




คำนำ
	 หนังสือ ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔

ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้านี้ เป็นหนังสือที่ข้าพเจ้าได้รวบรวม

เรียบเรียง เขียนขึ้นจากการได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่ งสอน

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจากพระอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึง-รู้-เห็น และเป็นพระธรรมกาย และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

ได้สั่งสอนถ่ายทอดวิชชาธรรมกาย ให้ไว้กับพระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร

รองเจา้อาวาส และอาจารยใ์หญฝ่า่ยวปิสัสนาธรุะ วดัปากนำ้ ภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร

ผู้ได้แนะนำสั่งสอนถ่ายทอดวิชชาธรรมกายให้แก่ข้าพเจ้าและจึงได้แนะนำ สั่งสอน

ศิษยานุศิษย์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งทำให้ได้รับผลแห่งการศึกษาสัมมาปฏิบัติ

และเกิดประสบการณ์พอสมควร ตั้งแต่สมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นฆราวาสผู้ครองเรือน

และภายหลังได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งส่งผล

ให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจอย่างแน่วแน่ ว่า การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔

ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า นี้แหละ เป็นทางที่จะทำให้เรา

และสรรพสัตว์โลกถึงความพ้นทุกข์ และเกิดความสันติสุข ได้จริง และเกิดความ

ศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ และปรารถนาที่จะ

ชีแ้จง แนะนำ สัง่สอนแนวทางปฏบิตันิี้ ใหแ้กส่าธชุนทัว่ไป ผูส้นใจในการศกึษาสมัมาปฏบิตัิ

เพื่อให้เกิดความสันติสุขแก่ตนเอง และแก่ผู้อื่น สืบต่อไป

	 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน

จงเจริญรุ่งเรืองในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ประสบความเจริญรุ่งเรือง

และสันติสุขในชีวิต และได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ที่สิ้นสุขแห่งทุกข์ และเป็นบรมสุข

อย่างถาวร ตลอดกาลนานเทอญ.

(พระเทพญาณมงคล)

เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑

อำเภอดำเนินสะดวก		จังหวัดราชบุรี
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บทที ่๑

ประสบการณ์ก่อนอุปสมบท
เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา



4



5



6



7

ประสบการณ์ก่อนอุปสมบท

เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

เกิด วันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๗๒ ที่บ้านถนนหัก ตำบล 

นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ใกล้ปราสาทภูเขาพนมรุ้ง) 

ในตระกูลราชการ–พ่อค้า–เกษตรกรรม เป็นครอบครัวผู้มีอันจะกิน 

พอสมควรคุณปู่ “อิ้ว” (ชื่อที่ชาวบ้านเรียก) คือ หลวงพิทักษ์วรคุณ 

อดีตเจ้าเมือง (อำเภอ) นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ บิดาชื่อนายทองดี 

มารดาชื่อนางบุญนาค (ตีบ) อาชีพทำนา–ค้าขาย มารดาเป็น 

ลูกสาวชาวจีนกวางตุ้ง (จากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน) บิดา 

เป็นลูกชายคนเดียวของปู่

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านถนนหัก 

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนกฤษณวิทยา อำเภอนางรอง 

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย 

และจบเตรียมอุดมศึกษา (แผนกอักษรศาสตร์) จากโรงเรียน 
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ราชสีมาวิทยาลัย (สมัยที่โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมทางรถไฟ “จิระ”) 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็น ๑ ในนักเรียนโรงเรียน 

ราชสีมาวิทยาลัย ที่มีผลการสอบชั้นเตรียมอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

ที่สอบไล่ได้คะแนนเยี่ยม ๕๐ คน และได้รับการติดรายชื่อ ที่ Board 

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษาในยุคนั้น

จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์การบัญชี 

(พณ.บ.) และประกาศนียบัตรการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาตรี) 

จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีท่านอาจารย์จรูญ วิมลศิริ 

เป็นคณะบดี และมีศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (อดีตประธาน 

องคมนตรี) เป็นอธิการบดี 

ในยุคแรกที่เข้าเรียน มีท่านอาจารย์สาขาวิชาพาณิชย–

ศาสตร์และการบัญชี ที่ต้องกราบขอบพระคุณหลายท่าน ได้แก่ 

ท่านศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงพยอม และ ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ ฯลฯ 

และมีเพื่อนร่วมรุ่น ได้แก่ ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรีย์ 

(ต่อมาท่านได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามลำดับ 

จนเกษียณอายุ) คุณศิริลักษณ์ รัตนากร (เคยดำรงตำแหน่ง 

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ) กับเพื่อนรักข้าพเจ้า พล.ต.นิพนธ์ 

พลภัทรพิจารณ์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อเพิ่งเกษียณอายุได้ ๑ ปี 

และคณะนักศึกษาหญิงผู้เรียนดี ฯลฯ ซึ่งต่อมาได้ยินว่าเพื่อนร่วมรุ่น 
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ได้ถึงแก่กรรมไปทีละคนๆ ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ อนิจฺจํ ทุกฺขํ 

อนตฺตา ตามๆ กันไป ก็ต้องเตรียมทำใจ เผื่อถึงคิวเราบ้างไม่ช้าก็เร็ว 

ซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณครู–อาจารย์ และเพื่อนๆ ร่วมรุ่น

ที่ยังพอไปเยี่ยมเยียนกันได้ ก็ได้มาเยี่ยมเยียนอาตมภาพทุกๆ ปี 

เสมอมา แม้ต่างชราภาพกันแล้ว และแม้ค่อยๆ เงียบหายกันไป 

ทีละคนสองคน

ขณะเรยีนอยูช่ัน้ปรญิญาตรนีัน้ ขา้พเจา้เริม่มชีวีติ “ครอบครวั”

และไดร้บัราชการเปน็เสมยีนพนกังานอยูก่องวชิาการ กรมประชาสมัพนัธ ์

ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรมสรรพากร (เดิม) อยู่ปลายถนนราชดำเนินกลาง 

ใกล้ท้องสนามหลวง ในยุคนั้น มี พล.ท.มล.ขาบ กุญชร เป็นอธิบดี 

กรมประชาสมัพนัธ ์คณุช ูณ ลำปาง เปน็รองอธบิด ีคณุกำจดั กพีาณชิย ์

เป็นหัวหน้ากองวิชาการ (ต่อมาได้เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) 

และมคีณุประดษิฐ ์ไทยานนทเ์ปน็หวัหนา้แผนก อาศยัทีผู่บ้งัคบับญัชา 

ใจดีเห็นอกเห็นใจลูกน้อง ท่านจึงอนุญาตให้ไปเรียนที่คณะพาณิชย– 

ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง 

ขอบสนามหลวงกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเดินลัดข้ามคลองเล็กๆ 

ผา่นขอบสนามหลวงไปเรยีนทีค่ณะฯ จนจบการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี 

พาณิชยศาสตร์  (พณ.บ. )  และประกาศนียบัตรการบัญชี  

(เทียบเท่าปริญญาตรี)
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ในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าทำงานเป็นเสมียนพนักงานอยู่  

กรมประชาสมัพนัธแ์มเ้ปน็ระยะเวลาอนัสัน้ กย็งัมผีลใหข้า้พเจา้ไดร้บั 

เมตตาจากผู้ใหญ่ในกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้เคยให้ความร่วมมือ 

ช่วยเหลือในการเผยแผ่ธรรมอีกหลายท่าน เช่น ท่านรักษ์ศักดิ์

วัฒนพาณิช ผู้ซึ่งต่อมาได้เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แม้เมื่อ 

ข้าพเจ้าได้ลาออกมาแล้วขณะเมื่อมาทำงานอยู่สำนักข่าวสาร 

อเมรกินั ไดด้ำเนนิโครงการ “ธรรมปฏบิตัเิพือ่ประชาชน วดัปากนำ้

ภาษีเจริญ” โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี

(ปัจจุบัน คือ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) อธิบดีสงฆ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 

เป็นประธานพระเมธีวราภรณ์ (ปัจจุบันคือ“พระเดชพระคุณ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาส

วัดปากน้ำฯ) เป็นรองประธาน (ฝ่ายปริยัติธรรม) และพระเดช

พระคุณพระภาวนาโกศลเถร (ปัจจุบันคือ พระเดชพระคุณ 

พระราชพรหมเถร อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ฝ่ายวิปัสสนา

มรณภาพแล้ว) เป็นรองประธาน (ฝ่ายวิปัสสนา) และข้าพเจ้า 

ในนาม “มงคลลบุตร” เป็นกรรมการผู้จัดการรายการวิทยุ 

“ธรรมสู่สันติ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่ง

ประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ ร่วม ๒๐ สถานี (ทั่วประเทศ) 

โดยมีท่านรักษ์ศักดิ์ฯ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนั้น กับ รักษ์ศักดิ์ฯ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนั้น กับ รักษ์ศักดิ์ฯ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.นิคม จันทรวิทุร อดีตอธิบดีกรมแรงงาน ผู้ซึ่งภายหลังได้ 

ไปทำหน้าที่ผู้อำนวยการ ILO องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ



11

(ในสังกัด UNO องค์กรสหประชาชาติ) ก็ได้ช่วยให้รายการ 

“ธรรมสู่สันติ” ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทยไปทั่วประเทศ ต่อมาอีกหลายปี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า 

อนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ในยุคนั้น เพิ่งเปลี่ยนชื่อ ตาม 

นโยบายของรัฐบาล สมัยจอมพล ป. (แปลก) พิบูลย์สงคราม 

(หลวงพิบูลย์สงคราม) จากคำว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และการเมือง” (ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลในยุคก่อน และมีศาสตราจารย์ 

ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย) มาเป็น 

“มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์” จนถึงปัจจุบัน

ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอน 

ชั้นปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ (Public Adminiสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ (Public Adminiสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

stration) จึงได้สมัครสอบเข้าเรียนได้ และสาขาวิชาที่เรียนส่วนใหญ่ 

เป็นภาษาอังกฤษ ตำราเรียนก็เป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น แต่ก็ได ้

ตัง้ใจเรยีนเตม็เวลาเพือ่ใหส้ำเรจ็โดยเรว็ เพือ่อนาคตของครอบครวัดว้ย 

จึงต้องลาออกจากกรมประชาสัมพันธ์โดยปริยาย และสามารถเรียน 

สอบไล่ได้ทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตร ๑ ปี ครึ่ง ก็จบภาคข้อเขียน 

พิศดาร (ComprehensiveCourses) คือสอบรวมทุกลักษณะวิชา 

ซึ่งเป็นภาคบังคับ เมื่อสอบไล่ได้ จึงมีสิทธิ์ทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ 

การศึกษา ชั้นปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ โดยสมบูรณ์
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พอข้าพเจา้ไดส้อบไลภ่าควชิาขอ้เขยีนพสิดาร (Comprehen–

siveCourse) ได้สำเร็จครบตามหลักสูตร (โดยไม่ต้องสอบซ่อม) 

ยังไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ ก็พอดี Mr.Daniel L. Camp ผู้อำนวยการ 

Regional Research Office, U S I S, American Embassy

กรุงเทพฯ ซึ่งดูแลและควบคุมโครงการวิจัยและประเมินผล 

สำนักข่าวสารอเมริกัน ที่ตั้งอยู่ ในประเทศต่างๆ ในภาคพื้น 

เอเชียอาคเนย์ ได้แก่ สำนักงานในประเทศอินเดีย พม่า ไทย 

ฟิลิปปินส์ ลาว เขมร เวียดนาม ญี่ปุ่น และใต้หวัน เป็นต้น 

ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเชิญข้าพเจ้าไปทำหน้าที่ Research Assistant 

สำนักวิจัยภาคพื้นเอเชียอาคเณย์ ข้าพเจ้าจึงไปรับทำงานในหน้าที ่

ดงักลา่ว เปน็พนกังาน คอื ขา้ราชการทอ้งถิน่ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 

(U.S. Government Local Employee) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

และได้ทำวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม. 

เกียรตินิยม “ดี”) ได้สำเร็จในปีเดียวกันนี้เอง

พอทำงานมาได้ ๕ ปี ก็ถูกส่งไปดูงานและเรียนเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะ ประสบการณ์ ในวิชาการวิจัยและประเมินผล 

ที่สถาบันสังคมศาสตร์ Institute Of Social Research, The 

University Of Michigan, Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แล้ว ออกเดินทางไปดูงาน Public Opinion Survey Research 

ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งสุดท้าย 

ในอเมริกา คือ ที่ East–West Center, Hawaii แล้วได้เดินทาง 

ไปดูงานดังกล่าวทั้งในต่างประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย อิสราเอล ญี่ปุ่น 
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ใต้หวัน และฮ่องกง ฯลฯ พอกลับมาทำงานได้ประมาณ ๕–๖ เดือน 

ก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัย (Research Specialist) 

จนลาออกก่อนเกษียณอายุ ๓ ปี เมื่อสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

และเป็นพนักงานบำนาญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่นั้น 

เป็นต้นมา

ในระหว่างทำงานอยู่สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ 

นัน้ กไ็ดร้บัเปน็ผูบ้รรยายพเิศษสาขาวชิาการสำรวจวจิยัประชามติ ผูบ้รรยายพเิศษสาขาวชิาการสำรวจวจิยัประชามติ ผูบ้รรยายพเิศษสาขาวชิาการสำรวจวจิยัประชามต

และการประเมินผลงานการสื่อสารมวลชน แก่นักศึกษาชั้น 

ปรญิญาตร ีวทิยาลยักรงุเทพฯ โดยมทีา่นอาจารย ์ดร.เจรญิ คนัธวงศ ์ดร.เจรญิ คนัธวงศ ์ดร.เจรญิ คนัธวงศ

เปน็อธกิารบด ี(กอ่นมฐีานะเปน็มหาวทิยาลยั) ทีซ่อยกลว้ยนำ้ไทย 

และเป็นผู้บรรยายแก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรีและชั้นปริญญาโท

คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารที่เคย 

เปน็ทีต่ัง้คณะรฐัประศาสนศาสตรแ์ตเ่ดมิ ทีเ่คยเรยีนอยูช่ัน้ปรญิญาโท 

ดังที่กล่าวมาแล้วจนกระทั่งมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 

เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงได้หยุดสอน แต่แม้นี้  

เมื่อบวชแล้วในพรรษาแรก ก็ยังได้ร่วมกับคณาจารย์จากทั้ง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทำตำราเรียน ชื่อ (ถ้าจำไม่ผิด) 

หนงัสอื “สถติวิจิยั–สือ่สารมวลชน” ใหไ้ว ้ณ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช อีกด้วย
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ในการได้เข้าศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จนจบชั้นปริญญาตรี/โท และได้เข้าทำงานในองค์กรของรัฐบาล 
ต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยดังกล่าวแล้ว ก็ได้
มีเพื่อนร่วมสถาบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว
มาเป็นเพื่อนร่วมงานกันทั้งส่วนราชการและองค์กรระหว่างประเทศ 
อีกหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์อรุณ งามดี 
อดีตเพื่อนนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ (ภายหลังได้เป็น 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ) ได้ เชิญข้าพเจ้าไปเป็นผู้บรรยาย 
“วิชาการสำรวจวิจัยประชามติ” ให้แก่นักเรียน/ข้าราชการ 
ผู้เรียนหลักสูตรประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายอำนวยการ) อีกหลายรุ่น 
และข้าราชการและนักเรียนหลักสูตรดังกล่าวนั้น ก็ได้เจริญก้าวหน้า 
ในหน้าที่ราชการถึงระดับเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เช่น 
ท่านสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ กับท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน และแม้ 
เมือ่ขา้พเจา้บวชมาในพระพทุธศาสนาแลว้ ทา่นอาจารยอ์รณุ งามด ีอาจารยอ์รณุ งามด ีอาจารยอ์รณุ งามด
ก็ยังได้เมตตาติดตามมาช่วยกิจการให้การศึกษา อบรม เผยแผ่ 
ธรรมะกับข้าพเจ้า โดยมารับหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิพุทธภาวนา
วิชชาธรรมกาย ต่อจากท่านศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ อยู่นาน 
จนสิ้นวาระและปัจจุบันท่านยังได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษามูลนิธิฯ
อกีทัง้ทา่นรองศาสตราจารยส์มพร แสงชยั เคยเปน็เพือ่นรว่มงานกนั 
ที่องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐฯ (U.S.O.M.) ซึ่งท่านเหล่านี้ 
เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มาด้วยกัน แม้แก่เฒ่าแล้วก็ยังไม่ลืมกัน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมคือ “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และการเมือง” จึงเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียว
ในประเทศไทย ที่ข้าพเจ้าประทับใจ ฝังใจในอดีต ได้เป็นสถานที่
หลอ่หลอมวชิาความรู ้และประสบการณใ์นการปกครองและบรกิาร
ราชการแผ่นดิน ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ และสมบูรณ์ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
(Southeast Asian Countries) ทีข่า้พเจา้ภมูใิจในสถาบนัแหง่นี้
ที่ ได้มาเรียน–ศึกษาหาวิชาความรู้  ได้ความรู้ซึ้งทั้งในด้าน
การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน กับอีกทั้งในด้าน
การเศรษฐกิจ–การคลัง และการบริหารธุรกิจเอกชน

อีกประการหนึ่ง คือ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินชีวิตมา 
ยังได้ประสบพบเห็นตรงๆ ด้วยตนเองจากการศึกษาวิจัย และ/หรือ 
จากสื่อมวลชนต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักปกครอง– 
นักบริหารประเทศชาติ ซึ่งมีทั้งนักการเมือง นักการทหารและ 
นักวิชาการ มาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ยุคจอมพล ป. (แปลก) 
พิบูลย์สงคราม (หลวงพิบูลย์ฯ) แล้วก็มาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ 
ฯพณฯ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ ์ (อดีตประธานองคมนตรี 
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์) จอมพลถนอม กิตติขจร 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (ประธานองคมนตรี–ปัจจุบัน) จนมาถึง
ยคุประชาธปิไตยเบง่บานอยูร่ะยะหนึง่ แลว้กก็ลบัหบุเหีย่วเฉาลงอกี 
(ขณะที่เขียนร่างหนังสือนี้ คือ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้าพเจ้ามีอายุ ๘๗ ปีเต็ม (อย่าง ๘๘)
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นีค่อืประสบการณใ์นชวีติ กอ่นไดร้บัการบรรพชาอปุสมบท 

เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

มาถึงปัจจุบัน 

เริ่มตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่มบ้านนอก เดินทางเข้ากรุงด้วย

มอืเปลา่ มาปกครองและบรหิารตน ปกครองและบรหิารครอบครวั 

เพื่อสร้างชีวิตตน ในกรุงจนศึกษาสำเร็จสูงพอประมาณ และได้

มโีอกาสเข้าทำงานทางวชิาการเปน็พนกังานของรฐับาลตา่งประเทศ

จนลาออกก่อนเกษียณอายุ (เมื่ออายุได้ ๕๗ ปีเต็ม ย่างปีที่ ๕๘) 

เพือ่มาศกึษาสมัมาปฏบิตัธิรรม บำเพญ็บญุบารม ีเพือ่ความเจรญิแ

ละสันติสุขในบั้นปลายชีวิตอยู่ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

๕ พรรษาและได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 

ที่พระมหาเถรานุเถระ ข้าพเจ้าฯ และญาติโยมได้ช่วยกันสร้าง/

จดัตัง้ขึน้ ทีอ่ำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุ ี ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๓๔

ตลอดมาจึงถึงตราบเท่าทุกวันนี้ 
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บทที ่๒

ศรัทธาการศึกษาสัมมาปฏิบัติ

ถึงธรรมกาย
และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า
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ศรัทธาการศึกษาสัมมาปฏิบัติ

ถึงธรรมกาย

และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้ทำงานอยู่สำนักข่าวสารอเมริกัน 

(US.Information Service, American Embassy กรุงเทพฯ) 

ข้าพเจ้าได้มีเพื่อนร่วมงาน อยู่ ในแผนกศิลป์และนิทรรศการ 

(Arts & Exhibits) ผู้สนใจในพระพุทธศาสนาหลายคน 

ได้แก่ คุณประเสริฐ เกตุทัต (หัวหน้าแผนก–ถึงแก่กรรมแล้ว) 

คุณประยุทธ เงากระจ่าง (ผู้สร้างหนังการ์ตูนคนแรกของไทย–

ถึงแก่กรรมแล้ว) คุณสะอาด ถนอมวงค์  คุณบุญชัย เมธางกูร

และคุณนพรัตน์ ลีวศิริ พอเลิกงานตอนเที่ยง รับประทานอาหาร 

เที่ยงแล้ว ต่างก็กลับมาชุมนุมสนทนาธรรมกันเป็นประจำ 

ข้าพเจ้าก็ได้ไปร่วมวงสนทนากับเขาด้วยเสมอ หลังจากที่ได้ 
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สนทนากันถึงปฏิปทาแนวทางปฏิบัติธรรม ของหลายสำนัก 

ได้แก่ สำนัก พอง–ยุบ สายวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ สำนัก 

“สัมมาอะระหัง (ธรรมกาย)” สายวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 

สำนัก “พุทโธ” สายพระอาจารย์ (หลวงปู่) มั่น ภูริทตฺโต  

และสำนักอานาปานสติ สายสวนโมกข์ (หลวงพ่อพุทธทาส)

ด้วยวิญญาณของนักวิจัยจึงได้ผลสรุปเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง 

ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย และพระนิพพานของ

พระพุทธเจ้าของสำนัก “สัมมาอะระหัง” โดยพระเดชพระคุณ 

หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ปฏิบัติ

ได้ผลดี คือถึงธรรมกายและพระนิพพาน เป็นที่ประจักษ์แล้ว

จึงสอนผู้อื่นซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าท่านสอนตรงตามหลักไตรสิกขา

คือการศึกษาอบรมกาย–วาจา (ด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ดี) 

โดยทางศีล และการศึกษาอบรมจิต โดยทางสมาธิ เรียกว่า 

“สมถภาวนา” และอบรมปัญญา โดยทางวิปัสสนาภาวนา 

รวมเรียกว่า “สมถวิปัสสนาภาวนา หรือกัมมัฏฐาน ซึ่งเป็น

การศึกษาสัมมาปฏิบัติ ตามทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา”

คือ มรรคมีองค์ ๘ ที่สมบูรณ์และชัดเจนทุกขั้นตอน

เฉพาะในเรื่อง “ศีล” ข้าพเจ้าได้ยินว่าพระเดชพระคุณ 

หลวงพ่อ (พระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร) ท่านเคร่งครัดในศีล 

คือ ท่านมีความสำรวมในศีลและอินทรีย์มาก ได้ทราบว่ามีพระ– 

ผู้ใหญ่ใกล้ชิดกับท่านรูปหนึ่ง ชอบให้ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปคุยด้วย 
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ในกุฏิ ซึ่งเป็นห้องแคบๆ ท่านห้ามแล้วก็ยังฝืนทำ มีวันหนึ่ง 

ทา่นเหน็ดว้ยญาณทศันะวา่พระภกิษรุปูนัน้ ใหผู้ห้ญงิคนนัน้เขา้ไปคยุ 

ด้วยในห้องอีกแล้ว ท่านได้ใช้ให้ศิษย์คนหนึ่งไปดูให้เห็นประจักษ์ 

ด้วยตา แล้วกลับมารายงานท่าน หลวงพ่อท่านก็ได้ลงโทษให้ขับ 

ออกไปเสียจากวัด ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 

จะมรณภาพ ท่านไม่ทราบว่าวัดมีเงินเท่าใด แต่ท่านปรารภกับ 

ผู้ใกล้ชิดว่า อยากได้พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มีผู้ขุดเจาะเจดีย์ทุ่งลอ 

(อยู่จังหวัดพะเยา) แล้วได้นำมาจะถวายแกมขายให้ท่านๆ ก็ถาม 

ผู้ใกล้ชิดว่า เดี๋ยวนี้มีเงินไหม? ถ้ามีจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ 

นั้นไว้ แล้วให้สร้างเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้น 

ตรงบรเิวณหนา้หอฉนั แตท่ราบจากผูใ้กลช้ดิวา่เงนิไมม่ ี(หรอืมไีมพ่อ 

ก็ไม่ทราบ) ในระยะเวลานั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ท่านจึง 

ยงัไมไ่ดพ้ระบรมสารรีกิธาตนุัน้ ตอ่มาภายหลงัทีท่า่นไดม้รณภาพแลว้ 

มีคฤหบดีได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้ แล้วนำมาถวายไว้ที่ 

วัดปากน้ำฯ และที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในปัจจุบันและ 

พระเดชพระคณุพระราชพรหมเถร รองเจา้อาวาสและอาจารยใ์หญ่

ฝา่ยวปิสัสนา กไ็ดเ้มตตาแบง่มาใหไ้วท้ีข่า้พเจา้สว่นหนึง่ เพือ่บรรจุ

ในพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ที่กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้ด้วย ก็เป็น

ที่น่าอนุโมทนาในปฏิปทาและวัตรปฏิบัติของพระเดชพระคุณ 

หลวงพอ่วดัปากนำ้ฯ ยิง่นกั ทีเ่ครง่ครดัสำรวมในศลีและพระปาฏโิมกข ์

โดยไม่จับ ไม่เก็บเงินทองด้วยตัวท่านเองเลย
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ตอ่มา เจา้พระคณุสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์ผูป้ฏบิตัิ

หน้าที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ก็ได้สร้างพระมหาเจดีย์ 

สำเร็จ และเข้าใจว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ประดิษฐานพระบรม 

สารีริกธาตุ ทั้งที่มีในครั้งนั้น และที่ ได้มี เพิ่มเติมในภายหลัง 

บรรจุประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะ ณ ภายในพระมหาเจดีย์– 

รัชมงคลที่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้สร้างสำเร็จแล้วนั้นเป็นที่  

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับเป็นปูชนียวัตถุที่ เคารพสักการะสูงสุด 

ของพุทธศาสนิกชน มาตราบเท่าทุกวันนี้

ในส่วนของการศึกษาสัมมาปฏิบัติ สมาธิและปัญญา 

ชื่อว่าสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานนั้น ในขั้นการเจริญภาวนาสมาธิ 

คือ การอบรมจิตให้เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงนั้น ข้าพเจ้าได้ยินว่า 

พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำฯ ท่านได้อาศัยวิธีการ 

เพง่แสงสวา่ง ชือ่วา่ “อาโลกกสณิ” เอาผลของการเพง่กสณิแสงสวา่ง 

จนสามารถถือเอาบริกรรมนิมิต–อุคคหนิมิต–ปฏิภาคนิมิต 

ซึ่งปรากฏเป็นดวงใสสว่าง ที่มีอานุภาพให้ได้สมาธิ ตั้งแต่ขั้น 

“ขณิกสมาธิ–อุปจารสมาธิ” และถึง “อัปปนาสมาธิ” ให้เป็น

สมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นเป็นฌานจิต  ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปได้นั้น 

มาใช้ดวงแก้วกลมใส (เช่น ดวงแก้วหินผลึก) เป็นบริกรรมนิมิต 

เป็นอุบายวิธีใช้สอนศิษยานุศิษย์ให้เจริญภาวนาสมาธิ โดยให้ 

นึกเห็นดวงกลมใส ใจอยู่ในกลางของกลางดวงกลมใส ประกอบการ 

บริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหังๆๆๆ” ประกอบกัน ให้ใจสงบ



25

ตรงศูนย์กลางกาย แล้วจะเห็นดวงใสสว่าง คือ “ดวงธรรมที่ทำให้

เป็นกายมนุษย์” ในระดับมนุษยธรรม ที่ทำให้มาเกิด–ไปเกิด 

เป็นมนุษย์....ฯลฯ  

และพรรคพวกได้เล่าให้ฟังว่า “หลวงพ่อวัดปากน้ำ”

ท่านได้ดวงใสสว่างที่ศูนย์กลางกาย ซึ่งสามารถนึกขยายให้โต

(จากวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) ถึงคลองเตย (ห่างจากที่ทำงานที่อยู่ 

ถนนสาธรใต้ประมาณ ๒ กม.) ก็ได้เพื่อนๆ ร่วมสนทนาเขาว่า

อย่างนั้น ทำให้รู้สึกสนใจ อยากลองไปเข้าศึกษาและปฏิบัติดู 

เพื่อนๆ ก็แนะนำให้ไปที่ “บ้านธรรมประสิทธิ์” (เป็นที่ตั้งมูลนิธิ 

ธรรมประสิทธิ์ ในครั้งนั้น) อยู่ภายในเขตวัดปากน้ำ ว่าเขาเปิดสอน 

ทุกวันอาทิตย์  จึงพาลูกๆ (ลูกสาววัย ๑๔–๑๓–๑๒ ขวบ) 

ผลัดกันไปเรียน–ฝึกปฏิบัติภาวนาด้วย ในไม่ช้าลูกสาวทั้ง ๓ คน 

ก็ปฏิบัติได้ถึง “ธรรมกาย” ด้วยอุบายวิธีเบื้องต้นดังที่กล่าวมาแล้ว

เมื่อญาณทัสสนะของลูกๆ แก่กล้าพอสมควร ทิพย์จักษุ 

เจริญขึ้น อาจารย์ในครั้งนั้น คือท่านพระอาจารยไ์ชยบูลย์ ธมฺมชโยอาจารย์ในครั้งนั้น คือท่านพระอาจารยไ์ชยบูลย์ ธมฺมชโยอาจารย์ในครั้งนั้น คือท่านพระอาจารย์

(วิสุทธิผล) คือพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ในปัจจุบันกับคุณยายจันทร์ ขนนกยูง เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม 

“บ้านธรรมประสิทธิ์” ได้สอนวิธีเจริญฌานสมาบัติ ชำระธาตุธรรม 

และจิตใจ/ญาณทัสสนะ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส แล้วตรวจภพ–จักรวาล

ดู “ปู่” คือบิดาของข้าพเจ้า ที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้นานแล้ว 

(ประมาณ ๓๐ กว่าปี) โดยไม่มีรูปถ่ายของท่านไว้เป็นที่ระลึกด้วย 
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ปรากฏว่าลูกๆ ทั้ง ๓ เห็น “ปู่” กำลังเสวยวิบากกรรม (ได้รับ 

ผลกรรม) อยู่ในนรก เพราะเวรสุรา (ยาเสพติด–คือ ดื่มสุรา 

ทีละก๊งสองก๊ง เวลามีก็ดื่ม ไม่มีก็ ไม่ดื่ม คือไม่ ได้ถึ งกับติด 

จนงอมแงม) แล้วอาจารย์ก็สอนวิธีช่วยคุณปู่ โดยให้ท่านรับศีล ๕ 

แล้วให้ท่ านอนุ โมทนาส่วนบุญที่ลูกหลานได้มาเข้าศึกษา– 

ปฏบิตัภิาวนาธรรม และบรจิาคทาน ฯลฯ “ปู”่ (คอืบดิาของขา้พเจา้) 

จึงเปลี่ยนภพภูมิเกิดเป็นเทพบุตร (ด้วยกำเนิดโอปปาติกะ)

ไปทันที ณ บัดนั้นเอง

ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อถือและศรัทธาในการศึกษาสัมมาปฏิบัต ิ

ตามแนวนี้ อันมีรายละเอียดอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ และก็รวม

ลงในสติปัฏฐาน ๔ ข้อ “มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม” คือ 

นิวรณ์ ๕ ตลอดถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง และวิธีนี้ยังเป็น

วิธีการเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้–ทั้งเห็น สภาวะธรรม 

ตลอดถึงอริยสัจธรรม คือ ทุกขสัจจ์ สมุทัยสัจจ์ นิโรธสัจจ์ 

และมรรคสัจจ์ ตามความเป็นจริงชัดเจน 

และยิ่งลูกๆ ปฏิบัติได้ถึงอายตนนิพพาน ตามพระพุทธ 

ดำรัสในนิพพานสูตรว่า “อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ....ฯ ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย อายตนะ (คือพระนิพพาน) นั้นมีอยู่...ฯลฯ” ก็จะ 

ยิ่งช่วยให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ให้เห็นบรรดาสังขารธรรมทั้งปวงที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง

ได้แก่ มีธาตุ–ขันธ์–กรรม–กิเลส และแม้บุญ ปรุงแต่ง ย่อมตก
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อยู่ในอาณัติแห่งพระไตรลักษณ์ คือ “อนิจฺจํ” เป็นของไม่เที่ยง

“ทุกฺขํ” เป็นทุกข์ คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานตลอดไป 

ผู้ใดยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิ (ความเห็นผิด) แล้วย่อมเป็นทุกข ์ ทุกข ์ ทุกข

และสุดท้ายก็แตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไป เป็น “อนตฺตา” 

กล่าวโดยสรุป อุปาทานในขันธ์ ๕ (รูป–เวทนา–สัญญา– อุปาทานในขันธ์ ๕ (รูป–เวทนา–สัญญา– อุปาทานในขันธ์ ๕

สังขาร และวิญญาณ) เป็นทุกข์ ดังพระบาลีว่า สงฺขิตฺ เตน 

ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา

และยิง่ไดเ้หน็วา่ ในอายตนนพิพาน (อายตน หมายความวา่ 

บ่อเกิด ที่อยู่  ที่อยู่  ที่อย (วาสฏฺฐาน) ซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุ

ที่เห็นด้วยญาณรัตนะ ของพระธรรมกาย ว่าคือธรรมกายตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 

ผู้ดับขันธ์ปรินิพพาน ด้วย “อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” (พระนิพพานธาตผู้ดับขันธ์ปรินิพพาน ด้วย “อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” (พระนิพพานธาตุผู้ดับขันธ์ปรินิพพาน ด้วย “อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” (พระนิพพานธาต

ที่ไม่มีเบญจขันธ์ครอง หรือเหลืออยู่) นี้เอง ที่สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า เมื่อก่อนแต่จะตรัสรู้ยังเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่

ไดแ้สวงหา “โมกขธรรม” เพือ่ความหลดุพน้จากสภาวธรรมทีเ่ปน็

อนจิจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา เพือ่ความเขา้ถงึ ไดรู้–้เหน็ และเป็น “อมตธรรม”

คือ ธรรมที่ไม่ตาย เป็นสภาวะทีเ่ที่ยง (นิจจํ) เป็นสุข (สุขํ) และเป็น

อตฺตา ที่วิมุตติหลุดพ้นจากสังขารธรรม อันมีกิเลส อวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน เป็นเครื่องปรุงแต่งทั้งปวง ดังที่ 

	 ๑ ปทานุกรมบาลี–ไทย–อังกฤษ–สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หน้า ๑๒๒
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(๑) สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดท้รงแสดงพระธรรม

เทศนา “อนตัตลกัขณสตูร” เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของ “อตัตา” 

อันเป็นคุณลักษณะของพระนิพพานธรรม กับ สามัญญลักษณะ 

(อนิจฺจํ–ทุกฺขํ–อนตฺตา) ของสังขารธรรม มีเบญจขันธ์ (ได้แก่

รปู–เวทนา–สญัญา–สงัขาร–วญิญาณ เปน็ตน้) ใหพ้ระปญัจวคัคยี์

ผู้ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน และตกกระแสพระนิพพาน

หมดทั้ง ๕ องค์แล้ว ว่า “ถ้ารูป...ฯลฯ “จักได้เป็นอัตตาแล้วไซร้ 

รปู...ฯลฯ นัน้ กไ็มพ่ึง่เปน็ไปเพือ่อาพาธซ.ิ...แต ่ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย 

เพราะรูปเป็น “อนัตตา” รูป...ฯลฯ จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ

(๒) พระพุทธองค์ได้ตรัสอีกว่า อสังขธรรม มีอยู่

การสลัดออก ซึ่งสังขตธรรม (มีเบญจขันธ์ เป็นต้น) จึงปรากฏ

ดังพระพุทธดำรัส มีมาในปาฏิคามิวรรค อุทาน ว่า

๒ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อุทาน ข้อ ๑๖๐		

หน้า ๒๐๗–๒๐๘.

อตฺถิ ภิกฺขเว อชาตํ อภูตํ อกตํ

อสงฺขตํ, โน เจ ตํ ภิกฺขเว อภวิสฺส อชาตํ

อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ, นยิธ ชาตสฺส ภูตสฺส 

กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณํ ปญฺญาเยถ, 

ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ อชาตํ อภูตํ 

อกตํ อสงฺขตํ ตสฺมา ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส 

สงฺขตสฺส นิสฺสรณํ ปญฺญายติ. ๒
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แปลความว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ

อันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัย

กระทำไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว 

มีอยู่ 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย ถา้ธรรมชาติ

อันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัย

กระทำไม่ได้แล้ว ปรุงแต่ง ไม่ได้แล้ว 

จักไม่ ได้  มีแล้วไซร้  การสลัดออก

ซึง่ธรรมชาตทิีเ่กดิแลว้ เปน็แลว้ อนัปจัจยั

กระทำแลว้ ปรงุแตง่แลว้ จะไมพ่งึปรากฏ 

ในโลกนี้เลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลเพราะ

ธรรมชาติอันไม่ เกิดแล้วไม่ เป็นแล้ว

อนัปัจจยักระทำไมไ่ดแ้ล้วปรงุแตง่ไมไ่ดแ้ลว้

มีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติ

ทีเ่กดิแลว้ เปน็แลว้ อนัปจัจยั กระทำแลว้ 

ปรุงแต่งแล้ว จึงปรากฏ.
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๓ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๓๑ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค

ข้อ ๗๓๕ หน้า ๖๓๓.

(๓) หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทสโร)

ทา่นปฏบิตัติามแนวสตปิฏัฐาน ๔ ไดถ้งึธรรมกาย และอายตนนพิพาน

ท่านจึงกล่าวเสมอว่า พระพุทธองค์เมื่อก่อนแต่จะตรัสรู้ ได้ทรง

แสวงหาโมกขธรรม เพือ่ความหลดุพน้จากธรรมทีเ่ปน็ อนจิจฺ ํทกุขฺ ํ

อนตฺตา ที่ต้องตาย ( คือ มตธรรม) และเพื่อความบรรลุถึงธรรม

ที่ไม่ตาย คือ ธรรมที่ทรงสภาวะ นิจฺจํ สุขํ และ อตฺตา นั่นเอง

อนึ่ง ในวิปัสสนากถา ปัญญาวรรคนี้ คุณลักษณะของ

พระนิพพานธรรม ที่เป็นตรงกันข้ามกับ “อนัตตา” ท่านกล่าวว่า

“ปรมตฺถํ” (มีประโยชน์สูงสุดยิ่ง) แม้นั้นก็ตาม ก็เป็นคุณลักษณะ

ร่วมในคุณลักษณะ ๔๐ ข้อ ที่ท่านแสดงไว้ในวิปัสสนากถานี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคุณลักษณะร่วมกับ อสังขตธรรมด้วยกัน

นั่นเอง ดังเช่นว่า

ปญฺจกฺขนฺเธ สงฺขตโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภิ.

ปญจฺนนฺ ํขนธฺาน ํนโิรโธ อสงขฺต ํนพิพฺานนตฺ ิปสสฺนโฺต สมมฺตตฺนยิามํ

โอกฺกมติ  

เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของ

อันปัจจัยปรุงแต่ง ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นว่า

ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ย่อมหยั่ง

ลงสู่สัมมัตตนิยาม ๓ (อธิบายว่า เที่ยงต่อการบรรลุมรรคผล ได้แก่ 

หยั่งลงในขณะมรรคญาณ และผลญาณ)
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๔ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต

ข้อ ๔๘๗		หน้า ๑๙๒.
๕ พระไตรปิฎกบาลี		ฉบับสยามรัฐ		เล่มที่ ๒๐		อังคุตตรนิกาย		ติกนิบาต		

ข้อ ๔๘๖		หน้า ๑๙๒.

แล้วปรากฏในพระพุทธดำรัส แสดงคุณลักษณะ เป็น

เช่นเดียวกับ “อัตตลักษณะ” ว่า น อุปฺปาโท ปญฺญายติไม่ปรากฏ

ความเกิด ๑ (คือ “ไม่เกิดใหม่อีก”) น วโย ปญญายติ ไม่ปรากฏ

ความเสือ่มสลาย ๑ (คอื “ไมต่าย”) น ฐติสสฺ อญญฺถตตฺ ํปญญฺายต ิ

เมื่อตั้งอยู่ ไม่ปรากฏความแปรปรวน (เป็นอื่น) ๑๔ (คือ “เที่ยง”)๔ (คือ “เที่ยง”)๔

ซึ่งเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับ “สังขตธรรม”๕ (มีเบญจขันธ์ ๕ (มีเบญจขันธ์ ๕

เป็นต้น) อุปฺปาโท ปญฺญายติ ปรากฏความเกิด ๑ วโย ปญญายติ

ปรากฏความเสื่อมสลาย ๑ (คือ “ตาย”) ฐิตสฺส อญฺญถตฺตํ 

ปญฺญายติ เมื่อตั้งอยู่ ปรากฏความแปรปรวน (เป็นอื่น) ๑ (คือ 

“ไม่เที่ยง”)

(๔) สมเด็จพระสังฆราชแพ (ติสฺสเทวมหาเถร)

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ท่านแสดงไว้ว่า ความรู้

ที่เกิดปัญญาของเราจริงๆ นั้น ควรต้องรู้ทั้ง ๒ อย่าง คือ รู้ฝ่ายรับ

และฝ่ายปัด รู้ทั้งของแท้และของเทียม จึงจัดเป็นความรู้จริง 

ฉะนั้นฉันใด คนที่ไม่รู้จักอัตตาแล้ว จะรู้จักว่าขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา

นั้นไม่ได้ ถึงเห็นและพูดอยู่ก็เห็นและพูดตามสัญญาเท่านั้น

ไม่ใช่ความรู้ความเห็นตนเอง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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๖ สมเด็จพระสังฆราช (แพ	 	 ติสฺสเทวมหาเถร) วัดสุทัศน์เทพวราราม

ราชวรมหาวิหาร เถรบัญญัติ: หสน.อาทรการพิมพ์, พ.ศ. ๒๕๕๔)

และอริยชนพุทธสาวกของพระองค์ ผู้มีญาณจักษุอันเสร็จมา

แต่พระอริยมรรคท่านเห็นว่า ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน 

เพราะท่านได้ธรรมอย่างอื่น คือ พระนิพพานเป็นอัตตาแล้ว

ความรู้ของท่านเป็นความรู้จริงแท้ เพราะฉะนั้นแล พระองค์จึง

ตรัสกับพระพวกเบญจวัคคีย์ว่า อมตธรรมเราได้แล้ว ครั้นต่อมา

พระองค์ก็ทรงแสดงขันธ์ ๕ เหล่านั้นว่าเป็นอนัตตา ให้พระ

พวกเบญจวคัคยีฟ์งั เชน่นี ้พจิารณาดเูถอะ คนทีไ่มไ่ดอ้ตัตาจะพดูวา่ 

ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตาอย่างไรได้ ๖

(๕) หลวงปู่ (พระอาจารย์) มั่น ภูริทตฺตมหาเถร

ได้แสดงโวหารธรรม ว่า

“ได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่า

ได้ตน เพราะตัวตน เป็นที่เกิดแห่ง

สมบัติทั้งปวง”

(จากแผ่นจารึกในพิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตต 

มหาเถระวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
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๗ พระอาจารย์มั่น		ภูริทัตตมหาเถระ, มุตโตทัย: รุ่งแสงการพิมพ์, ไม่บอกปีพิมพ์

หน้า ๒๗.

“พระขีณาสพเจ้าทั้งหลายดับโลก ๓ 

รุง่โรจนอ์ยู ่คอื ทำการพจิารณา และบำเพญ็เพยีร 

เป็น ภาวิโต พหุลีกโต คือทำให้มาก เจริญให้มาก 

จนจิตมีกำลังสามารถพิจารณาสมมติทั้งหลาย 

ทำลายสมมติทั้งหลายลงไปได้ จนเป็นอกิริยา 

ก็ย่อมดับโลก ๓ ได้ การดับโลก ๓ นั้นท่าน 

พระขีณาสพเจ้ าทั้ งหลายมิ ได้ เหาะขึ้นไป 

ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกเลยทีเดียวคงอยู่ 

กับที่นั่นเอง แม้พระบรมศาสดาของเราก็ 

เช่นเดียวกัน พระองค์ประทับนั่งอยู่ ณ ควงไม้– 

โพธิพฤกษ์แห่งเดียว เมื่อจะดับโลก ๓ ก็มิได้ 

เหาะขึ้นไปในโลก ๓ คงดับ อยู่ที่จิต จิตนั่นเอง 

เป็นโลก ๓ ฉะนั้น ท่านผู้ต้องการดับโลก ๓

พึงดับที่จิตของตนๆจนทำลายกิริยา คือ

ตัวสมมติหมดสิ้นจากจิตยังเหลือแต่อกิริยา 

(คือนิโรธธาตุ/พระนิพพานธาตุ) เป็นฐิติจิต 

ฐิติธรรม อันไม่รู้จักตาย (อมตธรรม) ฉะนั้น

แล.” ๗

และพระเดชพระคุณท่านได้แสดงโวหารธรรมอัน

เกี่ยวเนื่องกับสภาวะพระนิพพานธรรม ว่า
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จึงยิ่งทำให้เห็นพระอริยสัจจธรรม คือ ทุกขสัจจ์–

สมุทัยสัจจ์–นิโรธสัจจ์ (สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุปัจจัยดับ) 

และมรรคสัจจ์ (หนทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ และถึงความ 

เจริญสันติสุข) คือ โมกขธรรม ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นทางให้บรรลุ

คณุธรรม  ถงึอรยิมรรค/ผล ได ้ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่ง

มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูง

ก็ยิ่งมีศรัทธาปสาทะ ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนว

สติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

ทีห่ลวงพอ่วดัปากนำ้ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ทา่นปฏบิตัิ

ได้เข้าถึง–ได้รู้–ได้เห็น–ได้เป็น–อย่างมั่นคง–ไม่คลอนแคลน

แม้ตัวข้าพเจ้าเองนั้น การศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมก็ยัง

ไม่ได้เจริญเท่าที่ควรเหมือนลูกๆ จึงต้องพยายามต่อไปและต่อๆ 

มาจนปัจจุบัน แต่ก็ได้อาศัยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)

ที่เชื่อถือได้ จากลูกๆ ที่มิได้มีมายาสาไถย และที่ถูกต้องตาม

พระธรรมคำสัง่สอนของพระพทุธเจา้ และทีส่มบรูณด์ขีึน้เปน็ลำดบั 

ก่อให้เกิดศรัทธา–วิริยะ–สติ–สมาธิ–ปัญญา ดีขึ้น และค่อยๆ 

แก่กล้าเป็น “พละ คือ พลัง” อันได้แก่ ศรัทธาพละ วิริยพละ 

สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ สูงๆ ขึ้น ต่อมาเป็นลำดับ

แตก่ย็งัไมถ่งึกบักา้วลว่งขา้มโคตรปถุชุน (โดยความบรรลมุรรคผล) 

เป็นพระอริยบุคคลได้ ด้วยยังมีเหตุปัจจัยหลักๆ ของผู้ปรารถนา



35

พุทธภูมิ ที่จักต้องบำเพ็ญต่อๆ ไปอีกนาน ทั้งด้วยศรัทธาและ

ปัญญาตามรอยพระศรัทธา–ปัญญาธิกโพธิสัตว์ ที่มีมาแต่อดีต

จนได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานับไม่ถ้วน จนกว่า

บุญบารมีจะเต็มบริบูรณ์ ให้สามารถบำเพ็ญสมณธรรมถึงความ

ตรัสรู้พระอริยสัจจธรรมกล่าวคือ “โมกขธรรม” ตามรอยบาท

พระพุทธองค์ ด้วยตนเองได้
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บทที ่๓

ศรัทธาการศึกษาสัมมาปฏิบัติ

ถึงธรรมกาย 
และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า (ต่อ)
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๘ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ ๔๙

หน้า ๘๔.

อตฺตทีปา ภิกฺขเว วิหรถ อตฺตสรณา

อนญฺญสรณา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา

อนญฺญสรณา ฯ ๘

ศรัทธาการศึกษาสัมมาปฏิบัติ

ถึงธรรมกาย 

และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า 

(ต่อ)

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนพระสงฆ์สาวก 

เสมอว่า



40

ภิกษุทั้ งหลาย เธอทั้ งหลาย 

จงเป็นผู้มี“ตน” (อตฺตา) เป็นที่พึ่ง

มี “ตน” (อัตตา) เป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่น 

เป็นสรณะ จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 

มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ 

อยู่เถิด.

และพระองค์ก็ตรัสว่า พระองค์ 

ทรงเป็น “ธรรมกาย” บา้ง “พรหมกาย” บา้ง

“ธรรมภูต” บ้าง “พรหมภูต” บ้าง ดังที 

่ตรสักบัสามเณรวาเสฏฐะและภารทวาชะ

กับพวกว่า

ตถาคตสสฺ เหต ํวาเสฏฐฺา อธวิจนํ 

ธมฺมกาโย อิติปิ  พฺรหฺมกาโย  อิติปิ  

ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิ ฯ ๙

๙ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ ๕๕

หน้า ๙๒.

แปลความว่า

แปลความว่า
ดูก่อนวาเสฏฐะ และภารทวาชะ 

เพราะคำวา่ ธรรมกาย กด็ ีวา่ พรหมกาย กด็ ี

ว่า ธรรมภูต ก็ดี พรหมภูต ก็ดี เป็นชื่อ 

ตถาคต.
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๑๐ สุมังคลวิลาสิน	ี	อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาค ๓ หน้า ๓๐–๓๑.

อธิบายความว่า

๑. เรื่อง “อัตตา”

เรื่อง “อัตตา” คือ “ตัวตน” ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า 

เธอทั้งหลาย จงเป็นผู้มี “ตน” คือ “อัตตา” เป็นที่พึ่ง และ มี 

“ตน” คือ “อัตตา” เป็นสรณะ คือ เป็นที่พึ่งอาศัยได้ตลอดกาล 

คือ “พระนิพพาน” นั้น ทรงหมายถึง “ตน” หรือ “ตัวตน” ๒ 

ระดับ คือ “ตัวตน” ระดับโลกิยธรรม ชื่อว่า เป็นตัวตนโดยสมมติ 

๑ กับ “ตัวตน” ระดับโลกุตตรธรรม ชื่อว่า เป็นตัวตนโดยปรมัตถ์ ๑ 

ดังที่พระอรรถกถาจารย์ ได้อธิบายความหมายของ “อัตตา–ตัวตน”

นี้ว่า 

“โก ปเนตฺถ อตฺตา นาม? โลกิยโลกุตฺตรธมฺโม” ๑๐

แปลความว่า

ถามวา่  กอ็ะไร ชือ่วา่ “อตัตา” ในคำวา่ 

  อตฺตทีปาเป็นต้นนี้แก้ว่าโลกิยธรรม 

  และ โลกุตตรธรรม ชื่อว่า “อัตตา”      

ดังจะได้อธิบายขยายความพอสังเขปต่อไป
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(๑.๑) อตฺตา  คือ ตัวตนระดับโลกิยธรรม  ชื่อว่า  

เป็นตัวตนโดยสมมติ คือ เป็นตัวตนเพียงอาศัยเป็น

ที่พึ่งได้ชั่วคราว–ไม่ได้ถาวรตลอดไป กล่าวคือ เพื่อ

ดำเนินชีวิตและศึกษาปฏิบัติธรรม ได้แก่ ไตรสิกขา

คือ ศึกษาสัมมาปฏิบัติ อบรมกาย–วาจา–ใจ โดยทาง

ศีล–สมาธิ–ปัญญา อันมีรายละเอียดอยู่ในอริยมรรค

มีองค์  ๘ อันเป็นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) 

เพื่อความเข้าถึง–ได้รู้–ได้เห็น และได้เป็น “อัตตา”

อันเป็น “โลกุตตรธรรม” คือ ตัวตนแท้ โดยปรมัตถ์

ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื่อก่อนแต่จะตรัสรู้ 

ไดท้รงแสวงหาโมกขธรรม–คอื ธรรมนำใหถ้งึความพน้ทกุข์

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ อยูใ่นสงัสารจกัร และตอ้งประสบ

กับความเกิด–แก่–เจ็บ–ตาย ของตนโลกิยะอย่างไม่

สิ้นสุดนี่แหละ

ตน “โลกิยธรรม นี้ เป็นสังขารธรรม คือ ธรรมชาติ

ทีป่ระกอบดว้ยปจัจยัปรงุแตง่ ทัง้ฝา่ยบญุกศุล (กสุลาธมมฺา)  

และฝ่ายบาปอกุศล (อกุสลา ธมฺมา) และฝ่ายกลางๆ

ไม่ดี–ไม่ชั่ว (อพฺยากตา ธมฺมา) และประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔

(มหาภูตรูป ๔) ได้แก่ ธาตุน้ำ–ธาตุดิน–ธาตุไฟ–ธาตุลม  

และขนัธ ์๕ (เบญจขนัธ ์หรือ ๕ กอง) ไดแ้ก ่ขนัธ ์๕ (เบญจขนัธ ์หรือ ๕ กอง) ไดแ้ก ่ขนัธ ์๕ รปูขนัธ ์(กองรปู)  

๑ – นี้ฝ่าย “รูปกาย”๑ – นี้ฝ่าย “รูปกาย”๑ – นี้  หรือ “รูปธรรม” กับฝ่าย “จิตใจ”
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หรือ นามขันธ์ ๔ นี้ นามขันธ์ ๔ นี้ นามขันธ์ ๔ ฝ่าย“นามธรรม” ได้แก่ เวทนาขันธ์

(กองเวทนา หรือ ธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ คือ ความรู้สึก 

สุขสบาย/ไม่สบาย/เฉยๆ เป็นต้น) ๑  สัญญาขันธ์  

(กองสัญญาคือ ธรรมชาติที่จดจำ) ๑ สังขารขันธ์

(กองสังขาร คือ ธรรมชาติที่คิด–น้อมไปสู่ และ/หรือ 

ปรุงแต่งอารมณ์) ๑ และวิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ

หรือ ธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์) ๑ และยังประกอบด้วย

อาหาร–น้ำ–เภสัช–อุตุ (ความหนาว/ร้อน) และแม้

กาลเวลา ฯลฯ เป็นต้น

จึงมีสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย

ชื่อว่า เป็นสภาพไม่เที่ยง (อนิจฺจํ) เพราะเมื่อเกิดขึ้น 

มีความตั้งอยู่แล้ว ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย 

ที่ปรุงแต่ง ๑ จึงเป็นทุกข์ (ทุกฺขํ) คือ ทนอยู่ในสภาพเดิม

ตลอดไปไม่ได้ ๑ ผู้ใดยึดถือว่าเป็นตัวตนที่คงอยู่ตลอดไป

ยอ่มเปน็ทกุข ์๑ และสดุทา้ย ท ีเ่กดิมามชีวีติ–มวีญิญาณครอง  และสดุทา้ย ท ีเ่กดิมามชีวีติ–มวีญิญาณครอง  และสดุทา้ย ท

ก็ต้องตายอีกเรื่อยไป ส่วนที่ไม่มีชีวิต ที่ไม่มีวิญญาณครอง 

ก็ต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดทั้งสิ้น 

ไม่มีสภาวะที่เป็นตัวตน บุคคล–เรา–เขา–ของเรา–ของเขา

หรือของใครๆ อีกต่อไป ชื่อว่า เป็น อนัตตา คือ เป็นสภาพ

ที่มิใช่ตัวตนแท้ที่จะคงอยู่ตลอดไปได้เลย จึงชื่อเพียงว่า 

เป็น “ตัวตนสมมติ” ที่พอเป็นที่พึ่งได้ชั่วคราว เท่านั้น
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ตรัสแก่ภิกษุ 

ผู้เจริญวิปัสสนาปัญญา เพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่ “นิพพิทาญาณ” 

ดังปรากฏในติลักขณาทิคาถาว่า 

“สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข  เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข  เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข  เอส มคฺโควิสุทฺธิยา” ๑๑

๑๑		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย ธรรมบท ข้อ ๓๐

หน้า ๕๑–๕๒.
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แปลความว่า

“เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลาย 

ไม่เที่ยง เมื่อนั้น ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ ข้อนี้เป็นทาง เหตุ

ความหมดจด.

เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลาย

เป็นทุกข์ เมื่อนั้น ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ ข้อนี้เป็นทางเหตุ

ความหมดจด.

เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลาย

เปน็อนตัตา เมือ่นัน้ ยอ่มเบือ่หนา่ยในทกุข ์ขอ้นีเ้ปน็ทางเหตุ

ความหมดจด.”

และได้ประทานหลักใช้ในการพิจารณาพระไตรลักษณ์นี้ว่า

ยทนิจฺจํ ตํทุกฺขํ ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา. ๑๒

แปลความว่า

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์

สิ่งนั้น เป็นอนัตตา.

๑๒ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๗ สังยุตตนิกาย ขันธวรรค

ข้อ ๔๒ หน้า ๒๘.
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เพราะเหตนุัน้ พระพทุธโฆสาจารย ์ผูร้จนาคมัภรีพ์ระวสิทุธมิรรค 

ได้อรรถาธิบายพระพุทธดำรัสว่า“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” นี้ไว้ 

ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาว่า

๑๓		คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา		อรรถกถาขุททกนิกาย		ธรรมบทคาถา		ภาค ๗

หน้า ๖๒.

“ตตฺถ สพฺเพ ธมฺมาติ ปญฺจกฺขนฺธา 

เอว อธิปฺเปตา.อนตฺตาติ ‘มา ชีรนฺตุ มา

มียนฺตูติ วเส วตฺเตตุํ น สกฺกาติ อวสวตฺ–

ตนตฺเถน อนตฺตา สุญฺญา อสฺสามิกา

อนิสฺสราติ อตฺโถ” ๑๓

แปลความว่า

	 “พระพุทธพจน์ว่า สพฺเพ ธมฺมา

ในพระคาถานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า 

ทรงประสงค์ เอาเบญจขันธ์ เท่านั้น.

พระพุทธพจน์ว่า อนตฺตา ความว่า ชื่อว่า

อนัตตา คือ ว่างเปล่า ไม่มีเจ้าของไม่มี 

อิสระ เพราะความหมายว่าไม่เป็นไป 

ในอำนาจว่า ‘ใครๆ ไม่อาจให้เป็นไป 

ในอำนาจว่า ‘ธรรมทั้งปวงจงอย่าแก่ 

จงอย่าตาย’”
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และได้แสดงไว้ในคัมภีร์มโนรถปูรณีว่า

“สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย 

เอตฺถ สพฺเพ ธมฺมา นาม ปญฺจกฺขนฺธา 

ทฺวาทสายตนานิ อฏฺฐารส ธาตุโย เต

สพฺเพปิ ตณฺหาทิฏฺฐิวเสน อภินิเวสาย

นาลํนปริยตฺตา น สมตฺตาน ยุตฺตา.

กสฺมา. คหิตากาเรน อติฏฺฐนโต. เต หิ

‘นิจฺจา สุขา อตฺตาติ คหิตาปิ อนิจฺจา

ทุกฺขา อนตฺตาว สมฺปชฺชนฺติ . ตสฺมา

นาลํ อภินิเวสาย” ๑๔

แปลความว่า

	 “ในพระพทุธพจนว์า่ สพเฺพ ธมมฺา 

นาลํ อภินิเวสายนี้ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.

ชือ่วา่ ธรรมทัง้ปวง กคื็อ ขนัธ ์๕ อายตนะ 

๑๒ ธาตุ ๑๘ ธรรมแม้ทั้งหมดนั้น ไม่ควร 

คือ ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่เหมาะ ที่จะยึดมั่น 

ดว้ยตณัหาและทฏิฐ.ิ เพราะเหตไุร ธรรมแม้

ทั้งหมดนั้นจึงไม่ควรยึดมั่น. เพราะธรรม

๑๔ คัมภีร์มโนรถปูรณี		อรรถกถาอังคุตตรนิกาย		สัตตกนิบาต		ภาค ๓		

หน้า ๑๙๓.
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เหล่านั้นไม่ตั้งอยู่โดยอาการที่จะยึดถือไว้.

จริงอยู่ ธรรมเหล่านั้น แม้ตนจะยึดถือ

เอาว่า ‘สังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยง

เป็นสุข เป็นอัตตา’ ก็ย่อมสำเร็จผลว่าเป็น

ของไมเ่ทีย่งเปน็ทกุข์ เปน็อนตัตาอยูน่ัน่เอง.

เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งปวงนั้นจึงไม่ควร 

ยึดมั่น”

พระพุทธดำรัสว่า “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ธรรมทั้งปวง 

เปน็อนตัตา จงึหมายเฉพาะสงัขารธรรมทัง้หลาย กบัธรรมอืน่ทีไ่มม่ี

แกน่สารสาระในความเปน็ของเทีย่ง ในความเปน็สขุทีถ่าวรแทจ้รงิ 

และไม่มีสาระในความเป็นตัวตนเท่านั้น มิได้รวมถึงวิสังขาร 

คือ พระนิพพาน อันเป็นปรมัตถธรรม ที่มีสาระ (สารํ นิพฺพานํ) 

เป็นอสังขตธรรม (อสงฺขตํ นิพฺพานํ) และ เป็นอมตธรรม (อมตํ 

นิพฺพานํ) ๑๕ ด้วยแต่ประการใด๑๕ ด้วยแต่ประการใด๑๕

๑๕		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๓๑ ขุททกนิกาย

ปฏิสัมภิทามรรค ข้อ ๗๓๕ หน้า ๖๒๙–๖๓๔.
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	 เพราะเหตุดังนี้ ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ พึงเข้าใจ

ความหมายของคำวา่ “อนตัตา” วา่หมายถงึ “สภาวะ” ของธรรมชาติ

ทัง้ปวงทีไ่มม่แีกน่สารสาระ ในความเปน็ของเทีย่ง ในความเปน็สขุ 

ทีถ่าวรแทจ้รงิ และไมม่สีาระในความเปน็ตวัตนของใครทีเ่ทีย่งแท้ 

ถาวรแต่ประการใดด้วย ดังปรากฏในคัมภีร์เนตติวิภาวินี ว่า

“อนตฺตาติ นิจฺจสารสุขสารอตฺต 

สารรหิตตฺตา อสารกฏฺเฐน อนตฺตา, 

อวสวตฺตนฏฺเฐน วา อนตฺตา.” ๑๖

	 “ขอ้วา่อนตตฺาความวา่ สภาวธรรม

ทัง้หลาย ทีช่ือ่วา่ อนตัตา เพราะปราศจาก 

สาระว่าเป็นของเที่ยงปราศจากสาระ 

ว่าเป็นสุข และปราศจากสาระว่าเป็น 

ตัวตน.

	 อีกอย่างหนึ่ งที่ชื่อว่า อนัตตา  

เพราะอรรถว่าไม่ เป็นไปในอำนาจ 

(ของตน).”

	 ๑๖ คัมภีร์เนตติวิภาวินี ตอนที่ว่าด้วย “เทศนาวิภังควิภาวนา”		

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,โรงพิมพ์วิญญาณ กรุงเทพ ฯ, พ.ศ.๒๕๓๘ หน้า ๗๕.

(พระมหามนตรี ขนฺติสาโร ป.ธ.๙ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นผู้แปล.)
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แปลความว่า

	 	 ด้วย อตฺต ศัพท์ ในบทว่า อตฺต 

ทีปา นี้ ท่ านกล่าวถึ งธรรมนั่น เอง ,

	 เนื้อความนี้นั้น ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า

	 ทรงประกาศไว้ก่อนแล้วนั่นเทียว พึง

	 ทราบว่า (คือ) โลกุตตรธรรม ๙ อย่าง

	 เพราะว่า โลกุตตรธรรม ๙ อย่าง นั้น

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า เกาะ

(คอื พระนพิพาน) เพราะไมพ่งึถกูหว้งนำ้ 

ทั้ง ๔ (ได้แก่ ห้วงน้ำ คือ กาม, ภพ, ทิฏฐิ

	 และอวิชชา) ท่วมทับเอา.

(๑.๒) อัตตา ในระดับโลกุตตรธรรม หรือ อัตตา 

โดยปรมัตถธรรม

  มีฎีกาอรรถาธิบาย โลกุตตรธรรม ๙ คือ 

  อตัตา และทีเ่ปน็ทีพ่ึง่ดจุเกาะ (คอื พระนพิพาน) วา่ 

๑๗	 	 คัมภีร์ลีนัตถปกาสนา สังยุตตฎีกา มหาวรรค เล่ม ๒ ข้อ ๓๗๕

หน้า ๕๕๗.

อตฺตทีปาติ เอตฺถ อตฺตสทฺเทน

ธมฺโมเอว วุตฺโต, สฺวายมตฺโถ เหฏฺฐา

วิภาวิโตเอว. นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม 

เวทติพโฺพ.โสหิจตหูิโอเฆห	ิ	อนชโฺฌตถฺณยีโต

ทีโปติ วุตฺโต. ๑๗
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อัตตาโลกุตตระ คือ สภาวะที่เป็น

อัตตาแท้ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลาย ให้พากันอาศัย

อัตตาโลกิยะอันเป็นเพียงสมมติบัญญัติ

ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อ 

ความบรรลุ คือ เพื่อความเข้าถึง รู้–เห็น 

และเป็นพระนิพพานธาตุ ที่มีอยู่โดย

ปรมัตถ์ ณ ภายใน เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง

คือ เป็นที่พึ่งที่มีสภาพไม่วิปริต ดังเช่น

อัตตาที่พวกลัทธิภายนอกศาสนาพากัน

กำหนดถือเอา โดยอาการอันวิปริต 

ตรงข้ามกับความจริงจากอัตตาที่มีอยู่ 

โดยปรมัตถ์นั้น

	 สำหรับข้อความในพระพุทธพจน์

ที่ทรงแสดงว่า อัตตาโลกุตตระ คือ ธรรม 

โดยปรมัตถ์ นี้ มีปรากฏดังเช่นคำว่า

“อตฺตทีปา” คัมภีร์อรรถกถาชื่อสุมังคล

วิลาสินี ได้อธิบายคำว่า “อตฺตา” ในที่นี้

ว่าหมายถึง พระนิพพานอันเป็นที่พึ่ง

ดจุเกาะสว่นคำวา่“ธมมฺ” ซึง่เปน็คำไวพจน์

ของคำว่ า “อตฺตา” ท่านหมายถึ ง

โลกุตตรธรรม ๙ ดังนี้
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	 	 อตฺ ตที ปาติ มหาสมุทฺ ทคตา

	 ทีปํ วิย อตฺตานํ ทีปํ ปติฏฺฐํ กตฺวา วิหรถ.

	 อตฺตสรณาติ อตฺตคติกา โหถ, มา

	 อญฺญคติกา. ธมฺมทีปธมฺมสรณปเทสุปิ

	 เอเสว นโย. เอตฺถ จ ธมฺโมติ นววิโธ

	 โลกุตฺตรธมฺโม เวทิตพฺโพ. ๑๘

แปลความว่า

	 	 บทว่า อตฺตทีปา ความว่า ท่าน

	 ทั้งหลายจงทำอัตตาให้เป็นที่พึ่ง (คือ  

พระนิพพานอัน เป็นที่พึ่ งดุ จ เกาะ)

	 ดุจชนผู้อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรกระทำ

	 เกาะใหเ้ปน็ทีพ่ึง่อยูเ่ถดิ. บทวา่ อตตฺสรณา

	 คือ จงมีอัตตาเป็นคติ (ที่ไป) จงอย่า 

มีสิ่ งอื่นเป็นคติ (ที่ ไป). แม้ในบทว่า

ธมฺมทีป และ ธมฺมสรณ ก็มีนัยเดียวกัน

	 นัน่แล. อนึง่ พึงทราบวา่ คำวา่ ธรรม ในทีน่ี้

	 ได้แก่ โลกุตตรธรรม ๙ อย่าง.

  อัตตาโลกุตตรธรรมนี้แหละ ที่

	 พระผูม้พีระภาคตรสัแสดงวา่ เปน็ดจุเกาะ

(พระนิพพาน) คือ เป็นที่พึ่ง เป็นที่ไป 

๑๘		สารัตถปกาสิน	ี	อรรถกถาสังยุตตนิกาย		มหาวารวรรค เล่ม ๓		

หน้า ๒๗๗.
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๑๙ ลีนัตถัปปกาสนา มหาวรรคฎีกา ฎีกาทีฆนิกาย ภาค ๒

หน้า ๑๘๐–๑๘๑.

ในเบื้องหน้า และเป็นธรรมที่มีอยู่จริง 

โดยปรมัตถ์ ณ ภายใน คือ เป็นที่พึ่ง

ที่มีสภาพไม่วิปริต ดังเช่นอัตตาที่พวกลัทธิ

ภายนอกศาสนาพากันกำหนดถือเอา โดย

อาการอนัวปิรติจากความจรงิตามลกัษณะ

ของอัตตาที่มีอยู่โดยปรมัตถ์ ซึ่งพระธรรม

ปาลเถระ ได้อธิบายไว้ ในคัมภีร์ฎีกา

ลีนัตถัปปกาสนา ว่า

	 ทฺวีหิ ภาเคหิ อาโป คโต เอตฺถาติ

ทีโป, โอเฆน ปริคโต หุตฺวา อนชฺโฌตฺถโฏ

ภูมิภาโค , อิ ธ ปน จตูหิปิ โอ เฆหิ ,

สํสารมโหเฆเนว วา อนชฺโฌตฺถโฏ อตฺตา

“ทโีป”ติ อธิปฺเปโต.เตนาห“มหาสมทุทฺคตา”

ติอาทิ.อตฺตสรณาติ อตฺตปฺปฏิสรณา.

อตฺตคติกา วาติ อตฺตปรายณา ว. มา 

อญฺญคติกาติ อญฺญํ กิญฺจิ คตึ ปฏิสรณํ

ปรายณํ มา จินฺตยิตฺถ. กสฺมา? อตฺตา 

นาเมตถฺ ปรมตถฺโต ธมโฺม อพภฺนตฺรฏเฺฐน,

โส เอวํ สมฺปาทิโต ตุมฺหากํ ทีปํ ตาณํ คติ 

ปรายณน ฺติปรายณน ฺติปรายณน เตน วุตฺตํ “ธมฺมทีปา” ติอาทิ. ๑๙
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แปลความว่า  

	 ชื่อว่า ทีโป (เกาะ) เพราะอรรถ
ว่าเป็นสถานที่ที่มีน้ำโดย ๒ ส่วน, ได้แก่
ภูมิภาคที่ถูกล้อมด้วยห้วงน้ำ (แต่) ไม่ถูก
น้ำท่วม, แต่ว่าในที่นี้ อัตตา ที่ท่าน
ประสงค์เอาว่า ทีโป (เกาะ) เป็นอัตตา 
ที่ ไม่ถูกห้วงน้ำแม้ทั้ ง ๔ อย่าง หรือ
ห้วงน้ำใหญ่ คือ สังสารท่วมทับได้นั่นเอง.
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวคำ เป็นต้นว่า
มหาสมุทฺทคตา. บทว่า อตฺตสรณา 
แปลว่า มีอัตตาเป็นที่ระลึกเฉพาะ. บทว่า
อตฺตคติกา วา แปลว่า มีตนเป็นที่ไปใน 
เบื้องหน้านั่นเอง. บทว่า มา อญฺญคติกา
ความว่า เธอทั้งหลายจงอย่าคิดถึงคติ 
ที่ระลึกเฉพาะที่ไป ในเบื้องหน้าอะไรๆ 
อื่นเลย. เพราะอะไร? เพราะในบทว่า
อตฺตทีปา เป็นต้นนี้ ธรรมโดยปรมัตถ์ 
ชื่อว่า อัตตา โดยหมายถึง ธรรมที่มี 
ณ ภายใน. ธรรมโดย ปรมัตถ์ที่เป็น 
อัตตานั้น ที่เธอทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้ว
อย่างนี้ ชื่อว่า เป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง เป็นคติ 

เป็นที่ไปในเบื้องหน้า.
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เพราะเหตนุัน้ พระผูม้พีระภาคเจา้

จึงตรัสว่า “ธมฺมทีปา” เป็นต้น.

	 และอรรถกถา ขทุทกนกิาย สตุตนบิาต นัน้เอง ไดอ้รรถาธบิายวา่

อตฺตทีปาติ อตฺตโน คุเณเอว 

อตฺตโน ทีปํ กตฺวา วิจรนฺตา ขีณาสวา 

วุจฺจนฺติ. 

แปลความว่า

พระขีณาสพผู้ทำคุณธรรมของ

ตนนั่นเอง ให้เป็นที่พึ่งของตน เที่ยวไป 

ท่านเรียกว่า เป็นผู้มีอัตตาเป็นที่พึ่ง.

อัตตาโลกุตตระ อันเป็นปรมัตถ 

ธรรมที่พระอริยเจ้า เช่น พระปัญจวัคคีย์

เป็นต้น ผู้ ได้ สดับพระธรรมเทศนา

“อนตัตลกัขณสตูร”จากสมเดจ็พระสมัมา

สัมพุทธเจ้า ณ อิสิปตนมฤคทายวันแล้ว

และได้บรรลุแล้วนี้แหละ คือ ธรรมที่ 

พระสปุฏปินัโน อนัมหีลวงพอ่วดัปากนำ้ฯ 

พระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) 

สมเดจ็พระสงัฆราช (แพ ตสิสฺเทวมหาเถระ)

๒๐ คัมภีร์ปรมัตถโชติกา		อรรถกถาขุททกนิกาย		สุตตนิบาต เล่ม ๒		

หน้า ๒๔๐.
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และหลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ฯลฯ

ท่านกล่าวหมายถึง ซึ่งต่างแสดงว่า

  

พระนิพพานเป็นสภาพเที่ยง 

(นิจฺจํ) เป็นบรมสุข (ปรมํ สุขํ) เป็นอัตตา 

(อตฺตา) แท้ (มิใช่อัตตาโลกิยะอันเป็น

เพียงอัตตาสมมติ หรืออัตตาเทียม)

๒. เรื่อง “ธรรมกาย”
๒.๑. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 

และพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย ต่างเป็น “ธรรมกาย” ด้วยกัน 

ทั้งนั้น

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ เสด็จ 

อุบัติขึ้นทั้งด้วยรูปกายอุบัติ และธรรมกายอุบัติ

	 	 ดังมีปรากฏในหนังสือปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ของ

สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) ดังนี้

	 “แมอ้งคพ์ระตถาคตองัครีสศากยมนุโีคดม

สัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ซึ่งมีความปรากฏในโลก

อนัสตัวไ์ดด้ว้ยยากดงันี้ พระองคก์ไ็ดอ้บุตับิงัเกดิขึน้

แล้วในโลก ด้วยรูปกายอุบัต ิรูปกายอุบัต ิรูปกายอุบัต และธรรมกายอุบัติ
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ทั้ง ๒ ประการ พร้อมทั้งอัจฉริยอัพภูตธรรมตาม

ธรรมดานิยมโดยพุทธธรรมดา

	 ความบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายนั้น จัดเป็น

๒ คือ โอกกันติสมัยลงสู่พระครรภ์ (หยั่งลงสู่

พระครรภ์มารดาในปฏิสนธิกาลด้วยกายทิพย์

เห็นได้ด้วยตาธรรมกาย) และนิกขมนสมัย 

ประสูติจากพระครรภ์ (เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ)

	 ส่ วนความบั ง เกิดด้ วยธรรมกายนั้น

(เป็นตถาคตหรือพระพุทธเจ้า พระพุทธรัตนะนั้น)

คือ (อภิสัมโพธิสมัย) ตรัสรู้พระอนุตตสัมมา 

สัมโพธิญาณ ฯ”

	 และหน้า ๕๑–๕๒ ว่า “... ครั้งนั้น หมื่น

โลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสะเทือนสะท้าน ทั้งแสงสว่าง

ยิ่ ง ไม่มีประมาณ ก็ ได้ปรากฏเกิดมี ในโลก

ล่วง เทวานุภาพของเทพดาทั้ งหลาย ก็แล

อัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งสำเร็จด้วยธรรมดานิยม

เห็นปานใด ได้ปรากฏเกิดมีแล้วในโลก เมื่อครั้ง

พระองค์ประสูติ เป็นการเกิดด้วยรูปกายอัน

บริบูรณ์นั้น ฉันใด แม้ถึงเมื่ออภิสัมโพธิสมัย

ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นการ

เกิดด้วยธรรมกายนั้นเล่า สรรพอัศจรรย์ทั้งปวง

เห็นปานนั้น ก็ได้ปรากฏเกิดมีแล้วฉันนั้น
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	 เพราะวา่ความทีม่าปรากฏเปน็ชดัขึน้กอ่น

ในชาติความเกิดที่เป็นโลกุตตระ และความที่

โลกุตตรธรรมซึ่งไม่เป็นไปสิ้นกาลนานแล้ว และ

มาปรากฏเป็นชัดขึ้นก่อนในมนุษยโลกนี้ เป็นชาติ

ความเกิดด้วยธรรมกายแห่งสมเด็จพระผู้มี

พระภาคเจ้านั้น เป็นมหัศจรรย์ล้นล่วงคุณพิเศษ

อื่นทั้งปวง เกิดมีในโลกแล้วด้วยประการฉะนี้

	 เอตฺตาวตา มุนินฺทสฺส	 ปวตฺติทีปนา กถา

รูปกายุปฺปตฺติธมฺม– กายปุปฺตตฺวิสาอยํ

	 สทฺธาปสาทุปฺปาทาย	 สงเฺขปาปรกิติตฺติา.

	 กถาถ้อยคำที่แสดงประวัติแห่งสมเด็จ

พระอังคีรสศากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วย

สามารถความบงัเกดิขึน้ดว้ยรปูกาย และธรรมกาย 

ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แสดงเพื่อจะให้เกิดศรัทธา

และเลื่อมใสโดยย่อ ด้วยประการฉะนี้” ๒๑

๒๑  สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว), ปฐมสมโพธิ (ทรงชำระโดย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) : มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ

ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๓๓ หน้า ๑๐		และหน้า ๕๑–๕๒.
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๒๒		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ		เล่มที่ ๒๖ ขุททกนิกาย		เถรคาถา		

ข้อ ๓๖๕ หน้า ๓๔๐–๓๔๑.

๒.๑ ก. ในสรภังคเถรคาถาว่าด้วยพระพุทธเจ้า 

๗ พระองค์ ต่างเสด็จอุบัติแท้โดย “ธรรมกาย”

	 สกลํ สมตฺตํ โรคํ	 สรภงฺโค นาทฺทสํ ปุพฺเพ

	 โสยํ โรโค ทิฏฺโฐ	 วจนกเรนาติเทวสฺส ฯ

	 	 เยเนว มคฺเคน คโต วิปสฺสี

  เยเนว มคฺเคน สิขี จ เวสฺสภู   

  กกุสนฺธโกนาคมโน จ กสฺสโป

	 	 เตนญฺชเสน อคมาสิ โคตโม ฯ

		วีตตณฺหา อนาทานา	 สตฺตพุทฺธา ขโยคธา

		เยหยํ เทสิโต ธมฺโม	 ธมฺมภูเตหิ ตาทิหิ

		จตฺตาริ อริยสจฺจานิ	 อนุกมฺปาย ปาณินํ

		ทุกฺขํ สมุทโย มคฺโค	 นิโรโธ ทุกฺขสงฺขโย

		ยสฺมึ นิวตฺตเต ทุกฺขํ	 สํสารสฺมึ อนนฺตกํ

		เภทา อิมสฺส กายสฺส	 ชีวิตสฺส จ สงฺขยา

		อญฺโญ ปุนพฺภโว นตฺถิ	 สุวิมุตฺโต สพฺพธีติ ฯ ๒๒

แปลความว่า
	 “...เมือ่กอ่น เราชือ่สรภงัคะ ไมเ่คย

ไดเ้หน็โรค คอื อปุาทานขนัธ์ ๕ ครบบรบิรูณ์

ทั้งสิ้น โรคนั้น อันเราผู้ทำตามพระดำรัส

ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

ได้เห็นแล้ว
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม

ว่า พระวิปัสสี พระสิขี พระเวสสภู 

พระกกสุนัโธ พระโกนาคมนะ พระกสัสปะ

ได้เสด็จไปแล้วโดยทางใดแล พระสัมมา 

สัมพุทธเจ้า พระนามว่า โคดม ก็ได้

เสด็จไปแล้วโดยทางนั้น

	 พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ๗ พระองคน์ี้

ปราศจากตัณหา ไม่ทรงถือมั่น ทรงหยั่ง

ถึงความสิ้นกิ เลส เสด็จอุบัติแท้โดย 

ธรรมกาย ผู้คงท ี่ธรรมกาย ผู้คงท ี่ธรรมกาย ผู้คงท ทรงเอ็นดูอนุเคราะห์

สัตว์ทั้ งหลาย ได้ทรงแสดงธรรม คือ

อริยสัจจ์ ๔ อันได้แก่ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์

ความดับทุกข์ ทางเป็นที่สิ้นทุกข์ เป็นทาง

ไม่เป็นไปแห่งทุกข์ อันไม่มีที่สุดในสงสาร

เพราะกายนีแ้ตก และเพราะความสิน้ชวีตินี้

การเกิดในภพใหม่อย่างอื่นมิได้มี เราเป็น

ผู้หลุดพ้นแล้วจากสรรพกิเลส และภพ

ทั้งปวง ฯ”
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๒.๑ ข. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า 

พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย มีธรรมกายมาก

มหนฺตธมฺมา พหุธมฺมกายา. ๒๓

แปลความว่า

	 (นักปราชญ์เหล่านั้น ย่อมเป็น

พระสยัมภูปัจเจกชินเจ้า) มีธรรมใหญ่

มีธรรมกายมาก.

พระอรรถกถาจารย์ ได้อรรถาธิบาย 

พระพุทธพจน์นี้ ไว้ในคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี ว่า

กึ ภูตา ? มหนฺตธมฺมา ปูริตมหาสมฺภารา

พหุธมฺมกายา อเนกธมฺม–สภาวสรีรา. ๒๔

๒๓ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ		เล่มที่ ๓๒ ขุททกนิกาย อปทาน

ข้อ ๒ หน้า ๒๐
๒๔ คัมภีร์วิสุทธิชนวิลาสินี		อรรถกถาขุททกนิกาย		อปทาน เล่ม ๑

หน้า ๒๔๕
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๒.๑ ค. พระอรหนัตแ์สดงตนเองวา่ เปน็ธรรมกาย 

สํวทฺธิโตยํ สุคต	รูปกาโย มยา ตว

อานนฺทิโย ธมฺมกาโย	มม สํวทฺธิโต ตยา. ๒๕

แปลความว่า

	 ถามว่า ข้าแต่พระสุคตเจ้า รูปกาย 

ของพระองค์นี้ หม่อมฉันทำให้ เจริญ

เติบโตแล้ว ธรรมกายอันน่าเพลิดเพลิน

ของหม่อมฉัน อันพระองค์ทำให้เจริญ

เติบโตแล้ว.

แปลความว่า

	 ถามว่า ท่านเป็นอย่างไร? ตอบว่า

ท่านเป็นผู้มีธรรมยิ่ ง ใหญ่ คือ มีบุญ

สมภารใหญ่ อันได้บำเพ็ญมาแล้วมี  

ธรรมกายมาก คือ มีสภาวธรรมมิใช่น้อย 

เป็นกาย.

๒๕ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ		เล่มที่ ๓๓ ขุททกนิกาย		อปทาน

ข้อ ๑๕๗ หน้า ๒๘๔.
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๒.๒ ผู้ใดเห็นธรรมกายด้วยญาณจักษุ ผู้นั้น

เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 

และพระอรหันต์

	 	 ดังที่ พระธรรมปาลเถระ ได้แสดงไว้ใน

คัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

	 โส อารกาว มยฺหํ. อหญฺจ ตสฺสาติ

โส ภิกฺขุ มยา วุตฺตปฏิปทํ อปูเรนฺโต

มม ทู เรเยว. อหญิจ ตสฺส ทู เรเยว.

เ อ เตน มํ สจกฺ ขุ น า ตถาคตทสฺ สนํ

รูปกายสโมธานญฺจ จ อกรณํ, ญาณจกฺขุ

นาว ทสฺสนํ ธมฺมกายสโมธานเมว จ

ปมาณนฺติ ทสฺเสติ. เตเนวาห ธมฺมํ หิ โส

ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ปสฺสติ, ธมฺมํ อปสฺสนฺโต มํ

น ปสฺสตีติ

	 ตตถฺ“ธมโฺม นาม นววโิธ โลกตุตฺรธมโฺม,

โส จ อภิชฺฌาทีหิ ทุสฺสิต–จิตฺเตน น สกฺกา

ปสฺสิตุํ, ตสฺมา ธมฺมสฺส อทสฺสนโต ธมฺมกายํ

จ น ปสฺสตีติ ตถา หิ วุตฺตํ:–
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๒๖ คัมภีร์ปรมัตถทีปน	ี	อรรถกถาขุททกนิกาย		อิติวุตตกะ หน้า ๓๓๔.

	 “กินฺเต วกฺกลิ อิมินา ปูติกาเยน

ทิฏฺเฐน, โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ, โส มํ

ปสฺสติ. โย มํ ปสฺสติ, โส ธมฺมํ ปสฺสตีติ,

	 “ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโตติ จ

	 “ธมฺมกาโย อิติปิ, พฺรหฺมกาโย

อิติปีติ จ อาทิ. ๒๖

แปลความว่า

	 คำว่า โส อารกาว มยฺหํ, อหญฺจ 

ตสฺส (ภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียว

และเราก็อยู่ห่างไกลภิกษุนั้น) ความว่า

ภิกษุนั้น เมื่อไม่บำเพ็ญปฏิปทาที่ เรา

ตถาคตกล่าวแล้ว ให้บริบูรณ์ ก็ชื่อว่า

เป็นผู้อยู่ ไกลเราตถาคตทีเดียว, และ

เราตถาคตก็ชื่อว่าอยู่ไกลเธอเหมือนกัน.

ด้วยคำว่า พระองค์ทรงแสดงว่า การเห็น

พระตถาคตด้วยมังสจักษุก็ดี การอยู่ 

รวมกนัทางรปูกายกด็ ีไมใ่ชเ่หต,ุ การเหน็ 

ดว้ยญาณจกัษเุทา่นัน้ และการอยูร่วมกนั 

ด้วยธรรมกายต่างหาก เป็นประมาณ,
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เพราะเหตุนั้นนั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้า

จึงได้ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่า 

ภิกษุนั้น ไม่เห็นธรรม, เมื่อไม่เห็นธรรม 

ก็ไม่เห็นเราตถาคต”.

	 ในคำวา่ “เมือ่ไมเ่หน็ธรรมกไ็มเ่หน็

เราตถาคต”นัน้มอีธบิายวา่“โลกตุตรธรรม 

๙ ประการ ชื่อว่า ธรรม, ก็เธอไม่อาจจะ

เห็นโลกุตตรธรรมนั้นได้ด้วยจิตที่ถูก

อภชิฌา เปน็ตน้ ประทษุรา้ย, เพราะฉะนัน้

ก็ เหตุที่ไม่เห็นธรรม เธอชื่อว่าไม่เห็น 

ธรรมกาย”สมจรงิตามทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้

ตรัสไว้ว่า:–

	 “ดกูอ่นวกักลิประโยชนอ์ะไรแกเ่ธอ

ด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ที่เธอได้เห็นแล้ว,

ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดแล เห็นธรรม, ผู้นั้น 

ก็เห็นเราตถาคต. ผู้ใดเห็นเราตถาคต, 

ผู้นั้นก็เห็นธรรม”

	 และวา่ “เราตถาคตเปน็พระธรรม 

เราตถาคตเป็นพรหม”

	 และวา่ “เราตถาคตเปน็ธรรมกาย 

บ้าง, เป็นพรหมกาย บ้าง” ดังนี้เป็นต้น.
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๒๗ คัมภีร์ปรมัตถทีปน	ี	อรรถกถาขุททกนิกาย		จริยาปิฎก หน้า ๓๒๔.

๒.๓ พระธรรมกายของสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ 

เป็น อัตตา

	 พระธรรมปาลเถระ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์ปรมัตถ

ทีปนี ว่า

ปรํ วา อตฺตภูตโต ธมฺมกายโต อญฺญํ

ปฏิปกฺขํ วา ตทนตฺถกรํ กิเลส โจรคณํ

มินาติ หึสตีติ ปรโม. ๒๗

แปลความว่า

	 หรือบารมีย่อมทำลายปฏิปักษ์อื่น

จากธรรมกายที่ เป็นอัตตา หรือย่อม

ทำลายหมู่โจร คือ กิเลส ที่ทำความพินาศ

แก่ธรรมกายที่ เป็นอัตตาแก่ธรรมกายที่ เป็นอัตตาแก นั้น เหตุนั้น

จึงชื่อว่า ปรมะ.

	 ข้อมูลจากหลักฐานในคัมภีร์ต่างๆ ที่นำมาแสดง

พอเปน็ตวัอยา่งนีเ้พยีงพอทีจ่ะสรปุไดว้า่ พระนพิพานธาตุ 

ทีพ่ระอรหนัตส์มัมาสมัพทุธเจา้พระอรหนัตป์จัเจกพทุธเจา้ 

และพระอรหันต์สาวก ท่านได้บรรลุแล้ว ขณะยังทรง

พระชนม์ชีพอยู่ ชื่อว่า “สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ” 
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๒๘		คัมภีร์สารัตถปกาสินี		อรรถกถาสังยุตตนิกาย		ขันธวารวรรค		เล่ม ๒

หน้า ๓๔๒–๓๔๓.

เมื่อแตกกายทำลายขันธ์แล้ว ชื่อว่า ดับขันธ์ปรินิพพาน 

ด้วย “อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” นี้นั่นเอง เป็นธรรมธาตุ 

ที่ทรงคุณธรรม และสภาวะพระนิพพานอันมีแก่นสาร 

สาระในความเป็นตนโลกุตตระ (โลกุตฺตรอตฺตา) แท้ ก็คือ 

ธรรมกาย (กายทีส่ำเรจ็ดว้ยธรรม) ทีบ่รรลอุรหตัตผลแลว้ 

ของพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 

และของพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย นั่นเอง.

๒.๔ โลกุตตรธรรม ๙ อย่าง เป็นอสังขตธรรม 

และเป็นพระวรกายของพระตถาคต พระอรหันต์

	 มปีรากฏในคมัภรีส์ารตัถปัปกาสนิ ี

ว่า

	 โย โข วกฺกลิ ธมฺมนฺติ อิธ ภควา

“ธมฺมกาโย โข มหาราช ตถาคโตติ วุตฺตํ

ธมมฺกายตํ ทสเฺสต.ิ นววโิธ หิ โลกตุตฺรธมโฺม

ตถาคตสฺส กาโย นาม. ๒๘

แปลความว่า
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	 ในคำว่า “โยโข วกฺกลิธมฺมํ” นี้

พึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

แสดงความที่พระองค์เป็นธรรมกาย

ที่ตรัสไว้ว่า “ขอถวายพระพรมหาบพิตร

ธรรมกายแล คือ พระตถาคต” ความจริง 

โลกุตตรธรรม ๙ อย่าง ชื่อว่า เป็น 

พระวรกายของพระตถาคต.

มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ 

อิเม ธมฺมา โลกุตฺตรา ฯ ๒๙

๒๙ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ		เล่มที่ ๓๔ (อภิธรรมปิฎก) ข้อ ๗๐๖

หน้า ๒๗๘.

แปลความว่า

	 คำว่า “โลกุตตรธรรม ๙ อย่าง” 

ไดแ้ก่ มรรค ๔ ผล ๔ และพระนพิพานธาต ุ

(อสังขตธาตุ) ๑.

	 เพราะเหตุนั้น ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตตผลแล้วนั่นเอง 

เปน็ธรรมทีท่รงคณุธรรมของพระนพิพาน คอื พระนพโลกตุตรธรรม

๙ ประการ เป็น พระนิพพานธาต ุ โดยความหมายเดียวกันกับ

นิโรธธาตุ อันเป็นอสังขตธรรม ที่ไม่ปรากฏความเกิด ไม่ปรากฏ 

ความเสื่อมสลาย และเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่ปรากฏความแปรปรวน 

และเป็นอัตตาองค์จริง คือ พระตถาคตเจ้า พระอรหันตเจ้า.
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บทที ่๔

ศรัทธาการศึกษาสัมมาปฏิบัติ

ถึงธรรมกาย 
และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า (ต่อ)
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ศรัทธาการศึกษาสัมมาปฏิบัติ

ถึงธรรมกาย 

และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า 

(ต่อ)

๑. เรื่อง พระนิพพาน

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้เวไนยสัตว์ คือ 

สัตว์โลกที่พอจะสอนให้รู้ – ให้เข้าใจ เพื่อให้อาศัยตนโลกิยะ หรือ 

ตนโดยสมมติศึกษาสัมมาปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 

ให้ถึง คือ เป็นตนโลกุตตระ อันเป็น ตนโดยปรมัตถ ์ ให้ตนโดยปรมัตถ ์ ให้ตนโดยปรมัตถ เป็นเกาะ – 

เป็นที่พึ่ง เป็นที่ไป คือ เพื่อให้บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน 

๑ รวมเป็น พระนพโลกุตตรธรรม ๙ ประการนั้น คือ “ธรรมกาย”

อันเกิดแต่การปฏิบัติธรรมได้เข้าถึง ได้รู้ ได้เห็น (แจ้ง) และได้เป็น 

“ธรรมกาย” นี้แหละ คือ ตนแท้ – ตนโลกุตตรธรรม กล่าวคือ 

ตนโดยตนโดยตน ปรมัตถ และเป็น “อสังขตธรรม”
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๓๐ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ		เล่มที่ ๓๑ ขุททกนิกาย		ปฏิสัมภิทา

มรรค ข้อ ๕๔๙ หน้า		๔๕๓–๔๕๔.

ความเห็นแจ้งแทงตลอดนั้น เป็นไปโดยอาการตรัสรู้

พระอริยสัจจ์ ๔ ด้วยพระอริยสัจจ์ ๔ ด้วยพระอริยสัจจ์ ๔ ญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ และ

กตญาณ มีอาการ  ๑๒ ด้ วยความเห็นแจ้ งแทงตลอด

พระอรยิสจัจ ์๔ ดว้ยญาณเดยีวโดยความเปน็ของแทด้ว้ยอาการ ๑๖

ว่า ในบรรดาอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้น ในบรรดาอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้น ในบรรดาอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์

และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ เป็น สังขตธรรม ที่ปรากฏ

ความเกิด (อุปฺปาโท ปญฺญายติ) ๑ ปรากฏความเสื่อมสลาย

(วโย ปญฺญายติ) ๑ เมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวน (ฐิตสฺส

อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ) ๑ ส่วน นิโรธอริยสัจจ ์นั้น เป็นอสังขตธรรม

ที่ไม่ปรากฏความเกิด (น อุปฺปาโท ปญฺญายติ) ๑ ไม่ปรากฏความ

เสื่อมสลาย (น วโยปญฺญายติ) ๑ และเมื่อตั้งอยู่ ไม่ปรากฏความ

แปรปรวน (น ฐิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ) ๑ ๓๐

นิโรธอริยสัจจ์ โดยความเป็นอสังขตธรรม นั่นแหละ 

คือ “นิโรธธาตุ” ที่มีความหมายเดียวกันกับ “พระนิพพานธาตุ”

อนัสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดต้รสัรู ้และไดท้รงบรรล ุคอื มรรค ๔

ผล ๔ พระนิพพาน ๑ รวมเรียกว่าพระนพโลกุตตรธรรม ๙

(ประการ) แล้ว ก็คือ “ธรรมกาย” ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง

พระองค์ว่า เป็น “ธรรมกาย” อันเป็นตนโลกุตตร ตนโดยปรมัตถ์ 

นั่นเอง
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พระนิพพานนั้น บัณฑิตพึงเข้าใจความหมาย

โดย ๓ นัย คือ

๑. คุณธรรม ของพระอริยเจ้า และสภาวะ

พระนิพพาน

คุณธรรมของพระอริย เจ้ าผู้ บรรลุ

พระนิพพานธรรมนั้น คือ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ 

เป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้า ๔ ระดับ คือ

๑. ก. คุณธรรมของพระโสดาบันบุคคลผู้ละ

สัญโญชน์ (คือ กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอัน 

เป็นทุกข์) เบื้องต่ำ ๓ ด้วยพระโสดาปัตติมรรค การปฏิบัติ

เพื่อบรรลุโสดาปัตติผล ได้แก่ ละสักกายทิฏฐิ (ความเห็น 

วา่เปน็ตวัของตนเปน็เหตใุหย้ดึถอืตวัตนดว้ยตณัหา และทฏิฐ)ิ 

วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัยเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในปฏิปทา

เครื่องดำเนิน คือ ในธรรมปฏิบัติโดยทางสายกลาง ได้แก่

ศีล–สมาธิ–ปัญญา เป็นต้น) สีลัพพตปรามาส (ถือศีลพรต

อย่างงมงาย เช่น ถือว่า เพียงประพฤติศีล และวัตร 

ให้เคร่งครัด ก็พอที่จะบริสุทธิ์ หลุดพ้นได้ เพราะไม่เข้าใจ

ความหมายของไตรสิกขา คือ ศีล–สมาธิ–ปัญญา

อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘)
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๑. ข. คุณธรรมของพระสกทาคามีบุคคล ผู้ละ

สัญโญชน์ เบื้องต่ำ ๓ ได้ แล้วยังกิเลสอันมีโลภะ/ราคะ 

โทสะ โมหะ ให้เบาบางลงจากระดับพระโสดาบันบุคคล

๑. ค. คุณธรรมของพระอนาคามีบุคคล ผู้ละ

สญัโญชน ์(อนัเปน็ทางใหบ้รรลพุระอนาคามิผล (อนัเปน็ทางใหบ้รรลพุระอนาคามิผล (อนัเปน็ทางให้ ) เบือ้งตำ่

ได้อีก ๒ คือ ละกามราคะ (ความกำหนดยินดีในกาม) 

๑ ปฏิฆะ (ความขัดใจ ขึ้งเคียด แค้นเคือง หรือ หงุดหงิด 

ด้วยอำนาจโทสะ) ๑ 

๑. ง. คุณธรรมของพระอรหันตบุคคล ผู้ละ

สญัโญชน์ (อนัเปน็ทางให้สญัโญชน์ (อนัเปน็ทางให้สญัโญชน บรรลุพระอรหตัตผล ์(อนัเปน็ทางใหบ้รรลุพระอรหตัตผล ์(อนัเปน็ทางให้ ) เบือ้งสงู ๕

(รวมเป็นญาณละสัญโญชน์ได้ทั้ง ๑๐) ได้แก่ รูปราคะ

(ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต) ๑ อรูปราคะ (ความ

ติดใจในอรูปธรรมอันประณีตอย่างยิ่ ง )  ๑ มานะ 

(ความถือตัว ถือตน ว่า ตัวเป็นโน่นเป็นนี่) ๑ อุทธัจจะ

(ความฟุง้ซา่น) ๑ และอวชิชา (ความไมม่วีชิชา ใหรู้แ้จง้ – 

เห็นแจ้งชัดในสภาวธรรมและอริยสัจจธรรมตามความ 

เป็นจริง) ๑ 
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๓๑		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๓๑ ขุททกนิกาย ปาฏิกวรรค

	 ข้อ ๗๓๘ หน้า ๖๒๙–๖๓๔.

๑. จ. คุณลักษณะ/สภาวะพระนิพพานธาตุนั้น 

ทา่นพระธรรมเสนาบดสีารบีตุร ไดแ้สดงไวใ้นวปิสัสนากถา 

๔๐ ข้อ มีเป็นต้นว่า “เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์

โดยความมีอาพาธ ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อพิจารณา

เห็นว่า ความดับแห่งเบญจขันธ์ เป็นนิพพานไม่มีอาพาธ

ย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม” คือ เที่ยงต่อการบรรลุ

มรรคผลนพิพาน ( อธบิายความวา่ ยอ่มหยัง่ลงสูม่รรคญาณ 

ผลญาณ) ดังพระธรรมภาษิตในวิปัสสนากถา ปัญญา 

วรรค ๓๑ ว่า 

กตเม จตฺตาฬีสาย อากาเรหิ 

อนโุลมกิ ํขนตฺ ึปฏลิภต ิกตเมห ิจตตฺาฬสีาย 

อากาเรหิ สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติฯ 

ปญจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต 

คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต 

ปโลกโต อตีโิต อปุททฺวโต ภยโต อปุสคคฺโต 

จลโต ปภงฺคโต อทฺธุวโต อตฺตาณโต 

อเลณโต อสรณโต รติตฺโต ตจุฉฺโต สญุญฺโต 

อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต 

อสารกโต อฆมูลโต วธกโต วิภวโต 

สาสวโต สงขฺตโต มารามสิโต ชาตธิมมฺโต 
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ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต 

โสกธมมฺโต ปรเิทวธมมฺโต อปุายาสธมมฺโต 

สงฺกิเลสิกธมฺมโต 

ปญฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ปสฺสนฺโต 

อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ 

นิ โรโธ นิจฺจํ  นิพฺพานนฺติ  ปสฺสนฺโต  

สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ

ปญฺจกฺขนฺเธ ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต 

อนุ โลมิกํ  ขนฺตึ  ปฏิลภติ  ปญฺจนฺนํ  

ขนฺธานํ นิโรโธ สุขํ นิพฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต 

สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ...ฯลฯ

แปลความว่า

ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติ ด้วย

อาการ ๔๐ อะไรบ้าง ย่างลงสู่สัมมัตต– 

นิยาม ด้วยอาการ ๔๐ อะไรบ้าง

ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์ 

โดยความเป็นของไม่เที่ยง ๑ เป็นทุกข์ ๑

เป็นโรค ๑ เป็นดังหัวฝี ๑ เป็นดังลูกศร ๑ 
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เป็นความลำบาก ๑ เป็นอาพาธ ๑ เป็น 
อย่างอื่น ๑ เป็นของชำรุด ๑  เป็น 
เสนียด ๑ เป็นอุบาทว์ ๑ เป็นภัย ๑ 
เป็นอุปสรรค ๑ เป็นความหวั่นไหว ๑ 
เป็นของผุพัง ๑ เป็นของไม่ยั่งยืน ๑ 
เป็นของไม่มีอะไรต้านทาน ๑ เป็นของ 
ไม่มีอะไรป้องกัน ๑ เป็นของไม่ เป็น 
ที่พึ่ง ๑ เป็นของว่าง ๑ เป็นของเปล่า ๑ 
เป็นของสูญ ๑ เป็นอนัตตา ๑ เป็นโทษ ๑ 
เปน็ของมีความแปรปรวนไปเปน็ธรรมดา ๑
เป็นของหาสาระมิได้ ๑ เป็นมูลแห่ง 
ความลำบาก ๑ เป็นดังเพชฌฆาต ๑ 
เป็นความเสื่อมไป ๑ เป็นของมีอาสวะ ๑
เป็นของอันปัจจัยปรุงแต่ง ๑ เป็นเหยื่อ 
แห่งมาร ๑ เป็นของมีความเกิดเป็น
ธรรมดา ๑ เป็นของมีความแก่เป็น
ธรรมดา ๑ เป็นของมีความป่วยไข้
เป็นธรรมดา ๑ เป็นของมีความตาย
เป็นธรรมดา ๑ เป็นของมีความเศร้าโศก 
เป็นธรรมดา ๑ เป็นของมีความร่ำไร 
เป็นธรรมดา ๑ เป็นของมีความคับแค้น 
เปน็ธรรมดา ๑ เปน็ของ มคีวามเศรา้หมอง 

เป็นธรรมดา ๑
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เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ์

โดยความเปน็ของไมเ่ทีย่ง ยอ่มไดอ้นโุลม

ขันติ เมื่อพิจารณาเห็นว่า ความดับแห่ง       

เบญจขนัธ ์เปน็ นพิพานเทีย่งแท ้ยอ่มยา่ง

ลงสู่สัมมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ์

โดยความเป็นทุกข์ ย่อมได้อนุโลมขันติ

เมือ่พจิารณาเหน็ความดบัแหง่เบญจขนัธ์

เปน็นพิพานเปน็สขุ ยอ่มยา่งลงสูส่มัมตัต

นิยาม ฯลฯ

พระธรรมภาษิตใน วิปัสสนากถานี้ แสดงอาการบรรลุ

มรรค ผล นิพพาน ว่า เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดย

ความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเป็นธรรมที่ไม่มี

แกน่สารสาระ เปน็ธรรมทีป่ระกอบดว้ยปจัจยัปรงุแตง่ คอื สงัขตธรรม

เป็นธรรมที่ต้องเกิด–แก่–เจ็บ–ตาย ...ฯลฯ ย่อมได้อนุโลมขันติ 

คือ เห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์ ภูมิจิตสูงขึ้นสู่

อนุโลมญาณต่อเมื่อภิกษุตกกระแสพระนิพพานพิจารณาเห็น

ความดับแห่งเบญจขันธ์ของพระอรหันต์ผู้ดับขันธปรินิพพาน

ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในอายตนนิพพานจึงเห็นแจ้งชัด

ด้วยญาณรัตนะของพระธรรมกาย ว่า พระนิพพานธาตุของ

พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้า และ
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พระอรหนัตส์าวก (ผูด้บัขนัธปรนิพิพาน ดว้ยอนปุาทเิสสนพิพานธาตุ

นัน้นัน่แหละ เปน็ นพิพานทีเ่ทีย่ง เปน็สขุ เปน็ปรมตัถงั (อตัตาแท)้

เปน็ธรรมทีม่แีกน่สารสาระ เปน็พระนพิพานธรรมทีไ่มป่ระกอบดว้ย

ปจัจยัปรงุแตง่ คอื อสงัขตธรรม เปน็อมตธรรมทีไ่มม่คีวามเกดิใหม ่

ไม่มีความแก่ ไม่มีความเจ็บไข้ (ไม่อาพาธ) และไม่ตาย เป็น

(อมตธรรม) ฯลฯ ๔๐ ข้อ นั้นนั่นเอง จึงหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม

คือ เที่ยงต่อการบรรลุมรรค – ผล – นิพพาน ได้แก่ หยั่งลง

ในขณะมรรคญาณ ผลญาณ ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้

๒. เรื่อง พระนิพพานธาตุ :
ธรรมที่ทรงคุณธรรม และสภาวะพระนิพพาน

๒.๑ พระนิพพานธาตุ ๒ อย่าง 

พระนิพพานธาตุ ได้แก่ วิราคธรรม อัน

เป็นที่ สิ้ น ไปแห่งสรรพกิ เลสนี้ ได้ ในความหมายว่า 

“วิราคธรรม ธรรมอันออกแล้วจากตัณหา”  และ          

ดังพระพุทธดำรัสว่า

เทฺวมา ภิกฺขเว นิพฺพานธาตุโย, กตมา  

เทฺว สอุปาทิ เสสา จ นิพฺพานธาตุ 

อนุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ. ๓๒

๓๒		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ

ข้อ ๒๒๒ หน้า ๒๕๘–๒๕๙.
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แปลความว่า

ภกิษทุัง้หลาย นพิพานธาต ุ๒ ประการ นี,้ 

๒ ประการ เปน็ไฉน คอื สอปุาทเิสสนพิพานธาต ุ๑

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑.

ตามพระพุทธดำรัสข้างต้นนี้ พระนิพพานธาตุ

มี ๒ ประการ คือ 

๒.๑ ก. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ 

คือ พระนิพพานธาตุของพระอรหันต์

ที่ยังครองเบญจขันธ์อยู ่(ยังมีชีวิตอยู่) ได้ในพระบาลีว่า

กตมา จ ภิกฺขเว สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรหํ โหติ ขีณาสโว

วุ สิ ตฺ ว า ก ต ก รณี โ ย โ อ หิ ต ภ า โ ร

อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสํโยชโน

สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต ตสฺส ติฏฺฐนฺเตว 

ปญฺจิ นฺ ทฺ ริ ย านิ  เ ยสํ  อวิฆาตตฺ ตา 

มนาปามนาปํ  ปจฺจนุ โภติ  สุขทุกฺขํ  

ปฏิ สํ เวทยติ  ตสฺ ส  โย  ราคกฺข โย       

โทสกฺขโย โมหกฺขโย อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว 

สอุปาทิเสสานิพฺพานธาต.ุ..ฯเปฯ...
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๓๓		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ

ข้อ ๒๒๒ หน้า ๒๕๘–๒๕๙.

เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏฺฐธมฺมิกาส

อุปาทิเสสา ภวเนตฺติสงฺขยา. ๓๓

แปลความว่า

ภกิษทุัง้หลาย ก ็สอปุาทเิสส นพิพานธาตุ

เป็น ไฉน ภิกษุ ในพระธรรมวินั ยนี้  

เ ป็ นพ ร ะอ รหั น ตขีณ าสพ อยู่ จ บ

พรหมจรรย์ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว

ปลงภาระลงได้แล้ว บรรลุประโยชน์

ของตนแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้ว

หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้น 

ยอ่มเสวยอารมณท์ัง้ทีพ่งึใจ และไมพ่งึใจ 

ยังเสวยสุขและทุกข์อยู่ เพราะความที่ 

อินทรีย์ ๕ ทั้งหลายของเธอตั้งอยู่นั่นเอง 

เป็นธรรมชาติไม่บุบสลาย ภิกษุทั้งหลาย 

เราเรยีกความสิน้ไปแหง่ราคะ ความสิน้ไป 

แห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะนี้

ของภิ กษุนั้ น ว่ า เป็ น สอุปาทิ เ สส

นิพพานธาตุ...ฯลฯ..
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ธาตอุยา่งหนึง่แล เปน็ไปในธรรม

อันแลเห็นแล้ว (คือ ในอัตภาพปัจจุบัน) 

ในโลกนี้ ชื่อว่า (นิพพานธาตุ) มีอุปาทิ 

(เบญจขันธ์) ยังเหลือเพราะสิ้นตัณหา

อันนำไปสู่ภพ.

๒.๑ ข. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 

คือ พระนิพพานธาตุของพระอรหันต์

ที่เบญจขันธ์แตกทำลายแล้ว (ตาย) ดังพระบาลีว่า

กตมา จ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา 

นิพฺพานธาต ุ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรหํ โหติ 

ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร 

อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสํโยชโน 

สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต ตสฺส อิเธว ภิกฺขเว 

สพฺพ เวทยิตานิ  อนภินนฺทิตานิ  สีติ  

ภวิสฺสนฺติ อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา 

นิพฺพานธาตุ...ฯเปฯ
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อนุปาทิเสสา ปน สมฺปรายิกา 

ยมฺหิ นิรุชฺฌนฺติ ภวานิ สพฺพโส. ๓๔

แปลความว่า

๓๔		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ

ข้อ ๒๒๒ หน้า ๒๕๙.

ภกิษทุัง้หลาย ก ็อนปุาทเิสส นพิพานธาตก ็อนปุาทเิสส นพิพานธาตุก ็อนปุาทเิสส นพิพานธาต

เป็น ไฉน  ภิ กษุ ในพระธรรมวินั ยนี้  

เ ป็ นพ ร ะอ รหั น ตขีณ าสพ  อยู่ จ บ

พรหมจรรย์ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว

ปลงภาระลงได้แล้ว บรรลุประโยชน์

ของตนแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้ว

หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ เวทนา

ทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของภิกษุนั้น 

เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาต (อันกิเลสทั้งหลายมีตัณหา

เป็นต้น) ให้เพลิดเพลินมิได้แล้ว จัก 

(ดับ) เย็น ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ...ฯลฯ

ส่วนธาตุเป็นไปในธรรมอันจะพึงถึง 

ข้างหน้า เป็นที่ซึ่งภพทั้งหลายดับโดย 

ประการทั้งปวง เป็น (นิพพานธาตุ) 

หาอุปาทิ (เบญจขันธ์) เหลือมิได้.
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๓๕		ปรมัตถทีปน	ี	อรรถกถา ขุททกนิกาย		อิติวุตตกะ หน้า ๑๘๘.
๓๖ อรรถกถาขุททกนิกาย		ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒		หน้า ๒๗๙

อนึ่ง พระธรรมปาลเถระ ได้อรรถาธิบาย 

“พระนิพพานธาตุ” ตามพระพุทธดำรัสนี้ว่า “เป็นธรรม

ที่ทรงสภาวะพระนิพพาน” ดังมีปรากฏในคัมภีร์  

ปรมัตถทีปนี ว่า

ตเทว นิสฺสตฺตนิชฺชีวฏฺ เฐน สภาว–

ธารณฏฺเฐน จ ธาตูติ  นิพฺพานธาตุ.๓๕

แปลความว่า

พระนิพพานนั้นนั่นเอง ชื่อว่า เป็นธาต ุ

เพราะความหมายวา่ไมม่สีตัว์ และไมม่ชีวีะ

และเพราะความหมายว่า เป็นธรรมที่ 

ทรงสภาวะ (พระนพิพาน) ไว้ เพราะเหตนุัน้

จึงชื่อว่าพระนิพพานธาตุ.

พระนิพพานนั้น เป็นสภาวะที่สูญแต่กิเลส 

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน และสูญจากสังขาร ได้แก่

อัตตาโลกิยะทั้งปวง จึงชื่อว่า “อัคคสูญ” คือ ความสูญ

อันเป็นเลิศจากตน (โลกิยอัตตา) และสิ่งที่เนื่องด้วย

ตนนัน้ และอกีอยา่งหนึง่ คอื สญูจากสังขาร (ความปรงุแตง่) 

ทั้งปวง๓๖ นี้ได้ในกรณีพระอเสขมุนีผู้บรรลุ “สอุปาทิเสส นี้ได้ในกรณีพระอเสขมุนีผู้บรรลุ “สอุปาทิเสส นี้ได้
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๓๗ อรรถกถาขุททกนิกาย		ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒		หน้า ๒๗๙

นิพพานธาตุ” แต่ยั งคงเบญจขันธ์อยู่  และชื่อว่า 

“ปรมัตถสูญ” คือ ความสูญอันเป็นประโยชน์สูงสุด

เพราะไมม่สีงัขารทัง้ปวง๓๗ กลา่วคอื ไมม่ทีัง้ความปรงุแตง่ 

และทั้งเบญจขันธ์ นี้ได้กรณีพระอเสขมุนีผู้ดับเบญจขันธ์

แลว้ (ตาย) และปรนิพิพานดว้ย “อนปุาทเิสสนพิพานธาต”ุ 

อันเป็นอมตธรรมที่ไม่มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป 

จึงชื่อว่า เป็นสภาพ “เที่ยง (นิจฺจํ)” “เป็นบรมสุข

(ปรมํ สุขํ)” และ “ยั่งยืน/มั่นคง (ธุวํ/สสฺสตํ)”

พระนิพพานธาตุที่ทรงสภาวะพระนิพพาน 

หาได้สูญสิ้นหมดไปด้วยไม่ อุปมาดังเรือนว่าง หม้อว่าง 

มไิดห้มายความวา่ เรอืนและหมอ้ไมม่ ีหรอืสญูสิน้ไปหมดไป 

เพียงแต่ว่า เรือนหรือหม้อนั้นว่างจากสิ่งอื่น อันไม่มี

แก่นสารสาระในความเป็นเรือนหรือหม้อนั้น เท่านั้น
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๓. อายตนะ คือ พระนิพพาน

เป็นที่ สถิตอยู่ ของพระนิพพานธาตุของ

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ที่ท่านนิพพานแล้วด้วย

อนปุาทเิสสนพิพานธาตุ เพราะเหตนุัน้พระผูม้พีระภาคเจา้ อนปุาทเิสสนพิพานธาตุ เพราะเหตนุัน้พระผูม้พีระภาคเจา้ อนปุาทเิสสนพิพานธาต

จึงตรัสคำว่า “เต ยนฺเต อจฺจุตํ ฐานํ ยตฺถ คนฺตฺวา

น โสจเร” แปลความว่า “พระนิพพานเป็นสถานที่ที่ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงอีก พระอริยเจ้าพระอรหันต์ ผู้ไปถึง

พระนิพพานแล้วไม่ต้องเศร้าโศก” ดังพระพุทธดำรัส ว่า

อหึสกา เย มุนโย นิจฺจํ กาเยน สํวุตา

เต ยนฺติ อจฺจุตํ ฐานํ ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเร. ๓๘

แปลความว่า

พระมุนีเหล่าใด ผู้ไม่เบียดเบียน 

สำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิตย์ พระมุนี 

เหล่านั้น ย่อมไปสู่สถานที่อันไม่จุติ  

ซึ่งเป็นที่ไปแล้วไม่เศร้าโศก.

๓๘		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย		ธรรมบท

คาถา ข้อ ๒๗ หน้า ๔๕.
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พระพุทธดำรัสนี้ พระพุทธโฆษาจารย์ ได้อรรถา 

ธิบายไว้ในคัมภีร์ ธัมมปทัฏฐกถา ว่า

อจฺจุตนฺติ สสฺสตํ. ฐานนฺติ อกุปฺปฏฺฐานํ 

ธุวฏฺฐานํ .  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  คนฺตฺวา น 

โสจนฺติ น วิหญฺญนฺติ. ตํ นิพฺพานฏฺฐานํ 

คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ. ๓๙

๓๙		คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย		ธรรมบทคาถา ภาค ๖

หน้า ๑๘๐.

แปลความว่า
บทว่า อจฺจุตํ คือ เที่ยง. บทว่า ฐานํ

ได้แก่ สถานที่อันไม่กำเริบ คือ สถานที่

อันยั่งยืน. บทว่า ยตฺถ เป็นต้น มีความว่า 

พระมุนีทั้งหลายย่อมไปสู่ สถานที่ คือ

พระนิพพาน ซึ่งเป็นที่ (พระอเสขมุนี 

ทั้ งหลาย) ไปแล้ว ไม่ เศร้าโศก คือ 

ไม่เดือดร้อน.

สถานที่นั้นอยู่พ้นภพภูมิอันเป็นโลกิยะทั้งสิ้น

จึงชื่อว่า “โลกุตตรภูมิ” ไม่มีโลกนี้โลกหน้า และทั้งไม่มี 

พระจนัทรแ์ละพระอาทติยท์ัง้ ๒ ในอายตนะ (คอื พระนพิพาน) 

นั้น 
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การเขา้ถงึ และ รู–้เหน็อายตนะ (คอื พระนพิพาน) 

นั้นได้ ด้วยอายตนะ (เครื่องเชื่อมต่อ) ที่ละเอียดเสมอกัน 

ได้แก่ ญาณรัตนะของพระธรรมกายที่ละเอียด บริสุทธิ์ 

ผ่องใส ละอุปาทานในเบญจขันธ์ของกายโลกิยะ

และปล่อยวางความยินดีในฌานสมาบัติได้แม้เพียง

ชั่วคราวเป็นวิกขัมภนวิมุตติ ขึ้นไป ถึงธรรมกายที่

บรรลุมรรค ผล นิพพาน (ธาตุ) แล้วเท่านั้นอายตนะอื่น 

ได้แก่ จักขุวิญญาณ ของมนุษย์ ทิพย์ พรหม อรูปพรหม 

ไม่อาจเข้าถึง และรู้–เห็น อายตนะ (คือ พระนิพพาน) นี้

ได้เลยพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า

อธิ ค โต  โข  มยายํ  ธมฺ โม 

คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต

อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย. ๔๐

แปลความว่า
ธรรมที่ เร าบรรลุ แล้ วนี้ แ ล 

เป็นสภาพลึกซึ้ง เห็นได้ยาก ตรัสรู้

ตามได้ยาก เป็นธรรมสงบระงับ ประณีต

ไม่ เป็นวิสัยที่หยั่ งลงได้ด้วยตรรกะ

เป็นธรรมละเอียด อันบัณฑิตจะพึง

รู้แจ้งได้.

๔๐		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๔ วินัยปิฎก มหาวรรค		ข้อ ๗

หน้า ๘.
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๔๑		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย		อุทาน

ข้อ ๑๕๘ หน้า ๒๐๖–๒๐๗.

อายตนะ (คือ พระนิพพาน) 

อันเป็นสถานที่ที่ไม่มีความทุกข ์  (คือ อันเป็นสถานที่ที่ไม่มีความทุกข ์  (คือ อันเป็นสถานที่ที่ไม่มีความทุกข

เป็นสุข) มีอยู่ ดังพระพุทธดำรัสว่า

อตฺถิ ภิกฺ ข เว ตทายตนํ ยตฺถ เนว

ปฐวี น อาโป น เตโช น วาโย น

อากาสานญฺจายตนํ น วิญฺญาณญฺจายตนํ

น อากิญฺจญฺญายตนํ น เนวสญฺญา

นาสญฺญายตนํ นายํ โลโก น ปรโลโก

น อุโภ จนฺทิมสุริยา. , ตมหํ ภิกฺขเว

เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ฐิตึ น จุตึ

น อุ ปฺ ปตฺ ตึ , อปฺ ปติ ฏฺ ฐํ อปฺ ป วตฺ ตํ

อนารมฺมณเมว ตํ เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส. ๔๑

แปลความว่า

ภิ ก ษุ ท ั ้ ง ห ล า ย  อ า ย ต น ะ  ( คื อ

พระนิพพาน) นั้น มีอยู่ ดิน น้ำ ไฟ ลม 

อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ 

อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญาย 

ตนะ โลกนี้ โลกหน้า พระจันทร์และ 

พระอาทิตย์ทั้งสอง ย่อมไม่มีในอายตนะ 
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(นิพพาน) ใด, ภิกษุทั้งหลาย เราย่อม

ไมก่ลา่วซึง่อายตนะ (พระนพิพาน) นัน้วา่ 

เป็นการมา เป็นการไป เป็นการตั้งอยู่ 

เป็นการจุติ เป็นการอุบัติ, อายตนะ 

(พระนิพพาน) นั้น หาที่ตั้งอาศัยมิได้ 

มิได้เป็นไป หาอารมณ์มิได้ นี้แล เป็น

ที่สุดแห่งทุกข์.

คำว่า “อายตนะ” แปลความว่า “ที่สถิตอยู่” 

(วาสฏฺฐาน) ดังปรากฏในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ว่า

อายตน ศัพท์ ๔๒ เป็นไปในความหมาย คือ

(๑) ประเทศที่เกิด (สญฺชาติเทส)

(๒) เหต ุ(เหตุ)

(๓) ที่สถิตอยู่ (วาสฏฺฐาน)

(๔) บ่อเกิด (อากร)

(๕) ที่ประชุม (สโมสรณฏฺฐาน)

(๖) ยังบทให้เต็ม (ปทปูรณ).

๔๒	 	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

วัดราชบพิธ, พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพ:โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๒๒๖.
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คำว่า “การไป” ในความหมายนี้ มิใช่กิริยา

การไปที่ปรากฏมีใน สังขาร/สังขตธรรม (ธรรมที่เป็นไป 

ในภูมิทั้ง ๓ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ และ อรูปาวจรภูมิ 

เพราะเป็นกิริยาการไปที่เกี่ยวเนื่องด้วยสังขาร/สังขตธรรม 

เช่น การไปจากสถานที่หนึ่งสู่สถานที่หนึ่ง หรือการไป 

ด้วยฤทธิ์ที่มีฌานสมาบัติเป็นบาทเป็นต้น) แต่เป็นการไป

ด้วยญาณรัตนะของพระธรรมกายของ พระอเสขมุนี

ทั้งหลายนั่นเอง.

อนึ่ ง  ตามพระพุทธดำรัสที่ยกมาแสดงไว้นี้   

พระพุทธองค์ตรัส  หมายถึ ง  สถานที่ สถิตอยู่ ของ

พระนิพพานธาตุ อันเป็นอมตธรรมของพระอเสขมุนี คือ 

ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจก

พุทธเจ้า และของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า

ซึ่งดับเบญจขันธ์แล้วเข้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส

นิพพานธาตุที่ทรงสภาวะพระนิพพาน นั่นเอง
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๔๓		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๓ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ข้อ ๕๐๕–๕๐๘		หน้า ๔๕๙–๔๖๑.

๔. เรื่อง อาการตรัสรู้

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกะโพธิราชกุมาร 

ในโพธิราชกุมารสูตร ราชวรรค มีความว่า ๔๓

๔.๑ การบรรลุฌาน ๔

ดูก่อนราชกุมาร ครั้นตถาคตบริโภค 

อาหารหยาบ ฟื้นกำลังคืนได้แล้ว ก็สงัดแล้ว 

จากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรม ได้บรรลุ

ปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิด 

แต่วิเวกอยู่

ได้บรรลุทุ ติ ยฌานที่ มี ความผ่อง ใส 

ในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก 

ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุข 

อันเกิดแต่สมาธิอยู่

มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข 

ด้วยนามกาย (คือ จิตใจ) เพราะปีติสิ้นไป ได้บรรลุ

ตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า 

‘ผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข’ 

ดังนี้อยู่
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ได้บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข 

มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขา เพราะละสขุละทกุขไ์ด ้

และได้เพราะโสมนัสโทมนัสดับไปก่อนแล้วอยู่

๔.๒ การบรรลุวิชชา ๓

ตถาคตนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ  บริสุทธิ์  

ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 

ควรแก่การงาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ได้ 

น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ ตถาคต

นั้ นย่อมระลึกชาติก่อนได้ เป็นอันมาก คือ 

ระลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง ... ตถาคต 

นั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้ง 

อ า ก า รพร้ อ มทั้ ง อุ เ ท ศด้ ว ยป ร ะก า รฉ ะนี้  

ดูก่อนราชกุมาร นี้ เป็นวิชชาที่ ๑ ที่ตถาคต 

ได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรี  อวิชชา 

ถูกกำจัดแล้ว  วิชชาเกิดขึ้นแล้ว  ความมืด 

ถูกกำจัดแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว แก่ตถาคต 

ผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีจิตมุ่งนิพพานอยู่
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ตถาคตนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ  บริสุทธิ์  

ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 

ควรแกก่ารงาน ตัง้มัน่ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ไดน้อ้มจติ 

ไปเพื่อจุตูปปาตญาณ ตถาคตนั้นเห็นหมู่สัตว์ 

ผู้กำลังจุติ กำลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 

มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุ 

อันบริสุทธิ์ล่วงจักษุวิสัยของมนุษย์ ... ย่อมรู้ชัด 

ซึ่งหมู่สัตว์ผู้ เป็นไปตามกรรมได้ด้วยประการ 

ฉะนี้  ดูก่อนราชกุมาร นี้ เป็นวิชชาที่  ๒ ที่  

ตถาคตได้บรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรี  

อวิชชาถูกกำจัดแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว ความมืด 

ถูกกำจัดแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว แก่ตถาคต 

ผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีจิตมุ่งนิพพานอยู่

ตถาคตนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ 

ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 

ควรแก่การงาน ตั้ งมั่ น ไม่หวั่ น ไหวอย่ างนี้  

ได้น้อมจิตไปเพื่ ออาสวักขยญาณ  ได้ รู้ ชัด 

ตามความเป็นจริ งว่ า  ‘นี้ทุกข์  นี้ทุกขสุทัย 

นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้ 

อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธ 

คามินีปฏิปทา’ เมื่อตถาคตนั้นรู้เห็นอย่างนี้ จิตก็ 
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หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ 

แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มี  

ญาณหยัง่รูว้า่จติหลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิิน้แลว้ 

พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว 

กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ ได้มีอีก’ ดังนี้  

ดูก่อนราชกุมาร นี้ เป็นวิชชาที่ ๓ ที่ตถาคต 

ได้บรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชา 

ถกูกำจดัแลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ ความมดืถกูกำจดัแลว้ 

แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว แก่ตถาคตผู้ไม่ประมาท 

มีความเพียร มีจิตมุ่งนิพพานอยู่

๕. ตรัสสอนหลักวิธีปฏิบัติสมถวิปัสสนา

เพื่อทำนิพพานให้แจ้ง

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, 

ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ตามประกอบความพอใจในความ 

คลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, เป็นผู้พอใจในหมู่, ยินดีในหมู่, ตามประกอบ 

ความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอ เธอนั้น จักเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่ง

ในความสงัดเงียบนั้น ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่มีได้.

เมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้ว จักถือ

เอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้น  ข้อนี้ ก็ไม่เป็นฐานะ

ที่มีได้.
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เมื่อไม่ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้ว จักยัง

สัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้น ข้อนี้ ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้.

เมื่อไม่ถือเอาสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้ว 

จักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้น ข้อนี้ ก็ไม่เป็น

ฐานะที่มีได้.

เมื่อไม่ถือเอาสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้ว 

จักละสังโยชน์ทั้งหลายนั้น ข้อนี้ ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้.

เมื่อไม่ละสังโยชน์ทั้งหลายแล้ว จักทำนิพพานให้แจ้งนั้น 

ข้อนี้ ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลย.

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่ไม่พอใจในความคลุกคลีกันเป็น 

หมู่ๆ, ไม่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ไม่ตามประกอบความ 

พอใจในความคลกุคลกีนัเปน็หมู่ๆ , ไมเ่ปน็ผูพ้อใจในหมู,่ ไมย่นิดใีนหมู,่ 

ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอ เธอนั้น จักเป็นผู้

โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้น ข้อนี้ เป็นฐานะที่มีได้

เป็นได้.

เมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้ว จักถอืเอา

นิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้น ข้อนี้ ก็เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.นิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้น ข้อนี้ ก็เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.นิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้น ข้อนี้ ก็เป็นฐานะที่มีได้เป

เมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้ว จักยังสัมมา

ทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้น ข้อนี้ ก็เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.
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เมื่อถือเอาสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้ว

จกัยงัสมัมาสมาธแิหง่มรรคและผลใหบ้รบิรูณน์ัน้ ขอ้นี ้กเ็ปน็ฐานะ

ที่มีได้เป็นได้.

เมื่อถือเอาสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้ว 

จักละสังโยชน์ทั้งหลายนั้น ข้อนี้ ก็เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.

เมือ่ละสงัโยชนท์ัง้หลายไดแ้ลว้ จกัทำนพิพานใหแ้จง้ไดน้ัน้ 

ข้อนี้ ก็เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แล.” ๔๔

๔๔		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๒		อังคุตตรนิกาย		ฉักกนิบาต

ข้อ ๓๓๙ หน้า ๔๗๒–๔๗๓. (คำแปลจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์

ของกองตำราคณะธรรมทานไชยา พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๒๘๕–๒๘๖)
๔๕		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐเล่มที่ ๒๑ อังคุตตรนิกายจตุกกนิบาต

ข้อ ๑๗๐ หน้า ๒๑๑–๒๑๒.		และ เล่มที่ ๓๑ ขุททกนิกาย

ปฏิสัมภิทามรรค ข้อ ๕๓๔–๕๔๓ หน้า ๔๓๒–๔๔๘.

๖. เรื่อง ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้น

อนึ่ง ท่านพระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก ได้แสดงปฏิปทา 

เพื่อความหลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน และท่าน 

พระสารีบุตร ได้อธิบายความไว้ ดังต่อไปนี้

๖. ก. เจริญวิปัสสนา โดยมีสมถะเป็นเบื้องต้น 

ธรรมภาษิตว่า ๔๕
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“อาวโุสทัง้หลาย ภกิษใุนศาสนานี ้

ย่ อม เจริญวิ ปั สสนาอั นมี สมถะ เป็ น 

เบื้องต้น. เมื่อภิกษุนั้นเจริญวิปัสสนา 

อันมีสมถะเป็นเบื้องต้นอยู่ มรรคย่อมเกิด. 

ภิกษุนั้น เจริญ ทำให้มาก ซึ่งมรรคนั้นอยู่ 

ย่อมละสังโยชน์ได้. อนุสัยย่อมสิ้นไป.”

ท่านพระสารีบุตรได้อธิบาย

ความไว้ว่า

“ภิกษุเจริญวิปัสสนามีสมถะ

เป็นเบื้องต้นอย่างไร ?

ค ว า ม ที่ จิ ต มี อ า ร ม ณ์ เ ดี ย ว 

ไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถแห่งเนกขัมมะ 

เป็นสมาธิ วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา 

เห็นธรรมที่เกิดขึ้นในสมาธินั้น โดยความ 

เป็นสภาพไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ 

โดยความเป็นอนัตตา ด้วยประการดังนี้ 

สมถะจึงมีก่อน วิปัสสนามีภายหลัง 

เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เจริญ 

วิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้น...
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ค ว า ม ที่ จิ ต มี อ า ร ม ณ์ เ ดี ย ว 

ไมฟุ่ง้ซา่นดว้ยสามารถแหง่ความไมพ่ยาบาท 

เป็นสมาธิ  ความที่จิตมีอารมณ์เดียว 

ไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถแห่งอาโลกสัญญา 

เป็นสมาธิ ... ความที่จิตมีอารมณ์เดียว 

ไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถแห่งความเป็น 

ผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก 

ด้วยสามารถแห่งความเป็นผู้พิจารณา 

เห็นความสละคืนหายใจเข้า เป็นสมาธิ 

วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาเห็นธรรม 

ที่เกิดขึ้นในสมาธินั้น โดยความเป็นสภาพ 

ไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็น 

อนัตตา ด้วยประการดังนี้ สมถะจึงมีก่อน 

วิปัสสนามีภายหลัง เพราะเหตุนั้น ท่านจึง 

กล่าวว่า เจริญวิปัสสนามีสมถะเป็น 

เบื้องต้น...
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คำว่า มรรคย่อมเกิด ความว่า 

มรรคย่อมเกิดอย่างไร?

สัมมาทิฏฐิด้ วยอรรถว่ า เห็น 

เป็นมรรคย่อมเกิด สัมมาสังกัปปะด้วย 

อรรถวา่ดำร ิเปน็มรรคยอ่มเกดิ สมัมาวาจา 

ด้วยอรรถว่า กำหนด เป็นมรรคย่อมเกิด 

สัมมากัมมันตะด้วยอรรถว่าเป็นสมุฏฐาน 

เป็นมรรคย่อมเกิด สัมมาอาชีวะด้วย 

อรรถว่าผ่องแผ้ว เป็นมรรคย่อมเกิด 

สัมมาวายามะด้วยอรรถว่าประคองไว้ 

เป็นมรรคย่อมเกิด สัมมาสติด้วยอรรถว่า 

ตั้งมั่น เป็นมรรคย่อมเกิด สัมมาสมาธิ 

ด้วยอรรถว่าไม่ฟุ้งซ่าน เป็นมรรคย่อมเกิด 

อย่างนี้

เมื่อภิกษุ เสพ เจริญ ทำให้มาก 

ซึ่งมรรคนั้นอยู่ กล่าวคือ นึกถึงอยู่ รู้อยู่ 

พิจารณาอยู่  อธิษฐานจิตอยู่  น้อมจิต 

ไปด้วยศรัทธา ประคองความเพียรไว้ 

ตั้ ง สติ ไว้ มั่ น  ตั้ ง จิ ต ไว้ อยู่  ทราบชัด 

ด้วยปัญญา รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งอยู่ 

กำหนดรู้ซึ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้ ละธรรม 
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ที่ควรละ เจริญธรรมที่ควรเจริญ ทำให้แจ้ง 

ซึง่ธรรมทีค่วรทำใหแ้จง้ ยอ่มละสงัโยชนไ์ด ้

อนุสัยย่อมสิ้นไป”

๖. ข. เจริญวิปัสสนา โดยมีสมถะเป็นเบื้องต้น

ธรรมภาษิตว่า

“ภิกษุ เจริญสมถะมีวิปัสสนา 

เป็นเบื้องต้น เมื่อภิกษุนั้นเจริญสมถะ 

มีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นอยู่ มรรคย่อม 

เกิดขึ้น ภิกษุนั้น เสพ เจริญ ทำให้มาก 

ซึ่งมรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้น เสพ เจริญ 

ทำใหม้ากซึง่มรรคนัน้อยู ่ยอ่มละสงัโยชนไ์ด ้

อนุสัยย่อมสิ้นไป.”

ท่านพระสารีบุตรได้อธิบาย

ความไว้ว่า

“ภิกษุนั้ นย่อมเจริญสมถะมี  

วิปัสสนาเป็นเบื้องต้นอย่างไร?
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วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา 

เหน็โดยความเปน็สภาพไมเ่ทีย่ง โดยความ 

เป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ความที่จิต

มกีารปลอ่ยธรรมทัง้หลายทีเ่กดิในวปิสัสนา

นัน้เปน็อารมณ ์เพราะความทีจ่ติมอีารมณ์ 

เดยีวไมฟุ่ง้ซา่น เปน็สมาธ ิดว้ยประการดงันี ้

วิปัสสนาจึงมีก่อน สมถะจึงมีภายหลัง 

เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เจริญสมถะ 

มีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น.”

๖. ค. เจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กัน ธรรม

ภาษิตว่า

“ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนา 

คู่กันไป เมื่อภิกษุนั้นเจริญสมถะและ 

วิปัสสนาคู่กันไป มรรคย่อมเกิด ภิกษุนั้น 

เสพ เจรญิ ทำใหม้าก ซึง่มรรคนัน้ เมือ่ภกิษนุัน้ 

เสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งมรรคนั้นอยู่ 

ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.”
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ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายความไว้ว่า

“ภกิษยุอ่มเจรญิสมถะและวปิสัสนาคูก่นัไป 

อย่างไร?

ภิกษุย่อมเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไป 

ด้วยอาการ ๑๖ คือ ด้วยความเป็นอารมณ์ ๑ 

ด้วยความเป็นโคจร ๑ ด้วยความละ ๑ ด้วยความ 

สละ ๑ ด้วยความออก ๑ ด้วยความหลีกไป ๑ 

ด้วยความเป็นธรรมละเอียด ๑ ด้วยความเป็นธรรม 

ประณีต ๑ ด้วยความหลุดพ้น ๑ ด้วยความไม่มี 

อาสวะ ๑ ด้วยความเป็นเครื่องข้าม ๑ ด้วยความ 

ไม่มีนิมิต ๑ ด้วยความไม่มีที่ตั้ง ๑ ด้วยความ 

ว่ า ง เปล่ า  ๑ ด้ วยความเป็นธรรมมีกิ จ เป็น 

อันเดียวกัน ๑ ด้วยความไม่ล่วงเกินกันและกัน ๑  

ด้วยความเป็นคู่ ๑ ...” 

๖. ง. ธัมมุทธัจจาวิคคหิตมานัส

การเจริญภาวนาที่จิตใจของ 

ผู้ ปฏิ บั ติ ถู ก ชั ก ให้ เข วด้ ว ยธั มมุ ท ธั จ 

หรือ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ประการ แต่ครั้น 

ถึงคราวเหมาะที่จิตนั้นตั้งแน่วแน่สงบ 

สนิทลงได้ ณ ภายใน เด่นชัดเป็นสมาธิ 

มรรคก็เกิด (วิธีเอาผิดเป็นครู)มรรคก็เกิด (วิธีเอาผิดเป็นครู)
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“ภิกษุมีใจนึกถึงโอภาสอันเป็น 

ธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว้ สมัยนั้น จิตย่อม 

ตั้งมั่นสงบอยู่ภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น 

ตั้ งมั่นอยู่  มรรคย่อมเกิดแก่ภิกษุนั้น 

ภิกษุนั้ น  เสพ เจริญ ทำให้มากซึ่ ง 

มรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้น เสพ เจริญ ทำให้ 

มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ 

อนุสัยย่อมสิ้นไป.”

นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส

นตฺถิปญฺญา อฌายโต

ยมฺหิ ฌานญฺจปญฺญา จ

ส เว นิพฺพานสนฺติเก. ๔๖

ฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา 

ปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ ไม่มีฌาน ฌาน

และปัญญามีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้น อยู่ใกล้

นิพพาน.

สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ. สมาหิโต 

ยถาภูตํ ปชานาติ. ๔๗

๔๖		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ธรรมบทคาถา ภิกขุวรรค

ข้อ ๒๕		๒๕		๒๕ หน้า ๖๕.
๔๗		พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๙		สังยุตตนิกาย		มหาวาร

วรรค		ข้อ ๑,๖๕๔		๑,๖๕๔		๑,๖๕๔ หน้า ๕๒๐.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย

จงยังสมาธิให้เกิด. ชนผู้มีสมาธิ ย่อม

รูต้ามความเปน็จรงิ. (วา่นี ้ทกุขอรยิสจั นี้

ทุกขสมุทัยอริยสัจ นี้ ทุกขนิโรธอริยสัจ 

และ นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

ฯลฯ)

๔๘	 	 พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี (สุวจมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร :

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๗ หน้า ๗–๘, หน้า ๒๕–๒๖ และหน้า ๓๕–

๓๖.

๗. ปาฐกถา เรื่อง กายสาม ๔๘

ปาฐกถา เรื่อง กายสาม โดยพระเดชพระคุณ

พระพรหมมุนี (สุวจเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร

เรื่อง กายสาม ฯลฯ มีพระบาลีในมหา

สติปัฏฐานสูตรบทหนึ่งว่า “กาเย กายานุปสฺสี” 

“พิจารณาเห็นกายในกาย” พระบาลีบทนี้ 

แม้แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังเข้าใจความยาก 

มีผู้อธิบายกันเป็นหลายนัย ฝ่ายที่เป็นนักเรียน 

(บาล)ี อธบิายวา่ “พจิารณากายอยา่งหนึง่ในกาย

ทั้งหลาย” หมายความว่า ให้แยกกายที่รวมกัน 

หลายๆ อย่าง ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างๆ เช่น 

พิ จ า รณาหมู่ ขนอย่ า งหนึ่ ง  ผมอย่ า งหนึ่ ง 
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เลบ็อยา่งหนึง่ เปน็ตน้ สว่นนกัธรรม (ธรรมปฏบิตั)ิ

อธิบายและความหมายความไปอีกอย่างหนึ่ง 

คือหมายความว่ า  ให้พิจารณากายธรรม

ในกายทิพย์ ให้พิจารณากายทิพย์ในกายมนุษย์ 

เปน็ชัน้ๆ กนัออกมา หรอื ใหพ้จิารณากายมนษุย์

ในกายทิพย์ ให้พิจารณากายทิพย์ในกายธรรม 

เป็นชั้นๆ กันเข้าไป กายมนุษย์อยู่ชั้นนอก  

กายทิพย์อยู่ชั้นกลาง กายธรรมอยู่ชั้นใน จะว่า

ของใครผิดก็ว่ายาก น่าจะถูกด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

คือ ฝ่ายนักเรียน (บาลี) ก็แปลถูกด้วยแบบแผน

และไวยากรณ์ หรือข้อปฏิบัติ ในเบื้องต้น  

ฝ่ายนักธรรม หรือ นักปฏิบัติก็ถูกด้วยอาคต

สถาน มีที่มาเหมือนกัน และในทางปฏิบัติ 

ชั้นกลาง และชั้นสูงก็มีได้ โดยอาคตสถาน

คือ ที่มา กายมนุษย์และกายทิพย์ มีที่มา เช่น 

ในมหาสมัยสูตรว่า

เย เกจิ พุทฺธํ สรณํ คตา เส 

น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ

ปหาย มานุสํ เทหํ

เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺติ ฯ
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แปลความว่า

“บคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ถงึพระพทุธเจา้

วา่เปน็ สรณะ บคุคลเหลา่นัน้ จกัไมไ่ปสูอ่บายภมูิ

ละกายทีเ่ปน็มนษุยแ์ลว้ จกัยงัเทวกายใหเ้ตม็รอบ”

ดังนี้

พระคาถานี ้เรยีกกายมนษุยว์า่ “มานสุเทหะ”

ซึ่งแปลว่า “กายอันเป็นของมีอยู่แห่งมนุษย์” 

เรียกว่า “เทวกาย” โดยความก็เหมือนกัน.

ธรรมกาย นัน้ เชน่ พระบาลใีนอคัคญัญสตูร 

แหง่สตุตนัตปฎิก ปาฏกิวรรค ทฆีนกิาย (หนา้ ๙๒) 

ว่า “ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฺฐา อธิวจนํธมฺม

กาโยอิติปิ พฺรหฺมกาโยอิติปิธมฺมภูโตอิติปิพฺรหฺม

ภโูตอติปิ”ิ แปลวา่ “ดกูอ่นวาเสฏฐโคตรทัง้หลาย 

คำว่า ธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมภูตก็ดี

พรหมภูตก็ดีเป็นชื่อของตถาคต ดังนี้...”

ธรรมกาย คอื กายธรรมนีเ้ปน็ชัน้ละเอยีด 

เมือ่กลา่วดว้ยเรือ่งกายธรรม จำเปน็จะตอ้งอธบิาย 

คำว่า “ธรรม” ในศัพท์นี้ให้เข้าใจก่อน ธรรม

หรอืธาตนุัน้ ตามพยญัชนะแปลวา่ “ทรง” เมือ่เอา

คำวา่ “ทรง” เปน็ประมาณ กไ็ดค้วามตรงกนัขา้ม
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ว่าสภาพที่ทรงเป็นธรรม สภาพ ที่ ไม่ทรง

ก็ไม่เป็นธรรม คือ เป็นอธรรมแม้ในสภาพ

ที่เป็นธรรม ซึ่งแปลว่า “ทรง” นั้น เมื่อเพ่ง

ตามอาการแล้ว ก็มีทรงอยู่  ๒ อย่าง คือ 

ทรงอยู่อย่างนั้น ไม่แปรผันเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่ า งอื่ น  ซึ่ ง เรี ยกว่ า  อสั งขตธรรม 

ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง หรือ อมตธรรม 

ธรรม ที่ไม่ตาย อย่างหนึ่ง ทรงอยู่ชั่วครู่ชั่วคราว

แล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป เช่น ร่างกาย

ของคนและสัตว์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ทุกๆ ชนิด

อย่างหนึ่ง อย่างหลังนี้ ท่านเรียกว่า สังขตธรรม

บ้าง สังขารธรรมบ้าง เพราะเป็นธรรมที่มีปัจจัย

ปรุงแต่งขึ้น เรียกว่า มตธรรม ธรรมที่ตาย

สลายไปบ้าง

คำว่า ธรรมกาย ในที่นี้เข้าใจว่า หมาย 

เอา อสังขตธรรม หรืออมตธรรมที่เป็นส่วน

โลกุตตรธาตุ หรือ โลกุตตรธรรมไม่ใช่ โลกียธาตุ

หรือโลกียธรรม
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ธรรมกาย ได้แก่ อะไร ธรรมที่เรียกว่า 

ธรรมกาย นี้ เข้าใจว่าหมายเอา อสังขตธรรม

ทั้งที่เป็นวิราคะ๔๙ ทั้งที่เป็นสราคะ๕๐ ถ้าเป็น

วิราคธรรมก็เป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ ถ้ายัง 

ไม่เป็นวิราคธรรม ก็ยังไม่เป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ 

แต่ธรรมกายที่มาในอัคคัญญสูตร ซึ่งแสดงว่า 

คำว่า ธรรมกาย ก็ดี พรหมกาย ก็ดี ธรรมภูต

ก็ดี พรหมภูต ก็ดี เป็นชื่อหรือเป็นคำร้องเรียกซึ่ง 

“ตถาคต” นั้น มีปรากฏที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงแสดงไว้ในที่อื่นอีกหลายแห่ง เช่น ในอัคคิ 

เวสสนวัจฉโคตรสูตร เป็นต้น เล่าว่า พระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่วัจฉโคตรปริพาชก 

ปฏิเสธปัญจขันธ์ว่า เขาบัญญัติตถาคตด้วยรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใด รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ อันนั้นตถาคตละเสียได้ 

๔๙	 ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลและพระนิพพานแล้ว.
๕๐	 ได้แก่ ธรรมกายที่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตตมรรค–ผล. [พระธรรมเทศนา

เรื่อง ธรรมนิยามสูตร โดยพระมงคลเทพมุนี (สด	 	 จนฺทสโร) เมื่อวันที่ ๓๑

มกราคม พ.ศ.๒๔๙๗,หนังสือชีวประวัติ ผลงาน และรวมพระธรรมเทศนา ๖๓

กัณฑ์ ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด		จนฺทสโร)

จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย พ.ศ.๒๕๒๘, หน้า ๑๓๐–๑๔๐]
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แล้ว ทำให้เหมือนตาลมีรากขาด มียอดด้วน 

ไม่เจริญอีกแล้ว ดังนี้ นี่ก็ได้ความว่า ตถาคต

ไม่ใช่นาม ไม่ใช่รูป ไม่ใช่ขันธ์ ๕ ไม่ใช่อายตนะ ๖

ไม่ใช่ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ไม่ใช่

โลกิยธาตุ ตถาคตนั้นเป็นธรรมซึ่งบางครั้ง

หรือบางแห่งก็เรียกว่า “เรา” เช่น ในวักกลิสูตร 

ทรงแสดงแก่พระวักกลิว่า “ประโยชน์อันใด

ด้วยการมานั่งแลดูร่างกายซึ่งเป็นของเน่านี้

ผู้ ใดเห็นธรรม ผู้นั้น เห็นเรา ผู้ ใดเห็นเรา 

ผู้นั้นเห็นธรรม” ดังนี้  แต่คำว่า เราๆ นี้มีที่  

ใช้หลายแห่ง เราแก่ เราเจ็บ เราตายก็มี เราเป็น 

ผู้พลัดพรากจากนามรูป ที่แก่ ที่เจ็บ ที่ตาย ซึ่งเป็น 

ของรักยิ่งนั้นก็มี เราเป็นผู้เป็นไปตามกรรมก็มี 

อันมาในอภิณหปัจจเวกขณ์ เราไม่แก่ ไม่เจ็บ 

ไม่ตาย ก็มี เราที่แสดงไว้ในวักกลิสูตรนั้น ไม่ใช่ 

เรา ๓ ข้อ ข้างต้นในอภิณหปัจจเวกขณ์นั้น 

“เรา” ในพระสูตรนี้เป็นเรา “ตถาคต” เราใช้ใน 

“ธรรมกาย” ที่บริสุทธิ์ ดังนี้
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บทที ่๕
สรุปศรัทธาในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 

 ถึงธรรมกาย–ถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  

ปฏิบัติได้เข้าถึง–ได้รู้–เห็นและได้เป็นดีแล้ว 

นำมาสอนศิษยานุศิษย์
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สรุปศรัทธาในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 

 ถึงธรรมกาย–ถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

ปฏิบัติได้เข้าถึง–ได้รู้–เห็นและได้เป็นดีแล้ว 

นำมาสอนศิษยานุศิษย์

จากการที่ได้เคยศึกษาหาข้อมูลจากตำรับตำรา–คู่มือ 

การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติของ 

สำนักปฏิบัติธรรมหลักๆ ในยุคนั้น คือ หลักและวิธีปฏิบัติภาวนา 

(๑) สายยุบ–พองวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร 

(๒) สาย “พุทโธ” โดย หลวงปู่ (พระอาจารย์) มั่น ภูริทตฺโต และ 

(๓) สาย “อานาปานสติ” โดย หลวงพ่อ “พุทธทาส” สวนโมกข์ 

ไชยาก็เห็นดีด้วยกันทั้งนั้น แต่ก็มาติดใจในหลักและวิธีการศึกษา

สัมมาปฏิบัติสาย “สัมมาอะระหัง” เพราะตรงตามหลักไตรสิกขา 

คือ ศีล–สมาธิ–ปัญญา อันให้เจริญถึงอธิศีล–อธิจิต–อธิปัญญา
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และให้ถึงปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปัญญา อันมีรายละเอียด

อยู่ในพระอริยมรรคมีองค์ ๘ มีอานุภาพให้ปฏิบัติได้ถึงธรรมกาย

ถึง พระนิพพานของพระพุทธเจ้า และมีผลให้เจริญทั้งสมถะ

และวิปัสสนาปัญญา ถึง โลกุตตรปัญญา ให้เห็นแจ้งแทงตลอด

ในสามัญญลักษณะของสังขารธรรมทั้งปวงและให้เห็นแจ้ง

แทงตลอดในพระอริยสัจ ๔ ด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นสภาวธรรม

และพระอริยสัจธรรมตามความเป็นจริง ได้ชัดเจน–แจ่มแจ้ง

ด้วยทิพยจักษุ  และด้วยทิพยจักษุ  และด้วยทิพยจักษ ญาณรัตนะของพระธรรมกาย ซึ่งเป็น 

กายธรรมที่พ้นโลก อันประดับด้วยอภิญญา และวิชชา

ที่ผู้ ศึกษาสัมมาปฏิบัติ ได้ เข้ าถึ ง  ได้ รู้ – ได้ เห็นและได้ เป็น

ธรรมกายที่สุดละเอียด ชำระธาตุธรรม และญาณรัตนะ

ของพระธรรมกายให้บริสุทธิ์ ได้เข้าถึงอายตนะ คือ พระนิพพาน

ตามรอยบาทพระพุทธองค์ ได้จริง ให้สามารถบรรลุคุณธรรม

ตามรอยบาทพระพุทธองค์ ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ 

ตามศักยะแห่งบุญ–บารมี–อุปบารมี–ปรมัตถบารมีที่แต่ละท่าน

ได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตชาติมานับภพ–นับชาติไม่ถ้วน นั่นแล.
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ข้าพเจ้าเองนั้น ในระยะแรกๆ ก็ยังไม่สามารถจะรู้–

เห็น–ถึง(เป็น)ธรรมกาย เหมือนคุณครูอาจารย์ และเพื่อน

สหธรรมกิทีป่ฏบิตัไิดผ้ลเรว็ กค็อ่ยๆ พฒันาการศกึษาสมัมาปฏบิตัิ

ไปได้ทีละน้อย–อย่างช้าๆ แล้วก็ค่อยๆ มาพัฒนาเป็น “วิชชา”

ด้วยญาณรัตนะอย่างอ่อนๆ เมื่อได้พบและได้กราบ เป็น “ศิษย์”

ของพระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) 

รองเจา้อาวาส และอาจารยใ์หญฝ่า่ยวปิสัสนา วดัปากนำ้ ภาษเีจรญิ 

กรุงเทพมหานคร ที่ท่านได้เมตตาแก่ข้าพเจ้าอย่างยิ่ง ด้วยทั้งให้

คำแนะนำสอนวธิปีฏบิตั ิและไดม้อบตำราที ่“หลวงพอ่พระครชูัว้ฯ” 

(ญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อวัดปากน้ำฯ) ผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมกาย 

และปรารถนาพุทธภูมิ ได้บันทึกวิชชาที่หลวงพ่อฯ ท่านสั่งให้ทำ

(เจริญวิชชา) และสอนวิชชาให้แก่ข้าพเจ้าโดยไม่ปิดบัง และ

ประการสำคัญที่สุด คือ นอกจากจะได้ข้อมูลจากคุณครูอาจารย์ 

และยังได้ข้อมูลจากลูกๆ ผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมกาย และเจริญวิชชา

ได้พอสมควรแก่ภูมิธรรม เป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่ง เมื่อปฏิบัติได้ถึง

ธรรมกายทีส่ดุละเอยีด – ถงึอายตนนพิพาน และไดท้ัง้รู–้เหน็อดตี/

ปัจจุบัน ฯลฯ ได้ดีพอสมควร อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชชา 

มาประมวลเป็นวิทยาความรู้เป็น สุตมยปัญญา–จินตามยปัญญา 

และให้เจริญเป็น “ภาวนามยปัญญา” ให้เกิดศรัทธา–วิริยะ–

สติ–สมาธิ และปัญญา ยิ่งๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน 

ด้วยพื้นฐานการศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัย–ประเมินผล ทั้งด้วย

วธิกีารศกึษาคน้ควา้วจิยัทางเอกสาร (DocumentaryResearch) 
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และด้วยการพิสูจน์ทดลองปฏิบัติ (Experimental Research) 

ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยหลักการศึกษาวิจัย 

และประเมินผลตามทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 

นั่นเอง. จึงได้ผลสรุปว่า

“การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ คือ 

‘มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม’ คือ นิวรณ์ ๕ ด้วยการเจริญ

ภาวนาสมาธิ โดยอาศัยอาโลกกสิณ และพุทธานุสติ ประกอบด้วย 

ทั้งอานาปานสติ และมีศีลเป็นบาทฐาน นำไปสู่การเจริญ

วปิสัสนาภาวนาใหเ้หน็แจง้ในสภาวธรรม ไดแ้ก ่สภาวะของขนัธ ์๕

อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจจ์ ๔ และปฏิจจ–

สมุปบาทธรรม ๑๒ ให้เห็นแจ้ง–รู้แจ้ง ทั้งในสภาวธรรม และ

อริยสัจธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริง ด้วยการปฏิบัติรวบยอด

ทางจิต–เจริญจิตตภาวนา (ทั้งสมถะ–วิปัสสนา) อบรมใจ

ให้หยุดในหยุดกลางของหยุด ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม 

(ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗) จนสงบนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง 

เพื่อละกิเลสนิวรณ์ (ถีนมิทธะ–วิจิกิจฉา–พยาปาทะ–อุทธัจจ–

กุกกุจจะ และกามฉันทะ) เครื่องกั้นปัญญา“เป็นการข่มกิเลส

(อกุสลา ธมฺมา) ในระดับกลางๆ ให้จิตใจผ่องใส” เมื่อใจผ่องใส 

ย่อมปรากฏคุณธรรม (กุสลา ธมฺมา) ที่เราได้เคยสั่งสมอบรม

มาเป็นการมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเต็มรูปแบบ คือ 

เมื่อจิตใจผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอกุศลธรรม

(อกสุลา ธมมฺา) ทัง้ในระดบัหยาบ อนัมอีภชิฌา พยาบาท มจิฉาทฏิฐิ
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ย่อมถูกข่มให้ระงับลง พร้อมทั้งกิเลสระดับกลาง คือ กิเลสนิวรณ์

เครื่องกั้นปัญญา ก็ย่อมถูกข่มให้ระงับไป แม้ชั่วคราวด้วยใจหยุด

ใจนิง่เปน็สมาธแินบแนน่มัน่คงขึน้เปน็สำคญั กเ็ปน็ทางปฏบิตัใิหถ้งึ 

“สีลวิสุทธิ” เป็นศีลบริสุทธิ์ในพระกัมมัฏฐาน เพราะเจตนา

ความคดิอา่นทางจติใจบรสิทุธิผ์อ่งใส เปน็แตบ่ญุกศุล (กสุลา ธมมฺา)

จึงเป็นที่ตั้ง–ที่เจริญ “จิตตวิสุทธิ” ความหมดจดแห่งจิต –

นำไปสู่ “ทิฏฐิวิสุทธิ” ความหมดจดแห่งความเห็นเมื่อเจริญ

วิปัสสนา–พิจารณาสภาวธรรม (สังขารทั้งปวง) ให้เห็นแจ้ง

ตามความเป็นจริง และนำไปสู่วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ 

แม้ในระดับโลกิยธรรมในเบื้องต้น ยังเป็น “สมมติ” อยู่ ก็ตาม–

เป็นผลให้เข้าถึงกายในกาย เวทนาในเวทนา และจิตในจิต

ธรรมในธรรม ณ ภายใน–เปน็คณุธรรม ณ ภายใน ระดบัมนษุยธรรม 

แล้วผู้ปฏิบัติก็ไม่หลงติดสุขอยู่เพียงนั้น

อาศัยกายในกายในระดับมนุษยธรรม เจริญภาวนา

ตอ่ไปไดถ้งึกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม 

ทีบ่รสิทุธิผ์อ่งใส และละเอยีดยิง่ขึน้ไป ถงึกายในกาย เวทนาในเวทนา 

จติในจติ และธรรมในธรรม ในระดบั “เทวธรรม” – “พรหมธรรม” –

“อรูปพรหมธรรม” เป็นลำดับ ก็ยังเจริญภาวนาหยุดในหยุดกลาง

ของหยดุใหจ้ติใจของกายในกายทีเ่จรญิภาวนาอยูผ่อ่งใสยิง่ขึน้ๆๆ 

เข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป ถึงปรากฏเป็น “ธรรมกาย” 

เกตุดอกบัวตูมใสแจ่มปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมที่ประชุมคุณธรรม

ในระดับโลกุตตรธรรม คือ “พุทธธรรม”
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เมื่อเจริญภาวนาเป็นธรรมกายที่ละเอียดๆ ต่อไปจน 

สุดละเอียด  จนญาณรัตนะของพระธรรมกายปล่อยวาง

อุปาทานในเบญจขันธ์ของกายในภพ ๓ และ ปล่อยความยินดี

ในฌานสมาบัติได้แม้ชั่วคราวปล่อยขาดหมดพร้อมกันธรรมกาย

ที่หยาบจะตกศูนย์  ว่างหายไปญาณรัตนะของธรรมกาย

ที่สุดละเอียด และใสบริสุทธิ์ (เป็นวิขัมภนวิมุตติ) ก็จะปรากฏ

ในอายตนนิพพานได้รู้เห็นธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า–

พระปัจเจกพุทธเจ้า–พระอรหันตสาวก ของผู้ดับขันธปรินิพพาน

ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ประทับโดยสงบตลอดกันหมด

อยู่ในอายตนนิพพานนั่นเองตามที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ใน

อนัตตลักขณสูตร และพระนิพพานสูตร ที่ได้อาราธนามาแสดง

ไว้ในบทก่อนนั้นแล

ข้าพเจ้าจึงได้มีศรัทธาในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนว

สติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

เป็นอย่างยิ่ง แล้วจึงได้วางแผนชีวิตก่อนบวช ๑๐ ปี เพื่อมา

บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 

๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

(ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม และ

เจา้คณะใหญห่นกลาง อธบิดสีงฆว์ดัสามพระยา กรงุเทพฯ ในครัง้นัน้ 

เป็นสมเด็จพระอุปัชฌาย์ และมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
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(เกี่ยว อุปเสนมหาเถร ป.ธ.๙)  (ในสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์  

เป็นที่ พระพรหมคุณาภรณ ์) กรรมการมหาเถรสมาคม และ

อธิบดีสงฆ์วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระ–

กรรมวาจาจารย์ และเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

(ช่วง วรปุญญมหาเถร ป.ธ.๙) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

องค์ปัจจุบัน อธิบดีสงฆ์วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เมื่อคราวดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็น

พระอนุสาวนาจารย์ โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรชายา (พระอิสริยยศในครั้งนั้น) เป็นองค์อุปัฏฐานายิกา

เสด็จพร้อมกับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฯลฯ 

ในพิธีอุปสมบทในครั้งนั้นด้วย

ทั้งฝ่ายปริยัติ ได้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติอยู่ใกล้ชิด

คุณครู –อาจารย์ทั้ งฝ่ ายปริยั ติ  ได้แก่  พระ เดชพระคุณ

พระวสิทุธวิงศาจารย ์(ในสมยัทีด่ำรงสมณศกัดิเ์ปน็ที ่พระเมธวีราภรณ์

รองเจ้าอาวาส และอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระปริยัติธรรมในครั้งนั้น) 

และทัง้ฝา่ยปฏบิตั ิ(พระเดชพระคณุพระราชพรหมเถร รองเจา้อาวาส 

และอาจารยใ์หญฝ่า่ยวปิสัสนาธรุะ ปจัจบุนั มรณภาพแลว้) มาตลอด 

และได้ศึกษาภาษาบาลีจบชั้นประโยค ป.ธ.๓ และนักธรรมชั้นเอก

จงึไดม้าดำรงตำแหนง่เปน็เจา้อาวาสวดัหลวงพอ่สดธรรมกายาราม

ตลอดมาตราบเท่าทุกวันนี้.
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เมื่อได้มารับหน้าที่ปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ ดำรง 

ตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอ 

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว ก็ได้ 

ศึกษาบาลีต่อที่วัดหลวงพ่อสดฯ อีก ๓ ปี ก็สำเร็จการศึกษาบาลี 

ชั้นประโยค ป.ธ.๖ เนื่องด้วยติดภารกิจมาก จึงหยุดการเรียน 

ไว้เพียงเท่านี้ และได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลในการศึกษาสัมมา 

ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของ 

พระพุทธเจ้าให้ได้ชัดเจน แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้การศึกษาอบรม 

พระภิกษุสามเณร และญาติโยม ให้ได้ทราบความจริงนี้ ได้ชัดเจน–

แจ่มแจ้งขึ้น ดังที่ได้กล่าวมานี้แล้ว

[โปรดดู คู่มือการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน (เบื้องต้น) 

โดยพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร]






