือปรีชาญาณหยัง่ รูจ้ ตุ แิ ละปฏิสนธิของสัตว์ทง้ั ในอดีตและในอนาคตก็ดี
ก็มีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นการเกิดดับของนามรูป
หรือสังขาร หรือให้เห็นสภาวะทีแ่ ท้จริงของสังขารธรรมอันประกอบด้วย
ปัจจัยปรุงแต่ง ตามทีเ่ ป็นจริงว่าล้วนแต่เป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
ทั้งสิ้น และทั้งมีความมุ่งหมายที่จะให้เห็นโทษภัยในการเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ ในสังสารจักรนี้ วนเวียนอยู่ ในไตรวัฏฏ์ คือ กิเลสวัฏฏะ กรรม
วัฏฏะ และวิบากวัฏฏะ โดยชัดแจ้ง จะได้เกิดธรรมสังเวช คิดเบื่อหน่าย
ต่อการครองขันธ์ และการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ในสังสารจักรอย่าง
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ไม่รู้จักจบสิ้นนี้ เรียกว่า นิพพิทาญาณ อันเป็นเหตุให้คิดปรารถนาที่จะพ้น
ไปจากสังสารจักรนี้ เรียกว่า ปฏิสังขานุเปกขาญาณ แต่ก็ ไม่อาจจะละทิ้ง
สั ง ขารธรรมนี้ ไปได้ จึ ง กำหนดรู้ ด้ ว ยปั ญ ญา วางเฉยในนามรู ป หรื อ
สังขารธรรมนี้ ไม่อีนังขังขอบอีกต่อไป ประดุจความรู้สึกต่อสตรีที่หย่าขาด
จากกันแล้ว เรียกว่า สังขารุเปกขาญาณ ปล่อยไปตามวิถีแห่งอารมณ์
นิพพาน เรียกว่า อนุโลมญาณ จนกำหนดรู้ภูมิธรรมที่ข้ามโคตรปุถุชน
เรียกว่า โคตรภูญาณ และได้ มรรคญาณ ผลญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำหรับการเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกายนี้ ก็จะสามารถถึงอายน
นิพ พาน เป็ น ผลญาณอี กด้ ว ย ต่อ จากผลญาณนี้ ไปก็จะมี ปั จ จเวกขณ
ญาณ หยั่งรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาที่ปฏิบัติได้ต่อไปตามลำดับ
จงถอนกิ เ ลสออกจากเห็ น จำ คิ ด รู้ โดยพิ จ ารณาตามนั ย แห่ ง
วิปัสสนาญาณทั้ง ๑๐ ประการเถิด เห็น จำ คิด และรู้ ก็จะได้สิ้นรสสิ้น
ชาติ จืดสนิทลงได้ และกลับเป็นตัวอาสวักขยญาณดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
การเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกายดังที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนี้
เอง ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นทั้ง
ภายในและภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ จากการที่ ได้ทั้งรู้และทั้งเห็น
กล่าวคือ สามารถพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งของตนเองและทั้งของผู้อื่นว่า
จิตนั้นมัวหมองด้วยกิเลสใด เช่นว่าจิตมีราคะ มี โทสะ หรือโมหะอย่างไร ก็
รู้ชัดว่าจิตมีกิเลสอย่างนั้น และเมื่อรู้ชัดว่าจิตมีกิเลส ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะ
ต้องแก้ ไข เจริญภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสนั้นให้หมดจากจิตใจดังที่ ได้
กล่าวมาแล้ว เมื่อจิตใสละเอียดสะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมอง ก็รู้ชัด
ว่าจิตไม่มีกิเลสแล้ว เมื่อจิตหดหู่หรือฟุ้งซ่าน ก็รู้ชัดว่าจิตหดหู่หรือฟุ้งซ่าน
แล้วก็ต้องแก้ ไข ให้จิตสงบ ระงับ จากนิวรณ์ธรรม เมื่อจิตเป็นสมาธิ ก็
รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นมหรคต คือยิ่งใหญ่ด้วยพรหมวิหาร หรือ
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จิตมีธรรมยิ่งกว่า ก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหรคต หรือมีธรรมยิ่งกว่า เมื่อจิตยังไม่
หลุดพ้นก็รู้ชัดว่า จิตยังไม่หลุดพ้น
และประการสำคั ญ ก็ คื อ ว่ า การเจริ ญ ภาวนาตามแนวนี้ ช่ ว ยให้
สามารถเจริญวิชชา อันเป็นเครื่องช่วยให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมและใน
สภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติตามที่เป็นจริง จากการที่ ได้ทั้งรู้และเห็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะจริงของสัจธรรมหรือนามรูปว่าเป็นอนิจจัง
ทุกขัง และอนัตตาได้ โดยชัดแจ้ง จึงช่วยให้เห็นเป็นธรรมดาในความเกิด
ขึน้ และความเสือ่ มไปในจิต และเป็นเครือ่ งช่วยให้สามารถปหานอวิชชา
กิเลส ตัณหา อุปาทาน คือความยึดมั่น ถือมั่นในจิต ด้วยความเห็นผิดที่
ว่าจิตเป็นของเรา หรือเราเป็นตัวจิต จิตมี ในตัวเรา หรือตัวเรามี ในจิต ที่
รวมเรียกว่า สักกายทิฏฐิ อีก ๔ ประการ ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ ให้หมดสิ้น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อจิตหลุดพ้นจากอาสวกิเลสแล้ว ก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้ว ดังนี้
จึงควรทีส่ าธุชนจะพึงเจริญให้มาก แม้ผปู้ ฏิบตั ภิ าวนาธรรมทีย่ งั ไม่ถงึ ธรรมกาย
หากหมั่นตรึก นึกให้เห็นดวงที่ ใสหรือพระพุทธรูปขาวใส ณ ศูนย์กลางกาย
ให้ ใจหยุดอยู่ ในกลางดวงที่ ใสที่ตรงกลางพระพุทธรูปขาวใส หรือ กาย
ละเอียดใดที่สามารถเจริญภาวนาถึงได้ ให้เห็นใสละเอียดอยู่เสมอในทุก
อิริยาบถแล้วจะได้ผลมากเช่นกัน เพราะการเจริญภาวนาดังกล่าวถูกทาง
สายกลาง คือกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม
โดยผ่ า นดวงธรรม ดวงศี ล ดวงสมาธิ ดวงปั ญ ญา ดวงวิ มุ ต ติ และ
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ มุ่งตรงต่อมรรค ผล และนิพพาน อันเป็นทางไป
ของพระพุทธเจ้า พระอรหันตเจ้าทั้งหลาย
ที่มา นิตยสารธรรมกาย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔
เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๓๒
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นั่งกรรมฐานแล้วบ้าน่ะ ใจมันอยู่ข้างนอก

คัดมาจากคำอธิบายเกีย่ วกับสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกาย บางส่วนของ
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
โดยมีผู้ถาม แล้วท่านได้อธิบายตอบเป็นข้อๆ ดังนี้...
อยากจะสนทนาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งประวั ติ ค วามเป็ น มาของวิ ช ชา
ธรรมกาย
วิชชาธรรมกายเป็นวิชาทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านเห็นที่ใต้ตน้ โพธิ์ เราเรียกว่า
โคตรภู หรือ ธรรมกาย นั่นเป็นกายอีกกายหนึ่งที่จะนำเราเข้าสู่มรรคผล
นิพพาน กายมนุษย์เราจะเข้ามรรคผลนิพพานไม่ ได้ ในเวลาที่เราตายแล้ว
ก็เอาไปเผา มีอีกกายหนึ่งที่เรานอนไปกลางคืนแล้วฝันเรียกว่า กายมนุษย์
ละเอียด
กายมนุษย์ละเอียด (กายฝัน) นีเ่ วลาเราตาย แล้วมันไปทำหน้าทีป่ ลุกนะ
กายมนุษย์ละเอียดทำหน้าที่เกิด
ถ้าเราจะไปเกิดบนสวรรค์เราต้องเอากายทิพย์ ไป กายทิพย์ ไปเกิด
บนสวรรค์ ได้ หรือจะไปนรกก็เอากายทิพย์ ไป
ถ้าเรามีฌาณเราก็ต้องเอากายรูปพรหมไป
ถ้าเรามีอรูปฌาณเราก็ต้องเอากายอรูปพรหมไป
ถ้าเราจะไปนิพพาน เราก็ต้องเอากายธรรมไป
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แต่ ถ้าเราเข้าถึงคุณธรรมของพระโสดาเราก็จะเห็นกายพระโสดา
ถ้าเรามีคุณธรรมของพระสกิทาคามีเราก็เห็นกายพระสกิทาคามี
ถ้าเราเข้าถึงคุณธรรมของพระอนาคามีเราก็เห็นกายพระอนาคามี
ถ้ามีคุณธรรมของพระอรหันต์ก็เห็นกายพระอรหันต์ ได้ มันถอดไป
เป็นชั้นๆ ไป
อยากเรียนถามว่า วิชชาธรรมกาย หลวงพ่อสดเป็นผูค้ น้ พบหรือว่า....?
พระพุทธเจ้าท่านค้นพบไว้ก่อนแล้ว
มีระบุในพระไตรปิฎก ?
มี ในพระไตรปิฎก มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายตอน
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเองก็....?
มีธรรมกายเหมือนกัน หมายถึงถ้าจะเข้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมี
ธรรมกายเหมือนกัน แล้วธรรมกายนี่ ไม่ ใช่มีเฉพาะคนไทยน่ะ มีทั่วไป ฝรั่ง
ก็มธี รรมกาย อินเดียก็มธี รรมกาย มีทว่ั ไป เคยมีศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย
ปารีสอยู่มหาวิทยาลัยปารีส นั่นก็ ได้ธรรมกายเหมือนกัน เคยสอนพระที่
ญี่ปุ่นเคยเห็นมีธรรมกาย
สมมติ ว่ า เป็ น การปฏิ บั ติ ส มาธิ โ ดยใช้ อุ บ ายอย่ า งอื่ น ไม่ ใ ช่ ด วงแก้ ว
ไม่ทราบว่าจะเห็นธรรมกายเหมือนกันหรือไม่?
เห็น แต่ว่าการทำสมาธินี่เราต้องอาศัยสิ่งสามอย่าง บริกรรมนิมิต
บริกรรมภาวนา และที่ตั้งของใจ ที่ตั้งของใจ ใจของเรานี่ย่อมมีที่ตั้งเหมือน
ของทุกอย่างที่มีที่ตั้งทั้งนั้น ถ้าไม่มีที่ตั้งก็ล้มมันก็เสียหาย ใจเราก็เหมือนกัน
ต้องมีทตี่ งั้ จะไปตัง้ ที่ไหนจะต้องไปตัง้ ทีก่ ลางตัว โบราณเขาเรียกว่าที่ สิบ และ
เหนือสะดือขึน้ มา ๒ นิว้ เราเรียกว่าที่ ศูนย์ “สิบ” “ศูนย์” นีเ้ ป็นเรือ่ งสำคัญใน
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การทำสมาธิ ถ้าเราเข้าสิบเข้าศูนย์ทำสมาธิ ถ้าเราเห็นองค์พระเราต้อง
เห็นตรงนี้
สังเกตดูเวลาเราจะนอนตาจะเหลือกขึน้ ตาเหลือกขึน้ ใจมันก็เหลือกตาม
ที่ศูนย์เป็นที่เกิด ที่ดับ ที่หลับ ที่ตื่น ถ้าเราจะ “เกิด” ใจต้องไปหยุด
ตรงนัน้ “ตาย” ใจต้องหยุดตรงนัน้ หลับก็หลับทีต่ รงนัน้ ตืน่ ต้องตืน่ ทีต่ รงนัน้
ต้องเห็นทุกคน
แม้ว่าจะปฏิบัติสมาธิในแนวไหน
ปฏิบตั สิ มาธิในแนวอะไรก็ตาม จะต้องเป็นสมถะ ต้องเห็นองค์พระทีน่ นั่
ถ้ า ไปทำข้ า งนอกไม่ ไ ด้ ผิ ด ทาง ถ้ า ทำข้ า งนอก ที่ เ ขานั่ ง กรรมฐานแล้ ว
บ้านะใจมันอยู่ข้างนอกนะ ใจเราต้องอยู่ในตัวเองที่ศูนย์ ที่ว่าต้องมีน้ำเลี้ยง
หัวใจ หล่อเลี้ยงน้ำเลี้ยงหัวใจ ใจมันอยู่ด้วยน้ำเลี้ยงหัวใจ คราวนี้เราถอน
ออกมาไว้ข้างนอกมันจะกลายเป็นโรคที่ โบราณเขาเรียกว่า โรคบาทจิต
โรคนอนไม่หลับ
เฉพาะพวกเพ่งกสิณใช่ ไหม
ไม่ใช่ เพ่งกสิณนี้ถ้าเพ่งถูกแล้วได้นิมิตธรรมไว้ข้างในตัวแล้วเอาไปไว้
ฐานที่ ๗ เลย เหนือสะดือ ๒ นิ้ว เอาไปไว้ที่นั่น ถ้าเราเพ่งข้างนอกเรื่อยๆ
ไม่ ได้จะเป็นบ้า เพราะฉะนั้นนั่งกรรมฐานจะต้องเอาจิตไปไว้ที่สิบที่ศูนย์
ใจจะหยุดนิ่งก็อยู่ที่นั่น ถ้าเราไปไว้ข้างนอก มันหยุดนิ่งเหมือนกันแต่มันจะ
ทำให้เป็นบ้า
เคยเห็นมีเด็กคนหนึ่งนั่งภาวนาพูดอะไรเลอะๆ เลือนๆ ไปถามเขาดู
ได้ความว่า เอาจิตไว้ข้างนอกไม่เข้าข้างใน แล้ว เราจะให้พวกนี้เอาจิต
เข้าข้างใน ไม่เข้าหรอก เพราะมันเคยแต่ข้างนอก พอวันที่ ๒ ที่ ๓ มันจะ
เข้า พอเข้ามันจะหลับ แต่พวกนี้นอนไม่หลับ กลางคืนนอนไม่หลับ มัน
เป็นอันตรายอย่างหนึง่ ของการทำกรรมฐาน เพราะฉะนัน้ การเรียนกรรมฐาน
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เราต้องหาอาจารย์ที่รู้เรื่องจริงๆ เดี๋ยวนี้อาจารย์เยอะ ลูกศิษย์เป็นบ้าแก้
ไม่ ได้ ต้องมาหาเราให้แก้ สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่ คนเราเป็นโรคอย่าง
ว่านี่นะเล่นกสิณเล่นอะไรแล้วมันไม่น้อมเข้าไปในตัวเป็น บ้าเยอะแล้ว
หลวงพ่อก็แก้ แก้แล้วให้กินยาบาทจิต พอกินยาบาทจิตแล้วก็ขย้อน แล้ว
ทำให้นอนหลับ ได้เวลานอนหลับใจมันลงอยู่ที่ศูนย์ก็หาย
หลวงพ่ อ บางท่ า นบอกว่ า ที่ ป ฏิ บั ติ ส มาธิ แ ล้ ว เป็ น บ้ า เพราะว่ า คนนั้ น
เป็นบ้าอยู่แล้ว คนนั้นมีเชื้ออยู่แล้ว ?
ไม่ ใช่ ใจมันออกจากศูนย์ ใจมันออกจากตัว ไอ้นี่เรื่องใหญ่ ถ้าเรา
ปฏิบัติกรรมฐานแล้วใจออกข้างนอกเป็นได้ทุกคนไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิง
แต่รักษาได้ ใช่ ไหม
รักษาได้ด้วยวิธี ให้น้อมเอาใจไว้ที่กลางตัว (ฐานที่ ๗) มีหมอมาเรียน
กับฉัน หมอแกเป็นแล้ว แกไปที่คลีนิค แกไม่ให้กินยาให้เอาใจไปวางไว้อยู่ที่
นั่น (ฐานที่ ๗) เดี๋ยวก็หาย
ธรรมกายไม่ ใช่กายมนุษย์ละเอียด?
ไม่ ใช่กายมนุษย์ละเอียด ไม่ ใช่กายรูปพรหมและกายอรูปพรหม เขา
เรียกกายธรรม
เป้าหมายการฝึกสมาธิตามแนววิชชาธรรมกายเพื่อบรรลุธรรมกาย
เพื่อให้บรรลุธรรมกายเพื่อให้เข้าสู่มรรคผลนิพพาน
ที่มา: http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=73.0
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หลวงพ่อในความทรงจำของลูกศิษย์
โดย คุณลุงทองหล่อ เตชะวิเศษ

หลวงพ่อท่านเดินกายธรรมอยู่ตลอดเวลา ทำสมาธิจนกระทั่งเป็น
นิสัย ไม่เปลี่ยนแปลง จนท่านอายุมากเข้าแล้ว รู้สึกว่าตอนท่านอายุ ๗๐
ปีกว่า ท่านได้เข้ารับการผ่าตัดสมอง รู้สึกว่าซีกซ้าย จนร่างกายข้างซ้าย
ท่านทำงานท่านไม่ค่อยได้ จนอายุ ๘๐ กว่าก็ต้องมานั่งรถเข็น แต่ท่านก็ยัง
ทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลา บางคนก็หาว่าท่านดุมั่ง อะไรมั่ง แต่จริงๆแล้ว
ท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้น ไม่ค่อยยุ่งกับใคร มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นแล้ว
รู้สึกว่าบ้านนี้เค้าแปลก ท่านยืนอยู่บนกุฏิตรงนอกชาน น้องชายหลวงพ่อ
คุณ หาญมาเยี่ ย ม หลวงพ่ออยู่ชั้นสองมองลงมาเห็นคุณหาญ คุณหาญ
มองขึ้นไปข้างบน มองกันอยู่ ๕ นาทีได้ หลวงพ่อก็เข้าไปข้างใน คุณหาญก็
กลับไป เป็นอย่างนั้น จะให้ท่านมานั่งคุยจ้อแบบพระองค์อื่นท่านไม่คุย
ท่ า นเฉยๆของท่ า น จนกระทั่ ง คนเค้ า ก็ ก ลั ว แต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว ท่ า นใจดี
ถ้าจะหาลูกศิษย์ที่คุยกับท่านสนุกๆ คงจะมีน้อย แต่ว่าเราจะต้องปิดกุฏิ
แล้วคุยกัน ท่านสนุก
ท่านชอบไปตามป่าเขาธรรมชาติ ซึ่งผมพาท่านบ่อย ไปทะเลบ้าง
เข้าป่าบ้าง ไปดูธรรมชาติ ดูน้ำตกอะไรต่ออะไรท่านไป ท่านบอกว่านี่คือ
ธรรมะ ท่านเคยเล่าให้ฟังทีหนึ่งนะ สมัยพระพุทธเจ้า ท่านให้พระภิกษุไป
เอาใบไม้มาให้กำหนึ่ง แล้วถามว่าใบไม้ที่อยู่ ในกำมือนี้ และใบไม้ที่อยู่ ในป่า
ไหน อันไหนมากกว่ากัน ภิกษุก็บอกว่าในป่ามีมากกว่า นั่นแหละ ธรรมะที่
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เราตถาคตสอนไว้ ให้มีเพียงเท่านี้ แต่ธรรมะยังมีอีกเยอะแยะ เอาแค่นี้เอา
ให้ ได้ก่อน นี่ท่านเล่าให้ฟังตอนไปเที่ยวเพชรบุรี ไปเขื่อนอะไรจำไม่ ได้แล้ว
สนุกดี กลางคืนก็ออกมาเดินเข็นรถท่านเดินตรงเนิน ประวัติท่านไม่มีอะไร
มาก แต่จำไว้อย่างหนึง่ นะ ตัง้ แต่พระรุน่ ๔ ลงมาเนีย่ ท่านทำหมด เพราะว่า
กุฏิของท่านน่ะ มีสายสิญจน์ โยงไปถึงห้องกายสิทธิหรือโรงงานทำวิชชา
ห้องนั้นสมัยผมเด็กๆ เค้าเรียกว่าห้องกายสิทธิ ต้องทำตลอด
อารมณ์ขนั ของหลวงพ่อก็มี ผมก็แหย่หลวงพ่อเรือ่ ย บอกหลวงพ่อว่า
หลวงพ่ อ ทำตั ว หน่ อ ย ยิ้ ม ๆ หน่ อ ย อย่ า เอาแต่ ห น้ า บึ้ ง หลวงพ่ อ เป็ น
ปูชะนีบุคคลนะ หลวงพ่อบอกไม่ ใช่ เป็นปูชนียบุคคล ไม่ ใช่เป็นปูเป็นชะนี
หลวงพ่อเป็นคนตลกเงียบ ผมก็แหย่ท่านเรื่อย บางทีเราเข้ามา ท่านก็บอก
ว่า “นึกว่าจะไม่ ได้อยู่ ในโลกนี้ซะแล้ว” ผมก็บอกท่านว่า “อยู่ แต่ ไม่อยาก
เข้ามา เพราะอะไรรู้ ไหม เข้ามา คนนี้ก็มาหา คนนั้นก็มาหา” ท่านก็บอก
ว่า “มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ แล้วเราก็หายไปเลยนะ” ก็บอกท่านว่า “ผมก็
ต้องไปหาของผมบ้างสิ” อารมณ์ขันของหลวงพ่อมีเยอะ
มีครั้งหนึ่งที่ขำกลิ้งกัน คือหลวงพ่อท่านบอกว่า ต้องเอาใจจรดศูนย์
ตลอดเวลา เดินวิชชาเข้านิพพานตลอดนะ ผมก็บอกท่านว่าผมรู้มานาน
แล้วครับ แต่หลวงพ่อคิดดูนะ คนทั่วไปจะให้ทำอย่างนั้นมันเหลือวิสัยนะ
หลวงพ่ อ จะให้ ทุ ก คนเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า กั น ทั้ ง หมดมั น ไม่ ไ ด้ น ะหลวงพ่ อ
หลวงพ่อก็ทำท่าจะเขกหัว ผมบอกว่าเดี๋ยวผมเข็นรถหลวงพ่อปล่อยจาก
เนินนะ แล้วก็หัวเราะกันขำกลิ้ง
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หลวงพ่อในความทรงจำของ
พระโคเตทสุ โยริโนะ

ลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่น ผู้มีส่วนช่วยประสานงานก่อตั้งวัดปากน้ำญี่ปุ่น
พระโยริโนะได้อุปสมบทในปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และได้ลาสิกขา
ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๘ กลับไปเป็นพระญีป่ นุ่ เหมือนเดิม แม้ทา่ นจะได้อปุ สมบท
เป็นเวลาสั้นๆ ที่วัดปากน้ำ แต่ท่านปฏิบัติธรรมได้ผลดี และหลังจากท่าน
กลับไปประเทศญี่ปุ่น ท่านก็ยังมีการติดต่อกับทางวัดปากน้ำอยู่เรื่อยๆ
ตลอดมา และได้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยประสานงานต่อตั้งวัดปากน้ำ
ญี่ปุ่น และเป็นผู้เขียนหนังสือคู่มือการทำสมาธิเบื้องต้น (ถึง ๑๘ กาย)
ภาษาญี่ปุ่น ดังที่ ได้กล่าวประวัติของท่านไปแล้วในเบื้องต้น
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หลังจากคณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ได้ทราบว่าท่านมาหาหลวงพ่อ
พระราชพรหมเถรในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หลังจากหลวงพ่อมรณภาพ
ไปได้ ไม่นาน ทางคณะผู้ทำหนังสือจึงได้ โทรทางไกลไปหาท่าน และได้ขอ
ความเมตตาให้ทา่ นเขียนบทความระลึกถึงหลวงพ่อ ซึง่ ท่านก็ยงั ไม่ ได้รบั ปาก
เลยซะทีเลย และการติดต่อท่านก็ค่อนข้างจะลำบาก เนื่องด้วยท่านไม่ ใช้
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือเลย เราจึงได้ส่งรูปหลวงพ่อ
และหนังสือที่ต่างๆไปให้ท่านตามที่อยู่วัดของท่านที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ ไม่ ได้
รับการติดต่อกลับมาอีก จนเราคิดว่าท่านคงจะติดภาระกิจและลืมเรื่อง
เขียนบทความเสียแล้ว
จนในเดื อ นเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่ อ นงานครบรอบหลวงพ่ อ
มรณภาพ ๑ ปี ท่านก็ ได้ส่งรูปภาพและบทความถึงหลวงพ่อ จึงขออนุญาต
นำมาแปลให้ทราบกันดังนี้
พระอาจารย์สอนสมถวิปัสสนาผู้มีพระคุณ
กราบนมัสการ ท่านอาจารย์คาวาคิตะ คุนิโอะ ขอพระอาจารย์
ประสบกับความสงบสุขในสัมปรายภพด้วยเทอญ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปี โชวะที่ ๒๗) ข้าพเจ้าได้ ไป
ร่วมงานคล้ายวันเกิดท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ทว่ี ดั ปากน้ำ จากนัน้ ก็ได้ตง้ั ใจไปเยีย่ มท่านอาจารย์ทก่ี ฏุ เิ หมือนที่
เคยปฏิบัติมาทุกๆ ครั้ง แต่กุฏิท่านซึ่งอยู่ชั้นสองได้ปิด และข้าพเจ้า
ได้ลงมา เจอท่านแม่ชี และได้รับแจ้งว่าท่านมรณภาพไปแล้ว เมื่อทราบ
ดังนั้นแล้วก็กลับประเทศญี่ปุ่นด้วยความรู้สึกหมดอาลัยและว่างเปล่า
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ระหว่างที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้เข้า
ร่วมโครงการป้องกันรักษาโรคเรือ้ น ในช่วงนัน้ ทางรัฐบาลประเทศอินเดีย
ได้มีจดหมายเชิญมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าให้ ไปศึกษาดูงานที่อินเดียตาม
โรงพยาบาลและสถานรักษาโรคเรื้อนตามที่ต่างๆ ในอินเดีย รวมเวลา
ประมาณหนึ่งเดือน หลังจากนั้นก่อนกลับประเทศญี่ปุ่นข้าพเจ้าก็ ได้มา
อุปสมบทที่วัดปากน้ำ (๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๐๘) จากการแนะนำของหลวงพ่อฟุจิอิซึ่งเคยอยู่วัดเลียบและดูแล
สุสานของคนญี่ปุ่น และท่านอาจารย์ โคะตานิ คาเมะทาโร่ จากสมาคม
คนญี่ปุ่นในประเทศไทย WBF ซึ่งท่านทั้งสองเป็นคนที่มีความผูกพัน
กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก และเป็นเพื่อนของบิดาข้าพเจ้า
หลังจากนั้นเป็นต้นมา ข้าพเจ้าก็ ได้ท่านพระอาจารย์คาวาคิตะ
คอยดูแลอบรมสั่งสอนอย่างละเอียด เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสมณเพศ
เรื่องพระวินัย และการทำสมาธิ ในบางคราวท่านก็ ได้เมตตาพาข้าพเจ้า
และพระภิกษุอื่นๆ อีกสองสามรูป เดินทางไปแต่เช้าตรู่ ไปที่บ้านโยม
บิดามารดาท่าน เพือ่ เจริญพระพุทธมนต์ รับสังฆทาน เป็นการฝึกข้าพเจ้า
ไปในตัวด้วย
มีอยู่วันหนึ่ง หลังจากนั่งสมาธิแล้ว ท่านก็ถามว่า เห็นอะไรบ้าง
ไหม... ข้าพเจ้าก็ตอบ เหมือนดังที่เขียนในหนังสือคู่มือนั่งสมาธิภาษา
ญี่ปุ่นไว้ว่า เห็นเป็นสีเหมือนน้ำทะเล คลื่น หญ้า ร่วงหล่นลงมาสู่ก้นพื้น
ต่อมาหลังจากนั้น อยู่มาอีกวันหนึ่งหลังนั่งสมาธิ ท่านก็พูดขึ้นมาว่า วัน
นี้หน้าตาเธอผ่องใสมาก ต่างจากทุกวัน เธอเห็นอะไรหรือ.... ข้าพเจ้าก็
เรียนท่านว่า เห็นตัวเองทั้งตัวเหมือนแก้วผลึกใส มีรัศมีสีทองสว่างไสว
ประมาณหนึ่งนิ้วมือ นั่งขัดสมาธิอยู่ ท่านพระอาจารย์ก็กล่าวขึ้นว่า
ดีแล้ว ถึงแม้จะเป็นคนไทยเอง คนที่ทำได้ เห็นได้อย่างนี้มีน้อยมาก
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ขอให้พยายามทำสมาธิตอ่ ไปนะ เหตุการณ์เหล่านีย้ งั คงอยู่ในความทรงจำ
ของข้าพเจ้า เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นได้เมื่อ ๓ วันที่แล้ว
แม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้น แต่ก็ ได้รับประสบการณ์อันล้ำค่า และ
ได้รับรู้ ได้ประสบการณ์ชีวิต ที่ ไม่สามารถหาได้ ในประเทศญี่ปุ่น ได้ ใช้
ชีวิตช่วงอุปสมบทที่วัดปากน้ำนี้ ด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบใจในทุกๆ วัน
ทั้ ง หมดนี้ ต้ อ งกราบนมั ส การขอบพระคุ ณ ท่ า นเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปจั จุบนั และพระอาจารย์
คาวาคิตะที่ ได้ ให้ความเมตตาและดูแลข้าพเจ้าเป็นอย่างดี บางคราวใน
เวลาฉันภัตตาหาร ท่านก็ ได้นิมนต์อนุญาตให้นั่งฉันวงเดียวกับท่านด้วย
ได้ฉันภัตตาหารที่เผ็ด เปรี้ยว อร่อย... และอื่นๆ รวมทั้งได้ ไปบิณฑบาต
ร่วมงานทำบุญ ทีจ่ ดั โดยลูกศิษย์ชาวไทย และโดยคนญีป่ นุ่ ทีอ่ ยู่ในสมาคม
ญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมทั้งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทุกๆ ท่าน
รอบข้าง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
หลั ง จากข้ า พเจ้ า ได้ เ ดิ น ทางกลั บ ประเทศญี่ ปุ่ น แล้ ว ท่ า นพระ
อาจารย์ ได้ติดต่อ ขอให้เขียนหนังสือคู่มือการทำสมาธิสำหรับคนญี่ปุ่น
ขึ้นมา โดยข้าพเจ้าได้เขียนจากประสบประการณ์ โดยตรงของตนเอง
ซึ่งก็ออกมาเป็น หนังสือคู่มือการทำสมาธิเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่น นั่นเอง
หลั ง จากนั้ น พระอาจารย์ แ ละท่ า นเจ้ า อาวาสก็ ไ ด้ มี โ อกาสมา
เยือนประเทศญีป่ นุ่ บ่อยๆ โดยมีทา่ นอาจารย์โคะตานิ คาเมะทาโร่ ติดตาม
มาด้วย และได้ ไปเยีย่ มสำรวจหลายๆ ที่ โดยตัง้ ใจว่าจะสร้างวัดไทยขึน้ ที่
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการเผยแพร่การทำสมาธิ โดยปัจจุบันวัดปากน้ำ
ญี่ ปุ่ น ก็ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น ที่ เ มื อ งนาริ ต ะ (๒๙๔-๑ Nakano Taiei-machi,
Katori-gun, Chiba-ken Tel. ๐๔๗๘-๗๓-๘๐๙๐, Fax. ๐๔๗๘-๗๓๘๐๙๓) ปัจจุบันมีคนไปกราบพระและนั่งสมาธิเป็นจำนวนมาก
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รูปที่ส่งมาให้ด้วยนี้ คือรูปที่ถ่ายกับพระอาจารย์คาวาคิตะ แต่จำ
สถานที่ ไม่ค่อยได้ ได้พาท่านอาจารย์ ไปจังหวัดแถบเมืองเกียวโตหลายๆ
ที่ คิดว่ารูปนี้น่าจะเป็นที่ศาลเจ้ายาสุคุนิ
๑๘ เมษายน ปีเฮเซ ๒๘ (๒๕๕๙)
พระโคเตทสุ โยริโนะ
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จดหมายจากพระโยริโนะ
ถึงคณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้
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หลวงพ่อในความทรงจำของ
พระโทโมจิ อุระตะ กุรุรตโน ลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่น
ท่านอุระตะได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบันท่าน
กลับไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น ท่านได้เล่าถึงการที่ ได้มาบวชที่วัดไทย และได้เล่า
ถึงหลวงพ่อพระราชพรหมเถรในเว็บ blog ภาษาญี่ปุ่นของท่านในเดือน
เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ก่อนหลวงพ่อมรณภาพได้ประมาณ ๒ เดือน
ท่านได้เล่าถึงความประทับใจที่ ได้มาเรียนพระกัมมัฏฐานจากหลวงพ่อ และ
กล่าวยกย่องหลวงพ่อว่าเป็นพระอาจารย์ทมี่ ริ ลู้ มื และมีอปุ การคุณอย่างมาก
ทางคณะจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ได้เจอเว็บเพจของท่านโดยบังเอิญจากการ
ค้นหาข้อมูลของหลวงพ่อเป็นภาษาญี่ปุ่น จึงได้ขออนุญาตท่านนำข้อความ
มาแปลให้ทราบกัน

ท่านอุระตะสมัยหนุ่มๆ จากเว็บเพจของท่าน
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รูปพระอุระตะตอนอุปสมบท
(ท่านพระอุระตะส่งมาให้)
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พระโทโมจิ อุระตะ กุรุรตโน อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐
(หมายเลข ๕๘, ที่มา จดหมายเหตุ วัดปากน้ำญี่ปุ่น
อนุภาพแห่งมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น)

ที่มา http://blog.livedoor.jp/tomoji0413/archives/2015-04.html
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(แปล) จากข้อความที่ โพสต์ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘...
“ท่านพระอาจารย์ทั้งหลายที่มิอาจลืม....
ดูอนิ เตอร์เน็ตผ่านๆ ได้เจอประวัตขิ องสมาคมคนญีป่ นุ่ ในประเทศไทย
ที่มีประวัติยาวนานถึงหนึ่งร้อยปีแล้ว
ได้อ่านบทความที่ท่านอาจารย์ โคตานิ คาเมะทาโร่ ที่ ได้ถึงแก่กรรม
แล้วได้เขียนไว้ ทำให้หวนระลึกถึงท่านอีกครั้ง
ที่วัดเลียบมีวิหารบรรจุอัฐิชาวญี่ปุ่นอยู่ เมื่อข้ามสะพานแล้วตรงไป
ด้านเขตภาษีเจริญก็จะเจอวัดที่ชื่อว่าวัดปากน้ำ วัดนี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับญี่ปุ่น ก็น่าจะสืบเนื่องมาจากอาจารย์ โคตานิ คาเมะทาโร่และพระราช
พรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ซึ่งปัจจุบันมีอายุ ๙๖
ปีแล้ว”
“ตอนนั้น สมัยที่ข้าพเจ้าพำนักอยู่ที่ประเทศไทยนั้น ท่านอาจารย์
โคตานิ คาเมะทาโร่ ได้เคยกล่าวว่า เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์นี้ ต่อไปท่าน
จะได้ เ ป็ น สมเด็ จ นะ และท่านอาจารย์ก็ยังได้เคยให้นิมนต์ข้าพเจ้าและ
พระญี่ปุ่นทั้งหมด ๕ องค์ ไปฉันเพลที่บ้านด้วย
รวมทัง้ การทีข่ า้ พเจ้าได้นงั่ สมาธิกบั ท่านพระอาจารย์คาวะคิตะ คุนโิ อะ
(พระราชพรหมเถร) เป็นประจำ ที่กุฏิของท่านที่ท่านเปิดสอน การที่ ได้
นั่งสมาธิโดยมีแมวของท่านนั่งอยู่บนตัก รวมทั้งการที่ ได้ ไปเข้าพรรษาที่ ๒
ที่ วั ด ของพระเทพญาณมงคล (เสริ ม ชั ย ชยมงฺ ค โล) ซึ่ ง เป็ น ศิ ษ ย์ ข อง
พระอาจารย์คาวะคิตะ (พระราชพรหมเถร) ทัง้ หมดเหล่านี้ เป็นความทรงจำ
อันอบอุ่นที่ทำให้หวนระลึกถึง”

256

ที่มา http://blog.livedoor.jp/tomoji0413/archives/2015-04.html
“สำหรับคนโง่เขลาเบาปัญญาที่เคยใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าเยี่ยงข้าพเจ้า
การที่ ได้พบครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐที่เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นนี้ ถือเป็นสิ่ง
ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า
ขอกราบนมัสการและขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ ได้ดูแลและ
ให้ความเมตตาข้าพเจ้าในตอนนั้น....”
หลังจากหลวงพ่อพระราชพรหมเถรมรณภาพได้สองวัน คณะผูจ้ ดั ทำ
หนังสือก็เจอเว็บของท่านพระอุระตะ จึงได้เขียนเว็บบอร์ดเรียนให้ทา่ นทราบ
ว่าหลวงพ่อเพิ่งมรณภาพไปเมื่อไม่กี่วัน... ท่านจึงได้เขียนบทความไว้อาลัย
หลวงพ่อขึ้นในเว็บเพจของท่านเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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ที่มา http://blog.livedoor.jp/tomoji0413/archives/53122394.html
(แปล) จากข้อความที่ โพสต์ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...
“ขอกราบนมั ส การและไว้ อ าลั ย ต่ อ การมรณภาพของท่ า น
พระอาจารย์คาวะคิตะ คุนิโอะ (พระราชพรหมเถร)
ข้ า พเจ้ า ได้ เ จอพระอาจารย์ ค าวะคิ ต ะ คุ นิ โ อะ ครั้ ง แรกเมื่ อ ท่ า น
พระอาจารย์ ได้เดินทางไปญีป่ นุ่ ตอนนัน้ พระอาจารย์ผเู้ ป็นผูม้ ปี ระสบการณ์
ผ่านสงครามโลกมา ตัง้ แต่กอ่ นสงครามและหลังสงคราม ทำให้พระอาจารย์
ดูเผินๆ ว่าเป็นคนน่ากลัว แต่จริงๆ แล้วรู้สึกได้ถึงความเมตตาและกิริยา
อาการที่น่าเคารพของท่าน”
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“ได้ดู Facebook ของวัดปากน้ำ เห็นพระอาจารย์ที่คุ้นเคยหลายๆ
รูปที่บัดนี้ผมที่เคยดกดำของท่านเหล่านั้นได้มีสีขาวเจอปนเป็นอย่างมาก
รวมทั้ ง ข่ า วการมรณภาพและพิ ธี ท ำบุ ญ สวดพระอภิ ธ รรมของท่ า น
พระอาจารย์คาวะคิตะ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกน้ำตาซึมขึ้นมาทันที”
(แปลโดยย่อ: กลอนญี่ปุ่นที่ท่านอุระตะแต่งเอง...)
“สายน้ำแห่งแม่น้ำโขงไหลไม่ขาดสาย และไหลไปไม่กลับ...
เหล่าผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ พรุ่งนี้ บ้างก็ล้มหายตายจากไป .....
เปรียบเหมือนฟองของน้ำที่สลายหายไปในพริบตา...”

http://blog.livedoor.jp/tomoji0413/archives/53122394.html
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รูปที่ท่านพระอุรุตะส่งมาให้

260

“ตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่วัดนี้ แม้ปัจจุบันจะยังต้องต่อสู้กับกิเลสทุกวัน
ข้าพเจ้าก็รู้สึกขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจาย์ทั้งหลาย และได้
คำสอนของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาช่วยในการใช้ชีวิต
ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ ข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติตนให้ ใกล้กับ
คำสอนที่ท่านพระอาจารย์ทั้งหลายได้ ให้ โอวาทไว้
ท่านพระอาจารย์คาวะคิตะ คุนิโอะ (พระราชพรหมเถร) ได้ทุ่มเท
และมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เถรวาทในประเทศญี่ปุ่น
เป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์แล้ว ก็อาจไม่สามารถ
ก่อตั้งวัดปากน้ำญี่ปุ่นที่เมืองนาริตะสำเร็จได้ก็เป็นได้
ณ ปัจจุบัน แม้การที่มีวัดเถรวาทสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หรือการ
มีการอุปสมบทแบบไทยในญี่ปุ่น อาจจะเป็นเรื่องไม่แปลก แต่ ในสมัยก่อน
นัน้ ท่านอาจารย์นาคะมุระ ฮาจิเมะ ซึง่ เป็นนักปราชญ์สาขาปรัชญาอินเดียที่
มีชอ่ื เสียงมากคนหนึง่ ของประเทศญีป่ นุ่ ได้เคยกล่าวไว้วา่ การทีพ่ ระอาจารย์
คาวะคิตะได้มาที่ญี่ปุ่นเพื่อร่วมพิธีอุปสมบทพระญี่ปุ่นนั้น ถือเป็นหน้าสำคัญ
หน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น”
“คนโง่ เ ขลาอย่ า งข้ า พเจ้ า ก่ อ นอุ ป สมบท ก็ ไ ม่ รู้ ภ าษาไทยเลย
ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่รู้ แต่วา่ ศาสนาพุทธในประเทศไทยทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความเมตตา
ก็ ให้ ได้ความต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอย่างดี
ณ ตอนนั้น ท่านพระอาจารย์คาวะคิตะ คุนิโอะได้เคยพาข้าพเจ้า
ไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีเปิดบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง และการที่ ได้
รับประทานทุเรียนเป็นครั้งแรกที่กุฏิที่ท่านสอนพระกัมมัฏฐาน การที่ ได้
กอดแมวของท่านไปนั่งภาวนาไป และอื่นๆ ล้วนอยู่ในความทรงจำทั้งสิ้น
ในตอนนั้น ท่านพระอาจารย์ ได้ ให้ โอกาสที่ล้ำค่ำ ให้ข้าพเจ้าได้ร่วม
อุปสมบทกับพระสงฆ์ ไทย ได้เรียนรูส้ ง่ิ ต่างๆ และได้ดแู ลข้าพเจ้าที่ ไร้ปญ
ั ญา
ตลอดมา ให้ ได้เรียนรู้ ศีลห้า ศีลแปด การปลงอาบัติเมื่อทำผิดศีล และ
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รวมทั้ ง พระอาจารย์ ช าวไทยรู ป อื่ น ๆ โดยเฉพาะพระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) ข้าพเจ้าขอกราบขอขมาและอโหสิกรรม ขอให้ท่าน
ทั้งหลายอดโทษ หากข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินหรือเคยทำความเดือดร้อนให้
และในที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ ได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์
ข้าพเจ้าในกาลที่ผ่านมา ขอกราบขอบพระคุณ
กราบนมัสการ”

http://blog.livedoor.jp/tomoji0413/archives/53122394.html
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กุฏิหลวงพ่อในวันนี้...
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สานต่อปณิธานของหลวงพ่อ.....
... แม้วันนี้หลวงพ่อจะไม่ ได้อยู่คุมพวกเรานั่งสมาธิแล้ว แต่หลวงพ่อ
สมเด็จเจ้าอาวาสวัดปากน้ำก็เมตตาและอนุญาตให้ ท่านหลวงลุงพระครู
ไกรสรวิลาส (ณัฐนันท์ กุลสิริ) รองอาจารย์ ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาวัดปากน้ำ
หลวงพ่อสุนัน และหลวงพ่อไพศาล สืบสานเจตนารมณ์ของหลวงพ่อต่อไป

โดยยังให้มีการนั่งสมาธิที่ห้องใต้กุฏิของท่านที่ตึกบวรเทพมุนีข้างหอ
พระศพหลวงพ่อสด และท่านทั้ง ๓ รูป ก็เมตตามานั่งคุมกัมมัฏฐานและ
เปิดเทปเสียงสอนนั่งกัมมัฏฐานของหลวงพ่อ (พระราชพรหมเถร) ทุกวัน
เวลาเดิมคือ ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ เสมือนตอนหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่.....
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รายนามผู้ร่วมพิมพ์หนังสือหลวงพ่อภาวนา
		
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่อ
พระครูไกรสรวิลาส (ณัฐนันท์ กุลสิริ)
พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
พระมหาภัทระ วิริยงฺกุโร
พระมหาอธิโชค สุโชโต
พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ
พระมหาชินณัฐพนธ์ วชิรวํโส
พระมหาสมชาติ สุชาโต และญาติมิตร
พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส
พระมหาธีรชัย ธีรชโย
พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม
พระมหาสมพร วรธมฺโม
พระอุดม อุตฺตมปุญฺโญ
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย
พระครูสมุห์เขต ปฐมรํสี
พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโข
พระปลัดนิติศักดิ์ อคฺคปญฺโญ
คุณทองหล่อ เตชะวิเศษ
คุณกิตต์-วัสกา-วาสินี วิสุทธิวิเศษ และครอบครัว
คุณณัฐภัคนันท์ สกุลวรรัตน์
คุณสุวิชญ โรจนวานิช และครอบครัว
ทญ.ภาณิชดา มหาพัฒนากุล
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๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
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๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
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คุณภัคกร-ปริญยา เมืองนิล และครอบครัว
คุณวรภัทร-จงดี-ณภัทร ลัคนทินวงศ์ และญาติมิตร
คุณอ้อยทิพย์ วิมลโมช และครอบครัว
คุณน้ำค้าง โม้วงษ์ - คุณวิทาร บุญช่วย
คุณสุกัญญา อารีย์รวมเขต
ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐวิภานี โพธิ์สวัสดิ์ และญาติมิตร
คุณกฤษฎา บุญมา
คุณศรีสุภัค สันติศิริ
ผู้ ไม่ออกนาม ๖ ท่าน
ครอบครัวเมธางกูร-ชมพูนุท
ครอบครัวว่องอมรนิธิ
คุณเอมรส สุขอภิชาติ และญาติมิตร
คุณเอี่ยงเค่ง แซ่ลี้ และลูกหลาน
คุณจุมพล และญาติมิตร
คุณณชภาภร จงนิรภาคย์ และครอบครัว
คุณดารณี สิทธิผลกุล
คุณธนัตพงศ์ วัฒนเศรษฐสิริ และครอบครัว
คุณธานินทร์ โรจน์สราญรมย์
คุณบุญสืบ-ศุภวรรณ-ประชา เชยศิริกุล,
คุณแม่นิตย์ แซ่ลี้, คุณอรอุษา สมบัติใหม่
คุณปรเมษฐ-กนกพร-ด.ช วัศศรศรัณย์ด.ญ.ศิรภัสสร อัตตาหกุล
คุณปัทมา สุขศรี-รณกร ฤกษ์สัณฑิติวงศ์
และครอบครัว
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๔๓
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๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
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๖๔
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๖๖

คุณพรรณทิพย์ จิระพันธุ
คุณภวัต-ธนิฏฐา-ธนภร กาญจนภาสอังกูร
คุณภาวิดา ตรีนุชจรัสกุล และครอบครัว
คุณลักษมี-ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ
คุณวัฒนา อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
คุณวิโรจน์ ตัณฑะธีระศักดิ์
คุณวิทวัส ปิวาวัฒนพานิช และปวีร์นุช วันเด่น
คุณวิภาดา กองทอง
คุณสงวนศรี เดชพรเทวัญ
คุณอังสนา ลิ่มพิทักษ์
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม
ดช.พบภวัฒน์ จิโรจนวีรภัทร
คุณจิรเดช-วรัทยา-กันตา
คุณชาญวิทย์ แซ่เฮ้ง และครอบครัว
คุณญาดา ลอประยูร-ณปภัชชา เจียรเดชาพร
คุณดลชา เปรมปรานี และณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ
คุณทิพจุฑา เชยศิริกุล
คุณธงชัย-บรรจง สุวรรณ และครอบครัว
คุณปัณฑาทิพย์ มงคลศรี
คุณวรุฑ อาชวานนท์
คุณศรีนรา เชยศิริกุล
คุณสุนันท์ ชัยวิบูลย์ผล
คุณอภิวัฒน์ มีลาภ
คุณอุ่ย แซ่ด่าน
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๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ดร. มณกาญจน์ ทองใย
๕๐๐
น.ส.ศรีอัปสร ศิริพิพัฒน์
๕๐๐
นางวรรณา ภัตติชาติ
๕๐๐
คุณศักดิ์สิทธิ์ ประสิทธิ์ชัยชำนะ, ครอบครัวปันตา,
คุณกฤษฎ์นิพันธ์ นิธิศิริภัสสร,
คุณดลพัจน์-พัจวรางค์ ธนรัตนโชติ,
คุณนฤภัค ศักดิ์เจริญสิทธิ์/เฮนดร้า และครอบครัว,
คุณนวภัคร์ ว่องมงคลวัฒน์,
คุณนส.กัญจน์ณัฏฐ์ จินดาสุรัตน์ค่า,
คุณสุชาติ ธีรปัญญาวัฒน์, คุณกฤษฏิ์ทัศน์ เลิศโสภาภรณ์,
คุณณัฏฐ์ปาลิดา ทวีเกื้อกูลกิจ-วรธนัท สุขเจริญพงษ์,
คุณพงษ์อนันต์ ขาวเผือก, คุณศันสนีย์ โชควิวัฒน์ ไพศาล
และครอบครัว, คุณสมบัติ ทวีผลจรูญ,
คุณสุธีรา อนันตวรสกุล, คุณสุปราณี เจริญวัชราภัย,
ว่าที่ร.ต.เศรษฐพัชร สิงหจันทร์
๒,๕๐๐
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