ประสบการณ์ การศึกษาสั มมาปฏิบตั ิตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึง
ธรรมกาย และพระนิพพานของพระพุทธเจ้ า
โดย พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล-พลพัฒนาฤทธิ์)
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,รป.ม.เกียรตินิยม“ดี”,มธ.)
บทที่ ๑
ประสบการณ์ ก่อนอุปสมบทเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
เกิ ด วัน ที่ ๖ มี น าคม ๒๔๗๒ ที่ บ้า นถนนหัก ตาบลนางรอง อ าเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ (ใกล้ปราสาทภูเขาพนมรุ ้ง) ในตระกูลราชการ-พ่อค้า-เกษตรกรรม เป็ น
ครอบครัวผูม้ ีอนั จะกินพอสมควร คุณปู่ “อิ้ว” (ชื่อที่ชาวบ้านเรี ยก) คือหลวงพิทกั ษ์ วรคุณ อดีตเจ้าเมือง(อาเภอ)นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บิดาชื่ อนายทองดี – มารดาชื่ อ
นางบุญนาค (ตีบ) อาชีพทานา – ค้าขาย มารดาเป็ นลูกสาวชาวจีนกวางตุง้ (จากมณฑล
กวางตุง้ ประเทศจีน) บิดาเป็ นลูกขายคนเดียวของปู่
เรี ยนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ จากโรงเรี ยนบ้านถนนหัก จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จากโรงเรี ยนกฤษณวิทยา อาเภอนางรอง จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
โรงเรี ยนบุรีรัมย์วิทยาลัย และจบเตรี ยมอุดมศึกษา (แผนกอักษรศาสตร์ ) จากโรงเรี ยน
ราชสี มาวิทยาลัย (สมัยที่โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ กล้ชุมทางรถไฟ “จิระ”) อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา เป็ น ๑ ในนักเรี ยนโรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย ที่มีผลการสอบชั้นเตรี ยมอุด มศึ กษาทัว่ ประเทศที่ สอบไล่ ได้คะแนนเยี่ยม ๕๐ คน และได้รับการติ ด รายชื่ อ
ที่ Board กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นเวลา ๑ ปี การศึกษาในยุคนั้น
จบการศึ ก ษาชั้น ปริ ญญาตรี สาขาพาณิ ช ยศาสตร์ ก ารบัญ ชี (พณ.บ.)และ
ประกาศนียบัตรการบัญชี (เทียบเท่าปริ ญญาตรี ) จากคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

๒
มีท่านอาจารย์จรู ญ วิมลศิริ เป็ นคณะบดี และมีศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (อดี ต
ประธานองคมนตรี ) เป็ นอธิการบดี
ในยุคแรกที่เข้าเรี ยน มีท่านอาจารย์สาขาวิชาพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ที่ตอ้ ง
กราบขอบพระคุณหลายท่าน ได้แก่ท่านศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงพยอม และ ดร.สุ ธี
สิ ง ห์เสน่ ห์ ฯลฯ และมี เพื่อ นร่ วมรุ่ น ได้แ ก่ ศาสตราจารย์ คุณหญิ งนงเยาว์ ชัยเสรี ย ์
(ต่อมาท่านได้ดารงตาแหน่ งคณะบดี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี อธิ การบดี
และนายกสภามหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ตามล าดับ จนเกษี ยณอายุ) คุ ณศิ ริ ลกั ษณ์
รัตนากร (เคยดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ) กับเพื่อนรักข้าพเจ้า พล.ต.
นิพนธ์ พลภัทรพิจารณ์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อเพิ่งเกษียณอายุได้ ๑ ปี และคณะนักศึกษา
หญิ งผูเ้ รี ยนดี ฯลฯ ซึ่ งต่อมาได้ยินว่าเพื่อนร่ วมรุ่ น ได้ถึงแก่ กรรมไปทีละคนๆ ตาม
กฎเกณฑ์ธรรมชาติ อนิ จฺจ ทุกฺข อนตฺ ตา ตามๆ กันไป ก็ตอ้ งเตรี ยมทาใจ เผื่อถึงคิวเรา
บ้างไม่ชา้ ก็เร็ว
ซึ่ งก็ตอ้ งขอบคุณ คุณครู –อาจารย์ และเพื่อนๆร่ วมรุ่ นที่ยงั พอไปเยี่ยมเยียนกัน
ได้ ก็ได้มาเยี่ยมเยียนอาตมภาพทุกๆ ปี เสมอมา แม้ต่างชราภาพกันแล้ว และแม้ค่อยๆ
เงียบหายกันไปทีละคนสองคน
ขณะเรี ย นอยู่ช้ ัน ปริ ญ ญาตรี น้ ัน ข้า พเจ้า เริ่ ม มี ชี วิ ต “ครอบครั ว ” และได้รั บ
ราชการเป็ นเสมี ย นพนัก งานอยู่ก องวิ ช าการ กรมประชาสั ม พัน ธ์ ซึ่ งตั้ง อยู่ใ กล้
กรมสรรพากร (เดิม) อยูป่ ลายถนนราชดาเนิ นกลาง ใกล้ทอ้ งสนามหลวง ในยุคนั้น มี
พล.ท.มล.ขาบ กุญชร เป็ นอธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์ คุณชู ณ ลาปาง เป็ นรองอธิ บดี
คุณกาจัด กีพาณิ ชย์ เป็ นหัวหน้ากองวิชาการ (ต่อมาได้เป็ นอธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์)
และมีคุณประดิ ษฐ์ ไทยานนท์ เป็ นหัวหน้าแผนก อาศัยที่ผบู้ งั คับบัญชา ใจดี -เห็นอก
เห็ น ใจลู ก น้ อ ง ท่ า นจึ ง อนุ ญ าตให้ ไ ปเรี ยนที่ ค ณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ ง ตั้งอยู่ระหว่างขอบสนามหลวงกับแม่น้ าเจ้าพระยา โดย

๓
เดิ น ลัด ข้า มคลองเล็ก ๆ ผ่า นขอบสนามหลวงไปเรี ย นที่ ค ณะฯ จนจบการศึ ก ษา
ชั้นปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์ (พณ.บ.) และประกาศนี ยบัตรการบัญชี (เที ยบเท่ า
ปริ ญญาตรี )
ในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าทางานเป็ นเสมียนพนักงานอยูก่ รมประชาสัมพันธ์แม้เป็ น
ระยะเวลาอันสั้น ก็ยงั มีผลให้ขา้ พเจ้าได้รับเมตตาจากผูใ้ หญ่ในกรมประชาสัมพันธ์ ที่
ได้เคยให้ความร่ วมมือช่ วยเหลือในการเผยแผ่ธรรมอีกหลายท่าน เช่ นท่านรั กษ์ ศักดิ์
วัฒ นพาณิช ผูซ้ ่ ึ งต่ อมาได้เป็ นอธิ บดี กรมประชาสัมพัน ธ์ แม้เมื่ อข้าพเจ้าได้ล าออก
มาแล้ว ขณะเมื่อมาทางานอยูส่ านักข่าวสารอเมริ กนั ได้ดาเนิน โครงการ“ธรรมปฏิบัติ
เพือ่ ประชาชน วัดปากน้า ภาษีเจริญ ” โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี
(ปั จ จุ บั น คื อ เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ
พระสั ง ฆราช) อธิ บ ดีส งฆ์ วัด ปากน้า ภาษีเ จริ ญ เป็ นประธาน พระเมธี ว ราภรณ์
(ปัจจุบันคือ “พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้ าคณะใหญ่ หนเหนือ รองเจ้ า
อาวาสวัดปากน้า ฯ) เป็ นรองประธาน (ฝ่ ายปริ ยตั ิธรรม) และพระเดชพระคุณ พระ
ภาวนาโกศลเถร (ปัจจุบันคือ พระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร อดีตรองเจ้ าอาวาส
วัด ปากน้า -ฝ่ ายวิปัสสนา –มรณภาพแล้ ว) เป็ นรองประธาน (ฝ่ ายวิปัสสนา) และ
ข้าพเจ้า ในนาม “มงคลลบุ ตร” เป็ นกรรมการผู้จัดการรายการวิทยุ “ธรรมสู่ สันติ”
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจ่ ายเสี ยงแห่ งประเทศไทยของกรมประชาสั มพันธ์ ร่ วม
๒๐ สถานี (ทัว่ ประเทศ) โดยมีท่านรั กษ์ ศักดิ์ฯ อธิบดีกรมประชาสั มพันธ์ ในครั้งนั้น
กับ ศ.ดร.นิ ค ม จัน ทรวิฑุ ร อดี ต อธิ บ ดีก รมแรงงาน ผูซ้ ่ ึ งภายหลัง ได้ไ ปท าหน้า ที่
ผู้อ านวยการ ILO

องค์ กรแรงงานระหว่ างประเทศ (ในสัง กัด UNO

องค์ก ร

สหประชาชาติ ) ก็ ไ ด้ช่ ว ยให้ ร ายการ “ธรรมสู่ สั น ติ ” ได้อ อกอากาศ ทางสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยไปทัว่ ประเทศ ต่อมาอีกหลายปี ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่า
อนุโมทนาสาธุการเป็ นอย่างยิง่

๔
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ในยุคนั้น เพิ่งเปลี่ยนชื่ อ ตามนโยบายของรัฐบาล สมัย
จอมพล ป. (แปลก) พิบูลย์สงคราม (หลวงพิบูลย์สงคราม) จากคาว่า “มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการเมือง” (ตั้งขึ้นโดย รัฐบาลในยุคก่อน และมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี
พยมยงค์ เป็ นผูป้ ระศาสน์ การมหาวิทยาลัย) มาเป็ น “มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ” จนถึง
ปัจจุบนั
ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้เปิ ดการเรี ยนการสอนชั้นปริ ญญาโท สาขาวิชา
รั ฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) จึงได้สมัครสอบเข้าเรี ย นได้ และ
สาขาวิชาที่เรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ ตาราเรี ยนก็เป็ นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้ น
แต่ก็ได้ต้ งั ใจเรี ยนเต็มเวลาเพื่อให้สาเร็ จโดยเร็ ว เพื่ออนาคตของครอบครัวด้วย จึงต้อง
ลาออกจากกรมประชาสัมพันธ์โดยปริ ยาย และสามารถเรี ยนสอบไล่ได้ทุกลักษณะวิชา
ตามหลักสู ตร ๑ ปี ครึ่ ง ก็จบภาคข้อเขียนพิศดาร (Comprehensive Courses) คือสอบ
รวมทุกลักษณะวิช า ซึ่ ง เป็ นภาคบัง คับ เมื่ อสอบไล่ ได้ จึ ง มี สิทธิ์ ทาวิทยานิ พนธ์ให้
สาเร็จการศึกษา ชั้นปริ ญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยสมบูรณ์
พอข้า พเจ้า ได้สอบไล่ ภ าควิ ช าข้อ เขี ยนพิ สดาร (Comprehensive Course) ได้
ส าเร็ จ ครบตามหลัก สู ต ร (โดยไม่ ต ้อ งสอบซ่ อ ม) ยัง ไม่ ไ ด้ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ก็พ อดี
Mr.Daniel L. Camp ผูอ้ านวยการ Regional Research Office, U S I S, American
Embassy กรุ งเทพฯ ซึ่ งดูแลและควบคุมโครงการวิจยั และประเมินผล สานักข่าวสาร
อเมริ กนั ที่ต้งั อยูใ่ นประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ สานักงานในประเทศ
อิ นเดี ย พม่ า ไทย ฟิ ลิ ปปิ นส์ ลาว เขมร เวียดนาม ญี่ ปุ่น และใต้ห วันเป็ นต้น ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่มาเชิ ญข้าพเจ้าไปทาหน้าที่ Research Assistant สานักวิจยั ภาคพื้นเอาเชี ย
อาคเณย์ เข้าพเจ้าจึงไปรับทางานในหน้าที่ดงั กล่าว เป็ นพนักงาน คือข้าราชการท้องถิ่น
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา (U.S. Government Local Employee) ตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมา

๕
และได้ทาวิทยานิ พนธ์ช้ นั ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.เกียรตินิยม “ดี”) ได้
สาเร็จในปี เดียวกันนี้เอง
พอท างานมาได้ ๕ ปี ก็ถู ก ส่ ง ไปดู ง านและเรี ย นเพิ่ ม พูน ความรู้ แ ละทัก ษะ
ประสบการณ์ ในวิชาการวิจยั และประเมินผล ที่ สถาบันสั งคมศาสตร์ Institute Of
Social Research, The University Of Michigan, Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริ กา แล้ว
ออกเดินทางไปดูงาน Public Opinion Survey Research ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา แห่งสุดท้ายในอเมริ กา คือ ที่ East-West Center, Hawaii แล้วได้
เดินทางไปดูงานดังกล่าวทั้งในต่างประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย อิสราเอล ญี่ปุ่น ใต้หวัน
และฮ่องกงฯลฯ พอกลับมาทางานได้ประมาณ ๕-๖ เดือน ก็ได้รับเลื่อนตาแหน่งเป็ น
หัวหน้าฝ่ ายวิจยั (Research Specialist) จนลาออกก่อนเกษียณอายุ ๓ ปี เมื่อสิ้ นเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ และเป็ นพนักงานบานาญของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่น้ นั
เป็ นต้นมา
ในระหว่ า งท างานอยู่ส านัก ข่ า วสารอเมริ กัน กรุ ง เทพฯ นั้ น ก็ ไ ด้รั บ เป็ น
ผู้ บ รรยายพิเ ศษสาขาวิช าการส ารวจวิจัย ประชามติ แ ละการประเมิ น ผลงานการ
สื่ อสารมวลชน แก่ นักศึ ก ษาชั้น ปริ ญญาตรี วิท ยาลัย กรุ งเทพฯ โดยมี ท่า นอาจารย์
ดร.เจริญ คันธวงศ์ เป็ นอธิการบดี (ก่อนมีฐานะเป็ นมหาวิทยาลัย) ที่ซอยกล้ วยน้าไทย
และ
เป็ นผู้ บ รรยายแก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี แ ละชั้ น ปริ ญ ญาโท คณะวารสาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารที่เคยเป็ นที่ต้งั คณะรัฐประศาสนศาสตร์แต่
เดิม ที่เคยเรี ยนอยูช่ ้ นั ปริ ญญาโท ดังที่กล่าวมาแล้ว จนกระทัง่ มาบวชเป็ นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ จึงได้หยุดสอน แต่แม้น้ ี เมื่อบวช
แล้ว ในพรรษาแรก ก็ ย งั ได้ร่ ว มกับ คณาจารย์จ ากทั้ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทาตาราเรี ยน ชื่ อ

๖
(ถ้ า จ า ไม่ ผิ ด ) ห นั ง สื อ “สถิ ติ วิ จั ย -สื่ อ สารม วล ชน ” ใ ห้ ไ ว้ ณ ห้ อง สมุ ด
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชอีกด้วย
ในการได้ เข้ าศึกษาเล่ าเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนจบชั้นปริญญาตรี/
โท และได้เข้าทางานในองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศที่มีสานักงานอยูใ่ นประเทศไทย
ดังกล่าวแล้ว ก็ได้มีเพื่อนร่ วมสถาบันศึ กษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วมาเป็ น
เพื่อนร่ วมงานกันทั้งส่วนราชการและองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ท่ านอาจารย์ อรุณ งามดี อดีตเพื่อนนักศึกษาชั้นปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ และอดีตผู้อานวยการโรงเรียนการประชาสั มพันธ์ (ภายหลังได้เป็ นอธิ บดีกรม
ประชาสัมพันธ์) ได้เชิ ญข้า พเจ้าไปเป็ นผูบ้ รรยาย “วิชาการสารวจวิจัย ประชามติ ”
ให้แก่นกั เรี ยน/ข้าราชการ ผูเ้ รี ยนหลักสู ตรประชาสั มพันธ์ (ฝ่ ายอานวยการ) อีกหลาย
รุ่ น และข้าราชการและนักเรี ยนหลักสู ต รดัง กล่ าวนั้น ก็ได้เจริ ญก้าวหน้าในหน้า ที่
ราชการถึงระดับ เป็ นอธิบดีกรมประชาสั มพันธ์ เช่ นท่านสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ กับ
ท่ า นอื่ น ๆ อี กหลายท่ า น และแม้เ มื่ อ ข้า พเจ้า บวชมาในพระพุ ท ธศาสนาแล้ว ท่ า น
อาจารย์ อรุ ณ งามดี ก็ยงั ได้เมตตาติ ด ตามมาช่ วยกิ จการให้การศึ กษา อบรม เผยแผ่
ธรรมะกับข้าพเจ้า โดยมารับหน้าที่เป็ น ประธานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย ต่อ
จากท่านศาสตราจารย์ บัญญัติ สุ ชีวะ อยู่นานจนสิ้ นวาระ และปั จจุบนั ท่านยังได้ทา
หน้าที่เป็ น ที่ปรึกษามูลนิธิฯ อีกทั้งท่านรองศาสตราจารย์ สมพร แสงชัย เคยเป็ น
เพื่อนร่ วมงานกันที่องค์การบริ หารวิเทศกิจแห่ งสหรัฐฯ (U.S.O.M.) ซึ่ งท่านเหล่านี้
เป็ นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาด้วยกัน แม้แก่เฒ่า
แล้วก็ยงั ไม่ลืมกัน
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่ งแต่ เ ดิ ม คื อ “มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และ
การเมือง” จึงเป็ นสถาบันการศึกษาแห่ งเดียวในประเทศไทย ที่ข้าพเจ้ าประทับใจ ฝังใจ
ในอดีต ได้ เป็ นสถานที่หล่ อหลอมวิชาความรู้ และประสบการณ์ ในการปกครองและ

๗
บริการราชการแผ่ นดิน ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นพระ
ประมุ ขอย่ างบริ สุทธิ์ และสมบู รณ์ ดีที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก โดยเฉพาะอย่ างยิ่งของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเณย์ (Southeast Asian Countries) ที่ข้าพเจ้ าภูมิใจใน
สถาบันแห่ งนี้ ที่ได้ มาเรียน-ศึกษาหาวิชาความรู้ ได้ ความรู้ ซึ้งทั้งในด้ านการปกครอง
และการบริ หารราชการแผ่ น ดิน กับ อีกทั้ งในด้ านการเศรษฐกิจ -การคลัง และการ
บริหารธุรกิจเอกชน
อีกประการหนึ่ง คือ ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินชีวิตมา ยังได้ประสบพบเห็นตรงๆ
ด้วยตนเองจากการศึกษาวิจยั และ/หรื อจากสื่ อมวลชนต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นัก ปกครอง – นัก บริ ห ารประเทศชาติ ซึ่ งมี ท้ ัง นัก การเมื อ ง นัก การทหาร และ
นักวิชาการ มาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ยคุ จอมพล ป. (แปลก) พิบูลย์สงคราม (หลวง
พิบูลย์ฯ) แล้วก็มาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ สั ญญา ธรรม
ศักดิ์ (อดีตประธานองคมนตรี และอธิ การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์) จอมพลถนอม
กิ ต ติ ข จร พล.อ.เปรม ติ ณ สู ล านนท์ (ประธานองค์ม นตรี -ปั จ จุ บ ัน ) จนมาถึ ง ยุ ค
ประชาธิปไตยเบ่ งบานอยู่ระยะหนึ่ ง แล้วก็กลับหุ บเหี่ ยวเฉาลงอีก (ขณะที่เขียนร่ าง
หนังสื อนี้ คือ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ข้าพเจ้ามีอายุ ๘๗ ปี เต็ม (อย่าง ๘๘)
นี่ คือประสบการณ์ในชี วิต ก่อนได้รับการบรรพชาอุปสมบท เป็ นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ มาถึงปัจจุบนั
เริ่ มตั้งแต่ เป็ นเด็กหนุ่ มบ้ านนอก เดินทางเข้ ากรุ งด้ วยมือเปล่ า มาปกครองและ
บริหารตน ปกครองและบริหารครอบครัว เพือ่ สร้ างชีวติ ตน ในกรุงจนศึกษาสาเร็จสู ง
พอประมาณ และได้ มี โ อกาศเข้ า ท างานทางวิช าการ เป็ นพนั ก งานของรั ฐ บาล
ต่ างประเทศ จนลาออกก่ อนเกษียณอายุ (เมื่ออายุได้ ๕๗ ปี เต็ม ย่างปี ที่ ๕๘) เพือ่ มา
ศึกษาสั มมาปฏิบัติธรรม บาเพ็ญบุญบารมี เพื่อความเจริ ญและสั นติสุขในบั้นปลาย
ชีวติ อยู่ ณ วัดปากน้า ภาษีเจริญ กรุ งเทพฯ ๕ พรรษา และได้ มาเป็ นเจ้ าอาวาสวัด

๘
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ที่พระมหาเถรานุเถระ ข้ าพเจ้ าฯ และญาติโยมได้ ช่วยกัน
สร้ าง/จัดตั้งขึน้ ที่อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๔ ตลอด
มาจึงถึงตราบเท่ าทุกวันนี้

๙

บทที่ ๒
ศรัทธาการศึกษาสั มมาปฏิบัตถิ ึงธรรมกาย
และพระนิพพานของพระพุทธเจ้ า
ในระหว่ า งที่ ข ้า พเจ้า ได้ท างานอยู่ส านัก ข่ า วสารอเมริ กัน (US.Information
Service, American Embassy กรุ งเทพฯ) ข้าพเจ้าได้มีเพื่อนร่ วมงาน อยูใ่ นแผนกศิลป์
และนิ ทรรศการ (Arts & Exhibits) ผูส้ นใจในพระพุทธศาสนาหลายคน ได้แก่ คุณ
ประเสริฐ เกตุทัต (หัวหน้าแผนก-ถึงแก่กรรมแล้ว) คุณประยุทธ เงากระจ่ าง (ผูส้ ร้าง
หนังการ์ ตูนคนแรกของไทย-ถึงแก่กรรมแล้ว) คุณสะอาด ถนอมวงค์ คุณบุญชั ย
เมธางกูร และคุณนพรัตน์ ลีวศิ ริ พอเลิกงานตอนเที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงแล้ว
ต่างก็กลับมาชุมนุมสนทนาธรรมกันเป็ นประจา ข้าพเจ้าก็ได้ไปร่ วมวงสนทนากับเขา
ด้วยเสมอ หลังจากที่ได้สนทนากันถึงปฏิปทาแนวทางปฏิบตั ิธรรม ของหลายสานัก
ได้แ ก่ ส านัก พอง-ยุ บ สายวั ด มหาธาตุ ท่ า พระจั น ทร์ ส านั ก “สั ม มาอะระหั ง
(ธรรมกาย)” สายวัดปากน้า ภาษีเจริญ สานัก “พุทโธ” สายพระอาจารย์ (หลวงปู่ )มั่น
ภูริทตฺโต และสานักอานาปานสติ สายสวนโมกข์ (หลวงพ่ อพุทธทาส) ด้วยวิญญาณ
ของนักวิจยั จึงได้ผลสรุ ปเพื่อตัดสิ นใจเลือกแนวทางปฏิบตั ิตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึง
ธรรมกาย และพระนิพพานของพระพุทธเจ้ าของสานัก “สั มมาอะระหัง” โดยพระเดช
พระคุณ หลวงพ่ อวัดปากน้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผูป้ ฏิบัติได้ ผลดี คือ
ถึงธรรมกายและพระนิพพาน เป็ นที่ประจักษ์ แล้ วจึงสอนผู้อนื่ ซึ่งข้ าพเจ้ าเห็นว่ าท่ าน
สอนตรงตามหลักไตรสิกขา คือการศึกษาอบรมกาย-วาจา (ด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ดี)
โดยทางศีล และการศึกษาอบรมจิต โดยทางสมาธิ เรียกว่ า “สมถภาวนา” และอบรม
ปัญญา โดยทางวิปัสสนาภาวนา รวมเรี ยกว่า “สมถวิปัสสนาภาวนา หรือกัมมัฏฐาน

๑๐
ซึ่งเป็ นการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ตามทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา” คือ มรรคมีองค์ ๘
ที่สมบูรณ์ และชัดเจนทุกขั้นตอน
เฉพาะในเรื่ อง “ศีล” ข้าพเจ้าได้ยนิ ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (พระมงคลเทพ
มุนี สด จนฺทสโร) ท่ านเคร่ งครัดในศีล คือท่านมีความสารวมในศีลและอินทรี ยม์ าก ได้
ทราบว่ามีพระผูใ้ หญ่ใกล้ชิดกับท่านรู ป ๑ ชอบให้ผหู้ ญิงคนหนึ่ งเข้าไปคุยด้วยในกุฏิ
ซึ่ ง เป็ นห้อ งแคบๆ ท่ า นห้า มแล้ว ก็ย งั ฝื นท า มี ว นั หนึ่ งท่ า นเห็ น ด้ว ยญาณทัศ นะว่า
พระภิกษุรูปนั้น ให้ผหู้ ญิงคนนั้นเข้าไปคุยด้วยในห้องอีกแล้ว ท่านได้ใช้ให้ศิษย์คน
หนึ่ งไปดูให้เห็นประจักษ์ดว้ ยตา แล้วกลับมารายงานท่าน หลวงพ่อท่านก็ได้ลงโทษ
ให้ ข ับ ออกไปเสี ย จากวัด ยัง มี อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ก่ อ นพระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ ฯ จะ
มรณภาพ ท่านไม่ทราบว่าวัดมีเงิ นเท่าใด แต่ท่านปรารภกับผูใ้ กล้ชิดว่า อยากได้พระ
บรมสารี ริกธาตุ ที่ได้มี ผขู้ ุดเจาะเจดี ยท์ ุ่งลอ (อยู่จงั หวัดพะเยา) แล้วได้นามาจะถวาย
แกมขายให้ท่ า นๆ ก็ถ ามผูใ้ กล้ชิ ด ว่า เดี๋ ย วนี้ มี เ งิ น ไหม? ถ้า มี จ ะได้บูช าพระบรม
สารี ริกธาตุน้ นั ไว้ แล้วให้สร้ างเจดี ยเ์ ป็ นที่ ประดิ ษฐานพระบรมสารี ริกธาตุน้ นั ตรง
บริ เวณหน้า หอฉัน แต่ ทราบจากผูใ้ กล้ชิ ด ว่า เงิ น ไม่ มี (หรื อ มี ไม่ พ อก็ไม่ ทราบ) ใน
ระยะเวลานั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ท่านจึงยังไม่ได้พระบรมสารี ริกธาตุน้ ัน
ต่อมาภายหลังที่ ท่านได้มรณภาพแล้ว มี คฤหบดี ได้บูชาพระบรมสารี ริกธาตุ น้ ันไว้
แล้วนามาถวายไว้ที่วดั ปากน้ าฯ และที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในปัจจุบนั และพระ
เดชพระคุ ณ พระราชพรหมเถร รองเจ้ าอาวาสและอาจารย์ ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนา ก็ได้
เมตตาแบ่ งมาให้ ไว้ ที่ข้าพเจ้ าส่ วนหนึ่ ง เพื่อบรรจุในพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ที่กาลัง
สร้างอยู่ในขณะนี้ ดว้ ย ก็เป็ นที่น่าอนุ โมทนาในปฏิปทาและวัตรปฏิบตั ิของพระเดช
พระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ าฯ ยิ่งนัก ที่เคร่ งครัด-สารวมในศีลและพระปาฏิโมกข์ โดย
ไม่จบั -ไม่เก็บเงินทองด้วยตัวท่านเองเลย

๑๑
ต่ อ มา เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ
พระสั งฆราชองค์ ปัจจุบัน ก็ได้สร้ างพระมหาเจดี ยส์ าเร็ จ และเข้าใจว่าเจ้าพระคุ ณ
สมเด็จฯ ได้ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุท้ งั ที่มีในครั้งนั้น และที่ได้มีเพิ่มเติมใน
ภายหลัง บรรจุ ประดิ ษ ฐานไว้เป็ นที่ เคารพสักการะ ณ ภายในพระมหาเจดี ยท์ ี่ เจ้า
พระคุณสมเด็จฯ ได้สร้างสาเร็ จแล้วนั้นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งนับเป็ นปูชนียวัตถุที่
เคารพสักการะสู งสุ ด ของพุทธศาสนิกชน มาตราบเท่าทุกวันนี้
ในส่ ว นของการศึ ก ษาสัม มาปฏิ บ ัติ สมาธิ แ ละปั ญ ญา ชื่ อ ว่า สมถวิปั ส สนา
กัมมัฏฐานนั้น ในขั้นการเจริ ญภาวนาสมาธิ คือการอบรมจิตให้เป็ นสมาธิ แนบแน่ น
มัน่ คงนั้น ข้าพเจ้าได้ยินว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่ อวัดปากน้าฯ ท่านได้อาศัยวิธีการ
เพ่งแสงสว่าง ชื่อว่า “อาโลกกสิณ” เอาผลของการเพ่งกสิ ณแสงสว่างจนสามารถถือเอา
บริกรรมนิมิต-อุคคหนิมิต-ปฏิภาคนิมิต ซึ่ งปรากฏเป็ นดวงใสสว่าง ที่มีอานุ ภาพให้
ได้สมาธิ ตั้งแต่ข้นั “ขณิกสมาธิ-อุปจารสมาธิ” และถึง “อัปปนาสมาธิ” ให้เป็ นสมาธิ
แนบแน่นมัน่ คงถึงขั้นเป็ นฌานจิต ตัง่ แต่ปฐมฌานขึ้นไปได้น้ นั มาใช้ ดวงแก้ วกลมใส
(เช่น ดวงแก้วหิ นผลึก) เป็ นบริกรรมนิมิตร เป็ นอุบายวิธีใช้สอนศิษยานุศิษย์ให้เจริ ญ
ภาวนาสมาธิ โดยให้ นึ ก เห็ น ดวงกลมใส ใจอยู่ ใ นกลางของกลางดวงกลมใส
ประกอบการบริ กรรมภาวนาว่า “สั มมาอะระหัง ๆๆๆ” ประกอบกัน ให้ใจสงบตรง
ศูนย์กลางกาย แล้ว จะเห็ นดวงใส่ สว่าง คือ“ดวงธรรมที่ทาให้ เป็ นกายมนุ ษย์ ” ใน
ระดับมนุษยธรรม ที่ทาให้มาเกิด – ไปเกิดเป็ นมนุษย์....ฯลฯ
และพรรคพวกได้เล่ า ให้ฟั ง ว่า “หลวงพ่ อวัด ปากน้า ” ท่ านได้ ด วงใสสว่ างที่
ศู นย์ กลางกาย ซึ่งสามารถนึกขยายให้ โต(จากวัดปากน้า ภาษีเจริญ) ถึงคลองเตย (ห่ าง
จากที่ทางานที่อยูถ่ นนสาธรใต้ประมาณ ๒ กม.)ก็ได้ เพือ่ นๆ ร่ วมสนทนาเขาว่ าอย่ าง
นั้น ทาให้รู้สึกสนใจ อยากลองไปเข้าศึกษาและปฏิบตั ิดู เพื่อนๆ ก็แนะนาให้ไปที่
“บ้ านธรรมประสิ ทธิ์ ” (เป็ นที่ต้ งั มูลนิ ธิธรรมประสิ ทธิ์ ในครั้งนั้น) อยู่ภายในเขตวัด

๑๒
ปากน้ า ว่าเขาเปิ ดสอนทุกวันอาทิตย์ จึงพาลูกๆ (ลูกสาววัย ๑๔ –๑๓ – ๑๒ ขวบ) ผลัด
กันไปเรี ยน-ฝึ กปฏิบตั ิภาวนาด้วย ในไม่ชา้ ลูกสาวทั้ง ๓ คนก็ปฏิบตั ิได้ถึง “ธรรมกาย”
ด้วยอุบายวิธีเบื้องต้นดังที่กล่าวมาแล้ว
เมื่อญาณทัศนะของลูกๆ แก่กล้าพอสมควร ทิพย์จกั ษุเจริ ญขึ้น อาจารย์ในครั้ง
นั้น คือท่านอาจารย์ไพบูลย์ ธมฺมชโย (วิสุทธิผล) คือพระเทพญาณมหามุนี เจ้ าอาวาส
วัดพระธรรมกายในปัจจุบัน กับคุณยายจันทร์ ขนนกยูง เจ้ าสานักปฏิบัติธรรม “บ้ าน
ธรรมประสิ ทธิ์” ได้สอนวิธีเจริ ญฌานสมาบัติ ชาระธาตุธรรม และจิตใจ/ญาณทัศนะ
ให้บริ สุทธิ์ผ่องใส แล้วตรวจภพ-จักรวาล ดู “ปู่ ” คือบิดาของข้าพเจ้า ที่ล่วงลับไปก่อน
หน้านี้ นานแล้ว(ประมาณ ๓๐ กว่าปี ) โดยไม่มีรูปถ่า ยของท่านไว้เป็ นที่ ระลึ กด้วย
ปรากฏว่า ลูกๆ ทั้ง ๓ เห็น “ปู่ ” กาลังเสวยวิบ ากกรรม (ได้รับผลกรรม) อยู่ ใ นนรก
เพราะเวรสุ รา (ยาเสพติด-คือดื่มสุ ราทีละก๊งสองก๊ง เวลามีก็ดื่ม ไม่มีก็ไม่ดื่ม คือไม่ได้
ถึงกับติดจนงอมแงม) แล้วอาจารย์ก็สอนวิธีช่วยคุณปู่ โดยให้ท่านรับศีล ๕ แล้วให้
ท่านอนุโมทนาส่วนบุญที่ลูกหลานได้มาเข้าศึกษา-ปฏิบตั ิภาวนาธรรม และบริ จาคทาน
ฯลฯ “ปู่ ” (คื อ บิ ด าของข้า พเจ้า ) จึ ง เปลี่ย นภพภู มิ เ กิด เป็ นเทพบุ ต ร (ด้ ว ยก าเนิ ด
โอปปาติกะ) ไปทันที ณ บัดนั้นเอง
ทาให้ขา้ พเจ้า เชื่ อ ถื อ และศรั ทธาในการศึ กษาสัมมาปฏิ บ ัติ ต ามแนวนี้ อัน มี
รายละเอียดอยู่ในมรรคมีองค์ ๘ และก็รวมลงในสติปัฏฐาน ๔ ข้ อ “มีสติพจิ ารณาเห็น
ธรรมในธรรม” คือ นิวรณ์ ๕ ตลอดถึงอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง และวิธีน้ ี ยังเป็ น
วิธีการเจริญปัญญาจากการที่ได้ ท้ังรู้ -ทั้งเห็น สภาวะธรรม ตลอดถึงอริยสั จธรรม คือ
ทุกขสัจจ์ สมุทัยสัจจ์ นิโรธสัจจ์ และมรรคสัจจ์ ตามความเป็ นจริงชัดเจน
และยิง่ ลูกๆ ปฏิบตั ิได้ถึงอายตนนิพพาน ตามพระพุทธดารัสในนิพพานสูตรว่า
“อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน....ฯ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย อายตนะ (คือพระนิพพาน)นั้นมีอยู่...
ฯลฯ” ก็จะยิ่งช่วยให้เจริญปัญญาเห็นแจ้ งในสภาวธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ เห็น

๑๓
บรรดาสั งขารธรรมทั้งปวงที่ประกอบด้ วยปัจจัยปรุ งแต่ ง ได้แก่ มีธาตุ-ขันธ์-กรรมกิเลส และแม้บุญ ปรุ งแต่ง ย่ อมตกอยู่ในอาณัติแห่ งพระไตรลักษณ์ คือ “อนิจฺจ” เป็ น
ของไม่ เที่ยง “ทุกฺข” เป็ นทุกข์ คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานตลอดไป ผูใ้ ดยึดถือ
ด้วยตัณหาและทิฏฐิ (ความเห็นผิด) แล้วย่อมเป็ นทุกข์ และสุ ดท้ายก็แตกสลายหมด
สภาพเดิมของมันไป เป็ น “อนัตตา”
กล่าวโดยสรุ ป อุปาทานในขันธ์ ๕ (รู ป-เวทนา-สัญญา-สังขาร และวิญญาณ)
เป็ นทุกข์ ดังพระบาลีวา่ สงฺขติ ฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกขา
และยิ่ง ได้เ ห็ น ว่า ในอายตนนิ พ พาน (อายตน หมายความว่า บ่ อ เกิ ด ที่ อ ยู่
(วาสฏฺ ฐาน) 1 ซึ่ งเป็ นที่ส ถิต อยู่ ข องพระนิ พ พานธาตุ ที่ เ ห็ น ด้ว ยญาณรั ตนะ ของ
พระธรรมกาย ว่าคือธรรมกายตรั สรู้ ของพระพุทธเจ้ า พระปัจเจกพุทธเจ้ า และพระ
อรหันตสาวก ผู้ดับขันธ์ ปรินิพพาน ด้ วย“อนุ ปาทิเสสนิพพานธาตุ” (พระนิพพาน
ธาตุ ที่ ไ ม่ มี เ บญจขัน ธ์ ค รอง หรื อ เหลือ อยู่ ) นี้ เอง ที่ ส มเด็จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
เมื่อก่อนแต่ จะตรัสรู้ ยังเป็ นพระมหาโพธิสัตว์อยู่ ได้ แสวงหา“โมกขธรรม” เพือ่ ความ
หลุดพ้นจากสภาวธรรมที่เป็ น อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา เพือ่ ความเข้ าถึง ได้ รู้ -เห็น และเป็ น
“อมตธรรม” คือ ธรรมที่ไม่ ตาย เป็ นสภาวะที่เที่ยง (นิจจ) เป็ นสุ ข (สุ ข) และเป็ นอตฺตา
ที่วมิ ุตติหลุดพ้ นจากสั งขารธรรม อันมีกิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็ นเครื่องปรุ งแต่ งทั้งปวง ดังที่
(๑) สมเด็ จ พระสั มมาสั มพุ ท ธเจ้ าได้ ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
“อนัตตลักขณสู ตร” เปรี ยบเทียบคุณลักษณะของ “อัตตา” อันเป็ นคุณลักษณะของ
พระนิพพานธรรม กับ สามัญญลักษณะ (อนิจฺจ -ทุ กฺข-อนตฺตา) ของสั งขารธรรม มี
1

ปทานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ-สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
หน้า ๑๒๒

๑๔
เบญจขันธ์ (ได้ แก่ รูป-เวทนา-สั ญญา-สั งขาร-วิญญาณ เป็ นต้ น) ให้ พระปัญจวัคคีย์ ผู้
ได้ บรรลุคุณธรรมเป็ นพระโสดาบัน และตกกระแสพระนิพพานหมดทั้ง ๕ องค์ แล้ ว ว่ า
“ถ้ ารูป...ฯลฯ “จักได้ เป็ นอัตตาแล้ วไซร้ รู ป...ฯลฯ นั้น ก็ไม่ พงึ่ เป็ นไปเพือ่ อาพาธซิ....
แต่ ดูก่อนภิกษุท้งั หลาย เพราะรูปเป็ น “อนัตตา” รูป...ฯลฯ จึงเป็ นไปเพือ่ อาพาธ
(๒) พระพุ ท ธองค์ไ ด้ต รั ส อี ก ว่า อสั ง ขธรรม มีอ ยู่ การสลัดออก ซึ่ ง

สั งขตธรรม (มีเบญจขันธ์ เป็ นต้น) จึงปรากฏ ดังพระพุทธดารัสมีมาในปาฏิคามิ
วรรค อุทาน ว่า

อตฺ ถิ ภิ กฺ ข เว อชาต อภู ต อกต อสงฺ ข ต , โน เจ ต
ภิกฺ ข เว อภวิสฺ ส อชาต อภู ต อกต อสงฺ ข ต , นยิธ ชาตสฺ ส
ภูตสฺ ส กตสฺ ส สงฺ ขตสฺ ส นิ สฺสรณ ปญฺญาเยถ, ยสฺ ม า จ โข
ภิกฺขเว อตฺถิ อชาต อภูต อกต อสงฺขต ตสฺ มา ชาตสฺ ส ภูตสฺ ส
กตสฺ ส สงฺขตสฺ ส นิสฺสรณ ปญฺญายติ.2
แปลความว่ า
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติอันไม่ เกิดแล้ ว ไม่ เป็ น

แล้ ว อันปัจจัยกระทาไม่ ได้ แล้ ว ปรุงแต่ งไม่ ได้ แล้ ว มีอยู่
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ถ้ าธรรมชาติอันไม่ เกิดแล้ ว ไม่ เป็ น
แล้ ว อันปั จจัยกระท าไม่ ได้ แล้ ว ปรุ งแต่ งไม่ ได้ แล้ ว จักไม่ ไ ด้
มี แ ล้ ว ไซร้ การสลั ด ออกซึ่ ง ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด แล้ ว เป็ นแล้ ว
อันปัจจัยกระทาแล้ว ปรุงแต่ งแล้ว จะไม่ พงึ ปรากฏ ในโลกนีเ้ ลย
2

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อุทาน ข้อ ๑๖๐ หน้า ๒๐๗-๒๐๘.

๑๕
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ก็แล เพราะธรรมชาติอันไม่ เกิดแล้ ว
ไม่ เป็ นแล้ ว อันปัจจัยกระทาไม่ ได้ แล้ ว ปรุ งแต่ งไม่ ได้ แล้ ว มีอยู่
ฉะนั้น การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ ว เป็ นแล้ ว อันปัจจัย
กระทาแล้ว ปรุงแต่ งแล้ว จึงปรากฏ.
(๓) หลวงพ่อวัดปากน้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านปฏิบตั ิตาม
แนวสติ ปัฏฐาน ๔ ได้ถึงธรรมกาย และอายตนนิพพาน ท่านจึ งกล่าวเสมอว่า พระ
พุทธองค์เมื่อก่อนแต่ จะตรัสรู้ ได้ ทรงแสวงหาโมกขธรรม เพือ่ ความหลุดพ้ นจากธรรม
ที่เป็ น อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา ที่ต้องตาย ( คือ มตธรรม) และเพือ่ ความบรรลุถงึ ธรรมที่
ไม่ ตาย คือ ธรรมที่ทรงสภาวะ นิจฺจ สุ ข และ อตฺตา นั่งเอง
อนึ่ง ในวิปัสสนากถา ปัญญาวรรคนี้ คุณลักษณะของพระนิพพานธรรม ที่เป็ น
ตรงกันข้ ามกับ “อนัตตา” ท่ านกล่ าวว่ า “ปรมตฺถ” (มีประโยชน์ สูงสุ ดยิ่ง) แม้ น้ันก็
ตาม ก็เป็ นคุณลักษณะ ร่ วมในคุณลักษณะ ๔๐ ข้ อ ที่ท่านแสดงไว้ ในวิปัสสนากถานี้
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ เป็ นคุณลักษณะร่ วมกับ อสังขตธรรมด้ วยกันนั่นเอง ดังเช่ นว่า
ปญฺจกฺขนฺเธ สงฺขตโต ปสฺ สนฺโต อนุโลมิก ขนฺตึ ปฏิลภีติ. ปญฺจนฺน ขนฺธาน
นิโรโธ อสงฺขต นิพฺพานนฺติ ปสฺ สนฺโต สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมติ
เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์ โดยความเป็ นของอันปัจจัยปรุ งแต่ ง ย่ อมได้
อนุโลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นว่า ความดับแห่ งเบญจขันธ์ เป็ นนิพพานไม่ มีปัจจัยปรุ ง
แต่ ง ย่ อ มหยั่งลงสู่ สั ม มั ต ตนิ ย าม 3 (อธิ บ ายว่ า เที่ย งต่ อ การบรรลุม รรคผล ได้ แ ก่
หยัง่ ลงในขณะมรรคญาณ และผลญาณ)
3

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๓๑ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ข้อ ๗๓๕
หน้า ๖๓๓.

๑๖
แล้ วปรากฏในพระพุ ท ธด ารั ส แสดงคุ ณ ลั ก ษณะ เป็ นเช่ นเดี ย วกั บ
“อัตตลักษณะ” ว่า

น อุปฺปาโท ปญฺญายติ

ไม่ ปรากฏความเกิด ๑
( คือ “ไม่ เกิดใหม่ อกี ” )
น วโย ปญญายติ
ไม่ ปรากฏความ
เสื่ อมสลาย ๑ (คือ “ไม่ ตาย”)
น ฐิ ตสฺ ส อญฺญถตฺต ปญฺญายติ เมื่อตั้งอยู่ ไม่ ปรากฏความ
แปรปรวน (เป็ นอืน่ ) ๑ 4
( คือ “เที่ยง” )
ซึ่งเป็ นสภาวะที่ตรงกันข้ าม กับ “สั งขตธรรม”5 (มีเบญจขันธ์ เป็ นต้ น)
อุปฺปาโท ปญฺญายติ
ปรากฏความเกิด ๑
วโย ปญญายติ
ปรากฏความเสื่ อมสลาย ๑
( คือ “ตาย” )
ฐิ ตสฺ ส อญฺญถตฺต ปญฺญายติ
เมื่อตั้งอยู่ ปรากฏความ
แปรปรวน (เป็ นอืน่ ) ๑
( คือ “ไม่ เที่ยง” )
(๔) สมเด็จพระสั งฆราชแพ (ติสฺสเทวมหาเถร) วัดสุ ทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร ท่านแสดงไว้วา่ ความรู้ที่เกิดปัญญาของเราจริงๆ นั้น ควรต้ องรู้ ท้ัง
๒ อย่ าง คือ รู้ ฝ่ายรับและฝ่ ายปัด รู้ ท้ังของแท้ และของเทียม จึงจัดเป็ นความรู้ จริ ง
ฉะนั้นฉันใด คนที่ไม่ รู้ จักอัตตาแล้ ว จะรู้ จักว่ าขันธ์ ๕ เป็ นอนัตตานั้นไม่ ได้ ถึงเห็น
และพู ด อยู่ ก็เห็ น และพูด ตามสั ญญาเท่ า นั้ น ไม่ ใ ช่ ค วามรู้ ความเห็ น ตนเอง สมเด็จ
4

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ข้อ ๔๘๗ หน้า ๑๙๒.
5
พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ข้อ ๔๘๖ หน้า ๑๙๒.

๑๗
พระสั มมาสั มพุทธเจ้ า และอริยชนพุทธสาวกของพระองค์ ผู้มีญาณจักษุอันเสร็จมา
แต่ พระอริยมรรคท่ านเห็นว่า ขันธ์ ๕ เป็ นอนัตตา มิใช่ ตวั ตน เพราะท่ านได้ ธรรมอย่ าง
อืน่ คือ พระนิพพานเป็ นอัตตาแล้ ว ความรู้ ของท่ านเป็ นความรู้ จริงแท้ เพราะฉะนั้น
แล พระองค์ จึงตรั สกับ พระพวกเบญจวัค คีย์ ว่ า อมตธรรมเราได้ แล้ ว ครั้ น ต่ อมา
พระองค์กท็ รงแสดงขันธ์ ๕ เหล่ านั้นว่ าเป็ นอนัตตา ให้ พระพวกเบญจวัคคีย์ฟัง เช่ นนี้
พิจารณาดูเถอะ คนที่ไม่ ได้ อตั ตาจะพูดว่า ขันธ์ ๕ เป็ นอนัตตาอย่ างไรได้ 6
(๕) หลวงปู่ (พระอาจารย์ )มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ได้แสดงโวหารธรรม ว่า
“ได้ สมบั ติท้ั งปวง ไม่ ประเสริ ฐ เท่ าได้ ต น เพราะตัวตน
เป็ นที่เกิดแห่ งสมบัตทิ ้ังปวง”
(จากแผ่ นจารึ กในพิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์ มนั่ ภูริทัตตมหาเถระ
วัดป่ าสุทธาวาส อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)

และพระเดชพระคุ ณ ท่ า นได้ แ สดงโวหารธรรมอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สภาวะ
พระนิพพานธรรม ว่า
“พระขีณาสพเจ้าทั้งหลายดับโลก ๓ รุ่ งโรจน์อยู่ คือ ทาการ
พิจารณา และบาเพ็ญเพียรเป็ น ภาวิโต พหุ ลีกโต คือ ทาให้มาก
เจริ ญ ให้ม าก จนจิ ต มี ก าลัง สามารถพิ จ ารณาสมมติ ท้ ัง หลาย
ทาลายสมมติท้ งั หลายลงไปได้ จนเป็ นอกิริยา ก็ยอ่ มดับโลก ๓
ได้ การดับโลก ๓ นั้น ท่านพระขีณาสพเจ้าทั้งหลายมิได้เหาะ
ขึ้นไปในกามโลก รู ป โลก อรู ปโลก เลยที เดี ยว คงอยู่กบั ที่
นั่น เอง แม้พ ระบรมศาสดาของเราก็ เ ช่ น เดี ย วกัน พระองค์
6

สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) วัดสุ ทศั น์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เถรบัญญัติ
: หสน.อาทรการพิมพ์, พ.ศ.๒๕๕๔)

๑๘
ประทับนั่งอยู่ ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์แห่ งเดียว เมื่อจะดับโลก ๓
ก็มิได้เหาะขึ้นไปในโลก ๓ คงดับอยูท่ ี่จิต จิตนัน่ เองเป็ นโลก ๓
ฉะนั้น ท่ านผู้ต้องการดับโลก ๓ พึงดับที่จิตของตนๆ จนทาลาย
กิริย า คือ ตัวสมมติหมดสิ้ น จากจิต ยังเหลือแต่ อกิริย า (คือ
นิโรธธาตุ/พระนิพพานธาตุ) เป็ นฐิ ติจิต ฐิ ติธรรม อันไม่ รู้ จัก
ตาย (อมตธรรม) ฉะนั้นแล.”7
จึ ง ยิ่งท าให้ เห็นพระอริ ย สั จจธรรม คือ ทุ ก ขสั จจ์ – สมุ ทัย สั จจ์ – นิ โรธสั จจ์
( สภาวะที่ทุกข์ดบั เพราะเหตุปัจจัยดับ) และมรรคสั จจ์ (หนทางปฏิบตั ิให้ถึงความพ้น
ทุกข์ และถึงความเจริ ญ – สันติสุข) คือ โมกขธรรม ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น เป็ นทางให้ บรรลุ
คุณธรรม ถึงอริ ยมรรค/ผล ได้ ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ อย่ างมีประสิ ทธิผล
และประสิทธิภาพสู ง
ก็ยิ่ ง มี ศ รั ท ธาปสาทะ ในการศึ ก ษาสั ม มาปฏิ บั ติ ต ามแนวสติ ปั ฏ ฐาน ๔ ถึ ง
ธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้ า ที่หลวงพ่ อวัดปากน้า พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ท่ านปฏิบัตไิ ด้ เข้ าถึง – ได้ รู้ – ได้ เห็น – ได้ เป็ น – อย่ างมั่นคง – ไม่ คลอน
แคลน
แม้ ตัวข้ าพเจ้ าเองนั้น การศึ กษาสั มมาปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ ได้ เจริ ญเท่ าที่ ควร
เหมือนลูกๆ จึงต้ องพยายามต่ อไปและต่ อๆ มาจนปัจจุบัน แต่ก็ได้อาศัยข้ อมูลปฐมภูมิ
(Primary Source) ที่เชื่อถือได้ จากลูกๆ ที่มิได้ มีมายาสาไถย และที่ถูกต้ องตามพระ
ธรรมคาสั่ งสอนของพระพุทธเจ้ า และที่สมบู รณ์ ดีขึน้ เป็ นลาดับ ก่ อให้ เกิดศรั ทธาวิริ ย ะ-สติ -สมาธิ -ปั ญ ญา ดีขึ้น และค่ อ ยๆ แก่ ก ล้า เป็ น “พละ คื อ พลัง ” อัน ได้แ ก่
ศรั ทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ สู งๆ ขึน้ ต่ อมาเป็ นลาดับ
7

พระอาจารย์ มนั่ ภูริทตั ตมหาเถระ, มุตโตทัย: รุ่ งแสงการพิมพ์, ไม่บอกปี พิมพ์ หน้า ๒๗

๑๙
แต่ ก็ยั ง ไม่ ถึ ง กับ ก้ า วล่ ว งข้ า มโคตรปุ ถุ ช น (โดยความบรรลุ ม รรคผล) เป็ นพระ
อริ ยบุคคลได้ ด้ วยยังมีเหตุปัจจัยหลักๆ ของผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ที่จักต้ องบาเพ็ญ
ต่ อๆ ไปอีกนาน ทั้งด้ วยศรัทธาและปัญญาตามรอยพระศรัทธา-ปัญญาธิกโพธิสัตว์ ที่มี
มาแต่ อดีตจนได้ ตรั สรู้ เป็ นสมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ ามานับไม่ ถ้วน จนกว่ าบุ ญ
บารมีจะเต็มบริบูรณ์ ให้ สามารถบาเพ็ญสมณธรรมถึงความตรัสรู้ พระอริยสั จจธรรม
กล่าวคือ “โมกขธรรม” ตามรอยบาทพระพุทธองค์ ด้ วยตนเองได้

๒๐

บทที่ ๓
ศรัทธาการศึกษาสั มมาปฏิบัตถิ ึงธรรมกาย
และพระนิพพานของพระพุทธเจ้ า (ต่ อ)
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนพระสงฆ์สาวกเสมอว่า
อตฺ ต ที ป า ภิ กฺ ข เว วิ ห รถ อตฺ ต สรณา อนญฺ ญ สรณา
ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา ฯ8
แปลความว่ า
ภิ ก ษุ ท้ งั หลาย เธอทั้ง หลาย จงเป็ นผู้ มี “ตน” (อตฺ ต า)
เป็ นที่พึ่ง มี “ตน” (อัตตา) เป็ นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็ นสรณะ
จงเป็ นผู้มีธ รรมเป็ นที่พึ่ง มีธ รรมเป็ นสรณะ ไม่ มีสิ่ง อื่ น เป็ น
สรณะอยูเ่ ถิด.
และพระองค์ก็ตรัสว่า พระองค์ทรงเป็ น “ธรรมกาย” บ้าง

“พรหมกาย” บ้าง “ธรรมภูต” บ้าง “พรหมภูต” บ้าง ดังที่
ตรัสกับสามเณรวาเสฏฐะ และภารทวาชะ กับพวกว่า
ตถาคตสฺ ส เหต วาเสฏฺ ฐา อธิ ว จน ธมฺ ม กาโย อิ ติ ปิ
พฺรหฺมกาโย อิติปิ ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิ ฯ9
แปลความว่ า
ดูก่อนวาเสฏฐะ และภารทวาชะ เพราะคาว่า ธรรมกาย ก็ดี
ว่า พรหมกาย ก็ดี ว่า ธรรมภู ต ก็ดี พรหมภู ต ก็ดี เป็ นชื่ อ
ตถาคต.
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พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ ๔๙ หน้า ๘๔.
9
พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ ๕๕ หน้า ๙๒.

๒๑
อธิบายความว่า

๑. เรื่อง “อัตตา”
เรื่ อง “อัตตา” คือ “ตัวตน” ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า เธอทั้งหลาย จงเป็ น
ผูม้ ี “ตน” คือ “อัตตา” เป็ นที่พ่ ึง และ มี “ตน” คือ “อัตตา” เป็ นสรณะ คือ เป็ นที่

พึง่ อาศัยได้ ตลอดกาล คือ “พระนิพพาน” นั้น ทรงหมายถึง “ตน” หรื อ “ตัวตน”
๒ ระดับ คื อ “ตัวตน” ระดับ โลกิยธรรม ชื่ อ ว่า เป็ นตัวตนโดยสมมติ ๑ กับ

“ตั ว ตน” ระดับ โลกุ ต ตรธรรม ชื่ อ ว่ า เป็ น ตั ว ตนโดยปรมั ต ถ์ ๑ ดัง ที่ พ ระ
อรรถกถาจารย์ ได้อธิบายความหมายของ “ อัตตา – ตัวตน” นี้วา่

“โก ปเนตฺถ อตฺตา นาม ? โลกิยโลกุตฺตรธมฺโม”10
แปลความว่ า
ถามว่า ก็อะไร ชื่อว่า “อัตตา” ในคาว่า อตฺตทีปา
เป็ นต้น นี้ แก้ว่า โลกิย ธรรม และ โลกุต ตรธรรม ชื่ อ ว่ า

“อัตตา”.
ดังจะได้อธิบายขยายความพอสังเขปต่อไป
(๑.๑) อตฺตา คือ ตัวตนระดับโลกิยธรรม ชื่ อว่า เป็ นตัวตนโดยสมมติ
คือ เป็ นตัวตนเพียงอาศัยเป็ นที่พึ่งได้ ชั่วคราว – ไม่ ได้ ถาวรตลอดไป กล่าวคือ
เพื่อดาเนินชี วิต และศึ กษาปฏิบัติธรรม ได้แก่ ไตรสิ กขา คือ ศึกษาสัมมา
ปฏิบตั ิอบรมกาย – วาจา – ใจ โดยทางศีล – สมาธิ – ปัญญา อันมีรายละเอียด
อยู่ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็ นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) เพื่อความ
เข้ าถึง – ได้ รู้ – ได้ เห็น และได้ เป็ น “อัตตา” อันเป็ น “โลกุตตรธรรม” คือ
10

สุ มงั คลวิลาสิ นี อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาค ๓ หน้า ๓๐-๓๑.

๒๒
ตัวตนแท้ โดยปรมัตถ์ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื่อก่อนแต่จะ
ตรัสรู้ ได้ ทรงแสวงหาโมกขธรรม – คือ ธรรมนาให้ ถึงความพ้ นทุกข์ จากการ
เวียนว่ ายตายเกิดอยู่ในสั งสารจักร และต้ องประสบกับความเกิด – แก่ – เจ็บ –
ตาย ของตนโลกิยะอย่ างไม่ สิ้นสุ ดนี่แหละ

ตน “โลกิยธรรม นี้ เป็ นสั งขารธรรม คือ ธรรมชาติที่ประกอบด้ วยปัจจัย
ปรุ งแต่ ง ทั้งฝ่ ายบุญกุศล (กุสลา ธมฺ มา) และฝ่ ายบาปอกุศล (อกุสลา ธมฺ มา)
และฝ่ ายกลางๆ ไม่ดี – ไม่ชวั่ (อพฺ ยากตา ธมฺ มา) และประกอบด้วยธาตุท้ัง ๔
(มหาภูตรู ป ๔) ได้แก่ ธาตุน้า – ธาตุดิน – ธาตุไฟ – ธาตุลม และขันธ์ ๕
(เบญจขันธ์ หรื อ ๕ กอง) ได้แก่ รู ปขันธ์ (กองรู ป) ๑ - นี้ฝ่าย “รู ปกาย” หรื อ

“รู ป ธรรม” กับฝ่ าย “จิตใจ” หรื อ นามขั น ธ์ ๔ นี้ ฝ่ าย“นามธรรม”
ได้แก่ เวทนาขันธ์ (กองเวทนา หรื อ ธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ คือ ความรู้สึก
สุขสบาย/ไม่สบาย/เฉยๆ เป็ นต้น) ๑ สั ญญาขันธ์ (กองสั ญญา คือ ธรรมชาติที่
จดจา) ๑ สั งขารขันธ์ (กองสังขาร คือ ธรรมชาติที่คดิ – น้ อมไปสู่ และ/หรือ
ปรุ งแต่ งอารมณ์ ) ๑ และวิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ หรื อ ธรรมชาติที่รับรู้
อารมณ์ ) ๑ และยังประกอบด้ วยอาหาร – น้า – เภสั ช – อุตุ (ความหนาว/ร้ อน)
และแม้ กาลเวลา ฯลฯ เป็ นต้น
จึงมีสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ชื่ อว่า เป็ นสภาพไม่ เที่ยง

(อนิจฺจ) เพราะเมื่อเกิดขึน้ มีความตั้งอยู่แล้ ว ก็ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปัจจัยที่ปรุ งแต่ง ๑ จึงเป็ นทุกข์ (ทุกฺข) คือ ทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ ได้
๑ ผู้ใดยึดถือว่ าเป็ นตัวตนที่คงอยู่ตลอดไปย่ อมเป็ นทุกข์ ๑ และสุ ดท้าย ที่เกิด
มามี ชี วิต – มี วิญ ญาณครอง ก็ต้ อ งตายอีกเรื่ อ ยไป ส่ วนที่ ไ ม่ มี ชีวิต ที่ ไ ม่ มี

๒๓
วิญญาณครอง ก็ต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดทั้ งสิ้น ไม่ มี

สภาวะที่เป็ นตัวตน บุคคล – เรา – เขา – ของเรา – ของเขา หรื อของ
ใครๆ อีกต่ อไป ชื่อว่า เป็ น อนัตตา คือ เป็ นสภาพที่มิใช่ ตัวตนแท้ ที่จะคงอยู่
ตลอดไปได้ เ ลย จึ ง ชื่ อ เพี ย งว่ า เป็ น “ตั ว ตนสมมติ ” ที่ พ อเป็ นที่ พึ่ง ได้

ชั่วคราว เท่านั้น
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ตรัสแก่ภิกษุผเู้ จริ ญวิปัสสนาปัญญา เพื่อ
ยกภูมิจิตขึ้นสู่ “นิพพิทาญาณ” ดังปรากฏในติลกั ขณาทิคาถาว่า
“สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ

ยทา ปญฺญาย ปสฺ สติ

อถ นิพฺพนิ ฺทติ ทุกฺเข

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ

ยทา ปญฺญาย ปสฺ สติ

อถ นิพฺพนิ ฺทติ ทุกฺเข

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ

ยทา ปญฺญาย ปสฺ สติ

อถ นิพฺพนิ ฺทติ ทุกฺเข

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา”11

แปลความว่ า
“เมื่ อ ใด บุ ค คลเห็ น ด้ ว ยปั ญ ญาว่ า สั ง ขารทั้ ง หลาย
ไม่ เที่ ยง เมื่ อนั้ น ย่ อมเบื่อ หน่ ายในทุ ก ข์ ข้ อ นี้เป็ นทาง
เหตุความหมดจด.
เมื่ อ ใด บุ ค คลเห็ น ด้ ว ยปั ญ ญาว่ า สั ง ขารทั้ ง หลาย
เป็ นทุ กข์ เมื่อนั้น ย่ อมเบื่อหน่ ายในทุ กข์ ข้ อนี้เป็ นทาง
เหตุความหมดจด.

11

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย ธรรมบท ข้อ ๓๐ หน้า ๕๑-๕๒.

๒๔
เมื่ อ ใด บุ ค คลเห็ น ด้ ว ยปั ญ ญาว่ า สั ง ขารทั้ ง หลาย
เป็ นอนัตตา เมื่อนั้น ย่ อมเบื่อหน่ ายในทุกข์ ข้ อนีเ้ ป็ นทาง
เหตุความหมดจด.”
และได้ประทานหลักใช้ในการพิจารณาพระไตรลักษณ์น้ ีวา่

ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา.12
แปลความว่า
สิ่ ง ใดไม่ เ ที่ ย ง สิ่ ง นั้ น เป็ นทุ ก ข์ สิ่ ง ใดเป็ นทุ ก ข์ สิ่ ง นั้ น
เป็ นอนัตตา.
เพราะเหตุ น้ ัน พระพุ ท ธโฆสาจารย์ ผูร้ จนาคัม ภี ร์ พ ระวิ สุ ท ธิ ม รรค ได้
อรรถาธิ บ ายพระพุ ท ธด ารั ส ว่ า “สพฺ เ พ ธมฺ ม า อนตฺ ต า” นี้ ไว้ใ นคัม ภี ร์ ธัม มปทัฏฐกถาว่า
“ตตฺ ถ สพฺ เ พ ธมฺ ม าติ ปญฺ จ กฺ ข นฺ ธาเอว อธิ ปฺ เ ปตา.
อนตฺ ต าติ ‘มา ชี ร นฺ ตุ มา มี ย นฺ ตู ติ วเส วตฺ เ ตตุ น สกฺ ก าติ
อวสวตฺ ตนตฺ เถน อนตฺตา สุญฺญา อสฺ สามิกา อนิสฺสราติิอตฺ โถ”13
แปลความว่ า
“พระพุ ท ธพจน์ ว่า สพฺ เ พ ธมฺ ม า ในพระคาถานั้น
พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ าทรงประสงค์ เอาเบญจขั น ธ์ เท่ านั้ น.
พระพุทธพจน์ว่า อนตฺตา ความว่า ชื่อว่า อนัตตา คือ ว่ างเปล่ า
ไม่ มีเจ้ าของ ไม่ มีอสิ ระ เพราะความหมายว่ าไม่ เป็ นไปในอานาจ

12

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๗ สังยุตตนิกาย ขันธวรรค ข้อ ๔๒ หน้า ๒๘.
13
คัมภีร์ธมั มปทัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา ภาค ๗ หน้า ๖๒.

๒๕
ว่า ‘ใครๆ ไม่ อาจให้ เป็ นไปในอานาจว่า ‘ธรรมทั้งปวง จงอย่ าแก่
จงอย่ าตาย’”
และได้แสดงไว้ในคัมภีร์มโนรถปูรณี วา่
“สพฺเพ ธมฺมา นาล อภินิเวสาย เอตฺถ สพฺเพ ธมฺมา นาม
ปญฺจกฺขนฺ ธา ทฺ วาทสายตนานิ อฏฺ ฐารส ธาตุ โย เต สพฺ เพปิ
ตณฺ หาทิ ฏฺ ฐิ ว เสน อภิ นิ เวสาย นาล น ปริ ย ตฺ ต า น สมตฺ ต า
น ยุตฺตา. กสฺ มา. คหิ ตากาเรน อติฏฺฐนโต. เต หิ ‘นิ จฺจา สุ ขา
อตฺ ตาติ คหิ ตาปิ อนิ จฺจา ทุกฺขา อนตฺ ตาว สมฺ ปชฺ ชนฺ ติ. ตสฺ มา
นาล อภินิเวสาย”14
แปลความว่ า
“ในพระพุทธพจน์ว่า สพฺเพ ธมฺมา นาล อภินิเวสาย นี้ มี
วินิจฉัยดังต่อไปนี้ . ชื่ อว่า ธรรมทั้งปวง ก็คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ ธรรมแม้ ท้ังหมดนั้น ไม่ ควร คือ ไม่ ถูก ไม่ ชอบ ไม่ เหมาะ
ที่จะยึดมั่นด้ วยตัณหาและทิฏฐิ . เพราะเหตุไร ธรรมแม้ท้ งั หมดนั้น
จึงไม่ควรยึดมัน่ . เพราะธรรมเหล่านั้นไม่ต้ งั อยู่โดยอาการที่จะยึดถือ
ไว้. จริ งอยู่ ธรรมเหล่านั้น แม้ตนจะยึดถือเอาว่า ‘สังขารทั้งหลาย
เป็ นของเที่ยง เป็ นสุ ข เป็ นอัตตา’ ก็ย่อมสาเร็ จผลว่า เป็ นของไม่
เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตาอยู่นนั่ เอง. เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งปวง
นั้นจึงไม่ ควรยึดมั่น”
พระพุทธดารัสว่า “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ธรรมทั้งปวง เป็ นอนัตตา จึงหมาย
เฉพาะสั งขารธรรมทั้งหลาย กับธรรมอื่นที่ไม่ มีแก่ นสารสาระในความเป็ นของเที่ยง
ในความเป็ นสุ ขที่ถาวรแท้ จริ ง และไม่ มีสาระในความเป็ นตัวตนเท่ านั้น มิได้ รวมถึง
14

คัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ภาค ๓ หน้า ๑๙๓.

๒๖
วิสังขาร คือ พระนิพพาน อันเป็ นปรมัต ถธรรม ที่ มีสาระ (สาร นิพฺพาน) เป็ น
อสั งขตธรรม (อสงฺขต นิพฺพาน) และ เป็ นอมตธรรม (อมต นิพฺพาน) 15 ด้ วยแต่
ประการใด
เพราะเหตุ ด ัง นี้ ผูส้ นใจศึ ก ษาสัม มาปฏิ บ ัติ พึ ง เข้า ใจความหมายของค าว่ า
“อนัตตา” ว่าหมายถึง “สภาวะ” ของธรรมชาติท้ งั ปวงที่ไม่ มีแก่ นสารสาระ ในความ
เป็ นของเที่ยง ในความเป็ นสุ ขที่ถาวรแท้ จริง และไม่ มีสาระในความเป็ นตัวตนของใคร
ที่เที่ยงแท้ ถาวรแต่ ประการใดด้ วย ดังปรากฏในคัมภีร์เนตติวภิ าวินี ว่า
“อนตฺตาติ นิจฺจสารสุ ขสารอตฺตสารรหิตตฺตา อสารกฏฺเฐน
อนตฺตา, อวสวตฺตนฏฺเฐน วา อนตฺตา.”16
“ข้อ ว่ า อนตฺ ต า ความว่า สภาวธรรมทั้ ง หลาย ที่ ชื่ อ ว่ า
อนัตตา เพราะปราศจากสาระว่าเป็ นของเที่ยง ปราศจากสาระว่ า
เป็ นสุ ข และปราศจากสาระว่าเป็ นตัวตน.
อีกอย่างหนึ่ ง ที่ชื่อว่า อนัตตา เพราะอรรถว่ าไม่ เป็ นไปใน
อานาจ (ของตน).”
(๑.๒) อัตตา ในระดับโลกุตตรธรรม หรื อ อัตตา โดยปรมัตถธรรม
มีฎีกาอรรถาธิ บาย โลกุตตรธรรม ๙ คือ อัตตา และที่เป็ นที่พึ่ง

ดุจเกาะ (คือ พระนิพพาน) ว่า
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พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๓๑ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ข้อ ๗๓๕
หน้า ๖๒๙–๖๓๔.
16
คัมภี ร์เนตติ วิภาวินี ตอนที่ว่าด้วย “เทศนาวิภงั ควิภาวนา” มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
โรงพิ ม พ์วิญญาณ กรุ ง เทพ ฯ, พ.ศ.๒๕๓๘ หน้า ๗๕. (พระมหามนตรี ขนฺ ติ สาโร ป.ธ.๙
วัดปากน้ า ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ เป็ นผูแ้ ปล.)

๒๗
อตฺ ตที ป าติ เอตฺ ถ อตฺ ตสทฺ เทน ธมฺ โม เอว วุ ตฺ โต,
สฺ ว ายมตฺ โ ถ เหฏฺ ฐา วิ ภ าวิ โ ตเอว. นววิ โ ธ โลกุ ตฺ ต รธมฺ โ ม
เวทิ ต พฺ โ พ. โส หิ จตู หิ โอเฆหิ อนชฺ โ ฌตฺ ถ ณี ย โต ที โ ปติ
วุตฺโต.17
แปลความว่ า
ด้วย อตฺ ต ศัพ ท์ ในบทว่า อตฺ ต ที ปา นี้ ท่ า นกล่ า วถึ ง
ธรรมนัน่ เอง, เนื้อความนี้น้ นั ซึ่งพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงประกาศ
ไว้ก่อนแล้วนั่นเที ยว พึงทราบว่า (คือ) โลกุตตรธรรม ๙ อย่ าง
เพราะว่า โลกุตตรธรรม ๙ อย่ าง นั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัส
เรี ยกว่า เกาะ (คือ พระนิพพาน) เพราะไม่ พึงถูกห้ วงน้าทั้ง ๔
(ได้แก่ ห้วงน้ า คือ กาม, ภพ, ทิฏฐิ และอวิชชา) ท่ วมทับเอา.

อัตตาโลกุตตระ คือ สภาวะที่เป็ นอัตตาแท้ ที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่พระภิกษุท้ งั หลาย ให้พากันอาศัยอัตตา
โลกิยะอันเป็ นเพียงสมมติบญั ญัติ ปฏิบตั ิธรรม เจริญสติปัฏฐาน

๔ เพือ่ ความบรรลุ คือ เพือ่ ความเข้ าถึง รู้ – เห็น และเป็ น
พระนิพพานธาตุ ที่มีอยูโ่ ดยปรมัตถ์ ณ ภายใน เป็ นที่พงึ่ อย่ าง
แท้ จริ ง คือ เป็ นที่ พ่ ึงที่ มีสภาพไม่วิปริ ต ดังเช่ น อัตตาที่ พวก
ลัทธิ ภายนอกศาสนาพากันกาหนดถื อเอา โดยอาการอันวิปริ ต
ตรงข้ ามกับความจริงจากอัตตาที่มีอยู่โดยปรมัตถ์ น้ัน
ส า หรั บข้ อ ควา ม ใน พ ระ พุ ท ธพจ น์ ที่ ท ร งแ สดง ว่ า
อัตตาโลกุตตระ คือ ธรรมโดยปรมัตถ์ นี้ มีปรากฏดังเช่ นคาว่า
17

คัมภีร์ลีนตั ถปกาสนา สังยุตตฎีกา มหาวรรค เล่ม ๒ ข้อ ๓๗๕ หน้า ๕๕๗.

๒๘

“อตฺตทีปา” คัมภีร์อรรถกถาชื่อสุ มงั คลวิลาสิ นี ได้อธิ บายคาว่า
“อตฺตา” ในที่น้ ี ว่าหมายถึง พระนิพพานอันเป็ นที่พ่ ึงดุจเกาะ
ส่ วนคาว่า “ธมฺ ม” ซึ่ งเป็ นคาไวพจน์ของคาว่า “อตฺตา” ท่าน
หมายถึง โลกุตตรธรรม ๙ ดังนี้
อตฺ ตทีปาติ มหาสมุทฺทคตา ทีป วิย อตฺ ตาน ทีป ปติฏฺฐ
กตฺ วา วิหรถ. อตฺ ตสรณาติ อตฺ ตคติกา โหถ, มา อญฺ ญคติกา.
ธมฺ มทีปธมฺ มสรณปเทสุปิ เอเสว นโย. เอตฺ ถ จ ธมฺ โมติ นววิโธ
โลกุตฺตรธมฺ โม เวทิตพฺโพ.18
แปลความว่ า
บทว่า อตฺตทีปา ความว่า ท่า นทั้ง หลายจงทาอัตตาให้
เป็ น ที่ พึ่ง (คือ พระนิ พพานอัน เป็ นที่ พึ่งดุ จเกาะ) ดุ จชนผูอ้ ยู่
ท่ า มกลางมหาสมุ ท รกระท าเกาะให้ เ ป็ นที่ พ่ ึ ง อยู่เ ถิ ด . บทว่ า

อตฺ ตสรณา คื อ จงมีอัตตาเป็ นคติ (ที่ ไป) จงอย่ ามีสิ่งอื่น
เป็ นคติ (ที่ไป). แม้ในบทว่า ธมฺมทีป และ ธมฺมสรณ ก็มีนยั
เดียวกันนั่นแล. อนึ่ ง พึงทราบว่า คาว่า ธรรม ในที่น้ ี ได้แก่

โลกุตตรธรรม ๙ อย่ าง.
อัตตาโลกุตตรธรรมนี้ แหละ ที่ พระผูม้ ีพระภาคตรัสแสดงว่า
เป็ นดุจเกาะ (พระนิพพาน) คือ เป็ นที่พึ่ง เป็ นที่ไปในเบือ้ งหน้ า และ
เป็ นธรรมที่มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์ ณ ภายใน คือ เป็ นที่พ่ ึงที่มีสภาพไม่
วิปริ ต ดังเช่ นอัตตาที่ พวกลัทธิ ภายนอกศาสนาพากัน กาหนดถื อเอา
18

สารัตถปกาสิ นี อรรถกถาสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๓ หน้า ๒๗๗.

๒๙
โดยอาการอัน วิปริ ตจากความจริ งตามลักษณะของอัตตาที่ มีอยู่โดย
ปรมั ต ถ์ ซึ่ งพระธรรมปาลเถระ ได้ อ ธิ บายไว้ ใ นคั ม ภี ร์ ฎี กา
ลีนตั ถัปปกาสนา ว่า
ทฺ วีหิ ภาเคหิ อาโป คโต เอตฺ ถาติ ทีโป, โอเฆน ปริ คโต
หุ ตฺ ว า อนชฺ โ ฌตฺ ถ โฏ ภู มิ ภ าโค, อิ ธ ปน จตู หิ ปิ โอเฆหิ ,
สสารมโหเฆเนว วา อนชฺ โฌตฺ ถโฏ อตฺตา “ทีโป”ติ อธิ ปฺเปโต.
เตนาห “มหาสมุทฺทคตา”ติอาทิ. อตฺตสรณาติ อตฺตปฺปฏิสรณา.
อตฺตคติกา วาติ อตฺตปรายณา ว. มา อญฺญคติกาติ อญฺ ญ กิญฺจิ
คตึ ปฏิสรณ ปรายณ มา จินฺตยิตฺถ. กสฺ มา ? อตฺตา นาเมตฺถ
ปรมตฺถโต ธมฺโม อพฺภนฺตรฏฺเฐน, โส เอว สมฺ ปาทิโต ตุมฺหาก
ทีป ตาณ คติ ปรายณนฺติ เตน วุตฺต “ธมฺมทีปา” ติอาทิ.19
แปลความว่ า
ชื่อว่า ทีโป (เกาะ) เพราะอรรถว่าเป็ นสถานที่ที่มีน้ าโดย
๒ ส่วน, ได้แก่ ภูมิภาคที่ถูกล้อมด้วยห้วงน้ า (แต่) ไม่ถูกน้ าท่วม,
แต่วา่ ในที่น้ ี อัตตาที่ท่านประสงค์เอาว่า ทีโป (เกาะ) เป็ นอัตตา
ที่ไม่ถูกห้วงน้ าแม้ท้ งั ๔ อย่าง หรื อห้วงน้ าใหญ่ คือ สังสารท่วม
ทับ ได้นั่ น เอง. เพราะเหตุ น้ ั น ท่ า นจึ ง กล่ า วค า เป็ นต้น ว่ า

มหาสมุทฺทคตา. บทว่า อตฺตสรณา แปลว่า มีอัตตาเป็ นที่
ระลึกเฉพาะ. บทว่า อตฺตคติกา วา แปลว่า มีตนเป็ นที่ไปใน
เบื้อ งหน้ า นั่ น เอง. บทว่ า มา อญฺ ญ คติ ก า ความว่ า เธอ
ทั้งหลายจงอย่ าคิดถึ งคติที่ระลึกเฉพาะที่ไปในเบื้องหน้ าอะไรๆ
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ลีนตั ถัปปกาสนา มหาวรรคฎีกา ฎีกาทีฆนิกาย ภาค ๒ หน้า ๑๘๐-๑๘๑.

๓๐
อื่น เลย. เพราะอะไร? เพราะในบทว่า อตฺ ตทีปา เป็ นต้น นี้
ธรรมโดยปรมั ต ถ์ ชื่ อ ว่ า อั ต ตา โดยหมายถึ ง ธรรมที่ มี ณ
ภายใน. ธรรมโดยปรมัตถ์ ที่เป็ นอัตตานั้น ที่เธอทั้งหลายให้ ถึง
พร้ อมแล้ วอย่ างนี้ ชื่อว่ า เป็ นเกาะ เป็ นที่ พึ่ง เป็ นคติ เป็ นที่ไป
ในเบื้องหน้ า. เพราะเหตุ น้ ัน พระผูม้ ี พ ระภาคเจ้า จึ ง ตรั สว่า
“ธมฺมทีปา” เป็ นต้น.
และอรรถกถา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต นั้นเอง ได้อรรถาธิบายว่า
อตฺตทีปาติ อตฺตโน คุเณเอว อตฺตโน ทีป กตฺวา วิจรนฺตา
ขีณาสวา วุจฺจนฺต.ิ 20
แปลความว่ า
พระขีณาสพผู้ทาคุณธรรมของตนนั่นเอง ให้ เป็ นที่พงึ่ ของ
ตน เที่ยวไป ท่านเรี ยกว่า เป็ นผู้มีอตั ตาเป็ นที่พงึ่ .
อัตตาโลกุตตระ อันเป็ นปรมัตถธรรมที่พระอริ ยเจ้ า เช่ น
พระปั ญจวัคคีย ์ เป็ นต้น ผูไ้ ด้สดับพระธรรมเทศนา “อนั ต ต
ลัก ขณสู ต ร” จากสมเด็จ พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้า ณ อิ สิ ป ตน
มฤคทายวัน แล้ว และได้บรรลุแล้ว นี้แหละ คื อ ธรรมที่ พระ
สุ ปฏิปันโน อันมีหลวงพ่ อวัดปากน้าฯ พระมงคลเทพมุนี (สด
จนฺ ทสโร) สมเด็จพระสั งฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถระ) และ
หลวงปู่ มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ฯลฯ ท่านกล่าวหมายถึง ซึ่ งต่าง
แสดงว่า
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คัมภีร์ปรมัตถโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย สุ ตตนิบาต เล่ม ๒ หน้า ๒๔๐.

๓๑
พระนิพพาน

เป็ นสภาพเที่ยง (นิจฺจ)
เป็ นบรมสุ ข (ปรม สุ ข)
เป็ นอัตตา (อตฺตา) แท้ (มิใช่อตั ตาโลกิยะ
อัน เป็ นเพี ย งอัต ตาสมมติ หรื ออัต ตา
เทียม)

๒. เรื่ อง “ธรรมกาย”
๒.๑. สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า พระปัจเจกพุทธเจ้ า และพระอรหันต์
ขีณาสพทั้งหลาย ต่ างเป็ น “ธรรมกาย” ด้ วยกันทั้งนั้น
สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าของเรานี้ เสด็จอุบัติขึน้ ทั้งด้ วยรู ปกาย

อุบัติ และธรรมกายอุบัติ
ดั ง มี ป รากฏในหนั ง สื อปฐมสมโพธิ พระนิ พนธ์ ข องสมเด็ จ
พระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) ดังนี้
“แม้องค์พระตถาคตอังคีรสศากยมุนีโคดมสัมมาสั มพุทธเจ้า
นี้ ซึ่ งมีความปรากฏในโลกอันสัตว์ได้ด้วยยาก ดังนี้ พระองค์ก็ได้
อุบตั ิบงั เกิดขึ้นแล้วในโลก ด้วยรู ปกายอุบัติ และธรรมกายอุบัติ ทั้ง
๒ ประการ พร้อมทั้งอัจฉริ ยอัพภูตธรรมตามธรรมดานิ ยมโดยพุทธ
ธรรมดา
ความบังเกิ ดขึ้นด้วยรู ปกายนั้น จัดเป็ น ๒ คือ โอกกันติ
สมัยลงสู่พระครรภ์ (หยัง่ ลงสู่พระครรภ์มารดาในปฏิสนธิ กาลด้วยกาย
ทิพย์ เห็ น ได้ด้วยตาธรรมกาย) และนิ กขมนสมั ย ประสู ติจากพระ
ครรภ์ (เป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ)

๓๒

ส่ ว นความบัง เกิ ด ด้ ว ย ธรรมกาย นั้ น (เป็ นตถาคตหรื อ
พระพุทธเจ้า พระพุทธรัตนะนั้น) คือ (อภิสัมโพธิสมัย ) ตรัสรู้ พระ
อนุตตสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ”
และหน้า ๕๑-๕๒ ว่า “... ครั้งนั้น หมื่นโลกธาตุน้ ีกห็ วัน่ ไหว
สะเทือนสะท้าน ทั้งแสงสว่างยิ่งไม่มีประมาณ ก็ได้ปรากฏเกิ ดมีใน
โลก ล่วงเทวานุ ภาพของเทพดาทั้งหลาย ก็แลอัศจรรย์ท้ งั หลายซึ่ ง
สาเร็ จด้วยธรรมดานิ ยมเห็นปานใด ได้ปรากฏเกิดมีแล้วในโลก เมื่อ
ครั้งพระองค์ประสูติเป็ นการเกิดด้วยรู ปกายอันบริ บูรณ์น้ นั ฉันใด แม้
ถึงเมื่ออภิสมั โพธิ สมัย ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ เป็ นการ
เกิ ดด้วยธรรมกายนั้นเล่า สรรพอัศจรรย์ท้ งั ปวง เห็ นปานนั้น ก็ได้
ปรากฏเกิดมีแล้วฉันนั้น
เพราะว่า ความที่ ม าปรากฏเป็ นชัด ขึ้ น ก่ อ นในชาติ ค วามเกิ ด ที่
เป็ นโลกุตตระ และความที่โลกุตตรธรรมซึ่ งไม่เป็ นไปสิ้ นกาลนาน
แล้ว และมาปรากฏเป็ นชัดขึ้นก่อนในมนุษยโลกนี้ เป็ นชาติความเกิด
ด้วยธรรมกายแห่ งสมเด็จพระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น เป็ นมหัศจรรย์ลน้
ล่วงคุณพิเศษอื่นทั้งปวง เกิดมีในโลกแล้วด้วยประการฉะนี้
เอตฺ ตาวตา มุนินฺทสฺ ส

ปวตฺ ติทีปนา กถา

รูปกายุปฺปตฺตธิ มฺม-

กายุปฺปตฺตวิ สา อย

สทฺธาปสาทุปฺปาทาย

สงฺ เขปา ปริ กิตฺติตา.

กถาถ้อยคาที่แสดงประวัติแห่ งสมเด็จพระอังคีรสศากยมุนีโคดม
สัม มาสัม พุ ท ธเจ้า ด้ว ยสามารถความบัง เกิ ด ขึ้ น ด้ว ย รู ป กาย และ

๓๓

ธรรมกาย ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แสดงเพื่อจะให้เกิดศรัทธา และเลื่อมใส
โดยย่อ ด้วยประการฉะนี้ ”21
๒.๑ ก. ในสรภั ง คเถรคาถา ว่ า ด้ ว ยพระพุ ท ธเจ้ า ๗ พระองค์
ต่ างเสด็จอุบัตแิ ท้ โดย “ธรรมกาย”
สกล สมตฺ ต โรค

สรภงฺ โค นาทฺทส ปุพฺเพ

โสย โรโค ทิฏฺโฐ
วจนกเรนาติเทวสฺ ส ฯ
เยเนว มคฺ เคน คโต วิปสฺ สี
เยเนว มคฺ เคน สิขี จ เวสฺ สภู
กกุสนฺธโกนาคมโน จ กสฺ สโป
เตนญฺ ชเสน อคมาสิ โคตโม ฯ
วีตตณฺ หา อนาทานา

สตฺ ต พุทฺธา ขโยคธา

เยหย เทสิ โต ธมฺ โม

ธมฺมภูเตหิ ตาทิหิ

จตฺ ตาริ อริ ยสจฺจานิ

อนุกมฺ ปาย ปาณิ น

ทุกฺข สมุทโย มคฺ โค

นิโรโธ ทุกฺขสงฺ ขโย

ยสฺ มึ นิวตฺ ตเต ทุกฺข

สสารสฺ มึ อนนฺ ตก

เภทา อิมสฺ ส กายสฺ ส

ชีวิตสฺ ส จ สงฺ ขยา

อญฺ โญ ปุนพฺภโว นตฺ ถิ สุวิมุตฺโต สพฺพธีติ ฯ22

21

22

สมเด็จพระสั งฆราช (สา ปุสฺสเทว), ปฐมสมโพธิ(ทรงชาระโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส) : มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๓๓ หน้า ๑๐
และหน้า ๕๑-๕๒.
พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๖ ขุททกนิกาย เถรคาถา ข้อ ๓๖๕
หน้า ๓๔๐-๓๔๑.

๓๔
แปลความว่ า
“...เมื่ อก่ อ น เราชื่ อสรภังคะ ไม่เคยได้เห็ น โรค คื อ
อุปาทานขันธ์ ๕ ครบบริ บูรณ์ท้ งั สิ้ น โรคนั้น อันเราผูท้ า
ตามพระดารัสของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็ นเทพเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ ได้
เห็นแล้ว
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า พระวิ ปั ส สี
พระสิ ขี พระเวสสภู พระกกุ สั น โธ พระโกนาคมนะ
พระกัสสปะ ได้เสด็จไปแล้วโดยทางใดแล พระสั มมาสั ม
พุทธเจ้ า พระนามว่า โคดม ก็ได้เสด็จไปแล้วโดยทางนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์น้ ี ปราศจากตัณหา
ไม่ทรงถือมัน่ ทรงหยัง่ ถึงความสิ้ นกิเลส เสด็จอุบัติแท้ โดย
ธรรมกาย ผู้คงที่ ทรงเอ็นดูอนุ เคราะห์สัตว์ท้ งั หลาย ได้
ทรงแสดงธรรม คือ อริ ยสัจจ์ ๔ อันได้แก่ ทุกข์ เหตุเกิ ด
ทุกข์ ความดับทุกข์ ทางเป็ นที่สิ้นทุกข์ เป็ นทางไม่เป็ นไป
แห่ งทุกข์ อันไม่มีที่สุดในสงสาร เพราะกายนี้ แตก และ
เพราะความสิ้ นชี วิต นี้ การเกิ ด ในภพใหม่อ ย่างอื่ นมิ ได้มี
เราเป็ นผูห้ ลุดพ้นแล้วจากสรรพกิเลส และภพทั้งปวง ฯ”
๒.๑ ข. สมเด็จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ตรั ส ว่ า พระปั จ เจกพุ ท ธเจ้ า
ทั้งหลาย มีธรรมกายมาก
มหนฺตธมฺมา

พหุธมฺมกายา.23

แปลความว่ า
(นักปราชญ์เหล่านั้น ย่อมเป็ นพระสยัมภูปัจเจกชินเจ้า) มีธรรมใหญ่ มีธรรมกายมาก.

23

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๓๒ ขุททกนิกาย อปทาน ข้อ ๒ หน้า ๒๐.

๓๕
พระอรรถกถาจารย์ ได้ อรรถาธิบายพระพุทธพจน์ นี้ ไว้ ในคัมภีร์
วิสุทธชนวิลาสินี ว่า
กึ ภูตา ? มหนฺ ตธมฺ มา ปูริตมหาสมฺ ภารา พหุ ธมฺ มกายา
อเนกธมฺ มสภาวสรี รา.24
แปลความว่ า
ถามว่า ท่า นเป็ นอย่า งไร? ตอบว่า ท่านเป็ นผูม้ ี ธรรม
ยิ่ ง ใหญ่ คื อ มี บุ ญ สมภารใหญ่ อั น ได้ บ าเพ็ ญ มาแล้ ว
มีธรรมกายมาก คือ มีสภาวธรรมมิใช่ น้อย เป็ นกาย.
๒.๑ ค. พระอรหันต์ แสดงตนเองว่า เป็ นธรรมกาย
สวทฺธิโตย สุคต

รู ปกาโย มยา ตว

อานนฺ ทิโย ธมฺ มกาโย

มม สวทฺธิโต ตยา.25

แปลความว่ า
ถามว่า ข้าแต่พระสุคตเจ้า รูปกายของพระองค์น้ ี หม่อม
ฉันทาให้เจริ ญเติ บโตแล้ว ธรรมกายอัน น่ าเพลิ ดเพลิ น ของ
หม่อมฉัน อันพระองค์ทาให้เจริ ญเติบโตแล้ว.

๒.๒. ผู้ ใ ดเห็ น ธรรมกายด้ ว ยญาณจั ก ษุ ผู้ น้ั น เห็ น สมเด็ จ พระ
สั มมาสั มพุทธเจ้ า พระปัจเจกพุทธเจ้ า และพระอรหันต์
ดังที่ พระธรรมปาลเถระ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า
โส อารกาว มยฺห. อหญฺ จ ตสฺ สาติ โส ภิกฺขุ มยา
วุตฺตปฏิปท อปูเรนฺ โต มม ทูเรเยว. อหญิจ ตสฺ ส ทูเรเยว.
เอเตน มสจกฺ ขุนา ตถาคตทสฺ สน รู ปกายสโมธานญฺ จ จ
24

คัมภีร์วสิ ุ ทธิชนวิลาสิ นี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๑ หน้า ๒๔๕.
25
พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๓๓ ขุททกนิกาย อปทาน ข้อ ๑๕๗ หน้า ๒๘๔.

๓๖
อกรณ, ญาณจกฺ ขุน าว ทสฺ สน ธมฺ มกายสโมธานเมว จ
ปมาณนฺ ติ ทสฺ เสติ. เตเนวาห ธมฺ ม หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ น
ปสฺ สติ, ธมฺ ม อปสฺ สนฺ โต ม น ปสฺ สตีติ
ตตฺ ถ “ธมฺ โม นาม นววิโธ โลกุตฺตรธมฺ โม, โส จ
อภิ ชฺ ฌาที หิ ทุ สฺ สิ ต จิ ตฺ เ ตน น สกฺ ก า ปสฺ สิ ตุ , ตสฺ มา
ธมฺ ม สฺ ส อทสฺ ส นโต ธมฺ ม กาย จ น ปสฺ ส ตี ติ ตถา หิ
วุตฺต:“กิ นฺ เต วกฺ กลิ อิ มิ น า ปูติ กาเยน ทิ ฏฺ เฐน, โย โข
วกฺ กลิ ธมฺ ม ปสฺ สติ , โส ม ปสฺ สติ. โย ม ปสฺ สติ , โส
ธมฺ ม ปสฺ สตีติ,
“ธมฺ มภูโต พฺรหฺ มภูโตติ จ
“ธมฺ มกาโย อิติปิ, พฺรหฺ มกาโย อิติปีติ จ อาทิ.26
แปลความว่ า
คาว่า โส อารกาว มยฺห, อหญฺจ ตสฺ ส (ภิกษุน้ นั อยู่
ห่ างไกลเราทีเดียว และเราก็อยูห่ ่ างไกลภิกษุน้ นั ) ความว่า
ภิกษุน้ นั เมื่อไม่บาเพ็ญปฏิปทาที่เราตถาคตกล่าวแล้ว ให้
บริ บูรณ์ ก็ชื่ อ ว่า เป็ นผูอ้ ยู่ไ กลเราตถาคตที เดี ยว, และเรา
ตถาคตก็ชื่อว่าอยู่ไกลเธอเหมือนกัน. ด้วยคาว่า พระองค์
ทรงแสดงว่า การเห็นพระตถาคตด้ วยมังสจักษุกด็ ี การอยู่
รวมกันทางรู ปกายก็ดี ไม่ ใช่ เหตุ, การเห็นด้ วยญาณจักษุ

เท่ า นั้ น และการอยู่ ร วมกั น ด้ ว ยธรรมกายต่ า งหาก
เป็ นประมาณ, เพราะเหตุน้ นั นัน่ เอง พระผูม้ ีพระภาคเจ้า

26

คัมภีร์ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย อิติวตุ ตกะ หน้า ๓๓๔.

๓๗
จึ ง ได้ต รั ส ว่า “ภิ ก ษุ ท้ งั หลาย เพราะว่ าภิก ษุ น้ั น ไม่ เ ห็ น
ธรรม, เมื่อไม่ เห็นธรรม ก็ไม่ เห็นเราตถาคต”.
ในคาว่า “เมื่อไม่ เห็นธรรม ก็ไม่ เห็นเราตถาคต” นั้น
มีอธิ บายว่า “โลกุตตรธรรม ๙ ประการ ชื่อว่ า ธรรม, ก็
เธอไม่อาจจะเห็นโลกุตตรธรรมนั้นได้ดว้ ยจิตที่ถูกอภิชฌา
เป็ นต้น ประทุษร้ าย, เพราะฉะนั้น ก็ เหตุที่ไม่ เห็นธรรม
เธอชื่อว่ าไม่ เห็นธรรมกาย” สมจริ งตามที่พระผูม้ ีพระภาค
เจ้าตรัสไว้วา่ :“ดูก่อนวักกลิ ประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยกายอันเปื่ อย
เน่ านี้ ที่เธอได้เห็นแล้ว, ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดแล เห็นธรรม,
ผู้น้ัน ก็เห็นเราตถาคต. ผู้ใดเห็นเราตถาคต, ผู้น้ันก็เห็น
ธรรม”
และว่า “เราตถาคตเป็ นพระธรรม เราตถาคตเป็ น
พรหม”
และว่า “เราตถาคตเป็ นธรรมกาย บ้าง, เป็ นพรหม

กาย บ้าง” ดังนี้เป็ นต้น.
๒.๓. พระธรรมกายของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้ า พระปัจเจกพุทธเจ้ า
และพระอรหันต์ เป็ น อัตตา
พระธรรมปาลเถระ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า
ปร วา อตฺตภูตโต ธมฺมกายโต อญฺ ญ ปฏิปกฺข วา
ตทนตฺ ถกร กิเลสโจรคณ มินาติ หึ สตีติ ปรโม.27
27

คัมภีร์ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริ ยาปิ ฎก หน้า ๓๒๔.

๓๘
แปลความว่ า
หรื อบารมียอ่ มทาลายปฏิปักษ์อื่น จากธรรมกายที่เป็ น

อัตตา หรื อย่อมทาลายหมู่โจร คือ กิเลส ที่ทาความพินาศแก่
ธรรมกายที่เป็ นอัตตานั้น เหตุน้ นั จึงชื่อว่า ปรมะ.
ข้อมูลจากหลักฐานในคัมภี ร์ต่า งๆ ที่ นามาแสดงพอเป็ นตัวอย่างนี้
เพียงพอที่จะสรุ ปได้วา่ พระนิพพานธาตุ ที่พระอรหันต์ สัมมาสั มพุทธเจ้ า
พระอรหันต์ ปัจเจกพุทธเจ้ า และพระอรหันต์ สาวก ท่ านได้ บรรลุแล้ ว ขณะ
ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ชื่ อว่ า “สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ” เมื่อแตกกาย
ทาลายขันธ์ แล้ ว ชื่ อว่ า ดับขันธ์ ปริ นิพพานด้ วย “อนุ ปาทิเสสนิพพาน-

ธาตุ” นี้นั่นเอง เป็ นธรรมธาตุที่ทรงคุณธรรม และสภาวะพระนิพพาน
อันมีแก่ น สารสาระในความเป็ น ตนโลกุตตระ (โลกุตฺตรอตฺตา)แท้ ก็คือ

ธรรมกาย (กายที่ ส าเร็ จด้ ว ยธรรม) ที่ บ รรลุ อ รหั ต ตผลแล้ ว ของพระ
ตถาคตสั มมาสั มพุท ธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ า และของพระอรหันตเจ้ า
ทั้งหลาย นั่นเอง.
๒.๔. โลกุตตรธรรม ๙ อย่ าง เป็ น อสั งขตธรรม และเป็ นพระวรกาย
ของพระตถาคต พระอรหันต์
มีปรากฏในคัมภีร์สารัตถัปปกาสินี ว่า
โย โข วกฺ ก ลิ ธมฺ ม นฺ ติ อิ ธ ภควา “ธมฺ ม กาโย โข
มหาราช ตถาคโตติ วุตฺต ธมฺ มกายต ทสฺ เสติ . นววิโธ หิ
โลกุตฺตรธมฺ โม ตถาคตสฺ ส กาโย นาม.28
28

คัมภีร์สารัตถปกาสิ นี อรรถกถาสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๒ หน้า ๓๔๒-๓๔๓.

๓๙
แปลความว่ า
ในคาว่า “โย โข วกฺกลิ ธมฺ ม” นี้ พึงทราบว่า พระผูม้ ี
พระภาคเจ้าทรงแสดงความที่ พระองค์ เป็ นธรรมกาย ที่ตรัส
ไว้ว่ า “ขอถวายพระพรมหาบพิ ต ร ธรรมกายแล คื อ

พระตถาคต” ความจริง โลกุตตรธรรม ๙ อย่ าง ชื่อว่า เป็ น
พระวรกายของพระตถาคต.
มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โลกกุตรา ฯ29
แปลความว่ า
ค าว่ า “โลกุ ต ตรธรรม ๙ อย่ า ง” ได้แ ก่ มรรค ๔

ผล ๔ และพระนิพพานธาตุ (อสั งขตธาตุ) ๑.
เพราะเหตุน้ นั ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตผลแล้ วนั่นเอง เป็ นธรรมที่ทรง
คุ ณ ธรรมของพระนิ พ พาน คื อ พระนพโลกุ ต ตรธรรม ๙ ประการ เป็ น

พระนิพพานธาตุ โดยความหมายเดียวกันกับนิโรธธาตุ อันเป็ นอสั งขตธรรม ที่ไม่
ปรากฏความเกิด ไม่ ป รากฏความเสื่ อ มสลาย และเมื่ อ ตั้ ง อยู่ ก็ไ ม่ ป รากฏความ
แปรปรวน และเป็ นอัตตาองค์ จริง คือ พระตถาคตเจ้ า พระอรหันตเจ้ า.

29
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๔๐

บทที่ ๔
ศรัทธาการศึกษาสั มมาปฏิบัตถิ ึงธรรมกาย
และพระนิพพานของพระพุทธเจ้ า (ต่ อ)
๑. เรื่อง พระนิพพาน
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสอนให้เวไนยยสัตว์ คือ สัตว์โลกที่พอจะ
สอนให้รู้ – ให้เข้าใจ เพื่อให้อาศัยตนโลกิ ยะ หรื อ ตนโดยสมมติ ศึกษาสัมมาปฏิ บตั ิ
สมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ให้ถึง คือ เป็ นตนโลกุตตระ อันเป็ น ตนโดย

ปรมัตถ์ ให้เป็ นเกาะ – เป็ นที่พึ่ง เป็ นที่ไป คือ เพื่อให้ บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ และ
นิพพาน ๑ รวมเป็ น พระนพโลกุตตรธรรม ๙ ประการนั้น คือ “ธรรมกาย” อัน
เกิด แต่ ก ารปฏิ บั ติ ธ รรมได้ เ ข้ า ถึง ได้ รู้ ได้ เ ห็ น (แจ้ ง ) และได้ เ ป็ น “ธรรมกาย”
นี้ แหละ คื อ ตนแท้ - - ตนโลกุ ต ตธรรม กล่ า วคื อ ตน โดย ปรมั ต ถ์ และเป็ น

“อสั งขตธรรม”
ความเห็นแจ้ งแทงตลอดนั้น เป็ นไปโดย อาการตรั สรู้ พระอริ ยสั จจ์ ๔
ด้วยญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ มีอาการ ๑๒ ด้ วยความเห็นแจ้ ง
แทงตลอดพระอริ ยสั จ จ์ ๔ ด้ วยญาณเดียว โดยความเป็ นของแท้ ด้วยอาการ ๑๖ ว่า
ในบรรดาอริยสัจจ์ ท้ัง ๔ นั้น ทุกขอริยสั จจ์ ทุกขสมุทัยอริยสั จจ์ และทุกขนิโรธคามินี
ปฏิป ทาอริ ย สั จจ์ เป็ น สั งขตธรรม ที่ ปรากฏความเกิด (อุปฺป าโท ปญฺญ ายติ) ๑
ปรากฏความเสื่ อมสลาย (วโย ปญฺญายติ) ๑ เมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวน (ฐิตสฺ ส
อญฺญถตฺต ปญฺญายติ) ๑ ส่ วน นิโรธอริยสั จจ์ นั้น เป็ นอสั งขตธรรม ที่ไม่ ปรากฏ

ความเกิด (น อุปฺปาโท ปญฺ ญ ายติ) ๑ ไม่ ปรากฏความเสื่ อมสลาย (น วโย

๔๑

ปญฺญายติ) ๑ และเมื่อตั้งอยู่ ไม่ ปรากฏความแปรปรวน (น ฐิ ตสฺ ส อญฺญถตฺต
ปญฺญายติ) ๑30
นิโรธอริยสั จจ์ โดยความเป็ นอสั งขตธรรม นัน่ แหละ คือ “นิโรธธาตุ” ที่มี
ความหมายเดี ยวกัน กับ “พระนิ พพานธาตุ ” อัน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้
ตรั ส รู้ และได้ ท รงบรรลุ คื อ มรรค ๔ ผล ๔ พระนิ พ พาน ๑ รวมเรี ย กว่ า

พระนพ โลกุตตรธรรม ๙ (ประการ) แล้ ว ก็คือ “ธรรมกาย” ที่พระพุทธองค์ ได้
ทรงแสดงพระองค์ ว่า เป็ น “ธรรมกาย” อัน เป็ น ตนโลกุตตร ตน โดย ปรมั ต ถ์

นั่นเอง
พระนิพพานนั้น บัณฑิตพึงเข้ าใจความหมายโดย ๓ นัย คือ
๑. คุณธรรม ของพระอริยเจ้ า และสภาวะพระนิพพาน
คุณธรรมของพระอริยเจ้ าผู้บรรลุพระนิพพานธรรมนั้น คือ มรรค ๔

ผล ๔ และนิพพาน ๑ เป็ นคุณธรรมของพระอริยเจ้ า ๔ ระดับ คือ
๑. ก. คุณธรรมของพระโสดาบันบุคคล ผู้ละสั ญโญชน์ (คือ กิเลส
เครื่ องร้ อยรั ดให้ติดอยู่กบั โลกอัน เป็ นทุกข์) เบื้องต่า ๓ ด้วยพระโสดาปั ตติ มรรค การปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล ได้แก่ ละสั กกายทิฏฐิ (ความเห็นว่า
เป็ นตัวของตนเป็ นเหตุให้ยึดถือตัวตนด้วยตัณหา และทิฏฐิ ) วิจิกิจฉา (ความ
ลังเลสงสั ยเป็ นเหตุให้ ไม่ แน่ ใจในปฏิปทาเครื่องดาเนิน คือ ในธรรมปฏิบัติโดย
ทางสายกลาง ได้ แก่ ศีล – สมาธิ - ปัญญา เป็ นต้น) สี ลัพพตปรามาส (ถือศีล
พรตอย่ างงมงาย เช่ น ถือว่า เพียงประพฤติศีลและวัตร ให้ เคร่ งครัด ก็พอที่จะ
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๔๒
บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้ เพราะไม่ เข้ าใจความหมายของไตรสิกขา คือ ศีล – สมาธิ –
ปัญญา อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘)
๑. ข. คุ ณ ธรรมของพระสกทาคามี บุ ค คล ผู้ ละสั ญโญชน์
เบื้องต่า ๓ ได้ แล้ วยังกิเลสอันมีโลภะ/ราคะ โทสะ โมหะ ให้ เบาบางลงจาก
ระดับพระโสดาบันบุคคล
๑. ค. คุณธรรมของพระอนาคามี บุคคล ผู้ละสั ญโญชน์ (อันเป็ น
ทางให้บรรลุพระอนาคามิผล) เบือ้ งต่าได้ อกี ๒ คือ ละกามราคะ (ความกาหนด
ยินดีในกาม) ๑ ปฏิฆะ (ความขัดใจ ขึ้งเคียด แค้นเคือง หรื อ หงุดหงิดด้วยอานาจ
โทสะ) ๑
๑. ง. คุณธรรมของพระอรหันตบุคคล ผู้ละสัญโญชน์ (อันเป็ นทาง
ให้ บ รรลุ พระอรหั ต ผล) เบื้อ งสู ง ๕ (รวมเป็ นญาณละสัญ โญชน์ ได้ท้ งั ๑๐)
ได้แก่ รู ปราคะ (ความติดใจในรู ปธรรมอันประณี ต) ๑ อรู ปราคะ (ความติดใจ
ในอรู ปธรรมอันประณี ตอย่างยิ่ง) ๑ มานะ (ความถือตัว ถือตน ว่า ตัวเป็ นโน่ น
เป็ นนี่ ) ๑ อุทธัจจะ (ความฟุ้ งซ่ าน) ๑ และอวิชชา (ความไม่ มีวิชชา ให้รู้แจ้ง –
เห็นแจ้งชัดในสภาวธรรม และอริ ยสัจจธรรมตามความเป็ นจริ ง) ๑
๑. จ. คุณลักษณะ/สภาวะพระนิพพานธาตุน้ัน

ท่ านพระธรรมเสนาบดีสารี บุตร ได้ได้แสดงไว้ในวิปัสสนา
กถา ๔๐ ข้ อ มีเป็ นต้นว่า “ เมื่อภิกษุพิจารณาเห็ นเบญจขันธ์ โดยความมี
อาพาธ ย่ อมได้ อนุ โลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็ นว่ า ความดับแห่ งเบญจ
ขันธ์ เป็ นนิพพานไม่ มีอาพาธ ย่ อมหยั่งลงสู่ สัมมัตตนิยาม ” คือ เที่ยง
ต่ อการบรรลุมรรคผลนิ พพาน ( อธิ บายความว่า ย่ อมหยั่งลงสู่ มรรค
ญาณ ผลญาณ ) ดังพระธรรมภาษิตในวิปัสสนากถา ปัญญาวรรค31 ว่า
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หน้า ๖๒๙-๖๓๔.

๔๓
กตเม จตฺ ต ารี ส าย อากาเรหิ อนุ โ ลมิ ก ขนฺ ตึ ปฏิ ล ภติ
กตเมหิ จตฺ ต ารี ส าย อากาเรหิ สมฺ ม ตฺ ต นิ ย าม โอกฺ ก มติ ฯ
ปญจกฺ ข นฺ เ ธ อนิ จฺ จ โต ทุ กฺ ข โต โรคโต คณฺ ฑ โต สลฺ ล โต
อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต อีติโ ต อุปทฺ ท วโต ภยโต
อุ ป สคฺ ค โต จลโต ปภงฺ ค โต อทฺ ธุ ว โต อตฺ ต าณโต อเลณโต
อสรณโต ริ ตฺ ต โต ตุ จฺ ฉ โต สุ ญฺ ญ โต อนตฺ ต โต อาที น วโต
วิ ป ริ ณ ามธมฺ ม โต อสารกโต อฆมู ล โต วธกโต วิ ภ วโต
สาสวโต สงฺ ข ตโต มารามิ ส โต ชาติ ธ มฺ ม โต ชราธมฺ ม โต
พฺ ย าธิ ธ มฺ ม โต มรณธมฺ ม โต โสกธมฺ ม โต ปริ เ ทวธมฺ ม โต
อุปายาสธมฺมโต สงฺกเิ ลสิกธมฺมโต
ปญฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ปสฺ สนฺโต อนุโลมิก ขนฺตึ ปฏิลภติ
ปญฺ จ นฺ น ขนฺ ธ าน นิ โ รโธ นิ จฺ จ นิ พฺ พ านนฺ ติ ปสฺ สนฺ โ ต
สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมติ
ปญฺจกฺขนฺเธ ทุกฺขโต ปสฺ สนฺ โต อนุโลมิก ขนฺตึ ปฏิลภติ
ปญฺ จ นฺ น ขนฺ ธ าน นิ โ รโธ สุ ข นิ พฺ พ านนฺ ติ ปสฺ สนฺ โ ต
สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมติ...ฯลฯ
แปลความว่ า
ภิกษุย่อมได้ อนุ โลมขันติด้วยอาการ ๔๐ อะไรบ้ าง ย่ างลง
สู่ สัมมัตตนิยามด้ วยอาการ ๔๐ อะไรบ้ าง
ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็ นของ ไม่ เที่ยง ๑

เป็ นทุกข์ ๑ เป็ นโรค ๑ เป็ นดังหัวฝี ๑ เป็ นดังลูกศร ๑ เป็ นความ
ลาบาก ๑ เป็ นอาพาธ ๑ เป็ นอย่ างอื่น ๑ เป็ นของช ารุ ด ๑

๔๔
เป็ นเสนี ย ด ๑ เป็ นอุ บ าทว์ ๑ เป็ นภัย ๑ เป็ นอุ ป สรรค ๑
เป็ นความหวั่น ไหว ๑ เป็ นของผุพ ัง ๑ เป็ นของไม่ ย งั่ ยื น ๑
เป็ นของไม่ มี อ ะไรต้า นทาน ๑ เป็ นของไม่ มี อ ะไรป้ องกัน ๑
เป็ นของไม่ เ ป็ นที่ พ่ ึ ง ๑ เป็ นของว่ า ง ๑ เป็ นของเปล่ า ๑
เป็ นของสู ญ ๑ เป็ นอนัตตา ๑ เป็ นโทษ ๑ เป็ นของมีความ

แปรปรวนไปเป็ นธรรมดา ๑ เป็ นของหาสาระมิ ไ ด้ ๑
เป็ นมูลแห่ งความลาบาก ๑ เป็ นดังเพชฌฆาต ๑ เป็ นความเสื่ อม
ไป ๑ เป็ นของมี อาสวะ ๑ เป็ นของอัน ปั จ จั ย ปรุ ง แต่ ง ๑
เป็ นเหยื่อ แห่ ง มาร ๑ เป็ นของมี ค วามเกิ ด เป็ นธรรมดา ๑

เป็ นของมีความแก่ เป็ นธรรมดา ๑ เป็ นของมีความป่ วยไข้
เป็ นธรรมดา ๑ เป็ นของมีความตายเป็ นธรรม ๑ เป็ นของมี
ความเศร้ า โศกเป็ นธรรมดา ๑ เป็ นของมี ค วามร่ าไรเป็ น
ธรรมดา ๑ เป็ นของมี ค วามคับแค้น เป็ นธรรมดา ๑ เป็ นของ
มีความเศร้าหมองเป็ นธรรมดา ๑
เมื่ อ พิจ ารณาเห็ น เบญจขัน ธ์ โ ดยความเป็ นของ ไม่ เ ที่ ย ง

ย่ อ มได้ อ นุ โ ลมขั น ติ เมื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ความดั บ แห่ ง
เบญจขันธ์ เป็ น นิ พพานเที่ย งแท้ ย่ อมย่ างลงสู่ สั ม มัตตนิยาม
เมื่ อ พิจ ารณาเห็ น เบญจขั น ธ์ โ ดยความเป็ นทุ ก ข์ ย่ อ มได้
อนุ โ ลมขัน ติ เมื่ อ พิจ ารณาเห็ น ความดับ แห่ ง เบญจขัน ธ์ เป็ น

นิพพานเป็ นสุ ข ย่ อมย่ างลงสู่ สัมมัตตนิยาม
ฯลฯ

๔๕

พระธรรมภาษิตใน วิปัสสนากถานี้ แสดงอาการบรรลุมรรค ผล นิพพาน
ว่า เมื่ อ ภิก ษุ พิจ ารณาเห็ น เบญจขัน ธ์ โ ดยความเป็ นของ ไม่ เ ที่ ย ง เป็ นทุ ก ข์ เป็ น

อนัตตา เป็ นธรรมที่ไม่ มีแก่ นสารสาระ เป็ นธรรมที่ประกอบด้ วยปัจจัยปรุ งแต่ ง คือ
สั งขตธรรม เป็ นธรรมที่ต้องเกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย ...ฯลฯ ย่ อมได้ อนุโลมขันติ คือ
เห็น แจ้ งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์ ภูมิจิตสู งขึ้นสู่ อนุ โ ลมญาณ ต่ อ เมื่อ ภิก ษุ ต ก
กระแสพระนิพพานพิจารณาเห็นความดับแห่ งเบญจขันธ์ ของพระอรหันต์ ผู้ดับขันธ์
ปรินิพพานด้ วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในอายตนนิพพานจึงเห็นแจ้ งชัดด้ วยญาณ
รั ตนะของพระธรรมกาย ว่า พระนิพพานธาตุ ของพระอรหันต์ สัมมาสั มพุทธเจ้ า
พระอรหั น ต์ ปั จ เจกพุ ท ธเจ้ า และพระอรหั น ต์ ส าวก (ผู้ ดั บ ขั น ธ์ ป ริ นิ พ พาน ด้ ว ย
อนุ ปาทิเสสนิพพานธาตุน้ันนั่นแหละ เป็ น นิพพานที่เที่ยง เป็ นสุ ข เป็ นปรมัตถัง

(อัตตาแท้ ) เป็ นธรรมที่มีแก่ นสารสาระ เป็ นพระนิพพานธรรมที่ไม่ ประกอบด้ วย
ปัจจัยปรุ งแต่ ง คือ อสั งขตธรรม เป็ นอมตธรรมที่ไม่ มีความเกิดใหม่ ไม่ มีความแก่
ไม่ มีความเจ็บไข้ (ไม่ อาพาธ) และไม่ ตาย เป็ นอมตธรรม) ฯลฯ ๔๐ ข้ อ นั้นนัน่ เอง จึง

หยัง่ ลงสู่ สัมมัตตนิยาม คือ เที่ยงต่ อการบรรลุมรรค - ผล – นิพพาน ได้แก่ หยั่ง
ลงในขณะมรรคญาณ ผลญาณ ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัตไิ ด้

๔๖

๒. เรื่อง พระนิพพานธาตุ :
ธรรมที่ทรงคุณธรรม และสภาวะพระนิพพาน
๒.๑. พระนิพพานธาตุ ๒ อย่ าง
พระนิพพานธาตุ ได้แก่ วิราคธรรม อันเป็ นที่สิ้นไปแห่ งสรรพกิเลส
นี้ ได้ใ นความหมายว่ า “วิร าคธรรม ธรรมอัน ออกแล้ ว จากตั ณ หา” และ
ดังพระพุทธดารัสว่า

เทฺวมา ภิกฺขเว นิพฺพานธาตุโย, กตมา เทฺว สอุปาทิเสสา
จ นิพฺพานธาตุ อนุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ.32
แปลความว่ า
ภิกษุท้ งั หลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการ นี้ , ๒ ประการ เป็ นไฉน
คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑.
ตามพระพุทธดารัสข้างต้นนี้ พระนิพพานธาตุ มี ๒ ประการ คือ
๒.๑. ก. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
คือ พระนิ พพานธาตุข องพระอรหั นต์ ที่ยังครองเบญจ

ขันธ์ อยู่ (ยังมีชีวิตอยู)่ ได้ในพระบาลีวา่
กตมา จ ภิกฺขเว สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ อิธ ภิกฺขเว
ภิ กฺ ขุ อรห โหติ ขีณ าสโว วุสิต วา กตกรณี โ ย โอหิ ตภาโร
อนุ ปฺปตฺ ตสทตฺ โถ ปริ กฺขีณภวสโยชโน สมฺ มทญฺ ญา วิมุตฺโต
ตสฺ ส ติฏฺฐนฺ เตว ปญฺ จินฺทฺริยานิ เยส อวิฆาตตฺ ตา มนาปามนาป
ปจฺ จ นุ โ ภติ สุ ข ทุ กฺ ข ปฏิ ส เวทยติ ตสฺ ส โย ราคกฺ ข โย
32

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อิติวตุ ตกะ ข้อ ๒๒๒
หน้า ๒๕๘-๒๕๙.

๔๗
โทสกฺ ข โย โมหกฺ ข โย อย วุ จฺ จ ติ ภิ กฺ ข เว สอุ ป าทิ เ สสา
นิพฺพานธาตุ...ฯเปฯ...
เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏฺฐธมฺมิกา
สอุปาทิเสสา ภวเนตฺตสิ งฺขยา.33
แปลความว่ า
ภิ ก ษุ ท้ ัง หลาย ก็ สอุ ป าทิ เ สสนิ พ พานธาตุ เป็ นไฉน
ภิ ก ษุ ใ นพระธรรมวิ นั ย นี้ เ ป็ นพระอรหั น ตขี ณ าสพ อยู่ จ บ
พรหมจรรย์ ทากิจที่ควรทาเสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว บรรลุ
ประโยชน์ของตนแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้ นรอบแล้ว หลุดพ้น
แล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุน้ันย่ อมเสวยอารมณ์ ท้ังที่พึงใจ และ
ไม่ พึ ง ใจ ยั ง เสวยสุ ข และทุ ก ข์ อ ยู่ เพราะความที่ อิน ทรี ย์ ๕
ทั้งหลายของเธอตั้งอยู่นั่นเอง เป็ นธรรมชาติไม่ บุบสลาย ภิกษุ
ทั้งหลาย เราเรี ยกความสิ้นไปแห่ งราคะ ความสิ้นไปแห่ งโทสะ
ความสิ้ น ไปแห่ ง โมหะนี้ ของภิ ก ษุ น้ ัน ว่ า เป็ น สอุ ป าทิ เ สส-

นิพพานธาตุ...ฯลฯ..
ธาตุอย่ างหนึ่งแล เป็ นไปในธรรมอันแลเห็นแล้ ว (คือ ใน
อัตภาพปัจจุบนั ) ในโลกนี้ ชื่อว่า (นิพพานธาตุ) มีอุปาทิ (เบญจขันธ์) ยังเหลือ เพราะสิ้นตัณหาอันนาไปสู่ ภพ.
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พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อิติวตุ ตกะ ข้อ ๒๒๒
หน้า ๒๕๘-๒๕๙.

๔๘
๒.๑. ข. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
คือ พระนิพพานธาตุข องพระอรหั นต์ ที่เ บญจขันธ์ แตก

ทาลายแล้ ว (ตาย) ดังพระบาลีวา่
กตมา จ ภิกฺขเว อนุ ปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ อิธ ภิ กฺขเว
ภิ กฺขุ อรห โหติ ขีณ าสโว วุสิต วา กตกรณี โ ย โอหิ ตภาโร
อนุ ปฺปตฺ ตสทตฺ โถ ปริ กฺขีณภวสโยชโน สมฺ มทญฺ ญา วิมุตฺโต
ตสฺ ส อิเธว ภิกฺขเว สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺ ทิตานิ สี ติภวิสฺสนฺ ติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ...ฯเปฯ
อนุปาทิเสสา ปน สมฺปรายิกา
ยมฺหิ นิรุชฺฌนฺติ ภวานิ สพฺพโส.34
แปลความว่ า
ภิ ก ษุ ท้ ัง หลาย ก็ อนุ ป าทิ เ สสนิ พ พานธาตุ เป็ นไฉน
ภิ ก ษุ ใ นพระธรรมวิ นั ย นี้ เ ป็ นพระอรหั น ตขี ณ าสพ อยู่ จ บ
พรหมจรรย์ ทากิจที่ควรทาเสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว บรรลุ
ประโยชน์ของตนแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้ นรอบแล้ว หลุดพ้น
แล้วเพราะรู้โดยชอบ เวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของภิกษุ
นั้ น เป็ นธรรมชาติ (อัน กิ เ ลสทั้ง หลายมี ต ัณ หา เป็ นต้น ) ให้
เพลิดเพลินมิได้ แล้ ว จัก(ดับ)เย็น ภิ กษุท้ งั หลาย นี้ เราเรี ยกว่า

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ...ฯลฯ
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พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อิติวตุ ตกะ ข้อ ๒๒๒
หน้า ๒๕๙.

๔๙
ส่ วนธาตุเป็ นไปในธรรมอันจะพึงถึงข้ างหน้ า เป็ นที่ซึ่งภพ
ทั้งหลายดับโดยประการทั้งปวง เป็ น (นิพพานธาตุ) หาอุปาทิ
(เบญจขันธ์) เหลือมิได้ .
อนึ่ ง พระธรรมปาลเถระ ได้อรรถาธิ บาย “พระนิ พพานธาตุ ”
ตามพระพุทธดารัสนี้ ว่า “เป็ นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพาน” ดังมี
ปรากฏในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า
ตเทว นิ สฺสตฺ ต นิ ชฺชีวฏฺ เฐน สภาวธารณฏฺ เฐน จ ธาตู ติ

นิพฺพานธาตุ.35
แปลความว่ า

พระนิ พ พาน นั้ นนั่ น เอง ชื่ อว่ า เป็ นธาตุ เพราะ
ความหมายว่าไม่มีสัตว์ และไม่มีชีวะ และเพราะความหมาย

ว่ าเป็ นธรรมที่ทรงสภาวะ (พระนิพพาน) ไว้ เพราะเหตุน้ ัน
จึงชื่อว่า พระนิพพานธาตุ.
พระนิพพานนั้น เป็ นสภาวะที่สูญแต่ กเิ ลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
และสุ ญจากสั งขาร ได้ แก่ อัตตาโลกิยะทั้งปวง จึงชื่อว่ า “อัคคสู ญ” คือ ความ
สู ญอันเป็ นเลิศจากตน (โลกิยอัตตา) และสิ่ งที่เนื่องด้ วยตนนั้น และอีกอย่าง
หนึ่ง คือ สู ญจากสั งขาร (ความปรุ งแต่ง) ทั้งปวง36 นี้ ได้ในกรณีพระอเสขมุนีผู้
บรรลุ “สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ” แต่ ยังคงเบญจขันธ์ อยู่ และชื่ อว่า “ปรมัตถ
สู ญ ” คื อ ความสู ญ อั น เป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด เพราะไม่ มี สั ง ขารทั้ ง ปวง37
35

ปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวตุ ตกะ หน้า ๑๘๘.
36
อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒ หน้า ๒๗๙
37
อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒ หน้า ๒๗๙

๕๐
กล่าวคือ ไม่ มีท้ังความปรุ งแต่ ง และทั้งเบญจขันธ์ นีไ้ ด้ กรณีพระอเสขมุนีผู้ดับ
เบญจขันธ์ แล้ ว (ตาย) และปรินิพพานด้ วย “อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” อันเป็ น
อมตธรรมที่ไม่ มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่ อไป จึงชื่อว่ า เป็ นสภาพ “เที่ยง
(นิจฺจ)” “เป็ นบรมสุ ข (ปรม สุข)” และ “ยัง่ ยืน/มั่นคง (ธุว / สสฺ สต)”
พระนิพพานธาตุที่ทรงสภาวะพระนิพพาน หาได้ สูญสิ้ นหมดไปด้ วยไม่
อุปมาดังเรือนว่าง หม้ อว่าง มิได้ หมายความว่า เรือนและหม้ อไม่ มี หรือสู ญสิ้น
ไปหมดไป เพียงแต่ ว่า เรือนหรือหม้ อนั้นว่ างจากสิ่ งอื่น อันไม่ มีแก่ นสารสาระ
ในความเป็ นเรือนหรือหม้ อนั้น เท่ านั้น

๓. อายตนะ คือ พระนิพพาน
เป็ นที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้ า พระอรหันต์ ที่
ท่ านนิพพานแล้ วด้ วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เพราะเหตุน้ นั พระผูม้ ีพระภาค
เจ้า จึงตรัสคาว่า “เต ยนฺเต อจฺจุต ฐาน ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเร” แปลความ
ว่า “พระนิ พ พานเป็ นสถานที่ ที่ ไ ม่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงอีก พระอริ ย เจ้ า พระ
อรหันต์ ผู้ไปถึงพระนิพพานแล้วไม่ ต้องเศร้ าโศก” ดังพระพุทธดารัส ว่า

อหึ สกา เย มุนโย
นิจฺจ กาเยน สวุตา
เต ยนฺ ติ อจฺจุต ฐาน ยตฺ ถ คนฺ ตฺวา น โสจเร.38
แปลความว่ า
พระมุนีเหล่าใด ผูไ้ ม่เบียดเบียน สารวมแล้วด้วยกาย
เป็ นนิ ต ย์ พระมุ นี เ หล่ า นั้น ย่อ มไปสู่ สถานที่ อัน ไม่ จุ ติ
ซึ่งเป็ นที่ไปแล้วไม่ เศร้ าโศก.
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พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา ข้อ ๒๗ หน้า ๔๕.

๕๑
พระพุ ท ธด ารั ส นี้ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ ได้อ รรถาธิ บ ายไว้ใ นคัม ภี ร์
ธัมมปทัฏฐกถา ว่า
อจฺจุตนฺติ สสฺ สต. ฐานนฺติ อกุปฺปฏฺฐาน ธุวฏฺฐาน.
ยตฺ ถ าติ ยสฺ มึ คนฺ ตฺ ว า น โสจนฺ ติ น วิ ห ญฺ ญ นฺ ติ . ต
นิพฺพานฏฺฐาน คจฺฉนฺ ตีติ อตฺ โถ.39
แปลความว่ า
บทว่า อจฺจุต คือ เที่ยง. บทว่า ฐาน ได้แก่ สถานที่
อันไม่ กาเริบ คือ สถานที่อนั ยั่งยืน. บทว่า ยตฺถ เป็ นต้น มี
ความว่า พระมุนีท้งั หลายย่อมไปสู่ สถานที่ คือ พระนิพพาน
ซึ่ งเป็ นที่ (พระอเสขมุนีท้ งั หลาย) ไปแล้ ว ไม่ เศร้ าโศก คือ
ไม่ เดือดร้ อน.

สถานที่น้ันอยู่พ้นภพภูมิอันเป็ นโลกิยะทั้งสิ้น จึงชื่อว่า “โลกุตตรภูมิ”
ไม่มีโลกนี้ โลกหน้า และทั้งไม่มีพระจันทร์ และพระอาทิตย์ท้ งั ๒ ในอายตนะ
(คือ พระนิพพาน) นั้น

การเข้ า ถึ ง และ รู้ – เห็ น อายตนะ (คื อ พระนิ พ พาน) นั้ น ได้ ด้ ว ย
อายตนะ (เครื่ องเชื่ อมต่อ) ที่ละเอียดเสมอกัน ได้แก่ ญาณรั ตนะของ
พระธรรมกายที่ละเอียด บริสุทธิ์ ผ่ องใส ละอุปาทานในเบญจขันธ์ ของ
กายโลกิยะ และปล่ อยวางความยินดีในฌานสมาบัติได้ แม้ เพียงชั่ วคราว
เป็ นวิกขัมภนวิมุตติ ขึ้นไป ถึงธรรมกายที่บรรลุมรรค ผล นิ พพาน
(ธาตุ) แล้ วเท่ านั้นอายตนะอื่น ได้ แก่ จักขุวิญญาณ ของมนุ ษย์ ทิพย์
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คัมภีร์ธมั มปทัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา ภาค ๖ หน้า ๑๘๐.

๕๒

พรหม อรู ป พรหม ไม่ อ าจเข้ า ถึ ง และรู้ – เห็ น อายตนะ (คือ พระ
นิพพาน) นี้ได้เลย พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า
อธิ ค โต โข มยาย ธมฺ โ ม คมฺ ภี โ ร ทุ ทฺ ท โส
ทุ ร นุ โ พโธ สนฺ โ ต ปณี โ ต อตกฺ ก าวจโร นิ ปุ โ ณ
ปณฺฑิตเวทนีโย.40
แปลความว่ า

ธรรมที่ เ ราบรรลุ แ ล้ ว นี้ แ ล เป็ นสภาพลึ ก ซึ้ ง
เห็ น ได้ ย าก ตรั ส รู้ ตามได้ ย าก เป็ นธรรมสงบระงั บ
ประณีต ไม่ เป็ นวิสัย ที่ หยั่งลงได้ ด้ ว ยตรรกะ เป็ นธรรม
ละเอียด อันบัณฑิตจะพึงรู้ แจ้ งได้ .
อายตนะ (คือ พระนิพพาน) อันเป็ นสถานที่ที่ไม่ มีความ
ทุกข์ (คือ เป็ นสุข) มีอยู่ ดังพระพุทธดารัสว่า
อตฺ ถิ ภิกฺขเว ตทายตน ยตฺ ถ เนว ปฐวี น อาโป น
เตโช น วาโย น อากาสานญฺ จายตน น วิญฺญาณญฺ จายตน
น อากิ ญฺ จ ญฺ ญ ายตน น เนวสญฺ ญ านาสญฺ ญ ายตน นาย
โลโก น ปรโลโก น อุโภ จนฺ ทิมสุ ริยา., ตมห ภิกฺขเว เนว
อาคตึ วทามิ น คตึ น ฐิ ตึ น จุตึ น อุปฺปตฺ ตึ, อปฺปติ ฏฺฐ
อปฺปวตฺ ต อนารมฺ มณเมว ต เอเสวนฺ โต ทุกฺขสฺ ส.41

40
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พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๔ วินยั ปิ ฎก มหาวรรค ข้อ ๗ หน้า ๘.
พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อุทาน ข้อ ๑๕๘
หน้า ๒๐๖-๒๐๗.

๕๓
แปลความว่ า
ภิกษุท้ งั หลาย อายตนะ (คือ พระนิพพาน) นั้น มีอยู่
ดิ น น้ า ไฟ ลม อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ
อากิ ญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้ โลก
หน้า พระจันทร์และพระอาทิตย์ท้งั สอง ย่อมไม่มีในอายตนะ
(นิ พ พาน) ใด, ภิ กษุ ท้ งั หลาย เราย่ อมไม่ กล่ าวซึ่ งอายตนะ
(พระนิพพาน) นั้นว่ า เป็ นการมา เป็ นการไป เป็ นการตั้งอยู่
เป็ นการจุ ติ เป็ นการอุ บั ติ , อายตนะ (พระนิ พ พาน) นั้ น
หาที่ต้งั อาศัยมิได้ มิได้ เป็ นไป หาอารมณ์ มิได้ นีแ้ ล เป็ นที่สุด
แห่ งทุกข์ .
คาว่า “อายตนะ” แปลความว่า “ที่สถิตอยู่” (วาสฏฺฐาน) ดังปรากฏใน
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ว่า

อายตน ศัพท์ 42 เป็ นไปในความหมาย คือ
(๑) ประเทศที่เกิด (สญฺ ชาติเทส)
(๒) เหตุ (เหตุ)
(๓) ที่สถิตอยู่ (วาสฏฺฐาน)
(๔) บ่ อเกิด (อากร)
(๕) ที่ประชุม (สโมสรณฏฺฐาน)
(๖) ยังบทให้ เต็ม (ปทปูรณ).
ค าว่ า “การไป” ในความหมายนี้ มิ ใ ช่ กิ ริ ย าการไปที่ ป รากฏมี ใ น
สั งขาร/สั งขตธรรม (ธรรมที่เป็ นไปในภูมิท้ งั ๓ คือ กามาวจรภูมิ รู ปาวจรภูมิ
42

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ, พระคัมภีร์
อภิธานัปปทีปิกา, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุ งเทพ:โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐),
หน้า ๒๒๖.

๕๔
และ อรู ปาวจรภูมิ เพราะเป็ นกิริยาการไปที่เกี่ ยวเนื่ องด้วยสังขาร/สังขตธรรม
เช่ น การไปจากสถานที่ ห นึ่ งสู่ ส ถานที่ ห นึ่ ง หรื อ การไปด้ว ยฤทธิ์ ที่ มี ฌ าน
สมาบัติเป็ นบาทเป็ นต้น) แต่ เป็ นการไปด้ วยญาณรัตนะของพระธรรมกายของ
พระอเสขมุนีท้งั หลายนั่นเอง.
อนึ่ง ตามพระพุทธดารัสที่ยกมาแสดงไว้น้ ี พระพุทธองค์ตรัส หมายถึง
สถานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุ อันเป็ นอมตธรรมของพระอเสขมุนี คือ
ของพระตถาคตอรหันตสั มมาสั ม พุทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ าและของพระ
อรหันตสาวกของพระพุทธเจ้ า ซึ่งดับเบญจขันธ์ แล้วเข้ าปรินิพพานด้ วยอนุปาทิ
เสสนิพพานธาตุที่ทรงสภาวะพระนิพพาน นัน่ เอง

๔. เรื่อง อาการตรัสรู้
ของสมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสกะโพธิ ราชกุมารในโพธิ ราชกุมารสูตร
ราชวรรค มีความว่า43
๔.๑ การบรรลุฌาน ๔
ดูก่อนราชกุมาร ครั้นตถาคตบริ โภคอาหารหยาบ ฟื้ นกาลังคืน
ได้แ ล้ว ก็ ส งัด แล้ว จากกาม สงัด แล้ว จากอกุ ศ ลธรรม ได้ บ รรลุ
ปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่
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พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๓ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
ข้อ ๕๐๕-๕๐๘ หน้า ๔๕๙-๔๖๑.

๕๕
ได้ บรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็ น
เอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุ ข
อันเกิดแต่สมาธิอยู่
มี อุ เ บกขา มี ส ติ มี สัม ปชัญ ญะ เสวยสุ ข ด้ว ยนามกาย (คื อ
จิ ต ใจ) เพราะปี ติ สิ้ น ไป ได้ บ รรลุ ต ติย ฌานที่ พ ระอริ ย เจ้า ทั้ง หลาย
สรรเสริ ญว่า ‘ผูไ้ ด้ฌานนี้ เป็ นผูม้ ีอุเบกขา มีสติ อยูเ่ ป็ นสุข’ ดังนี้อยู่
ได้ บ รรลุ จตุ ต ถฌานที่ ไ ม่ มี ทุ ก ข์ไ ม่ มี สุ ข มี ส ติ บ ริ สุท ธิ์ เพราะ
อุเบกขา เพราะละสุ ขละทุกข์ได้ และได้เพราะโสมนัสโทมนัสดับไป
ก่อนแล้วอยู่
๔.๒ การบรรลุวชิ ชา ๓
ตถาคตนั้น เมื่ อ จิ ต เป็ นสมาธิ บริ สุ ท ธิ์ ผ่อ งแผ้ว ไม่ มี กิ เ ลส
ปราศจากอุปกิ เลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมัน่ ไม่หวัน่ ไหวอย่างนี้
ได้นอ้ มจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ ตถาคตนั้นย่อมระลึกชาติ
ก่อนได้เป็ นอันมาก คือ ระลึกชาติได้หนึ่ งชาติบา้ ง สองชาติบา้ ง ...
ตถาคตนั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็ นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้ง
อุเทศด้วยประการฉะนี้ ดูก่อนราชกุมาร นี้ เป็ นวิชชาที่ ๑ ที่ตถาคตได้
บรรลุแล้วในปฐมยามแห่ งราตรี อวิชชาถูกกาจัดแล้ว วิชชาเกิ ดขึ้น
แล้ว ความมื ด ถูกกาจัด แล้ว แสงสว่า งเกิ ด ขึ้ นแล้ว แก่ ต ถาคตผูไ้ ม่
ประมาท มีความเพียร มีจิตมุ่งนิพพานอยู่
ตถาคตนั้น เมื่ อ จิ ต เป็ นสมาธิ บริ สุ ท ธิ์ ผ่อ งแผ้ว ไม่ มี กิ เ ลส
ปราศจากอุปกิ เลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมัน่ ไม่หวัน่ ไหวอย่างนี้
ได้น้อมจิ ตไปเพื่อ จุตูปปาตญาณ ตถาคตนั้นเห็นหมู่สัตว์ผูก้ าลังจุติ

๕๖
กาลังอุบตั ิ เลว ประณี ต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก
ด้วยทิ พยจักษุอนั บริ สุท ธิ์ ล่วงจักษุวิสัยของมนุ ษย์ ... ย่อมรู้ชัดซึ่ งหมู่
สัตว์ผเู้ ป็ นไปตามกรรมได้ดว้ ยประการฉะนี้ ดูก่อนราชกุมาร นี้ เป็ น
วิชชาที่ ๒ ที่ตถาคตได้บรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่ งราตรี อวิชชาถูก
กาจัดแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว ความมืดถูกกาจัดแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้น
แล้ว แก่ตถาคตผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีจิตมุ่งนิพพานอยู่
ตถาคตนั้น เมื่ อ จิ ต เป็ นสมาธิ บริ สุ ท ธิ์ ผ่อ งแผ้ว ไม่ มี กิ เ ลส
ปราศจากอุปกิ เลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมัน่ ไม่หวัน่ ไหวอย่างนี้
ได้น้ อ มจิ ต ไปเพื่ อ อาสวั ก ขยญาณ ได้รู้ ชัด ตามความเป็ นจริ งว่ า
‘นี้ ทุกข์ นี้ ทุกขสุ ทยั นี้ ทุกขนิ โรธ นี้ ทุกขนิ โรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้
อาสวะ นี้ อ าสวสมุทยั นี้ อาสวนิ โรธ นี้ อาสวนิ โรธคามิ นี ปฏิ ปทา’
เมื่ อ ตถาคตนั้น รู้ เ ห็ น อย่ า งนี้ จิ ต ก็ ห ลุ ด พ้น แล้ว แม้จ ากกามาสวะ
แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณหยัง่
รู้ ว่า จิ ต หลุ ด พ้น แล้ว รู้ ชัด ว่า ‘ชาติ สิ้น แล้ว พรหมจรรย์อ ยู่จ บแล้ว
กิจที่ควรทาได้ทาเสร็ จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็ นอย่างนี้ มิได้มีอีก’ ดังนี้
ดูก่อนราชกุมาร นี้ เป็ นวิชชาที่ ๓ ที่ตถาคตได้บรรลุแล้วในปั จฉิ มยาม
แห่ งราตรี อวิชชาถูกกาจัดแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว ความมืดถูกกาจัด
แล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว แก่ตถาคตผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีจิต
มุ่งนิพพานอยู่

๕๗

๕. ตรัสสอนหลักวิธีปฏิบัตสิ มถวิปัสสนา
เพือ่ ทานิพพานให้ แจ้ ง
“ภิ ก ษุ ท้ งั หลาย ภิ กษุ ผูท้ ี่ พ อใจในความคลุ ก คลี กัน เป็ นหมู่ๆ ,
ยินดีในความคลุกคลีกนั เป็ นหมู่ๆ, ตามประกอบความพอใจในความคลุก
คลี กัน เป็ นหมู่ๆ , เป็ นผูพ้ อใจในหมู่, ยิน ดี ในหมู่, ตามประกอบความ
พอใจในหมู่อยู่แล้วหนอ เธอนั้น จักเป็ นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัด
เงียบนั้น ข้ อนี้ ไม่ เป็ นฐานะที่มีได้ .
เมื่อไม่เป็ นผูโ้ ดดเดี่ยวยินดี ยิ่งในความสงัดเงียบแล้ว จักถือเอา
นิมิตแห่ งสมาธิจติ วิปัสสนาจิตได้ น้ ัน ข้ อนี้ ก็ไม่ เป็ นฐานะที่มีได้ .
เมื่ อ ไม่ ถื อ เอานิ มิ ต แห่ ง สมาธิ จิ ต วิ ปั ส สนาจิ ต แล้ ว จั ก ยั ง
สัมมาทิฏฐิแห่ งวิปัสสนาให้ บริบูรณ์ น้ัน ข้ อนี้ ก็ไม่ เป็ นฐานะที่มีได้ .
เมื่ อไม่ ถือเอาสัมมาทิ ฏฐิ แห่ งวิปัสสนาให้บริ บูรณ์แล้ว จักยัง
สัมมาสมาธิแห่ งมรรคและผลให้ บริบูรณ์ น้ัน ข้ อนี้ ก็ไม่ เป็ นฐานะที่มีได้ .
เมื่อไม่ถือเอาสัมมาสมาธิ แห่ งมรรคและผลให้บริ บูรณ์แล้ว จัก
ละสังโยชน์ ท้ังหลายนั้น ข้ อนี้ ก็ไม่ เป็ นฐานะที่มีได้ .
เมื่อไม่ละสังโยชน์ท้งั หลายแล้ว จักทานิพพานให้ แจ้ งนั้น ข้ อนี้
ก็ไม่ เป็ นฐานะที่มีได้ เลย.
“ภิกษุท้ งั หลาย ภิกษุผทู้ ี่ไม่พอใจในความคลุกคลีกนั เป็ นหมู่ๆ,
ไม่ยนิ ดีในความคลุกคลีกนั เป็ นหมู่ๆ, ไม่ตามประกอบความพอใจในความ
คลุ ก คลี กัน เป็ นหมู่ ๆ , ไม่ เ ป็ นผูพ้ อใจในหมู่ , ไม่ ยิ น ดี ใ นหมู่ , ไม่ ต าม
ประกอบความพอใจในหมู่อยูแ่ ล้วหนอ เธอนั้น จักเป็ นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่ง
ในความสงัดเงียบนั้น ข้ อนี้ เป็ นฐานะที่มีได้ เป็ นได้ .
เมื่อเป็ นผูโ้ ดดเดี่ยวยินดียงิ่ ในความสงัดเงียบแล้ว จักถือเอานิมิต
แห่ งสมาธิจติ วิปัสสนาจิตได้ น้ ัน ข้ อนี้ ก็เป็ นฐานะที่มีได้ เป็ นได้ .
เมื่อถือเอานิ มิตแห่ งสมาธิ จิตวิปัสสนาจิตแล้ว จักยังสั มมาทิฏฐิ
แห่ งวิปัสสนาให้ บริบูรณ์ น้ัน ข้ อนี้ ก็เป็ นฐานะที่มีได้ เป็ นได้ .

๕๘
เมื่ อ ถื อ เอาสั ม มาทิ ฏ ฐิ แ ห่ ง วิ ปั ส สนาให้ บ ริ บู ร ณ์ แ ล้ว จั ก ยั ง
สั ม มาสมาธิ แ ห่ ง มรรคและผลให้ บ ริ บู ร ณ์ น้ั น ข้ อ นี้ ก็เ ป็ นฐานะที่ มี ไ ด้
เป็ นได้ .
เมื่อถือเอาสัมมาสมาธิ แห่ งมรรคและผลให้บริ บูรณ์แล้ว จักละ
สังโยชน์ ท้ังหลายนั้น ข้ อนี้ ก็เป็ นฐานะที่มีได้ เป็ นได้ .
เมื่ อ ละสังโยชน์ท้ งั หลายได้แล้ว จักท านิพพานให้ แจ้ งได้ น้ ั น
ข้ อนี้ ก็เป็ นฐานะที่มีได้ เป็ นได้ แล.”44

๖. เรื่อง ปฏิปทาเพือ่ ความหลุดพ้น
อนึ่ ง ท่านพระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก ได้ แสดงปฏิปทาเพื่อความหลุด
พ้ นด้ วยสมถะและวิปัสสนากัมมั ฏฐาน และท่านพระสารี บุตร ได้อธิ บายความไว้
ดังต่อไปนี้
๖. ก. เจริญวิปัสสนา โดยมีสมถะเป็ นเบือ้ งต้ น ธรรมภาษิตว่า45
“อาวุโสทั้งหลาย ภิ กษุในศาสนานี้ ย่อมเจริ ญวิปัสสนาอันมี
สมถะเป็ นเบื้ อ งต้น . เมื่ อ ภิ ก ษุ น้ ั น เจริ ญวิ ปั ส สนาอัน มี ส มถะเป็ น
เบื้องต้นอยู่ มรรคย่อมเกิด. ภิกษุน้ นั เจริ ญ ทาให้มาก ซึ่ งมรรคนั้นอยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้. อนุสยั ย่อมสิ้นไป.”
ท่ านพระสารีบุตรได้ อธิบายความไว้ว่า
“ภิกษุเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็ นเบือ้ งต้ นอย่ างไร ?
44

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๒ อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ข้อ ๓๓๙
หน้า ๔๗๒-๔๗๓. (คาแปลจากหนังสื อขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ของกองตาราคณะธรรมทานไชยา
พ.ศ.๒๕๑๔, หน้า ๒๘๕-๒๘๖)

45

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๑ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ข้อ ๑๗๐
หน้า ๒๑๑-๒๑๒. และ เล่มที่ ๓๑ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ข้อ ๕๓๔-๕๔๓
หน้า ๔๓๒-๔๔๘.

๕๙
ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่ านด้วยสามารถแห่ งเนกขัมมะ
เป็ นสมาธิ วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในสมาธิ
นั้น โดยความเป็ นสภาพไม่เที่ยง โดยความเป็ นทุกข์ โดยความเป็ น
อนัตตา ด้วยประการดังนี้ สมถะจึงมีก่อน วิปัสสนามีภายหลัง เพราะ
เหตุน้ นั ท่านจึงกล่าวว่า เจริ ญวิปัสสนามีสมถะเป็ นเบื้องต้น...
ความที่ จิตมี อารมณ์เดี ยวไม่ฟุ้งซ่ านด้วยสามารถแห่ งความไม่
พยาบาท เป็ นสมาธิ ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถ
แห่ งอาโลกสัญญา เป็ นสมาธิ ... ความที่จิตมีอารมณ์เดี ยวไม่ฟุ้งซ่ าน
ด้วยสามารถแห่งความเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ด้วย
สามารถแห่ ง ความเป็ นผูพ้ ิ จารณาเห็ น ความสละคื น หายใจเข้า เป็ น
สมาธิ วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในสมาธิ น้ นั
โดยความเป็ นสภาพไม่เที่ยง โดยความเป็ นทุกข์ โดยความเป็ นอนัตตา
ด้วยประการดังนี้ สมถะจึงมีก่อน วิปัสสนามีภายหลัง เพราะเหตุน้ นั
ท่านจึงกล่าวว่า เจริ ญวิปัสสนามีสมถะเป็ นเบื้องต้น...
คาว่า มรรคย่ อมเกิด ความว่า มรรคย่ อมเกิดอย่ างไร ?
สัมมาทิฏฐิดว้ ยอรรถว่าเห็น เป็ นมรรคย่อมเกิด สัมมาสังกัปปะ
ด้วยอรรถว่าดาริ เป็ นมรรคย่อมเกิด สัมมาวาจาด้วยอรรถว่า กาหนด
เป็ นมรรคย่อมเกิ ด สัมมากัมมัน ตะด้วยอรรถว่าเป็ นสมุฏ ฐาน เป็ น
มรรคย่อมเกิด สัมมาอาชี วะด้วยอรรถว่าผ่องแผ้ว เป็ นมรรคย่อมเกิ ด
สัมมาวายามะด้วยอรรถว่าประคองไว้ เป็ นมรรคย่อมเกิ ด สัมมาสติ
ด้วยอรรถว่าตั้งมัน่ เป็ นมรรคย่อมเกิ ด สัมมาสมาธิ ด้วยอรรถว่าไม่
ฟุ้ งซ่าน เป็ นมรรคย่อมเกิดอย่างนี้

๖๐
เมื่อภิกษุ เสพ เจริ ญ ทาให้มาก ซึ่งมรรคนั้นอยู่ กล่าวคือ นึ กถึง
อยู่ รู้อยู่ พิจารณาอยู่ อธิษฐานจิตอยู่ น้อมจิตไปด้วยศรัทธา ประคอง
ความเพียรไว้ ตั้งสติไว้มนั่ ตั้งจิตไว้อยู่ ทราบชัดด้วยปั ญญา รู้ยิ่งซึ่ ง
ธรรมที่ควรรู้ยิ่งอยู่ กาหนดรู้ซ่ ึ งธรรมที่ ควรกาหนดรู้ ละธรรมที่ควร
ละ เจริ ญธรรมที่ควรเจริ ญ ทาให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทาให้แจ้ง ย่อมละ
สังโยชน์ได้ อนุสยั ย่อมสิ้นไป”
๖. ข. เจริญวิปัสสนา โดยมีสมถะเป็ นเบือ้ งต้ น ธรรมภาษิตว่า
“ภิ กษุเจริ ญสมถะมี วิปัสสนาเป็ นเบื้ องต้น เมื่ อ ภิ กษุน้ ันเจริ ญ
สมถะมี วิปัสสนาเป็ นเบื้ อ งต้น อยู่ มรรคย่อ มเกิ ด ขึ้ น ภิ กษุ น้ ัน เสพ
เจริ ญ ทาให้มาก ซึ่ งมรรคนั้น เมื่อภิกษุน้ นั เสพ เจริ ญ ทาให้มากซึ่ ง
มรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสยั ย่อมสิ้นไป.”
ท่ านพระสารีบุตรได้ อธิบายความไว้ว่า
“ภิกษุน้ นั ย่อมเจริ ญสมถะมีวิปัสสนาเป็ นเบื้องต้นอย่างไร?
วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาเห็นโดยความเป็ นสภาพไม่เที่ยง
โดยความเป็ นทุกข์ โดยความเป็ นอนัตตา ความที่จิตมีการปล่อยธรรม
ทั้งหลายที่เกิดในวิปัสสนานั้นเป็ นอารมณ์ เพราะความที่จิตมีอารมณ์
เดี ยวไม่ ฟุ้ งซ่ า น เป็ นสมาธิ ด้วยประการดัง นี้ วิปั ส สนาจึ ง มี ก่ อ น
สมถะจึ ง มี ภายหลัง เพราะเหตุ น้ ัน ท่ า นจึ ง กล่ า วว่า เจริ ญสมถะมี
วิปัสสนาเป็ นเบื้องต้น.”
๖. ค. เจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กนั ธรรมภาษิตว่า
“ภิกษุเจริ ญสมถะและวิปัสสนาคู่กนั ไป เมื่อภิกษุน้ นั เจริ ญสมถะ
และวิปัสสนาคู่กนั ไป มรรคย่อมเกิด ภิกษุน้ นั เสพ เจริ ญ ทาให้มาก

๖๑
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อภิกษุน้ นั เสพ เจริ ญ ทาให้มาก ซึ่ งมรรคนั้นอยู่ ย่อม
ละสังโยชน์ได้ อนุสยั ย่อมสิ้นไป.”
ท่ านพระสารีบุตรได้ อธิบายความไว้ว่า
“ภิกษุยอ่ มเจริ ญสมถะและวิปัสสนาคู่กนั ไปอย่างไร?
ภิกษุย่อมเจริ ญสมถะและวิปัสสนาคู่กนั ไปด้วยอาการ ๑๖
คือ ด้วยความเป็ นอารมณ์ ๑ ด้วยความเป็ นโคจร ๑ ด้วยความละ ๑
ด้วยความสละ ๑ ด้วยความออก ๑ ด้วยความหลีกไป๑ ด้วยความเป็ น
ธรรมละเอียด ๑ ด้วยความเป็ นธรรมประณี ต ๑ ด้วยความหลุดพ้น ๑
ด้วยความไม่มีอาสวะ ๑ ด้วยความเป็ นเครื่ องข้าม ๑ ด้วยความไม่มี
นิ มิต ๑ ด้วยความไม่มีที่ต้ งั ๑ ด้วยความว่างเปล่า ๑ ด้วยความเป็ น
ธรรมมี กิ จ เป็ นอัน เดี ย วกัน ๑ ด้ว ยความไม่ ล่ ว งเกิ น กัน และกัน ๑
ด้วยความเป็ นคู่ ๑ ...”
๖. ง. ธัมมุทธัจจาวิคคหิตมานัส
การเจริ ญภาวนาที่จิตใจของผูป้ ฏิบตั ิถูกชักให้ เขวด้วยธัมมุทธัจ
หรื อ วิปัสสนู ปกิเลส ๑๐ ประการ แต่ครั้นถึงคราวเหมาะที่จิตนั้นตั้ง
แน่วแน่สงบสนิทลงได้ ณ ภายใน เด่นชัดเป็ นสมาธิมรรคก็เกิด (วิธีเอา
ผิดเป็ นครู )
“ภิกษุมีใจนึกถึงโอภาสอันเป็ นธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว้ สมัยนั้น
จิตย่อมตั้งมัน่ สงบอยูภ่ ายใน เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ อยู่ มรรคย่อม
เกิดแก่ภิกษุน้ นั ภิกษุน้ นั เสพ เจริ ญ ทาให้มากซึ่ งมรรคนั้น เมื่อภิกษุ
นั้น เสพ เจริ ญ ทาให้มากซึ่ งมรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุ สัย
ย่อมสิ้นไป.”

๖๒

นตฺถิ ฌาน อปญฺญสฺ ส

นตฺถิ ปญฺญา อฌายโต

ยมฺหิ ฌานญฺจ ปญฺญา จ

ส เว นิพฺพานสนฺติเก.46

ฌานย่ อมไม่ มีแก่ ผู้ไม่ มีปัญญา ปัญญาย่ อมไม่ มีแก่ ผู้ไม่ มี
ฌาน ฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใด ผู้น้ัน อยู่ใกล้นิพพาน.

สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ. สมาหิโต ยถาภูต ปชานาติ.47
ภิก ษุ ท้ัง หลาย เธอทั้ งหลายจงยังสมาธิ ใ ห้ เ กิด . ชนผู้ มี
สมาธิ ย่ อมรู้ตามความเป็ นจริง. (ว่านี้ ทุกขอริยสัจ นี้ ทุกขสมุทัย
อริ ยสั จ นี้ ทุ กขนิโรธอริ ยสั จ และ นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ ฯลฯ)

๗. ปาฐกถา เรื่อง กายสาม48
ปาฐกถา เรื่ อง กายสาม โดยพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี (สุ วจเถร) วัด
บวรนิเวศวิหาร

เรื่ อง กายสาม ฯลฯ มีพระบาลีในมหาสติปัฏฐานสู ตรบทหนึ่ งว่า
“กาเย กายานุปสฺ สี” “พิจารณาเห็นกายในกาย” พระบาลีบทนี้ แม้แปล
เป็ นภาษาไทยแล้วก็ยงั เข้าใจความยาก มีผอู้ ธิ บายกันเป็ นหลายนัย ฝ่ ายที่
เป็ นนักเรียน (บาลี) อธิ บายว่า “พิจารณากายอย่ างหนึ่งในกายทั้งหลาย”
46

พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๕ ธรรมบทคาถา ภิกขุวรรค ข้อ ๒๕ หน้า ๖๕.
47
พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๙ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ข้อ ๑๖๕๔
หน้า ๕๒๐.
48
พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี (สุ วจมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร : มหามกุฏราชวิทยาลัย,
พ.ศ.๒๕๒๗ หน้า ๗-๘, หน้า ๒๕-๒๖ และหน้า ๓๕-๓๖

๖๓
หมายความว่า ให้แ ยกกายที่ รวมกัน หลายๆ อย่า ง ยกขึ้ น พิ จารณาที ล ะ
อย่า งๆ เช่ น พิ จ ารณาหมู่ข นอย่า งหนึ่ ง ผมอย่า งหนึ่ ง เล็บอย่า งหนึ่ ง
เป็ นต้น ส่ วนนักธรรม (ธรรมปฏิบัติ) อธิ บายและความหมายความไปอีก
อย่า งหนึ่ ง คื อ หมายความว่ า ให้ พิจ ารณากายธรรมในกายทิ พ ย์ ให้
พิจารณากายทิพย์ ในกายมนุษย์ เป็ นชั้นๆกันออกมา หรือ ให้ พจิ ารณากาย
มนุษย์ ในกายทิพย์ ให้ พิจารณากายทิพย์ ในกายธรรม เป็ นชั้นๆ กันเข้ าไป
กายมนุษย์ อยู่ช้ันนอก กายทิพย์ อยู่ช้ันกลาง กายธรรมอยู่ช้ันใน จะว่าของ
ใครผิดก็ว่ายาก น่ าจะถูกด้วยกันทั้งสองฝ่ าย คือ ฝ่ ายนักเรี ยน(บาลี) ก็
แปลถู ก ด้ ว ยแบบแผน และไวยากรณ์ หรื อ ข้ อ ปฏิ บั ติใ นเบื้อ งต้ น ฝ่ าย
นั ก ธรรม หรื อ นั ก ปฏิบั ติก็ถูก ด้ ว ยอาคตสถาน มีที่ ม าเหมื อ นกัน และ
ในทางปฏิบัติ ชั้นกลาง และชั้นสู งก็มีได้ โดยอาคตสถาน คือ ที่มา กาย
มนุษย์ และกายทิพย์

มีที่มา เช่น ในมหาสมัยสูตรว่า

เย เกจิ พุทฺธ สรณ คตา เส

น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ

ปหาย มานุส เทห

เทวกาย ปริปูเรสฺ สนฺติ ฯ

แปลความว่ า
“บุคคลเหล่ าใดเหล่ าหนึ่ง ถึงพระพุทธเจ้ าว่ าเป็ นสรณะ
บุคคลเหล่ านั้น จักไม่ ไปสู่ อบายภูมิ ละกายที่เป็ นมนุ ษย์ แล้ ว
จักยังเทวกายให้ เต็มรอบ” ดังนี้
พระคาถานี้ เรี ยกกายมนุษย์ว่า “มานุสเทหะ” ซึ่ งแปล่วา “กายอัน
เป็ นของมีอยู่แห่ งมนุษย์ ” เรี ยกว่า “เทวกาย” โดยความก็เหมือนกัน.

ธรรมกาย นั้น เช่ น พระบาลี ในอัคคัญญสู ตรแห่ งสุ ตตันตปิ ฎก
ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย (หน้า ๙๒) ว่า “ตถาคตสฺ ส เหต วาเสฏฺฐา อธิวจน
ธมฺ มกาโย อิติปิ พฺรหฺ มกาโย อิติปิ ธมฺ มภู โต อิติปิ พฺรหฺ มภู โต

๖๔
อิติ ปิ ” แปลว่า “ดู ก่ อ นวาเสฏฐโคตรทั้ ง หลาย ค าว่ า ธรรมกาย ก็ดี

พรหมกาย ก็ดี ธรรมภู ต ก็ดี พรหมภู ต ก็ดี เป็ นชื่ อ ของตถาคต
ดังนี้...”

ธรรมกาย คือ กายธรรม นี้เป็ นชั้ นละเอียด เมื่อกล่าวด้วยเรื่ อง
กายธรรม จาเป็ นจะต้องอธิ บายคาว่า “ธรรม” ในศัพท์น้ ี ให้เข้าใจก่อน
ธรรมหรื อธาตุน้ นั ตามพยัญชนะแปลว่า “ทรง” เมื่อเอาคาว่ า “ทรง”
เป็ นประมาณ ก็ได้ ความตรงกันข้ ามว่ า สภาพที่ทรงเป็ นธรรม สภาพ
ที่ไม่ ทรง ก็ไม่ เป็ นธรรม คือ เป็ นอธรรม แม้ ในสภาพที่เป็ นธรรม
ซึ่ งแปลว่า “ทรง” นั้น เมื่อเพ่ งตามอาการแล้ ว ก็มีทรงอยู่ ๒ อย่ าง คือ
ทรงอยู่ อย่ างนั้ น ไม่ แปรผันเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ างอื่น ซึ่ งเรี ยกว่า
อสั งขตธรรม ธรรมที่ไม่ มีปัจจัยปรุ งแต่ ง หรื อ อมตธรรม ธรรม
ที่ไม่ ตาย อย่างหนึ่ง ทรงอยู่ชั่วครู่ ชั่วคราว แล้วก็เปลีย่ นแปลงเป็ นอย่ าง
อืน่ ไป เช่น ร่ างกายของคนและสัตว์ หรื อ สิ่งประดิษฐ์ ทุกๆ ชนิดอย่ างหนึ่ง
อย่างหลังนี้ ท่านเรี ยกว่า สั งขตธรรมบ้ าง สั งขารธรรมบ้ าง เพราะเป็ น
ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ งขึน้ เรี ยกว่า มตธรรม ธรรมที่ตายสลายไปบ้ าง
คาว่า ธรรมกาย ในที่น้ ี เข้าใจว่า หมายเอา อสั งขตธรรม หรื อ

อมตธรรม ที่ เ ป็ นส่ วนโลกุ ต ตรธาตุ หรื อ โลกุ ต ตรธรรม ไม่ ใ ช่
โลกียธาตุหรือโลกียธรรม
ธรรมกาย ได้แก่ อะไร ธรรมที่เรี ยกว่า ธรรมกาย นี้ เข้าใจว่า
หมายเอา อสั งขตธรรมทั้งที่เป็ นวิราคะ 49 ทั้งที่เป็ นสราคะ50 ถ้ าเป็ นวิราค
49
50

ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตตมรรค พระอรหัตตผล และพระนิพพานแล้ว.
ได้แก่ ธรรมกายที่ยงั ไม่ได้บรรลุพระอรหัตตมรรค-ผล. [พระธรรมเทศนา เรื่ อง ธรรมนิยาม
สู ตร โดยพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) เมื่ อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๗,หนังสื อ
ชี วประวัติ ผลงาน และรวมพระธรรมเทศนา ๖๓ กัณฑ์ ของหลวงพ่อวัดปากน้ า พระเดช

๖๕
ธรรมก็เป็ น ธรรมกาย ที่บ ริ สุท ธิ์ ถ้า ยัง ไม่ เ ป็ นวิราคธรรม ก็ยงั ไม่ เป็ น
ธรรมกายที่บริ สุทธิ์ แต่ธรรมกายที่มาในอัคคัญญสูตร ซึ่ งแสดงว่า คาว่า

ธรรมกาย ก็ดี พรหมกาย ก็ดี ธรรมภู ต ก็ดี พรหมภู ต ก็ดี เป็ นชื่ อ
หรื อเป็ นคาร้องเรี ยกซึ่ ง “ตถาคต” นั้น มีปรากฏที่พระสั มมาสั มพุทธเจ้ า
ทรงแสดงไว้ ในที่อนื่ อีกหลายแห่ ง เช่น ในอัคคิเวสสนวัจฉโคตรสูตร เป็ น
ต้น เล่ า ว่า พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้า ได้ท รงแสดงแก่ ว จั ฉโคตรปริ พ าชก
ปฏิ เสธปั ญจขัน ธ์ว่า เขาบัญ ญัติ ตถาคตด้วยรู ป เวทนา สัญญา สัง ขาร
วิญญาณ อันใด รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันนั้นตถาคตละ
เสี ยได้แล้ว ทาให้เหมือนตาลมีรากขาด มียอดด้วน ไม่เจริ ญอีกแล้ว ดังนี้
นี่กไ็ ด้ความว่า ตถาคตไม่ ใช่ นาม ไม่ ใช่ รูป ไม่ ใช่ ขันธ์ ๕ ไม่ ใช่ อายตนะ ๖
ไม่ ใช่ ธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุไฟ ธาตุลม ไม่ ใช่ โลกิยธาตุ ตถาคตนั้นเป็ น
ธรรมซึ่ งบางครั้ งหรื อบางแห่ งก็เรี ยกว่ า “เรา” เช่ น ในวักกลิสูตร ทรง
แสดงแก่พระวักกลิว่า “ประโยชน์ อันใดด้ วยการมานั่งแลดูร่างกายซึ่งเป็ น
ของเน่ านี้ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้น้ันเห็นธรรม” ดังนี้
แต่คาว่า เราๆ นี้มีที่ใช้หลายแห่ง เราแก่ เราเจ็บ เราตายก็มี เราเป็ นผูพ้ ลัด
พรากจากนามรู ป ที่ แก่ ที่ เจ็บ ที่ ตาย ซึ่ ง เป็ นของรักยิ่งนั้นก็มี เราเป็ นผู้
เป็ นไปตามกรรมก็มี อันมาในอภิณหปัจจเวกขณ์ เราไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
ก็มี เราที่ แ สดงไว้ใ นวัก กลิ สูต รนั้น ไม่ ใช่ เรา ๓ ข้อ ข้า งต้น ในอภิ ณ ห
ปั จ จเวกขณ์ น้ ัน “เรา” ในพระสู ต รนี้ เป็ นเรา “ตถาคต” เราใช้ ใน

“ธรรมกาย” ที่บริสุทธิ์ ดังนี้
พระคุ ณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) จัดพิมพ์โดยมูลนิ ธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
พ.ศ.๒๕๒๘, หน้า ๑๓๐-๑๔๐]

๖๖

บทที่ ๔
สรุปศรัทธาในการศึกษาสั มมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ถึงธรรมกาย – ถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้ า
ที่ หลวงพ่อวัดปากน้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ปฏิบัติได้ เข้ าถึง – ได้ รู้ – เห็น และได้ เป็ นดีแล้ ว นามาสอนศิษยานุศิษย์
จากการที่ได้เคยศึกษาหาข้อมูลจากตาหรับตารา – คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการศึ ก ษาสัม มาปฏิ บ ัติ ข องส านัก ปฏิ บ ัติ ธ รรมหลัก ๆ ในยุค นั้น คื อ
หลั ก และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ภ าวนา (๑) สายยุ บ -พอง วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั ง สฤษฎิ์

ราชวรมหาวิหาร (๒) สาย “พุทโธ” โดย หลวงปู่ (พระอาจารย์ )มั่น ภูริทตฺโต
และ (๓) สาย “อานาปานสติ” โดย หลวงพ่ อ “พุทธทาส” สวนโมกข์ ไชยา ก็เห็นดี

ด้ วยกั น ทั้ งนั้ น แต่ ก็ ม าติ ด ใจในหลั ก และวิ ธี ก ารศึ กษาสั มมา ปฏิ บั ติ ส าย
“สั มมาอะระหัง” เพราะตรงตามหลักไตรสิ กขา คือ ศีล – สมาธิ – ปัญญา อันให้
เจริ ญถึงอธิศี ล – อธิจิต – อธิปัญญา และให้ ถึงปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปั ญญา
อันมีรายละเอียดอยู่ในพระอริ ยมรรคมีองค์ ๘ มีอานุภาพให้ ปฏิบัติได้ ถึงธรรมกาย
ถึง พระนิพพานของพระพุทธเจ้ า และมีผลให้ เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาปัญญา ถึง

โลกุตตรปัญญา ให้ เห็นแจ้ งแทงตลอดในสามัญญลักษณะของสั งขารธรรมทั้งปวง
และ ให้ เห็ น แจ้ ง แทงตลอดในพระอริ ย สั จ ๔ ด้ ว ยการที่ ไ ด้ ท้ั ง รู้ ทั้ ง เห็ น

สภาวธรรม และพระอริยสั จธรรมตามความเป็ นจริงได้ ชัดเจน – แจ่ มแจ้ ง ด้ วย
ทิพย์ จัก ษุ และญาณรั ตนะของพระธรรมกาย ซึ่ ง เป็ น กายธรรม ที่ พ้นโลก อัน
ประดับด้ วยอภิญญา และวิชชาที่ผู้ศึกษาสั มมาปฏิบัติได้ เข้ าถึง ได้ รู้ – ได้ เห็น และ

ได้ เป็ นธรรมกายที่ สุ ดละเอี ย ด ช าระธาตุ ธ รรม และ ญาณรั ต นะของ

๖๗

พระธรรมกายให้ บริ สุทธิ์ ได้ เข้ าถึงอายตนะ คือ พระนิพพาน ตามรอยบาท
พระพุทธองค์ ได้ จริ ง ให้ สามารถบรรลุคุณธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์ ตาม
ระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ ตามศักยะแห่ งบุญ – บารมี – อุปบารมี – ปรมัตถบารมี
ที่แต่ ละท่ านได้ สั่งสมอบรมมาแต่ อดีตชาติมานับภพ – นับชาติไม่ ถ้วน นัน่ แล.
ข้าพเจ้าเองนั้น ในระยะแรกๆ ก็ยังไม่ สามารถจะรู้ - เห็น – ถึง(เป็ น)ธรรมกาย
เหมือนคุณครูอาจารย์ และเพือ่ นสหธรรมิกที่ปฏิบัตไิ ด้ ผลเร็ว ก็ค่อยๆ พัฒนาการศึกษา
สัมมาปฏิบัตไิ ปได้ ทีละน้ อย – อย่ างช้ าๆ แล้วก็ค่อยๆ มาพัฒนาเป็ น “วิชชา” ด้ วยญาณ
รั ต นะอย่ า งอ่ อ นๆ เมื่ อ ได้พ บและได้ก ราบ เป็ น “ศิ ษ ย์ ” ของ พระเดชพระคุ ณ

พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้ าอาวาส และอาจารย์ ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนา
วัดปากน้า ภาษีเจริญ กรุ งเทพมหานคร ที่ท่านได้ เมตตาแก่ ข้าพเจ้ าอย่ างยิ่ง ด้ วยทั้งให้
คาแนะนาสอนวิธีปฏิบัติ และได้ มอบตาราที่ “หลวงพ่ อพระครู ช้ ัวฯ” (ญาติผู้ใหญ่ ของ
หลวงพ่อวัดปากนา้ ฯ) ผู้ปฏิบัติได้ ถึงธรรมกาย และปรารถนาพุทธภูมิ ได้ บันทึกวิชชา
ที่หลวงพ่อฯ ท่ านสั่งให้ ทา(เจริญวิชชา) และสอนวิชชาให้ แก่ ข้าพเจ้ าโดยไม่ ปิดบัง และ
ประการสาคัญที่สุด คือ นอกจากจะได้ ข้อมูลจากคุณครู อาจารย์ และยังได้ ข้อมูลจาก
ลูกๆ ผู้ปฏิบัติได้ ถึงธรรมกาย และเจริญวิชชาได้ พอสมควรแก่ ภูมิธรรม เป็ นข้ อมูลที่

สาคัญยิ่ง เมื่อปฏิบัติได้ ถึงธรรมกายที่สุดละเอียด – ถึงอายตนนิพพาน และได้ ท้ังรู้ –
เห็นอดีต/ปัจจุบัน ฯลฯ ได้ ดีพอสมควร อย่ างถูกต้ องตรงตามหลักวิชชา มาประมวล
เป็ นวิทยาความรู้เป็ น สุ ตมยปัญญา – จินตามยปัญญา และให้ เจริญเป็ น “ภาวนามย

ปัญญา” ให้ เกิดศรั ทธา – วิริยะ – สติ – สมาธิ และปัญญา ยิ่งๆ ขึ้นมาเรื่ อยๆ
จนถึงปัจจุบัน ด้ วยพืน้ ฐานการศึ กษา ระเบียบวิธีการวิจัย – ประเมินผล ทั้งด้ วยวิธี
การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิจัย ทางเอกสาร (Documentary Research) และด้ ว ยการพิสู จ น์

๖๘
ทดลองปฏิบัติ (Experimental Research) ซึ่ งเป็ นการศึ กษาวิจัยทางสั งคมศาสตร์
โดยหลักการศึ กษาวิจัย และประเมินผลตามทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
นั่นเอง. จึงได้ผลสรุ ปว่า
“การศึกษาสั มมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ คือ ‘มีสติพจิ ารณาเห็นธรรม

ในธรรม’ คือ นิวรณ์ ๕ ด้วยการเจริญภาวนาสมาธิ โดยอาศัยอาโลกกสิ ณ และ
พุทธานุสติ ประกอบด้วยทั้งอานาปานสติ และมีศีลเป็ นบาทฐาน นาไปสู่ การ
เจริ ญ วิ ปั ส สนาภาวนา ให้ เ ห็ น แจ้ ง ในสภาวธรรม ได้แ ก่ สภาวะของขั น ธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริ ยสั จจ์ ๔ และปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒ ให้
เห็นแจ้ ง – รู้แจ้ ง ทั้งในสภาวธรรม และอริยสั จธรรมตามธรรมชาติที่เป็ นจริง ด้ วย
การปฏิบัติรวบยอด ทางจิต – เจริ ญจิตตภาวนา (ทั้งสมถะ – วิปัสสนา) อบรมใจให้
หยุดในหยุดกลางของหยุด ตรงกลางกาเนิดธาตุธรรมเดิม (ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗)
จนสงบนิ่ งเป็ นสมาธิ แนบแน่ น มั่ น คง เพื่อละกิเลสนิ วรณ์ (ถี น มิ ท ธะ – วิจิกิจฉา –
พยาปาทะ – อุทธัจจกุกกุจจะ และกามฉันทะ) เครื่ องกั้นปั ญญา “เป็ นการข่ มกิเลส
(อกุ ส ลา ธมฺ ม า) ในระดั บ กลางๆ ให้ จิ ต ใจผ่ อ งใส” เมื่ อ ใจผ่อ งใส ย่ อ มปรากฏ

คุณธรรม (กุสลา ธมฺมา) ที่เราได้ เคยสั่ งสมอบรมมา เป็ นการมีสติพจิ ารณาเห็น
ธรรมในธรรมเต็มรู ปแบบ คือ เมื่อจิตใจผ่ องใสจากกิเลสนิวรณ์ เครื่ องกั้นปั ญญา
อกุศลธรรม (อกุสลา ธมฺ มา) ทั้งในระดับหยาบ อันมีอภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ย่ อม
ถูกข่ มให้ ระงับลง พร้ อมทั้งกิเลสระดับกลาง คือ กิเลสนิวรณ์ เครื่องกั้นปัญญา ก็ย่อม
ถูกข่ มให้ ระงับไป แม้ ชั่วคราวด้ วยใจหยุดใจนิ่ง เป็ นสมาธิแนบแน่ นมั่นคงขึน้ เป็ นสาคัญ
ก็เป็ นทางปฏิบัติให้ ถึง “สี ลวิสุทธิ” เป็ นศีลบริ สุทธิ์ในพระกัมมัฏฐาน เพราะเจตนา
ความคิดอ่ านทางจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส เป็ นแต่ บุญกุศล (กุสลา ธมฺมา) จึงเป็ นที่ต้งั – ที่

๖๙
เจริ ญ “จิตตวิสุทธิ ” ความหมดจดแห่ งจิต – นาไปสู่ “ทิฏฐิ วิสุทธิ” ความหมดจด
แห่งความเห็น เมื่อเจริญวิปัสสนา – พิจารณาสภาวธรรม (สั งขารทั้งปวง) ให้ เห็นแจ้ ง
ตามความเป็ นจริง และนาไปสู่ วมิ ุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ แม้ ในระดับโลกิยธรรมใน
เบือ้ งต้ น ยังเป็ น “สมมติ” อยู่ ก็ตาม--เป็ นผลให้เข้าถึงกายในกาย เวทนาในเวทนา

และจิ ต ในจิ ต –ธรรมในธรรม ณ ภายใน – เป็ น คุ ณ ธรรม ณ ภายใน ระดั บ
มนุษยธรรม แล้วผู้ปฏิบัตกิ ไ็ ม่ หลงติดสุ ขอยู่เพียงนั้น
อาศัยกายในกายในระดับมนุษยธรรม เจริญภาวนาต่ อไปได้ ถงึ กายในกาย เวทนา
ในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ที่บริสุทธิ์ผ่องใส และละเอียดยิ่งขึน้ ไป ถึงกาย
ในกาย เวทนาในเวทนา จิต ในจิต และธรรมในธรรม ในระดับ “เทวธรรม” --

“พรหมธรรม” -- “อรู ปพรหมธรรม” เป็ นลาดับ ก็ยังเจริ ญภาวนาหยุดในหยุด
กลางของหยุดให้ จติ ใจของกายในกายที่เจริญภาวนาอยู่ผ่องใสยิง่ ขึน้ ๆๆ เข้ าถึงคุณธรรม
ที่บริ สุทธิ์ยิ่งๆ ขึน้ ไป ถึงปรากฏเป็ น “ธรรมกาย” เกตุดอกบัวตูมใสแจ่ มปรากฏ

ขึน้ มา เป็ นธรรมที่ประชุมคุณธรรมในระดับโลกุตตรธรรม คือ “พุทธธรรม”
เมื่อเจริ ญภาวนาเป็ นธรรมกายที่ละเอียดๆ ต่อไปจนสุ ดละเอียด จนญาณรัตนะ

ของพระธรรมกายปล่ อ ยวางอุ ป าทานในเบญจขั น ธ์ ข องกายในภพ ๓ และ
ปล่ อยความยินดีในฌานสมาบัตไิ ด้ แม้ ชั่วคราว ปล่ อยขาดหมดพร้ อมกันธรรมกาย
ที่หยาบจะตกศู นย์ ว่ างหายไป ญาณรัตนะของธรรมกายที่สุดละเอียด และใสบริสุทธิ์
(เป็ นวิขัมภนวิมุตติ) ก็จะปรากฏในอายตนนิพพาน ได้ รู้ เห็นธรรมกายตรั สรู้ ของ

พระพุ ท ธเจ้ า – พระปั จ เจกพุ ท ธเจ้ า – พระอรหั น ตสาวก ของผู้ ดั บ ขั น ธ์
ปริ นิพพานด้ วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ประทับโดยสงบตลอดกันหมด อยู่ใน

๗๐

อายตนนิพพานนั่นเอง ตามที่พระพุทธองค์ได้ แสดงไว้ในอนัตตลักขณสู ตร และพระ
นิพพานสู ตร ที่ได้ อาราธนามาแสดงไว้ในบทก่อนนั้นแล

ข้ าพเจ้ าจึงได้ มีศรั ทธาในการศึ กษาสั มมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ถึงธรรมกาย และพระนิพพานของพระพุทธเจ้ าเป็ นอย่ างยิ่ง แล้วจึงได้วางแผน
ชี วิตก่อนบวช ๑๐ ปี เพื่อมาบรรพชาอุปสมบทเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อ
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ณ พัทธสี มา วัดปากน้า ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
โดยมี เจ้ า พระคุ ณ สมเด็จ พระพุท ธโฆษาจารย์ (ฟื้ น ชุ ติ นฺ ธ รมหาเถร ป.ธ.๙)
กรรมการ มหาเถรสมาคม และเจ้ า คณะใหญ่ ห นกลาง อธิ บ ดีส งฆ์ วัด สามพระยา
กรุ งเทพฯ ในครั้ งนั้น เป็ นสมเด็จพระอุปัชฌาย์ และมี เจ้ าพระคุณสมเด็จพระ

พุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสนมหาเถร ป.ธ.๙) (ในสมัยที่ดารงสมณศักดิ์เป็ นที่ พระพรหม
คุณาภรณ์ ) กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิบ ดีสงฆ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุ งเทพฯ เป็ นพระกรรมวาจาจารย์ และเจ้ าพระคุณสมเด็จพระมหารั ชมังคลา

จารย์ (ช่ วง วรปุญญมหาเถร ป.ธ.๙) ผู้ปฏิบัติหน้ าที่สมเด็จพระสั งฆราช องค์
ปัจจุบัน อธิบดีสงฆ์ วัดปากน้า ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ เมื่อคราวดารงสมณศักดิ์ เป็ นที่
พระธรรมธี ร ราชมหามุ นี เป็ น พระอนุ ส าวนาจารย์ โดยมี พ ระเจ้ าวรวงศ์ เ ธอ

พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรชายา (พระอิ ส สริ ย ยศในครั้ งนั้ น) เป็ น องค์
อุปัฏฐานายิกา เสด็จพร้ อมกับพระเจ้ าหลานเธอพระองค์ เจ้ าพัชรกิติยาภา ฯลฯ
ในพิธีอุปสมบทในครั้งนั้นด้ วย

ทั้งฝ่ ายปริ ยัติ ได้ ต้ังใจศึ กษาสั มมาปฏิบัติอยู่ใกล้ ชิดคุณครู – อาจารย์ ท้ังฝ่ าย
ปริ ยัติ ได้ แก่ พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ (ในสมัยที่ดารงสมณศักดิ์ เป็ นที่
พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าอาวาส และอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระปริ ยตั ิ ธรรม ในครั้งนั้น)

๗๑
และทั้งฝ่ ายปฏิบัติ (พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร รองเจ้าอาวาส และอาจารย์
ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ปัจจุบนั มรณภาพแล้ว) มาตลอด และได้ ศึกษาภาษาบาลีจบชั้น
ประโยค ป.ธ.๓ และนักธรรมชั้นเอก จึงได้ มาดารงตาแหน่ งเป็ นเจ้ าอาวาสวัดหลวงพ่ อ
สดธรรมกายารามตลอดมาตราบเท่ าทุกวันนี.้
เมื่อได้มารับหน้าที่ปกครองบริ หารกิจการคณะสงฆ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเจ้าอาวาส
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อาเภอดาเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔
แล้ว ก็ได้ศึกษาบาลีต่อที่วดั หลวงพ่อสดฯ อีก ๓ ปี ก็สาเร็ จการศึกษาบาลีช้ นั ประโยค
ป.ธ.๖ เนื่ องด้วยติดภารกิจมาก จึงหยุดการเรี ยนไว้เพียงเท่านี้ และได้มีโอกาสศึกษา
หาข้อ มู ล ในการศึ ก ษาสัม มาปฏิ บ ัติ ต ามแนวสติ ปั ฏ ฐาน ๔ ถึ ง ธรรมกายและพระ
นิพพานของพระพุทธเจ้าให้ได้ชดั เจน แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้การศึกษาอบรมพระภิกษุ
สามเณร และญาติโยม ให้ได้ทราบความจริ งนี้ ได้ชดั เจน – แจ่มแจ้งขึ้น ดังที่ได้กล่าว
มานี้แล้ว
[โปรดดู คู่มือการปฏิบตั สิ มถวิปัสสนากัมมัฏฐาน (เบือ้ งต้น)
โดยพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากนา้ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร]

