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สัมโมทนียกถา

ตามที่คณะกรรมการบริหาร ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหง
ประเทศไทย (ศปท.) โดย ทานเจาคณุพระราชญาณวสิฐิ ประธานคณะกรรมการบรหิาร ไดมี
มติใหจัดทำ “หนังสือคูมือการปฏิบัติธรรม (สมถวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔)”
ของสำนักปฏิบัติธรรมใหญ ๕ สำนัก คือ สำนักพุทโธ สำนักอานาปานสติ  สำนักยุบพอง
สำนกัรปูนาม และสำนกัสมัมาอะระหงั โดยใหรวบรวมขอมลูจากสำนกัปฏบิตัธิรรมทัง้ ๕ นัน้
มาเรียบเรียงข้ึน เพื่อเปนแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจา
ตามแบบที่สำนักใหญ ๕ สำนัก ตางเลือกถือธรรมเปนอารมณสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน
ตามจริตอธัยาศยัของตน เปนแนวทางปฏบิตัิภาวนาและสอนศษิยานศุิษยสืบตอๆ กนัมานัน้

บัดนี้ ศปท. ไดจัดทำหนังสือคูมือดังกลาวเสร็จเรียบรอย และไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร ศปท. เพ่ือขอคำแนะนำในการปรับปรุงแกไข
แลว ศปท. จักไดนำเสนอตอมหาเถรสมาคม เพื่อขอประทานเมตตาพิจารณา “รับทราบ” แลว
จกัไดจดัพมิพออกเผยแพรใหเปนประโยชนแกการศกึษาสมัมาปฏบิตัขิองพทุธบรษิทัผสูนใจในธรรม
ตอไป

ขาพเจาเห็นวา หนังสือคูมือการปฏิบัติธรรม (สมถวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนว
สติปฏฐาน ๔) ของสำนกัปฏบิตัิธรรมใหญ ๕ สำนกั  ที ่ศปท. ไดรวบรวมขอมลูจาก ๕ สำนกัใหญ
มาเรยีบเรยีงขึน้เพือ่จดัพิมพเปนเลมเพ่ือนำออกเผยแพรนัน้ มคีณุประโยชนแกการศึกษาสัมมา-
ปฏบิตัพิระสทัธรรมของพระพทุธเจาเปนอยางย่ิง และประการสำคญัทีส่ดุ คอื ใหผสูนใจศกึษา
สัมมาปฏิบัติไดมีโอกาสเลือกวิธีปฏิบัติ (สมถวิปสสนากัมมัฏฐาน) ตามจริตอัธยาศัยของตน
ประการ ๑ และยงัมหีนงัสอื “คมูอืการศกึษาสมัมาปฏบิตัไิตรสกิขาตามแนวสตปิฏฐาน ๔” ที่
ศปท. ไดตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลและเรียบเรียงขึ้นตามแนวอรรถาธิบายในคัมภีร
ปกรณวิเศษ “วิสุทธิมรรค” ไวเปนคูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติ เพื่อใหเปนที่เขาใจหลักและ
วิธีการปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน ตลอดถึงผลของการปฏิบัติ ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
ใหผูสนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไดอาศัยหนังสือคูมือดังกลาว เปนแนวทางปฏิบัติใหตรง
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(อุชุปฏิปนฺโน) ตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจา โดยไมหลงทาง และใหสามารถปฏิบัติได
ถูกตองตรงทาง (ญายปฏิปนฺโน) เพื่อใหถึงธรรมที่ควรรู ไดแก สัมมาปฏิปทามรรค เปนตน
และเพื่อใหบรรลุธรรมที่ควรบรรลุไดเปนอยางดี อีกประการ ๑

ขาพเจาจึงขออนุโมทนาสาธุการดวยเปนอยางยิ่ง ที่ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติ
ธรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.) โดย พระราชญาณวสิฐิ ประธานคณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ เจาอาวาส และ เจาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑ (โดย
มติมหาเถรสมาคม) วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และคณะผูจัด
ทำหนังสือคูมือการปฏิบัติธรรมฯ ของสำนักปฏิบัติธรรมใหญๆ ๕ สำนัก ดังกลาว และ
ขออนุโมทนาสาธุการกับผูรวมเปนเจาภาพอุปถัมภการจัดพิมพหนังสือดังกลาวนี้ ใหเปน
ประโยชนแกการศึกษาสมัมาปฏบิตัขิองสาธชุนพทุธบรษิทัใหกวางขวางออกไปยิง่ขึน้ ไดเปน
ประโยชนแกการสืบบวรพระพุทธศาสนาใหเจริญและมั่นคงสืบไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงไดโปรดดลบันดาลประทานพร ใหคณะผูจัดทำ
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษา ศปท. ผูชวยพิจารณาใหขอแนะนำ อีกทั้งคณะ
เจาภาพอุปถัมภบำรุงการจัดพิมพหนังสือนี้ทุกทาน จงเจริญรุงเรืองในพระสัทธรรมของ
พระพทุธเจา ดวยการไดศกึษาสัมมาปฏบิตัธิรรม ไดพนไปจากไตรวฏัฏะ (กเิลสวฏัฏะ กรรมวัฏฏะ
และวิปากวัฏฏะ) และไดถึงมรรค ผล นิพพาน ตามรอยบาทพระพุทธองค และขอจงเจริญ
ดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร/ธนสารสมบัติ  ปรารถนาสิ่งใดโดยชอบ
กอปรดวยเหตปุจจยัฝายบญุกศุล ของจงสำเรจ็สมมโนรถ ตามปรารถนาทกุประการ เทอญ

(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย)
กรรมการมหาเถรสมาคม แมกองบาลีสนามหลวง

เจาคณะใหญหนเหนอื อธบิดสีงฆ วดัปากน้ำ ภาษเีจริญ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.)
๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
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คำปรารภ

ทานเสริมชัย (พระราชญาณวิสิฐ - เสริมชัย ชยมงฺคโล/พลพัฒนาฤทธิ์) ไดเขามาเปน
ศิษยเรียนพระกัมมัฏฐานกับขาพเจา ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๑๖  ครั้งนั้นทานยังเปนคฤหัสถอยู
ขาพเจาไดถายทอดการปฏบิตัิสมถวปิสสนากมัมัฏฐาน ตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย และ
พระนพิพานของพระพทุธเจา และ “วชิชาสะสางธาตธุรรม (อาสวกัขยญาณ)” ทีข่าพเจาไดเรยีน
และอยูปฏิบัติธรรม กับหลวงพอฯ (พระมงคลเทพมุนี - สด จนฺทสโร) มาตั้งแตขาพเจายังเปน
นกัเรยีนเตรยีมอดุม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร จวบจนทานมรณภาพ  ใหไวกับทานเสรมิชัย ได
ศึกษาและฝกฝนปฏิบัติ   และไดมอบใหทานเสริมชัยฯ กับทานพระครูไกรสรวิลาส (ณัฐนันท
กุลสิริ) รวบรวมคำสอนวิชชาของหลวงพอฯ ที่ พระครวูนิัยธรชัว้ (ป.ธ.๕) ไดจดบันทึกไวตั้งแต
พ.ศ.๒๔๘๑ มาจัดพิมพเปนเลม  ชื่อวา “ยุทธวิธีและยุทธศาสตร ของ การสะสางธาตุธรรม
(อาสวกัขยญาณ) ชัน้สงู”  ในนามคณะกรรมการบรหิาร โครงการปฏบิตัิธรรมเพือ่ประชาชน
วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ เปนครัง้แรกจำนวน ๕๐๐ เลม เม่ือ ๑๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เพ่ือแจกแก
ผเูจริญภาวนาไดถงึธรรมกาย  ตอมาไดจดัพิมพออกเผยแพรอกีเปนเลมที ่๒ พ.ศ.๒๕๒๘ จำนวน
๑,๒๐๐ เลม   และตอมาในการจดัพิมพครัง้ที ่๓ (เลมที ่๓) ไดจดัพิมพรวมเลม ชื่อวา “วชิชามรรค
ผลพสิดาร” รวมเลม ๑-๒-๓ เม่ือ พ.ศ.๒๕๓๖  เพือ่แจกจายแกผูปฏบิตัิภาวนาไดถึงธรรมกาย
อีกจำนวน ๒,๐๐๐ เลม  และรวบรวมพระธรรมเทศนาที่หลวงพอฯ ทานไดแสดง  และทาน
เจาคุณพระพิพัฒนธรรมคณี (อำนาจ อุปคุตฺโต) เปนผูบันทึกเทปรวบรวมใหไวกับขาพเจาและ
ขาพเจาไดมอบใหพระครพูศิษิฐปรยิตัคิณุ (ปจจบุนั คอื พระเทพปรยิตัวิงศ - ภาย ภททฺโก ป.ธ.๖)
ฯลฯ  เปนผถูอดเทปไดจำนวน ๖๓ กณัฑ  มาจัดพมิพเปนเลมในนาม “โครงการปฏบิตัเิพือ่ประชาชน
วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร และมลูนธิพิุทธภาวนาวชิชาธรรมกาย” ชือ่วา หนงัสอื
“ชีวประวัติ ผลงาน และรวมพระธรรมเทศนา ๖๓ กณัฑ ของ พระเดชพระคณุ หลวงพอ
วดัปากน้ำ (พระมงคลเทพมนุี - สด จนทฺสโร)” ขึน้เมือ่ ๑๐ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๒๗ จำนวน ๑,๕๐๐ เลม
เพ่ือเผยแพรแกสาธชุนพทุธบรษิทั เม่ือคราวฉลอง ๑๐๐ ป (นบัตอจากวนัมรณภาพอกี ๒๕ ป)

14



บดันี ้ทานเสรมิชัย คอืทานเจาคณุ พระราชญาณวสิฐิ เจาอาวาสและเจาสำนกัปฏบิตัธิรรม
ประจำจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑ (โดยมติมหาเถรสมาคม) วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ผูเปน ประธานศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
แหงประเทศไทย (ศปท.) ไดรวบรวมคำสอนพระกมัมัฏฐาน ทีห่ลวงพอฯ ทานไดปฏบิตัิ และสอน
ศษิยานศุิษย ตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย และพระนพิพานของพระพทุธเจา มาเรยีบเรยีง
ใหสอดคลองกบัหลกัพระปรยิตัิธรรม  พรอมดวยเอกสารอางองิทีช่ดัเจน เพ่ือใหเขาใจงาย  และ
ใหเห็นไดชัดเจนวา ธรรมปฏิบัติที่หลวงพอฯ ทานไดปฏิบัติ และสอนนั้น ตรงตามหลักพระปริยัติ
ธรรมทกุประการ เพ่ือใหสาธชุนพทุธบรษิัทผสูนใจศกึษาสมัมาปฏบิตัิ ไดเรียนร ู  และไดเปนแนว
ทางปฏบิตัิ ทีเ่ขาใจไดงายอยางนี ้  จงึเปนเรือ่งทีด่ี ทีป่ระเสรฐิ สมตามปณธิานของหลวงพอฯ ที่
ทานไดเคยกลาวไวกบัสมเดจ็ปา (สมเดจ็พระสงัฆราชปนุ ปณุณฺสิริ) ผูมีศักด์ิเปนหลานของทาน
วา  “แกคอยดกูแ็ลวกนั ตอไปหมดทัว่ทัง้ประเทศ เขาจะปฏบิตั ิ [ธรรม] ตามแบบวดัปากน้ำ
นี้แหละ”

จึงขออนุโมทนาสาธุการ กับทานเจาคุณ พระราชญาณวิสิฐ ที่ไดรวบรวม “วิธีเจริญ
สมถวิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย และพระนิพพานของพระพุทธเจา” ที่
หลวงพอฯ (หลวงพอวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี - สด จนฺทสโร) ทานไดปฏิบัติและสอน
ศษิยานศุษิย จดัพิมพขึ้นเปนเลม เพ่ือสะดวกแกสาธชุนพทุธบรษิทั ในการศกึษาสมัมาปฏบิตัิ รวม
ทั้งคณะผูชวยเหลือ และอุปถัมภในการรวบรวมและจัดพิมพขึ้นเปนหนังสือนี้ ทุกทาน ขออำนาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย จงไดโปรดดลบันดาลประทานพร ใหทุกทานจงเจริญรุงเรืองในธรรมของ
พระพุทธเจา และกิจการงานโดยชอบ ขอจงมีอายุมั่นขวัญยืน ไมมีโรคภัยไขเจ็บ และขอจงมีแต
ความเจริญสันติสุขในชีวิต ใหสมบูรณบริบูรณดวยมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และพระนิพพาน-
สมบัติ ทุกทาน ปรารถนาสิ่งใดโดยชอบ กอปรดวยเหตุปจจัยที่เปนบุญกุศล ขอจงสำเร็จ ขอจง
สำเรจ็ ขอจงสำเรจ็ ทกุประการ เทอญ

(พระราชพรหมเถร - วรีะ คณตุตฺโม)
รองเจาอาวาส และพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๒
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คำนำ

ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.) ไดมีมติใหจัด
ทำหนังสือ “คมูอืการปฏบิตัสิมถวิปสสนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔” ของสำนกัปฏบิตัธิรรมใหญ
๕ สำนกั (สำนกัพทุโธ, สำนกัอานาปานสต,ิ สำนกัยุบพอง, สำนกัรปูนาม และสำนกัสมัมาอะระหงั)
เพ่ือเผยแพรแกสาธชุนพทุธบรษิทั โดยเฉพาะอยางยิง่ เจาสำนกัและพระวปิสสนาจารย/วทิยากร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตางๆ เพื่อเลือกใชเปนแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรม
ที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนนั้น

บดันี ้ทางคณะอนกุรรมการยกรางธรรมปฏบิตั ิศปท. ไดรวบรวมขอมลูจากสำนกัปฏบิัติ
ธรรมใหญ ๕ สำนักและไดเรียบเรียงข้ึนเปนฉบับราง และไดผานการพิจารณาแนะนำของ
คณะกรรมการบรหิารและกรรมการทีป่รกึษาเปนทีเ่รยีบรอยแลว กำลงัจะไดนำกราบเรยีนเสนอ
ตอมหาเถรสมาคม (มส.) เพ่ือขอเมตตาทานไดพจิารณา “รบัทราบ” และ/หรอื ใหขอแนะนำเพิม่เตมิ
แลวจักไดจดัพิมพขึน้เปนฉบบัรวมเลม เพ่ือนำออกเผยแพรตอสาธชุนพทุธบรษิทัตามมตขิอง ศปท.
ตอไป

อนึ่ง เนื่องดวย “คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติสมถวิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึง
ธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจา” พรอมดวยคำอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมนั้น เปนที่
ตองการของสาธุชนพุทธบริษัทผูสนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติกันมาก

วดัหลวงพอสดธรรมกายารามดวยความอปุถมัภของญาตโิยมสาธชุน จงึขออนญุาตจดัพมิพ
จำนวน ๓,๐๐๐ เลม เพ่ือออกเผยแพรแกสาธุชนพุทธบริษัทไปกอน ตอเมื่อไดรับเมตตาจาก
มหาเถรสมาคมทานไดพิจารณารบัทราบฉบบัรางรวมเลม (๕ สำนกัใหญ) แลว ศปท.จกัไดจัดพิมพ
ออกเผยแพรตามกำลังตอไป

อาตมภาพในนามของ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑ (โดยมติ
มหาเถรสมาคม) และศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.)
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระ/
พระเถรานเุถระ ทีไ่ดเมตตาชวยพจิารณาใหขอแนะนำในการปรบัปรงุหนงัสอืนีใ้หสมบรูณยิง่ขึน้ และ
ไดเปนประโยชนแกการศึกษาสัมมาปฏิบัติของผูสนใจในธรรมตอไป และ
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ขออนโุมทนาสาธกุาร คณะอนกุรรมการผจูดัรวบรวมขอมลู มายกราง “หนงัสอืคมูอื
การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน ๔” ของสำนักใหญ ๕ สำนัก นี้ ใหสำเร็จลงได
อีกทั้ง สาธุชนผูใจบุญกุศลไดรวมกันอุปถัมภในการจัดพิมพหนังสือนี้ออกเผยแพรดวย
เปนอยางยิ่ง

ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรยั จงไดโปรดดลบนัดาลประทานพรใหทกุทานจงเจรญิรงุเรอืง
ในธรรมของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา  ใหประสบแตความเจรญิรงุเรืองและสนัตสิขุในชวีติ และ
ไดถึงมรรค ผล นพิพาน ทีส่ิ้นสดุแหงทกุข และเปนบรมสขุ อยางถาวร ตลอดกาลนานเทอญ

(พระราชญาณวิสิฐ)
เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เจาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑ (โดยมติมหาเถรสมาคม) และ
ประธานศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.)

๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒

17
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มติมหาเถรสมาคม

ครัง้ที ่๘/๒๕๕๓

สำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม

มตทิี่ ๑๙๘/๒๕๕๓

เรือ่ง รายงานผลการดำเนนิงานของศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรม

ประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)

ในการประชมุมหาเถรสมาคมครัง้ที ่๘/๒๕๕๓ เมือ่วนัที ่๙ เมษายน ๒๕๕๓

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอวา พระราชญาณวิสิฐ ประธานศูนยประสานงานสำนัก

ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.) ไดมีลิขิต ที่ ศปท. ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่

๑๘ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓ แจงวา ไดจดัประชมุคณะกรรมการทีป่รึกษา และกรรมการบรหิารศนูย

ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.) ในป พ.ศ. ๒๕๕๒

รวม ๔ ครัง้ เพือ่ปรกึษาหารอืในการดำเนนิกจิกรรมและโครงการอบรมธรรมปฏบิตั ิ (ไตรสกิขา)

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ ที่ประชุมไดมีมติใหจัดทำหนังสือ “คูมือ

การศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา” พรอมทั้งแปลเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหชาวตางประเทศ

ไดมโีอกาสศกึษาสมัมาปฏบิตัธิรรมใหกวางขวางออกไปทัว่โลก และใหรวบรวมขอมลูจากสำนกั

ปฏบิตัธิรรมใหญ ๕ สำนกั แลวเรยีบเรยีงเปนหนงัสอืคมูอืการปฏบิตัธิรรม ๕ สำนกั (รวมเลม)

บดันี ้ศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)

ไดตัง้คณะผรูวบรวมขอมลูธรรมปฏบิตัจิากสำนกัปฏบิตัธิรรมใหญ ๕ สำนกั และไดเรยีบเรยีงเสรจ็

เรียบรอยแลว รวมทั้ง “คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา” พรอมทั้งฉบับแปลเปนภาษา

องักฤษ รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบถวายในทีป่ระชมุ

สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตเิหน็ควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพือ่โปรดทราบ

ทีป่ระชมุรับทราบ

(นางจฬุารตัน   บณุยากร)

เลขาธิการมหาเถรสมาคม



หลกัและวธิเีจรญิสมถะและวปิสสนาเบือ้งตน ถงึธรรมกาย

โดย

พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงพอวดัปากน้ำ



(2)  หลักและวิธีเจริญสมถะและวิปสสนาเบื้องตน

รปูที ่๑  ทานัง่คบูลัลงักขดัสมาธิ



หลักและวิธีเจริญสมถะและวิปสสนาเบื้องตน  (3)

วธินีัง่

นัง่คบูลัลงักขดัสมาธ ิ  เทาขวาทบัเทาซาย   มอืขวาทบัมอืซาย   เวนหวัแมมอืทัง้สอง
ใหหางกันสององคลุ ี คอืหวัแมมอืซายจรดกบัปลายนิว้ช้ีขวา (รปูที ่๑)    แลวต้ังกายใหตรง
คอืวดัตัง้แตปลายนิว้ชีข้องเทาขวาถงึกลางลกูสะบาของหวัเขาขวานัน้   แลวเอาเครือ่งวดันัน้
จรดลงทีต่รงบนตาตมุขาขวา   แลวเอาเครือ่งวดัอกีขางหนึง่จรดเขาทีใ่ตลกูคาง  นีเ้ปนสวน
ของกายตรง  เรียก อชุุ ํ กาย ํปณธิาย ตัง้กายใหตรง  ปรมิขุ ํสตึ อปุฏฐเปตวฺา เขาไปตัง้สติ
ไวใหมหีนารอบ  คอืเขาไปตัง้สตไิวไมใหเผลอ  [ตรงกบัพระขณีาสพผเูปนสตวินิยั มสีตทิกุเม่ือ]
นีเ่ปนทางไปของพระพทุธเจาพระอรหนัต  สตไิมเผลอจากบรกิรรมภาวนาและบรกิรรมนมิติ
ใหตดิกัน ไมแยกแตกจากกนั   นีแ้ลเปนของสำคญัในเรือ่งทีจ่ะเปนหรอืไมเปน  สตไิมเผลอ
จากบรกิรรมทัง้สอง   บรกิรรมวา “สมัมาอะระหงั” นีเ้รียกวา บรกิรรมภาวนา

กำหนดเครื่องหมายใหใสเหมือนเพชรลูกที่เจียระไนแลว ไมมีขนแมว โตเทาแกวตา
ประมาณเทาวงของตาดำ ใสขาวเหมอืนกระจกทีส่องเงาหนา สณัฐานกลมรอบตวั ไมมตีำหนิ
เรยีบรอบตวั เหมอืนดวงแกวกายสทิธิ ์นีเ้รยีกวา บรกิรรมนมิติ

บรกิรรมทัง้สองนีพ้รากจากกนัไมได ตองใหตดิกันอยเูสมอในอริยิาบถทัง้ ๔ คอื ยนื
เดิน นัง่ นอน   ไมเผลอ  ใหมีสตอิยเูสมอ  ไมใหขาด  เมือ่เหน็ดวงนมิิตเกดิเปนดวงใสขึน้แลว
ใหหยดุบรกิรรมภาวนา เพงอยทูีก่ลางดวงนัน้ แลวทำใจใหหยดุในหยดุทีก่ลางดวงนัน้ มจีดุเปน
เครือ่งหมาย ใหใสหนกัข้ึนทกุท ี  จนเปนรศัมคีอืแสงสวาง   ถาไมหยดุ ใหบรกิรรมภาวนาไว
วา “สมัมาอะระหงัๆๆ”  รอยครัง้ พนัครัง้  จนกระทัง่ใจคอยๆ รวมหยดุอยทูีเ่ดยีว  ดงัจะอธบิาย
ขางหนาเปนลำดับไป

วิธีเจริญสมถวิปสสนาภาวนา

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพอวัดปากน้ำ



(4)  หลักและวิธีเจริญสมถะและวิปสสนาเบื้องตน

ฐานที ่๑ ปากชองจมกู หญงิซาย ชายขวา ตรงกลางพอด ีไมล้ำเขาไป ไมเหลือ่มออกมา
ฐานที ่๒ เพลาตา หญงิซาย ชายขวา  ตรงหวัตาพอด ีตามชองลมเขาออกขางใน
ฐานที ่๓ จอมประสาท กลางกัก๊ศรีษะ ใหไดระดบักบัเพลาตา  อยภูายในตรงศนูยกลาง

ของศรีษะ
ฐานที ่๔ ปากชองเพดาน ไมใหลำ้ไมใหเหลือ่ม ตรงชองทีร่บัประทานอาหารสำลกั
ฐานที ่๕ ปากชองคอ เหนอืลกูกระเดอืก อยตูรงกลางทเีดียว
ฐานที ่๖ ทีส่ดุลมหายใจเขาออก คอื กลางตัว ตรงระดบัสะดอื แตอยภูายใน
ฐานที ่๗ ถอยหลงักลบัมาเหนอืระดบัสะดอืประมาณ ๒ นิว้มือ (๒ องคลุหีรอืประมาณ

๕ ซม.) ในกลางตวั  (ดรูปูที ่๒)

รปูที ่๒   รปูดานขางผาซกีแสดงทีต่ัง้ ของดวงนมิติจากฐานที ่๑ ถงึฐานที ่๗



หลักและวิธีเจริญสมถะและวิปสสนาเบื้องตน  (5)

กำหนดดวงนมิติเครือ่งหมายไปหยดุอยตูามฐานนัน้ๆ   พรอมกบัภาวนาในใจวา
“สมัมาอะระหงัๆๆ” ๓ ครัง้ แลวจึงเลือ่นดวงนมิตินัน้ตอไป

สำหรบัฐานที ่๓  เวลาจะเลือ่นดวงนมิติตอไป ตองเหลอืบตากลบัเขาขางใน  คลายๆ
กบัคนนอนกำลงัจะหลบั  แตแลวก็ปลอยใหเปนไปตามปกต ิ ทัง้นี ้เพ่ือจะใหความเหน็ ความ
จำ ความคดิ ความร ู  (รวม ๔ อยางนีเ้รียก วา ใจ) กลบัเขาขางใน  เพราะจะตองดดูวย
ตาละเอยีดตอไป  เมือ่เลือ่นดวงนมิติกลบัขึน้มาอยฐูานที ่๗ แลว  ใหเพงอยตูรงนัน้ทีเ่ดยีว
ใหคูกันไปกับบริกรรมภาวนาวา “สัมมาอะระหัง”   ถาหากรูจักทางคือฐานที่ตั้งเหลานี้แลว
ในการทำคราวหลงัๆ จะเอาใจไปจรดฐานที ่๗ เลยทเีดยีวกไ็ด

ตรงนัน้มศีนูยอย ู๕ ศนูย คอื ศนูยกลาง หนา ขวา หลงั ซาย (รปูที ่๓)  ศนูยกลางคอื
อากาศธาต ุ  เครือ่งหมายทีใ่สสะอาดลอยอยกูลางชองอากาศ  พรอมดวยความร ูทีเ่รยีกวา
วญิญาณธาต ุ  ศนูยขางหนาคอืธาตนุ้ำ   ศนูยขางขวาคอืธาตดุนิ  ศนูยขางหลงัคอืธาตไุฟ
ศนูยขางซายคอืธาตลุม  นยิมพรอมดวยธาตทุัง้ ๖   เม่ือแรกเกดิมากพ็รอมดวยธาตทุัง้ ๖   เม่ือ
ไปเกดิก็พรอมดวยธาตทุัง้ ๖   ธาตไุมประชมุพรอมกนั  ปฐมมรรคกเ็กดิไมได   เมือ่ไมมี
ปฐมมรรค  มรรคผลนพิพานกไ็ปไมถกู  เหตนุีจ้งึตองทำปฐมมรรคใหเกดิใหมขีึน้.

(๑) ศนูยดานหนา ธาตนุ้ำ (๒)  ศนูยดานขวา ธาตดุนิ
(๓) ศนูยดานหลงั ธาตไุฟ (๔)  ศนูยดานซาย ธาตลุม
(๕) ศนูยกลาง อากาศธาตุ (๖)  ศนูยกลางของอากาศธาต ุ วญิญาณธาตุ

รปูที ่๓  ลกัษณะของฐานที ่๗



(6)  หลักและวิธีเจริญสมถะและวิปสสนาเบื้องตน

เมือ่ดวงปฐมมรรคเกดิขึน้เปนดวงใสทีศ่นูยกลางกายฐานที ่๗ แลว กใ็หหยดุบรกิรรม
ภาวนา แตใหเพงอยทูีก่ลางดวงนัน้ โดยทำใจใหหยดุในหยดุทีก่ลางดวงนัน้ มจีดุเปนเครือ่งหมาย
ใหใสหนกัข้ึนทกุท ีจนเปนรศัมคีอืแสงสวาง ตอไปใหฝกปฏบิตัติอไปตามลำดบั ดงันี ้คอื

๑. ฝกเจรญิสมถภาวนา ถงึ ๑๘ กาย  ถงึธรรมกาย คอืกายมนษุย-มนษุยละเอยีด
กายทพิย-ทพิยละเอยีด กายรปูพรหม-รปูพรหมละเอยีด กายอรปูพรหม-อรปูพรหมละเอยีด
กายธรรมโคตรภู-โคตรภูละเอียด กายธรรมพระโสดา-พระโสดาละเอียด  กายธรรม
พระสกทาคามี-พระสกทาคามีละเอียด  กายธรรมพระอนาคามี-พระอนาคามีละเอียด
กายธรรมพระอรหตั-พระอรหตัละเอยีด ตัง้แตกายมนษุยถงึกายอรปูพรหมละเอยีด นีเ้รียกวา
ขัน้สมถะ   ตัง้แตกายธรรมโคตรภทูัง้หยาบทัง้ละเอยีด จนถงึกายพระอรหตัทัง้หยาบทัง้ละเอยีด
นี้เปนขั้นวิปสสนาทั้งนั้น๑

๒. ฝกพสิดารกาย (ทัง้ ๑๘ กาย) สดุกายหยาบกายละเอยีด ใหเปนวส ีคอื ให
คลองแคลว ชำนาญเพื่อเปนพื้นฐานสำคัญในการเจริญวิชชาช้ันสูง และทำนิโรธดับสมุทัย
(ไมใชนโิรธสมาบตั ิแตเปนการดบัหยาบไปหาละเอยีด)  ละอกศุลจิตของกายในกายโลกยิะ
จากสดุหยาบ เขาถงึกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม  ของกาย
ทีล่ะเอยีดๆ ไปจนสดุละเอยีด ไดเขาถงึ ไดร-ูเหน็ และเปนธรรมกาย ซึง่เปนกายโลกตุตระ
ไปจนสดุละเอยีด ถงึพระนพิพานของพระพทุธเจา

๓. ฝกซอนกาย-สบักาย และพสิดารกาย ซอนสบัทบัทวี
๔. ฝกเจรญิฌานสมาบตัิ (รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔) โดยอนโุลมและปฏโิลม

๕. ฝกเจรญิภาวนาถงึนพิพาน ทัง้นพิพานถอดกายและนพิพานเปน

๖. ฝกตรวจภพ ตรวจจักรวาล
๗. ฝกเจรญิพรหมวหิาร ๔ (เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา)

๑ พระเดชพระคุณ หลวงพอวัดปากน้ำ หมายถึง  ตั้งแตขั้นอนุปสสนาเห็นแจงในสภาวะของสังขารธรรม ตลอดถึง
โลกตุตรวปิสสนา เหน็แจงในสภาวะของ วสิงัขารธรรมคอืพระนพิพาน และเหน็แจงในอรยิสจั ๔ อนัเปนไปในญาณ ๓
มอีาการ ๑๒ – ชยมงคฺโล ภกิขุ.



หลักและวิธีเจริญสมถะและวิปสสนาเบื้องตน  (7)

๘. ฝกพจิารณาสตปิฎฐาน ๔   กาย เวทนา จติ ธรรม ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

๙. ฝกพจิารณาอรยิสจั ๔ ในกายมนษุย, ทพิย, พรหม อรปูพรหม ใหเหน็แจง รแูจง
ในทกุข สมทุยั นโิรธ มรรค อนัเปนไปในญาณ ๓ คอื สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ
มอีาการ ๑๒   นีเ้ปนโลกตุตรปญญา พรอมกบัทำนโิรธ (ไมใชนโิรธสมาบตั ิแตเปนนโิรธใน
ความหมายของการดบัสมทุยั)  ดบัหยาบไปหาละเอยีด จนถงึ อายตนะนพิพาน เพือ่ใหรเูหน็
และเปนพระนพิพานธาต ุซึง่มสีภาวะทีเ่ปน วสิังขาร  คอื “พระนพิพาน” ทีแ่ทจรงิ ของ
พระพุทธเจา

๑๐. ฝกเจริญวิชชาธรรมกายช้ันสูง (วิชชาสะสางธาตุธรรม) เพ่ือเขาถึง/บรรลุ
วชิชา ๓ คือ “ปพุเพนวิาสานสุสติญาณ” “จตุปูปาตญาณ” และ “อาสวกัขยญาณ”  และ
คณุธรรมทีค่วรบรรลยุิง่ขึน้ไป  ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด เพือ่ชวยบำบดัทกุข บำรงุสขุ
ของตน และสงัคม ประเทศชาต ิตามทีห่ลวงพอวดัปากน้ำ   ทานไดเคยกลาวไววา “ธรรมกาย
คนหนึง่ ชวยคนไดครึง่เมอืง” ซึง่หมายความวาผปูฏบิตัไิดถงึธรรมกาย เจริญวิชชาธรรมกาย
ชัน้สงู ชวยบำบดัทกุข บำรงุสขุแกสาธชุนพลเมอืงไดมาก.
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วิธีเจริญภาวนา ตามแนวสติปฏฐาน ๔  ถึงธรรมกาย

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)

บดันีท้านทัง้หลาย  ทัง้หญงิและทัง้ชายไดเสยีสละเวลาอนัมคีา มาศกึษาในทางพระ
พทุธศาสนา   นีเ้ปนกจิสวนตวัสำคญัทางพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาแปลวาคำสัง่สอน
ของพระพทุธเจา    พระพทุธเจาสอนใหสตัวโลกทัง้หมด   ละชัว่ดวยกาย วาจา ใจ   ทำความ
ดดีวยกาย วาจา ใจ   ทำใจใหใส   ๓ ขอนีแ้หละเปนคำสอนของพระพทุธเจาทกุๆ พระองค
ทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคต ยืนยันเหมือนกันหมด เหตุนั้นทานทั้งหลาย เมื่อตั้งใจมั่นลงใน
พระพทุธศาสนาเชนนี ้ กเ็พ่ือจะทำใจของตนใหดีตามประสงค

ในทางพระพทุธศาสนา การทีจ่ะทำใจใหดนีี ้มบีาลเีปนตำรบัตำราวา

เทวฺเม ภกิขฺเว วชิชฺาภาคยิา ดกูอนภกิษทุัง้หลาย วชิชาม ี๒ อยาง   กตเม เทวฺ
๒ อยางอะไรบาง   สมโถ จ  สมถะ ความสงบระงบั อยางหนึง่    วปิสสฺนา จ  วปิสสนา ความ
เหน็แจง อยางหนึง่

สมโถ  ภาวโิต  กมิตฺถมนโุภติ  สมถะเปนขึน้แลวตองการอะไร   จติตฺ ํภาวยิติ
ตองการใหจติเปนขึน้    จติตฺ ํภาวติ ํกมิตฺถมนโุภติ  จติเปนขึน้แลวตองการอะไร   โย ราโค
โส ปหยีติ ความกำหนดัยนิดอีันใดทีม่ีอยใูนจติใจ  ความกำหนดัยนิดอีันนัน้หมดไปดวยสมถะ
ความสงบระงบั

วปิสสฺนา ภาวติา กมิตถฺมนโุภติ วปิสสนาเปนขึน้แลวตองการอะไร   ปญฺา ภาวยิติ
ตองการทำปญญาใหเปนขึน้   ปญฺา ภาวติา กมิตถฺมนโุภต ิ ปญญาเปนขึน้แลวตองการ
อะไร   ยา อวชิชฺา สา ปหยีติ ความไมรูจริงอนัใดทีม่ีอยกูับจติใจ    ความไมรูจริงอนันัน้หมด
ไปดวยความเหน็แจงคอืวปิสสนา

ทางพระพทุธศาสนามวีชิชา ๒ อยางนีเ้ปนขอสำคญันกั  บดันีท้านทัง้หลายทีเ่สยีสละ
เวลามา กเ็พ่ือมาเรยีนสมถวปิสสนาทัง้ ๒ อยางนี้   สมถะ เปนวชิชาเบือ้งตน พทุธศาสนกิชน
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ตองเอาใจใส  คอืแปลความวา สงบระงบัใจ  เรยีกวา สมถะ     วปิสสนา เปนขัน้สงูกวาสมถะ
ซึง่แปลวา เหน็แจง เปนธรรมเบือ้งสงู เรียกวาวิปสสนา    สมถะ-วปิสสนา ๒ อยางนี ้เปน
ธรรมอนัสขุมุลมุลกึในทางพระพทุธศาสนา    ผพูดูนีไ้ดศกึษามาตัง้แตบวช  พอบวชออกจาก
โบสถแลวไดวนัหนึง่   รงุขึน้วนัหนึง่กเ็รยีนทเีดยีว   เรียนสมถะทเีดยีว  ไมไดหยดุเลย   จนกระทัง่
ถงึบดันี ้   บดันีท้ัง้เรียนดวย  ทัง้สอนดวย  ในฝายสมถวปิสสนาทัง้ ๒ อยางนี้

สมถะมีภูมิแคไหน  สมถะมภีมู ิ๔๐
กสณิ ๑๐,  อสภุะ ๑๐,  อนสุต ิ๑๐,  พรหมวหิาร ๔,  อาหาเรปฏกิลูสญัญา ๑,  จตุธาตุ-

ววัฏฐาน ๑,  อรปูฌาน ๔,  ทัง้ ๔๐ นี ้เปนภมูขิองสมถะ

วปิสสนา มภีมู ิ๖
ขนัธ ๕,   อายตนะ ๑๒,   ธาต ุ๑๘,   อนิทรยี ๒๒,   อรยิสจั ๔,  ปฏจิจสมปุบาทธรรม

๑๒ [ธรรมอาศยัซึง่กันและกนัเกดิข้ึน] นีเ้ปนภมูิของวปิสสนา    ภมูิสมถะ ภมูวิปิสสนา ทัง้ ๒
นี้เปนตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาไดใชกันสืบมา

แต ภมูขิองสมถะ ทีเ่ราจะเพิง่เรยีนตอไป เริม่ตนตองทำใจใหหยดุ จงึจะเขาภมูขิอง
สมถะได    ถาทำใจหยดุไมไดกเ็ขาภมูสิมถะไมได     สมถะเขาแปลวาสงบ แปลวาระงบั
แปลวาหยดุ แปลวานิง่  ตองทำใจใหหยดุ  ใจของเรานะ  อะไรทีเ่รียกวา “ใจ”  เห็น อยาง
หนึง่, จำ อยางหนึง่, คิด อยางหนึง่,  รู อยางหนึง่,  ๔ อยางนีร้วมเขาเปนจดุเดยีวกนั  นั่น
แหละเรยีกวา “ใจ”

อยทูีไ่หน?  อยใูนเบาะน้ำเลีย้งหวัใจ   คอื ความเหน็อยทูีท่ามกลางกาย    ความจำอยู
ทีท่ามกลางเนือ้หวัใจ   ความคดิอยทูามกลางดวงจติ   ความรอูยทูามกลางดวงวญิญาณ

เหน็ จำ คดิ ร ู ๔ ประการนี ้ หมดทัง้รางกาย สวนเหน็เปนตนของร ู สวนจำเปนตน
ของเนือ้หวัใจ   สวนคดิเปนตนของดวงจติ   สวนรเูปนตนของดวงวญิญาณ

“ดวงวิญญาณ” เทาดวงตาดำขางใน  อยใูนกลางดวงจติ   “ดวงจิต” เทาดวงตาดำ
ขางนอก  อยใูนกลางเนือ้หวัใจ    “ดวงจำ” กวางออกไปอกีหนอยหนึง่  เทาดวงตาทัง้หมด
“ดวงเหน็” อยใูนกลางกาย โตกวาดวงตาออกไป นัน่เปน ดวงเหน็   ดวงเหน็ นั่นแหละ ธาตุ
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เหน็อยศูนูยกลางดวงนัน้ นัน้แหละเรยีกวาเหน็ เหน็อยใูนธาตเุหน็นัน้ ดวงจำ  ธาตจุำอยใูน
ศนูยกลางดวงนัน้   ความจำอยทูีน่ัน่   ดวงคิด ธาตคุดิอยศูนูยกลางดวงนัน้   ดวงรู ธาตรุอูยู
ในศนูยกลางดวงนัน้   เหน็ จำ คดิ ร ู๔ อยางนีแ้หละ เอาเขามารวมจุดเดียวกนัเรยีกวา  “ใจ”

ของยากอยางนี้เห็นไหมละ   คำที่เรียกวา “ใจ” นั่นแหละ   เวลานี้ เรานั่งอยูนี่
สอด [สงใจ] ไปถงึบานกไ็ด   สอดไปถงึนรกกไ็ด   สอดไปถงึสวรรคก็ได     สอดไปถงึนพิพาน
กไ็ด    [เรานกึ] สอดใจไปได    มนัลกึซึง้อยางนัน้  เหน็ไหมละใจ ถาวามันรแูคบมนักส็อดไป
ไดแคบ  ถารกูวางสอดไปไดกวาง  ถารลูะเอยีดสอดไปไดละเอยีด  รหูยาบกส็อดไปไดหยาบ
แลวแตความรขูองมนั  ความเหน็ของมนั  สำคญันกั

คำทีเ่รยีกวา  “ใจ”  นี่แหละ    เราตองบงัคบัใหหยดุเปนจดุเดยีวกนั   เหน็ จำ คดิ
ร ู ๔ อยางนี ้ตองมารวมหยดุเปนจดุเดยีวกนัอยกูลางกายมนษุย   สะดอืทะลหุลงั   ขวา
ทะลซุาย   กลางกัก๊ขางใน   สะดอืทะลหุลงั เปนดายกลมุไปเสนหนึง่ ตงึ    ขวาทะลซุายเปน
ดายกลมุไปเสนหนึง่ตรงกัน ตงึ   ตงึทัง้ ๒ เสน   ตรงกลางจรดกนั  ทีก่ลางจรดนัน่แหละ
เรยีกวา “กลางกัก๊”  กลางกัก๊นัน่แหละถกูกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย     ใสบรสิทุธิ์
เทาฟองไขแดงของไก  ถูกกลางดวงพอด ี   ทีส่อนใหเอาพระของขวญัไปจรดไวกลางดวงนัน้
แหละ กลางกัก๊นัน่แหละ เราเอาใจของเราไปจรดอยกูลางกัก๊นัน่แหละ  เหน็ จำ คดิ ร ู๔
อยางจรดอยกูลางกัก๊นัน่  กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยนัน้  “ใจ” มทีีต่ัง้แหงเดียว
เทานั้น

ทีเ่ขาบอกวา “ตัง้ใจนะ”   เราจะตองเอาใจไปหยดุตรงนัน้ทเีดียว ถงึจะถกูเปาหมาย
ใจดำ  เขาบอกวาตัง้ใจนะ  เวลานีเ้อง็จะทำบญุทำกศุล เราตองตัง้ใจตรงนัน้   บดันีเ้ราจะรกัษา
ศลี  กต็องตัง้ใจตรงนัน้   บดันีเ้ราจะเจรญิภาวนาละ   เราก็ตองตัง้ใจตรงนัน้เหมอืนกนั   ตอง
เอาใจหยดุตรงนัน้ กลาง  เม่ือเอาใจไปหยดุอยกูลางนัน้แลว  เรากใ็ชสญัญาจำใหมัน่  หยดุนิง่
บงัคบัใหนิง่เชยีว  ถาไมนิง่กต็องใชบรกิรรมภาวนาบงัคบัไว  บงัคบัใจใหหยดุ บงัคบัหนกัเขาๆๆ
พอถกูสวนเขา   ใจหยดุนิง่   ใจหยดุ   หยดุ   พอใจหยดุเทานัน้แหละ  ถกูตัวสมถะแลว  นัน่
แหละตวัสมถะ  ไอหยดุนัน่แหละ  หยดุนัน่เองเปนตวัสำเรจ็  ทางโลกและทางธรรมสำเรจ็
หมด  โลกทีจ่ะไดรบัความสขุ  ใจตองหยดุตามสวนของโลก   ธรรมทีจ่ะไดรบัความสขุ ใจตอง
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หยดุตามสวนของธรรม    ทานไดแนะนำไวตามวาระพระบาลวีา  นตถฺ ิสนตฺปิร ํ สขุ ํ  สขุอืน่
นอกจากหยดุจากนิง่ไมมี   หยดุนัน่เองเปนตวัสำคญั   เพราะเหตนุัน้ตองทำใจใหหยดุ  เม่ือ
ใจของเราหยดุแลว  เราก็ตองหยดุในหยดุๆ  ไมมีถอยหลงักลบั  หยดุในหยดุๆๆ อยนูั่นเอง

ใจที่หยุดนั้นตองถูกกลางนะ  ถาไมถูกกลางใชไมได  ตองหยุดเขาสิบ เขาศูนย
เขาสวน   ถกูสบิ ถกูศนูย ถกูสวน  ถาหยดุกลางกายเชนนัน้ถกูสบิ พอถกูสบิเทานัน้ ไมชา
จะเขาถงึศนูย  พอถกูสบิแลวกจ็ะเขาถึงศนูยทเีดยีว   โบราณทานพดูกนัวา

“เหน็สบิแลวเหน็ศนูย เปนเคามูลสืบกนัมา
เทีย่งแทแนนกัหนา ตัง้อนจิจาเปนอาจณิ
จตุแิลวปฏสินธิ ยอมเวียนวนอยูทั้งส้ิน
สงัขาราไมยนืยนิ ราคสีิน้เปนตวัมา”

สบิศนูยนีเ้ปนตวัสำคญันกั   สตัวโลกจะเกดิในโลกได   ตองอาศยัเขาสบิแลวตกศนูย
จงึเกิดได    ถาเขาสบิไมตกศนูยแลวก็เกิดไมได  นีโ่ลกกบัธรรมตองอาศยักนัอยางนี ้  สวน
ทางธรรมเลา กต็องเขาสบิ  เขาสบิแลวกต็กศนูย  “ตกศนูย” คอื “ใจหยดุ”  พอใจหยดุเรยีก
วาเขาสบิแลว เหน็เปนดวงใสเทาดวงจนัทรดวงอาทติย   ผดุขึน้ทีใ่จหยดุนัน้แหละ   นัน่ตกศนูย
แลว เขาสบิแลว  เหน็ศนูยแลว  เรียกวา “เขาสบิแลวเหน็ศนูย”

พอเหน็ศนูย  ใจกห็ยดุอยกูลางศนูยนัน้เชยีว  กลางดวงใสเทาดวง จนัทร   ดวงอาทติย
ดวงนัน้แหละเรยีกวา “ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน”   หรอือกีนยัหนึง่ ดวงนัน้เรยีกวา
“ดวงปฐมมรรค” หนทางเบือ้งตนมรรคผลนพิพาน   ถาจะไปสมูรรคผลนพิพาน ตอง
เขากลางดวงนัน้แหงเดยีว  ไปไดทางเดยีว ทางอืน่ไมมี   เมือ่เขากลางดวงศนูยนัน้ได
แลว เรียกวา ปฐมมรรค นยัหนึง่     อกีนยัหนึง่ ดวงนัน้แหละเรยีกวา “เอกายนมรรค”
แปลวา “หนทางเอก”  ไมมโีท  สองไมม ี แปลวา “หนทางหนึง่” สองไมม ี หนึง่ทเีดยีว

อธบิายวา  เพราะการบรรลุคุณธรรมที่บริสุทธิ์จนสุดละเอียด
ถงึสมัมาปฏปิทามรรค เพือ่ความบรรลุมรรค-ผล-นพิพาน ตองบรรลุ
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ที ่“จติใจ” ของผศูกึษาสัมมาปฏบิตัธิรรม โดยการ เจรญิภาวนาผานกาย
ในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ชำระจิตใจ
(เหน็-จำ-คดิ-ร)ู และธาตธุรรม ซึง่ตัง้อย ูตรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กายในกาย ฯลฯ ตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ ศนูยกลางกายฐาน
ที ่๗ แหงเดยีว  จากกายในกาย-เวทนาในเวทนา-จติในจติ-ธรรมใน
ธรรม สดุหยาบ (กายมนษุย) ถงึสดุละเอยีด (อรปูพรหมละเอยีด) และ
เขาถงึกายโลกตุตระ ตัง้แตกายโคตรภ ูถงึธรรมกายอรหตัในอรหตั ตอๆ
ไปจนสดุละเอยีด ถงึธรรมกาย มรรค ๔ ผล ๔ และพระนพิพานธาต ุ๑
ของพระพทุธเจา   ไมวาผปูฏบิตัภิาวนาในเบือ้งตน-เบือ้งกลาง จะได
เหน็ตามนีห้รอืไมกต็าม   ตอเมือ่ปฏบิตัถิึงข้ันตอนจะไดเขาถึงมรรค
ผลนพิพาน ยอมรเูหน็ตามนี้

กลาวคอื จะตองไดเขาถงึ/ร-ูเหน็ พระนพิพานธาต ุ(อนปุาทเิสส-
นิพพานธาตุ) ของพระพุทธเจา และพระอรหันตขีณาสพ ที่ดับ
เบญจขนัธ-เขาปรนิพิพานดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาต ุใน อายตนะ
คือพระนิพพาน   ตามธรรมภาษิตในปฏิสัมภิทามรรควา “เมื่อภิกษุ
พจิารณาเหน็เบญจขนัธ [ดวยปญญา] เปนของไมเทีย่ง เปนทกุข เปน
อนตัตา เปนธรรมทีไ่มมสีาระ เปนมตธรรม ... เธอนัน้ยอมได ‘อนโุลม-
ขนัต’ิ [คอื โคตรภญูาณ]    เมือ่ภกิษพุจิารณาเหน็ความดบัแหงเบญจขนัธ
เปนพระนิพพาน เที่ยง-เปนสุข-เปนธรรมที่มีประโยชนสูงสุดย่ิง-
เปนธรรมทีม่สีาระ-เปนอมตธรรม ฯลฯ  เธอนัน้ยอมยางลงสสูมัมัตต-
นยิาม [คอืยอมยางลงสมูรรคญาณผลญาณ]”

ทีว่า “ภกิษพุจิารณาเหน็ความดบัแหงเบญจขนัธ เปนพระนพิพาน
เทีย่ง ...” นัน้ กค็อื พระภกิษหุรอืพระโยคาวจรนี ้ไดเขาถงึอายตนะคอื
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พระนพิพาน  “เปนทีส่ถติอย”ู ของ “พระนพิพานธาต”ุ ของพระพทุธเจา
พระอรหนัตเจา ผดูบัขนัธเขาปรนิพิพาน ดวย “อนปุาทเิสสนพิพานธาต”ุ
ชือ่วา “ตกกระแสพระนพิพาน” นัน้นัน่เอง - ชยมงคฺโล ภกิขฺุ

เม่ือรจูกัหลกัอนันีแ้ลว   ตอแตนีไ้ป กจ็ะสอนใหทำตอไป   เม่ือเราไดทำวตัรอาราธนา
เรียบรอยแลว  ตอแตนีไ้ปกต็องนัง่สมาธกินั  บาลวีา  นสิทีต ิปลลฺงกฺ ํอาพชุฌฺติวฺา  ใหนั่งคู
บลัลงัก ขดัสมาธ ิ เทาขวาทบัเทาซาย  มอืขวาทบัมอืซาย  ทกุคนดวยกนั  ตัง้ตวัใหตรง  แลว
คอยฟงอธบิายตอไป   วธิทีีถ่กูคอื ปลายนิว้ชีม้อืขางขวา จรดกบัปลายนิว้หวัแมมอืขางซาย
วางไวบนตักที่เราขัดสมาธินั้น  นั่งยืดตัวใหตรงเพ่ือใหเลือดลมเดินสะดวกและรูสึกสบายใน
ขณะนัง่นัน้  เรยีกวา อชุุ  ํกาย ํปณธิาย  ตัง้กายใหตรง

เม่ือเรานัง่ขัดสมาธ ิตัง้กายใหตรงดีแลว   เราตองตัง้ใจใหหยดุ  ใจของเราถาหยดุได
สกักระพรบิตาเดยีวเทานัน้ ไดชือ่วาเราไดสรางบญุใหญกศุลใหญสำคญันกั   บญุทีเ่กิดจาก
การนัง่ภาวนานัน้เปนบญุใหญกศุลใหญ  เราจะไปสรางโบสถ วหิาร การเปรยีญสกัรอยหลงั
กส็บูญุทีเ่กดิขึน้จากการบำเพญ็สมถวปิสสนาไมได   เมือ่เราแสวงหาเขตบญุในพระพทุธศาสนา
พงึบำเพญ็สมถวปิสสนาทำใจใหมัน่คงดงันี ้ ใหใจหยดุ  หยดุนีเ้ปนตวัสำคญั “หยดุ” นี้
จะเปนทางมรรคผลนพิพาน    พวกทีใ่หทานรกัษาศลีนัน้ยงัไกลกวา   “หยดุ” นีใ้กลนพิพาน
นกั  พอหยดุไดเทานัน้ ถกูคำสัง่สอนของพระศาสดาแลว  ไมยกัเยือ้งแปรผนั

ตอแตนีไ้ปคอยตัง้ใจฟง  เม่ือเราทำวตัรอาราธนาเสรจ็แลว  กจ็ะบอกวธิกีระทำตอไป
วธิทีำสมถวปิสสนา ตองม ีบรกิรรมภาวนา กบั บรกิรรมนมิติ เปนคกูนั   บรกิรรมนมิติให
กำหนดเครือ่งหมายเขาดวงใส  เหมอืนกบัเพชรลกูทีเ่จียระไนแลว  ไมมขีนแมว  โตเทาแกวตา
ผหูญงิกำหนดเขาปากชองจมกูซาย  ผชูายกำหนดเขาปากชองจมกูขวา  อยาใหล้ำใหเหลือ่ม
ใจของเราทีย่ดืไปยดืมา แวบไปแวบมา ใหเขาไปอยเูสยีในบรกิรรมนมิติ ปากชองจมกู  หญงิ
ซาย ชายขวา    ขางนอกดวงโตเทาแกวตา   ขางในดวงโตเทาเมลด็พทุธรกัษา  ใสขาว
เหมอืนกระจกสองเงาหนา  หญงิกำหนดปากชองจมกูซาย ชายกำหนดปากชองจมกูขวา  แลว
ใหบรกิรรมภาวนาประคองบรกิรรมนมิิตนัน้ไววา “สมัมาอะระหงั” ตรกึถงึดวงทีใ่ส ใจหยดุ
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อยกูลางดวงทีใ่ส   “สมัมาอะระหงั”  ตรึกถึงดวงทีใ่ส  ใจหยดุอยกูลางดวงทีใ่ส    “สมัมาอะ
ระหงั” ตรึกถึงดวงทีใ่ส  ใจหยดุอยกูลางดวงทีใ่ส  นิง่อยทูีน่ัน่  นี่ ฐานที ่๑

ฐานที ่๒  เลือ่นไปที ่เพลาตา  หญงิอยซูกีขางซาย  ชายอยซูกีขางขวา  ตรงหวัตาที่
มลูตาออก  ตามชองลมหายใจเขาออกขางใน   แลวใหบรกิรรม ประคองเครือ่งหมายทีเ่พลา
ตานัน้วา “สมัมาอะระหงัๆ” ๓ ครัง้ แบบเดยีวกนั  แลวเลือ่นเครือ่งหมายตรงลำดบัเพลาตา
เขาไปที ่กลางกัก๊ศรีษะ ขางใน  ไมใหคอนซาย-ขวา-หนา-หลงั-ลาง-บน  กลางกัก๊พอด ี  ที่
นีเ่รยีกวา ฐานที ่๓  แลวบรกิรรมประคองเครือ่งหมายทีก่ลางกัก๊ศรีษะขางในวา “สมัมาอะ
ระหงัๆ”  ๓ ครัง้    ตรงนีม้ลีัทธพิธิี ตองกลบัตาไปขางหลงั  ใหตาคางเหมอืนคนชกัจะตาย
เราหลบัตาอย ูตาชอนขึน้ขางบน  เหลอืบขึน้ขางบน   เหลอืบไปๆ  จนคางแนน   ใหความเหน็
กลบัไปขางหลงั  แลวคอยๆ ใหเหน็กลบัเขาขางใน  พอตาเหน็กลบัเขาขางใน  กเ็ลือ่นเครือ่ง
หมายจากฐานที ่๓  นีไ้ปฐานที ่๔  ที ่ปากชองเพดาน  ทีร่บัประทานอาหารสำลกั   อยาให
ล้ำใหเหลือ่ม พอด ี  แลวบรกิรรมประคองเครือ่งหมายในฐานที ่๔ นัน้วา “สมัมาอะระหงัๆ”
๓ ครัง้

แลวกเ็ลือ่นเครือ่งหมายจาก ฐานที ่๔ ไป ฐานที ่๕  ที ่ปากชองคอ เหนอืลกูกระเดอืก
เหมอืนกลางกัก๊ปากถวยแกว  ตัง้ไวปากชองคอ  บรกิรรมประคองเครือ่งหมายทีป่ากชองคอนัน้
วา “สมัมาอะระหงัๆ” ๓ ครัง้   แลวเลือ่นเครือ่งหมายลงไป ฐานที ่๖ กลางตวั สดุลมหายใจ
เขาออก  สะดอืทะลหุลงั  ขวาทะลซุาย  กลางกัก๊ขางใน  ตรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กายมนษุย  ทีใ่จหยดุนัน่ทเีดยีว  ตัง้ตรงนัน้  เอาใจของเราจรดเขาทีด่วงใสนัน้  แลว
บรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงัๆ” ๓ ครัง้   แลวถอยหลงัจากฐานที ่๖  มาที่เหนอื กลาง
ตวัเรานีข้ึน้มา ๒ นิว้มอื  ฐานนัน้เรยีกวา ฐานที ่๗

ฐานที ่๗  นัน้มศีูนย ๕ ศนูย  ๑) ศนูยกลาง  ๒) ศนูยขางหนา  ๓) ศนูยขางขวา
๔) ศนูยขางหลงั  ๕) ศนูยขางซาย     ศนูยกลางคอื อากาศธาต,ุ   ศนูยขางหนาธาตนุ้ำ,
ศูนยขางขวาธาตุดิน, ศูนยขางหลังธาตุไฟ, ศูนยขางซายธาตุลม,  เครื่องหมายใสสะอาด
ตรงชองอากาศกลาง  ตรงนัน้เรยีกวา “ศนูย”
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ทำไมถงึเรยีกวา “ศนูย” ?  ตรงนัน้ เวลาสตัวไปเกดิมาเกดิแลวกม็าอยใูนทีส่บิ  อยใูน
กลางดวงนัน้  กายละเอยีดอยใูนกลางดวงนัน้   เมือ่พอแมประกอบธาตธุรรมถกูสวนเขา
แลว กต็กศูนยทเีดยีว พอตกศนูยกล็อยขึน้มา เหนอืกลางตวั ๒ นิว้มอื   [เปนดวงกลมใส]
โตเทาฟองไขแดงของไก   ใสเปนกระจกสองเงาหนา  นีม่นัจะเกดิละ    ตรงนัน้เรยีกวาศนูย
ศนูยนั้นเปนสำคญันกั   จะเกดิมาในมนษุยโลกกต็องเกดิดวยศนูยนัน้   จะไปนพิพาน กต็อง
เขาศนูยนัน้ไปเหมอืนกนั    จะไปสมูรรคผลนพิพานกต็องเขาศนูยนัน้เหมอืนกนั แบบเดยีวกนั

จะตายจะเกดิ เดนิตรงกนัขาม   ถาวาจะเกดิ กต็องเดนินอกออกไป ถาวาจะ
ไมเกดิ กต็องเดนิในเขาไป  กลางเขาไว หยดุเขาไว ไมคลาดเคลือ่น   นีต้ายเกดิอยางนี้
ใหรจูกัหลกัอยางนี ้  เมือ่รจูกัหลกัดังนีแ้ลวก็รทูเีดียว  พอรงุข้ึนเชานี้  ทีใ่จเราวนุวายอยนูี่
มนัทำอะไร?  มนัตองการจะเวยีนวายตายเกดิ   ถาใจเรานิง่อยใูนกลางนัน้  มนัจะเลกิ
เวยีนวายตายเกดิ   เราก็รตูวั ของเราอย ู เราไมตองงอใคร   เรารแูลว เราเรยีนแลว เราเขา
ใจแลว  เราตองทำใจของเราใหนิง่  ทำใจใหหยดุอยศูนูยกลางนัน่  กลางของกลางๆๆ ซาย-
ขวา-หนา-หลงั-ลาง-บน-นอก-ใน ไมไป    เขากลางของกลางๆๆ  นิง่แนนหนกัข้ึน  พอถกู
สวนเขาเทานัน้ เหน็ดวงใสแจมบงัเกดิขึน้ เทาดวงจนัทรดวงอาทติย

ดวงนัน้แหละเรยีกวา “ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน”   เปนทางไปของพระพทุธเจา
พระอรหันตทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรม    พระพุทธเจาพระอรหันตจะเขาไปสู
นพิพาน  ตองไปทางนีท้างเดยีว    ไมมทีางแตกแยกจากกนั  ไปแนวเดยีวทางเดยีวกนั
หมด    แตวาการไปนัน้ บางทานเรว็ บางทานชา ไมเหมอืนกนั    คำทีว่าไมเหมอืนกนันีแ้หละ
ถงึจะไดชือ่วาไมซ้ำกัน   คำวาไมซ้ำกนัเพราะเรว็กวากนัชากวากนั  แลวแตนสิยัวาสนาของ
ตนทีส่ัง่สมอบรมไว   แตวา ทางไปนัน้เปนทางเดยีวกันหมด  เปนเอกายนมรรค  หนทาง
เสนเดยีว  เมือ่จะไปตองหยดุ    นีก้แ็ปลก ทางโลกเขาจะไปตองขึน้เรอืบนิ เรอืยนตรถยนต
ไป จงึจะเรว็จึงจะถงึ  แตทางธรรมไมเปนเชนนัน้ เม่ือจะไปตองหยดุ  ถาหยดุจึงจะเรว็จึง
จะถงึ  นีแ่ปลกอยางนี ้  ฉะนัน้ตองเอาใจหยดุ   จงึจะเรว็จึงจะถงึ   หยดุอยกูลางดวงธรรม
ทีท่ำใหเปนกายมนษุย   พอหยดุถกูสวนกเ็หน็ดวงใส   ดวงใสนัน่แหละเรยีกวา “เอกายนมรรค”



(16)  หลักและวิธีเจริญสมถะและวิปสสนาเบื้องตน

หรอืเรยีกวา  “ปฐมมรรค” หรอืเรยีกวา “ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน” โตเทาดวงจันทร
ดวงอาทติย  ใจกห็ยดุนิง่อยกูลางดวงนัน้

พอหยดุนิง่ถูกสวนเขาเทานัน้  หยดุในหยดุๆๆ กลางของหยดุ เร่ือยเขาไป  กลางของ
กลางๆๆๆ ทีห่ยดุนัน้  พอถกูสวนเขา  เหน็ดวงอกี ดวงหนึง่เทาๆ กนั  อยกูลางดวงธมัมานุ-
ปสสนาสตปิฏฐานนัน่ เรียกวา ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลีนัน่  พอถกูสวนเขา เหน็อกีดวง
หนึง่เทาๆ กนั  เรยีกวา ดวงสมาธิ  หยดุอยกูลางดวงสมาธนิัน่ พอถกูสวนเขา เหน็อกีดวง
หนึง่เรยีกวา ดวงปญญา  ดวงเทาๆ กนั   หยุดอยกูลางดวงปญญานัน่   พอถกูสวนเขา เหน็
อกีดวงหนึง่  เรียกวา ดวงวิมตุติ  ใสละเอยีดหนกัข้ึนไป  หยดุอยกูลางดวงวมิตุตินัน่ พอถกู
สวนเขา เหน็อกีดวงหนึง่ เรียกวา ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุติญาณ-
ทสัสนะ    พอถกูสวนเขา เหน็ตวักายมนษุย ของเราทีน่อนฝนออกไปทีไ่ปเกดิมาเกิด   เขา
เรยีกวา  กายมนษุยละเอยีด  พอเราไปเหน็เขาเทานัน้  เราก็รไูดทเีดียววา  ออ! กายนีเ้วลา
ฝน  เราเคยเห็น เคยไปกับมัน  ในเวลาทำกิจหนาที่ฝน  เวลาตื่นแลวไมรูมันไปอยูที่ไหน
บดันี ้เรามาเหน็แลว  อยกูลางดวงวิมตุตญิาณทสัสนะ นัน่เอง

เม่ือเห็นแลว  ก็ใหกายมนุษยละเอียดนั่นนั่งเขาเหมือนกายมนุษยหยาบขางนอกนี่
เมือ่นัง่ถกูสวนเขาแลว   ใจมนษุยละเอยีดกห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย
มนษุยละเอยีด     พอถกูสวนเขา หยดุถูกสวนเขาเทานัน้แหละ กเ็หน็ดวงธมัมานปุสสนาสติ-
ปฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน พอถกูสวนเขาก็เหน็ดวงศลี  หยดุอยู
กลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ   หยุดอยูกลางดวงสมาธิ  พอถูกสวนเขา เห็น
ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ
ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติญาณทสัสนะ ถกูสวนเขา
ก็เห็น กายทพิย

ให กายทพิย นัง่แบบเดยีวกนักบักายมนษุยละเอยีดนัน่  ใจของกายทพิย หยดุนิง่อยู
กบัศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายทพิย   พอถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ถกูสวนเขา เห็นดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี
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ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยู
กลางดวงปญญา   ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวง
วมิตุติญาณทสัสนะ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุติญาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา เหน็ กายทพิยละเอยีด

ใจกายทิพยละเอียด ก็นิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายทิพยละเอียด
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี  ถูกสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิ  ถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา   ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติ
หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ  ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุติญาณ-
ทสัสนะ  ถกูสวนเขา เหน็ กายรปูพรหม

ใจกายรปูพรหม กน็ิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหม พอถกูสวนเขา
เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   ใจกายรปูพรหมเมือ่หยดุ นิง่อยทูีศู่นยกลางดวงธมัมานุ-
ปสสนาสตปิฏฐาน    ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี   ถกูสวนเขา เหน็ดวง
สมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา  ถกู
สวนเขา เหน็ดวงวมิตุติ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ  ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ
หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา เหน็ กายรูปพรหมละเอยีด

ใจกายรปูพรหมละเอยีด  หยดุอยศูนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมละเอยีด
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี    หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ   หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติ    หยดุ
อยกูลางดวงวมิตุติ  ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติญาณ-
ทสัสนะ ถกูสวนเขา ก็เหน็ กายอรปูพรหม

ใจกายอรปูพรหม กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายอรปูพรหม  พอถกู
สวนเขา ก็เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  หยุดนิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธัมมานุปสสนา-
สตปิฏฐาน  ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุ
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อยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็
ดวงวิมตุติ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ  ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ  หยดุอยกูลางดวง
วมิตุติญาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายอรปูพรหมละเอยีด

ใจกายอรูปพรหมละเอียด หยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายอรูปพรหม
ละเอยีด   ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุนิง่อยศูนูยกลางดวงธมัมานุ-
ปสสนาสตปิฏฐาน ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธิ
หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา
เหน็ดวงวมิตุติ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ  หยดุอยู
กลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายธรรม   รปูเหมอืนพระปฏมิา เกตุดอกบวัตูม
ใสเปนกระจกสองหนา   หนาตักโตเลก็ตามสวน หนาตกัเทาไหน   ดวงธรรมทีท่ำใหเปน
ธรรมกายกโ็ตเทานัน้ กลมรอบตวั อยกูลางกายธรรมกายนัน่  ธรรมกายเปนตวั พทุธรตันะ
ดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกายเปน ธรรมรตันะ

ใจพทุธรตันะ กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกาย   พอหยดุถกู
สวนเขา   เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  ถกู
สวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เห็นดวงสมาธ ิ หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ  หยดุ
อยกูลางดวงวมิตุติ  ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติญาณ-
ทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ ธรรมกายละเอยีด  โตกวาธรรมกายทีเ่หน็แลวนัน้ ๕ เทา

ใจธรรมกายละเอยีด กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกายละเอยีด
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐานขยายสวน โตหนกัข้ึนไป    ใจก็หยดุนิง่อยทูี่
ศนูยกลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี  ถกู
สวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ   หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยู
กลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขา เหน็ดวง
วมิตุติญาณทสัสนะ    หยดุอยกูลางดวงวมิตุติญาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็กายธรรม
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พระโสดา หนาตัก ๕ วา สงู ๕ วา เกตดุอกบวัตูม ใสหนกัข้ึน
ใจกายพระโสดา กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายพระโสดา    ถกู

สวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน    หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  ถกู
สวนเขา เหน็ดวงศลี  หยดุอยกูลางดวงศลี  ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิ   ถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา  ถกูสวนเขาเหน็ดวงวมิตุติ
หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ  ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ-
ญาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายธรรมพระโสดาละเอยีด อยใูนกลางดวงวมิตุตญิาณ-
ทสัสนะของพระโสดานัน้  หนาตัก ๑๐ วา

ใจของกายพระโสดาละเอยีด  หยดุนิง่อยทูีก่ลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายพระโสดา
ละเอยีด ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุนิง่อยทูีศู่นยกลางดวงธมัมา-
นปุสสนาสตปิฏฐาน ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธิ
หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา
เหน็ดวงวมิตุติ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ    หยดุอยู
กลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระสกทิาคา หนาตกั ๑๐ วา สงู ๑๐ วา
เกตดุอกบวัตมู ใสหนกัข้ึน

ใจของกายพระสกทิาคา กห็ยดุอยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายพระสกทิาคา
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี    หยดุอยกูลางดวงศลี  ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิ   ถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติ
หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ  ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ-
ญาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระสกทิาคาละเอยีด หนาตัก ๑๕ วา สงู ๑๕ วา
เกตดุอกบวัตมู ใสหนกัข้ึน

ใจของกายพระสกิทาคาละเอียด  หยุดอยูที่กลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายพระ
สกทิาคาละเอยีด ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  หยดุอยกูลางดวงธมัมานุ-
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ปสสนาสตปิฏฐาน  ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี    หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธิ
หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา
เหน็ดวงวมิตุติ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ   หยดุอยู
กลางดวงวมิตุติญาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระอนาคา หนาตัก ๑๕ วา สงู ๑๕ วา
เกตดุอกบวัตมู ใสหนกัข้ึน

ใจของกายพระอนาคา กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายพระอนาคา
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
ถกูสวนเขา เห็นดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติ   หยดุ
อยกูลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขา  เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ    หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณ-
ทสัสนะ   ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระอนาคาละเอยีด  หนาตัก ๒๐ วา สงู ๒๐ วา  เกตุดอก
บวัตูม ใสหนกัข้ึน

ใจของกายพระอนาคาละเอียด ก็หยุดอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกาย
พระอนาคาละเอยีด ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมา-
นปุสสนาสตปิฏฐาน ถูกสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธิ
หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา
เหน็ดวงวมิตุติ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ   หยดุอยู
กลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระอรหตั  หนาตกั ๒๐ วา  สงู ๒๐ วา
เกตุดอกบวัตูม  ดวงธรรมทีท่ำใหเปนพระอรหตั ก ็๒๐ วา กลมรอบตวั

ใจของพระอรหตั กห็ยดุอยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนพระอรหตั  ถกูสวนเขา
เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  วดัผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั หยดุ
อยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี  วัดผาเสนศนูยกลาง ๒๐ วา
กลมรอบตวัเหมอืนกนั   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ วดัผาเสนศนูยกลาง
๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั   หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา วดัผาเสน
ศนูยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวง
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วมิตุติ วดัผาเสนศนูยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ  ถกูสวน
เขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ วดัผาเสนศนูยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั     หยดุ
อยกูลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ ถกูสวนเขา เหน็ กายพระอรหตัละเอยีด  สวยงามมาก
นีเ่ปนกายที ่๑๘    เม่ือถงึพระอรหตันีแ้ลวหลดุกเิลสหมด  ไมมกีเิลสเลย   เสรจ็กจิในพระพทุธ
ศาสนา  ทัง้สมถวปิสสนาตลอด๒

ตัง้แตกายมนษุยถงึกายอรปูพรหมละเอยีด  แคนัน้เรยีกวา ขัน้สมถะ
ตัง้แตกายธรรมโคตรภทูัง้หยาบทัง้ละเอยีด  จนกระทัง่ถงึกายพระอรหตัทัง้หยาบ

ทัง้ละเอยีด นี ้ขัน้วปิสสนา ทัง้นัน้”๓

นีท้ีเ่รามาเรียนสมถวปิสสนาวนันี ้ ตองเดนิแนวนี ้ ผดิแนวนีไ้มได  และกต็องเปนอยางนี้
ผดิอยางนีไ้ปไมได  ผดิอยางนีไ้ปกเ็ลอะเหลว  ตองถกูแนวนี ้  เราจะตองยดึกายมนษุยนีเ่ปน
แบบ  เขาไปถงึกายมนษุยละเอยีด  ยดึกายมนษุยละเอยีดนัน่เปนแบบ  เขาไปถงึกายทพิย
ตองยดึกายทพิยนัน่เปนแบบ    เขาถึงกายทพิยละเอยีด ตองยดึกายทพิยละเอยีดเปนแบบ
จะโยกโยไปไมได   เขาไปถงึกายรปูพรหม ตองยดึกายรปูพรหมเปนแบบ  เขาถงึกายรปูพรหม
ละเอยีด ตองยดึกายรปูพรหมละเอยีดเปนแบบไป   เขาถึงกายอรปูพรหม ยดึกายอรปูพรหม
เปนแบบ   เขาถึงกายอรูปพรหมละเอียด ยึดกายอรูปพรหมละเอียดเปนแบบ  เขาถึง
กายธรรม  ยดึกายธรรมเปนแบบ

นี่ที่ปนไวเปนรูปพระปฏิมา ที่เขาปนไวในโบสถพระวิหารการเปรียญ  นี่เขาทำแบบ
ไวด ี  เขาถึงกายธรรมละเอยีด ยดึกายธรรมละเอยีดเปนแบบ   เขาถึงกายธรรมพระโสดา
ยดึกายธรรมพระโสดาเปนแบบ    เขาถึงกายธรรมพระโสดาละเอยีด ยดึกายธรรมพระโสดา
ละเอยีดเปนแบบ   เขาถึงกายธรรมพระสกทิาคา ยดึกายธรรมพระสกทิาคาเปนแบบ   เขาถึง
๒ พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ หมายถงึ ธรรมกายพระอรหตัตผลทีไ่ดบรรลมุรรค (กำจดัสญัโญชน ๑๐ ไดแลว)

ผล และนพิพานแลว สวนผปูฏบิตัภิาวนาไดถงึธรรมกาย แตยงัละสญัโญชนเบือ้งต่ำอยางนอย ๓ ประการ (สกักาย-
ทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส) ไมได หลวงพอทานแสดงวา ยงัเปนแตโคตรภบูคุคล ผไูดโคตรภญูาณ เทานัน้

๓ พระเดชพระคุณ หลวงพอวัดปากน้ำ หมายถึง ตั้งแตขั้นอนุปสสนา เห็นแจงในสภาวะของสังขารธรรมตลอดถึง
โลกุตตรวิปสสนา  เห็นแจงในสภาวะของวิสังขารธรรมคือพระนิพพาน และเห็นแจงใน อริยสัจ ๔ อันเปนไปใน
ญาณ ๓ มอีาการ ๑๒ - พระภาวนาวสิทุธคิณุ (เสรมิชยั ชยมงคฺโล ป.ธ. ๖)
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กายธรรมพระสกทิาคาละเอยีด ยดึกายธรรมพระสกทิาคาละเอยีดเปนแบบ   เขาถึงกายธรรม
พระอนาคา ยดึกายธรรมพระอนาคาเปนแบบ   เขาถึงกายธรรมพระอนาคาละเอยีด ยดึกาย
ธรรมพระอนาคาละเอยีดเปนแบบ   เขาถงึกายธรรมพระอรหตั ยดึกายธรรมพระอรหตัเปน
แบบ   เขาถึงธรรมกายพระอรหตัละเอยีด ยดึกายธรรมพระอรหตัละเอยีดเปนแบบ   นีเ้ปน
หลกัฐาน ในพระพทุธศาสนา

ในสมดุทีไ่ดรบัแจกกนัทัว่ๆ หนานัน้  ๑๘ รปูหนาปง [ปก] ทีอ่ธบิายมานี ้ นบัดไูดตั้งแต
๑) กายมนษุย  ๒) กายมนษุยละเอยีด  ๓) กายทพิย  ๔) กายทพิยละเอยีด  ๕) กายรปูพรหม
๖) กายรปูพรหมละเอยีด  ๗) กายอรปูพรหม  ๘) กายอรปูพรหมละเอยีด  ๙) กายธรรม
๑๐) กายธรรมละเอยีด  ๑๑) กายพระโสดา  ๑๒) กายพระโสดาละเอยีด  ๑๓) กายพระ-
สกทิาคา  ๑๔) กายพระสกทิาคาละเอยีด  ๑๕) กายพระอนาคา  ๑๖) กายพระอนาคาละเอยีด
๑๗) กายพระอรหตั  ๑๘) กายพระอรหตัละเอยีด

ทีอ่ธบิายมานี ้หนาปงทีแ่จกไปแลวทกุคนนัน้  นีแ้หละหลกัปฏบิตัพิระพทุธศาสนา
ตองแนนอน จบัตวัวางตายอยางนี ้ไมเลอะเลอืนเหลวไหล

แตวา จะไปทางนีต้อง “หยดุ”  ทางธรรม เริม่ตนตองหยดุ ตัง้แตตน จนกระทัง่
พระอรหตั   ถาไมหยดุกไ็ปไมได  ชดัทเีดียว  แปลกไหมละ  ไปทางโลก เขาตองไปกนัปราด
เปรยีววองไวคลองแคลว   ตองเลาเรยีนกนัมากมายจนกระทัง่รเูทาทนัเหลีย่มคผูคูนตลอดสาย
จงึจะปกครองโลกใหรงุเรอืงเจรญิได  แตวาจะไปทางธรรมนีแ่ปลก  “หยุด” เทานัน้แหละไป
ได  หยดุอยางเดียวเทานัน้

เร่ืองนี้พูดเอาเองหรือมีตำรับตำราอยางไร ?    มีตำรับตำราอยางนี้ คือเมื่อครั้ง
พระบรมศาสดายงัดำรงพระชนมอย ู   ในเมอืงสาวตัถี มพีราหมณปโุรหติและนางพราหมณี
เปนปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศล  คลอดบุตรออกมาคนหนึ่ง  เวลาคลอดออกมาแลว
กลางคนืศสัตราอาวธุในบานลกุเปนไฟไปหมด  พอเปนพราหมณเฒาดวย  เปนพราหมณครู
พระเจาแผนดนิดวย  ตระหนกตกใจ นีม่ันเรือ่งอะไรกนั
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ตรวจดูตำราก็รไูดทนัทวีา ลกูชายเราทีเ่กิดมานีจ่ะเปนคนราย จะเปนโจรราย  จะฆา
มนษุยมากมาย  รทูเีดียวดวยตำราของเขา  เม่ือมโีอกาส กเ็ขาทลูพระเจาปเสนทโิกศลวา
พระพทุธเจาขา   ลกูของขาพระพทุธเจา ทีค่ลอดออกมานี ้จะตองเปนคนฆามนษุยเสยีแลว
จะฆามนษุยมากดวย  จะควรเอาไวหรอืปลงชวีติเสยีเปนประการใด  ขอพระองคไดทรงพระ
กรณุาเถดิ  ขาพระพทุธเจาขอมอบถวายชวีติบตุรของขาพระพทุธเจาแดพระองค

ฝายพระเจาปเสนทโิกศลกท็รงดำรวิา  ไอเด็กเลก็นดิเดียวจะเปนอะไรไปละ เกรงใจ
พราหมณ  เคารพพราหมณ  นบัถอืพราหมณ  ดวยทรงดำรจิะเอาอกเอาใจพราหมณ   รู
เหมอืนกนัวาพราหมณพดูแลวไมคอยจะผดิ  ตะขดิตะขวงใจอยเูหมอืนกนั   เอาไวดกูอนเถดิ
ทานพราหมณ   เด็กคนเดยีว   ถาวามันเปลีย่นแปลงอยางไร     เราจะฆามันเมือ่ไรกฆ็าได
มนัจะไปไหน  ฉนัปกครองคนทัง้ประเทศ  พดูใหพราหมณใจดสีกัหนอย  พราหมณกต็ามพระทยั
เอาไวโตข้ึนเมือ่พราหมณรวูาไอนีม่นัจะฆาคน  เบยีดเบยีนสตัวมากนกั เราจะทำอยางไร  กเ็ลย
ใหชือ่วาอหงิสกมุาร  กมุารไมเบยีดเบยีนใคร  และจรงิอยางนัน้ดวย ตัง้แตเลก็มาดีนกัดีหนา
พอแมกร็กัใคร  พระเจาปเสนทโิกศลกร็กัใคร  ร่ำเรียนวชิาความรใูนทางราชการในทางบาน
เมอืง  เขาไมแพใคร  ปญญาดเีฉลยีวฉลาดวองไว  เรยีนศสัตราอาวธุ เรยีนมวยไมแพใคร
เฉลยีวฉลาดดนีกั

เมือ่ไดวชิาสมควรแลว     ตอไปจะตองเปนคนใชของพระราชา   เพราะพอเปนปโุรหติ
ของพระราชาอยแูลว ตองไปเรยีนวชิาใหสงู เรียกวา วชิาปกครองแผนดนิ  ปกครองประเทศ
สงไปเรยีนกบัทศิาปาโมกขอาจารย  ทศิาปาโมกขอาจารยมลีกูศษิยถงึ ๕๐๐ คน

พราหมณปโุรหติผนูีเ้มือ่สงลกูไปเรยีนเชนนัน้  กม็อบใหกบัอาจารยทศิาปาโมกข  ทศิา
ปาโมกขอาจารยไดรบัอหงิสกมุารไว  กส็อนเปนอนัดบิอนัด ียงักับลกูกับเตา  ไดใกลเคยีงกบั
อหงิสกมุาร  อหงิสกมุารฉลาดฉอเลาะดนีกั  เขาใกลครลูะกอ  ทกุอยาง  ทัง้กาย  ทัง้วาจา
ทัง้ใจ  หาทีต่ไิมได  อาจารยรกัใคร  เรียนวชิาก็ไมแพใคร  เฉลยีวฉลาดทกุอยาง  กำลงัราง
กายกด็ี  สวยงาม กส็วยงาม  อาจารยหลง    ทัง้ ๕๐๐ คน รกัอหงิสกมุารมากกวาใครๆ   เมือ่
ศษิยทัง้ ๔๙๙ คน เหน็วาไมไดการ เราไมฆาอหงิสกมุารเสยี พวกเราโงหวัไมขึน้แน  มนักดหวั
เราจมหมด  เราจะตองฆามันเสยี  เอาไวไมได
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คนโนนบาง  คนนีบ้าง  ชวยกนัหาเรือ่งใสเจาบาง  ยัว่เจาบาง  เยาเจา บาง พอเจา
เกะกะเขาฟองอาจารย หาวาเกะกะ  หนกัเขาๆ มนัมากเรือ่ง หนกัเขา  ทานอาจารยเหน็ดวย
วามนัดแีตตอหนาเรา  พนเราไป  มนัไปขมเขา อยางนี ้ รกุรานเขาอยางนี ้ แททีจ่รงิมันไป
แหยขึน้  มนัปนขึน้  มนัปลกุข้ึน มนัแกไขใหชัว่มันฟองอาจารยอยเูสมอ  มนัหนาหเูขาแลว

ลงทายจนกระทัง่อาจารยคดิวา     ไอลกูศษิยคนนีเ้อาไวไมไดแลว  เดอืดรอนนกั  เมือ่
เอาไวไมได  อาจารยตองฆา  อาจารยฆาจะทำอยางไร  อาจารยฆาลกูศษิย  เสยีชือ่ทศิา-
ปาโมกขอาจารยแย   ลกูศษิยเปนพระเจาแผนดนิกม็มีากมาย  พวกเหลานัน้เปนกษตัริยกม็าก
ทีม่าเรียนวชิา  ถาวา ฆาลกูศษิยกเ็สยีชือ่ครทูเีดียว   จะทำอยางไรดี   ตองฆาทางออม   เรยีน
วชิาไป  พอถงึวิชาบทหนึง่   ปดหนาสมดุเลยทเีดียว   ลกูศษิยกถ็ามวา   ทำไมตองปดเสยีเลา
อาจารย ?  ผมอยากศกึษาตอไป   ไมไดละแก เร่ืองนี ้ตรงนีม้นัเปนวชิาทีเ่รียนเขาแลว   เม่ือ
สำเรจ็แลวจะเปนเจาโลกทเีดียว    จงึพูดวา   ถาจะเรยีนจรงิๆ ตองเอานิว้มือของมนษุย มา
๑,๐๐๐ องคลุี  จงึจะเรยีนได

นีจ่ะหาอบุายฆาลกูศษิยละนะ   ลกูศษิยกห็มดทา   ตองหยดุเรยีน กพ็ดูกนัวา    ถามนั
อยากไดกต็องฆามนษุย    ฆามนษุยไปไมทนัถงึพันหรอก มนษุยคนใดคนหนึง่มันกต็องฆาตัว
เสยีบาง  มนัจะเอาไวทำไม  มนษุยมนัมากดวยกนันี ่ สำเรจ็แน  อาจารยนกึวา  ไอนีต่องถกู
ฆาแนละ  ใชมอืคนอืน่ฆาเถอะ     นีเ่หลีย่มของครฆูาลกูศษิย  อหงิสกมุารนัง่คอตก  เราเกดิ
มาในสกลุพราหมณ   เปนครสูอนเขามา  บาปกรรมไมไดทำเลย  มศีลีบรสิทุธิต์ลอดมา  ตัง้แต
เกดิ จนถงึบดันี ้  ความชัว่นดิหนอยไมไดกระทำ   คราวนีเ้รามาเรียนวชิาจะตองฆามนษุยเสยี
แลว  ถาไมฆามนษุย  วชิาของเรากไ็มสำเรจ็  กพ็ดูกะอาจารยวา ตกลง  ถาจะตองฆามนษุย
ใหไดองคุลีมาพันหนึ่งจึงจะเรียนสำเร็จ

ตกลงรบัปากทานอาจารย  รองไหเสยีใจ  เศราโศกเสยีใจ  ตองเปนคนลามกเลวทราม
ฆามนษุย  เปนคนใจบาปหยาบชา  เสยีอกเสยีใจรองไห พไิรรำพนันกั  ถงึอยางใด  ถาวาไม
เอานิว้มอืมาใหอาจารยพนัหนึง่  ทานกจ็ะไมบอกวชิาสำเรจ็ใหเรา   เม่ือเราเรยีนวชิาไมสำเรจ็
เราก็เปนคนชัน้สงูไมได เปนเจาโลกไมได  ตองเรยีนวชิาใหสำเรจ็จึงเปนเจาโลกได

ฉะนัน้การเรยีนวชิาใดๆ  เราตองใชวชิานัน้ๆ ได   ถาเรยีนแลวใช วชิานัน้ๆ ไมได
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จะเรยีนทำไม เสยีเวลาเปลาๆ เสยีขาวสกุ  เรยีนวชิาไหน ตองใชวชิานัน้ได  เอาละ พึง่ได
เอาละ วชิานัน้ใชได   เหมอืนยงักบัเราเรยีนวชิาวนันี ้  เรากต็องเรยีนจรงิทำจรงิ ตองพึง่วชิา
ทีเ่ราเรยีนนีใ้หได ใหศกัดิส์ทิธิท์เีดียว ครใูชไดอยางไร ลกูศษิยกต็องใชไดเหมอืนคร ูอยางนี้
เรียกวาคนมปีญญา  เรียกวาคนฉลาด เหมอืนองคลุมีาลโจร

เม่ือเวลาอหงิสกมุารตกลงตองเรยีนแน     กร็บัอาจารยวา เอาละ ผมจะยอมเรยีน
ยอมหาองคลุีมนษุยมาใหพนัหนึง่   อาจารยกส็งดาบฟาฟนใหเลมหนึง่   ถนดัมือเลยเชยีว   นี่
เอาไป   ทานอหงิสกมุารก็หยกัร้ังต้ังทาเลยทเีดียว     เมือ่ออกจากอาจารยแลวก็หาเครือ่ง
รอยเครือ่งแทงนิว้ตดิตวัไป พอออกจากทานอาจารย  เมือ่พบใครกช็างเถอะ  เปร้ียะคอขาด
เปรีย้ะแขนขาด ขาดครึง่ตัว   ตดัเอาองคลุไีปองคลุหีนึง่ๆ   ใครขวางไมไดเลย พบไมไดเลย
ไมวาคนไหนเลยทเีดียว  ไมวามนษุยคนใด  ไมวาช้ันสงู  ชัน้กลาง ชัน้ต่ำ ฆาหมด ฆาเสยี
จนกระทัง่เลาลอืระบอืลอืเลือ่งไปวา  ในเมอืงสาวตัถีนัน้มโีจรสำคญัคอืองคลุมีาลโจร   ทีช่ือ่
องคลุมีาลโจรนัน้กเ็พราะนิว้มือไดมาแลว รอยเขาตากแหงแลวคลองคอไป    นบันิว้ได ๙๙๙
นิว้แลว   เร่ืองถงึพระเจาปเสนทโิกศลใหกรีฑาทพั ยกไปปราบองคลุมีาลโจร   ธรรมเนยีม
ของกษตัรยิโบราณ   เม่ือกษตัรยิตอกษตัรยิไปพบกนัตองรำทวนกนั   กษัตรยิตอกษตัรยิดวย
กนั  ตองรำกระบีร่ำทวนกนั  ตองฟาดฟนกนัเอง  ใครดกีด็ไีป ใครไมดกีค็อขาดไป  ไมใชใช
ทหารรบเหมอืนธรรมดาในบดันี ้  เมือ่เจอะเขาตองรำทวนเองทัง้นัน้  เอาฝมอืกษตัรยิทัง้นัน้
เอาฝมอืตวัเองทัง้นัน้

พระเจาปเสนทโิกศลกท็อพระทยั  เอะ!  นีเ่ราไปปราบองคลุมีาลโจร ตอนนีจ้ะตองไป
รำกระบีก่ะมนั  ตองไปรำทวนกะมนั  เมือ่มนัเกดิมา ศสัตราอาวธุมนักล็กุเปนฟนเปนไฟ  เรา
ไมมอีศัจรรยเหมอืนอยางกะมนั เม่ือไปรำทวนเขาแลว  คอเราจะขาดหรอืคอมนัจะขาด  เรา
กย็งัไมร ู ไมแนพระทยั ทอพระทยั    รงุเชาจะยกทพัไปคดิวา เมือ่ยกทพัไปแลว ไมตรงไปเลย
ทเีดียว ไปพกัอยใูกลๆ  วหิารเชตวนักอน ไปทลูพระพทุธเจาเสยีกอน

นางพราหมณผีเูปนมารดา พอรวูาพระเจาปเสนทโิกศลจะยกทพัไป ตวัก็เลยลวงหนา
ไปเสยีกอน  จะไปบอกลกูชายใหหนไีป ไมเชนนัน้ พระเจาปเสนทโิกศลจะฆาเสยี  พระพทุธเจา
ทรงทราบวา เมือ่นางพราหมณไีป องคลุมีาลโจรเหน็เขากจ็ะฆานางพราหมณ ีฆาแมเสีย [เพือ่]
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เอานิว้อกี   ถงึจะเปนพอเปนแม ไมเขาใจ  ใกลละเปนฆาเลยทเีดียว จะเอานิว้  จะมงุเรยีนแต
วชิาเทานัน้ แกไมไดมงุอะไร

พระพุทธเจารูวา องคุลีมาลโจรนี้เปนอสีติมหาสาวกองคสุดทายของเรา ถาหากฆา
มารดาเสยีแลว เปนอภพัพสตัว ไมไดมรรคผลในชาตนิี ้ เราขาดสาวกผใูหญไป ไมครบ ๘๐  ได
๗๙ เทานัน้ เราจำเปนทีจ่ะตองไปทรมานองคลุมีาลโจร  พระองคทรงทราบชดักเ็สดจ็ไปกอน
ใครๆ ทัง้หมด ไปถงึองคลุมีาลโจร  องคลุมีาลโจรพอเหน็เขาเทานัน้  แหม! นิว้มันงามจรงิ
วิชาเราเปนเจาโลกแน  สำเรจ็แน

พอเหน็พระศาสดาทัง้พระรปูทัง้พระรศัม ี  ทัง้งดทัง้งาม   ดไูมเบือ่ นาเลือ่มใส นาไหว
นาบชูาทัง้นัน้  กค็าดวาสำเรจ็แน  กร็ีเ่ขาใสทเีดียว  ควาดาบฟาฟนกร็ีใ่สปราดเขาฟน พอปราด
เขาฟน พรืดหางออกไป ๒๐-๓๐ วา   เอาละซ ิ ตานีห้างออกไปเสยีแลว  องคลุมีาลโจรกต็าม
ใหญ วิง่ตึกๆๆ  ไมไดรอละ  จีเ๋ชียว  แลวก็โจนฟน  พรืดไปอกีแลว  หางตัง้ ๔๐-๕๐ วา  ไปใหญ
เชียว   หางหนกัข้ึนทกุท ี  พอวิง่หนกัเขาๆ ใกลจะทนั   วิง่ชาๆ ใกลจะทนั  พอใกลจะทนักพ็รืด
หางไปเสยีกวานัน้อกีแลว   เทาไหรๆ   กฟ็นไมได   ฟนไมสำเรจ็  เม่ือฟนไมสำเรจ็  จนกระทัง่
หดืข้ึนคอเหนือ่ยเตม็ที ่พอเหนือ่ยเตม็ทีแ่ลว  คดิวา นีเ่ขาเปนเจาโลกกอนเรา  เราไมใชเจาโลก
แน  เหน็จะเปนไมได  บญุไมเทาทนัเขาแลว ทอในใจ พอทอใจ ใจมันกล็ดหมดทฏิฐิมานะ ยอม
จำนนพระองค     เม่ือยอมจำนนพระองคแลวก็เปลงวาจาวา  “สมณะหยดุ” พระองคทรง
เหลยีวพระพกัตรมาตรสัวา “สมณะหยดุแลว  ทานไมหยดุ”    คำวา “หยุด” อนันีแ้หละถกู
ตัง้แตตนจนเปนพระอรหตั   คำวาหยดุอยางนี ้คำเดยีวเทานัน้ ถกูทางสมณะตัง้แตตน
จนพระอรหตั   เปนตวัศาสนาแทๆ  เชยีว คำวา “หยุด”

เพราะฉะนั้น  ตองเอาใจหยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษย
หยดุนัน่แหละถกูเปาหมายใจดำ   ถกูโอวาทของพระบรมศาสดา   ถาไมหยดุ จะปฏบิตัิ
ศาสนาสกั ๔๐-๕๐ ปกช็าง   ทีส่ดุจะมอีายสุกั ๑๐๐ ป หรอื ๑๒๐-๑๓๐ ป  ถาใจหยดุ
ไมได  ไมถกูศาสนาสกัท ี  หยดุเขาสบิเขาศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยไมได
ไมถกูศาสนาสกัท ี  ตอเมือ่ใดหยดุได กถ็กูศาสนาทเีดยีว  ถกูพระโอษฐของพระศาสดา
ทเีดยีว  ใหจำใหแมนอยางนี.้



อารมัภบท

พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุี (สด จนฺทสโร) ซึ่งตอไปนี้จะ
เรียกชื่อทานโดยยอวา “หลวงพอวัดปากน้ำ”   ทานไดปฏิบัติ และสอนศิษยานุศิษยให
ศกึษาสมัมาปฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึ ธรรมกาย คอื ธรรมทีป่ระชมุคณุธรรม
ของพระอริยเจาถึงของพระพุทธเจา ตามศักดิ์แหงบุญบารมี และตามระดับภูมิธรรม
ทีป่ฏบิตัติามรอยบาทพระพทุธองคได ซึง่จะไดกลาวเปน ๔ ขัน้ตอน คอื

๑) ขั้นสมถกัมมัฏฐาน
๒) ขัน้วปิสสนากมัมฏัฐาน
๓) ขัน้บรรลมุรรคผลนพิพาน และ
๔) ขัน้เจรญิวชิชา คณุเครือ่งกำจดัอวชิชามูลรากฝายเกดิทกุขทัง้ปวง และ “วชิชา

สะสางธาตธุรรม” ใหบรสิทุธิ ์อันเปนคณุเครือ่งชวย “บำบดัทกุข-บำรงุสขุ”
แกผปูฏบิตัเิองและแกผอูืน่ได ตามสมควรแกภมูิธรรมทีป่ฏบิตัิได

แตกอนที่จะไดกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ นั้น  ใครขอทำความ
เขาใจแนวทางการบำเพญ็สมณธรรมของพระมหาโพธิส์ตัวเจาของเรา ในคนืวนัเพญ็เดอืนวสิาขะ
เมื่อ ๒๕๙๗ ป (ถึง พ.ศ.๒๕๕๒) ที่ผานมานี้ จนถึงไดตรัสรูพระอริยสัจ ๔ และไดบรรลุ
พระอนตุตรสมัโพธญิาณเปนสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา ในตอนรงุอรณุ คนืวนัเพญ็เดอืนวสิาขะ
ดงัทีพ่ระพทุธองคไดตรสักบัโพธริาชกมุาร มปีรากฏในโพธริาชกมุารสตูร๑ มคีวามโดยยอวา

ในยามตนแหงราตรี พระมหาโพธิสัตวเจาของเรานี้ ไดทรงเจริญสมถภาวนา
ถงึจตตุถฌาน ใหพระหทยัเปนสมาธติัง้ม่ัน ปราศจากอปุกเิลส (นวิรณปูกเิลส คอืกเิลสนวิรณ
เครือ่งกัน้ปญญา) ออนโยนควรแกงานแลว ไดทรงนอมพระหทยัไปเพือ่ “ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ”
คอืญาณระลกึชาติ ไดเปนอนัมาก ไดทรงเหน็สตัวโลกทัง้หลาย ตางเวียนวายตายเกดิ อยใูน
สงัสารจกัรไมมทีีส่ิน้สดุ ไปเกดิใน “สคุติภพ” คอื ไปเกดิในภพภมูทิีด่ ีทีม่คีวามสขุความเจรญิ
๑ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๓ มชัฌมินกิาย มชัฌมิปณณาสก ขอ ๕๐๕-๕๐๙ หนา ๔๕๘-๔๖๒.



2  อารมัภบท

ในระดบัโลกยิสขุ ไดแก ไปเกดิในโลกมนษุยบาง ในเทวโลกบาง ในพรหมโลก-อรปูโลกบาง
แตมนีอยลงตามลำดบั และไปเกดิใน “ทคุคตภิพ” คอื ไปเกดิในภพภมูทิีไ่มด ีทีไ่มมคีวามสขุ
ความเจรญิ ไดแกไปเกดิในโลกของสตัวเดรจัฉานบาง ในโลกของเปรตบาง สตัวนรกบาง
อสรุกายบาง ซึง่มีมากตอมากนกั  นีเ้ปนการบรรลวุิชชาที ่๑ ในยามตนแหงราตร ี จงึทรง
เกิดธรรมสงัเวชสลดพระหทยั  และใครจะทราบวาอะไรหนอเปนเหตเุปนปจจัย ใหสัตวโลก
ตองเวยีนวายตายเกดิเปนทกุขอยอูยางนี้

ในยามกลางแหงราตร ีไดทรงเจรญิสมถภาวนาถงึจตุตถฌานอกีครัง้หนึง่ ใหพระหทยั
เปนสมาธิตั้งม่ัน ปราศจากอุปกิเลส ออนโยน ควรแกงาน แลวไดทรงนอมพระหทัยไปเพื่อ
“จตุปูปาตญาณ” คือรจูตุิและอบุตัิ (ปฏิสนธ)ิ ของสตัวทัง้หลายผเูปนไปตามกรรม กลาวคอื
ทรงร-ูเหน็แจงวาสัตวโลกทำกรรมดกีต็าม ชัว่ก็ตาม  จะไดรบัผลอยางไรตอไปในอนาคต
ทัง้ในภพชาตนิี ้และในภพชาตติอๆ ไปอยางไรๆ เปนตน   ทรงเกดิธรรมสงัเวชสลดพระหทยั
และประสงคจะทราบวา อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหสัตวโลกตองเวียนวายตายเกิดและ
ตดิอยใูนโลกอนัเปนทกุขอยอูยางนี ้ นีเ้ปนการบรรลวุชิชาที ่๒ ในยามกลางแหงราตรี

ในยามปลายแหงราตรี  ไดทรงเจริญสมถภาวนาถึงจตุตถฌาน ใหพระหทัยเปน
สมาธิตั้งม่ัน  ปราศจากอุปกิเลส ออนโยนควรแกงานแลว  ไดทรงนอมพระหทัยไปเพื่อ
“อาสวกัขยญาณ” โดยไดทรงพจิารณาเหตใุนเหตจุนถงึตนๆ เหตใุหเกดิทกุข (พจิารณา
ปฏจิจสมปุบาทธรรม) และทรงเหน็แจง-รแูจงวาเพราะ “อวชิชา” คอื ความไมมวีชิชาใหรู
เห็นอดีต-อนาคต และเหตุผลสืบเนื่องจากทั้งอดีต-ปจจุบัน-อนาคต และ/หรือ ใหรูเห็น
ปฏจิจสมุปบาทธรรม และอรยิสจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ เปนเหตใุหสตัวโลกหลงประพฤตติน
ผิดศีลผิดธรรมตามอำนาจของกิเลส ตัณหา อุปาทาน ดวยกายทุจริต วจีทุจริต และ
มโนทจุรติ เปนบาปอกศุล เหลานีเ้อง ที่เปนเหตเุปนปจจยัใหเกดิภพ/ภมู ิใหสตัวหลงตดิ
อยใูนโลกและตองเวยีนวายตายเกดิ อยใูนสงัสารจกัร อนัเปนทกุขอย ูไมมทีีส่ิน้สดุ แลว
จึงไดตรัสรู (ทรงเห็นแจง-รูแจง ดวยพระองคเอง) พระอริยสัจ ๔ ดวยญาณ ๓ คือ
สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ มอีาการ ๑๒ และ ไดตรัสรวูธิทีำอาสวกเิลส (กามาสวะ
ภวาสวะ อวชิชาสวะ) ใหสิน้เชือ้ไมเหลอืเศษ เปนพระอรหนัตสมัมาสัมพทุธเจา ผตูรสัรู
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พระอริยสัจ ๔ ดวยพระองคเองโดยชอบ และไดบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในยามรงุอรณุแหงคนืวนัเพญ็เดอืนวสิาขะ นัน้เอง

และไดตรัสกบัโพธริาชกุมารอกีวา
“อธิคโต โข มฺยายํ ธมฺโม  คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต

ปณโีต  อตกกฺาวจโร  นปิโุณ  ปณฑฺติเวทนโีย.”๒
แปลความวา

“ธรรมทีเ่ราไดบรรลแุลวนีแ้ล  เปนธรรมลกึซึง้ ยากทีจ่ะเหน็ได
สตัวอืน่จะตรสัรตูามไดยาก  เปนธรรมอนัสงบระงบั  ประณตี  ไมเปน
วสิยัทีจ่ะหยัง่ไดดวยความตรกึ [คดิเอาเอง]   เปนธรรมละเอยีด  อนั
บณัฑติจะพงึรแูจง.”

พระอรยิสจั ๔ ทีพ่ระพทุธองคไดตรสัรแูลวเองโดยชอบนัน้ คอื ทกุขสจั ๑ สมุทยัสัจ ๑
นโิรธสจั ๑ และมรรคสัจ  อนัเปนทางปฏบิตัสิายกลาง (มชัฌมิาปฏปิทา) ๑   คอื อรยิมรรค
มอีงค ๘ เปนขอปฏบิตัอินัประเสรฐิ ๘ ประการ ทีจ่ะนำผปูฏบิตัใิหหลดุพนจากทกุข และ
เปนบรมสขุอยางถาวร ไดแก

สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปปะ ทีพ่ระผมูพีระภาคเจาทรงสงเคราะหเขาใน ปญญาขนัธ ๑
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ที่ทรงสงเคราะหเขาใน ศีลขันธ ๑ และ
สมัมาวายามะ สมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ ทีท่รงสงเคราะหเขาใน สมาธขินัธ ๑๓  เปนหลกั
ปฏบิตัเิรียกวา “ไตรสกิขา” คอื การอบรมกาย วาจา ใจ และอบรมปญญา โดยทางศลี-สมาธิ-
ปญญา ใหเจรญิขึน้เปน อธศิลี อธจิติ และ อธปิญญา, ปฐมมรรค มรรคจิต และมรรค
ปญญา ฯลฯ อนัมนียัอยใูนอรยิมรรคมีองค ๘ นัน้เอง

เพราะเหตนุัน้ การปฏบิตัไิตรสกิขา หรือ สมถวิปสสนากมัมฏัฐาน/ภาวนา โดยมี
ศลีเปนบาทฐาน อนัมนียัอยใูนอรยิมรรคมอีงค ๘ กค็อื การปฏบิตัจิติตภาวนาตามแนว
สติปฏฐาน ๔ เพราะในสตปิฏฐาน ๔ (สมัมาสต)ิ ในขอการมีสตพิจิารณาเหน็ธรรมใน
๒ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๓ มชัฌมินกิาย มชัฌมิปณณาสก ขอ ๕๐๙ หนา ๕๖๑.
๓ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๒ มชัฌมินกิาย มลูปณณาสก ขอ ๕๐๘ หนา ๕๔๙.



ธรรม กม็อีรยิมรรคมีองค ๘   และในอรยิมรรคมอีงค ๘ กม็สีมัมาสต ิกค็อื สตปิฏฐาน ๔
นัน่เอง

ดงัทีจ่ะไดชีแ้จงแนวทางการปฏบิตัจิติตภาวนา ตามขัน้ตอนทีห่ลวงพอวดัปากน้ำทาน
ไดปฏบิตั ิไดบรรลุ คอื ไดเขาถงึ ไดร ูไดเหน็ และไดเปน “ธรรมกาย” คือ ธรรมทีร่วม
คณุธรรมของพระอรยิเจาถงึของพระพทุธเจา ตามศกัด์ิแหงบญุบารม ีตามรอยบาทพระ
พทุธองค เปนขัน้ๆ  ดงัตอไปนี้

4  อารมัภบท
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ในขัน้สมถภาวนานี ้หลวงพอวดัปากน้ำทานใชอบุายวธิสีงบใจ ๓ อยางประกอบกนั คอื

อาโลกกสณิ ๑ อานาปานสต ิ๑ และพทุธานสุติ ๑  ปฏบิตัจิิตตภาวนารวมกนัไป
จงึเปนพระกมัมัฏฐานทีม่ปีระสทิธภิาพ และมอีานภุาพมาก  เพราะอาโลกกสณิ เปนกสณิกลาง
คอื เม่ือพระโยคาวจรกำหนดบรกิรรมนมิติ นกึเหน็มณฑลกสณิแสงสวางได และเพงกสณินัน้
จนถอืเอา “อคุคหนมิติ” ถึง “ปฏภิาคนมิติ” ได  ยอมเหน็นมิติตดิตาตดิใจเปนดวงกลม
ใสสวาง    สวนผเูพงกสณิอืน่อกีทัง้ ๙  ไมวาจะเปนภตูกสณิ ๔ วณัณกสณิ ๔  และอากาส-
กสณิ   เมือ่พระโยคาวจรกำหนดบรกิรรมนมิติ และเพงกสณินัน้ตอไป  จนถอืเอาอคุคหนมิติ
ถงึปฏภิาคนมิติได กเ็หน็นมิิตติดตาตดิใจ เปนดวงกลมใสดวยเชนกนั   อาโลกกสณิ จงึช่ือวา
เปน “กสณิกลาง” ดวยประการฉะนี้

อาโลกกสณิ นีแ้หละ เปนอบุายวธิสีงบใจทีเ่หมาะแกบคุคลทกุจริตอธัยาศยั  เพราะ
สามารถผกูใจ คอื ความเหน็ดวยใจ ๑ ความจำ ๑ ความคดิ ๑ ความร ู๑ ใหอยใูนอารมณ
เดยีว อยางไดผลสูง   เม่ือผเูจริญอาโลกกสณิสามารถถอืเอาปฏภิาคนมิติได ใจยอมเปนสมาธิ
แนบแนน มัน่คง เปนเอกคัคตาจติ   เมือ่ประกอบดวย วติก วจิาร ปต ิสขุ และเอกคัคตา อนั
เปนเบือ้งตนของปฐมฌานแลว ยอมสามารถเจรญิจิตตภาวนาถงึทตุยิฌาน ตติยฌาน และถงึ
จตุตถฌาน เปนสมัมาสมาธิ ตามรอยบาทพระพทุธองคไดสะดวก  อาโลกกสณิ จงึชือ่วามี
“ประสทิธภิาพมาก”

ผเูจริญอาโลกกสณิ ถงึข้ันเปนฌานสมาบตั ิไดแก ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตติยฌาน และ
จตุตถฌาน อนัเปนสมัมาสมาธ ิ  ให “อภญิญา” คอื ความสามารถพเิศษ ไดแก ทพิพจกัขุ
ทพิพโสต เปนตน เกิดและเจรญิข้ึนไดงาย  และสามารถใหเจรญิวชิชา  ไดแก วชิชา ๓
วชิชา ๘  ตามรอยบาทพระพทุธองคอยางไดผลด ี จงึชือ่วา “มอีานภุาพมาก”

ดงัทีพ่ระพทุธโฆสาจารย ไดอรรถาธบิายถงึการเจรญิอาโลกกสณิ ใหสามารถเหน็สตัว
ทัง้หลายในภพ ๓ ผเูปนไปตามกรรม จนเกดิ ยถากัมมปูคญาณ (ญาณเครือ่งรสูตัวเขาถงึ
ตามกรรม)  และญาณนีเ้ปนบาทแหงทพิพจกัขญุาณ ใหเจริญข้ึนเปน “จตุปูปาตญาณ” อนั
เปนวชิชาที ่๒ ทีพ่ระมหาโพธสิตัวเจาไดทรงบรรล ุในยามกลางแหงราตรี นัน่เอง๔
๔ คมัภรีสมนัตปาสาทกิา อรรถกถาพระวนิยัปฎก ภาค ๑ หนา ๑๘๔-๑๘๕.
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สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา เมือ่ทรงยงัเปนพระโพธสิตัวอย ู กอนแตจะตรสัร ู กไ็ด
เจรญิจติตภาวนา จำแสงสวาง และ เหน็รปูนมิติ ดวยเชนกนั๕

ดงัพระพทุธดำรสัทีต่รสักบัพระอนรุทุธ กบัคณะฯ วา
“ตํ โข ปน โว อนุรุทฺธา นิมิตฺตํ ปฏิวิชฺฌิตพฺพํ.   อหมฺป สุทํ

อนุรุทธา ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺโธ  โพธิสตฺโต ว สมาโน
โอภาสเฺจว สชฺานาม ิทสสฺนจฺ รปูาน”ํ

แปลความวา
“ดกูอนอนรุทุธกบัคณะ  พวกเธอตองแทงตลอดนมิตินัน้แล  แม

เรากเ็คยมาแลว  เมือ่กอนตรสัร ูยงัไมรเูองดวยปญญาอนัยิง่ ยงัเปน
พระโพธสิตัวอย ู ยอมจำแสงสวาง และเหน็รปูนมิติไดเหมอืนกนั”

หลวงพอวดัปากน้ำ ทานไดเลอืกใช “อาโลกกสณิ” เปนอารมณสมถกัมมัฏฐาน
ตามรอยบาทพระพุทธองค ควบคูไปกับ “อานาปานสติ” และ “พุทธานุสติ” จึงมี
ประสทิธภิาพมาก และมอีานภุาพมาก  ดวยประการฉะนี้.

วธิปีฏบิตัใินขัน้สมถกมัมฏัฐาน/ภาวนา นี ้คอื
ใหกำหนดบรกิรรมนมิติ (เครือ่งหมายทีน่กึเหน็ดวยใจ) เปนเครือ่งหมายดวงกลมใส

(ทานเอาผลของการเจริญอาโลกกสิณ  ในขั้นถือเอาอุคคหนิมิตเปนดวงกลมใส  มาใชเปน
บรกิรรมนมิติ  เพ่ือสะดวกแกผปูฏบิตัทิกุเพศ ทกุวัย ทกุฐานะ และทกุโอกาส)    ขนาดเลก็
ประมาณเทาดวงตาดำ  (หรอืขนาดเทาทีพ่อนกึเหน็ดวยใจไดชดัเจน)  ใหปรากฏขึน้ทีป่ากชอง
จมูก (หญงิซาย-ชายขวา)    ใหใจ (ความเหน็ดวยใจ ความจำ ความคดิ ความรู) อยใูน
ดวงกลมใสนั้น   คือ นึกใหเห็นจุดเล็กใสศูนยกลางดวงกลมใสตั้งอยูที่ปากชองจมูก
(หญงิซาย-ชายขวา)   พรอมกบับรกิรรมภาวนา (ทองในใจ)  ตรงศนูยกลางดวงกลมใสนัน้วา
“สมัมาอะระหงัๆๆ” นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๑

แลวใหเลื่อนดวงกลมใสนั้นเขาไปในชองจมูก แลวเลื่อนขึ้นไปหยุดนิ่งที่หัวตาดานใน
๕ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๔ มชัฌมินกิาย อปุรปิณณาสก ขอ ๔๕๒ หนา ๓๐๒.
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(หญงิซาย-ชายขวา) บรกิรรมภาวนาเพือ่ประคองบรกิรรมนมิตินัน้ไววา “สมัมาอะระหงัๆๆ”
นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๒

แลวกเ็ลือ่นเครือ่งหมายดวงกลมใสนัน้ เขาไปหยดุนิง่ตรงกลางกัก๊ศรีษะ  บรกิรรมภาวนา
เพือ่ประคองบรกิรรมนมิตินัน้ไววา “สมัมาอะระหงัๆๆ”   นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๓

กอนที่จะเลื่อนดวงกลมใสนั้นอีกตอไป   ทานมีอุบายวิธีรวมใจ  (ความเห็นดวยใจ
ความจำ ความคดิ และความรู) ใหหยดุเปนจดุเดยีว  ใหกลบัไปขางหลงั แลวใหรวมลง ณ
ภายในไดโดยสะดวก โดยวธิใีหเหลอืบดวงตากลบั (ขณะหลบัเปลอืกตาลงเบาๆ อย ู เหมอืน
เด็กกำลงัหลบัสนทิ จะเหน็ดวงตาของเดก็หมนุกลบัไปขางหลงัริบๆๆ)   แลวใหเลือ่นดวงกลม
ใสนัน้ลงไปหยดุนิง่ตรงเพดานปาก และบรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงัๆๆ”   นีเ้ปนฐาน
ทีต่ัง้ของใจ ฐานที่ ๔

แลวจงึเลือ่นดวงกลมใสนัน้ลงไปตรงๆ  ไปหยดุนิง่ทีป่ากชองลำคอ บรกิรรมภาวนาวา
“สมัมาอะระหงัๆๆ”   นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๕

แลวใหเลือ่นดวงกลมใสนัน้ลงไปตรงๆ ตามเสนทางลมหายใจเขา-ออก   ไปหยดุนิง่
ตรงศนูยกลางกายระดบัสะดอื  อนัเปนทีส่ดุและทีต่ัง้ตนลมหายใจเขา-ออก   บรกิรรมภาวนา
วา “สมัมาอะระหงัๆๆ”   นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๖

แลวใหเลื่อนดวงกลมใสนั้นกลับขึ้นมาตรงๆ ประมาณ ๒ นิ้วมือ (๒ องคุลีมือ) นี้
เปนฐานทีต่ั้งของใจ ฐานที่ ๗  อันเปนที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิม เปนที่จิตเปลี่ยนวาระ
ทกุขณะจติทีบ่ญุกศุลหรอืบาปอกศุลปรงุแตง และ/หรอื เวลาทีส่ตัวจะไปเกดิ-มาเกดิ จะดบั-
จะหลบั-จะตืน่  จติดวงเดมิทีต่ัง้อยกูลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายกจ็ะละปฏภิาคนมิติ และ
ตกศูนย ไปยังศูนยกลางกายฐานที่ ๖ แลวปรุงเปนจิตดวงใหม  ตั้งอยูกลางดวงธรรมใหม
ลอยขึน้มาตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗ นี ้ เพือ่ทำหนาทีต่อไป  จติดบัแลวกเ็กดิๆๆ ตรงนี้
และศนูยกลางกายเปนทีต่ัง้กำเนดิธาตธุรรมเดมินี ้ ยงัเปนทีต่ัง้กายในกาย  เวทนาในเวทนา
จติในจติ และธรรมในธรรม ณ ภายในตอๆ ไป จนสดุละเอยีด (สวนหยาบเปน ณ ภายนอก
สวนละเอยีดเปน ณ ภายในตอๆ ไปจนสดุละเอยีด) อกีดวย
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เม่ือเลือ่นดวงกลมใสมาหยดุนิง่ตรงศูนยกลางกายฐานที ่๗ นีแ้ลว ไมตองเลือ่นไป
(ซาย-ขวา-หนา-หลงั-ลาง-บน) ไหนอกี ใหประคบัประคองใจ รวมใจหยดุในหยดุ กลางของ
หยุด ใหนิ่งตรงนี้แหงเดียว โดยกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นดวยใจ  และบริกรรมภาวนา
ทองในใจ พรอมกบัสงัเกตลมหายใจเขา-ออก ผาน (กระทบ) ดวงกลมใสนัน้ดวย แตไมตอง
ตามลม คงสังเกตเห็นลมหายใจเขา-ออก ตรงศูนยกลางดวงศูนยกลางกายฐานที่ ๗ นั้น
แหงเดยีว

ตามที่หลวงพอทานสอนใหมีสติกำหนดเห็นลมหายใจเขา-ออกอยูตรงศูนยกลางกาย
อนัเปนฐานทีต่ัง้ของใจฐานที ่๗ แตแหงเดยีว ทำนองเดยีวกนักบัทีเ่คยกำหนดสตพิจิารณาเหน็
ลมหายใจเขา-ออก ในเบือ้งตนทีป่ากชองจมกู อนัเปนฐานทีต่ัง้ของใจฐานที ่๑ นี้เปนทำนอง
เดยีวกนักบัทีพ่ระพทุธโฆสาจารยไดอรรถาธบิายถงึการเจรญิอานาปานสต๖ิ วา ไมพงึกำหนดใจ
ไปตามลมหายใจเขา-ออก เพราะจติทีแ่กวงไปมาจะเปนไปเพือ่ความปนปวนและหวัน่ไหว
แหงจติ แตพงึกำหนดจติอยตูรงๆ ทีล่มกระทบดวยสต ิ ดงัที่พระธรรมเสนาบดสีารีบตุร
ไดกลาวไววา๗

“เม่ือพระโยคาวจรใชสตติามลมหายใจเขาตรงสวนเบือ้งตนทามกลาง
และทีส่ดุของลมอย ูกายและจติก็จะปนปวน หวัน่ไหวและดิน้รน เพราะจติ
แกวงไปมา ณ ภายใน

เมือ่พระโยคาวจรใชสตติามลมหายใจเขาตรงสวนเบือ้งตนทามกลาง
และทีส่ดุของลมอย ูกายและจติก็จะปนปวน หวัน่ไหวและดิน้รน เพราะจติ
แกวงไปมา ณ ภายนอก

เพราะพอใจยินดีเที่ยวลังเลสงสัยถึงลมหายใจออก กายและจิตจึง
ปนปวน หวัน่ไหว และดิน้รน

เพราะพอใจยินดีเที่ยงลังเลสงสัยถึงลมหายใจเขา กายและจิตจึง
ปนปวน หวัน่ไหว และดิน้รน...”

๖ คมัภรีวสิุทธมิรรค ภาค ๒ หนา ๗๐-๗๓.
๗ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๓๖๙ หนา ๒๔๙.
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อนึง่ พระสารบีตุรมหาเถระ ยงัไดกลาวถึงวธิกีารเจรญิอานาปาสต๘ิ ไวอกีวา
“นมิติ ลมอสัสาสะปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดยีว เพราะ

พระโยคาวจรไมรธูรรม ๓ ประการ ภาวนาจงึไมสำเรจ็. นมิติ ลมอสัสาสะ
ปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจติดวงเดยีว เพราะพระโยคาวจร รธูรรม
๓ ประการ ภาวนาจงึสำเรจ็ไดฉะนีแ้ล.

มคีำอธบิายอยางไร มคีำอธบิายวา ธรรม ๓ ประการนี ้ ไมเปนอารมณแหงจติดวง
เดียว เปนสิง่ทีพ่ระโยคาวจรไมร ูกห็ามไิด จติไมถงึความสายไป ปธาน (ความเพยีร) เลาก็ปรากฏ
และพระโยคาวจรกย็งัความพยายามใหสำเรจ็ได บรรลธุรรมวเิศษ.

เปรยีบเสมอืนตนไมทีบ่รุษุวางไวบนพืน้ทีเ่รยีบ บรุษุเอาเลือ่ยเลือ่ยตนไมนัน้ เขาตัง้สติ
ไวตรงที่ฟนเลื่อยอันถูกที่ตนไม ไมไดใสใจถึงฟนเลื่อยที่เลื่อยมาหรือเลื่อยไป ฟนเลื่อยที่
เลื่อยมาหรือเลื่อยไปจะไมปรากฏก็หามิได แตความเพียรยอมปรากฏ และเขาก็ยังความ
พยายามใหสำเรจ็ ไดรบัประโยชนอนัเยีย่ม.

นิมิตเครื่องหมายสำหรับผูกจิต เหมือนตนไมที่เขาวางไวบนพื้นที่เรียบ, ลมหายใจ
เขา-ออก เหมอืนฟนเลือ่ย. ภกิษนุัง่ตัง้สติไวมัน่ทีป่ลายจมกู หรอืทีร่มิฝปากบน ไมไดใสใจ
ถงึลมหายใจเขา-ออกทีม่าหรอืไป ลมหายใจเขา-ออก ทีม่าหรอืไปจะเปนสิง่ทีเ่ธอไมรกูห็ามไิด
ความเพยีรเลากป็รากฏ และเขายงัความพยายามใหสำเรจ็ได บรรลธุรรมวเิศษ. เหมอืน
บุรุษตั้งสติไวตรงที่ฟนเลื่อยอันถูกที่ตนไม ไมไดใสใจถึงฟนเลื่อยที่เลื่อยมาหรือเลื่อยไป
ฟนเลือ่ยทีเ่ลือ่ยมาหรอืเลือ่ยไปจะไมปรากฏกห็ามไิด แตความเพยีรยอมปรากฏ และเขา
กย็งัความพยายามใหสำเรจ็ ไดรบัประโยชนอนัเยีย่ม ฉะนัน้.

ปธาน เปนไฉน? แกวา ทัง้กายและจติของภกิษผุปูรารภความเพยีร ยอมควรแกการ
ภาวนาดวยความเพยีร ซึง่ความเพยีรนี ้เรยีกวา ปธาน. ปโยค เปนไฉน? แกวา ภกิษผุปูรารภ
ความเพยีร ยอมละอปุกเิลสได วติกยอมสงบไปดวยความพยายามในการภาวนา ซึง่ความพยายาม
นี ้เรียกวา ปโยค. ธรรมวเิศษ เปนไฉน? แกวา ภิกษุผปูรารภความเพยีร ยอมละสงัโยชนได
อนสุยัยอมหมดสิน้ไปดวยธรรมอนัเปนเหตลุะสงัโยชน ซึง่ธรรมนีเ้รียกวา ธรรมวเิศษ. ธรรม
๘ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๓๘๓-๓๘๖ หนา ๒๕๗-๒๕๘.
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๓ ประการนี้ ยอมไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว แตจะเปนสิ่งที่พระโยคาวจรไมรูก็หามิได
จติไมถงึความสายไป ปธาน (ความเพยีร) เลา กป็รากฏ และพระโยคาวจรกย็งัความ
พยายามใหสำเรจ็ ไดบรรลธุรรมวเิศษ.

[๓๘๖] ภกิษุใด เจริญอานาปานสตใิหบรบิูรณดแีลว อบรมแลวตาม
ลำดบั ตามทีพ่ระพทุธเจาทรงแสดงแลว   ภกิษุนัน้ยอมทำโลกนีใ้หสวางไสว
เหมอืนพระจนัทรพนแลวจากหมอกฉะนัน้.”

ขณะเดียวกันหลวงพอทานสอนใหกำหนดบริกรรมนิมิต (นึกเห็นดวยใจ) และ
กำหนดบรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงัๆๆ”  ตรกึนกึเหน็ดวงกลมใส ใจอยใูนกลาง
ของกลาง (เห็นจุดเล็กใส) ดวงกลมใสนั้นตอไป  ดวยใจจดจอตอเนื่องกันไปเรื่อย
สบิครัง้รอยครัง้-พนัครัง้ กช็าง  ไมสนใจอะไรอืน่ทัง้สิน้  จนใจสงบหยดุนิง่ จะปรากฏ
“ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย” ใสบรสิทุธิ ์ ขนาดประมาณเทาฟองไขแดงของไขไก
อยางโตเทา ดวงจันทร ดวงอาทติย ใสสวางขึน้มา ตรงศูนยกลางกายนัน้แหละ

เห็นแลวไมตองตื่นเตน ไมตองยินดียินราย  และไมตองบริกรรมภาวนาวา
“สมัมาอะระหงั” อกีตอไป  ใหรวมใจหยดุนิง่ตรงกลางของกลางจดุเลก็ใส  กลางดวง
ธรรมทีท่ำใหเปนกายนัน้แหละ  จะเหน็ภายในดวงประกอบดวยศูนย (ดวงเลก็ๆ) อกี ๕ ศนูย
ณ ภายในดวงธรรมนัน้ คอื ศนูยกลาง-หนา-ขวา-หลงั-ซาย  ศนูยกลางเปนอากาศธาตุ
ศูนยขางหนาเปนธาตุละเอียดของธาตุน้ำ  ศูนยขางขวาธาตุดิน  ศูนยขางหลัง ธาตุไฟ
ศนูยขางซายธาตลุม   ธาตลุะเอยีดทัง้ ๔ คอื ธาตนุ้ำ-ดนิ-ไฟ-ลม นัน้แหละ คอื “มหาภตูรูป ๔”
ตัง้อยภูายในดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย  ซึง่ขยายสวนหยาบออกมาจากธาตลุะเอยีดของ
“รปูขนัธ” ซึง่มมีาตัง้แตมาตัง้ปฏสินธวิญิญาณเปน “กลลรูป” ในมดลกูมารดา  ทำหนาที่
ควบคุม และปรุงแตงสวนที่เปนของเหลว ของหยาบแข็ง อุณหภูมิ และลมปราณ ที่
ปรนเปรออยใูนรางกาย และปรงุแตงอาหาร คอื สายเลอืดจากมารดา (กรณเีด็กทารกใน
ครรภ)  หรอืกรณทีีค่ลอดจากครรภมารดาแลว กป็รงุแตงอาหาร น้ำดืม่ ทีบ่รโิภคเขาไป และ
ลมหายใจเขา-ออก  ใหเจรญิขึน้เปนรปูกาย เปนทารกในครรภ คลอดจากครรภมารดา
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และเจรญิวยัขึน้มาเปนลำดบั   ตอเมือ่นานไป จนมหาภตูรูป ๔ นัน้เสือ่มโทรม จงึมีผลใหราง
กายซึง่เปนธาตหุยาบ พลอยตองเสือ่มโทรม แกเฒา เจ็บไข และในทีส่ดุก็แตกสลาย (ตาย)
หมดสภาพเดมิของมนัไป ไมมอีะไรเปนแกนสารสาระ ในความเปนของเทีย่งแท ในความ
เปนสขุทีถ่าวร และไมมสีาระในความเปนตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา หรอื
ของใครทีเ่ทีย่งแทถาวรแตประการใดทัง้สิน้

ครัน้เมือ่ผเูจริญภาวนาไดเหน็ดวงธรรมนัน้ใสแจมปรากฏขึน้ดงันัน้แลว ใจก็หยดุนิง่กลาง
ของกลางอากาศธาตุเห็น “วิญญาณธาตุ” เปนจุดเล็กใสสวาง กลางอากาศธาตุนั้นแหละ
กห็ยดุนิง่กลางของกลางนัน้   หยดุนิง่ถูกสวน ศนูยกลางดวงนัน้ขยายวางออกไป ปรากฏดวง
ใสสวาง ตอๆ ไป  เปนเครือ่งกลัน่กรอง กาย-วาจา-ใจ ทีล่ะเอยีด ประณตี และบรสิทุธิ์
ผองใส ดวยศลีบรสิทุธิ์   เพราะใจทีบ่รสิทุธิผ์องใส ดวยเจตนากรรมบรสิทุธิ ์เปนสมัมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปน “สีลวิสุทธิ” คือ ความหมดจดแหงศีล  และดวย
ใจที่บรสิทุธิ์ เพราะสงบและตัง้มัน่ เปน “เอกคัคตาจติ”  ประกอบดวย วติก วจิาร ปต ิสขุ
และเอกัคคตา อันเปนเบื้องตนของปฐมฌานขึ้นไป   จิตใจถึงความบริสุทธิ์ผองใสจาก
นวิรณปูกเิลส เปน “จติตวิสทุธ”ิ คอื ความหมดจดแหงจติ เปนบาทฐานใหวปิสสนาเกดิ
และเจรญิขึน้ และเปนทางแหง “วปิสสนาปญญา” ใหเปนความหมดจดแหงปญญา เร่ิมต้ังแต
“ทฏิฐวิสิทุธ”ิ คอื ความหมดจดแหงความเหน็ ไดแก ความเหน็แจงในพระไตรลกัษณ
กลาวคอื เหน็สภาวะของนาม-รปู ตามทีเ่ปนจรงิวาเปน อนจิจฺ ํทกุขฺ ํและ อนตตฺา

อาการทีใ่จหยดุในหยดุกลางของหยดุ เขาถงึดวงทีใ่สละเอยีด เปนเครือ่งกลัน่กรอง
กาย-วาจา-ใจ ทีล่ะเอยีดประณตี บรสิทุธิผ์องใส ดวยศลีบรสิทุธิ ์จติบรสิทุธิ ์และปญญา
บรสิทุธิ์ นี้  หลวงพอวดัปากน้ำทานจงึเรยีกวา ดวงศีล ดวงสมาธ ิดวงปญญา อนันำไปสู
วิมุตติ หลุดพนจากกิเลสหยาบของมนุษย ไดแก อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ และ
วมิตุตญิาณทสัสนะ ซึง่สามารถจะปฏบิตัภิาวนาเขาถึงได และเหน็ เปนดวงทีใ่สละเอยีดทีส่ดุ

พอใจหยุดนิ่งกลางของกลางดวงนั้น  ถูกสวนเขา ศูนยกลางขยายวางออกไป ก็จะ
ปรากฏ “กายมนษุยละเอยีด”  หนาตาเหมอืนผปูฏบิตัทิกุประการ  แตโปรงใส สวยงาม ละเอยีด
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ประณีตกวากายเนื้อ อยูในทาขัดสมาธิ  หันหนาไปทางเดียวกันกับผูปฏิบัติเอง  นั่งอยูบน
องคฌาน (เหมอืนแผนกระจกกลมใส หนาประมาณ ๑ ฝามือ)   ขณะทีใ่จเปนสมาธติัง้มัน่
และประกอบดวย วติก วจิาร ปต ิสขุ และเอกคัคตา เปนเบือ้งตนของปฐมฌานขึน้ไป

เห็นกายมนุษยละเอียดนั้นแลว ใหดับหยาบไปหาละเอียด เปนกายมนุษยละเอียด
ใหใจของกายมนษุยละเอยีดหยดุนิง่กลางของกลางดวง  กลางของกลางกายมนษุยละเอยีดนัน้
อกีตอไป  ใหใสละเอยีดสดุละเอยีด   กจ็ะถงึความบรสิุทธิ ์กาย วาจา ใจ และปญญา  เปน
ดวงใสสวางยิง่ๆ ขึน้ไป   นีเ้ปนการเจรญิจติตภาวนา ทีใ่หเขาถงึ และใหไดทัง้ร-ูทัง้เหน็
และทั้งเปนกายในกายที่บริสุทธิ์ (ทั้งกายและดวงธรรมที่ทำใหเปนกาย) ใหรูสึกเวทนาใน
เวทนา ทีเ่ปนสขุเวทนา (กวากายมนษุยหยาบซึง่เปน ณ ภายนอก)   ใหทัง้รูและทัง้เหน็จติ
ในจติ ทีบ่รสิทุธิผ์องใส จากกิเลสหยาบ คอื อภชิฌา พยาบาท มจิฉาทฏิฐิ (บรสิทุธิ์กวาจติ
ของกายมนษุยหยาบซึง่เปน ณ ภายนอก)   และใหไดทัง้ร ูทัง้เหน็ ธรรมในธรรม วาเปนแต
บญุกศุล (กสุลา ธมัมา)  ดวยทานกศุล ศลีกศุล และภาวนากศุล (ในระดบัมนษุยธรรม)
ซึง่หลวงพอวดัปากน้ำ ทานกลาวสอนศษิยานศุษิยอยเูสมอวา

“ใจหยดุในหยดุกลางของหยดุ ตรงศูนยกลางกายฐานที่ ๗ ของ
กายในกาย ณ ภายใน  ใหใสละเอยีดเขาไปนัน้แหละ  ถูกทะเลบญุแลว”

และวา
“‘บญุ’ [ความบรสิทุธิก์าย วาจา ใจ] นัน้แหละชวยเราได  จงอบรมใจ

ใหหยดุนิง่กลางของกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย [เขาไปใหสดุละเอยีด]
ใหเห็นใสแจมอยูเสมอ  นึกอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดโดยชอบ ที่ไม
เหลอืวสิยัเหตปุจจยั ยอมสำเรจ็ได [ไมชาก็เร็ว]”

เมื่อใจกายมนุษยละเอียดเจริญจิตตภาวนาหยุดในหยุดกลางของหยุด กลางของ
กลางดวงศลี-สมาธ-ิปญญา-วมิตุติ-วมิตุติญาณทสัสนะตอไป จนใสละเอยีดทัง้ดวงทัง้กาย และ
องคฌานแลว  ถกูสวนเขา  ศนูยกลางกจ็ะขยายวางออกไป กจ็ะปรากฏ กายทพิยหยาบ
และ กายทิพยละเอียด อันเปนกายในกายที่ใสบริสุทธิ์ตอๆ ไป โตใหญ  มีรัศมีสวาง
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สวยงาม ละเอยีด ประณตี (กวากายมนษุย)  ประกอบดวยเวทนาในเวทนาทีเ่ปนสขุเวทนา
จติในจติทีบ่รสิทุธิผ์องใส และธรรมในธรรมอันเปนบญุกศุลในระดบั “เทวธรรม” ดวยศลี-
สมาธิ-ปญญา และประกอบดวยหริโิอตตปัปะ มคีวามละอาย (คอื ความรงัเกยีจตอบาป) และ
เกรงกลวัตอการทำบาปอกศุล เพราะสามารถรู-เหน็ผลบญุกุศล หรอืบาปอกศุลปรงุแตง คอื
เหน็สวรรค-นรกได ยิง่กวาสายตาเนือ้มนษุยจะสามารถรเูหน็ได

เหน็ กายทพิยหยาบ แลวก็ดบัหยาบไปหาละเอยีดเปนกายทพิยหยาบ (ตอไปกเ็ปน
กายทพิยละเอยีด)   แลวใหใจของกายทพิยเจริญจิตตภาวนาตอๆ ไปแบบเดยีวกนั กจ็ะ
เขาถึง ไดทั้งรู ทั้งเห็น และทั้งเปน กายรูปพรหมหยาบ รูปพรหมละเอียด กาย
อรปูพรหมหยาบ อรปูพรหมละเอยีด อนัเปนกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และ
ธรรมในธรรมตอๆ ไป ที่บริสุทธิ์ผองใส โตใหญ มีรัศมีสวางและสวยงาม ละเอียดประณีต
ยิง่กวากนัไปตามลำดบั จนสดุละเอยีด กจ็ะไดเขาถึง ร-ูเหน็ และเปน ธรรมกาย อนัเปน
คุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งกวาคุณธรรมของกายในภพ ๓

หลวงพอวดัปากน้ำ ทานไดกลาววา ตราบใดทีผ่ปูฏบิตัไิดถงึธรรมกาย แตยงั
ตัดหรือละสัญโญชนกิเลสเครื่องรอยรัดใหติดอยูกับโลก อยางนอย ๓ ประการ คือ
สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา และสลีพัพตปรามาสไมได  กย็งัจดัเปนโคตรภบูคุคล ผไูดโคตรภญูาณ
อยูเทานั้น   อุปมาดังเทาขางหนึ่งแตะอยูที่นิพพาน  อีกขางหนึ่งยังยืนอยูบนภพ ๓
ตอเมือ่เจรญิสมถวปิสสนาจนเหน็แจงสภาวธรรม และอรยิสจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ  ได
เขาถึง ร-ูเหน็ และเปน ธรรมกายมรรค-ผล และ นพิพานธาตุ อนัเปนคณุธรรมที่
สามารถละกเิลสอยางนอยสญัโญชนเบือ้งต่ำ ๓ ประการไดแลว  ตราบนัน้ จงึจะกาวลวง
ขามโคตรปถุชุน เปนพระอรยิบคุคล ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

นี้เปน ขั้นสมถกัมมัฏฐาน/ภาวนา และอนุปสสนา ใหไดเขาถึง ไดรู ไดเห็น
และเปนกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ทีล่ะเอยีดประณตียิง่กวา
กันไปตามลำดบัจนถงึ “ธรรมกาย” อนัใหเหน็แจง รแูจง สภาวะของสงัขารธรรมทัง้หลาย
โดยเฉพาะอยางยิง่ “อปุาทนินกสงัขาร” คอื สงัขารทีม่ชีวีติ มวีญิญาณครอง ไดแกสตัวโลก
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ทัง้หลาย   ใหเหน็เบญจขนัธ คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ กลาวโดยยอคอื
รปูขนัธ และนามขนัธ ๔ วา เปนสภาพไมเที่ยง เปนทกุข เปนอนตัตา ชือ่วา “ทฏิฐวิสิทุธิ”
โดยมีสลีวิสทุธิและจติตวสิทุธิ เปนบาทฐานใหทฏิฐวิสิทุธ ิ อนัเปนตวัวปิสสนาเกดิ เจรญิขึน้
และตัง้อยู

เพราะเหตุไร  หลวงพอวัดปากน้ำทานจึงไดแนะนำวิธีปฏิบัติในขั้นสมถภาวนา
(เบือ้งตน) ใหกำหนดบรกิรรมนมิติ และบรกิรรมภาวนาไปตามฐานตางๆ  โดยเริม่ทีฐ่านที่
ตัง้ของใจ ฐานที ่๑ ปากชองจมกู (หญงิซาย-ชายขวา)   แลวก็เลือ่นไปฐานที ่๒ ทีเ่พลาตา คอื
ทีห่วัตาดานใน (หญงิซาย-ชายขวา) เปนตน ?

อธิบายวา หลวงพอวัดปากน้ำ ทานประสงคใหผูปฏิบัติเบื้องตน ไดรูทางเดิน
ของจติ   เมือ่เวลาสตัวจะไปเกดิ-มาเกดิ  ดวงจิตของสตัวนัน้ ดำเนนิผานฐานตางๆ อยาง
นัน้   กลาวคอื เมือ่สตัว (มนษุย) จะมาเกดิ  คอื จะมาตัง้ปฏสินธวิญิญาณในมดลกูมารดา
นัน้  กายมนษุยละเอยีดและกายทพิย ฯลฯ อนัมี “ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย” ตัง้อยตูรง
ศนูยกลางกายของสตัวนัน้ จะเขามาตัง้อย ูณ ศนูยกลางกายของผเูปนพอกอน  โดยผาน
เขามาตามฐานตางๆ  คอื ปากชองจมกู    ถาเปนหญงิจะเขามาทางปากชองจมกูซายของ
บดิาเปนฐานที ่๑  แลวกผ็านไปยงัหวัตาดานใน (ขางซาย) เปนฐานที ่๒   แลวกผ็านไปยงั
ฐานที ่๓-๔-๕-๖-๗ ตอไปตามลำดบั   แตถาสตัวทีจ่ะมาเกดินัน้เปนชาย กจ็ะเขามาทาง
ชองจมกูขวาของบดิา  แลวตอไปยงัเพลาตาดานขวา และผานตอไปยงัฐานตางๆ จนไป
หยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางกายฐานที ่๗ ของบดิา   เม่ือบดิา-มารดาประกอบธาตธุรรมถกูสวน
ใจของบดิา-บตุร-มารดา หยดุนิง่ตรงกนั   อายตนะ คือภพมนษุย จะดงึดูดธาตธุรรมของ
ผเูปนบตุรออกจากศนูยกลางของบิดา  ผานออกไปตามฐานทีต่ัง้ของใจทีเ่คยผานมาแตแรก
ไปเขาชองจมกูมารดา  โดยเพศหญงิจะเขาทางปากชองจมกูซาย   ถาเปนเพศชายจะผาน
เขาทางชองจมูกขวา  และผานเขาไปตามฐานตางๆ  ถึงศูนยกลางกายฐานที่ ๗  เมื่อ
ตัวอสุจิ (Spermatozoa-sperm) ของผูเปนพอเขาไปเจาะรังไขของมารดาในมดลูกได
กลายเปนตวัออน (Embryo)  ทีพ่ระทานเรยีก “กลลรูป”  คือ เปนไขทีเ่ริม่ตัง้ปฏสินธิ
หลวงพอวดัปากน้ำทานวา มสีณัฐานกลมใส  ขนาดประมาณเทาหยาดน้ำมนังาทีต่ดิอยู
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ปลายขนจามร ีอนัมชัฌมิบรุษุสลัดเสยีแลว ๗ ครั้ง   นัน้แหละ อาการดงักลาวนี ้ เปน
อาการที่สัตวมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในมดลูกมารดา โดยธรรมชาติอยางนี้ (ยกเวนการ
ปฏสินธทิีส่งัเคราะหขึน้ดวยกระบวนการทางวทิยาศาสตร)

กลลรูปนี ้พระพทุธโฆสาจารยทานเรยีกวา “ปฏสินธจิติ”  ชื่อวา “จติดวงแรก”
ซึง่ทานแสดงไววา๙

“ปฏสินธจิติ ชือ่วา จติดวงแรก.  บทวา ผดุขึน้ ไดแก เกดิ. คำวา
“วญิญาณดวงแรก มปีรากฏ” นี ้เปนคำไขของคำวา จติดวงแรก ทีผ่ดุข้ึน
นั้นนั่นแหละ.     บรรดาคำเหลานี ้ดวยคำวา “จติดวงแรก [ทีผุ่ดข้ึน] ใน
ทองมารดา” นั่นแหละ เปนอันทานแสดงปฏิสนธิของสัตวผูมีขันธ ๕ แม
ทัง้สิน้.   เพราะเหตนุัน้ กายมนษุยอนัเปนทแีรกทีส่ดุนี ้คอืจติดวงแรกนัน้ ๑
อรปูขนัธ ๓ ทีเ่ก่ียวเกาะดวยจตินัน้ ๑   กลลรปูทีเ่กิดพรอมกบัจตินัน้ ๑.
บรรดาอรปูขนัธ และกลลรปูแหงจติดวงแรกนัน้  รปู ๓๐ ถวน ดวยอำนาจ
แหงกาย ๑๐  วตัถุ ๑๐  และภาวะ ๑๐ แหงสตรแีละบรุษุ   รปู ๒๐ ดวย
อำนาจแหงกาย ๑๐  และวตัถ ุ๑๐ แหงพวกกะเทย ชือ่วา กลลรูป.    บรรดา
สตร ีบรุษุ และกะเทยนัน้   กลลรปูของสตรแีละบรุษุ มขีนาดเทาหยาด
น้ำมันงาที่ชอนขึ้นดวยปลายขางหนึ่งแหงขนแกะแรกเกิด  เปนของใส
กระจาง.  จรงิอย ูในอรรถกถาทานกลาวคำนีว้า

หยาดน้ำมนังา เนยใส (สปัป) ใส ไมขนุมวั ฉนัใด,   รปูมสีวนเปรยีบ
ดวยส ีฉนันัน้ เรยีกวา กลลรปู.”

หลวงพอวดัปากน้ำทานเจรญิจติตภาวนา ไดทัง้รแูละทัง้เหน็ธรรมชาตทิีล่ะเอยีด
ลกึซึง้อยางนี ้ แมอบุายวธิทีีท่านแนะนำใหเหลอืบตากลบันัน้  กเ็ปนตามธรรมชาต ิทีเ่วลา
สตัวจะไปเกดิ-มาเกิด หรอืจะดบั (ตาย)  จะหลบั-จะตืน่  ดวงตากห็มนุกลบัเหมอืนคนกำลงั
ชกัจะตายอยางนัน้  ทานจงไปดเูด็กทารกทีก่ำลงัหลบัสนทิ  กจ็ะเหน็ดวงตาของเดก็ หมนุกลบั
ไปขางหลงัริบๆๆ อยตูลอดเวลาอยางนัน้ ไปดไูด   ผใูหญหลบัสนทิกเ็หมอืนกนั  แมพอ-แม
๙ คมัภรีสมนัตปาสาทกิา อรรถกถาพระวนิยัปฎก ภาค ๑ หนา ๕๓๔.
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ประกอบธาตธุรรม ถกูสวนกเ็หมอืนกนั   นีเ้ปนความจรงิตามธรรมชาต ิทีค่นทัว่ไปไมคอย
ไดสงัเกตเหน็  แตหลวงพอวดัปากน้ำ แมทานบวชตัง้แตยงัไมมคีรอบครวั แตทานกส็ามารถ
รู-เห็นดวยญาณพระธรรมกายของทานไดอยางนาอัศจรรย

ตามที่หลวงพอวัดปากน้ำ ทานไดปฏิบัติและสอนวิธีเจริญสมถวิปสสนาตามแนว
สตปิฏฐาน ๔ โดยการมีสติพจิารณาเหน็กายในกาย เหน็เวทนาในเวทนา เหน็จติในจติ และ
เหน็ธรรมในธรรม เปนทัง้ ณ ภายในและภายนอก ซึง่เปนการปฏบิตัทิี่ใหเขาถึง ร-ูเหน็
และเปนกายในกาย อนัประกอบดวย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ที่
ละเอยีดตอๆ ไปจนสดุละเอยีดถึงธรรมกาย นัน้  พงึทราบความหมายของคำวา “กาย”
แปลวา “ประชุม” หรือ “หมู” ซึ่งหมายถึงเปนที่รวมแหงสวนหรือสิ่งนั้นๆ  ซึ่งเปนไดทั้ง
รปูกาย (สรรี)ํ หรอื รางกาย (เทห)   นีเ้ปนสวน “รปูธรรม” และทัง้นามกาย คอื จติใจ
อันเปน “นามธรรม” และ/หรือ เปนไดทั้งธรรมที่ประชุมคุณธรรมของพระพุทธเจา,
พระอรยิเจา, พระอรหนัตเจา ชือ่วา “ธรรมกาย” นัน้เอง

ทานเจาคณุ พระพรหมมนุ ี(ผนิ สวุจเถร) อดตีเจาอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร ไดแสดง
ธรรม ณ พทุธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ เม่ือวนัที ่๑๐ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๙๘
มปีรากฏในหนงัสอืชดุธรรมนพินธ เร่ือง “กายสาม”๑๐  มคีวามเปนตอนๆ วาดังนี้

“มีพระบาลีในมหาสติปฏฐานสูตรบทหนึ่งวา ‘กาเย กายานุปสฺสี’
‘พจิารณาเหน็กายในกาย’   พระบาลบีทนีแ้มแปลเปนภาษาไทยแลวก็ยงัเขา
ใจความยาก มผีอูธบิายกนัเปนหลายนยั   ฝายทีเ่ปนนกัเรยีน อธบิายวา
‘พจิารณากายอยางหนึง่ ในกายทัง้หลาย’    หมายความวา ใหแยกกาย
ทีร่วมกนัหลายๆ อยาง ยกขึน้พจิารณาทลีะอยางๆ เชน พจิารณาหมู
ขนอยางหนึง่ ผมอยางหนึง่ เลบ็อยางหนึง่ เปนตน    สวนนกัธรรม
อธบิายและความหมายไปอกีอยางหนึง่  คอืหมายความวา  ใหพจิารณา
กายธรรมในกายทพิย  ใหพจิารณากายทพิยในกายมนษุย  เปนชัน้ๆ กนั

๑๐ หนงัสอืชดุธรรมนพินธ โดย พระพรหมมนุ ี(ผนิ สวุจเถร) เรือ่ง “กายสาม” จดัพมิพโดย มหามกฎุราชวทิยาลยั, พ.ศ.๒๕๔๑,
หนา ๑-๓ และ ๒๑-๒๓.
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ออกมา   หรอืใหพจิารณากายมนษุย ในกายทพิย  ใหพจิารณากายทพิย
ในกายธรรมเปนชัน้ๆ กนัเขาไป   กายมนษุยอยชูัน้นอก กายทพิยอยู
ชัน้กลาง กายธรรมอยชูัน้ใน จะวาของใครผดิก็วายาก  นาจะถกูดวยกนั
ทัง้สองฝาย  คอืฝายนกัเรียนกแ็ปลถกู ดวยแบบแผนและไวยากรณ หรอื
ขอปฏบิตัเิบือ้งตน  ฝายนกัธรรมหรอืนกัปฏบิตักิถ็กูดวยอาคตสถาน มทีี
มาเหมอืนกนั และในทางปฏบิตัชิัน้กลาง และชัน้สงูกม็ไีด  โดยอาคตสถาน
คอืทีม่า [ของ] กายมนษุยและกายทพิย   มทีีม่า เชน ในมหาสมยัสตูรวา

เย เกจ ิ พทุธฺ ํสรณ ํคตา  เส
น เต  คมิสสฺนตฺ ิอปายภมูึ
ปหาย มานสุ ํเทหํ
เทวกาย ํปรปิูเรสสฺนตฺิ.

“บคุคลเหลาใดเหลาหนึง่  ถงึพระพทุธเจาวาเปนสรณะ  บคุคล
เหลานั้น จักไมไปสูอบายภูมิ   ละกายที่เปนของมนุษยแลว  จักยัง
เทวกายใหเตม็รอบ” ดงันี้

พระคาถานี ้เรียก กายมนษุยวา “มานสุเทหะ” ซึง่แปลวา “กายอนั
เปนของมอียแูหงมนษุย”   เรยีกทพิยกาย วา “เทวกาย”  โดยความ
กเ็หมอืนกนั.

ธรรมกายนัน้ เชนพระบาลใีนอคัคญัญสตูร แหงสตุตันตปฎกวา๑๑

“ตถาคตสสฺ เหต ํวาเสฏฐา อธวิจน ํธมมฺกาโย อติปิ พรฺหมฺกาโย
อติปิ ธมมฺภโูต อติปิ พรฺหมฺภโูต อติปิ”

“ดกูอนวาเสฏฐโคตรทัง้หลาย คำวา ธรรมกาย กด็ี
พรหมกาย กด็ ี ธรรมภตู ก็ด ี พรหมภตู กด็ ีเปนชือ่ของตถาคต”

ชัน้ของทพิยกาย

๑๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๑ ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค ขอที ่๕๕ หนา ๙๒.
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ทีค่ำกึง่คาถาวา ปหาย มานสุ ํเทห ํเทวกาย ํปรปิเูรสสฺนตฺ ิละกายที่
เปนของมนษุยแลว จกัยงัเทวกายใหเตม็รอบ นัน้ ยอมแสดงวา เทวกาย
หรอื ทพิยกายมหีลายชัน้ คอืทีเ่ตม็รอบ คอืไมพรองกม็ ีทีไ่มเตม็รอบ ยงั
พรองกม็ ีแบงออกเปนชัน้ออน ชัน้กลาง และชัน้แก ชัน้ออนคอืชัน้ทีไ่มบรบิรูณ
ยงัไมเตม็รอบนี ้ควรจะไดแกพวกนริยาบาย ชัน้กลางควรจะไดแกชัน้ภมูเิทวดา
ชัน้แกคอืชัน้บรบิรูณ ควรจะไดแกเทวดาทีส่งูกวานัน้ขึน้ไป หรอืจะเทยีบใน
พระกายของพระสมัมาสมัพทุธเจา ชัน้แก ไดแกพระกายทีต่รสัรแูลว เชน
ทรงทพิยจกัข ุทพิพโสต ทพิยกาย ทีไ่ปโปรดคนโนนคนนี ้ชัน้กลาง เชนที่
ทรงพระสบุนิในคนืวนัใกลจะตรสัร ูชัน้ออน ในพระกายของพระสมัมาสมัพทุธ
เจา ในพทุธประวตัไิมมแีสดงถงึธรรมอนัเปนเหตใุหทพิยกายบรบิรูณนัน้
ตามพระคาถานัน้ กไ็ดแกการถึงพระพทุธเจาเปนสรณะ คอืเจรญิพทุธคณุ
นัน่เอง.

ธรรมกาย
ธรรมกาย คือกายธรรม นีเ้ปนชัน้ละเอยีด เมือ่กลาวดวยเรือ่งกาย

ธรรม จำเปนจะตองอธบิายคำวา “ธรรม” ในศพัทนี้ใหเขาใจกอน ธรรม
หรอืธาตุนัน้ ตามพยญัชนะ แปลวา “ทรง” เมือ่ถอืเอาคำวา “ทรง” เปน
ประมาณ กไ็ดความตรงกนัขามวา สภาพทีท่รงเปนธรรม สภาพทีไ่มทรง
กไ็มเปนธรรม คอืเปนอธรรม แมในสภาพทีเ่ปนธรรม ซึง่แปลวา “ทรง”
นั้น เมือ่เพงตามอาการแลว กม็อีย ู๒ อยาง คอื

๑. ทรงอยอูยางนัน้ ไมแปรผนัเปลีย่นแปลงเปนอยางอืน่ ซึง่เรียก
วา อสงัขตธรรม ธรรมทีไ่มมปีจจยัปรงุแตง หรือ อมตธรรม ธรรมทีไ่ม
ตาย อยางหนึง่

๒. ทรงอยชูัว่คราว แลวกเ็ปลีย่นแปลงเปนอยางอืน่ไป เชน รางกาย
ของคน ของสตัว หรอืสิง่ประดษิฐทกุๆ ชนดิอยางหนึง่ อยางหลงันี ้ทาน
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เรียกวา สังขตธรรมบาง สังขารธรรมบาง เพราะเปนธรรมที่มีปจจัย
ปรงุแตงขึน้ เรียกวา มตธรรม ธรรมทีต่ายสลายไปบาง.

คำวา ธรรมกาย ในทีน่ีเ้ขาใจวา หมายเอา อสงัขตธรรม หรอื
อมตธรรม ทีเ่ปนสวน โลกตุตรธาตุ หรอื โลกตุตรธรรม   ไมใช
โลกยิธาต ุหรอื โลกยิธรรม.”

ตอไปนีจ้กัไดกลาวหลกัธรรมปฏบิตั ิและวธิปีฏบิตัสิมถวปิสสนากมัมฏัฐาน ทีห่ลวงพอ
วัดปากน้ำทานไดปฏิบัติและสอนศิษยานุศิษยใหปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย
ของพระพทุธเจา เปนลำดบัๆ ไป
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

และเปนรากเหงา เปนเหตเุกดิ/เจรญิขึน้ และตัง้อยแูหงวปิสสนา

ตามพระพทุธดำรสั ทีไ่ดตรสัมหาสตปิฏฐานสตูร ดงัทีไ่ดยกไวเปนอทุเทสในตอนตน
คอื การมีสตพิจิารณาเหน็กายในกาย เหน็เวทนาในเวทนา เหน็จติในจติ และมสีติพจิารณา
เหน็ธรรมในธรรม เปนทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

เฉพาะในสวนของ การมีสตพิจิารณาเหน็ธรรมในธรรม เปนทัง้ ณ ภายใน และ
ภายนอกนัน้  ไดทรงแสดงขอกำหนด (ปพพะ) ธรรมอนัเปนอารมณของวปิสสนาไว ๕ ขอ๑๒

คอื นวิรณปพพะ ๑ ขนัธปพพะ ๑ อายตนปพพะ ๑ โพชฌงัคปพพะ ๑  และอรยิสจัจปพพะ ๑
อนึ่ง พระพุทธโฆสาจารย ผูรจนาคัมภีรพระวิสุทธิมรรค  ไดอรรถาธิบาย ธรรม

อนัเปนอารมณของวปิสสนา ไวโดยละเอยีดไวในหมวดปญญานเิทศ ๖ ขอ คอื  ๑) ขนัธ ๕
๒) อายตนะ ๑๒  ๓) ธาต ุ๑๘  ๔) อนิทรยี ๒๒  ๕) อรยิสจั ๔  และ ๖) ปฏจิจสมปุบาทธรรม ๑๒

ในทางปฏิบัติ ที่หลวงพอวัดปากน้ำทานไดปฏิบัติ และสอนในขั้นสมถกัมมัฎฐาน/
ภาวนา และอนปุสสนานัน้ ไดกลาวไปแลว   แตใครจะชีแ้สดงใหเหน็วา หลวงพอวดัปากน้ำ
ทานไดใช อบุายวธิสีงบใจในขัน้สมถภาวนา คอื  อาโลกกสณิ ๑  อานาปานสต ิ๑ และ
พุทธานุสติ ๑ ประกอบกัน จึงเปนพระกัมมัฏฐานที่มีประสิทธิภาพและมีอานุภาพมาก
อันมีผลใหธรรมอันเปนรากเหงา เปนเหตุเกิด/เจริญขึ้น และตั้งอยูแหงวิปสสนา คือ
สลีวิสทุธิ และจติตวิสทุธ ิเกดิและเจรญิขึน้เปนอยางดี

“จติตวิสทุธ”ิ คอื ความหมดจดแหงจติ คอื บรสิทุธิผ์องใสจากนวิรณปูกเิลส เปนจติที่
ออนโยน ควรแกงานเจรญิอภญิญาและวชิชา คณุเครือ่งใหเหน็แจงรแูจงสภาวธรรมและ
อรยิสัจจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ  และเปนคณุเครือ่งชวยกำจดัอวชิชามูลรากฝายเกดิทกุข
ทัง้ปวง

อนึง่  วปิสสนายอมเกดิและเจรญิขึน้ไดจากสมาธ ิตัง้แตระดบั “อปุจารสมาธ”ิ
๑๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๐ ทฆีนกิาย มหาวรรค ขอ ๒๙๐-๒๙๙ หนา ๓๓๕-๓๕๐.
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ขึน้ไปถงึจตุตถฌาน   กลาวคอื เม่ือผปูฏบิตัิภาวนา หรอืพระโยคาวจร เจริญสมถกมัมัฏฐาน
ถือเอาอคุคหนมิติได คอืเหน็นมิติใสแจม ตดิตาช่ัวคราว   ระดบันีจ้ติสงบตัง้ม่ันไดชัว่คราว
ชือ่วา “อปุจารสมาธิ” และระดบั “อปัปนาสมาธิ”  อนัเปนเบือ้งตนของปฐมฌาน กลาวคอื
ตอเมือ่ผปูฏบิตัิสมถภาวนาถอืเอาปฏภิาคนมิิตได  คอืเหน็นมิิตใสแจมติดตาตดิใจไดนาน  จติ
เปนสมาธติัง้มัน่ไดนาน  นีเ้ปนสมาธจิติระดบั “อปัปนาสมาธ”ิ  อนัเปนเบือ้งตนของปฐมฌาน
(ประกอบดวยวิตก วิจาร ปต ิ สุข เอกัคคตา)  อันใหสามารถพัฒนาจาก ปฐมฌาน เปน
ทตุยิฌาน ตติยฌาน และถงึ จตตุถฌาน ไดสะดวก

รปูฌาน ๔ นี ้เปนสมาธติัง้มัน่ และออนโยนควรแกงานเจรญิอภญิญาและวชิชา
คุณเครื่องชวยใหเห็นแจง/รูแจงสภาวธรรมและอริยสัจจธรรมตามที่เปนจริง จึงชื่อวา
“สมัมาสมาธ”ิ  ๑ ในอรยิมรรคมีองค ๘

เมื่อผูเจริญภาวนาอาศัยอุบายวิธี ๓ อยางประกอบกัน อันเปนอุบายวิธีที่ใหจิตสงบ
ตั้งม่ัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามที่หลวงพอวัดปากน้ำทานไดปฏิบัติและแนะนำสั่งสอน
ประกอบกบัอบุายวธิใีหใจ (ความเหน็ดวยใจ-ความจำ-ความคดิ-ความรู)  รวมหยดุลง ณ
ศูนยกลางกาย (ฐานที่ ๗) อันเปนที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั้น จิตใจดวงเดิมที่ตั้งอยู
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยนัน้ ปลอยนมิติ และตกศูนย (คอืดบั - เหน็วาง หายไป)
ไปยงัศนูยกลางกายฐานที ่๖   ปรงุ (ดวยศลีกศุล และภาวนากศุล เปนตน) เปนจติใจดวงใหม
เปน “กศุลจติ” ประกอบดวย วติก วจิาร ปต ิสขุ และ เอกคัคตา  ตั้งอยูกลาง “ดวงธรรม”
ทีท่ำใหเปนกาย ทีบ่รสิทุธิผ์องใสจากกเิลสนวิรณ ลอยเดนใสแจมขึน้มา  หยดุนิง่ตรงศนูย
กลางกายฐานที ่๗  จงึเปนจติตัง้มัน่และบรสิทุธิ ์ผองใส ควรแกงาน โดยแท

โดยนยันี ้“อภญิญา” คอืคณุวเิศษตางๆ มีทพิพจกัขุ ทพิพโสต เปนตน ยอมเกดิและ
เจรญิขึน้  ชวยใหเจริญ “วชิชา” ไดแก วชิชา ๓ วชิชา ๘  คณุเครือ่งใหรเูหน็สภาวธรรม
และสัจจธรรมดวยการที่ไดทั้งรู และทั้งเห็น กลาวคือ เมื่อพระโยคาวจรหรือผูปฏิบัติ
วปิสสนาประสงคจะยกธรรมอนัเปนอารมณของวปิสสนาใดขึน้พจิารณา  ยอมสามารถ
เจริญปญญาจากการที่ไดทั้งรูและทั้งเห็นแจงสภาวธรรมและสัจจธรรมตามที่เปนจริง
ตามรอยบาทพระพทุธองค (ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด)
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ความจรงิแทแลว  ผทูีเ่จรญิภาวนา หรอืปฏบิตัสิมถวปิสสนากมัมัฏฐานขึน้ (ใหเจรญิได)
ยอมเปนบคุคลผไูดเคยประกอบบญุกศุลคณุความด ีมทีานกศุล ศลีกศุล และภาวนากศุล
เปนตน สัง่สมมากอนแลว ตัง้แตอดตีชาติ ถงึภพชาตปิจจบุนั   แตขณะปจจุบนั กอนอบรมจติ
(จติตสิกขา)   เมือ่ยงัประมาท ขาดสตสิมัปชญัญะ ดวยปญญาอนัเหน็ชอบอย ู กป็ระพฤติ
ผิดศีลผิดธรรมไปตามสวน   ปลอยจิตใจใหเปดชองเปดโอกาส ใหกิเลสจรเขามาผสม
ปนเปนอยดูวยกันกบับญุกศุล  ทำนอง “วดักเ็ขา-เหลากด็ืม่”  ประพฤตตินเสพสขุอยดูวย
“กามสขุลัลกิานโุยค”   คอืประพฤตสิดุโตงไปขางหาความสขุสบาย ดวยรปู-เสยีง-กลิน่-รส-
สิง่สมัผสัทางกาย ทีน่ากำหนดัยนิด ี และตดิอยกูบัลาภ-ยศ-สกัการะสรรเสรญิ-สขุ เปนตน   ทำให
จิตใจขุนมัวดวยกิเลสนิวรณ  จึงไมเห็นดวงธรรมที่ทำใหเปนกายที่บริสุทธิ์ผองใส ดวย
บญุกศุลระดบัตางๆ นัน้

ตอเมือ่กระทำคณุความด ีสัง่สมบญุกุศลแกกลาข้ึนกวาบาปอกศุล บญุกุศลจงึจะชวย
กระตนุเตอืนใหปรารถนาทีจ่ะแสวงหาความสงบกาย-สงบใจ และสจัจธรรม  ดวยการสนใจ
เขาศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรม เริ่มดวยการฟงเทศนฟงธรรม  ศึกษาหาความรูจากครู
อาจารย ผูรูธรรม และ/หรือ จากตำรับตำรา/คัมภีรตางๆ  พอใหเขาใจเหตุและผลดีของ
การศกึษาสมัมาปฏบิตัิ   ครัน้มจีติใจนอมเขาสกูระแสธรรมมากขึน้   จงึเขาศกึษาอบรมกาย-
วาจา-ใจ โดยทานกศุล ศลีกศุล และภาวนากศุล เปนตน  ในสำนกัของคณุครอูาจารยตางๆ
ทีต่นถกูอธัยาศยั และเลือ่มใสศรทัธา-เชือ่ถอื-นบัถอื

สำหรับการเจริญภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔  ถึงธรรมกายของพระพุทธเจา ที่
หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ทานปฏบิตัิไดผลดแีลวแนะนำ สัง่ สอน
ศษิยานศุษิยนัน้ ในเบือ้งตนการเจรญิสมถภาวนา โดยมศีลีเปนบาทฐาน ใหจติใจสงบ ใหใจ
หยดุใจนิง่ดวยอบุายวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ ๓ อยาง คอื อาโลกกสณิ ๑ อานาปานสต ิ๑ และ
พทุธานสุติ ๑ ประกอบกนั   ใหใจเปนสมาธแินบแนนมัน่คง ถงึขัน้ฌานจติ  ตัง้แตปฐมฌาน
ขึน้ไป   จงึเกดิองคคณุ (องค ๕)  ไดแก วติก วจิาร ปต ิสขุ และ เอกคัคตา เปนคณุเครือ่ง
กำจัดกิเลสนิวรณเครื่องกั้นปญญา (ถีนมิทธะ วิจิกิจฉา พยาบาท อุทธัจจกุกกุจจะ และ
กามฉนัทะ) ใหจติใจตัง้มัน่ ผองใส และออนโยน ควรแกงาน และใหไดเขาถึงธรรมในธรรม
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เริ่มต้ังแต “มนุษยธรรม” ที่เคยไดประกอบบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีดวยทานกุศล
ศลีกศุล ภาวนากศุล เปนตน มากอนแลว (ปพุเฺพ กตปุญฺตา)  เหน็เปนดวงใสแจมปรากฏ
ขึน้ ณ ศนูยกลางกายฐานที ่๗ (เหนอืระดบัสะดอื ๒ นิว้มอื) เปนทีต่ัง้ “กำเนดิธาตธุรรมเดมิ”
ไดแก ธาตลุะเอยีดของ “รปูขนัธ” ซึง่ขยายสวนหยาบออกมาเปน “ดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กาย (มนษุย)” ซึง่มีธาตลุะเอยีดของ “ธาตนุ้ำ” เปนดวงใสเลก็ๆ อยสูวนหนา   “ธาตดุนิ”
เปนดวงใสเลก็ๆ อยทูางดานขวา   “ธาตไุฟ” เปนดวงใส อยทูางดานหลงั   และ “ธาตลุม”
เปนดวงใส อยดูานซาย   ทำหนาทีค่วบคมุสวนทีเ่ปนของเหลว ของหยาบแขง็ อณุหภมูิ
และลมปราณทีป่รนเปรออยใูนรางกาย ใหอยใูนสภาวะพอเหมาะ และปรงุแตงธาตหุยาบ
ไดแก อาหาร เครือ่งดืม่ และลมหายใจเขา-ออก หลอเลีย้งรางกาย และใหเจรญิเตบิโต
เปนกายเนือ้   และยงัมีธรรมชาต ิ๔ อยางของใจ คอื “ดวงเหน็” ทีข่ยายสวนหยาบออกมา
จากธาตลุะเอยีดของเวทนาขนัธ มขีนาดประมาณเทาเบาตาของผเูปนเจาของ    “ดวงจำ”
ซึง่ขยายสวนหยาบออกมาจากธาตลุะเอยีดของสญัญาขนัธ  มขีนาดเทาดวงตาทัง้หมดของผู
เปนเจาของ     “ดวงคดิ” หรอื “ดวงจิต” ซึง่ขยายสวนหยาบออกมาจากธาตลุะเอยีดของ
สงัขารขันธ มขีนาดประมาณเทาดวงตาดำ แตใสบรสิทุธิ ์ลอยอยใูนเบาะน้ำเลีย้งของหวัใจ
ประมาณเทา ๑ ซองมอืของผเูปนเจาของ    และ “ดวงรู” ซึง่ขยายสวนหยาบออกมาจาก
วญิญาณขนัธ ขนาดเทาแววตา ใสสวางบรสิทุธิต์ามระดบัภมูธิรรม

ดวงเหน็ ตัง้ซอนอยตูรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย   ดวงจำ ตัง้ซอนอยตูรง
กลางดวงเหน็    ดวงคิด ตัง้ซอนอยตูรงกลางดวงจำ   และ ดวงร ูตัง้ซอนอยตูรงกลางดวงคดิ
คือ ตัง้ซอนอยตูรงกลางของกลาง จากหยาบไปหาละเอยีดถงึสดุละเอยีด คือ “ดวงรู”

“ดวงธรรมที่ทำใหเปนกาย” ประกอบดวยธาตุละเอียดของ มหาภูตรูป ๔ คือ
ธาตนุ้ำ-ธาตดุนิ-ธาตไุฟ-ธาตลุม และ ตรงกลางเปน “อากาศธาตุ” กลางอากาศธาตเุปน
“วญิญาณธาตุ” รวมเปนธาต ุ๖   เมือ่ธาตทุัง้ ๖ นีม้ารวมกันตรงศนูยกลางกาย หลวงพอ
วดัปากน้ำทานเรยีกชือ่วา “ดวงปฐมมรรค” เพราะเปนหนทางเบือ้งตนไปสมูรรคผลนพิพาน
ถาธาตทุัง้ ๔ (ธาตนุ้ำ-ดนิ-ไฟ-ลม) วปิรติแปรปรวน ไมไดสวน  ผนูัน้กเ็จบ็ไข   ถาธาตทุัง้ ๖
ของผใูดแตกสลาย คมุกนัไมตดิ  ผนูัน้ถงึความแตกดบั คอืตาย
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“ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย” ซึง่ขยายสวนหยาบออกมาจากธาตลุะเอยีดของ “รปูขนัธ”
ทีม่มีาต้ังแตมาต้ังปฏสินธวิญิญาณในมดลกูมารดา เปน “กลลรปู” เปนทีร่วมของมหาภตูรปู ๔
และขยายสวนหยาบออกมาเปนกายเนือ้นีเ้อง คอื สวนทีเ่ปน “รปูขนัธ” กลาวคอื “รูปธรรม”
และเปนทีต่ัง้ของธรรมชาต ิ๔ อยาง ของใจ (ดวงเหน็-ดวงจำ-ดวงคดิ-ดวงรู) ซึง่ขยายสวน
หยาบออกมาจากธาตลุะเอยีดของ “นามขนัธ ๔” ทีต่ัง้ซอนกนัเปนชัน้ๆ กนัเขาไปขางในนัน้เอง
คอืสวนทีเ่ปน “นามขนัธ ๔” กลาวคอื “นามธรรม” ทีไ่มอาจเหน็ไดดวยสายตาเนือ้    ดงัที่
พระพทุธองคไดตรสัวา “เหน็ไดยาก”  ดงัพระพทุธดำรสัวา๑๓

“สทุทุทฺส ํ สนุปิณุํ ยตถฺ กามนปิาตนิํ
จติตฺ ํรกเฺขถ เมธาวี จติตฺ ํคตุตฺ ํสขุาวห”ํ

แปลความวา
“ผูมีปญญา พึงรักษาจิตที่เห็นไดยากนัก ละเอียดนัก มักตกไป

ในอารมณทีน่าใคร   [เพราะวา] จติทีค่มุครองแลว นำสขุมาให”
ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย (รปูขนัธ ๑) และเหน็-จำ-คดิ-ร ูคือ “ใจ” (นามขนัธ ๔)

รวมเปนขนัธ ๕ สวนละเอยีด นีเ้อง  ทีข่ยายสวนหยาบออกมาเปนกายเนือ้และจติใจของมนษุย
หรอืสตัวโลกทัง้หลาย  อนั

ก. เปนสภาพไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ คอื เปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจจัย   เหตปุจจัยฝาย
บญุกศุลปรงุแตง ชือ่วา “ปญุญาภสิงัขาร”    เหตปุจจัยฝายบาปอกศุลปรงุแตง ชือ่วา
“อปญุญาภสิงัขาร”   เหตปุจจยัทีไ่มหวัน่ไหว ไดแก สมาธจิติตัง้แตปญจมฌานถงึอรปูฌาน ๔
ชือ่วา “อเนญชาภสิงัขาร”

ข. ทนอยใูนสภาพเดมิไมไดนานตลอดไป เปนทกุข (ทกุขฺํ) และ
ค. ตองแตกสลายหมดสภาพเดมิของมนัไปในทีส่ดุ  ไมมสีาระในความเปนของเทีย่ง

ไมมสีาระในความเปนสขุทีถ่าวรตลอดไป   และไมมสีาระในความเปนตวัตนทีถ่าวรแทจริง
ของใครผใูด ชือ่วา เปนอนตัตา (อนตตฺา)
๑๓ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย ธรรมบท ขอ ๑๓ หนา ๑๙.
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ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย อนัประกอบดวย “มหาภตูรูป ๔” ตัง้แตกายสดุหยาบ คอื
“กายเนือ้” ไปจนสดุกายละเอยีด คอื กายอรปูพรหม เปนทีต่ัง้ของกศุลจติ อนัมทีานกศุล-
ศลีกศุล-ภาวนากศุล เปนตน ชือ่วา “กสุลา ธมัมา”    หรอืเปนทีต่ัง้ของอกศุลจติของผมูี
ความประพฤตปิฏบิตัทิีผ่ดิศลี-ผดิธรรม ดวยเจตนาความคดิอานทางใจทีป่ระกอบดวยกิเลส
ตณัหา อปุาทาน เปนตน ชือ่วา “อกสุลา ธมัมา”     และ/หรอืเปนทีต่ัง้ของธรรมกลางๆ
ไมด-ีไมชัว่ ชือ่วา “อพัยากตา ธมัมา”    นีเ้อง จงึประมวลรวมความวา

๑) ธาต ุ (มหาภตูรูป ๔ ทีข่ยายสวนหยาบออกมาเปนกาย) เปนทีต่ัง้ของธรรมฝาย
บุญกุศล หรือ ฝายบาปอกศุล หรอืฝายกลางๆ ไมดไีมชัว่

๒) ดวงธรรมที่ทำใหเปนกาย ซึ่งขยายสวนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของ
“รปูขนัธ”  และเปนทีต่ัง้ทีอ่าศยัของ “จติใจ” คอื “นามขนัธ ๔” ซึง่ขยายสวนหยาบออกมา
จากธาตลุะเอยีดของเวทนาขนัธ-สญัญาขันธ-สงัขารขันธ-วญิญาณขนัธ   ซึง่มมีาตัง้แตมา
ตั้งปฏิสนธิวิญญาณในครรภมารดาเปน “กลลรูป” นี้เอง ที่เปน “ดวงไปเกิด-มาเกิด”
และมสีภาพไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ เพราะตองเปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจจัยฝายด ีฝายชัว่ และ
ฝายกลางๆ เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ และเปนอนตัตา (อนตตฺา)

๓) ความเปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจจยัฝายดี หรอื ฝายชัว่ ตามทีก่ลาวในขอ ๒) นัน้
เปนไปตามสายปฏจิจสมุปบาทธรรมตลอดสาย ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก ตราบใดที่
“อวชิชา” ยงัมีอยใูนจติตสนัดานของสตัวและทำหนาทีอ่ย ู  กลาวคอื

ณ ภายใน  ถาเหตุปจจัยฝายบุญกุศลที่ละเอียดประณีตและแกกลายิ่งขึ้นเพียงไร
ปรุงแตงสัตวนั้น    กายในกาย ณ ภายในของสัตวนั้นก็บริสุทธิ์ผองใสและโตใหญยิ่งขึ้น
ตามสวนแหงบุญกุศลปรุงแตงนั้น  เปนกายมนุษยละเอียด, กายทิพย-กายทิพยละเอียด,
กายพรหม-กายพรหมละเอยีด,  กายอรปูพรหม-กายอรปูพรหมละเอยีด  เวทนาในเวทนาของ
กายละเอยีดนัน้กเ็สวย “สขุเวทนา” ทีล่ะเอยีดประณตียิง่ข้ึนเพยีงนัน้  จติในจติของสตัวนัน้
กบ็รสิทุธิผ์องใสยิง่ข้ึนไปตามสวน    ธรรมในธรรม คอืดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายละเอยีดนัน้ๆ
ดวยบญุกศุลทีล่ะเอยีดประณตี แกกลาเปนบารมี-อปุบารมี-ปรมตัถบารมเีพียงไร  กโ็ตใหญ
ใสบรสิทุธิ ์ มรีศัมปีรากฏสวาง มากเพยีงนัน้
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ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย นีแ้หละ  ทีห่ลวงพอวดัปากน้ำทานเรยีกอกีอยางหนึง่วา
“ดวงบญุ”   และทานไดรไูดเหน็วา “ทะเลบญุ” อยตูรงนี ้   เม่ือผปูฏบิตัธิรรมบำเพญ็บญุ
กศุลคณุความดแีกกลายิง่ขึน้   “ดวงบญุ” นีก้จ็ะขยายโตขึน้เรือ่ยๆ จนเตม็สวน ขนาดประมาณ
เทา ๑ คบืของผเูปนเจาของ หรอืประมาณเทาดวงจนัทรดวงอาทติย    “ดวงบญุ” ทีข่ยายโต
ขึน้ประมาณได ๑ คบืนี ้ เม่ือบำเพญ็กุศลคณุความดแีกกลาข้ึน จะกลัน่ตวัเองเปน “บารม”ี
ไดประมาณเทา ๑ องคลุมีอืของผเูปนเจาของ    เมือ่บำเพญ็กุศลคณุความดแีกกลายิง่ข้ึนไป
อกี จนดวงบารมขียายโตเตม็สวนประมาณเทา ๑ คบืของผเูปนเจาของ  จะกลัน่ตวัเองเปน
“อปุบารม”ี ไดเทา ๑ องคลุมีอื   และเมือ่บำเพญ็กศุลคณุความดแีกกลาอยางยิง่ยวดขึน้ไปอกี
จนดวงอุปบารมีขยายโตเต็มสวนประมาณ ๑ คืบของผูเปนเจาของ  จะกลั่นตัวเองเปน
“ปรมตัถบารม”ี ไดประมาณ ๑ องคลุมีอืของผเูปนเจาของ    เม่ือบำเพญ็ปรมตัถบารมแีก
กลาจนดวงปรมตัถบารมขียายโตเตม็สวนเทา ๑ คบื ของผเูปนเจาของครบทัง้ ๑๐ ประการ
คือ ทานปรมัตถบารมี ศีลปรมัตถบารมี เนกขัมมปรมัตถบารมี ปญญาปรมัตถบารมี
วิริยปรมัตถบารมี  ขันติปรมัตถบารมี  สัจจปรมัตถบารมี  อธิษฐานปรมัตถบารมี
เมตตา-ปรมตัถบารม ีและอเุบกขาปรมตัถบารม ี   ซึ่งพัฒนามาจาก “บญุ” ทีป่ระพฤติ
แกกลายิง่ยวดขึน้เปนบารม ี อปุบารม ี และปรมตัถบารมี ตามลำดบั ชัน้ละ ๑๐ ประการ
รวมเปนบารม ี๓๐ ทศั  ตัง้อยตูรงกลางของกลางซึง่กันและกนัตามลำดบับญุบารม ี  ตรง
กลางกำเนดิธาตธุรรมเดมินัน่เอง

บญุ บารม ีอปุบารม ีปรมตัถบารม ีของผใูดทีไ่ดบำเพญ็บญุกุศลคณุความดอียางยิง่ยวด
แกกลาจนเตม็สวน ๓๐ ทศั ดงักลาวมาแลวนี ้  สำหรบัผปูรารถนาความบรรลมุรรค-ผล-นพิพาน
ในระดบัปรกตสิาวก เม่ือไดบำเพญ็บญุกศุลคณุความดอียางยิง่ยวด แกกลา จนปรากฏดวง
ปรมัตถบารมีเต็มสวนไดประมาณ ๑ คืบของผูเปนเจาของทั้ง ๑๐ ประการ ดังที่กลาวมานี้
ในภพชาติใด ก็จะสามารถบำเพ็ญสมณธรรมใหไดบรรลุมรรค-ผล-นิพพานไดในภพชาตินั้น
สวนผปูรารถนาสงูกวานี ้ไดแก ผปูรารถนาความบรรลมุรรคผลนพิพานในระดบัอสตีมิหาสาวก
พุทธอุปฏฐาก พุทธบิดา-พุทธมารดา ถึงพระปจเจกพุทธเจา และพระสัพพัญูพุทธเจา
ผบูำเพญ็บารมใีนระดบัปญญาธกิโพธสิตัว-ศรัทธาธกิโพธสิตัว-วริยิาธกิโพธสิตัว เปนตน กต็อง
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บำเพญ็บญุบารมมีากกวา  เปนระยะเวลายาวนานกวา   จนกวาดวงบญุ บารม ีอปุบารมี
ปรมตัถบารม ีจะเตม็สวนครบชัน้ละ ๑๐ ประการ รวมเปน “บารม ี๓๐ ทศั” ตามศกัด์ิแหง
บารมญีาณของแตละทาน

ดวงบญุ บารม ีอปุบารม ีปรมตัถบารม ีทัง้ ๑๐ ประการนี ้ เม่ือปฏบิตัไิดถงึธรรมกาย
ทีล่ะเอยีดๆ และบรสิทุธิผ์องใสดแีลว จะสามารถร-ูเหน็ไดดวย “ญาณรตันะ” ของพระธรรม
กายทีบ่รสิทุธิผ์องใสนัน่เอง   และ ญาณรตันะของธรรมกายนีแ้หละทีใ่หสามารถร-ูเหน็
ความเปนไปของสตัวโลกในภพ ๓ คอื  กามภพ (ทีร่วมเทวโลก-มนษุยโลก-และโลกของ
เปรต สตัวนรก อสรุกาย และสตัวเดรจัฉาน)   รปูภพ (ภพของรปูพรหม)   และ อรปูภพ (ภพ
ของอรปูพรหม) ตามทีเ่ปนจรงิทัง้สิน้  และใหสามารถรเูหน็ไปถงึ “อายตนะ คอื พระนพิพาน”
ตามทีเ่ปนจรงิ ตามพระพทุธดำรสัตรสัไวในนพิพานสตูรที ่๑ วา

“อตถฺ ิภกิขฺเว ตทายตน.ํ   ยตฺถ  เนว ปฐว ี น อาโป  น เตโช
น วาโย  น อากาสานจฺายตน ํ น วิญฺาณจฺายตน ํ น อากิจฺญฺายตนํ
น เนวสญฺานาสญฺายตน ํ นาย ํโลโก  น ปรโลโก  น อโุภ จนทฺมิสรุยิา
ตมห ํภกิขฺเว เนว อาคต ึวทาม ิ  น คต ึ  น ฐติ ึ  น จตุ ึ  น อปุปฺตตฺึ
อปปฺตฏิฐ ํ อปปฺวตตฺ ํอนารมมฺณเมว   ต ํเอเสวนโฺต ทกุขฺสสฺาติ.”๑๔

แปลความวา
“ภกิษทุัง้หลาย อายตนะ [คอืพระนพิพาน] นัน้ มอีย.ู
ดนิ น้ำ ไฟ ลม  อากาสานญัจายตนะ วญิญานญัจายตนะ อากญิจัญ-

ญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  โลกนี้ โลกหนา พระจันทรและ
พระอาทติยทัง้สอง ยอมไมมใีนอายตนะ [คอืพระนพิพาน] นั้น.

ภกิษุทัง้หลาย  เรายอมไมกลาวซึง่อายตนะ [คอืพระนพิพาน] นัน้วา
เปนการมา เปนการไป เปนการตัง้อย ูเปนการจตุ ิเปนการอบุตัิ.

อายตนะ [คอืพระนพิพาน] นัน้ หาทีต่ั้งอาศยัมไิด  มไิดเปนไป  หา
อารมณมไิด.   [พระนพิพาน] นั้นแล เปนทีส่ดุแหงทกุข.”

๑๔ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย อทุาน ขอ ๑๕๘ หนา ๒๐๖-๒๐๗.
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เมื่อผูปฏิบัติพระสัทธรรม-ไตรสิกขาไดแกกลายิ่งข้ึน เปนอธิศีล-อธิจิต-อธิปญญา
ปฐมมรรค-มรรคจิต-มรรคปญญา,  ถึงพุทธธรรม ตั้งแตโคตรภูญาณขึ้นไป ก็จะปรากฏ
กายธรรม หรอื “ธรรมกาย” ตัง้แต ธรรมกายโคตรภู  ซึง่มีขนาดหนาตัก ความสงู และ
เสนผาศูนยกลางดวงธรรมประมาณ ๔ วาครึ่งข้ึนไป และตอๆ ไปถึงธรรมกายอรหัต ซึ่งมี
ขนาดหนาตัก ความสงู และเสนผาศนูยกลางดวงธรรม ๒๐ วาข้ึนไป  บรสิทุธิผ์องใสและมี
รศัมสีวางยิง่นกั

เมื่อเจริญภาวนารวมใจใหหยุดใหนิ่ง ถูกศูนยถูกสวน ตรงกลางของกลางกำเนิด
ธาตธุรรมเดมิของกายในกาย สดุกายหยาบ-กายละเอยีดตอๆ ไปจนสดุละเอยีด ของกายใน
ภพ ๓ และไดถงึกายธรรมกายเพยีงไร    “อภญิญา” คณุธรรมอนัเปนความสามารถพเิศษ
ไดแก ทพิพจกัษ-ุทพิพโสต เปนตน ยอมเจรญิขึน้ถงึสมนัตจกัษุ และ พทุธจกัษุ  ใหผูปฏิบติั
สามารถรเูหน็ความเปนไปของสตัวโลก ทัง้ใน “สคุตภิพ” ไดแก ภพมนษุย, เทวโลก, มารโลก,
พรหมโลก, อรปูโลก  และทัง้ใน “ทคุคตภิพ” อนัเปนภพภมูเิบือ้งต่ำ ไดแก ภพภมูขิองเปรต
อสรูกาย สตัวนรก และ สตัวเดรจัฉาน  และแมสตัวนรกโลกนัตทีเ่กาะอยตูามขอบจกัรวาล
อยูภายนอกระหวางจักรวาล และใหสามารถเขาถึงและไดรูเห็นถึงโลกุตตรภูมิ อันเปน
ภมูธิรรมทีส่งูพนโลก ไดแก “อายตนะคอืพระนพิพาน” เปนทีส่ถิตอยขูองพระนพิพานธาตุ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ ของพระอรหันตขีณาสพ ผูดับ
ขนัธปรนิพิพานดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาต ุเปนอมตธรรม มรีศัมสีวางไสว  เสวยบรม
สขุอยางถาวร อยเูตม็พระนพิพาน   นบัพระพทุธเจา และพระอรหนัตขณีาสพ ทีด่บั
ขนัธปรนิพิพานดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาต ุสถติอยใูนอายตนะคอืพระนพิพานตอๆ ไป
นบัอสงไขยอายธุาตอุายบุารมไีมถวน

แตกายในกาย ณ ภายใน ละเอียดและใสบริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปนี้ ผูปฏิบัติธรรม
จะสามารถปฏบิตัเิขาถงึ ไดร-ูเหน็หรอืไมเพียงไร  ขึน้อยทูีว่ธิปีฏบิตัภิาวนา อบรมใจให
สงบ-ใหหยดุ-ใหนิง่ ถกูศนูยถกูสวน ตรงกลางของกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ ของกาย
ในกาย อนัเปนทีต่ัง้ของจติในจติ และธรรมในธรรม ใหทพิพจกัษ-ุสมนัตจกัษ-ุพทุธจกัษุ
เกดิและเจรญิขึน้ไดเพยีงไร กจ็ะสามารถร-ูเหน็ไดเพยีงนัน้
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สวน ผทูีป่ระพฤตปิฏบิตัทิีเ่ปนบาปอกศุล ดวยเจตนาความคดิอานทางใจทีส่มัปยตุ
ดวยกเิลส ตณัหา อปุาทาน  ยอมเปนเหตปุจจัยใหจติใจเศราหมอง ไมผองใส เปลีย่นภพ/
ภมูเิปน “ทคุคต”ิ ทนัท ีตามสายปฏจิจสมปุบาทธรรม  ใหกายในกายซอมซอเศราหมอง
เวทนาในเวทนา กเ็ปนทกุขเวทนา   จติในจติกข็นุมวัเศราหมอง  ธรรมในธรรมกเ็ปน
อกศุลธรรม (อกสุลาธมัมา) ปรงุแตง  ชือ่วา “อปญุญาภสิงัขาร”   จติใจยอมมดืมัว ใหไม
สามารถจะรูเห็นนรก-สวรรค-นิพพานไดเลย

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาจึงไดตรัสวา๑๕

“จติเฺต สงฺกลิฏิเฐ  ทคุคฺต ิปาฏกิงขฺา.
เมือ่จติเศราหมองแลว ทคุคตเิปนอนัหวงัได”   และวา
“จติเฺต อสงกฺลิฏิเฐ สคุต ิปาฏกิงขฺา.
เมือ่จติไมเศราหมอง [ผองใส] แลว สคุตเิปนอนัหวงัได”

เพราะฉะนัน้  ผปูระพฤตปิฏบิตัธิรรม ดวยการศกึษาสมัมาปฏบิตัไิดสงูขึน้เพยีงไร  ยอม
ไดรับผลเปนวิบากจากบุญกุศลปรุงแตง ใหเปนผูมีสติปญญารอบรูบาป-บุญ คุณ-โทษ,
รผูดิ-ชอบ ชัว่-ด,ี  รอบรทูางเจรญิทางเสือ่มแหงชวีติตามทีเ่ปนจรงิ  จงึเลอืกดำเนนิชวีติไปสู
ความสำเรจ็  ถงึความเจรญิรงุเรอืง และสนัตสิขุในชวีติ และถงึความพนทกุข ไดดกีวาผไูม
สนใจศกึษาสมัมาปฏบิตัิธรรม  และกลบัประกอบกรรมอนัเปนบาปอกศุล ประพฤตผิิดศลีผดิ
ธรรม ตดิอยใูนอบายมขุ  ใหไดรบัผลเปนโทษเปนความทกุขเดอืดรอนทัง้ในภพชาตปิจจบุนั และ
ในสมัปรายภพตอๆ ไปไมมทีีส่ิ้นสดุ

สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล และ จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแหงจิต นี้เอง คือ
ธรรมเปนรากเหงา เปนเหตเุกดิ/เจรญิขึน้ และตัง้อยแูหงวิปสสนา และเปนปทฏัฐาน คอื
เหตใุกลแหงปญญา ดวยประการฉะนี ้ สมดงัทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดตรสัไววา๑๖

“สมาธ ึภกิขฺเว ภาเวถ.   สมาหโิต ยถาภตู ํปชานาต”ิ
“ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจงยงัสมาธใิหเกดิ.   ชนผมูสีมาธ ิยอม

รตูามจริง [วานีท้กุข นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา].”
๑๕ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๒ มชัฌมินกิาย มลูปณณาสก ขอ ๙๒ หนา ๖๔.
๑๖ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๑๖๕๔ หนา ๕๒๐.
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บทที่ ๒  วิสุทธิ ๕ : ธรรมเปนตัววิปสสนา

วสิทุธ ิ๕  ธรรมอนัเปนตวัวปิสสนา ไดแก ทฏิฐวิสิทุธ ิ(ความหมดจดแหงความเหน็) ๑
กงัขาวติรณวสิทุธ ิ (ความหมดจดแหงปญญาที่ขามพนความสงสัย) ๑  มัคคามัคคญาณ-
ทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงปญญารูเห็นวาเปนทางหรือมิใชทาง) ๑  ปฏิปทาญาณ-
ทสัสนวสิทุธ ิ(ความหมดจดแหงปญญาเครือ่งรเูหน็ทางดำเนนิทีถ่กู คอื ในทางทีจ่ะใหอรยิมรรค
เกดิขึน้) ๑   และญาณทสัสนวสิทุธิ (ความหมดจดแหงปญญาเครือ่งรเูหน็) ๑

เม่ือพระโยคาวจรเจริญ “อนุปสสนา” ไดแก กายานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนานุ-
ปสสนาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  เขาถึง
กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ทีล่ะเอยีดเขาไปจนสดุละเอยีดของ
ธรรมในภพ ๓ คอื กามภพ รปูภพ อรปูภพแลว  ใหใจของอรปูพรหมละเอยีด เจริญภาวนา
หยดุในหยดุกลางของหยดุตอไป จนปลอยวางเบญจขนัธของกายในภพ ๓ นีไ้ด กจ็ะปรากฏ
กายธรรม ใหผปูฏบิตัิภาวนานัน้ดบัหยาบไปหาละเอยีด ไดเขาถึง และไดทัง้ร-ูทัง้เหน็ และ
ทัง้เปน “ธรรมกาย” ทีส่ดุละเอยีดเขาไปเพยีงไร กส็ามารถ ยกสงัขารธรรม (อปุาทนินกสงัขาร
และอนุปาทินนกสังขาร) ขึ้นพิจารณา ใหเห็นแจงสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายดวย
ปญญาวา เปนสภาพไมเที่ยง (อนิจฺจํ) เปนทุกข (ทุกฺขํ) และเปนสภาพมิใชตน (อนตฺตา)
เจริญวิปสสนาผาน กังขาวิตรณวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ถึง
ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธิ อยนูัน้   “วปิสสนาปญญา” อนัเปน โลกยิปญญา กลาวคอื เปน
ปญญาอันสัมปยุตดวยโลกิยมรรค ยอมเกิดและเจริญข้ึน เปนบาทฐานนำไปสูการเจริญ
“โลกุตตรปญญา” คือ ปญญาอันสัมปยุตดวยโลกุตตรมรรค ไดแก โคตรภูญาณ และ
มรรคญาณ คือ ญาณในอริยมรรค ๔ คือ โสดาปตติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑
อนาคามมิรรค ๑ และอรหตัตมรรค ๑ ชือ่วา “ญาณทสัสนวสิทุธ”ิ

วปิสสนาตอจากปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธิ  พระโยคาวจรยอมกำหนดร ู“วปิสสนปู-
กเิลส” อนัอาจเกดิข้ึน ยกขึน้สไูตรลกัษณแลวดำเนนิวปิสสนาญาณ ๙ (ตัง้แต อทุยพัพยญาณ
ถงึอนโุลมญาณ หรอืสจัจานโุลมกิญาณ คือ ปรชีาญาณอนัสมควรกำหนดรอูรยิสจั ๔)
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เฉพาะผูปฏิบัติสมถวิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ไดถึง “ธรรมกาย” ยอมได
“โคตรภญูาณ” โดยไมตองผานวปิสสนปูกเิลส  พระโยคาวจรยอมอาศยัโคตรภญูาณ ของ
ธรรมกายทีส่ดุละเอยีด ทีไ่ดเขาถงึ และยดึหนวงพระนพิพานเปนอารมณ    มรรคจติ
และมรรคปญญา ยอมเกิดและเจริญขึ้น  โดยการพิจารณาอริยสัจ ๔ ในกายมนุษย
กายทพิย กายรูปพรหม และกายอรปูพรหม ใหเหน็แจงโดยญาณ ๓ (สจัจญาณ กจิจญาณ
กตญาณ) มอีาการ ๑๒  นีช้ือ่วา “ญาณทสัสนวสิทุธ”ิ ความหมดจดแหงปญญาอนัไดทัง้รู
และทัง้เห็นอรยิสจั ๔ ทัง้ร-ูทัง้เหน็สภาวะของสงัขารธรรมทัง้ปวง และวสิงัขารธรรม คือ
พระนพิพาน ตามทีเ่ปนจรงิ เปน “โลกตุตรปญญา โดยแท เพราะเปนปญญาอนัสมัปยตุ
ดวยโลกตุตรมรรค (โสดาปตติมรรค สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค อรหตัตมรรค)

อนึง่ คำวา “มรรคจิต” คอื จติทีส่มัปยตุดวยมรรค และ“มรรคปญญา” คอื ปญญา
อนัสมัปยตุดวยมรรคนัน้ ยอมพฒันา คอื เจรญิมาจากสมถวปิสสนานัน่เอง ดงัที่พระพทุธ-
โฆสาจารย ไดอรรถธบิายไวในคมัภรีมโนรถปรูณีวา๑๗

“พระพทุธพจนวา จติตฺ ํภาวยีติ ความวา มรรคจติอนัสมถะใหเจรญิ
คอืใหเพ่ิมพูน ใหพัฒนาขึน้ ...   พระพทุธพจนวา ปญฺา ภาวยีติ ความวา
มรรคปญญาอันวิปสสนาใหเจริญ คือ ใหเพิ่มพูน ใหพัฒนาขึ้น ...
สหชาตธรรมทัง้ ๒  [ธรรมทีเ่กิดพรอมกนั] คอื มรรคจิตและมรรคปญญา
พระผมูพีระภาคเจาตรสัแลว ดวยประการนี”้

ในทางปฏิบัติ ธรรมกายมรรค (พระโสดาปตติมรรค พระสกทาคามิมรรค พระ
อนาคามมิรรค และพระอรหตัตมรรค) ยอมปรากฏขึน้ปหาน (ละ) สญัโญชนไดแลวตกศูนย
ในขณะจตินัน้  ธรรมกายผล กป็รากฏขึน้ใสแจม มรีศัมสีวาง เขาผลสมาบตัิ และ ยอมมี
ญาณหยัง่ร ู(โดยพจิารณาปจจเวกขณ) มรรค-ผล-นพิพาน ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

อนึง่ ถาพระโยคาวจรนัน้ไดบรรลมุรรคผลทีต่่ำกวาพระอรหตัตมรรค/ผล  ยงัจัดเปน
เสขบคุคลอย ู ยอมพจิารณาร-ูเหน็กเิลสทีล่ะได และกเิลสทีย่งัเหลอือยูอกีดวย แตถาได
บรรลพุระอรหตัตมรรค/ผล เปนอเสขบคุคลแลว กไ็มตองพจิารณากเิลสทีเ่หลอื เพราะยอม
มีญาณหยั่งรูวาสิ้นอาสวกิเลสโดยเด็ดขาดแลว
๑๗ คมัภรีมโนรถปรูณ ีอรรถกถาองัคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ภาค ๒ หนา ๓๐-๓๑.
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ธรรมอนัเปนรากเหงา เปนเหตเุกิด/เจริญข้ึน และตัง้อยแูหงวิปสสนา ๒ ประการคอื
สลีวิสทุธิ และจติตวสิทุธ ิกบั วสิทุธ ิ๕ รวมเปนวสิทุธ ิ๗  เปนเหมอืนรถ ๗ ผลัด นำผู
เจรญิสมถวิปสสนากมัมฏัฐาน/ภาวนา ไปใหถงึมรรคผลนพิพาน ดวยประการฉะนี้

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

บทท่ี ๓ ลักษณะของวิปสสนา

ลกัษณะของวปิสสนาอนัใหเจรญิ “วปิสสนาปญญา” คอื ไตรลกัษณ (ลกัษณะ ๓)
หรือ สามัญญลักษณะ คือ ความเปนเองของสังขารธรรมทั้งปวง  เปนสภาพไมเที่ยง
(อนจิจฺ)ํ  ตองเปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจจัย ทนอยใูนสภาพเดมิไมไดนาน เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ
และไมมแีกนสารสาระในความเปนของเทีย่ง ในความเปนสขุทีถ่าวรแทจรงิ และไมมสีาระใน
ความเปนตวัตน เปนบคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา ทีเ่ทีย่งแทถาวร แตประการใด ชือ่วา
เปนสภาพที่มิใชตัวตน (อนตฺตา)  สมดังพระพุทธดำรัสซึ่งตรัส วิปสสนาวิธี ในลำดับที่
พระโยคาวจรกำลังยกเบญจขันธขึ้นพิจารณาเจริญวิปสสนาปญญา เพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู
“นพิพทิาญาณ”  มปีรากฏในตลิกัขณาทคิาถาวา๑๘

“สพเฺพ สงฺขารา อนจิจฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ นพิพฺนิทฺต ิทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.
สพเฺพ สงฺขารา ทกุขฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ นพิพฺนิทฺต ิทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.
สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ นพิพฺนิทฺต ิทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.”

แปลความวา
“เมื่อใด บุคคลเห็นอยูดวยปญญาวา สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง

เมือ่นัน้ ยอมเบือ่หนายในทกุข ขอนีเ้ปนทางแหงความหมดจด.
๑๘ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย ธรรมบท ขอ ๓๐ หนา ๕๑.
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๑๙ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๘ วนิยัปฎก ปรวิาร ขอ ๘๒๖ หนา ๒๒๔.

เมื่อใด บุคคลเห็นอยูดวยปญญาวา สังขารทั้งหลายเปนทุกข
เมือ่นัน้ ยอมเบือ่หนายในทกุข ขอนีเ้ปนทางแหงความหมดจด.

เมื่อใด บุคคลเห็นอยูดวยปญญาวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
เมือ่นัน้ ยอมเบือ่หนายในทกุข ขอนีเ้ปนทางแหงความหมดจด.”

พระพทุธดำรสัตรสัตลิกัขณาทคิาถาวา สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา (ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา)
ผเูพยีงศึกษาเฉพาะความหมายของคำตามตวัอกัษร อาจเขาใจ “ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา”
นั้น วาหมายถงึ ทัง้สังขารธรรม (ทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง เชน เบญจขนัธ) ดวย และ
ทัง้วิสงัขารธรรม (ทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง คอื พระนพิพาน) ดวย

แททีจ่รงิแลว “ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา” นัน้ พระพทุธองคทรงหมายถงึเฉพาะแต
สงัขารธรรม (มเีบญจขนัธเปนตน) กบัธรรมอืน่ทีไ่มมแีกนสารสาระในความเปนตวัตน เชน
อาการตรสัร ูหรอื อาการแทงตลอดพระอรยิสจั ๔ และบญัญตัธิรรม ซึง่ไมนับวามีสภาวะ
ทีไ่มเทีย่งและเปนทกุขเหมอืนสงัขารธรรม (อปุาทนินกสงัขาร/อนปุาทนินกสงัขาร) ทัง้หลาย
กลาวคอื มแีตสภาวะทีเ่กดิขึน้และดบัไป  พระอรรถกถาจารย จงึจดัอยใูนประเภทธรรม
ทีเ่ปนอนตัตาดวย เทานัน้

ดงัพระธรรมภาษติวา๑๙

“อนจิจฺา สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺานตตฺา จ สงฺขตา.
นพิพฺานเฺจว ปณณฺตตฺิ อนตตฺา อติ ินจิฉฺยา.”

ซึง่บรูพาจารยทัง้หลายไดแปลความไวแตเดมิ (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัหลวง
พ.ศ.๒๕๐๐, พ.ศ.๒๕๑๔ และ พ.ศ.๒๕๒๑, หนา ๒๗๑   และแมฉบบัเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ.๒๕๔๙
หนา ๒๘๙   และพระไตรปฎก เลม ๘ ปรวิาร และอรรถกถา แปล เลมที ่๑๐ ขอ ๘๒๖
จดัพมิพโดยมหามกฏุราชวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๒๕, หนา ๓๒๖) วา

“สงัขารทัง้ปวงทีป่จจยัปรงุแตง ไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา
และ บญัญตั ิคอืพระนพิพาน ทานวนิจิฉยั วา เปนอนตัตา”
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อธบิายความวา คำบญัญตัวิา “พระนพิพาน” พงึเขาใจวา เปนอนตัตา ดวยประการ
ฉะนี้

เพราะเหตนุัน้  พระพทุธโฆสาจารย ผรูจนาคมัภรีพระวสิทุธมิรรค ไดอรรถาธบิาย
พระพทุธดำรสัวา “สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา” นีไ้วในคมัภรีธัมมปทฏัฐกถาวา๒๐

“ตตถฺ สพเฺพ ธมมฺาต ิปจฺกขฺนธฺาเอว อธปิเฺปตา.   อนตตฺาติ
‘มา ชรีนตฺ ุ มา มยีนตฺตูิ  วเส วตฺเตตุ ํ น สกกฺาต ิอวสวตตฺนตเฺถน อนตตฺา
สฺุญา อสสฺามกิา อนสิฺสราต ิอตโฺถ”

แปลความวา

“พระพทุธพจนวา สพเฺพ ธมมฺา ในพระคาถานัน้ พระผมูพีระภาคเจา
ทรงประสงคเอาเบญจขนัธเทานัน้.   พระพทุธพจนวา อนตตฺา ความวา
ชือ่วา อนตัตา คอื วางเปลา  ไมมเีจาของ ไมมอีสิระ  เพราะความหมาย
วาไมเปนไปในอำนาจวา ‘ใครๆ ไมอาจใหเปนไปในอำนาจวา ‘ธรรม
ทัง้ปวง จงอยาแก จงอยาตาย’”

และไดแสดงไวในคมัภรีมโนรถปรูณวีา๒๑

“สพเฺพ ธมมฺา นาล ํอภนิเิวสายาต ิ เอตถฺ  สพเฺพ ธมมฺา นาม
ปจฺกขฺนธฺา  ทวฺาทสายตนาน ิ อฏฐารส ธาตโุย   เต สพเฺพป ตณหฺา-
ทฏิฐวิเสน อภนิิเวสาย นาล ํ น ปรยิตตฺา  น สมตตฺา  น ยตุตฺา.   กสมฺา.
คหติากาเรน อตฏิฐนโต.   เต หิ ‘นจิฺจา สุขา อตตฺาติ คหติาป  อนจิฺจา
ทกุขฺา อนตตฺาว สมปฺชชฺนตฺิ.   ตสมฺา นาล ํอภนิิเวสาย.”

แปลความวา

“ในพระพทุธพจนวา สพเฺพ ธมมฺา นาล ํอภนิเิวสาย นี ้มวีนิิจฉยั
ดงัตอไปนี.้   ชือ่วา ธรรมทัง้ปวง คอื ขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘

๒๐ คมัภรีธมัมปทฏัฐกถา อรรถกถาขทุทกนกิาย ธรรมบทคาถา ภาค ๗ หนา ๖๒.
๒๑ คมัภรีมโนรถปรูณ ีอรรถกถาองัคตุตรนกิาย สตัตกนบิาต ภาค ๓ หนา ๑๙๓.
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ธรรมแมทัง้หมดนัน้ ไมควร  คือ ไมถกู ไมชอบ ไมเหมาะ ทีจ่ะยดึม่ัน
ดวยอำนาจตัณหาและทิฏฐิ.    เพราะเหตุไร  ธรรมแมทั้งหมดนั้นจึง
ไมควรยึดมั่น.   เพราะธรรมเหลานั้นไมตั้งอยูโดยอาการที่จะยึดถือไว.
จริงอยู   ธรรมเหลานั้น แมตนจะยึดถือเอาวา ‘สังขารทั้งหลายเปน
ของเทีย่ง เปนสขุ เปนอตัตา’   กย็อมสำเรจ็ผลวา เปนของไมเทีย่ง เปน
ทกุข เปนอนตัตาอยนูัน่เอง.  เพราะฉะนัน้ ธรรมทัง้ปวงนัน้จงึไมควรยึดม่ัน.”

พระพทุธดำรสัวา “สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา” ธรรมทัง้ปวง เปนอนตัตา จงึหมายเฉพาะ
สงัขารธรรมทัง้หลาย กบัธรรมอืน่ทีไ่มมแีกนสารสาระในความเปนของเทีย่ง ในความเปน
สขุทีถ่าวรแทจรงิ และไมมสีาระในความเปนตวัตนเทานัน้ มไิดรวมถึง วสิงัขาร คอื
พระนพิพาน อนัเปนปรมตัถธรรม ทีม่สีาระ (สาร ํนพิพฺาน)ํ เปนอสงัขตธรรม
(อสงขฺตํ นพิฺพาน)ํ และ เปนอมตธรรม (อมต ํนพิฺพาน)ํ๒๒ ดวยแตประการใด

เพราะเหตดุงันี ้ผสูนใจศกึษาสมัมาปฏบิตั ิพงึเขาใจความหมายของคำวา “อนตัตา”
วาหมายถึง “สภาวะ”ของธรรมชาติทั้งปวงที่ไมมีแกนสารสาระ ในความเปนของเที่ยง
ในความเปนสขุทีถ่าวรแทจรงิ   และไมมสีาระในความเปนตวัตนของใครทีเ่ทีย่งแทถาวร
แตประการใดดวย   ดงัปรากฏในคมัภรีเนตตวิภิาวนิวีา๒๓

“อนตฺตาติ นิจฺจสารสุขสารอตฺตสารรหิตตฺตา อสารกฏเฐน
อนตตฺา,  อวสวตตฺนฏเฐน วา อนตตฺา.”

“ขอวา อนตตฺา ความวา สภาวธรรมทัง้หลาย ทีช่ือ่วา อนตัตา
เพราะปราศจากสาระวาเปนของเทีย่ง  ปราศจากสาระวาเปนสขุ
และปราศจากสาระวาเปนตวัตน.   อกีอยางหนึง่ ทีช่ือ่วา อนตัตา
เพราะอรรถวาไมเปนไปในอำนาจ [ของตน].”๒๔

๒๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๗๓๕ หนา ๖๒๙-๖๓๔.
๒๓ คมัภรีเนตตวิภิาวนิ ีตอนทีว่าดวย “เทศนาวภิงัควภิาวนา” มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, โรงพมิพวญิญาณ กรงุเทพฯ,

พ.ศ.๒๕๓๘ หนา ๗๕.
๒๔ พระมหามนตร ีขนตฺสิาโร ป.ธ.๙ วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ เปนผแูปล.
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ก็จะไดเขาใจอยางถูกตองตรงประเด็นวา  พระพุทธดำรัสในติลักขณาทิคาถานี้
พระพทุธองคทรงหมายถงึแตเฉพาะสงัขารธรรมทัง้หลายเทานัน้   มไิดหมายถงึ “วสิงัขาร”
คอืพระนพิพานดวย แตประการใด

ทัง้นีเ้พราะ
(๓.๑) พระคาถานี้  ทรงแสดงวิปสสนาวิธี ในลำดับที่พระโยคาวจรกำลังเจริญ

อนปุสสนา ยกเบญจขนัธขึน้พจิารณา เจรญิวปิสสนาปญญา อนัจะนำไปสนูพิพทิาญาณ
นี้จะเห็นชัดเจน    ถาจะพิจารณาหมดทุกบาทคาถา เริ่มตั้งแตพระพุทธดำรัสวา “เมื่อใด
บคุคลเหน็อยดูวยปญญาวา  ‘สงัขารทัง้หลายไมเทีย่ง ... สงัขารทัง้หลายเปนทกุข ...
ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา’   เมือ่นัน้ ยอมเบือ่หนายในทกุข.  ขอนีเ้ปนทางแหงความหมดจด”
กจ็ะเหน็ไดวา  ผปูฏบิตัภิาวนา ยงัไมถงึโคตรภญูาณทีจ่ะสามารถยดึหนวงพระนพิพานเปน
อารมณ ใหร-ูเหน็พระนพิพานไดเลย  ในขัน้นีพ้ระพทุธองคจงึยงัมไิดตรสัหมายถงึสภาวะ
หรือลักษณะของพระนิพพานอันเปนวิสังขารธรรมแตประการใด

(๓.๒) พระพทุธองค ไดทรงประทานหลกัพจิารณาสภาวธรรมทีเ่ปน อนจิจฺ ํทกุขฺํ
อนตตฺา (ไตรลกัษณ/สามญัญลกัษณะ) นีไ้วแลววา

(ก) สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข   สิง่ใดเปนทกุข สิง่นัน้เปนอนตัตา  ดงัพระ
พทุธดำรสัวา๒๕

“รปู ํภกิขฺเว อนจิจฺ.ํ   ยทนจิจฺ ํต ํทกุขฺ ํ  ย ํทกุขฺ ํตทนตตฺา.  ยทนตตฺา
ต ํเนต ํมม  เนโสหมสมฺิ  น เมโส อตตฺาต ิ เอวเมต ํยถาภตูํ สมมฺปปฺญฺาย
ทฏฐพฺพ.ํ”

แปลความวา
“ภกิษทุัง้หลาย รปูไมเทีย่ง.  สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข.  สิง่ใด

เปนทกุข สิง่นัน้เปนอนตัตา.   สิง่ใดเปนอนตัตา  สิง่นัน้ไมใชของเรา
ไมเปนเรา  ไมใชตวัตนของเรา.   ขอนีอ้รยิสาวกพงึเหน็ดวยปญญาอนั
ชอบ ตามความเปนจรงิอยางนี้.”

๒๕ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๗ สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค ขอ ๔๒ หนา ๒๘.
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(ข) อนึง่ พระพทุธองคไดตรัส “อนตัตลักขณะ”  ยอนขึน้เปนเหตผุลของ “ทกุขลักขณะ”
ดวย   ดงัปรากฏในอนตัตลกัขณสตูรวา๒๖

“ยสมฺา จ โข ภกิขฺเว รปู ํอนตตฺา.   ตสมฺา รปู ํอาพาธาย
สวํตฺตติ.”

แปลความวา

“ภกิษุทั้งหลาย กแ็ล เพราะรปูเปนอนตัตา.  ฉะนัน้ รปูจงึเปน
ไปเพือ่อาพาธ.”

คำวา “อาพาธ”  ณ ทีน่ีก้ค็อื ทกุขลักษณะ นัน่เอง

เหลานี้เปนพระพุทธดำรัสที่ใครๆ ไมอาจจะคัดคานได
(ค) อนึง่ พระธรรมปาละ กไ็ดอรรถาธบิายวา  พระไตรลกัษณ/สามญัญลกัษณะ

นัน้ เปนเสมอืนโซสามหวงคลองตดิกัน  คอืเปนเหตผุลซึง่กันและกนั  มไิดแยกกนั
ดงัปรากฏในคมัภรีปรมตัถทปีนวีา๒๗

“อนจิจฺลกฺขเณ ห ิทฏิเฐ,  อนตตฺลกฺขณํ ทฏิฐเมว โหต.ิ   ตสี ุหิ
ลกขฺเณส ุ  เอกสมฺ ึทฏิเฐ,  อติรทวฺย ํทฏิฐเมว โหต.ิ”

แปลความวา
“จริงอยู  เมื่อเห็นอนิจจลักษณะ ก็เปนอันเห็นอนัตตลักษณะ

เหมอืนกนั.   กบ็รรดาลกัษณะทัง้ ๓  เมือ่เหน็ลกัษณะหนึง่  กเ็ปนอนั
เห็นลักษณะ ๒ อยางนอกนี้เหมือนกัน.”

เพราะเหตุนี้ พระไตรลักษณ/สามัญญลักษณะ จึงเปนลักษณะเฉพาะของสังขาร
ธรรมทัง้หลาย (อปุาทนินก/อนปุาทนินก) กบัธรรมอืน่ทีไ่มมแีกนสารสาระในความเปนของ
เทีย่ง ในความเปนสขุ และในความเปนตวัตนเทานัน้    ไมเกีย่วดวย “วสิงัขาร” คอืพระ
นพิพาน ซึง่เปนปรมตัถธรรม เปนอสงัขตธรรม เปนอมตธรรม และเปนธรรมทีเ่ปนสาระ
(สารํ นพิพฺาน)ํ ทีม่ลีกัษณะตรงกนัขามกบัสงัขารธรรมโดยสิน้เชงิ แตประการใด
๒๖ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๗ สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค ขอ ๑๒๗ หนา ๘๒.
๒๗ คมัภรีปรมตัถทปีน ีอรรถกถาขทุทกนกิาย อทุาน หนา ๒๕๑.
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ผปูฏบิตัสิมถวปิสสนากมัมฏัฐานตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ไดถงึโคตรภญูาณขึน้
ไปแลว ยอมร-ูเหน็ตามทีเ่ปนจรงิดังนี ้ดวยกนัทัง้นัน้

(๓.๓) ความหมายของ ‘สพพฺ’ ศพัท  กม็ไิดหมายเอาธรรม ทัง้สังขารและวสิงัขาร
ทัง้หมดทัง้สิน้เสมอไป  ดงัทีพ่ระพทุธโฆสาจารย ไดแสดงไวในคมัภรีปปญจสทูนวีา๒๘

“เนยยฺตถฺตตฺา จสสฺ สตุตฺสสฺ   น จตภุมูกิาป สภาวธมมฺา ‘สพฺพ-
ธมมฺาติ เวทติพพฺา.   สกกฺายปรยิาปนนฺา ปน เตภมูกิธมมฺา ว อนวเสสโต
เวทติพพฺา.”

แปลความวา
“อนึง่  สภาวธรรมทัง้หลาย แมทีเ่ปนไปในภมู ิ๔ กไ็มพงึเขาใจวา

ชือ่วา ‘ธรรมทัง้ปวง’  เพราะเหตทุีพ่ระสตูรนัน้มเีนือ้ความทีจ่ะตองแนะนำ.
แตธรรมทีเ่ปนไปในภมู ิ๓ เทานัน้ ทีน่บัเนือ่งในสกักายทฏิฐ ิ พงึเขาใจ
วา ธรรมทัง้ปวง โดยไมมสีวนเหลอื.”

(๓.๔) ผเูจรญิสมถวปิสสนาพงึร ูวภิาค ๖ คอื พงึรทูัง้ลักษณะ ๓ (ไตรลกัษณ/
สามัญญลักษณะ) และทั้งเครื่องหมายที่จะใหกำหนดรูลักษณะ ๓ นั้นดวย จึง
จะกำหนดรูลักษณะของสังขารธรรมและวิสังขารธรรมไดถูกตอง คือ

๑. อนจิจฺํ ไมเทีย่ง
๒. อนจิจฺลกฺขณํ เครือ่งหมายทีจ่ะกำหนดร ูอนจิจฺตา (ความเปนของไมเทีย่ง)
๓. ทกุขฺํ เปนทกุข
๔. ทกุขฺลกขฺณํ เครือ่งหมายทีจ่ะกำหนดร ูทกุขฺตา (ความเปนทกุข)
๕. อนตตฺา มใิชตวั มใิชตนทีถ่าวรแทจรงิของใคร
๖. อนตตฺลกขฺณํ เครือ่งหมายทีจ่ะกำหนดร ูอนตตฺตา (ความมใิชตวัตน)

ดงัที ่พระพทุธโฆสาจารย ไดแสดงวภิาคไตรลกัษณไวในคมัภรีปปญจสทูนอีกีวา๒๙

๒๘ คมัภรีปปญจสทูน ีอรรถกถามชัฌมินกิาย มลูปณณาสก ภาค ๑ หนา ๑๙, โรงพมิพวญิญาณ กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๓๒.
๒๙ คมัภรีปปญจสทูน ีอรรถกถามชัฌมินกิาย มลูปณณาสก ภาค ๒ หนา ๑๙-๒๐, โรงพมิพวญิญาณ กรุงเทพฯ, พ.ศ.๒๕๓๒.
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“ตตถฺ อนจิจฺ ํภนเฺตติ  ภนเฺต ยสมฺา หตฺุวา น โหต.ิ  ตสมฺา อนจิจฺ.ํ
อปุปฺาทวยวตตฺโิต วปิรณิามตาวกาลิกนจิจฺปฏกิเฺขปฏเฐน วาต ิ  จตหูิ
การเณห ิอนจิจฺํ.

ทกุขฺ ํภนเฺตต ิภนเฺต ปฏปิฬนากาเรน.   ทกุขฺ ํ สนตฺาป ทกุขฺทกุขฺวตถฺกุ-
สขุปฏกิเฺขปฏเฐน วาต ิจตหู ิการเณห ิทกุขฺ.ํ  ...

โน เหต ํภนเฺตต ิ อมิินา เต ภกิขฺู อวสวตตฺนากาเรน  ‘รปูํ ภนเฺต
อนตตฺาติ ปฏชิานนตฺิ.   สุญฺ อสสฺามิก อนสิสฺร อตตฺปฏกิเฺขปฏเฐน วาติ
จตูห ิการเณห ิอนตตฺา.”

“ในพระสตูรนัน้ คำวา อนจิจฺ ํภนเฺต ความวา   พระเจาขา เพราะเหตทุี่
รปูมแีลวกลบัไมมี  เพราะฉะนัน้ รปูจงึไมเทีย่ง.   ทีช่ือ่วาไมเทีย่ง เพราะ
เหต ุ๔ ประการ คอื เพราะเกดิแลวก็เสือ่มไป (อปุปฺาทวยวตตฺโิต) หรอื
เพราะอรรถวาแปรปรวน (วปิรณิาม) เปนไปชัว่คราว (ตาวกาลกิ) และ
ปฏเิสธความเทีย่ง (นจิจฺปฏกิเฺขป).

คำวา ทกุขฺ ํภนเฺต ความวา  พระเจาขา รปูชือ่วาทกุข โดยอาการคอื
เบยีดเบยีน.  ชือ่วาเปนทกุข ดวยเหต ุ๔ อยางคอื เพราะอรรถวาทำให
เรารอน (สนตฺาป) ทนไดยาก (ทกุขฺ) เปนทีต่ัง้แหงทกุข (ทกุขฺวตฺถกุ) และ
ปฏเิสธความสขุ (สขุปฏกิเฺขป) ...

ดวยคำนีว้า โน เหต ํภนเฺต  ภกิษุเหลานัน้ยอมปฏญิาณวา รปูเปน
อนตัตา พระเจาขา ดวยอาการไมเปนไปในอำนาจ.   รปูชือ่วาเปนอนตัตา
ดวยเหต ุ๔ คอื ดวยอรรถวาเปนของสญู (สุญฺ) ไมมเีจาของ (อสสฺามกิ)
ไมเปนใหญ (อนสิสฺร) และปฏเิสธอตัตา (อตตฺปฏกิเฺขป).”

เมือ่พจิารณาสภาวธรรมตามหลกัวภิาค ๖ นีแ้ลว จะกำหนดรไูดแนนอน
วา ไตรลักษณ/สามัญญลักษณะนั้น เปนลักษณะประจำสังขารธรรมทั้งหลาย
กับธรรมอื่นที่ไมมีสาระ ในความเปนตัวตน  เชน  อาการตรัสรู/อาการแทงตลอด
อรยิสจั ๔ และบญัญตัธิรรมทัง้หลาย เทานัน้
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พระนพิพาน ซึง่เปนปรมตัถธรรม เปนอสงัขตธรรม เปนธรรมทีม่สีาระ
และเปนอมตธรรม ทีพ่นโลก พนไตรลกัษณ/สามัญญลกัษณะ ไปแลว   ไมมี
ลกัษณะใดทีเ่ขาลกัษณะความเปนของไมเทีย่ง (อนจิจฺตา) ความเปนทกุข (ทกุขฺตา)
และ ความเปนของไมมสีาระในความเปนตวัตน (อนตตฺตา) แตประการใดเลย.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

บทท่ี ๔ การเจริญสติปฏฐาน ๔ : กายานุปสสนาสติปฏฐาน

การใหมสีตกิำหนดพจิารณาเหน็กายในกายเปนทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอกนี้
เพราะเปนธรรมปฏิบัติคูปรับแกตัณหาจริตอยางออน ของผูติดกาย มุงกายเปนใหญ
มกัรกัสวยรกังาม อนัเปนไปตามสมยันยิม แตเปลีย่นแปลงงาย  เม่ือเขานยิมกนัอยางไร
กเ็ปลีย่นแปลงไปตามสมยันยิมอยางนัน้  จงึใหเจรญิกายานปุสสนาสตปิฏฐาน เพือ่กำจดั
“สภุวปิลาส” ความเขาใจคลาดเคลือ่นวา รางกายเปนของสวยงาม  ซึง่ทัง้ๆ ทีค่วาม
เปนจรงิแลว  รางกายทกุสวนไมมคีวามสวยงามอะไรเลย เตม็ไปดวยส่ิงสกปรกทัง้ส้ิน  และ
ทัง้เพือ่กำจดั “นจิจวิปลาส” ความเขาใจคลาดเคลือ่นวา เปนของเทีย่ง,   เพือ่กำจดั
“สขุวปิลาส” ความเขาใจคลาดเคลือ่นวาเปนสขุ   และเพือ่กำจดั “อตัตวิปลาส”
ความเขาใจคลาดเคลือ่นวา รางกายนีเ้ปนอตัตาอกีดวย  ซึง่แททีจ่รงิแลว รางกายนี ้เปน
สภาพไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ  ทนอยใูนสภาพเดมิไมไดตลอดไป (ทกุขฺ)ํ และสดุทายตองแตก
สลายหมดสภาพเดมิของมนัไปทัง้ส้ิน (อนตตฺา)  ไมมอีะไรเปนสาระในความเปนของเทีย่ง
เปนสขุ และเปนตวัตน แตประการใด

ตวัอยางเฉพาะ ปฏกิลูปพพะ : ขอกำหนดเหน็สวนตางๆ ของรางกายตาม
ความเปนจรงิวาเปนของนาเกลยีด และใหเหน็ความเปนของไมเทีย่ง-เปนทกุข-
เปนอนตัตา (ทัง้ ณ ภายใน คอือาศยัปจจัยภายในตวัเราเอง และทัง้ ณ ภายนอก คอื
อาศยัปจจยัภายนอก คอื ของผอูืน่)
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อธบิายความ วา : ในกายนีม้ี เกสา (ผม)  โลมา (ขน)  นขา (เลบ็)  ทนัตา (ฟน)
ตโจ (หนงั)  มงัสงั (เนือ้)  นหาร ู (เอน็)  อฏัฐี (กระดกู)  อฏัฐิมญิชัง (เยือ่ในกระดกู)
วกักัง (ไต)  หทยงั (หวัใจ)  ยกนงั (ตบั)  กโิลมกงั (พงัผืด)  ปหกัง (มาม)  ปปผาสงั (ปอด)
อนัตงั (ลำไสใหญ)  อนัตคณุงั (ลำไสนอย)  อทุรยิงั (อาหารในกระเพาะ)  กรีสงั (อจุจาระ)
ปตตัง (น้ำดี)  เสมหัง (เสมหะ)  ปุพโพ (น้ำหนอง)  โลหิตัง (เลือด)  เสโท (เหงื่อ)
เมโท (มนัขน)  อัสส ุ (น้ำตา)  วสา (มนัเหลว)  เขโฬ (น้ำลาย)  สงิฆาณกิา (น้ำมกู)
ลสกิา (ไขขอ)  มุตตัง (ปสสาวะ)  และ มตัถลงุคงั (มนัสมอง)

ลวนเปนธรรมชาติที่ไมสะอาด เปนของนาเกลียด
โดยพจิารณาเหน็สวนตางๆ ของรางกายในกายเรา ชือ่วา “มสีติพิจารณาเหน็กาย

ในกาย ณ ภายใน”    พจิารณาเหน็สวนตางๆ ของรางกายในกายผอูืน่ ชือ่วา “มสีติพจิารณา
เหน็กายในกาย ณ ภายนอก”  ดงันี้

ตัวอยางประสบการณผูปฏิบัติธรรมของทานที่ไดประสบการณและ
ไดอานสิงสจากการเจรญิกายคตาสต ินี ้เปน “ครใูหญ”

อบุาสกทานหนึง่เจริญภาวนาสมาธติามแบบที ่หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุี
(สด จนทฺสโร) ไดปฏบิตัิและสอนสมถวปิสสนากมัมัฏฐานตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย
ของพระพทุธเจา  อบุาสกทานนีไ้ดตัง้ใจปฏบิตัิอยใูนระดบัเบือ้งตน คอื ตรึกนกึเหน็ดวงทีใ่ส
ใจอยใูนกลางของกลางของกลางดวงทีใ่ส และบรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงัๆๆ” อยู
เปนประจำเทาทีโ่อกาสอำนวย  เหน็ดวงใสบาง-ไมเหน็บาง เรยีกวา “เหน็ๆ หายๆ”   สมาธิ
ยงัไมมัน่คง   บางครัง้ก็เจริญภาวนาไดถงึกายทพิย เคยไดเหน็เทพธดิามานัง่อยใูนระยะใกลๆ
บาง  แลวทานกแ็ผเมตตาอทุศิสวนกศุลใหมนษุยและอมนษุยทัง้หลายอยเูปนประจำ

อยูมาวันหนึ่ง อุบาสกทานนี้กลับจากธุรกิจขางนอก   แลวไดขึ้นรถ ๒ แถวเล็กที่
หนาปากซอยโชคชยั ๔ กรุงเทพฯ กลบับาน  เมือ่ผโูดยสารเตม็รถ ทัง้แถวนัง่  ๒ แถว และ
ทีย่นืจบัราวอกี ๒ แถวเต็ม   ตวัทานเองนัน้นัง่ตรงทีน่ัง่กลางๆ แถวขางซาย  พอดมีสีภุาพสตรี
วยัสาวรายหนึง่ยนืโหนราวอยตูรงหนาทาน   คนขบักอ็อกรถและขบัรถคอนขางสวีต๊-สวาต
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เพ่ือแยงผูโดยสารกับรถคันอื่นๆ ผูโดยสารที่ยืนโหนราวอยูก็โยกไปโยกมา ตอมาสตรี
วยัสาวนัน้เปลีย่นทายนืเปนหนัหนาออกขาง  มผีลใหสวนทอนบนสรรีะของเธอขณะยนืโยกไป
โยกมากระทบทีห่นาผากอบุาสกทานนัน้เปนระยะๆ   อบุาสกนัน้กเ็จริญภาวนา “สมัมาอะระ
หงัๆๆ” สำรวมใจใหสงบอย ู  เม่ือถกูสวนสรรีะนิม่ๆ กระทบทีห่นาผาก พลนัจติใจกน็ึกอยากรู
เหน็ “แวบ” หนึง่ข้ึนมาในใจ  กเ็หน็สรรีะของสภุาพสตรนีัน้ตลอดทัว่ทัง้รางกาย  และแถมยงั
ไดกลิน่โลหติเสยีทีเ่ปอนอยกูบัสิง่ทีใ่ชปกปดปองกนั ณ จดุทีไ่มสะอาด เหมน็ฉนุกกึขึน้มาเตม็ๆ
ทัง้เหน็และทัง้ไดกลิน่เหมน็ และมคีวามรสูกึรังเกียจ และระงบักามฉนัทะไดทนัท ี  ตอจากนัน้
เมือ่ใดทีร่สูกึกามฉนัทะกำเรบิ กอ็าศยัการเจรญิภาวนาสมาธใิหใจสงบดพีอสมควรกอน แลวคอย
เจรญิกายคตาสตพิจิารณาสวนตางๆ ของรางกายโดยเฉพาะอยางยิง่  “ทนัตา” คอืฟนในชอง
ปาก ทัง้ ณ ภายใน (ของตนเอง) และทัง้ ณ ภายนอก (ของผอูืน่)  และภาพทีเ่คยเหน็ทีเ่ปนแต
ปฏิกูลโสโครกนาเกลียดนั้น ทำใหกามฉันทะระงับลงไดอยูเสมอ จนทานและแมบานตาง
ตกลงยนิดรีวมกันละเวนความประพฤตทิีไ่มประเสรฐิไดตลอด ๑๐ ป กอนบวช   ไดเปนพระภกิษุ
ในพระพทุธศาสนา  ประพฤตพิรหมจรรยในบัน้ปลายชวีติเม่ืออาย ุ๕๗ ป (ยาง ๕๘ ป) ตลอด
มาจนถึงตราบเทาทุกวันนี้

“กายคตาสติ” มีอานิสงสเปนดุจ “ครูใหญ” ชวยเปนสติเตือนใจใหผูประพฤติ
พรหมจรรย สามารถประพฤตปิฏบิตัแิละรกัษาวตัรปฏบิตัอินัดงีามไวไดดวยดี  ดวยประการ
ฉะนี้

กายคตาสต ิมขีัน้ตอน/วธิเีจรญิภาวนาใหไดผลดี ดงันี้
(๑) กรณผีปูฏบิตัภิาวนา ยงัไมเหน็ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย (ยงัไมเหน็ดวงใสแจม

ตรงศนูยกลางกาย) ไดแก  ผกูำลงัเจริญภาวนา สตกิำหนดบรกิรรมนมิติ นกึเหน็ดวงกลมใส
ดวยใจ (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู  จรดอย ูณ ศนูยกลางดวงกลมใสนัน้  ตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗
อยเูหนอืระดบัสะดอื ๒ นิว้มือ และบรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงัๆๆๆ”  พรอมกบัสงัเกต
เหน็ลมเหน็ใจเขา-ออก ผานตรงจดุนัน้แหงเดียว  โดยไมตองตามลมหายใจเขา-ออก  เพ่ือให
ใจสงบหยดุนิง่ตรงกลางของกลางๆๆๆ อยนูัน้   เมือ่รสูกึใจสงบดทีีสุ่ดแลว ในขณะนัน้
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ใหกำหนดเหน็ “เกสา (ผม)” ทีอ่ยบูนหนงัศรีษะของเรา  ตรงศูนยกลางดวงศนูยกลาง
กายนั้น เพงดูจนใจสงบตั้งม่ัน ประมาณใกล “อุปจารสมาธิ” ก็จะเห็นตาม
ธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิวา เปนธรรมชาตทิีไ่มสะอาด  เปนแตปฏกิลูหรอืทีต่ัง้แหงปฏกิลู
โสโครกนาเกลยีด   กลาวคอื ยอมแปดเปอนดวยเหงือ่ไคล ไขมัน ทีถ่กูขับออกจากรางกาย
เม่ือฝนุละอองจบั และหมกัหมมไวนานกจ็ะสกปรก มีกลิน่เหมน็ และ

เมือ่เพงดนูานไปจะเหน็นมิติ คอื ภาพของเกสานัน้ เปลีย่นแปลงไปเปน “หงอก” ตาม
ธรรมชาต ินีแ้สดง “อนจิจลกัษณะ” วาเปนของไมเทีย่ง คอื “อนจิจฺ”ํ เพงดตูอไปจะเหน็นมิติ
ของเกสานี ้“หลดุรวง” วาเปนของทนอยใูนสภาพเดมิไมไดนาน เปน “ทกุขฺ”ํ เพงดูตอไปจะเหน็
นมิติของเกสานี ้ “แตกสลายหมดสภาพเดมิของมนัไป”  ไมมอีะไร (ในตวัเรา) มแีกน
สารสาระในความเปนของเทีย่ง  ไมมอีะไรทีเ่ปนสาระในความเปนสขุทีถ่าวร  และ
ไมมอีะไรทีเ่ปนสาระในความเปนตวัตนของใครตลอดไป  นีแ้สดง “อนตัตลกัษณะ”
วาเปน “อนตัตา”

แลวครัง้ตอไป  จะพจิารณาเหน็ โลมา (ขนตามรางกาย)  นขา (เลบ็)  ทนตฺา (ฟนใน
ชองปาก)  ตโจ (หนงัทีห่อหมุตวัเราอยู) ...  วาลวนแตเปนของไมสะอาด เปนของไมเทีย่ง
(อนจิจฺ)ํ  เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ  และเปนสภาพทีม่ใิชตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา
แตประการใด (อนตตฺา)

อนึง่  ผเูจรญิภาวนาพงึเขาใจวา “กายคตาสติ” ไดแก การเพงพจิารณาสวนตางๆ
ของรางกายนี ้  มอีานภุาพใหไดเพียงรปูาวจร “ปฐมฌาน” เทานัน้ แตถาผเูพงดสูวนตางๆ
ของรางกาย ไดแก เพงดเูกสา (ผม) ไปนานๆ จนใจสงบลงๆๆ และคอยๆ ตัง้มัน่ จนเหน็
เสนเกสาเปนสขีาวใส ไดชัว่คราว  ชือ่วาถอืเอา “อคุคหนมิติ” ได   นี้จัดเปนสมาธิขั้น
“อุปจารสมาธิ”   และถาเพงดูนานตอๆ ไป จนเห็นเสนเกสาขาวใสได ติดตาติดใจ
นกึจะยอใหเลก็ลง หรอืจะนกึขยายใหเหน็โตใหญขึ้นกไ็ด  ชือ่วา ถอืเอา “ปฏภิาคนมิติ” ได
นีเ้ปนสมาธขิัน้ “อปัปนาสมาธ”ิ  ประกอบดวยวติก-วจิาร-ปต-ิสขุ-เอกคัคตา เปนสมาธขิัน้
“ปฐมฌาน”
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เมือ่ผเูจรญิภาวนา รวมใจ (เหน็-จำ-คดิ-รู) เพงลงตรงกลางของกลางๆๆ เสนเกสา
ทีใ่สนัน้  โดยมสีตสิังเกตเหน็ลมหายใจ เขา-ออก ผานตรงศนูยกลางกายนัน้จดุเดยีว  และ
ปลอยวางความสนใจยึดติดอยูกับเสนเกสาที่ขาวใสนั้น  ใหใจหยุดในหยุดกลางของหยุดๆๆ
กลางของกลางๆๆๆ ตอๆ ไปตรงศูนยกลางกายนั้น  จนปรากฏเห็น “ดวงธรรมที่ทำให
เปนกาย” ใสแจมข้ึนมา   กส็ามารถจะพฒันาตอๆ ไปถงึกายในกาย เวทนาในเวทนา
จติในจติ และธรรมในธรรมของกายละเอยีดๆ ตัง้แตกายมนษุยละเอยีด ถงึ ธรรมกาย
ได  และสามารถจะพฒันาระดบัสมาธ ิถึง “จตุตถฌาน” ได ดวยเชนกนั

(๒) กรณทีีผ่ปูฏบิตัภิาวนา เหน็ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย ตรงศนูยกลางกาย
ฐานที่ ๗ ใสแจมอย ู เปนสมาธติัง้มัน่ในระดบัปฐมฌานขึน้ไป  กย็ิง่จะกำหนด
เห็นสวนตางๆ ของรางกายตรงศูนยกลางกายนั้นไดชัดเจนขึ้น  แตจะเห็นใน
ลกัษณะทีใ่ส  ก็ใหอธิษฐานใหเห็นสวนตางๆ ของรางกายนั้น โดยสีสัณฐาน และแมกลิ่น
ตามทีเ่ปนจรงิ   สมาธจิิตก็จะลดลงในระดบัประมาณ “อปุจารสมาธ”ิ  และเหน็ไดตาม
ธรรมชาติที่เปนจริงวา เปนของไมสะอาด เปนของที่ไมเที่ยง เปนทุกข และเปน
อนัตตา ไดแนนอนชัดเจนยิ่งขึ้น

(๓) กรณผีูปฏบิตัิภาวนา ไดถงึ-เหน็ และเปน กายในกาย ทีบ่รสิทุธิผ์องใส
ตัง้แต “กายมนษุยละเอยีด” ขึน้ไปถงึ “ธรรมกาย” ทีบ่รสิทุธิผ์องใสเพยีงไร กใ็ห
รวมใจ (เห็น-จำ-คิด-รู) ทุกกายสุดกายหยาบ-กายละเอียด อยู ณ ศูนยกลาง
ธรรมกาย หรอืกายในกายทีใ่สละเอยีดทีส่ดุ  แลวเพงลงไปทีศ่นูยกลางดวงธรรม
ที่ทำใหเปนกายมนุษยหยาบ (กายเนื้อ) อธิษฐานขยาย เห็น-จำ-คิด-รู ที่ตั้งอยู
ตรงกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษยนั้น ใหโตใหญใสสวางเต็มกาย (กรณี
ปฏบิตัอิยางนี ้  ถาผเูจริญภาวนายงัเพ่ิงปฏบิตัไิดถงึกายในกายในระดบัตนๆ เชน กายมนษุย
ละเอยีด  จะยงัอธษิฐานขยายดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยใหเหน็โตใหญเต็มกายยงัไมได
งายนัก  ก็ใหทำเทาที่สามารถจะพอใหรูเห็นได โดยไมตองใหเห็นหมดทั่วทั้งรางกาย)
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แลวอธษิฐานใหเหน็สวนตางๆ ของรางกาย  ตามสี สณัฐาน และกลิน่ ตามที่
เปนจรงิพรอมกนัหมดทัว่ทัง้กาย (ณ ภายใน)  หรอืจะพจิารณาเหน็เปนสวนๆ
โดยเพงดูตัง้แต เกสา (ผม) บนหนงัศรีษะ ลงมาถงึกะโหลกศรีษะ มนัสมอง ชองหู-
ชองคอ-ชองปาก-ชองจมกู ลงมาจนถงึศนูยกลางกาย และขยาย เหน็-จำ-คดิ-ร ูด ูหวัใจ/
ปอด/มาม/ตบั/ไต/ไส/กระเพาะ/อาหารใหม/อาหารเกา/โครงกระดกู/เนือ้/เอน็/
พงัผืด และหนงั ฯลฯ ใหเหน็ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิวาเปนธรรมชาตทิี ่“ไมสะอาด” และ
เปนสภาพไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ เปนทกุข คอื ทนอยใูนสภาพเดมิไมไดตลอดไป (ทกุขฺ)ํ
ลงทายแมแตละสวนหรอืทัง้หมดนัน้ ยอมตองแตกสลายหมดสภาพเดมิของมนัไปหมด
ชือ่วาเปน “อนตตฺา”

(๕) กรณผีปูฏบิตั ิไดถงึธรรมกายทีส่ดุละเอยีด (ธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆ)
ดบัหยาบไปหาละเอยีด ใหเปนแตใจของธรรมกายอรหตัในอรหตัใสละเอยีดสุด
ละเอียดดีแลวนั้น   ใหรวมใจ (เห็น-จำ-คิด-รู) ทุกกายสุดหยาบ กายละเอียด อยู ณ
ศนูยกลางธรรมกายอรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุ  แลว ใจ (ญาณ) ของธรรมกายทีส่ดุละเอยีด
นั้น  เพงลง ณ ศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษยหยาบ (กายเนื้อ)
หยุดในหยุดกลางของหยุดๆ กลางของกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษย
กลางของกลางอากาศธาต-ุกลางของกลางวญิญาณธาต ุซึง่ตัง้อยตูรงกลางกำเนดิ
ธาตธุรรมเดมิ เปนจดุเลก็ใสตรงศนูยกลางกายนัน้ กจ็ะเหน็ “สายกำเนดิธาตธุรรมเดมิ”
(เปนเหมือนสายใยบัว) ที่ใสอยูตรงกลางของกลางนั้น  ใหอธิษฐานสืบไปดู
อัตตภาพของตนเองตามสายกำเนิดธาตุธรรมเดิมตอไปในอนาคต แตละปๆ
หรอื แตละชวง ๕ ป หรอื ๑๐ ป ตอๆ ไปในอนาคต

เมื่ออธิษฐานแลวหยุดในหยุด  กลางของหยุดนิ่ง กลางของกลางๆๆ กำเนิด
ธาตธุรรมเดมินัน้  พอใจหยดุนิง่ถูกสวนเขา  ศนูยกลางนัน้จะขยายวางออกไป และจะปรากฏ
เห็นนิมิตอัตตภาพของตน ในชวงอนาคตนั้น  แลวก็รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุด
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กลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของอัตตภาพ ในชวงเวลาในอนาคตนั้น  อธิษฐานดู
อตัตภาพของตนสบืตอไปในอนาคตตอๆ ไป แตละชวงๆๆ  ตอๆ ไปจนถงึวนัตาย   กจ็ะ
ไดเหน็นมิติอตัตภาพของตน ในแตละชวงเวลาตอๆ ไปในอนาคตวา เปนสภาพ
ไมเทีย่ง (อนจิจฺตา)  เปนทกุข (ทกุขฺตา) จนถงึวันตาย  เปนสภาพทีม่ใิชตน
(อนตตฺตา)  กลาวคอื เปนสภาพที่เวนจากสาระในความเปนของเทีย่ง  เวนจากสาระ
ในความเปนสขุทีถ่าวร  และเวนจากสาระในความเปนตวัตน  บคุคล เรา-เขา ของเรา-
ของเขา  เพราะไมอยูในอำนาจบังคับบัญชาของใครๆ วา  ธรรมทั้งหลายเหลานี้
จงอยาแก-อยาเจ็บไข-อยาตายเลย

ไดเห็นสภาวะของอุปาทินนกสังขาร ไดแก รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-
วิญญาณ (เบญจขันธ) ทั้งหมดพรอมกันทีเดียวอยางนี้ก็ได  และเมื่อไดรู-เห็น
ความตายของตนเองอยางไร กย็ิง่สามารถถอืเอาเปน “มรณสสฺต”ิ ใหไมหลง
ประมาทมวัเมาในชวีติ  มงุปฏบิตัิธรรม ละชัว่-ทำด ีทำใจใหใส  เพือ่สลดัตน
ออกจากทกุขทัง้ปวง  และเพือ่ทำนพิพานใหแจง ยิง่ๆ ขึน้ไป ดวยประการฉะนี้

สำหรบัทานทีเ่พ่ิงปฏบิตัิไดถงึ “ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย” ขึ้นไปไดเพียงไร  หาก
เพียรปฏบิตัภิาวนา โดยรวมใจหยดุในหยดุกลางของหยดุ  ตรงศูนยกลางดวงธรรมทีท่ำให
เปนกายมนษุย  กลางของกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ จนเหน็สายกำเนดิธาตธุรรมเดมิ
และอธิษฐานดูนิมิตอัตตภาพของตนเองสืบตอไปในอนาคต ตามสายกำเนิดธาตุธรรมเดิม
ดงัทีไ่ดกลาวแลวขางตนนีก้ไ็ด   แตการรเูหน็จะชากวา และอาจจะไมชดัเจนเทาผปูฏบิัติ
ภาวนาไดถึงธรรมกายที่สุดละเอียด  ที่ทิพพจักษุ/ทิพพโสต ถึงพุทธจักษุ (ญาณ
พระธรรมกาย) เจรญิและใสบรสิทุธิเ์ตม็ทีแ่ลว

จึงใครจะแนะนำใหผูปฏิบัติภาวนาไดถึงดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษยแลว
ใหปฏิบัติตอๆ ไป  ใหถึงธรรมกายที่ใสละเอียดสุดละเอียดกอน  เพราะผูปฏิบัติไดถึง
ดวงธรรมที่ทำใหเปนกายแลวนี้ จะสามารถพัฒนาตอไปถึงธรรมกายไดไมนานเกินรอ
(สวนมากใชเวลาตอธรรมะไมเกนิภายใน ๒ ชัว่โมง)  ขอใหไดไปพบคร/ูอาจารยผทูรง
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คุณธรรม คือ ผูปฏิบัติถึงธรรมกาย และขอใหทานเมตตาชวยตอธรรมะใหสูงขึ้นให
กจ็ะเปนผลด ี และชวยเจรญิอภญิญา เปนความสามารถพเิศษใหสามารถเหน็แจง/รแูจง
สภาวธรรมไดชัดเจนแนนอน  ดีกวาเพียงแตเห็นดวงธรรมที่ทำใหเปนกายเบื้องตน
มากมายนัก

สำหรบัการพจิารณาเหน็กายในกาย (กายานปุสสนาสตปิฏฐาน) ทัง้ ณ
ภายใน  โดยอาศยัปจจัยภายในตนเองพจิารณา และ ทัง้ ณ ภายนอก โดยอาศยัปจจัย
ของผอูืน่พจิารณา ในสวนของกายมนษุย   ปพพะ คอื ขอกำหนดอืน่ๆ อกี ๕ ปพพะ
(ขอ) ทีเ่หลอื  ไดแก

(๑) อานาปานปพพะ  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดตรสัวธิเีจริญอานาปานสติ
กมัมัฏฐานไว ๑๖ ขัน้ จดัเปน ๔ หมวดๆ ละ ๔ ขอ เรียกวา “จตุกกะ”  แตละขอ มี
๑ ค ูคอื หายใจเขาและหายใจออก  จะขอยกพระบาลมีาแสดง พรอมทัง้คำแปล
เปนไทย (โดยยอ) ดงัตอไปนี้

จตกุกะที ่๑  (๔ ขอ ชดุที ่๑)
๑. ทฆีงั วา อสัสะสนัโต  ทฆีงั อสัสะสามตี ิปะชานาติ

ภิกษุนั้น เมือ่หายใจเขายาว  กร็ชูดัวา “เรากำลงัหายใจเขายาว”
ทฆีงั วา ปสสะสนัโต  ทฆีงั ปสสะสามตีิ ปะชานาติ
หรอื  เมือ่หายใจออกยาว กร็ชูดัวา “เรากำลงัหายใจออกยาว”

๒. รสัสงั วา อสัสะสนัโต  รสัสงั อสัสะสามตีิ ปะชานาติ
เมือ่หายเขาสัน้  กร็ชูดัวา “เรากำลงัหายใจเขาสัน้”
รสัสงั วา ปสสะสนัโต  รสัสงั ปสสะสามตีิ ปะชานาติ
หรือ  เมือ่หายใจออกสัน้  กร็ชูดัวา “เรากำลงัหายใจออกสัน้”

๓. สพัพะกายะปะฏสิังเวท ี อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัรลูมหายใจทัง้หมด” หายใจเขา
สพัพะกายะปะฏสิังเวท ี ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
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กำหนดใจวา “เราจกัรลูมหายใจทัง้หมด” หายใจออก
๔. ปสสมัภะยงั  กายะสงัขารัง  อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ

กำหนดใจวา  “เราจกัทำกายสงัขาร (ลมหายใจ) ใหสงบระงบั”  หายใจเขา
ปสสมัภะยงั  กายะสงัขารัง  ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัทำกายสงัขารใหสงบระงบั” หายใจออก

จตกุกะที ่๒  (๔ ขอ ชดุที ่๒)
๕. ปติปะฏสิังเวท ี อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ

กำหนดใจวา  “เราจกัรแูจงปต”ิ   หายใจเขา
ปติปะฏสิังเวท ี ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัรแูจงปต”ิ   หายใจออก

๖. สขุะปะฏสิงัเวท ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัรแูจงสุข”  หายใจเขา
สขุะปะฏสิังเวท ีปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัรแูจงสุข”   หายใจออก

๗. จติตสงัขาระปฏสิังเวท ี อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจักรูแจงจิตตสังขาร (คือเวทนาที่เจืออยูกับสัญญา)”
หายใจเขา
จติตสงัขาระปะฏสิงัเวท ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัรแูจงจิตตสังขาร”  หายใจออก

๘. ปสสมัภะยงั จิตตะสงัขารัง  อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัทำจติตสังขารใหสงบระงบั”  หายใจเขา
ปสสมัภะยงั จติตะสงัขารัง  ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัทำจติตสงัขารใหสงบระงบั”  หายใจออก
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จตุกกะที ่๓  (๔ ขอ ชดุที ่๓)
๙. จิตตะปะฏสิังเวท ี อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ

กำหนดใจวา  “เราจกัรแูจงจิต”  หายใจเขา
จติตะปะฏสิังเวท ี ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัรแูจงจติ”   หายใจออก

๑๐. อภปิปะโมทะยงั  จติตัง อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัทำจติใหบนัเทงิย่ิง” หายใจเขา
อภปิปะโมทะยงั  จติตัง ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัทำจติใหบนัเทงิยิง่”  หายใจออก

๑๑. สะมาทะหงั  จติตัง  อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัทำจติใหตัง้มัน่” หายใจเขา
สมาทะหงั  จติตัง ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัทำจติใหตัง้ม่ัน” หายใจออก

๑๒. วิโมจะยงั  จติตัง อัสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัทำจติใหเปนอสิระ” หายใจเขา
วิโมจะยัง  จิตตัง ปสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัทำจติใหเปนอสิระ”  หายใจออก

จตกุกะที ่๔  (๔ ขอ ชดุที ่๔)
๑๓. อนิจจานุปสสี  อสัสะสิสสามีติ  สิกขะติ

กำหนดใจวา  “เราจกัพจิารณาวา ไมเทีย่ง อยเูนอืงๆ”  หายใจเขา
อนิจจานุปสสี  ปสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัพจิารณาวา ไมเทีย่ง อยเูนอืงๆ”  หายใจออก

๑๔. วิราคานปุสส ี อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเหน็ความคลายกำหนดั อยเูนอืงๆ” หายใจเขา
วริาคานปุสส ี ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
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กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเหน็ความคลายกำหนดั อยเูนอืงๆ” หายใจออก
๑๕. นิโรธานุปสสี  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเหน็ความดบัไมเหลอื อยเูนอืงๆ” หายใจเขา
นิโรธานปุสส ี ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเหน็ความดบัไมเหลอื อยเูนอืงๆ”  หายใจออก

๑๖. ปฏนิิสสคัคานปุสส ี อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเหน็ความปลอยวาง อยเูนอืงๆ” หายใจเขา
ปฏนิิสสคัคานปุสส ี ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเหน็ความปลอยวาง  อยเูนอืงๆ” หายใจออก

(๒) อิริยาปถปพพะ  ขอกำหนดดวยอิริยาบถ คือ เม่ือยืน, เดิน, นั่ง, นอน ใหรู
หรอืทรงกายอยอูยางไร กใ็หรตูวัอยางนัน้

(๓) สมัปชญัญปพพะ  ขอกำหนดดวยความรตูวั คอื ทำความรตูวัในการไป, กลับ,
เหลยีว, แล, ค,ู เหยยีด, ทรงผานงุหม, กนิ, ดืม่, เคีย้ว, ลิม้, ถายอจุจาระปสสาวะ,
เดิน, ยนื, นัง่, นอน

(๔) ธาตปุพพะ  ขอกำหนดดวยธาต ุคอื ในกายนีม้ีธาตดุนิ, ธาตุน้ำ, ธาตไุฟ, ธาตลุม
(๕) นวสวิถกิาปพพะ  ขอกำหนดดวยปาชา ๙  คอื ซากศพทีต่ายแลว ๑-๒-๓ วนั

ขึน้พอง มสีเีขยีว มนี้ำเหลอืงไหล ๑,   ซากศพทีเ่ขาทิง้ไวในปาชา แรง กา นกตะกรมุ
เปนตน จิกกัดกิน ๑,   ทีเ่ปนรางกระดกู ยงัมีเนือ้ เลอืด เสนเอน็ รงึรัด ๑,   ที่ไม
มเีนือ้ แตยงัเปอนเลอืด มเีสนเอน็รงึรัด ๑,   ทีป่ราศจากเนือ้เลอืด ยงัมีเสนเอน็รงึ
รดั ๑,  ทีเ่ปนกระดกูปราศจากเสนเอน็รงึรัด มกีระดกูเร่ียรายไปในทศิทางตางๆ
เปนตน ๑,  ทีเ่ปนกระดกูสขีาวเหมอืนสงัข ๑,  ทีม่กีระดกูเปนกองๆ ลวงปไป
แลว ๑,  ทีเ่ปนกระดกูผุปน ๑

กเ็ปนไปโดยนยัเดยีวกัน คือ ใหเหน็สภาวะของธรรมชาตติามทีเ่ปนจรงิ วา เปน
สภาพไมเทีย่ง (อนจิจฺตา) เปนทกุข (ทกุขฺตา) และเปนอนตัตา (อนตตฺตา)
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บทที่ ๕ การเจริญสติปฏฐาน ๔ :

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน

การใหมสีตกิำหนดพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาเปนทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภาย
นอกนี ้เพราะเปนธรรมปฏบิตัคิปูรบัแกตณัหาจรติอยางแรงกลา ของผตูดิเวทนา  มงุเวทนา
เปนใหญ  มกัพอใจแตในความสะดวกสบายอยางเดยีว  เปลีย่นแปลงยาก  เพราะมกั
ยึดถือเอาตามความชอบของตน  จึงใหเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เพื่อกำจัด
“สุขวิปลาส” ความเขาใจคลาดเคลื่อนวา เวทนาเปนสุข ซึ่งความจริงเปนทุกข  แม
สขุเวทนากเ็ปนทกุข เพราะเปนวปิรณิามทกุข คอื เปนทกุขเพราะแปรเปลีย่นไปอยเูสมอ

อนึ่ง การเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  ยังเปนคุณเครื่องชวยกำจัด
“นิจจวิปลาส” ความเขาใจคลาดเคลื่อนวา เที่ยง  และกำจัด “อัตตวิปลาส” ความ
เขาใจคลาดเคลือ่นวา เปนตวัตน อกีดวย
(ตวัอยางเฉพาะ)

สามิสทุกขเวทนา เสวยทุกขเวทนาเจืออามิส
นริามิสทกุขเวทนา เสวยทุกขเวทนาไมเจืออามิส
สามิสสุขเวทนา เสวยสุขเวทนาเจืออามิส
นิรามิสสุขเวทนา เสวยสุขเวทนาไมเจืออามิส
สามิสอทุกขมสุขเวทนา เสวยอทุกขมสุขเวทนาเจืออามิส
นิรามิสอทุกขมสุขเวทนา เสวยอทุกขมสุขเวทนาไมเจืออามิส
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ใหเหน็ธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง เปนสภาพไมเทีย่ง เปนทกุข และ
เปนอนตัตา (เปนทัง้ ณ ภายใน คือ เวทนาในสวนละเอยีด  ไดแก ในสวนของกายในกาย
ทีล่ะเอยีดๆ เขาไป   และทัง้ ณ ภายนอก คอื ในสวนทีห่ยาบกวา ไดแก ในสวนของกาย
มนษุยหยาบ เปนตน)

(๑) กรณีผูปฏิบัติภาวนายังไมถึงดวงธรรมที่ทำใหเปนกาย (เห็นดวงใส
แจมตรงศูนยกลางกาย)

ขณะเมือ่เจรญิภาวนากำหนดบรกิรรมนมิติ  นกึเหน็ดวงกลมใส  และรวมใจ (เหน็ดวย
ใจ-จำ-คดิ-ร)ู  หยดุในหยดุกลางของหยดุ  กลางของกลางๆ ตรงศนูยกลางดวง-ศนูยกลาง
กายฐานที่ ๗ อันเปนจุดที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิม  พรอมกับบริกรรมภาวนาคูกันวา
“สมัมาอะระหงัๆๆๆ” ตรงกลางของกลางจดุเลก็ใสกลางดวงใส  ตรงศนูยกลางกายและศนูย
กลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิอยนูัน้  เม่ือธรรมชาต ิ๔ อยาง (เหน็ดวยใจ-จำ-คดิ-ร)ู ของใจ คอยๆ
สงบลงๆๆๆ  และหยดุนิง่ตรงศนูยกลางดวง-ศนูยกลางกายไดมากขึน้  และคอยๆ ปรากฏ
ความสวางขึน้ ณ ภายในตรงศนูยกลางกายนัน้   ผเูจรญิภาวนาจะรสูกึวาใจสงบดขีึน้  คอยๆ
สวางขึน้ ณ ภายใน และจะคอยๆ รสูกึเปนสขุขึน้  เพราะความทีใ่จ คอยๆ รวมหยดุเปน
จดุเดยีว (คอยๆ เปนเอกคัคตาจติยิง่ข้ึนๆ)  คลายจากความฟงุซาน  ไมยดึไมเกาะอารมณ
ภายนอก (รปู-เสยีง-กลิน่-รส-โผฏฐัพพะ)  เขามารวมอยกูบับรกิรรมนมิตินัน้ กำลงัจะเจรญิ
ขึน้เปนอคุคหนมิติ  ปฏภิาคนมิติตอไปๆ ตามลำดบั   จติใจ (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู กจ็ะยิง่มารวม
หยดุเปนจดุเดยีวยิง่ข้ึน  จติใจยิง่สงบ ยิง่ปรากฏความสวาง   แมจะยงัไมเหน็ดวงใสสวาง
ปรากฏขึน้   จติใจกไ็ดเสวยสขุเวทนาทีม่อีามสิ คอื “นมิติ”นัน้เอง  และเมือ่รวมใจให
หยดุกลางของหยดุๆๆ ลงตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิมากข้ึน  ใจกย็ิง่ปลอยวางนมิติ
หยดุนิง่  และยิง่ไดเสวยสขุเวทนาทีไ่มมอีามสิ ทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้   แมความรสูกึนีจ้ะยงั
แผวเบา  ผเูจรญิภาวนากจ็ะรสูกึวาจติใจไดเสวยสขุเวทนาไมมอีามสิยิง่ขึน้กวา
เมือ่กอน ทีจ่ติฟงุซาน



58  ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา

และเมื่อรวมใจหยุดในหยุด กลางของหยุด ใหนิ่งยิ่งไปกวาเดิมอีก  จนจิตถือเอา
ปฏภิาคนมิติได   ใจ (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู ทีต่ัง้อยกูลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายเดมิ กจ็ะตกศนูย
(ละปฏิภาคนิมิต วางหายไป) ไปยังศูนยกลางกายฐานที่ ๖ (ประมาณระดับสะดือพอดี)
ถกูปรงุแตงดวย “ปญุญาภสิงัขาร”  ม ีทานกศุล-ศลีกุศล-ภาวนากศุล  เปนจติใจดวงใหม
ตัง้อยตูรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายใหม ทีบ่รสิทุธิผ์องใสกวาเดมิ ลอยเดนขึน้มาตรง
ศนูยกลางกายฐานที ่๗ (อยเูหนอืระดบัสะดอืประมาณ ๒ นิว้มือ)   ผเูจรญิภาวนากจ็ะยิง่
รสูกึเสวยเวทนาไมมอีามสิ ทีล่ะเอยีดประณตียิง่ขึน้กวา ทีใ่จดวงเดมิยงัฟงุซานและเปน
ทกุขเวทนา

ดงัพระพทุธดำรสัทีต่รสัวา๓๐

“นตถฺ ิสนตฺปิร ํสขุ”ํ
“สขุอืน่ยิง่กวาความสงบ [ใจหยดุ-ใจนิง่] ไมม”ี

เมือ่เจรญิภาวนารวมใจ (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู ใหหยดุในหยดุกลางของหยดุ กลางของ
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย  หยดุนิง่ถกูสวน  ศนูยกลางกจ็ะวางหายไป (จติดวงเดมิตกศนูย
ไปยงัศนูยกลางกายฐานที ่๖)  แลวจะปรากฏดวงศลี-สมาธิ-ปญญา-วมิตุติ  เปนคณุเครือ่ง
กลัน่กรองกาย-วาจา และใจทีล่ะเอยีดประณตียิง่กวากันขึน้มาทลีะดวงๆ ตามลำดบั  จนถงึ
“ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ” ใสแจมยิง่ข้ึน

เมื่อรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุด กลางของกลางๆๆ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ถูกสวนเขา  ศูนยกลางก็จะวางหายไป แลวจะปรากฏ “กายมนุษยละเอียด” ที่โปรงใส
สวยงามกวากายเนือ้  นัง่อยใูนทาขดัสมาธ ิ หนัหนาไปทางเดยีวกบัเรา

ผเูจริญภาวนากำหนดใจ “ดบัหยาบไปหาละเอยีด” คอื ละอปุาทานในกายมนษุยหยาบ
ทำความรสูกึเปนกายมนษุยละเอยีด  รวมใจหยดุในหยดุกลางของหยดุ  กลางของกลางดวง
ธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษยละเอียด  และดวงศีล-สมาธิ-ปญญา-วิมุตติ-วิมุตติญาณทัสสนะ
ตอๆ ไปเปนลำดบั  ใหใสละเอยีดทัง้ดวง ทัง้กาย และองคฌาน อยนูัน้   จะรสูกึเวทนาใน
๓๐ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย ธรรมบท ขอ ๒๕ หนา ๔๒.
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เวทนา (ของกายมนษุยละเอยีด) เปนสขุเวทนาไมมอีามสิ  กวา เวทนาของกายมนษุย
หยาบ ซึง่เปนทกุขเวทนา   แมจติในจติของกายมนษุยละเอยีด ก ็เปนเอกคัคตาจิต
ยิง่กวา และ บรสิทุธิผ์องใสกวา ของกายมนษุยหยาบ  เปนดงันีต้อๆ ไปจนสดุละเอยีด
ถงึธรรมกายทีล่ะเอยีดๆ และบรสิทุธิผ์องใสยิง่กวากันไปตามลำดบั

จติทีเ่ปนเอกคัคตายิง่ขึน้ของธรรมกาย กจ็ะยิง่เสวยอารมณ “อทกุขมสขุเวทนา
ไมมอีามสิ” ยิง่ขึน้  และเปนจติทีผ่องใสจากกเิลสนวิรณ ออนโยนควรแกงานเจรญิอภญิญา
และวชิชา ทีช่วยใหเหน็แจงรแูจงสภาวธรรม และอรยิสจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ

เมือ่ปฏบิตัไิดถงึธรรมกายทีล่ะเอยีดๆ โดยรวมใจหยดุในหยดุ กลางของหยดุ ดบัหยาบ
ไปหาละเอยีด ไดมากเพียงไร  ญาณรตันะ (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู ของพระธรรมกายทีบ่รสุิทธิ์
และมีรัศมีสวาง  ก็จะเกิดและเจริญขึ้น ละอกุศลจิตของกายในภพ ๓ ไดมากย่ิงข้ึน
ใหถึงความบริสุทธิ์อันเปนคุณธรรมของพระอริยสงฆ/อริยเจา ตั้งแตโคตรภูญาณ ยิ่งๆ
ขึน้ไป  ใหไดเขาถงึ “พทุธธรรม” ทีบ่รสิทุธิแ์ละสมบรูณยิง่ขึน้

“วชิชา” คณุเครือ่งกำจดัอวชิชามลูรากฝายเกดิทกุขทัง้ปวง กจ็ะเจรญิขึน้
ใหเห็นแจงแทงตลอดพระอริยสัจจธรรม  เปนทางใหบรรลุมรรคผลนิพพาน
ตามรอยบาทพระพุทธองค ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได

เมื่อปฏิบัติภาวนาไดเขาถึง-ไดรู/เห็น และไดเปนกายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ทั้ง ณ ภายนอก (สวนหยาบ)  และ ณ
ภายใน (สวนละเอยีด) ตอๆ ไปจนสดุละเอยีดอย ู  ยอมมสีติกำหนดพจิารณา
เหน็เวทนาในเวทนา ทัง้สขุเวทนา ทกุขเวทนา และ อทกุขมสุขเวทนา เจอือามสิ
หรอืไมเจอือามสิ ตามสภาพทีเ่ปนจรงิ วา  ไมเทีย่ง เปนทกุข และเปนอนตัตา
อยางไร    เปน “วปิสสนาปญญา” เปนบาทฐานใหเจริญถงึ เหน็แจงแทงตลอดใน
พระอริยสัจ ๔ เปนโลกุตตรปญญา และเปนทางมรรคผลนิพพาน ดวยอาการ
อยางนี ้แล



60  ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

บทท่ี ๖ การเจริญสติปฏฐาน ๔ : จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน

เพือ่ประโยชนแกการเจรญิจติตานปุสสานา สตปิฏฐาน การมีสตกิำหนดพจิารณา
เหน็จติในจติ เปนทัง้ ณ ภายใน (ของตนเอง)  และ ณ ภายนอก (ของผอูืน่) สมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจาจึงไดทรงแสดง ประเภทของจติใหพจิารณาไวโดยอาการ ๑๖ อยาง คอื

๑. สราคจติตะ จติทีม่คีวามยนิดยีิง่ในกามคณุอารมณ ๖*
๒. วตีราคจติตะ จติทีไ่มมคีวามดยีิง่ในกามคณุอารมณ ๖
๓. สโทสจติตะ จติทีม่คีวามประทษุรายยิง่ตออาฆาตวตัถอุารมณ ๖
๔. วตีโทสจติตะ จติทีไ่มมคีวามประทษุรายยิง่ตออาฆาตวตัถอุารมณ ๖
๕. สโมหจติตะ จติทีป่วยไข หลงใหลยิง่ไปตามโลกยีอารมณ ๖
๖. วตีโมหจติตะ จติทีไ่มปวยไข ไมหลงใหลยิง่ไปตามโลกยีอารมณ ๖
๗. สขํติตจิตตะ จติทีต่กไปอยใูนอำนาจของถนีะ (ความทอแท) และ มทิธะ

(ความงวงซมึ)
๘. วกิขติตจติตะ จติทีม่คีวามหวัน่ไหวไปกบัภามคณุอารมณ ๖
๙. มหคัคตจติตะ จติทีป่ราศจากกามอารมณ ๖ ไดแก รปูาวจรจติ**

(จติทีเ่กิดข้ึน เพราะยนิดใีนรปู ๒๘ คอือปุาทายรปู ๒๔ และมหาภตูรูป ๔) และ
อรปูาวจรจติ** (จติทีเ่กิดข้ึน เพราะยนิดใีนนาม)

๑๐. อมหคัคตจติตะ จติทีไ่มปราศจากกามอารมณ ๖ ไดแก กามาวจรจิต**
(จติทีเ่กิดข้ึน เพราะยนิดใีนกาม)

๑๑. สอตุตรจติตะ จติทีม่ีกามคณุ ๖ เปนอารมณ ไดแก กามาวจรจิต**
๑๒. อนตุตรจิตตะ จติทีพ่นไปจากกามคณุอารมณ ๖ ไดแก รปูาวจรจติ**

และอรูปาวจรจิต**
๑๓. สมาหติจิตตะ จติทีเ่ปนสมาธ ิเพราะมกีรรมฐานเปนอารมณ

* อารมณ ๖ ไดแก รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ
** ม.ม ู๑/๒๙๗ (มชัฌมินกิาย มลูปณณาสก อรรถกก) ปปญจสทูน ีภาค ๑ หนา ๒๙๗)
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๑๔. อสมาหติจิตตะ จติทีไ่มเปนสมาธ ิเพราะมกีามคณุเปนอารมณ
๑๕. วมิตุตจติตะ จติทีท่ำหนาทีล่ะ ทจุรติ และนวิรณ
๑๖. อวมิตุตจิตตะ จติทีไ่มไดทำหนาทีล่ะทจุริตและนวิรณ

อธบิายโดยสงัเขป วา  หมดทัว่ทัง้สกลกายและจติใจของสตัวโลก มมีนษุยเปนตนนัน้
จดัเปน “อปุาทนินกสงัขาร”  คอื ธรรมทีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตง ทีม่ชีวีติและมวีญิญาณ
ครอง  แบงออกเปน ๕ สวน รวมเรยีกวา “เบญจขนัธ” คอื กองแหงรูปธรรม ๑ และนามธรรม ๔
ทีป่ระกอบเขาเปนธรรมชาตทิีม่ชีวีติและมวีญิญาณ ไดแก รปูขนัธ คอื สวนทีเ่ปนรางกาย
ประการ ๑ กบั “นามขนัธ” คอื สวนทีเ่ปน “จติใจ”  ซึง่ประกอบดวยธรรมชาต ิ๔ อยาง ไดแก

เวทนาขนัธ ธรรมชาตทิีเ่สวยอารมณสขุ-ทกุข-ไมสขุ/ไมทกุข ประการ ๑   สญัญาขนัธ
ธรรมชาตจิดจำอารมณ  [อารมณ = เครือ่งยดึเหนีย่วของจติใจ หรอื สิง่ทีถ่กูรหูรอืถกูรับรู
ไดแก อายตนะภายนอก ๖ คอื รปู-เสยีง-กลิน่-รส-โผฏฐพัพะ (สิง่สมัผัสทางกาย) และ
ธรรมารมณ] ประการ ๑    สงัขารขนัธ อาจารยบางทานเรยีกวา “จติ” หมายถงึ ธรรมชาติ
ที่คิดหรือนอมไปสูอารมณ และปรุงแตงอารมณวา นาช่ืนชอบใจ หรือ ไมนาช่ืนชอบใจ
เปนตน ประการ ๑    วญิญาณขนัธ หมายถงึ ธรรมชาตทิีร่บัรอูารมณ ประการ ๑   รวมเปน
นามขนัธ ๔   เหลานี ้รวมเปน “จติใจ” หรอื เรยีกรวมยอ วา “ใจ”

คำวา “จติ”  อาจารยบางทานเรยีกสงัขารขันธวา จติ   ตามปทานกุรมบาล-ีไทย-
องักฤษ-สนัสกฤตวา๓๑

จติตฺํ จติ, คดิ (ผ); ใจ (ชนิ. ๑๕๒/๔๕) ; เปนไปในอรรถ คอื วญิญาณ
(ชนิ. ๘๓๘/๒๖๔). สํ. จติตฺ.  Cittam The heart, the mind ; a thought,
an idea, will, intention. Skt. Citta.

ทีก่ลาว เบญจขนัธ (ขนัธ ๕) วา เปนธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตง นั้น
กลาวโดยสงัเขป ไดแก
๓๑ ปทานกุรมบาล-ีไทย-องักฤษ-สนัสกฤต  ฉบบัพระเจากรมวงศเธอ กรมพระจนัทบรุนีฤนาถ, โรงพิมพมหามกฏุราชวทิยาลยั,

พ.ศ.๒๕๑๓ หนา ๒๙๑.
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• อวชิชา-ตณัหา-อปุาทาน-กรรม และอาหาร เปนปจจัย
ปรงุแตงใหเกิด รปูขนัธ

• อวชิชา-ตณัหา-อปุาทาน-กรรม และผสัสะ (ระหวางอายตนะภายนอก ๖
มากระทบ/สมัผัส กบัอายตนะภายใน ๖) เปนปจจัย
ปรงุแตงใหเกดิ นามขนัธ ๓ ไดแก เวทนา, สัญญา และสงัขาร

• อวชิชา-ตณัหา-อปุาทาน-กรรม และนาม-รปู (นามขนัธ ๓ กบัรปูขนัธ ๑)
เปนปจจัยปรงุแตง ใหเกิด วญิญาณ

และถาพิจารณาตามสายปฏจิจสมุปบาทธรรม (สภาพธรรมอาศยัปจจยัเกดิขึน้ตอเนือ่ง
กันไปใหเกิดทุกข)  ก็เห็นเหตุปจจัยวา  อวิชชา เปนปจจัยใหเกิด สังขาร (กายสังขาร-
วจสีงัขาร-มโนสงัขาร),  สงัขาร เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ,   วญิญาณ เปนปจจัยใหเกิด
นาม-รปู,   นาม-รปู เปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะ คอื อายตนะภายใน ๖ (ตา-หู-จมูก-ลิน้-
กาย-ใจ), สฬายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผสัสะ เปนปจจัยใหเกิดเวทนา,   เวทนา เปนปจจัย
ใหเกดิตณัหา,   ตณัหา เปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน และกรรม,   อปุาทานเปนปจจัยใหเกิด
ภพ ชาติ ชรา มรณะ ทกุขโทมนสั อปุายาส

ในการเจริญภาวนามีสติกำหนดพิจารณา เห็นเวทนาในเวทนา และเห็นจิตในจิต
เปนทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก แยกตางหาก จากการมีสติกำหนดพจิารณาเหน็
ธรรมในธรรม คือ อุปาทานในเบญจขันธ (ขันธ ๕)  ซึ่งเปนการกำหนดพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมในขัน้ละเอยีดนัน้ เพราะ

การใหมีสติกำหนดพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เปนคูปรับแกตัณหาจริตอยาง
แรงกลา ของผตูดิเวทนา ทีม่งุสขุเวทนาเปนใหญ มกัพอใจแตในความสะดวกสบายอยาง
เดียว เปลีย่นแปลงยาก  เพราะมกัถือเอาตามความชอบใจของตน  จึงใหเจริญเวทนาน-ุ
ปสสนาสตปิฏฐาน เพือ่กำจดั “สขุวปิลาส”

การใหมสีตกิำหนดพจิารณาเหน็จติในจติ  เปนคปูรบัแกทฏิฐจิรติอยางออนของ
ผตูดิจติ มงุจติเปนใหญ  กลาวคอื เปนคนเจาอารมณ  มกัเหน็วาจิตของตนเทานัน้สำคญั
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ถาจิตไมถกูรบกวนใหเดือดรอนขนุมวั จงึจะเปนทีถ่กูใจ-พอใจ  จงึใหเจรญิจติตานปุสสนา-
สติปฏฐาน เพือ่กำจดั “นจิจวปิลาส”  ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวในขางตน

สวนการใหมสีตกิำหนดพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม เพราะเปนคปูรบัแกทฏิฐจิรติ
อยางแรงกลา ของผตูดิธรรม คอื อารมณทีเ่กดิกบัใจ หนกัอยใูนธรรม  มกัเหน็วาธรรมที่
เกดิกับจติเปนสิง่สำคญั  มกัหาเรือ่งทีช่อบมาใหจตินกึ  จงึใหเจรญิธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
เพือ่กำจดั “อตัตวิปลาส” ความเขาใจคลาดเคลือ่นวา ธรรมทัง้หลาย (ขนัธ ๕) เปน
อตัตา ทัง้ๆ ทีธ่รรมทัง้หลาย (ขนัธ ๕) เปนสภาพไมเทีย่ง (อนจิจฺตา) ตองเปลีย่นแปลงไม
ตามเหตปุจจยั ทนอยใูนสภาพเดมิไมไดตลอดไป เปนทกุข (ทกุขฺตา) และแลว กแ็ตกสลาย
หมดสภาพเดิมของมันไป ไมมีอะไรเปนสาระในความเปนของเที่ยง เปนสุข และเปน
ตวัตนของใครแตประการใด  ชือ่วา เปน อนตัตา (อนตตฺตา)

ปญญาอันเห็นแจงในความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา นี้ชื่อวา
“วปิสสนาปญญา”

เมือ่เหน็ดวยปญญาวา สงัขารธรรมทัง้ปวง เปนสภาพไมเทีย่ง เปนทกุขและเปนอนตัตา
ยอมเบือ่หนายคลายถอนจากความยดึถอืเบญจขนัธ หรอื นาม-รปู ดวยตัณหาและทฏิฐิ
ใหเกดิทกุข  ดวยปญญาอนัเหน็แจงในสภาวะของธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ  ชือ่วา “วปิสสนา-
ปญญา” นี ้ ยอมเปนบาทฐานใหพฒันาภมูจิติข้ึนส ู“โลกตุตรปญญา”  เหน็แจงแทงตลอด
ในอริยสจั ๔ อนัเปนมรรค-ผล-นพิพาน  ดงัจะไดยกตวัอยาง “การมสีตกิำหนดพจิารณา
เหน็จติในจติ” ตอไป

(๑) กรณผีปูฏบิตัภิาวนา ยงัไมเหน็ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย คอื ยงัไมเหน็ดวงใสแจม
ตรงศนูยกลางกาย  เพิง่เร่ิมฝกเจริญสมถภาวนาดวยอบุายวธิสีงบใจ ๓ อยาง ประกอบกนั
คอื กำหนดบรกิรรมนมิติ นกึเหน็ดวยใจเปนดวงกลมใส ขนาดมาตรฐานปานกลางประมาณ
เทาฟองไขแดงของไขไก  ตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗  เหนอืระดบัสะดอืประมาณ ๒ นิว้มอื
พรอมกำหนดบรกิรรมภาวนาคกูนัวา “สมัมาอะระหงัๆๆ”  ตรกึนกึเหน็ดวงทีใ่ส    ใจ (ความ
เห็นดวยใจ-ความจำ-ความคิด-ความรู) อยู ณ กลางดวงที่ใส ตรงศูนยกลางกาย นั่นไว
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ในเบือ้งตนใหนกึนอมพระพทุธคณุ  จากคำวา “สมัมาอะระหงั” คือ พระปญญาคณุ และ
พระวสิทุธคิณุของพระพทุธเจา มาสใูจเรา เปน “พทุธานสุติ”   และสงัเกตเหน็ลมหายใจ
เขา-ออก ผานตรงจดุเลก็ใสกลางดวงใสนัน้แตแหงเดยีว (ไมตองตามลมหายใจเขา-ออก)

ผเูจริญภาวนาประกอบดวย “สมัปโยคธรรม” คณุธรรมเครือ่งชวยการเจรญิภาวนา
ใหไดผลดี (ตามพระพทุธดำรสัสอนไว)  คือ “อาตาป” ประกอบดวยความเพยีรเพงเผากเิลส
ดวย “สติ” กำกับใจใหจดจอตอเนือ่งกนัไปเรือ่ย   และ “สมัปชญัญะ” ความรสูกึตวัพรอม
ไมเผลอสต ิคอยระวงัและรเูทาทนักเิลสนวิรณ ไดแก  ถนีมทิธะ (จติหดหงูวงซมึ),   วจิกิจิฉา
(ลงัเลสงสยั),   พยาบาท (ขดัเคอืงใจ),   อทุธจัจกกุกุจจะ (จติฟงุซาน/วติกกังวล) หรอื
กามฉนัทะ (จติกำหนดัยนิดใีนรปู-เสยีง-กลิน่-รส-โผฏฐพัพะ) มใิหเกดิข้ึน

เม่ือกเิลสนวิรณใดเกดิข้ึน กใ็หมสีติสมัปชญัญะรสูกึตัววา กเิลสนวิรณเกดิขึน้แลว
และ ใหระงับดวยความตั้งใจกำหนดองคบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาคูกัน วา
“สมัมาอะระหงัๆๆ” กลางของกลางจดุเลก็ใสกลางดวงใส ตรงศูนยกลางกายนัน้ไวใหมัน่
จนจติใจทีฟ่งุซาน (วกิขติตจติตะ) คอยๆ สงบระงบัลงๆๆ   ความสวาง ณ ภายในกจ็ะ
คอยๆ ปรากฏขึน้   จติใจจะตืน่ตวัและรสูกึปลอดโปรงสดชืน่ขึน้  เพราะความสวางปรากฏ
ขึน้นัน้ “ถนีมทิธะ หรอื สงัขติตจิตตะ”-จติหดห/ูงวงซมึ กจ็ะคอยๆ จางหายไปตามสวนที่
ความสวางปรากฏขึน้ในใจ

ใหมีสติกำหนดบริกรรมนิมิต บริกรรมภาวนาคูกันตอไป เรื่อยๆ กอปรดวย
“สมัปชญัญะ” ไมเผลอสต ิและ “ความเพยีร” ตอๆ ไป ไมยอทอ จนใจ (เหน็-จำ-คดิ-รู)
คอยๆ รวมหยดุเปนจดุเดยีวกนั สงบนิง่ ยิง่ขึน้   เมือ่ใจหยดุในหยดุกลางของหยดุ จน
ถอืเอา “อคุคหนมิติ” คือ เหน็ดวงใสแจมไดชัว่คราว  นีเ้ปนสมาธริะดบั “อปุจารสมาธ”ิ

ใหใจจดจออยตูรงกลางของกลาง “อคุคหนมิติ” ตรงศนูยกลางกายนัน้ตอๆ ไปดวย
กำหนดองคบรกิรรมภาวนา “สมัมาอะระหงัๆๆ”  ตรงจุดเลก็ใสกลางดวงใสนัน้ตอๆ ไป
จนใจหยดุนิง่สนทิตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ และปรากฏ “ปฏภิาคนมิติ” เหน็ดวงใส
แจมเกดิข้ึน นั้น ผเูจรญิภาวนาจะรสูกึหววิหรอืเคลิม้นดิๆ แตรสูกึ-ไมเผลอสต ินัน้   เปน
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อาการของจติทีถ่อืเอาปฏภิาคนมิติได และหยดุนิง่ตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ (ตรงศนูย
กลางกายฐานที่ ๗ - เหนือระดับสะดือ ๒ นิ้ว) ตกศูนย (ปลอยปฏิภาคนิมิต/วางหายไป)
ไปยงัศูนยกลางกายฐานที ่๖ (ศนูยกลางกายระดบัสะดอืพอด)ี  ปรงุแตงดวยบญุ (ทานกศุล-
ศลีกศุล-ภาวนากศุล) ชือ่วา “ปญุญาภสิังขาร”  เปน “เอกคัคตาจติ” ประกอบดวยวติก
วจิาร ปต ิสขุ และ เอกคัคตา  เปนฌานจติระดบั “ปฐมฌาน” ขึน้ไป   “ใจ” (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู
ทีร่วมหยดุเปนจดุเดยีวกนั ชือ่วา “เอกคัคตาจติ” นี ้ตัง้อยกูลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย
(ขนาดมาตรฐานปานกลาง ประมาณเทาฟองไขแดงของไขไก หรอื อยางโตเทาดวงจนัทร-
ดวงอาทติย กม็ี)  ลอยเดนขึน้มาตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗

ตอไปนี ้ผเูจรญิภาวนาไมตองวา “สมัมาอะระหงั” อกี เพยีงใหรวมใจ (เหน็-จำ-คดิ-
ร)ู หยดุในหยดุกลางของหยดุๆๆ ตอๆ ไป ใหเหน็ใสแจมอยู

โดยนยันี ้เมือ่จติยงัไมตัง้มัน่ (อสมาหติจติตะ)   ผเูจรญิภาวนายอมกำหนดพจิารณา
รวูา จติไมตัง้มัน่    เมือ่จติต้ังมัน่ (สมาหติจติตะ) เปน “เอกคัคตาจติ” กย็อมมสีติสมัปชญัญะ
กำหนดรวูาจิตต้ังม่ัน ดงันี้

อนึง่ หากเจรญิภาวนาตอๆ ไป ถงึ “ธรรมในธรรม” กลาวคอื รวมใจ (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู
ใหหยดุในหยดุกลางของหยดุตอๆ ไป ถงึ ดวงศลี ดวงสมาธ ิดวงปญญา ดวงวมิตุตญิาณ-
ทสัสนะ และ เขาถงึกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ของกาย
ละเอยีด ตัง้แตกายมนษุยละเอยีดตอๆ ไปจนถงึ “ธรรมกาย” ที่ละเอียดๆๆ ตอๆ ไป จนสุด
ละเอียด ถึงธรรมกายในอรหัตในอรหัตๆๆ  ซึ่งมีขนาดหนาตัก ความสูง และเสนผาน
ศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกาย ๒๐ วา ขึน้ไป   แลว ใชญาณรตันะของธรรมกาย
เพงพจิารณาดตูรงศูนยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย (กายเนือ้) ซึง่ตัง้อยตูรงกลาง
ของกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ ตรงศูนยกลางกายฐานที ่๗ (อยเูหนอืระดบัสะดอื ๒ นิว้
มอื) ก็จะเห็น “ธาตลุะเอยีด” ของขนัธ ๕ ตัง้ซอนกนัอยใูนทามกลางของกลางตอๆ กนัไป
ตามลำดบัเบญจขนัธ คอื
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ธาตลุะเอยีดของ “รปูขนัธ” มสีณัฐานกลมใสขนาดเทาเมลด็โพธิ์/เมลด็ไทร  ตัง้อยู
ตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗ (เรยีกอกีอยางหนึง่วา “ทีต่ัง้กำเนดิธาตธุรรมเดมิ”)   นีข้ยาย
สวนหยาบออกมาเปน “ดวงกาย”   ขนาดมาตรฐานปานกลางประมาณเทาฟองไขแดงของ
ไขไก ภายในดวงนี้มีดวงเล็กๆ เรียกวา “ศูนย” ๕ ศูนย  คือ ศูนยกลาง-ศูนยขางหนา-
ศนูยขางขวา-ศนูยขางหลงั และศนูยขางซาย   ศนูยขางหนา เปน “ธาตนุ้ำ”  ศนูยขางขวา
“ธาตดุนิ”  ศนูยขางหลงั “ธาตไุฟ”  ศนูยขางซาย เปน “ธาตลุม”  ทีท่ำหนาทีค่วบคมุสวน
ทีเ่ปนของเหลว ของหยาบแขง็ อณุหภมู ิและลมปราณทีป่รนเปรออยใูนรางกาย  ใหอยู
ในสภาวะพอเหมาะ และปรงุแตงธาตหุยาบ (ไดแก อาหาร เครือ่งดืม่ ยาบำบดัโรค และ
ลมหายใจเขา-ออก) เปน “กายเนือ้”

กลางของกลางธาตุละเอียดของรูปขันธ เปนธาตุละเอียดของ “เวทนาขันธ”
มีสัณฐานกลมใสกวา  แตเล็กกวาธาตุละเอียดของรูปขันธ  ขยายสวนหยาบออกมาเปน
“ดวงเหน็” ขนาดประมาณเบาตาของผเูปนเจาของ  ม ี“ธาตเุหน็” ตัง้อยใูนทามกลางนัน้

กลางของกลางธาตุละเอียดของเวทนาขันธ เปนธาตุละเอียด “สัญญาขันธ”
มสีณัฐานกลมใส  ขยายสวนหยาบออกมาเปน “ดวงจำ”  ขนาดประมาณเทาดวงตา (ทัง้ดวง)
ของผเูปนเจาของ  ม ี“ธาตจุำ” ตัง้อยใูนทามกลางนัน้

กลางของกลางธาตลุะเอยีดของสญัญาขนัธ เปนธาตลุะเอยีดของ “สังขารขนัธ”
มีสัณฐานกลมใส  ขยายสวนหยาบออกมาเปน “ดวงคิด” หรือที่เรียกวา “ดวงจิต”
ขนาดประมาณเทาดวงตาดำของผเูปนเจาของ  ม ี “ธาตคุดิ” อยใูนทามกลางนัน้ ดวงคดิ
ลอยอยใูนเบาะน้ำเลีย้งของหวัใจ๓๒ (หรอืน้ำเลีย้งของจติ)  ขนาดประมาณเทา ๑ ซองมอื
ของผเูปนเจาของ ใสบรสิทุธิ์

ผูเจริญภาวนายอมพิจารณาเห็นจิตในจิตไดดังนี้

ถาเห็น “ดวงจิต” ลอยปริ่มอยูในระดับน้ำเลี้ยงของหัวใจพอดี นั้น แสดงวา
จติตัง้มัน่เปนสมาธแินบแนนมัน่คง เปน “สมาหติจิตตะ”

๓๒ วสิทุธมิรรค ภาค ๒ พมิพครัง้ที ่๙ พ.ศ.๒๕๔๐ หนาที ่๒๕๑.
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ถาเหน็ “ดวงจิต” จมลงต่ำกวาระดบัน้ำเลีย้งของหวัใจ แสดงวา จติเริม่เผลอสติ-
งวง/หลบั   ถาจมลงมาก แสดงวา จติหมดสต-ิสลบไสล

ถาเหน็ “ดวงจติ” ลอยเผนิขึน้เหนอืระดบัน้ำเลีย้งของหวัใจมากเพยีงไร  ยอมแสดง
วา จติฟงุซาน (วกิขติตจิตตะ) และไมตัง้มัน่ (อสมาหติจติตะ) มากเพยีงนัน้

ถาเหน็ “ดวงจติ” ลอยเผนิขึน้เหนอืระดบัน้ำเลีย้งของหวัใจกวาครึง่ขึน้ไป  ยอม
แสดงวา จติฟงุซานมากถงึคมุสติไมอยหูรอืเสยีสติ

อกีตวัอยางหนึง่  สำหรบัผขูาดอนิทรยีสงัวร  ไมสำรวมระวงัอนิทรยี เมือ่มอีารมณ
หรอื อายตนะภายนอก (ไดแก รปู-เสยีง-กลิน่-รส-โผฏฐัพพะ-ธรรมารมณ)  มากระทบอายตนะ
ภายใน (ประสาทตา-ห-ูจมกู-ลิน้-กาย-ใจ)   “ดวงจติ” คอื สงัขารขันธ ปรงุแตงอารมณนัน้
วา นารัก/นากำหนดัยินด ี  แลวหลงกำหนดัยินดใีนอารมณทีน่ารัก/นากำหนดัยินด ีนั้น
จติใจ (เหน็-จำ-คดิ-รู) ทีต่ัง้อยกูลางดวงธรรมทีท่ำใหกายนัน้จะตกศนูย (วางหายไป)  ไปยงั
ศนูยกลางกายฐานที ่๖  และถกูปรงุดวยเจตสกิธรรมฝายบาปอกศุล-ไดแก “กามราคานสุยั”
หมุ “ดวงจติ”  พรอมดวย “อวชิชานสุยั” หุม “ดวงร”ู  เปนเหตนุำ/เหตหุนนุ ใหเกิดเปน
“อกศุลจติ”  ทีเ่ศราหมองดวยกเิลส เปนจติใจดวงใหมตัง้อยกูลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย
ใหม ที่เศราหมองดวยอกุศลธรรม ลอยเดนขึ้นมาที่ศูนยกลางกายฐานที่ ๗ และ
กามราคานุสัย นั้น ก็กลายเปน “กามราคะ” ยอมสีน้ำเลี้ยงของจิตเปนสีชมพู หรือ
สชีมพแูก  ดลจติดลใจใหปฏบิตัติามอำนาจของมนั นีช้ื่อวา การมีสติกำหนดพจิารณาเหน็
จิตในจิตวา จิตมีราคะ (สราคจิตตะ) ก็รูวาจิตมีราคะ และเมื่อมีความทะยานอยากใน
กามมากข้ึน   “กามตัณหา” กเ็กดิขึน้พรอมกบั “อกศุลจิต”  ดลจติดลใจใหปฏบิตัติาม
อำนาจของมนัยิง่ๆ ขึน้ไป

เมือ่ผเูจรญิภาวนารวมใจหยดุในหยดุกลางของหยดุ กลางของหยดุ กลางของกลางกาย
ใหเขาถงึกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรมของกายทีล่ะเอยีดๆ
ตัง้แตกายมนษุยละเอยีดขึน้ไปจนสดุละเอยีด ถงึธรรมกายทีบ่รสิทุธิผ์องใสเพยีงไร  กย็อม
พจิารณาเหน็จติในจติทีป่ราศจากความปรงุแตงดวยบาปอกศุล เปนแตบญุกศุล ในระดบั
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มนษุยธรรม เทวธรรม พรหมธรรม ตอๆ ไปถงึ พทุธธรรม และยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตทีป่ราศจากราคะ (วตีราคจติตะ) วา จิตปราศจากราคะ

สวนการมสีตกิำหนดพจิารณาเหน็จติในจติวา จติมโีทสะ (สโทสจติตะ) กร็วูา จติมีโทสะ
โดยพิจารณาเห็นสีน้ำเลี้ยงของจิต มีสีแดงเขมถึงเขียวคล้ำ   ตอเมื่อเจริญภาวนาถึงกาย
ในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ทีบ่รสิทุธิผ์องใสยิง่ข้ึนเพยีงไร   กจ็ะ
สามารถพจิารณาเหน็สนี้ำเลีย้งของจติ บรสิทุธิผ์องใสยิง่ข้ึนเพยีงนัน้   นีเ้ปนการมสีตพิจิารณา
เหน็จติในจติ วา จติปราศจากโทสะ (วตีโทสจติตะ) กร็วูา จติปราศจากโทสะ   สวนการมสีติ
พจิารณาเหน็จติมโีมหะ (สโมหจติตะ)  จะเหน็สนี้ำเลีย้งของจติเปนสเีหมอืนน้ำลางเนือ้บาง
หรอืเหน็เปนสขีาวปนเทาเหมอืนสตีะกัว่ตัดบาง  ก็รวูา จติมโีมหะ เมือ่จติปราศจากโมหะ
(วีตโมหจิตตะ)  จะเห็นสีน้ำเลี้ยงของจิตที่บริสุทธิ์ใสสวาง และ/หรือ มีรัศมีปรากฏ ก็รูวา
จติปราศจากโมหะ   กป็ฏบิตัิในทำนองเดยีวกนั คอื หยดุในหยดุกลางของหยดุ  ดบัหยาบไป
หาละเอยีด  เปนกายในกาย-เวทนาในเวทนา-จติในจติ และธรรมในธรรม ทีบ่รสิทุธิผ์องใส
ถงึ “ธรรมกาย”   ธรรมทีป่ระชมุคุณธรรมของพระอรยิสงฆ/พระอรยิเจา ตัง้แตธรรมกาย
โคตรภขูึน้ไปจนสดุละเอยีด ถงึมรรค ๔ ผล ๔ และพระนพิพาน ๑ ดังนี ้เปนตน

ในขณะเดยีวกนั กไ็ดเหน็ “จติใจ” ทีม่สีภาพดบัแลวกเ็กดิใหมๆ ๆๆ ดวยเหตปุจจยั
ฝายบาปอกศุลปรงุแตง (อปญุญาภสิงัขาร)  หรอื ฝายบญุกศุลปรงุแตง (ปญุญาภสิงัขาร)
แลวแตกรณี    จติจึงจัดเปน “สงัขารธรรม” ทีเ่ปนไปตามเหตปุจจัยปรงุแตง เปนสภาพ
ไมเทีย่ง เปนทกุข และเปนอนตัตา ดวยประการฉะนี้

การมสีตกิำหนดพจิารณาเหน็จติในจติของตนเอง ชือ่วา เปน ณ ภายใน    พจิารณา
เหน็จติในจติของผอูืน่ ชือ่วา เปน ณ ภายนอก

เมื่อเจริญภาวนาใหจิตตั้งมั่น เปนสมาธิแนบแนนมั่นคง ผองใสจากกิเลสนิวรณ
เครือ่งกัน้ปญญา ออนโยนควรแกงาน ดงันี ้  จะยกพระกมัมฏัฐานใดขึน้พจิารณาใหเหน็
แจงในสภาวธรรมและอริยสัจจธรรมตามที่เปนจริง  ก็จะเปนทางใหบรรลุมรรค ผล
นพิพาน ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด



ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา  69

นีเ้ปนการเจรญิสมถวปิสสนา โดยมศีลีเปนบาทฐาน ทีใ่หสามารถเจรญิปญญา
คือ “วปิสสนาปญญา” ถึง “โลกตุตรปญญา”  ดวยการทีใ่หไดทัง้รทูัง้เหน็

สวนการมีสติกำหนดพจิารณาเหน็จติในจติขออืน่ๆ ไดแก จติปราศจากกามอารมณ
๖ (มหัคคตจิตตะ), จิตไมปราศจากกามอารมณ ๖ (อมหัคคตจิตตะ), จิตมีกามคุณ ๖
(สอุตตรจิตตะ ไดแก กามาวจรจิต), จิตที่พนไปจากกามคุณ ๖ (อนุตตรจิตตะ ไดแก
รปูาวจรจติ และ อรปูาวจรจติ) กย็อมสามารถกำหนดพจิารณาเหน็ได ตามระดบัภมูธิรรม
ทีป่ฏบิตัสิงูขึน้ไปๆ ได เอง

พงึเขาใจวา การมีสติกำหนดพจิารณาเหน็จติในจติ เปนทัง้ ณ ภายใน (ของตนเอง)
และทัง้ ณ ภายนอก (ของผอูืน่)  จะเห็นไดชดัเจนตอเมือ่ผเูจรญิภาวนาอบรมจติใจของ
ตนเอง ใหสงบตัง้มัน่ เปนสมาหติจติตะ หรอื เอกคัคตาจติ   ใหจติใจผองใสจากกเิลส
นวิรณเครือ่งกัน้ปญญายิง่ๆ ขึน้ไป  โดยการเจรญิภาวนาสมาธริวมใจ (เหน็-จำ-คดิ-รู) ให
หยดุในหยดุกลางของหยดุ  เขาถงึกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม
ของกายละเอยีด ตัง้แตของกายมนษุยละเอยีดตอๆ ไปจนถงึธรรมกายทีล่ะเอยีดๆ ได
เพยีงไร  กจ็ะสามารถเหน็จติในจติทัง้ ณ ภายใน และ ทัง้ ณ ภายนอก (ของผอูืน่)
ไดชดัเจนมากเพยีงนัน้

ผูมีภูมิจิตที่สูงกวา บริสุทธิ์ผองใสกวา ยอมสามารถมีสติกำหนดพิจารณาเห็น
จิตในจิต ณ ภายนอก (ของผูอื่น ผูมีภูมิจิตต่ำกวา) ไดชัดเจนและถูกตองแมนยำกวา
ผมูภีมูจิติต่ำกวา (ทีจ่ะเหน็จติในจติของผมูภีมูจิิตทีสู่งกวา) เปนธรรมดา

เพราะเหตนุัน้ ผเูจรญิภาวนาแมเมือ่สามารถพจิารณาเหน็จติในจติได  กเ็พยีงกำหนด
รสูกัแตวาร ูเหน็ และใหใชแตเพยีงเปนสตเิตอืนใจของตนเอง มใิหประมาทหลงมวัเมา
ในชวีติเทานัน้ อยาไดคะนองใจ-คะนองปาก ทกัทายหรอืพยากรณจติในจติของ
ผอูืน่ อนัจะเปนการแสดงโออวดภมูธิรรมของตน ใหกเิลส และ/หรอื มานะทฏิฐิ
วา ตนเองมภีมูธิรรมสงู ซึง่จะกลบัเปนโทษอยางย่ิง โดยเฉพาะอยางยิง่แกผทูีย่งั
ปฏิบัติไมไดถึงข้ันละสัญโญชน (กิเลสเครื่องรอยรัดใหติดอยูกับโลก) อยางนอย ๓
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ประการ คอื สักกายทฏิฐ ิ วจิกิิจฉา และสลีัพพตปรามาส กาวลวงขามโคตรปถุชุน
เปนอรยิบคุคลไดแลว แตมกัชอบพยากรณ-ทกัทาย จติใจของผอูืน่อยนูัน้ยอม
มโีอกาสใหจติกำเรบิดวยอวชิชา กเิลส ตณัหา อปุาทาน ใหภมูจิติตกต่ำลง กลาย
เปนปุถุชนผูยังหนาดวยกิเลสตามเดิมไดโดยงาย

และความจรงิแลว แมผบูรรลธุรรมเปนพระอรยิบคุคลแลวเพยีงใด ทานกย็ิง่
มสีตสิำรวมระวงัศีลและอนิทรยี  ไมนยิมพยากรณผอูืน่โดยไมจำเปน ทานจงึได
ชือ่วาเปน “สมณะ” ผสูงบ/บรสิทุธิ ์ผองแผวแลว ดวยประการฉะนี้

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

บทที่ ๗ การเจริญสติปฏฐาน ๔ : ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน

มสีตกิำหนดพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก  ทานจำแนก
ไว ๕ บรรพ (ขอ) คือ   (๑) นวิรณปพพะ ขอกำหนดดวยนวิรณ ๕ (กามฉนัทะ-พยาบาท-
ถนีมทิธะ-อทุธจัจกกุกุจจะ และวจิกิิจฉา)  (๒) ขนัธปพพะ ขอกำหนดดวยขนัธ ๕ (รปู-
เวทนา-สญัญา-สงัขาร และวญิญาณ)   (๓) อายตนปพพะ ขอกำหนดดวยอายตนะ ๑๒
(อายตนะภายใน ๖ ไดแก ตา-ห-ูจมกู-ลิน้-กาย-ใจ และอายตนะภายนอก ๖ ไดแก รปู-เสยีง-
กลิ่น-รส-โผฏฐัพพะ-ธรรมารมณ)   (๔) โพชฌงคปพพะ ขอกำหนดดวยโพชฌงค ๗
(สติ-ธมัมวิจยะ-วริยิะ-ปต-ิปสสทัธ-ิสมาธ-ิอเุบกขา)  และ (๕) สจัจปพพะ ขอกำหนดดวย
อรยิสจั ๔ (ทกุข-สมทุยั-นโิรธ-มรรค)

พงึมีขอสงัเกตวา ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน เปนคปูรบัแกทฏิฐจิรติอยางแรงกลา
ของผตูดิในธรรม คอื อารมณทีเ่กิดอยกูบัใจ หนกัอยใูนธรรม   มกัเหน็วา ธรรมทีเ่กิดกับจติใจ
เปนสิง่สำคญั มกัหาเรือ่งทีช่อบมาใหจตินกึคดิ จงึใหเจรญิธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน เพื่อ
กำจดั “อตัตวิปลาส” ความเขาใจคลาดเคลือ่นวา ธรรมทัง้หลาย (ขนัธ ๕) เปนอตัตา
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ซึง่แททีจ่รงิเปนอนตัตา  เพราะความไมมสีาระในความเปนของเทีย่ง ในความสขุทีถ่าวร และ
ไมมสีาระในความเปนตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา หรอืของใครแตประการใดเลย

อนึง่  ธรรม ๒ ขอ คอื นวิรณปพพะ กบั อายตนปพพะ  ไดกลาวรวมกนัมากบั
การปฏบิตัสิมถวิปสสนาภาวนา มสีติพจิารณาเหน็กายในกาย-เหน็เวทนาในเวทนา-เหน็จติ
ในจติ-เหน็ธรรมในธรรม (สวนหนึง่)   เหลานี ้เปนทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก   มา
อยแูลว  จงึจะไมกลาวซ้ำอกี  และจะไดยกตวัอยางเฉพาะของปพพะทีเ่หลอื  ดงันี้

(๑) ขนัธปพพะ  ขอกำหนดดวยขนัธ ๕ คอื รปู-เวทนา-สญัญา-สงัขาร และวญิญาณ
เปนสวนรวม

(๒) สจัจปพพะ  ขอกำหนดดวยอรยิสจั ๔  คอื ทกุข-สมทุยั-นโิรธ-มรรค
(๓) โพชฌงัคปพพะ  ขอกำหนดดวยโพชฌงค ๗  คอื สต-ิธมัมวิจยะ-วริยิะ-ปติ-

ปสสทัธ-ิสมาธ-ิอเุบกขา เปนลำดบัไป

ขอ ๑ การมสีตพิจิารณาเหน็ธรรมในธรรม : นวิรณ ๕ และอปุาทานในขนัธ ๕

โดยการเจรญิ “วชิชา” อนัประกอบดวย “อภญิญา” คณุเครือ่งชวยใหเหน็แจง/
รูแจงสภาวธรรม และอริยสัจจธรรมตามที่เปนจริง ตามรอยบาทพระพุทธองค ตามที่
หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร) ทานไดปฏบิตัแิละสอน  และได
แนะนำสัง่สอนถายทอดสบืตอกนัมา  ดงัตัวอยางตอไปนี้

ความจริงแลว เพียงเจริญภาวนาไดถึงและเห็นดวงธรรมที่ทำใหเปน
กายมนุษยใสแจมปรากฏขึ้นที่ศูนยกลางกาย (ขนาดมาตรฐานปานกลางเทาฟอง
ไขแดงของไขไก และ/หรอื อยางโตเทาดวงจนัทรดวงอาทติย) นัน้  สมาธจิติยอมเกดิ
และเจรญิขึน้เอง ตัง้แตปฐมฌาน (ประกอบดวย วติก-วจิาร-ปต-ิสขุ-เอกคัคตา) ขึน้ไป
และ แมอภิญญา มีทิพพจักษุ และ/หรือ ทิพพโสต เปนตน ก็ยอมจะเกิดและ
เจรญิขึน้เอง ตามสวนแหงวาสนาบารมขีองแตละทานไดอยแูลว แตเสือ่มไดงาย
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และมอีานภุาพใหเหน็แจง-รแูจงสภาวธรรมไดไมกวางขวางเทาปฏบิตัไิดถงึธรรมกาย

จึงขอแนะนำวา เมื่อเจริญภาวนาไดถึงดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษย
ใสแจมอย ู  กจ็งเจรญิภาวนาตอๆ ไปใหเขาถึง-ร-ูเหน็ และ เปนกายในกาย เวทนา
ในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ตอๆ ไป ใหถงึธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆ
ใหใสละเอยีดและบรสิทุธิอ์ยเูสมอ   แลวทานจะประจกัษคณุคาอยางมหาศาลของ
การเจรญิภาวนานี ้ดวยตวัของทานเอง

สำหรบัผปูฏบิตัไิดถงึธรรมกายทีส่ดุละเอยีดแลว เจรญิภาวนาตรวจภพ-
ตรวจจกัรวาล ดคูวามเปนไปของสตัวโลก (เบญจขนัธ) ทัง้หลาย เปนไปตามกรรม
และถูก “ปรุงแตงดวยบุญ” (ปุญญาภิสังขาร) บาง,  “ปรุงแตงดวยบาป”
(อปญุญาภสิงัขาร) บาง  และถกู “ปรงุแตงดวยฌานสมาบตัทิีต่ัง้ม่ัน-ไมหวัน่ไหว”
(อเนญชาภสิงัขาร) บาง  จงึตองเปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจจยัทีป่รงุแตง  เปนของไม
เทีย่ง (อนจิจฺํ)  ทนอยใูนสภาพเดมิไมไดตลอดไป และเปนทกุข (ทกุขฺํ)   สดุทายตองแตกสลาย
หมดสภาพเดมิของมนัไป เปนอนตัตา (อนตตฺา)  ดงัตอไปนี้

ขั้นที่ ๑ สัมมาสมาธิ : วิธีเจริญรูปฌาน ๔

เจรญิรปูฌาน ๔  โดยอนโุลมและปฏโิลม หลายเทีย่วใหเปนวสี เพือ่ชำระ
ธาตุธรรม และเห็น-จำ-คิด-รู ใหบริสุทธิ์ เพื่อเปนบาทฐานใหเจริญอภิญญา
(ทพิพจกัษแุละทพิพโสต ฯลฯ)  และวชิชาคุณเครือ่งชวยใหเจรญิปญญาเหน็แจงใน
สภาวธรรมและอรยิสจัจธรรม ตามทีเ่ปนจรงิ  ไดชดัเจนยิง่ขึน้

หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ไดอธบิาย “วธิเีขาฌานสมาบตัิ ๔”
ซึง่เปนแบบดัง้เดมิทีห่ลวงพอทานไดปฏบิตัแิละสอนในระยะแรกๆ  และไดมกีารบนัทกึ
คำสอนไว ดงันี้๓๓
๓๓ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร) วชิามรรคผลพสิดาร (รวมเลม ๑-๒-๓) พ.ศ.๒๕๒๘ หนา ๔-๕

วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม โรงพิมพ บรษิทั เอช ท ีพ ีเพรส จำกัด.
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“ทีเ่รยีกวา ฌาน นัน้  มลีกัษณะใสเหมอืนกระจกสองหนา  มปีรมิณฑล
กลม  วดัตัดตรง กวาง ๒ วา หนา ๑ คบื  วดัวงกลม ๖ วา  มาคอยรองรบั
อยูใตที่นั่งของกายธรรม  เชนดังอาสนะเปนที่รองรับของผูนั่ง ฉะนั้น
แตวาเปลีย่นวาระกนั  ละเอยีดกวากนัเขาไปทกุท ี คอื

ปฐมฌาน  ฌานที ่๑ เขามารองรบั เปนแผนกระจกใส  กวาง ๒ วา
หนา ๑ คบื  โดยกลม ๖ วา กใ็สยิง่ข้ึน

ทุติยฌาน  ครั้นแลวก็เกิดเปลี่ยนฌานที่ใสและละเอียดขึ้นไปอีก
ฌานทีล่ะเอยีดกวานี้ ใสกวานีค้งมอีกี  แลวก็รำพงึละฌานเกา ใครไดฌาน
ใหม แผนกระจกใสเลก็เทาเดมิ ใสสะอาดกวาเดมิ คอื ฌานที ่๒ ทตุยิฌาน
กเ็ขามารองรบัแทนปฐมฌาน  กายธรรมกใ็สยิง่กวาปฐมฌาน

ตติยฌาน  ครัน้แลวก็รำพึงตอไปอกีวา  ฌานทีล่ะเอยีดกวาฌานที ่๒
คงมอีกี  แลวก็คิดจะละฌานเกา ใครไดฌานใหม แผนกระจกใสฌานเกา
กห็ายไป แผนกระจกใสกวา ดลีะเอยีดกวา คอื ฌานที ่๓ กเ็ขามารองรบั
แทนทตุยิฌาน  กายธรรมกใ็สยิง่ขึน้

จตุตถฌาน ครัน้แลวก็รำพงึตอไปอกีวา ฌานทีล่ะเอยีดกวาใสสะอาด
กวาฌานที่ ๓ คงมีอีก แลวก็คิดละฌานเกา ใครไดฌานใหมตอไปอีก
แผนกระจกใสฌานเกาก็หายไป แผนกระจกใสกวาละเอียดกวาฌานที่ ๓
เล็กใหญเทาเดิม ก็เขามารองรับแทนตติยฌาน กายธรรมก็ใสยิ่งข้ึนกวา
ตตยิฌาน”

อธบิายวา
หลวงพอวดัปากน้ำฯ  ทานไดกลาวในเบือ้งตนกอนแนะนำวธิกีารเจรญิฌานสมาบตั ิวา

“เมื่อทำกายทั้ง ๕ ใหสะอาดบริสุทธิ์ดีแลว   ก็เอากายธรรมเขา
ฌานสมาบตัไิปนพิพาน [อายตนะ คอื พระนพิพาน]  ไปดสูวรรคนรกให
เหน็ชดัแจง”๓๔

๓๔ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร) วชิามรรคผลพสิดาร (รวมเลม ๑-๒-๓) พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๔-๕
วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม โรงพิมพ บรษิทั เอช ท ีพ ีเพรส จำกัด.
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ซึง่แสดงวา ทานแนะนำวธิกีารซอน-สบัทบัทวกีอน จงึคอยเจรญิฌานสมาบตัเิปนอนัดบั
ตอไป

แต ณ ทีน่ี ้ ขาพเจาขอใหคำแนะนำวธิเีจริญฌานสมาบตักิอน  จงึคอยเจรญิภาวนา
ซอน-สบัทบัทว ี  ดวยเหน็วา การเจรญิภาวนา ทัง้ ๒ วธิ ีนี ้ใหไดผลทำนองเดยีวกนั คอื

(๑) ชวยใหรวมใจทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียด  หยุดในหยุด กลางของหยุด
ตัง้มัน่เปนจดุเดยีวกัน ณ ศนูยกลางกายพระอรหตัทีส่ดุละเอยีด และบรสิทุธิผ์องใสจาก
กเิลสนวิรณเครือ่งกัน้ปญญา  ออนโยนควรแกงานเจรญิอภญิญาและวชิชา (คณุเครือ่ง
ชวยใหเหน็แจง/รแูจงสภาวธรรมและอรยิสจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ)  เปนสมัมาสมาธ ิ(มรรค
องคที ่๘) อนัจะชวยให “มรรคจิต” เกดิและเจรญิขึน้

ความจรงิแลว  ฌานสมาบตันิัน้สามารถจะเจรญิไดตัง้แตปรากฏ “ดวงธรรมทีท่ำให
เปนกายมนุษย” ใสแจมตรงศูนยกลางกายนั่นแลว   แตขอแนะนำเจริญภาวนาตอไปเพื่อ
ความเขาถึง ไดรเูหน็ และเปนกายในกาย (รวมเวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม)
จากกายสดุหยาบ คอื กายมนษุย ถงึกายสดุละเอยีด คอื ธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆ จนสดุ
ละเอยีด และบรสิทุธิผ์องใส มรีศัมสีวางนัน้  ยอมชวยใหสมาธติัง้ม่ัน ไดดกีวา

(๒) เม่ือไดเจริญภาวนาซอน-สบัทบัทว ีสดุกายหยาบกายละเอยีด (เปนกายเถา-ชดุ-
ชั้น-ตอน-ภาค-พืด) นั้น มีสภาวะเปนทั้งสมถวิปสสนา และนิโรธ (มิใชนิโรธสมาบัติ) โดย
ความหมาย “ทกุขนโิรธอรยิสจั”  ดงัจะไดกลาวตอไปในขัน้ที ่๒

วธิปีฏบิตัิ

ใหรวมใจของทุกกายสุดกายหยาบ (กายมนุษย)-กายละเอียด (ธรรมกาย) อยู ณ
ศนูยกลางกายทีใ่สละเอยีดทีส่ดุ (ธรรมกายอรหตั)  เจรญิฌานสมาบตัพิรอมกนัหมดทกุกาย
สดุกายหยาบกายละเอยีด  เอาใจธรรมกายทีส่ดุละเอยีดเปนหลกั  เพงลง ณ ศนูยกลาง
ดวงธรรมที่ทำใหเปนธรรมกายที่สุดละเอียดนั้น  หยุดในหยุดกลางของหยุดๆๆๆ  ใหใส
ละเอยีด ทัง้ดวง-ทัง้กาย และ องคฌาน หมดทกุกาย สดุกายหยาบกายละเอยีด
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เมือ่ใจประกอบดวยวติก-วจิาร-ปต-ิสขุ-เอกคัคตา นี ้ เปน “ปฐมฌาน” แลว
รวมใจทกุกายสดุกายหยาบกายละเอยีด  เอาใจธรรมกายอรหตัเปนหลกั เพงลง ณ

ศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนธรรมกายอรหัตองคที่ละเอียดที่สุด  หยุดในหยุดกลาง
ของหยดุ กลางของกลางๆๆๆ ใหใสละเอยีดทัง้ดวง-ทัง้กาย และองคฌาน  หมดทกุกาย
สดุกายหยาบกายละเอยีด จนละวติก-วจิาร ได คงแตปต-ิสขุ-เอกคัคตา  นีเ้ปน “ทตุยิฌาน”

รวมใจทกุกายสดุกายหยาบกายละเอยีด  เอาใจธรรมกายอรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุ
เปนหลกั  เพงลง ณ ศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกายอรหตัในอรหตัตอๆ ไป
หยดุในหยดุกลางของหยดุๆๆ  กลางของกลางๆๆๆ  ใหใสละเอยีดทัง้ดวง-ทัง้กาย และ
องคฌาน  หมดทกุกายสดุกายหยาบกายละเอยีด  จนละปตไิด  คงแตสขุและเอกคัคตา
นีเ้ปน “ตติยฌาน”

รวมใจทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียด  เอาใจธรรมกายที่สุดละเอียดเปนหลัก
เพงลง ณ ศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกายอรหตัทีส่ดุละเอยีดตอๆ ไป  หยดุในหยดุ
กลางของหยุดๆๆๆ  กลางของกลางๆๆๆ  ใหใสละเอียดทั้งดวง-ทั้งกาย และองคฌาน
หมดทกุกาย สดุกายหยาบกายละเอยีด จนละสขุได  คงแตเอกคัคตา  นีเ้ปน “จตตุถฌาน”

นีเ้ปนการเจรญิฌานสมาบตั ิ๔ โดยอนโุลม  ตอไปใหเจรญิฌานสมาบตัโิดยปฏโิลม
(ซึ่งก็คลายกันกับโดยอนุโลม เปนแตอธิษฐานจิตลดระดับสมาธิลงจากจตุตถฌานเปน
ตติยฌาน ทตุยิฌาน และปฐมฌาน) แลว ใหเจรญิฌานสมาบตัจิากปฐมฌานถงึจตุตถฌาน
โดยอนโุลม และเจรญิฌานสมาบตัลิดระดบัสมาธโิดยปฏโิลมอกี

ใหเจรญิฌานสมาบตั ิ๔  โดยอนโุลมและปฏโิลมอยางนี ้สกั ๒-๓ เทีย่ว หรอื
มากกวานี ้ ใหใสบรสิทุธิท์ัง้ดวง-ทัง้กาย และองคฌาน หมดทกุกาย  สดุกายหยาบ
กายละเอยีด  กจ็ะยิง่เปน “วสี”  คอื ยิง่ชำนาญในการเขาฌาน-ออกจากฌาน และ
พจิารณาองคฌาน
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เจริญสมาธิภาวนาไดเชนนี้ จะเปนบาทฐานสำคัญใหเจริญวิชชาอันประดับดวย
อภญิญาไดคลองแคลวขึน้  และชวยชำระธาตธุรรม เหน็-จำ-คดิ-ร ูคอืใจ ใหบรสิทุธิ์
ผองใสขึน้ จงึพลอยชวยใหสขุภาพกายสขุภาพจติดขีึน้ดวย

ขัน้ที ่๒ วธิเีจรญิภาวนาชำระธาตธุรรม และเหน็-จำ-คดิ-รู (ใจ) ของทกุกาย
สุดกายหยาบกายละเอียด  ใหบริสุทธิ์ผองใส และทำนิโรธ (ดับสมุทัย
คอืละอกศุลจติของกายในภพ ๓)  ใหธรรมกายบรสิทุธิ ์- เขาถึงอายตนะ
คือพระนิพพาน

การเจริญภาวนาในขั้นนี้ ยอมมีผลสำคัญ คือ เปนการทำนิโรธดับสมุทัย
(มใิชนโิรธสมาบตั)ิ ตามความหมายของ “ทกุขนโิรธอรยิสัจ” กลาวคอืเปนการละ (ปหาน)
อกศุลจิตของกายในภพ ๓ (ซึง่เปนทีต่ัง้ หรอื เปนทีส่ะสม-หมกัดอง-ตกตะกอนนอนเนือ่ง
ของกิเลส (หยาบ-กลาง-ละเอียด) เปน “อาสวะ/อนุสัย” ในจิตตสันดาน)   ใหกิเลส
เบาบางลง ถงึหมดสิน้ไป (บรรลมุรรค-ผล-นพิพาน) ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด
และตามศกัด์ิแหงบญุ-บารม-ีอปุบารม-ีปรมตัถบารม ีของแตละทาน ทีอ่ธษิฐานบำเพญ็
บารมีแตละระดับ ไดแก ปกติสาวก อสีติมหาสาวก พระปจเจกพุทธเจา หรือ
พระสัพพัญู-พุทธเจา (ผูบำเพ็ญบารมีในระดับตางๆ ไดแก “พระวิริยาธิกโพธิสัตว”
“พระสทัธาธกิ-โพธสิตัว” หรอื “พระปญญาธกิโพธสิตัว”)  ทีไ่ดสัง่สมอบรมมาเตม็สวน
แลวเพยีงใด อกีดวย

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัส อานิสงส๓๕ ของการเจริญภาวนาตาม
แนวสตปิฏฐาน ๔ นีไ้ว   มคีวามโดยยอ วา  ผทูี่เจรญิภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔
อยางนอย ๗ วนั  อยางมาก ๗ ป  เขาพงึหวงัผลได คือ “พระอรหตัตผล” ในภพ
ชาตปิจจุบนั ๑     หรอื เมือ่ยงัมีอุปาทเิหลอือย ูเปน “พระอนาคาม”ี ๑

๓๕ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๐ ทฆีนกิาย มหาวรรค ขอ ๓๐๐, หนา ๓๕๐-๓๕๑ และ ขอ ๑๖๑ หนา ๒๐๘.
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วธิปีฏบิตัิ

ตามทีห่ลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ทานไดปฏบิตัแิละสอน
ในระยะแรกๆ และไดบนัทกึไวโดยยอ ดงันี้๓๖

๑. พสิดารกาย
แยกกายทั้ง ๕ นั้นออกเปนกายๆ แลวทำสุดหยาบสุดละเอียดไป

ทกุๆ กาย ใหครบทัง้ ๕ กาย คอืแยกกายมนษุยออก แลวต้ังปฐมมรรคใน
กายมนษุย เกิดกายมนษุย ตัง้ปฐมมรรคในกายมนษุยนัน้ เกิดกายมนษุยอืน่อกี
ตัง้ปฐมมรรคในกายมนษุยนัน้ เกดิกายมนษุยอกี ตัง้แตกายมนษุยอยางเดยีว
แลวเกดิกายมนษุยอยางเดียว ทำไปเชนนีจ้นสดุหยาบสดุละเอยีดของกาย
มนษุย

ทำถงึสดุหยาบสดุละเอยีดของกายมนษุยเสรจ็แลวก็ทำกายทพิยตอไป
ตัง้ปฐมมรรคในกายทพิย เกดิกายทพิย แลวตัง้ปฐมมรรคในกายทพิยตอไปอกี
เกดิกายทพิยขึน้อกี ตัง้ปฐมมรรคในกายทพิยตอไปอกี กเ็กดิกายทพิยขึน้อกี
ทำเชนนีเ้ปนลำดบัไปจนสดุหยาบสดุละเอยีดของกายทพิย

แลวก็ทำกายปฐมวญิญาณหยาบ กายปฐมวญิญาณละเอยีด และกาย
ธรรมทัง้ ๓ กายนีท้ำเรยีงไปทลีะกายๆ ทำกายหนึง่ๆ กต็องตัง้ปฐมมรรค
ขึน้ทกุๆ กาย แลวกท็ำกายนัน้อยางเดยีวไปจนสดุหยาบสดุละเอยีด เหมอืนดงั
กายมนษุยและกายทพิยเปนตวัอยางแลวนัน้

ทีเ่รยีกวา หยาบและละเอยีด หมายถงึ สสีรร ผวิพรรณ ผองใส
กวากัน.

๒. วธิซีอนกาย
“คอื เอากาย ๕ กาย ซอนกนั  เอากายหยาบคอืกายมนษุยไวนอก

เอากายละเอยีดคอืกายปฐมวญิญาณละเอยีดและกายธรรมไวใน   วธิซีอน
๓๖ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร) วชิชามรรคผลพสิดาร (รวมเลม ๑-๒-๓), ฉบบัพมิพ พ.ศ.๒๕๒๘

หนา ๒-๓ วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม โรงพมิพ บรษิทั เอช ท ีพ ีเพรส จำกัด.
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ตองซอนขางปลายเขามาหาขางตน คือเอากายธรรมซอนเขาในกาย
ปฐมวิญญาณละเอียด เอากายปฐมวิญญาณละเอียดซอนเขาในกาย
ปฐมวิญญาณหยาบ เอากายปฐมวิญญาณหยาบซอนเขาในกายทิพย
เอากายทิพยซอนเขาในกายมนุษย เปนแนวเดียวกันทั้ง ๕ กาย  และ
กายทีซ่อนอยนูัน้ ใหใสอยขูางในทกุกาย”

๓. วธิสีบักาย
“คือ เอากายทั้ง ๕ สับกัน  เอากายหยาบคือกายมนุษยไวขางใน

เอากายละเอียดคือกายธรรมไวขางนอก  วิธีสับ ตองสับตนไปหาปลาย
คอื เอากายมนษุยเขาขางในกายทพิย  เอากายทพิยซอนในกายปฐมวญิญาณ
หยาบ  เอากายปฐมวิญญาณหยาบซอนในกายปฐมวิญญาณละเอียด
เอากายปฐมวญิญาณละเอยีดซอนเขาในกายธรรม เชนนี ้   กายธรรมละเอยีด
อยูขางนอก กายหยาบอยูขางใน   ศูนยกลางกายและเบาะหัวใจของ
๕ กายนัน้ ตรงกันทกุกาย เปนแนวเดยีวกนั   แลวเพงกายขางในใหใสละเอยีด
ออกมาทกุกาย  ใหใสละเอยีดเหมอืนขางนอก   พจิารณาทบัทวใีหใสละเอยีด
ทกุกาย”

๔. วธิซีอนสบัทบัทวี
“ตัง้ปฐมมรรคในกายมนษุยทีซ่อนอยใูนกายขางในตามขอ ๒ นัน้อกี

แลวเกิดกายทพิย   ตัง้ปฐมมรรคในกายทพิย  เกดิกายปฐมวญิญาณหยาบ
ตั้งปฐมมรรคในกายปฐมวิญญาณหยาบ  เกิดกายปฐมวิญญาณละเอียด
ตัง้ปฐมมรรคในกายปฐมวญิญาณละเอยีด  เกดิกายธรรม   ตัง้ปฐมมรรค
ในกายธรรม เกิดกายธรรมทีล่ะเอยีด   ตัง้ปฐมมรรคในกายธรรมทีล่ะเอยีด
เกดิกายธรรมทีล่ะเอยีด    ตัง้ปฐมมรรคในกายธรรมทีล่ะเอยีด เกดิกายธรรม
ทีล่ะเอยีด   ตัง้ปฐมมรรคไปทกุๆ กายทีล่ะเอยีด   กายละเอยีดกล็ะเอยีด
เขาทกุท ี   ทำไปเชนนัน้จนสดุหยาบสดุละเอยีด  แลวก็สบักายซอนกาย
เหมือนดังที่กลาวมานี้ในขอ ๑ ขอ ๒ นั้น ทำเชนนี้ติดตอกันไปภายใน
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เปนลกูโซ   ไมถอยหลงักลบั ทบัทวมีากข้ึนทกุท ี เรียกวา ซอนสบัทบัทวี
ตดิตอไปมากขึน้ทกุท ี จนกวากายทัง้ ๕ นัน้ใสสะอาด บรสิทุธิ ์ไมมรีาค”ี

อธบิายวธิปีฏบิตัภิาวนา (สำหรบัผปูฏบิตัไิดถงึธรรมกายแลว)
วธิพีสิดารกาย สดุกายหยาบกายละเอยีด
สำหรบัผปูฏบิตัิไดถงึ ๑๘ กายแลว ใหฝกพิสดารกายสดุกายหยาบกายละเอยีดอกี

ตอไปใหเปนวส ี คอื ใหคลองแคลว ชำนาญ เพ่ือเปนพืน้ฐานสำคญัในการเจรญิวิชชาชัน้สงู
และทำนโิรธดบัสมทุยั (ไมใชนโิรธสมาบตั)ิ วธิปีฏบิตัคิอื

เบือ้งตน ใหรวมใจของทกุกายอย ูณ ศนูยกลางธรรมกายอรหตัทีส่ดุละเอยีด คอื
ใหศูนยกลางดวงธรรม และ เหน็-จำ-คดิ-ร ู (คอืใจ) ของแตละกาย จากกายสดุหยาบ (คอื
กายมนษุย) ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด (คอื ธรรมกายอรหตัละเอยีด) ซอนอยตูรงกลางของกลาง
ซึ่งกันและกันจากกายสุดหยาบถึงกายสุดละเอียด แลวเราทำใจของเราเปนธรรมกายอรหัต
ทีส่ดุละเอยีด คอื ดบัหยาบไปหาละเอยีดอยเูสมอแลว

ใจของธรรมกายหยดุนิง่ (เพง) ลงทีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยหยาบ
จนใสละเอียด จนหยุดนิ่งถูกสวน ศูนยกลางจะขยายวางออกไป แลวจะปรากฏกายมนุษย
ละเอยีดขึน้มาใหม กห็ยดุในหยดุ กลางของหยดุ กลางของกลางๆๆ ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย
มนุษยละเอียดนั้นอีกตอไป หยุดนิ่งถูกสวน ก็จะปรากฏกายมนุษยละเอียดในกายมนุษย
ละเอยีด ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด หยดุนิง่ กลางของกลางๆๆ ศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กายมนุษยละเอียด ที่สุดละเอียดนั้นตอไป ถูกสวนเขา ศูนยกลางดวงธรรมจะขยายวาง
ออกไป แลวจะปรากฏกายทพิยขึน้มาใหม โตใหญ ใสละเอยีด เปน ๒ เทาของกายมนษุย

กใ็หหยดุนิง่ (เพง) ลงทีศ่นูยกลางกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายทพิยตอไปใหใสแจม
กจ็ะปรากฏกายทพิยในกายทพิยตอๆ ไป จนสดุละเอยีด... แลวก็จะปรากฏกายรูปพรหมใน
กายรูปพรหม ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด กใ็หปฏบิตัิไปแบบเดยีวกนั ถงึ
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กายอรปูพรหม ใน กายอรปูพรหม จนสดุละเอยีด
ธรรมกายโคตรภ ูใน ธรรมกายโคตรภ ูจนสดุละเอยีด
ธรรมกายพระโสดาบนั ใน ธรรมกายพระโสดาบนั จนสดุละเอยีด
ธรรมกายพระสกทิาคาม ีใน ธรรมกายพระสกทิาคามี จนสดุละเอยีด
ธรรมกายพระอนาคาม ีใน ธรรมกายพระอนาคาม ีจนสดุละเอยีด
ธรรมกายพระอรหตั ใน ธรรมกายพระอรหตั จนสดุละเอยีด

ใหใสละเอยีด ทัง้ดวง ทัง้กาย และทัง้องคฌาน (ปรากฏเหมอืนอาสนะรองรบักาย
ละเอยีดสณัฐานกลมใสรอบตวั หนาประมาณ ๑ ฝามือของแตละกายละเอยีด จะมปีระจำทกุ
กาย ตัง้แตกายมนษุยละเอยีดไปจนสดุกายละเอยีด)

นีเ้รยีกวา การพสิาดารกาย สดุกายหยาบ-กายละเอยีด
รวมใจทุกกายอยู ณ ศูนยกลางธรรมกายอรหัตองคที่ละเอียดที่สุด รวมใจหยุดใน

หยดุกลางของหยดุๆๆๆ  กลางของกลางๆๆๆ ธรรมกายอรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุ  แลว อธษิฐาน
กายละเอยีดซอนเขาในกายหยาบ (จากปลาย คอื ธรรมกาย มาหาตน คอื กายมนษุย)
โดยใหธรรมกายอรหัต/อรหัตละเอียดซอนเขาในศูนยกลางธรรมกายพระอนาคามี/
พระอนาคามลีะเอยีด (อย ูณ ศนูยกลางเดยีวกนักบัศนูยกลางธรรมกายพระอรหตันัน้แหละ)
หยดุในหยดุ กลางของหยดุ  ศนูยกลางก็จะวางออกไป แลวปรากฏธรรมกายอรหตัขึน้
มาใหม  ใหใสละเอยีดไปดวยกนัหมดทกุกาย สดุกายหยาบกายละเอยีด (เอาใจพระธรรมกาย
อรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุเปนหลกั)

แลวใหอธษิฐาน ซอนธรรมกายพระอนาคาม/ีพระอนาคามลีะเอยีด เขาในศนูย
กลางธรรมกายพระสกทาคาม/ีพระสกทาคามลีะเอยีด  ใหใสละเอยีดทัง้ดวง ทัง้กาย และ
องคฌาน หมดทุกกาย สุดกายหยาบกายละเอียด  ถึงธรรมกายอรหัตในอรหัต ใหใส
ละเอียดสุดละเอียด

ซอนธรรมกายพระสกทาคาม/ีพระสกทาคามลีะเอยีด เขาในศนูยกลางธรรมกาย
พระโสดา/พระโสดาละเอยีด ... ซอนธรรมกายพระโสดา/พระโสดาละเอยีดเขาในศนูย
กลางธรรมกายโคตรภู/โคตรภูละเอียด ... ซอนธรรมกายโคตรภู/โคตรภูละเอียดเขา
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ในศูนยกลางกายอรูปพรหม/อรูปพรหมละเอียด ... ซอนกายอรูปพรหม/อรูปพรหม
ละเอยีดเขาในศนูยกลางกายรูปพรหม/รปูพรหมละเอยีด ... ซอนกายรปูพรหม/รปูพรหม
ละเอยีดเขาในศนูยกลางกายทพิย/ทพิยละเอยีด ... ซอนกายทพิย/กายทพิยละเอยีดเขา
ในศูนยกลางกายมนุษย/มนุษยละเอียด

ใหใสละเอียดทั้งดวง ทั้งกาย และองคฌาน หมดทุกกายสุดกายหยาบ
กายละเอยีด ถงึธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆๆ ใหใสละเอยีดสุดละเอยีดทัง้ดวง
ทัง้กาย และองคฌาน

นีเ้ปน “วธิซีอนกาย” (จากปลาย คอื ธรรมกายพระอรหตั มาหาตน คอื กายมนษุย)

ตอไป ใหรวมใจทกุกาย อย ูณ ศนูยกลางธรรมกายอรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุใหใสละเอยีด
แลวอธิษฐานเอากายหยาบใหอยูขางใน  คือซอนเขาในกายละเอียด ใหกายละเอียด
อยขูางนอก เรียกวา “วิธสีบักาย”  (จากตน คอื กายมนษุย   เขาไปหาปลาย คอื ธรรมกาย
อรหตั) โดยอธษิฐาน...

ใหกายมนษุย/มนษุยละเอยีด เขาในศนูยกลางกายทพิย/ทพิยละเอยีด  หยดุใน
หยุดกลางของหยุด ศูนยกลางขยายวางออกไป ปรากฏกายสุดหยาบ-สุดละเอียด
ใสละเอียดทั้งดวง ทั้งกาย และองคฌาน หมดทุกกาย สุดกายหยาบกายละเอียด
ถงึธรรมกายอรหตัในอรหตั ใหใสละเอยีดสุดละเอยีด แลว

เอากายทพิย/ทพิยละเอยีด เขาในศนูยกลางกายรปูพรหม/รปูพรหมละเอยีด ...   เอา
กายรปูพรหม/รปูพรหมละเอยีด เขาในศนูยกลางกายอรปูพรหม/อรปูพรหมละเอยีด ...  เอา
กายอรปูพรหม/อรปูพรหมละเอยีด เขาในศนูยกลางกายธรรมโคตรภ/ูธรรมโคตรภลูะเอยีด ...
ใหธรรมกายโคตรภ/ูโคตรภลูะเอยีด เขาในศนูยกลางธรรมกายพระโสดา/พระโสดาละเอยีด ...
ใหธรรมกายพระโสดา/พระโสดาละเอียด เขาในศูนยกลางธรรมกายพระสกทาคามี/
พระสกทาคามลีะเอยีด ...  ใหธรรมกายพระสกทาคาม/ีพระสกทาคามลีะเอยีด เขาในศนูยกลาง
ธรรมกายพระอนาคามี/พระอนาคามีละเอียด ...  ใหธรรมกายพระอนาคามี/พระอนาคามี
ละเอียด เขาในศูนยกลางธรรมกายพระอรหัต/พระอรหัตละเอียด  ใหใสละเอียดทั้งดวง
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ทัง้กาย และองคฌาน สดุกายหยาบกายละเอยีด ถงึธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆ จนใส
ละเอยีดสุดละเอยีด แลว

ใหรวมใจทกุกาย หยดุในหยดุ กลางของหยดุ อย ูณ ศนูยกลางธรรมกายอรหตั
องคที่ละเอียดที่สุด  หยุดในหยุดกลางของหยุดๆ  กลางของกลางๆๆ ดับหยาบไปหา
ละเอยีด  ใหใสละเอยีดหมดทัง้ดวง ทัง้กาย และองคฌาน แลว

อธิษฐานพิสดารกายซอน-สับทับทวีพรอมกันหมดทุกกาย สุดกายหยาบ
กายละเอียด ใหใสละเอียดจนสุดละเอียด โดยรวมใจทุกกายใหอยู ณ ศูนยกลาง
ธรรมกายอรหตัองคที่ละเอยีดทีส่ดุ  หยดุในหยดุกลางของหยดุ หยดุในหยดุกลาง
ของหยุด กลางของกลางๆๆ  ศูนยกลางจะขยายวางออกไป แลวจะปรากฏกาย
สดุหยาบสดุละเอยีดข้ึนมาใหม  ใสละเอยีดทัง้ดวง-ทัง้กาย และองคฌาน หมดทกุ
กายสดุกายหยาบกายละเอยีด นบัไมถวน

จนสุดทายเปนแตธรรมกายอรหัตๆๆๆ ที่บริสุทธิ์ผองใสและมีรัศมีสวาง
ทบัทวขีึน้มาไมขาดสาย  จน “ญาณรตันะ” คอื เหน็-จำ-คดิ-ร ูทีข่ยายโตเตม็สวน เทา
หนาตักและความสงูของธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆ ทีบ่รสิทุธิแ์ละใสสวาง  ปลอยวาง
อปุาทานในเบญจขนัธของกายในภพสาม (กายมนษุย-ทพิย-พรหม-อรปูพรหม) และ
ปลอยความยนิดใีนฌานสมาบตัไิด ดวยสามารถแหง “วกิขัมภนวมิตุติ” คอื ความหลดุพน
ดวยกำลงัฌาน หรอื การขมกเิลส   ธรรมกายทีห่ยาบจะตกศนูย (ศนูยกลางวางหายไป)
ธรรมกายที่ใสสวางบริสุทธิ์-สุดละเอียดจะปรากฏขึ้นในอายตนะ คือ พระนิพพาน
ชื่อวา “ตกกระแสพระนิพพาน”   ใหไดรู-เห็นอายตนะ คือ พระนิพพาน ดวย
ญาณรัตนะ คือ เห็น-จำ-คิด-รู  ที่ขยายโตเต็มสวน เทาหนาตักและความสูงของ
ธรรมกายทีส่ดุละเอยีดนัน้ ตามพระพทุธดำรสัตรัสในนพิพานสตูรที ่๑ (และที ่๔) วา๓๗

“อตถฺ ิภกิขฺเว ตทายตน.ํ   ยตฺถ  เนว ปฐว ี น อาโป  น เตโช
น วาโย  น อากาสานจฺายตน ํ น วิญฺาณจฺายตน ํ น อากิจฺญฺายตนํ

๓๗ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย อทุาน ขอ ๑๕๘ หนา ๒๐๖-๒๐๗
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น เนวสญฺานาสญฺายตน ํ นาย ํโลโก  น ปรโลโก  น อโุภ จนทฺมิสรุยิา
ตมห ํภกิขฺเว เนว อาคต ึวทาม ิ  น คต ึ  น ฐติ ึ  น จตุ ึ  น อปุปฺตตฺึ
อปปฺตฏิฐ ํ อปปฺวตตฺ ํอนารมมฺณเมว   ต ํเอเสวนโฺต ทกุขฺสสฺ.”

แปลความวา

“ภกิษทุัง้หลาย อายตนะ [คอื พระนพิพาน] นัน้ มอีย.ู
ดนิ น้ำ ไฟ ลม  อากาสานญัจายตนะ วญิญานญัจายตนะ อากญิจัญ-

ญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  โลกนี้ โลกหนา พระจันทรและ
พระอาทติยทัง้สอง ยอมไมมใีนอายตนะ [คอืพระนพิพาน] นั้น.

ภกิษุทัง้หลาย  เรายอมไมกลาวซึง่อายตนะ [คอืพระนพิพาน] นัน้วา
เปนการมา เปนการไป เปนการตัง้อย ูเปนการจตุ ิเปนการอบุตั.ิ

อายตนะ [คอืพระนพิพาน] นัน้ หาทีต่ั้งอาศยัมไิด  มไิดเปนไป  หา
อารมณมิได.   [พระนพิพาน] นัน้แล เปนทีส่ดุแหงทกุข.”

และตรสัอธบิายในนพิพานสตูรที ่๔ อกีวา
“นิสฺสิตสฺส จลิตํ,  อนสิสฺิตสสฺ จลติํ นตถฺิ.   จลเิต อสติ, ปสสฺทธฺิ.

ปสสฺทธฺิยา สติ, รติ น โหติ.   รติยา อสติ, อาคตคิต ิน โหติ.   อาคตคิตยิา
อสติ, จตุูปปาโต น โหติ.    จตุปูปาเต อสติ, เนวธิ  น หรุ ํ น อภุยมนตฺเร.
เอเสวนโฺต ทกุขฺสสฺ.”

แปลความวา
“ความหวั่นไหว [ความดิ้นรนดวยตัณหาและทิฏฐิ] ยอมมีแกบุคคล

ผูอันตัณหาและทิฏฐิอาศัย   ยอมไมมีแกผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย.
เมือ่ความหวัน่ไหวไมม ีกย็อมมปีสสทัธิ.    เม่ือมปีสสทัธ ิกย็อมไมมคีวาม
กำหนัดยินดี.   เม่ือไมมคีวามกำหนดัยนิด ีกย็อมไมมกีารมาการไป.   เมือ่
ไมมีการมาการไป กไ็มมีการจตุิและอบุตัิ.   เมือ่ไมมีการจตุิและอบุตัิ โลกนี้
โลกหนาก็ไมม ี ระหวางโลกทัง้ ๒ กไ็มมี.   นีแ้ลเปนทีส่ดุแหงทกุข.”
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เมือ่อธษิฐานขยายขายของญาณรตันะของพระธรรมกายใหเหน็ทัว่ ... จะพบ/
ไดเหน็ “พระนพิพานธาต”ุ คือ “ธรรมกายตรสัร”ู ของพระสพัพญัพูทุธเจา ประทบั
อยูบนรัตนบัลลังก แวดลอมดวยพระนิพพานธาตุของพระอรหันตขีณาสพ ที่ดับ
ขันธปรินิพพานดวย “อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” ประทับอยูบนองคฌาน เวียนขวา
หางกันชัว่ก่ึงองคฌาน (ประมาณ ๑๐ วา) โดยรอบพระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจา สวาง
ไสวดวยธรรมรงัสีของพระนพิพานธาตนุบัไมถวน   และจะเห็น “พระนพิพานธาต”ุ
คอื “ธรรมกายตรสัร”ู ของพระปจเจกพทุธเจา ประทบัอยบูนรตันบลัลังก (ในระยะ
หางออกไป) แตพระองคเดยีวโดดๆ โดยลำพงั (ไมมพีระนพิพานธาตขุองพระอรหนัตสาวก)
เพราะมไิดเคยสัง่สอนผใูดใหไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน

ในอายตนะ คือ พระนพิพานนี ้ ไมปรากฏสิง่ทีเ่ปนดวยธาตนุ้ำ-ดนิ-ไฟ-ลม ใดๆ
ดังเชนที่มีอยูในภพ ๓ เลย  และทั้งไมปรากฏดวงดาว ดวงจันทร และดวงอาทิตย
ในอายตนะคอืพระนพิพานนีแ้ตประการใด   คงสวางไสวดวยธรรมรงัสขีองพระนพิพาน
ธาตขุองพระพทุธเจา และ ของพระอรหนัตขณีาสพลวนๆ เทานัน้

ผปูฏบิตัไิดเขาถึงอายตนะ คือ พระนพิพาน  หากอธษิฐานสมัผัสดวยมือของ
พระธรรมกาย ทีพ่ระวรกายธรรม คือ พระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจา และ/หรอื
ของพระอรหนัตขณีาสพ  กจ็ะพบวา นี้ คือ พระนโิรธธาต ุหรือ พระนพิพานธาตทุี่
บรสิทุธิผ์องใส มรีศัมีสวาง เปนอมตธรรม (อมต ํนพิพฺาน)ํ  ทีม่สีาระ (สารํ นพิพฺาน)ํ
ในความเปนของเทีย่ง (นจิจฺ)ํ  มสีาระในความเปนบรมสขุ (ปรม ํสขุ)ํ ทีถ่าวร  และ
มสีาระในความเปนประโยชนสงูสดุยิง่ (ปรมตถฺ)ํ ตามพระพทุธดำรสัทีต่รสัเปรยีบเทยีบ
“อตัตลักษณะ” กบั “อนตัตลักษณะ” ในอนตัตลักขณสูตร และตรงตามคณุลักษณะ
ของพระนิพพาน อันพระอริยสงฆ/พระอริยเจา/พระอรหันตทานไดบรรลุ ตาม
พระธรรมภาษติทีพ่ระสารบีตุรมหาเถระไดอธบิายไวในปฏสิมัภทิามรรค   มคีวามยอ
บางตอนวา๓๘
๓๘ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๗๓๕ หนา ๖๒๙-๖๓๔.
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เมือ่พระภกิษพุจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของไมเทีย่ง ... เปนทกุข ... เปน
อนตัตา ... เปนธรรมไมมสีาระ ... มคีวามเกดิ/แก/เจบ็/ตาย เปนธรรมดา ... ยอมไดอนโุลมขนัติ
เมือ่พจิารณาเหน็ความดบัแหงเบญขนัธ เปนนพิพานเทีย่ง ... นพิพานเปนบรมสขุ
... นพิพานมปีระโยชนสงูสดุยิง่ ... นพิพานเปนธรรมทีม่สีาระ ... นพิพานเปนธรรมไมมี
ความเกดิ/แก/เจบ็/ตาย ... ยอมยางลงสสูมัมตัตนยิาม [คอื ยางลงสมูรรคญาณ/ผลญาณ]
กลาวคอื  ถงึความบรรลมุรรคผลนพิพาน ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด นัน้เอง

ผเูจรญิภาวนาไดถงึอายตนะ คอื พระนพิพาน เปนเพยีงไดเขาถงึ-ไดรู-ไดเหน็ และ
ไดอารมณพระนพิพาน ชือ่วา “ตกกระแสพระนพิพาน” ดวยโคตรภญูาณของพระธรรมกาย
... ถาตราบใดที่ยังมิไดเจริญทั้งสมถะและวิปสสนา ใหเห็นแจงรูแจงสภาวธรรมและ
อรยิสัจจธรรมตามทีเ่ปนจรงิดวยญาณ ๓ คอื สจัจญาณ กจิจญาณและกตญาณ ใหสามารถ
ละสญัโญชน (กเิลสเครือ่งรอยรดัใหตดิอยกูบัโลก) อยางนอย ๓ ประการ คอื สกักาย-
ทฏิฐ ิวจิกิจิฉา และสลีพัพตปรามาส ได ... ตราบนัน้ กย็งัไมไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน
เปนพระอรยิบคุคล

อายตนะ คอื พระนพิพาน นี ้เปนพระนพิพานทีส่ถิตอยขูอง “พระนพิพานธาต”ุ
คือ “ธรรมกายตรสัร”ู ของสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา พระปจเจกพทุธเจา และ
พระอรหนัตสาวก ทีด่บัขนัธปรนิพิพานดวย “อนปุาทเิสสนพิพานธาต”ุ ตามพระพทุธ-
ดำรสัทีต่รัสวา๓๙

“อหสึกา เย มนุโย นจิจฺ ํกาเยน สวํตุา
เต ยนตฺ ิอจจฺตุ ํฐานํ ยตฺถ คนตฺวฺา น โสจเร.”

“พระมุนีเหลาใด ผูไมเบียดเบียน สำรวมแลวดวยกายเปนนิตย.
พระมุนีเหลานั้น ยอมไปสูสถานที่อันไมจุติ ซึ่งเปนที่ไปแลวไม
เดือดรอนเศราโศก.”

๓๙ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย ธรรมบท ขอ ๒๗ หนา ๔๕.
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พระพทุธโฆษาจารย ไดอรรถาธบิายไวในคมัภรีธมัมปทฏัฐกถาอกีวา๔๐

“อจจฺตุนตฺ ิสสฺสตํ.  ฐานนตฺ ิอกปุปฺฏฐาน ํธวุฏฐาน.ํ  ยตฺถาติ
ยสฺม ึคนตฺวฺา  น โสจนตฺ ิ น วหิญฺนตฺ,ิ  ต ํนพิพฺานฏฐาน ํคจฺฉนตฺตีิ
อตโฺถ.”

แปลความวา

“บทวา อจจฺตุ ํคอื เทีย่ง.  บทวา ฐาน ํไดแก สถานทีอ่นัไมกำเรบิ
คือ สถานที่อันยั่งยืน.   บทวา ยตฺถ เปนตน มีความวา พระมุนี
ทัง้หลายยอมไปสสูถานที ่คอื พระนพิพาน ซึง่เปนที ่ [พระอเสขมนุี
ทัง้หลาย] ไปแลวไมเศราโศก คอื ไมเดอืดรอน.”

เมื่อผูเจริญภาวนาปฏิบัติไดถึงอายตนะ คือ พระนิพพาน นี้แลว อธิษฐานซอน
ธรรมกายทีบ่รสิทุธิผ์องใสนัน้  เขาในศนูยกลาง “พระนพิพานธาต”ุ คอื “ธรรมกายตรสัร”ู
ของพระสพัพญัพูทุธเจา  อธษิฐานขอบญุ-บารม-ีรศัม-ีกำลงัฤทธิ ์ฯลฯ ของพระพทุธเจา
ในอายตนะ (นิพพาน) นับไมถวน ทับทวีขึ้นมาเปนเรา  เพื่อชวยสะสางธาตุธรรม
ของเรา ใหเปนแตธรรมกายที่ใสบริสุทธิ์ลวนๆ  และเปนอมตธรรม ตามรอยบาท
พระพทุธองค

โดยรวมใจหยดุในหยดุกลางของหยดุๆๆๆ  ศนูยกลางนัน้กจ็ะวางออกไป  และจะปรากฏ
พระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจาทบัทวขีึน้มาเปนเรา นบัอสงไขยอายธุาตอุายบุารมี
ไมถวน จนสดุละเอยีด  แลวธรรมกายทีส่ดุละเอยีดของผปูฏบิตันิัน้ กจ็ะปรากฏขึน้
ในอกีอายตนะหนึง่ ชือ่วา “พระนพิพานเปน”  เปนทีส่ถิตอยขูองพระพทุธเจาองค
ตนๆ ที่มีบารมีแกๆ  ผูไดบำเพ็ญบารมีมามากกวาพระวิริยาธิกะ-พระสัทธาธิกะ-
พระปญญาธกิะโพธสิตัว มากมายนกั

๔๐ คมัภรีธมัมปทฏัฐกถา อรรถกถาขทุทกนกิาย ธรรมบทคาถา ภาค ๖ หนา ๑๘๐.
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ผูปฏิบัติไดเขาถึง จะไดเห็น พระสัพพัญูพุทธเจาองคตนๆ ผูบำเพ็ญบารมีที่
แกกลามากๆ จนพระวรกายเนือ้ใสละเอยีดบรสิทุธิแ์ละมรีงัสสีวางมาก เขาพระนพิพาน
ดวยพระวรกายเนื้อที่ใสละเอียดบริสุทธิ์และมีรังสีสวางมากนั้น ประทับอยูบนองคฌาน
แวดลอมดวยพระ (อนุ)พุทธเจา กลางธาตุประทับอยูขางหนา-ขวา-หลัง-ซาย ของ
พระพทุธเจาองคตนธาต ุและพระ (อน)ุพทุธเจาปลายธาตปุระทบัอย ูขางหนา-ขวา-หลงั-
ซาย ของพระพทุธเจากลางธาต ุตอๆ ไปจนสดุละเอยีดในอายตนะนพิพานเปนนัน้ ตอๆ
ไป นบัไมถวน

พระพทุธเจาองคตนๆ นัน้แหละ ยิง่บรสิทุธิแ์ละสมบรูณบรบิรูณ ดวยวิชชา
ที่ละเอียดพิสดาร และบุญศักดิ์สิทธิ์-บารมี-รัศมี-กำลังฤทธิ์ อำนาจสิทธิ-
เฉยีบขาด ยิง่นกั   ผใูดปฏบิตัไิดเขาถึง ไดร-ูเหน็ และซอนธรรมกายทีบ่รสิทุธิแ์ละสดุละเอยีด
เขาที่ศูนยกลางของพระพุทธเจาองคตนๆ  ตนในตนๆๆ ตอๆ ไป นับอสงไขยอายุธาตุ
อายบุารมไีมถวน  กจ็ะพลอยได “วชิชา” ชัน้สงู เพิม่พนูบญุศกัดิส์ทิธิ-์บารม-ีรศัมี-
กำลงัฤทธิ-์อำนาจสทิธ-ิเฉยีบขาด ทีส่งูยิง่ๆ ขึน้ไป ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิติัได

แลวทานจะไดรคูณุคาของการปฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย
ถงึพระนพิพานของพระพทุธเจา อยางทีไ่มเคยไดพบมากอน ดวยตัวของทานเอง

แมชาวตางประเทศผูแสวงหาธรรม ผูไดเขาศึกษาสัมมาปฏิบัติ ดวย
อทิธบิาทธรรม ทีส่ถาบนัพทุธภาวนาวดัหลวงพอสดฯ (Wat Luang Phor Sodh
Buddhist Meditation Institute) สถาบันในเครือขายมหาวิทยาลัยพระพุทธ
ศาสนาแหงโลก (an Affiliated Institution of the World Buddhist University)
ก็ปรากฏวาไดผลดี และสามารถไดเขาถึง ไดรู-เห็น และไดเปนธรรมกาย
จนสุดละเอียด  และไดเขาถึง ไดรู-ไดเห็นอายตนะคือพระนิพพาน ดังที่กลาวนี้
ปละจำนวนไมนอย เชนเดยีวกนั

แลวชาวพทุธแทๆ   ไดสนใจศกึษาสมัมาปฏบิตัธิรรม เพือ่บรรลคุณุธรรมทีค่วรบรรลุ
เพือ่รแูจง/เหน็แจง  ในธรรมทีค่วรรแูจง/เหน็แจง  ตามสมควรแกธรรมปฏบิตัเิพยีงไร?
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นี้เปนขอที่ชาวพุทธพึงสำเหนียก  มิใหเสียทีที่เกิดมาไดพบพระพุทธศาสนาแลว
แตยงัมิไดศกึษาสมัมาปฏบิตัใิหเขาถึงพระรตันตรยั  นบัเปนความประมาท ใหเสยี
ชาติเกดิมาเปนมนษุยไดพบพระพทุธศาสนา  หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุี
(สด จนทฺสโร) ทานจงึไดกลาวสอนศษิยานศุษิยอยเูสมอวา

“เกดิมาวาจะมาหาแกว พบแลวไมกำ จะเกดิมาทำอะไร
สิ่งที่อยากก็หลอก สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง ทำใหจติเปนหวงใย
เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดนิตามขนัธสามเรือ่ยไป
เสร็จกิจสิบหก ไมตกกันดาร เรียกวานิพพานก็ได”

อธบิายคำ
“แกว” ณ ทีน่ี้ หมายถงึ พระรตันตรยั แกว ๓ ประการ  คอื พระพทุธรตันะ

พระธรรมรตันะ พระสงัฆรตันะ
“ขนัธสาม” หมายถงึ การศกึษาสมัมาปฏบิตัิไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปญญา อนัมี

รายละเอยีดอยใูนอรยิมรรคมีองค ๘
“กจิสบิหก” หมายถงึ การพจิารณาอรยิสจัทัง้ ๔ (ทกุข สมทุยั นโิรธมรรค) ใน

กายมนษุย ๑ กายทพิย ๑ กายพรหม ๑ และกายอรปูพรหม ๑ รวมเปนกจิ ๑๖ ใหเหน็
ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ ดวยญาณ ๓ คอื สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ มอีาการ ๑๒

“นพิพาน” คือ  ๑) สภาวธรรมทีส่ิน้ทกุข เปนบรมสขุอยางถาวร  ๒) พระ
นิพพานธาตุ อมตธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพาน นั่นไว  ๓) อายตนะ คือ
พระนพิพาน ทีส่ถติอยขูองพระนพิพานธาต ุคอื ธรรมกายตรสัรขูองพระพทุธเจาและ
พระอรหนัตขณีาสพ ผดูบัขนัธปรนิพิพานดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาตุ

“ธรรมกาย” ณ ที่นี้ คือ ธรรมที่ประชุมคุณธรรมของพระอริยสงฆ/พระ
อรยิเจา และ ของพระพทุธเจา ไดแก มรรค ๔ ผล ๔ และ นพิพาน ๑ เปนตน
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ขัน้ที ่๓  เจรญิภาวนาตรวจภพ/ตรวจจักรวาล ดคูวามเปนไปของสตัวโลก
ในภพ ๓ ทีเ่ปนไปตามเหตปุจจยั เปนสภาพไมเทีย่ง-เปนทกุข-เปนอนตัตา

ไดเคยกลาวไวในตวัอยางการเจรญิภาวนาสมาธ ิ(ขัน้ที ่๑) วา เพยีงเจรญิภาวนาสมาธิ
ไดถงึ “ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย” เหน็ใสแจมอยตูรงศนูยกลางกายนัน้  จติใจยอม
ตั้งม่ันเปนสมาธิในระดับปฐมฌาน (ประกอบดวยวิตก-วิจาร-ปติ-สุข-เอกัคคตา) ขึ้นไป
และสามารถจะพฒันาเปนฌานจติทีส่งูข้ึน ถงึทตุยิฌาน-ตติยฌาน-จตุตถฌาน ไดเหมอืนกนั
แมอภญิญา ไดแก ทพิพจกัษุ/ทพิพโสต เปนตน ยอมเกดิและเจรญิขึน้ได แตเสือ่มงาย และ
มีอานุภาพใหเห็นแจง-รูแจงสภาวธรรมได แตไมกวางขวางเทาปฏิบัติไดถึงธรรมกาย
ซึ่งมีผลให “จักษุ” เจริญขึ้น  ทั้งทิพพจักษุ/ทิพพโสต สมันตจักษุ และถึงพุทธจักษุ
(ญาณรตันะของธรรมกายทีล่ะเอยีด/บรสิทุธิแ์ละใสสวาง) ใหเหน็แจง-รแูจงความเปนไป
ในภพ ๓ ไดอยางกวางขวาง และใหร-ูเหน็ถงึอายตนะ คอื พระนพิพาน ดงัทีไ่ดชีแ้จงมา
แลวในตวัอยางการเจรญิภาวนา (ขัน้ที ่๒)  จงึขอแนะนำผเูจรญิภาวนาไดถงึดวงธรรม
ที่ทำใหเปนกายมนุษย ใหเจริญภาวนาตอไปใหถึงธรรมกายจะใหผลดีสูงมาก

๑.  วธิเีจรญิภาวนาดจูกัรวาลและภพ ๓

รวมใจทุกกายอยู ณ ศูนยกลางธรรมกายอรหัตองคที่ละเอียดที่สุด   พิสดารกาย
ซอน-สบัทบัทว ีพรอมกนัหมดทกุกาย สดุกายหยาบกายละเอยีด  เอาใจ (ญาณรตันะ)
ของธรรมกายอรหัตองคที่ละเอียดที่สุดเปนหลัก  หยุดในหยุดกลางของหยุดๆๆๆ
กลางของกลางๆๆๆ ศูนยกลางธรรมกายอรหัตองคที่ละเอียดที่สุด  ศูนยกลางจะขยาย
วางออกไป และจะปรากฏกายสุดหยาบ-สุดละเอียด ถึงธรรมกายอรหัตในอรหัตๆๆๆ
ใสละเอยีด ทัง้ดวง-ทัง้กาย และองคฌาน หมดทกุกายสุดหยาบสดุละเอยีด นบัไมถวน
จนในที่สุด เปนแตใจ (ญาณรัตนะ คือ เห็น-จำ-คิด-รู ที่ขยายโตเทาหนาตักและความสูง)
ของธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆๆ ทีล่ะเอยีดบรสิทุธิ-์ใสสวาง ทัง้ดวง ทัง้ธรรมกายทีส่ดุ
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ละเอียด และองคฌาน ขึ้นมาไมขาดสาย   ปลอยวางความยินดีในฌานสมาบัติ
และอปุาทานในเบญจขนัธของกายในภพ ๓ ได   ธรรมกายทีห่ยาบจะตกศนูย
(คือวางหายไป)   ธรรมกายที่ใสบริสุทธิ์สุดละเอียดจะปรากฏในอายตนะ คือ
พระนิพพาน แลวอธิษฐาน ซอนธรรมกายที่ใสบริสุทธิ์สุดละเอียดนั้น ณ ศูนยกลาง
พระนพิพานธาต ุ(ธรรมกายตรสัร)ู ของพระพทุธเจา  หยดุในหยดุกลางของหยดุกลาง
ของกลางพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจา ทับทวีขึ้นชำระสะสางธาตุธรรม เห็น-จำ-
คิด-ร ูคอื ญาณรตันะของธรรมกายของเรา ใหใสบรสิทุธิส์ดุละเอยีด แลวมอง (ดวย
ญาณรตันะของธรรมกาย) ลงไปขางลางพระนพิพาน จะเหน็จกัรวาลซึง่เปนของ
ทพิย เปนทีต่ัง้ของภพ ๓

มพีระพทุธภาษติทีท่รงแสดงเรือ่งโลก มเีนือ้ความโดยยอวา  “อรปูภพ” ตัง้ลอยอยใูน
อากาศสวนบนสดุของจกัรวาล    ลางลงมาเปน “รปูภพ” ตัง้ลอยอยใูนอากาศ ประมาณ
กลางจกัรวาล   ชัน้ลางลงไปเปน “กามภพ”

มภีเูขาพระสเุมร ุ(สเินรุ) ตัง้อยตูรงกลาง เปนเหมอืนแกนกลางจกัรวาล มสีณัฐานกลม
ทรงกระบอก (โบราณวาเหมือนตะโพนตั้ง) มีความสูง ๑๖๘,๐๐๐ โยชน  ครึ่งหนึ่งจมลงใน
ทองมหาสมทุร “สทีนัดร”   ฐานของภเูขาพระสเุมรุตัง้อยบูนภเูขา ๓ ลกู มทีีว่าง (อโุมงค) อยู
ชัน้ลาง เปนทีอ่ย ู(ภพ) ของอสรู

รอบภเูขาพระสเุมรนุอกจากเปนน้ำ (มหาสมทุร “สทีนัดร”) ลอมรอบแลว ยงัมภีเูขา
(เทอืกเขา) ลอมรอบเปนชัน้ๆ ตอๆ ไป ๗ ชัน้   ความสงูของเทอืกเขาแตละชัน้ลดหลัน่กนั
ไป จากสูงสุด คอื เทอืกเขา “ยคุนัธร” มคีวามสูง ๘๔,๐๐๐ โยชน ตอๆ ไปถงึเทอืกเขาชัน้
ที ่๗ ต่ำสดุ คอื เทอืกเขา “อสัสกณั” ซึง่มีความสูง ๑,๓๑๒ โยชน    เทอืกเขาทัง้ ๗ นีต้าง
จมลงในมหาสมทุร “สทีนัดร” คร่ึงหนึง่  และอยหูางจากกนัเทากับครึง่หนึง่ของความสงู
ของเทอืกเขาทีต่ัง้อยชูัน้ในนบัจากภเูขาพระสเุมรเุปนตนมา เชน ภเูขายคุนัธรอยหูางจาก
ภเูขาพระสเุมร ุ๘๔,๐๐๐ โยชน   ภเูขา “อสินิธร” ตัง้อยหูางจากภเูขา “ยคุนัธร” ๔๒,๐๐๐
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โยชน ฯลฯ   ภเูขา (เทอืกเขา) แตละชัน้ทีล่อมรอบเขาพระสเุมรุ ตัง้แตเทอืกเขาชัน้ที ่๑  หางออก
ไปเปนชัน้ๆ ๗ ชัน้ นัน้คอื

(๑) เทอืกเขา “ยคุนัธร” สงู ๘๔,๐๐๐ โยชน
(๒) เทอืกเขา “อสินิธร” สงู ๔๒,๐๐๐ โยชน
(๓) เทอืกเขา “กรวกิะ” สงู ๓๑,๐๐๐ โยชน
(๔) เทอืกเขา “สทุสัสนะ” สงู ๑๐,๕๐๐ โยชน
(๕) เทอืกเขา “เนมนิธร” สงู ๕,๒๕๐ โยชน
(๖) เทอืกเขา “วนิตกะ” สงู ๒,๖๒๕ โยชน
(๗) เทอืกเขา “อสัสกณั” สงู ๑,๓๑๒โยชน

ถดัจากภเูขา “อสัสกณั” ออกไป เปนพืน้ดนิ ทีต่ดิตอกนัเปนผนืแผนดนิ เรยีกชือ่วา
“ทวปี”  อนัเปนทีอ่ยขูองมนษุย ๔ ทวปีใหญ  ตัง้อย ู๔ ทศิของจกัรวาล  ซึง่มีเขาพระสเุมรเุปน
แกนกลาง  จงึช่ือวา ตัง้อย ู๔ ทศิของเขาพระสเุมร ุ   ระหวางทวปีใหญทัง้ ๔ นัน้ กม็มีหาสมทุร
น้ำเคม็ (โลณสมทุทฺา) ลอมรอบ  คัน่อยรูะหวางแตละทวปีทัง้ ๔

ทวปีใหญ ๔ ทวปี นัน้ คอื

๑. ชมพทูวปี ตัง้อยทูางทศิใตของภเูขาพระสเุมรุ  อนัเปนทีต่ัง้ของมนษุย คอื โลกมนษุย
เรานี ้  ประกอบดวยพืน้ดนิอนัเปนทวปีใหญๆ  ๔ ทวปี คอื ทวปีเอเชยี ยโุรป อเมรกิา (อเมรกิา
เหนอื, อเมรกิาใต) และ ทวปีอาฟรกิา   สวนพืน้ทีด่นิบรเิวณยอยๆ หรอื เปนเกาะ เชน เกาะ
องักฤษ ญีป่นุ ออสเตรเลยี เกาะลงักาหมเูกาะฟลปิปนส นวิซแีลนด ฯลฯ จดัเปนทวปีบรวิาร
รวม ๒,๐๐๐ ทวปี   ชมพทูวปี หรอื โลกมนษุยเรานี ้กม็มีหาสมทุรน้ำเคม็ลอมอยโูดยรอบ

อายขุยัของมนษุยในชมพทูวปีนี ้ ขึน้อยทูีร่ะดบัคณุธรรม คอื ความประพฤตปิฏบิตัเิปน
ไปในทางทีด่ ีมศีลี/มธีรรม เพยีงไร   เปนตนวา ตอนทีโ่ลกเกดิข้ึนใหมๆ  มนษุยมศีลี/ธรรม
ประจำใจสงู  แมทวยเทพกม็คีณุธรรมสงู คอืตัง้อยใูนธรรมเปนอนัด ี  พระจนัทรและพระอาทติย
ยอมดำเนนิไปโดยสม่ำเสมอ  ลมยอมพดัไปตามทางของลม  ไมทำใหวมิานในอากาศสะเทอืน
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ทวยเทพกอ็ยเูปนสขุ ยอมยงัใหฤดเูปนไปตามกาล  ฝนฟาตกตามฤดูกาล   ขาวกลา-พชืผลยอม
ใหผลด ี โภชนะทีป่รงุดวยขาวและพชืผลกด็ ี แมบรโิภคกย็อยงาย มคีณุประโยชนตอรางกาย
สตัวทัง้หลายจงึเปนผไูมมโีรค มีอายยุนื   ดวยเหตนุัน้ อายยุอมเจรญิดวยอำนาจฤดแูละ
โภชนะ ดวยประการฉะนี ้   อายขุยั (อายเุฉลีย่) ของมนษุยในยคุแรกๆ นัน้ จงึมีอายยุนืถงึ
๑ อสงไขยป   ตอมา มนษุยมศีลี/ธรรมเสือ่มลง  ประพฤตปิฏบิตัผิิดศลี/ผดิธรรม เปนบาปอกศุล
มากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอ “ปาณาติปาต” คือ ฆาสัตวตัดชีวิตซึ่งกันและกันมากขึ้น
ดวยผลของอกศุลกรรมนัน้ ประการ ๑  อตุุ (ฤดรูอน/หนาว) และอาหารทีเ่ปนโทษ อีก
ประการ ๑   สตัวทัง้หลายจงึเปนผมูโีรคมาก และมอีายนุอย  ดวยเหตนุัน้ อายยุอมเสือ่ม
ดวยอำนาจของฤดแูละโภชนะ ดวยประการฉะนีโ้ดยแท เปนเหตใุหอายมุนษุยลดลงโดย
เฉลีย่ ๑ ป ทกุๆ ๑๐๐ ป มาถึงสมยัพทุธกาลทีพ่ระพทุธเจาองคปจจุบนัเสดจ็อบุตัขิึน้ในโลก
มนษุยมีอายเุฉลีย่ ๑๐๐ ป ถงึปจจุบันนี ้(พ.ศ.๒๕๕๓) มนษุยมอีายเุฉลีย่ลดลงเปน ๗๕ ป และ
เพราะมนษุยมจีิตตสนัดานต่ำทราม ตางประพฤตผิดิศลี/ผดิธรรมมากขึน้   ถงึต่ำสดุจะมอีายุ
(เฉลีย่) เพียง ๑๐ ป   ตอเมือ่มนษุยสำนกึเหน็โทษของความประพฤตผิดิศลี/ผดิธรรม ไดสำนกึ
เหน็คณุของความมศีลี/มธีรรม  กลบัประพฤตชิอบยิง่ขึน้   อายขุยั (อายเุฉลีย่) ของมนษุยกจ็ะ
คอยๆ สงูข้ึนไดอกี

จริงอยู อายุยอมเสื่อมบาง ยอมเจริญบาง ดวยอำนาจแหงฤดูและโภชนะดวย
ประการฉะนี้๔๑

๒. อปรโคยานทวปี  ตัง้อยทูางทศิตะวนัตกของเขาพระสเุมร ุ  เปนทีอ่าศยัอยขูอง
มนษุยซึง่มีอายขุยั (เฉลีย่) ๕๐๐ เสมอ

๓. อตุตรกรุทุวปี  ตัง้อยทูางทศิเหนอืของภเูขาพระสเุมร ุ เปนทีอ่ยอูาศยัของมนษุย
ซึง่มอีายขุยั (เฉลีย่) ๑,๐๐๐ ปเสมอ

๔. ปพุพวเิทหทวปี  ตัง้อยทูางทศิตะวนัออกของภเูขาพระสเุมร ุ เปนทีอ่ยอูาศยัของ
มนษุยซึง่มีอายขุยั (เฉลีย่) ๗๐๐ ปเสมอ
๔๑ ดใูน “อายปุรจิเฺฉทวณณฺนา” สตุตฺนตฺปฏเก มหาจฬุาอฏฐกถา สมุงฺคลวลิาสนิยิา นาม ทฆีนกิายฏฐกถาย มหาวคคฺวณณฺนา

(ทตุโิย ภาโค), พทุธฺวสเฺส ๒๕๓๒, หนา ๗-๘ (ฉบบัแปลเปนภาษาไทย หนา ๗๖-๗๙).
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พื้นที่ดินอันเปนที่อยูของมนุษย  อยูระหวางภูเขาจักรวาล กับ ภูเขาอัสสกัณณะ
(หางจากกัน) ๓๐๙,๖๙๓ โยชน   ระยะระหวางภเูขาจกัรวาล กบั ภเูขาสเินร ุ(หางจากกัน)
๔๗๗,๗๒๕ โยชน

ภพของโลกมนษุย ตามพทุธภาษติมีเนือ้ความดงัตอไปนี้
๑) พื้นดินหนา ๒๔๐,๐๐๐ โยชน ชั้นบนครึ่งหนึ่ง เปนดินธรรมดาเรียกวา

ปสํปุถว ี หนา ๑๒๐,๐๐๐ โยชน   ชัน้ลางครึง่หนึง่ เปนหนิ เรยีกวา สลิาปถวี
หนา ๑๒๐,๐๐๐ โยชน

๒) ตัง้อยบูนพืน้น้ำ  น้ำทีร่องรบัแผนดนินีเ้ปนน้ำแข็ง  มคีวามหนา ๔๘๐,๐๐๐ โยชน
๓) น้ำแข็งต้ังอยบูนพืน้ลม  มคีวามหนา ๙๖๐,๐๐๐ โยชน
๔) ตอจากพื้นลมไป เปนอากาศวางเปลา  มีแตความมืด ไมมีน้ำ ไมมีลม

ความหนาหาประมาณมไิด

สวนภเูขาพระสเุมรุ ซึง่เปนแกนกลางของจกัรวาลนัน้ มคีวามกวาง-ยาว สวนยอดเขา
๘๔,๐๐๐ โยชน   มลีกัษณะกลม พืน้ดนิ (สวนบนภเูขา) สำเรจ็ดวยรตันะ ๗  ตามไหลเขาทัง้ ๔ ดาน

- ดานตะวนัออก เปน เงิน
- ดานตะวนัตก เปน แกวผลกึ
- ดานเหนอื เปน ทอง
- ดานใต เปน แกวมรกต

เพราะเหตนุัน้  สขีองน้ำในมหาสมทุรกด็ ี  อากาศ-ตนไม/ใบไม กด็ ี  ทีม่อียทูางดาน
นัน้ๆ กเ็ปนสเีงิน  สแีกวผลกึ  สทีอง  สเีขียว ไปตามสขีองไหลเขานัน้   อยางเชนน้ำใน
มหาสมทุรกด็ ีตนไม/ใบไม กด็ ีทางดานทศิใต ในชมพทูวปี จงึมีสเีขียว

อาศัยญาณรัตนะของธรรมกายที่ใสบริสุทธิ์สุดละเอียดนั้น พิจารณาดู
ความเปนไปของสัตวโลก (อุปาทินนกสังขาร/เบญจขันธ) ในภพ ๓ วา  ดวย
ผลบญุหรอืผลบาป (ปญุญาภสิงัขาร, อปญุญาภสิงัขาร, อเนญชาภสิงัขาร) อะไร
ปรุงแตงใหสัตวโลกมาอุบัติ (เกิด) ในภพ/ชาตินั้นๆ ใหมีชีวิตความเปนอยูสุข
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สบาย หรือ ขัดสน กันดาร เปนทุกขเดือดรอน อยางไร เปนตน ใหเห็นตาม
ธรรมชาติที่เปนจริง วา

เพราะอวชิชา-ตณัหา-อปุาทาน-กรรม (บญุกศุล/บาปอกศุล) และอาหาร เปนปจจยั
ใหเกดิรปูธรรม (คอื รางกาย) และ

อวชิชา-ตณัหา-อปุาทาน-กรรม (กศุล/อกศุล) และผสัสะ (ระหวางอายตนะภายนอก
ไดแก รปู-เสยีง-กลิน่-รส-สมัผัสทางกาย และธรรมารมณ ทีม่ากระทบอายตนะภายใน ไดแก
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) เปนปจจยั ใหเกดิ “นามธรรม ๓” คอื เวทนา-สญัญา และ
สังขาร

อวชิชา-ตณัหา-อปุาทาน-กรรม (กศุล/อกศุล) และ รปูธรรม-นามธรรม ๓ เปนปจจัย
ใหเกดิ วญิญาณ

อนึง่ ตามสายปฏจิจสมปุบาทธรรม สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา ไดตรัสวา๔๒

อวชิชา เปนปจจัยใหเกิด สงัขาร, สงัขาร เปนปจจัยใหเกิด วญิญาณ
วญิญาณ เปนปจจัยใหเกิด นาม-รปู, นาม-รปู เปนปจจัยใหเกิด สฬายตนะ
สฬายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผสัสะ, ผสัสะ เปนปจจัยใหเกิด เวทนา
เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ตณัหา, ตณัหา เปนปจจัยใหเกิด อปุาทาน/กรรม
อปุาทาน/กรรม เปนปจจัยใหเกิด ภพ, ภพ เปนปจจัยใหเกิด ชาติ
ชาติ เปนปจจัยใหเกดิ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนสั อปุายาส
และพจิารณาใหเหน็ตามสภาพทีเ่ปนจรงิของอปุาทนินกสงัขาร (คอืสงัขารทีม่ชีวีติ/

มวีญิญาณครอง) หรอื เบญจขนัธ หรอื ยอลงเปน รปูธรรม-นามธรรม (นาม/รปู) ทีเ่รยีก
รวมๆ วา สตัวโลกทัง้หลาย บรรดาทีเ่วยีนวายตายเกดิอยใูนภพ ๓ คอื กามภพ รปูภพ
และอรปูภพ ทัว่ทัง้จักรวาลเหลานี ้ ลวนประกอบดวยปจจัยปรงุแตงดวยปญุญาภสิงัขาร/
อปญุญาภสิังขาร/อเนญชาภสิังขาร อยางไร  และมสีภาวะทีเ่ปนจรงิ คอื ทีเ่ปนเองโดย
ธรรมชาติ วา เปนสภาพทีไ่มเทีย่ง-เปนทกุข-เปนอนตัตา อยางไร
๔๒ พจิารณาปฏจิจสมปุบาทธรรม โดยอนโุลม/ปฏโิลม ใน “โพธกิถา ปฏจิจสมปุบาทมนสกิาร”  พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั

(ว.ิ มหา. ๔/๑-๓/๑-๔).
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ความเหน็แจงแทงตลอดในลกัษณะ ๓ (ไตรลกัษณ) ชือ่วา “วปิสสนาปญญา” นี้
ยอมพฒันาไปสคูวามเหน็แจงในอรยิสัจ ๔  เปนไปในญาณ ๓ คอื สจัจญาณ ๑ กจิจญาณ ๑
และ กตญาณ ๑ (มีอาการ ๑๒)  ชือ่วา “โลกตุตรปญญา”  อนัเปนทางมรรค ผล นพิพาน
ไดเปนอยางดี

ดังจะไดแนะนำวิธีปฏิบัติภาวนาตอไป

๒. วิธีเจริญภาวนาดูความเปนไปของสัตวโลกในอรูปภพ

ใหอธษิฐานเอาภพ ๓ (เปนของทพิย) เปนกสณิ คอื เมือ่จะดคูวามเปนไปของสตัว
โลกในอรปูภพ คอื ภพของอรปูพรหม ซึง่ตัง้อยใูนอากาศสวนบนสดุของจกัรวาล  กใ็ห
นอมศนูยกลางอรปูภพมาตรงศนูยกลางธรรมกายอรหตัทีส่ดุละเอยีดนัน้  อธษิฐานขยาย
ขายของญาณรตันะของธรรมกาย ใหเหน็ความเปนไปของอรปูพรหม ทีเ่มือ่กอนทำกาละ
(ตายจากภพกอน) ยงัไมเสือ่มจากอรปูฌานชัน้ใด กจ็ะไปอบุตัิ (เกดิ) เปนอรปูพรหมในภพภมูิ
ชัน้นัน้ๆ ดวย “อเนญชาภสิงัขาร” คอื ความปรงุแตงดวยอรปูฌานทีไ่มหวัน่ไหว และมอีายุ
ยนืนานแตกตางกันเปนลำดบั ดงันี้๔๓

อรปูฌานที ่๑ ใหไปเกดิในชัน้ “อากาสานญัจายตนภมู”ิ มีอาย ุ๒๐,๐๐๐ มหากปั
อรปูฌานที ่๒ ใหไปเกดิในชัน้ “วญิญานญัจายตนภมู”ิ มอีาย ุ๔๐,๐๐๐ มหากปั
อรปูฌานที ่๓ ใหไปเกดิในชัน้ “อากญิจญัญายตนภมู”ิ มอีาย ุ๖๐,๐๐๐ มหากปั
อรปูฌานที ่๔ ใหไปเกดิในชัน้ “เนวสญัญานาสญัญายตนภมู”ิ มอีาย ุ๘๔,๐๐๐ มหากปั

อนึง่ แมจะชือ่วา “อรปูพรหม” ตามเหตปุจจยั คอื อรปูฌาน (ความเพงทีไ่ม
อาศยัรปู กลาวคอื ไมยนิดี/ปฏเิสธรปู เพราะเหน็วารูปฌานกย็งัหยาบอย ูจงึปรารถนาและ
เจริญฌานที่ละเอียดยิ่งกวาโดยไมอาศัยรูป)  เปนชนกกรรมนำใหมาเกิดในอรูปภพ
ก็จะเห็นดวยญาณรัตนะของธรรมกาย ซึ่งตั้งอยูตรงศูนยกลางของธาตุธรรมและ
เห็น-จำ-คิด-รู (ใจ) ของอรูปพรหม/อรูปพรหมละเอียดของผูเจริญภาวนานั้นเองวา
๔๓ อภธิมัมัตถสงัคห (ปรเิฉทที ่๕) รจนาโดย พระอนรุทุธเถระ (ชาวลงักา): มจร., พ.ศ.๒๕๔๒, ขอ ๒๒-๔๘, หนา ๒๙-๓๑.
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เปนพรหมที่มีทั้งรูปธรรม (วรกาย) และนามธรรม ตามสายปฏิจจสมุปปบาท
ธรรม (อวชิชา เปนปจจัยใหเกิดสงัขาร, สงัขารเปนปจจัยใหเกิดวญิญาณ, วญิญาณเปน
ปจจัยใหเกิดนาม-รูป, นาม-รูป เปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะ ฯลฯ)  แตวรกายของ
อรูปพรหมนั้นละเอียดประณีตกวาพรหมในรูปภพยิ่งนัก จนแมอรูปพรหมดวยกัน
เองกไ็มเหน็กนัโดยรปู  จงึไมตองกลาวสตัวทีม่จีกัษหุยาบกวาจะเหน็อรปูพรหมโดยรปูได
สวนวรกายของอรปูพรหมนัน้ใหญกวาและมรีศัมยีิง่กวารปูพรหมทัว่ไป  (ยกเวน
รปูพรหมอนาคามใีนชัน้สทุธาวาส ซึง่มรีศัมยีิง่กวาอรปูพรหมทัง้หลาย และ

อรปูพรหมทัง้หลายกส็ถติอยใูนวมิานทีล่ะเอยีดประณตีและสวยงาม ตัง้ลอยอยใูน
อากาศ แตละชั้นภูมิอยูสูง-ต่ำกวากัน ตามความละเอียดประณีตของแตละชั้นภูมิ
(อรปูฌาน ๔) บนพืน้อรปูโลกเดยีวกนันัน่เอง

โดยเหตทุี ่“อรปูาวจรภมู ิ(๔)” นี ้เปน ภพ/ภมู ิทีล่ะเอยีด  ทานทีย่งัมไิดปฏบิตัภิาวนา
ใหไดถึงญาณทัสสนะที่ละเอียดเสมอกันหรือยิ่งกวา ที่จะมีอานุภาพใหสามารถเห็นสภาวะ
ความเปนไปใน อรปูภพ/ภมู ิทีล่ะเอยีดเชนนัน้ได  จงึไมไดเหน็วรกายและแมวมิานอนัเปนที่
สงิสถิตอยขูองอรปูพรหม ตามทีเ่ปนจรงิ  ตามพระพทุธดำรสัทีต่รัส “ปฏจิจสมุปบาทธรรม”
ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน

จงึมอีาจารยบางทานกลาวตามความหมายตามตวัอกัษรบาลวีา
“ในอรปูภมูทิัง้ ๔ นี ้ ถงึแมจะเรยีกวาภมิูก็จริง  แตภมูนิี้ไมปรากฏวา

มรีปูรางสณัฐานอยางหนึง่อยางใด   เพราะเปนภมูทิีม่แีตอากาศวางเปลา
อยเูทานัน้   สำหรบัอรปูพรหมนัน้กเ็ปนพรหมทีไ่มมรีปู  มแีตนามขนัธ ๔
เกดิข้ึนตดิตอกนัโดยไมมรีะหวางคัน่นบัตัง้แตปฏสินธเิปนตนมา”๔๔

๔๔ ปรมตัถโชติกะ มหาอภธิมัมัตถสงัคหฎกีา (ปรเิฉทที ่๕ เลมที ่๑) รจนา โดย พระสทัธมัมโชติกะ ธมัมาจริยะ :
อภธิรรมโชตกิะวทิยาลยั, มจร. และมลูนธิสิทัธมัมโชตกิะ, พ.ศ.๒๕๓๕, หนา ๑๖๗.



ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา  97

โดยนยันี้ จงึไมตองกลาวถึงการเหน็ “อายตนะ” คอื “พระนพิพาน” ตาม
พระพทุธดำรสัทีต่รัสในนพิพานสตูรที ่๑ วา “อตถฺ ิภกิขฺเว ตทายตน”ํ ตามทีเ่ปนจรงิ
วา จะมไีด/เปนไดเลย

ความจริงภพ ๓ แตละภพ/ภูม ิ ก็มีสัณฐานกลมเชนเดียวกันกับจักรวาล
ตัง้เรยีงกัน ๓ ระดบั  “อรปูภพ” ตัง้อยสูงูสดุของจกัรวาล  “รปูภพ” ตัง้อยตูรง
กลางๆ   สวน “กามภพ” ตัง้อยสูวนลางของจกัรวาล

แตเวลาตรวจดูความเปนไปของสัตวโลกในภพตางๆ  ก็เห็นเหมือนวาสัตวโลก
เหลานัน้อาศยัอยใูนภพนัน้ๆ เหมอืนเปนพืน้ทีร่าบ  เหมอืนเราเหน็มนษุยอยบูนโลกแบนๆ
อยางนัน้แหละ  เพราะแตละภพนัน้กวางใหญไพศาลยิง่กวาโลกมนษุยนีม้ากมายนกั

กามภพ นัน้ ประกอบดวย เทวโลก มนษุยโลก

ชั้นลางเขาพระสุเมรุลงไปเปน “ภพของอสูร” สวนลางในพื้นดินลงไปอีก เปน
“ภพของสตัวนรก” ซึง่เปนภพของโอปปาตกิะ (สตัวทีเ่กิดและโตทนัท ีซึง่มีกายโปรงแสง)
สวนสัตวเดรัจฉานและเปรตนั้นอยูในโลกมนุษยนี้เอง

แมเทพยดาในชั้นจตุมหาราชสวนหนึ่ง ไดแก ภูมัฏฐเทวดา (ภูมิเทวดา) และ
รกุขเทวดา เปนตน  และอสรุกายบางเหลา ไดแก วนิปิาตกิอสรุา (อสรุกาย)  กาลญัจกิ-
เปรตอสรุา (อสรุกาย) ซึง่ไมมภีมูเิปนทีอ่ยโูดยเฉพาะ  กเ็ทีย่วเรรอนอยตูามสถานทีต่างๆ เชน
อยตูามศาลทีเ่ขาปลกูไว อยตูามปา ภเูขา หบุเหว ทะเล มหาสมทุร และเกาะ ในมนษุยโลกนี้
ดวยเชนกนั

๓. วิธีเจริญภาวนาดูความเปนไปของสัตวโลกในรูปภพ

หากประสงคจะตรวจดคูวามเปนไปใน รปูภพ คอื ภพของรปูพรหม ผไูมเสพกาม จงึมี
วรกายทีไ่มแสดงลกัษณะทีเ่ปนเพศหญงิหรอืชาย   กลาวคอื จะมลีกัษณะกลางๆ  คลายๆ
คอนไปทางลกัษณะของเทพบตุร
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วธิเีจรญิภาวนาดคูวามเปนไปของสตัวโลกในภพภมูนิี ้กป็ฏบิตัใินทำนองเดยีวกนั คอื
อธิษฐานเอา “รูปภพ” นั้น มาเปนกสิณ คือ มาตั้งที่ศูนยกลางญาณรัตนะของธรรมกาย
อธษิฐานขยายขายของญาณรตันะนัน้ใหเหน็ไดกวางสดุภพ สดุจักรวาล กจ็ะเหน็ความเปนไป
ของรปูพรหม ๑๖ ประเภท ได คอื

(๓.๑)  ดพูรหมชัน้สทุธาวาส ๕ ชัน้

ซึ่งเปนที่อุบัติและสถิตอยูของ (รูป) พรหมอนาคามี ผูกอนทำกาละ (ตาย
จากภพกอน) ไดบรรลุคุณธรรมเปน พระอนาคามีบุคคล ผูเจริญรูปฌานถึงปญจมฌาน
(วาโดยปญจกนัย)  และยังไมเสื่อมจากปญจมฌาน ที่ละเอียดประณีตและมั่นคง
(ไมหวั่นไหว) นั้น จึงอุบัติ คือ มาเกดิเปน “พรหมอนาคามี” ในชั้นสุทธาวาส ตาม
ความแกกลาของอนิทรยี (ความเปนใหญ) ๕ ประเภท/ชัน้  และ/หรอื เปนทีส่ถติอยู
ของพรหมอนาคามี ที่ตอมาเมื่อไดบรรลุคุณธรรมเปนพระอรหันต ไดพิจารณา
ปจจเวกขณแลว ก็จะปรินิพพานในวันนั้นเลย เพราะความที่เทพยดา (เทวดา-พรหม-
อรูปพรหม) ทัง้หลาย เปนคฤหสัถทีข่าดคุณสมบตัทิีจ่ะบวชเปนพระภกิษไุด จงึเปนหนีเพศ
ทีไ่มอาจรองรบัสภาวะของ “พระอรหนัต” ไดนาน  จงึตองดบัขนัธปรนิพิพานในวนันัน้
เองเสมอไป๔๕

- พรหมทีม่ปีญญนิทรยีแกกลาจะมาเกดิในชัน้ “อกนฏิฐภพ/ภมู”ิ (อาย ุ๑๖,๐๐๐ มหากปั)
- พรหมทีม่สีมาธนิทรยีแกกลาจะมาเกดิในชัน้ “สทุสัสีภพ/ภมู”ิ (อาย ุ๘,๐๐๐ มหากปั)
- พรหมทีม่สีตินทรยีแกกลาจะมาเกดิในชัน้ “สทุสัสาภพ/ภมู”ิ (อาย ุ๔,๐๐๐ มหากปั)
- พรหมทีม่วีริยินิทรยีแกกลาจะมาเกดิในชัน้ “อตปัปาภพ/ภมู”ิ (อาย ุ๒,๐๐๐ มหากปั)
- พรหมทีม่สีทัธนิทรยีแกกลาจะมาเกดิในชัน้ “อวหิาภพ/ภมู”ิ (อาย ุ๑,๐๐๐ มหากปั)

ในอกนิฏฐภพยังเปนที่ตั้งของ “ทุสสเจดีย” ที่ประดิษฐานพระภูษาทรง (ฉลอง
พระองค) ที่เมื่อออกมหาภิเนษกรมณ ไดเสด็จขามแมน้ำอโนมานทีแลว ทรงหยุดอยูที่
๔๕ คมัภรีพระไตรปฎก “มลินิทปญหาปกรณ” เร่ือง “การบรรล[ุความเปน]อรหนัตของคฤหสัถ”: มจร., พ.ศ.๒๕๔๐, ขอ ๒

หนา ๒๗๕-๒๗๖.
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ฝงแมน้ำ  ในกาลนั้น พระมหาโพธสิตัวเจาไดอธษิฐานบรรพชา  และทรงถอดพระภษูา
ที่ทรงอยูนั้น  “ฆฏิการพรหม” พระสหายในอดีตชาติทรงทราบวาระจิตของพระมหา
โพธิสัตวเจา  จึงรีบเสด็จออกจากอกนิฏฐภพ มาถวายเครื่องอัฏฐบริขารและทรงรับ
เครือ่งภษูาทรงของพระมหาโพธสิตัวเจา ไปประดษิฐานไว ณ “ทสุสเจดยี” นี้อกีดวย

มขีอสงัเกตวา พรหมอนาคามใีนชัน้สทุธาวาสนี ้มรีศัมโีชตชิวงกวารปูพรหมทกุชัน้
และแมกวาอรปูพรหมปถุชุน เสยีอกี  สถิตอยใูนวมิานทีล่ะเอยีด ประณตี และใสสวาง
ตัง้ลอยอยใูนอากาศ แตละชัน้ภมูอิยสูงู-ต่ำกวากนั ตามระดบัความละเอยีดประณตีของ
อนิทรยีทีแ่กกลากวากัน และอยสูงูกวารูปพรหมในภมูอิืน่ๆ ทีร่องลงมา แตกอ็ยใูนพืน้ของ
รปูภพเดยีวกันนัน้เอง

พรหมอนาคามใีนชัน้สทุธาวาสนี ้(ยกเวนพรหมในอกนฏิฐภพ) หากทานตองทำกาละ
(ตาย) กอนบรรลพุระอรหตัตผลแลว  ทานยอมไปบงัเกดิในสทุธาวาสภมูทิีส่งูกวา จะไมเกดิ
ซ้ำภมู ิและจะไมไปเกดิในภพภมูทิีต่่ำกวาอกี เมือ่บรรลมุรรค-ผล-นพิพาน เปนพระอรหนัต
ทานกจ็ะปรนิพิพานในชัน้สทุธาวาสภมูินัน้ ในวนันัน้เอง

แตเฉพาะพรหมอนาคามีในชั้นอกนิฏฐภพ ชื่อวา สสังขารปรินิพพายีพรหม
คือ พรหมผูมีความเพียรอันแรงกลา จักตองสำเร็จเปนพระอรหันตกอนจึงปรินิพพาน
ในชัน้อกนฏิฐภพนีเ้ลย ทานจงึไดชือ่อกีวา “ปจฉมิภวกิบคุคล” หมายถงึเปนบคุคลผมูชีาติ
สดุทาย

ตอจากพรหมสทุธาวาส ๕ เปนชัน้/ภมูขิอง “รปูพรหม” ผเูมือ่กอนทำกาละ (ตาย)
จากภพภมูกิอน เปนผมูคีวามเจรญิดวยคณุธรรม คอื ศลี-สมาธ-ิปญญา หรอื ฌานสมาบตัิ
อภญิญา และพรหมวหิารธรรม และยงัไมเสือ่มจากรปูฌานใด (ปฐมฌานภมู-ิทตุยิฌานภมู-ิ
ตตยิฌานภมู-ิจตตุถฌานภมู ิโดยจตกุกนยั หรอืปญจมฌานภมู ิโดยปญจกนยั) กไ็ดมาบงัเกดิ
เปน “รปูพรหม” ตามระดบัฌานภมูนิั้นๆ   ซึง่ตอจากนี ้จะไดกลาวจากช้ันฌานภมูทิีสู่งและ
รองลงมาตามลำดบั ดงันี้
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(๓.๒)  ดรูปูพรหมจตตุถฌานภมูิ (รวมปญจมฌานภมูิ โดยปญจกนยั)  ไดแก
- “เวหปัผลาพรหม” มอีายขุยัเตม็ ๕๐๐ มหากปั เกิดแตอำนาจของ “ปญจมฌาน-

กศุล” ทีป่ระกอบดวยอเุบกขาเวทนา

- “อสญัญสตัตพรหม” (อสญัญีพรหม) มอีายขุยัเตม็ ๕๐๐ มหากปั  อาจารยบางทาน
วา เปนพรหมทีไ่มมนีามขนัธ ๔ (เวทนา-สญัญา-สงัขาร-วญิญาณ)  โดยยกเอาสญัญาเจตสกิ
เปนประธานวา “ไมมสีญัญาเจตสกิ”

มขีอสงัเกตวา พรหม ๒ ภมูนิี ้มอีายขุยัเตม็ ๕๐๐ มหากปัเทากนั๔๖

อนึง่  กลาวตามพระพทุธดำรสัตรสัสายปฏจิจสมุปบาทธรรม “ตองมนีามขนัธ”
หากแตดวยวบิากกรรมทีท่านเจรญิสมาธภิาวนาโดยปฏเิสธสญัญา   เม่ือกอนทำกาละ (ตาย)
ยงัไมเสือ่มจากฌานและไดมาอบุตัใินชัน้นี ้  นามขนัธ ๔ ของทานสงบระงบั (ดวยกำลงัฌาน)
คือ ไมทำหนาที่ กลาวคอื มสีกัแตม ี  เมือ่ตอนทำกาละ (ตาย) อยใูนอริยิาบถใด เมือ่มา
อบุตัเิปนรปูพรหมในชัน้นี ้เปน “อสญัญพีรหม”  รปูขนัธกต็ัง้อยใูนอริยิาบถเดมิเมือ่กอน
ตาย นิง่ ไมไหวตงิ (เหมอืนคนนอนหลับหรอืตาย)  มอีายขุยั ๕๐๐ มหากปั   เมือ่สิน้อายุ
กจ็ตุ ิ(ตาย/เคลือ่นจากภพ) ไปเกดิใหมในกามสคุติภมู ิ และจะไมไดครองเรอืน   แตจะออก
บำเพ็ญพรต ไดบรรลุถึงจตุตถฌาน/ปญจมฌาน (โดยปญจกนัย)  ทำกาละแลวก็จะไปเกิด
เปนอสัญญีพรหมตามเดิมอีก   เมื่อไมไดฟงธรรมของพระพุทธเจาใหไดบรรลุมรรคผล
นพิพาน  กว็นเวยีนอยอูยางนีต้อๆ ไปไมมทีีส่ิน้สดุ

เฉพาะ “เวหัปผลาภูมิ”  นับเปน ๑  ใน ๓ ภูมิที่ประเสริฐ คือ เวหัปผลาภูมิ ๑
อกนฏิฐภมู ิ๑  และ เนวสญัญานาสญัญายตนภมู ิ๑   ทีว่าเปนภมูปิระเสรฐิ เพราะ ๓ ภมูนิี้
บรรดาอรยิบคุคลต้ังแตพระอนาคามบีคุคลลงมา ชือ่วา “ปจฉมิภวกิบคุคล” คือ บคุคล
ผูมีชาติสุดทายแลว  ทานจึงบำเพ็ญวิปสสนาดวยความเพียรอยางแรงกลา  ชื่อวา
“สสงัขารปรนิพิพายพีรหม” บรรลพุระอรหตัตผลแลวปรนิพิพานในภพ/ภมู ินัน้เอง

เวหปัผลาภมูิ  มรีปูพรหม ๓ จำพวก ตามความหยาบ-ละเอยีดของฌานทีท่รงอยกูอน
ทำกาละ เปนตนวา
๔๖ “อภธิมัมัตถสงัคหะ” (ปรเิฉทที ่๕), อางแลว.
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- ปญจมฌานอยางปณตีะ (ละเอยีด)  จะไปบงัเกดิเปนเวหปัผลาพรหมในตำแหนง
สงูเทยีบเทา “มหาพรหม”

- ปญจมฌานอยางมัชฌิมะ (กลาง)  จะไปบงัเกดิเปนเวหปัผลาพรหมในตำแหนงเทยีบ
เทา “ปโุรหติาพรหม”

- ปญจมฌานอยางหนีะ (หยาบ)  จะไปบงัเกิดเปนเวหปัผลาพรหมในตำแหนงเทยีบ
เทา “ปารสิชัชาพรหม”

เวหปัผลาพรหมทัง้ ๓ จำพวกนี้ และอสญัญพีรหม ตางก็มวีมิานตัง้อยใูนอากาศอยู
ในพืน้ทีร่ะดบัเดยีวกนั  สำเรจ็ดวยรัตนะ ๗  พรัง่พรอมดวยสวนดอกไม สระโบกขรณี
และตนกัลปพฤกษ

(๓.๓)  ดรูปูพรหมในตตยิฌานภมู ิ(๓)
เปนภมูขิองผเูจรญิดวยคุณธรรม  ม ีศลี-สมาธ-ิปญญา ฌานสมาบตั ิอภญิญา และ

พรหมวหิารธรรม  ทีเ่มือ่กอนทำกาละ (ตาย) ยงัไมเสือ่มจากตตยิฌาน กม็าเกดิในภพ/ภมูิ
นี ้ตามความละเอยีดของตตยิฌานทีท่รงอยกูอนทำกาละนัน้  และมอีายขุยัตามลำดบั ดงันี๔้๗

- ตตยิฌานทีล่ะเอยีด จะมาบงัเกดิเปน “สภุกณิหาพรหม”
(เทยีบเทามหาพรหม)  มอีาย ุ๖๔ มหากปั

- ตติยฌานระดบักลาง จะมาบงัเกิดเปน “อปัปมาณสภุาพรหม”
(เทยีบเทาปโุรหติาพรหม)  มอีาย ุ๓๒ มหากปั

- ตตยิฌานระดบัหยาบ จะมาบงัเกิดเปน “ปรติตสภุาพรหม”
(เทยีบเทาปารสิชัชาพรหม)  มีอายุ ๑๖ มหากัป

พรหม ๓ จำพวกนี ้มวีมิานตัง้อยใูนอากาศ ในระดบัเดยีวกนั

(๓.๔)  ดรูปูพรหมในทตุิยฌานภมู ิ(๓)
เปนภมูขิองผเูจรญิดวยคณุธรรม ม ีศลี-สมาธ-ิปญญา ฌานสมาบตั ิอภญิญา และ

พรหมวิหารธรรม  ที่เมื่อกอนทำกาละ (ตาย) ยังไมเสื่อมจากทุติยฌาน ก็มาบังเกิดใน
๔๗ “อภธิมัมัตถสงัคหะ” (ปรจิเฉทที ่๕), อางแลว.
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ภพภมูนิี้ ตามความละเอยีดของทตุยิฌานทีท่รงอยกูอนทำกาละนัน้ และมอีายขุยัดงันี๔้๘

- ทตุยิฌานทีล่ะเอยีด จะมาบงัเกดิเปน “อาภสัสราพรหม”
(เทยีบเทามหาพรหม)  มอีาย ุ๘ มหากปั

- ทตุยิฌานระดบักลาง จะมาบงัเกดิเปน “อปัปมาณาภาพรหม”
(เทยีบเทา ปโุรหติาพรหม)  มีอาย ุ๔ มหากปั

- ทตุยิฌานระดบัหยาบ จะมาบงัเกดิเปน “ปรติตาภาพรหม”
(เทยีบเทา ปารสิชัชาพรหม)  มอีาย ุ๒ มหากปั

พรหม ๓ จำพวกนีม้วีมิานตัง้อยใูนอากาศในระดบัเดยีวกัน

(๓.๕)  ดรูปูพรหมในปฐมฌานภมู ิ(๓)
เปนภมูขิองผเูจรญิดวยคณุธรรม ม ีศลี-สมาธ-ิปญญา ฌานสมาบตั ิอภญิญา และ

พรหมวหิารธรรม ทีเ่มือ่กอนทำกาละ (ตาย) ยงัไมเสือ่มจากปฐมฌาน กม็าบงัเกดิในภพภมูนิี้
ตามความละเอยีดของปฐมฌานทีท่รงอยกูอนทำกาละนัน้ และมอีายขุยัตามลำดบั ดงันี๔้๙

• ปฐมฌานภมูทิีล่ะเอยีด จะมาบงัเกดิเปน “มหาพรหม” เปนพรหมผยูิง่ใหญ
(หัวหนา) ของพรหมอืน่ๆ ในปฐมฌานภมูนิี้   มอีาย ุ๑ (ววิฏัฏฐายอีสงไขย) กปั

• ปฐมฌานภมูริะดบักลาง จะมาบงัเกิดเปน “ปโุรหติาพรหม” เปนพรหมปโุรหติ
(ทีป่รกึษา) ของมหาพรหม   มอีาย ุ๑/๒ (ววิฏัฏฐายอีสงไขย) กปั

• ปฐมฌานภมูริะดบัหยาบ จะมาบงัเกิดเปน “ปารสิชัชาพรหม”
เปนพรหมทีเ่ปนบรษิทัของมหาพรหม   มอีาย ุ๑/๓ (ววิฏัฏฐายอีสงไขย) กปั

พรหม ๓ จำพวกนีม้วีมิานตัง้อยใูนอากาศในระดบัเดยีวกนั

๔. วิธีเจริญภาวนาดูความเปนไปของสัตวโลกในกามภพ

วธิปีฏบิตักิเ็ปนทำนองเดยีวกนั คอื เม่ือพสิดารกายสดุกายหยาบ-กายละเอยีด ซึง่มี
สภาวะทีเ่ปนนโิรธดบัสมทุยั  จนเปนแตธรรมกายอรหตัในอรหตัทีส่ดุละเอยีดและบรสิทุธิผ์องใส
๔๘-๔๙ “อภธิมัมัตถสงัคหะ” (ปรจิเฉทที ่๕), อางแลว.
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ปลอยความยินดีในฌานสมาบัติ  และปลอยอุปาทานในเบญจขันธของกายในภพ ๓ ได
(ดวยวกิขัมภนวมิตุติ) แลว   ธรรมกายทีห่ยาบจะตกศนูย  ธรรมกายทีล่ะเอยีดสดุละเอยีดและ
บริสุทธิ์นั้นจะปรากฏในอายตนะคือพระนิพพาน  อธิษฐานซอนธรรมกายที่สุดละเอียดนั้น
กับพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจา  อาราธนาพระนิพพานธาตุในพระนิพพาน ทับทวีขึ้น
ชำระธาตธุรรมของธรรมกายใหญาณรตันะใสบรสิทุธิส์ดุละเอยีดแลว เอาภพ ๓ เปนกสณิ

ตรวจดูความเปนไปของสัตวโลกในอรูปภพและรูปภพแลว ยังคงทำนิโรธ (หยุด
ในหยุดกลางของหยุด ณ ศูนยกลางธรรมกายอรหัตในอรหัต ดับหยาบไปหาละเอียดให
ญาณรตันะของธรรมกายใสละเอยีดบรสิทุธิอ์ยตูลอดเวลา)

เอากามภพเปนกสิณ ขยายขายของญาณรัตนะใหเห็นความเปนไปของสัตวโลกใน
กามภพ   เร่ิมต้ังแตดคูวามเปนไปของสตัวโลกในเทวโลก ๖ ชัน้/ประเภท แตละชัน้ แตละภมูิ
เปนลำดบัไป  เมือ่ไดดคูวามเปนไปแตละชัน้ภมูแิลว  รสูกึวา “จกัษุ” (สมนัตจกัษุ/ทพิพจกัษ/ุ
ทพิพโสต) เครือ่งใหรเูหน็จะคลายความชดัเจนลง  กร็วมใจทกุกายสดุกายหยาบกายละเอยีด
ใหอย ูณ ศนูยกลางธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆ ทีล่ะเอยีดๆ ทีส่ดุ  ดบัหยาบไปหาละเอยีด
ใหใสละเอียดอยูเสมอ  แลวก็ขยายขายของญาณรัตนะของพระธรรมกายใหกวางสุดภพ/
สดุจักรวาล ใหม  ก็จะรู/เหน็ไดชดัแจงดงัเดมิ

(๔.๑)  ดคูวามเปนไปของเทพยดาในชัน้ “ปรนมิมิตวสวตัดี”
เหน็เทพบตุร/เทพธดิามารในชัน้นี ้ มทีพิยวมิานลอยอยใูนอากาศสวนบนสดุของกามภพ

จดัเปนพวก “อากาสฏัฐเทวดา”  เทพบตุร/เทพธดิา ในชัน้นี ้เมือ่ตองการเสวยกามคณุ ๕ ไดแก
รปู-เสยีง-กลิน่-รส-โผฏฐัพพะ (สิง่สมัผสัทางกาย) เวลาใด   เวลานัน้ เทวดาทีเ่ปนผรูบัใช กจ็ดัการ
เนรมติขึน้ใหเสวยชมเชยตามความประสงคของตน  เทพยดา (เทพบตุร/เทพธดิา) ในชัน้นีจ้งึ
ไมมคีคูรองเปนประจำของตน  มรีปูรางและทพิยวมิาน-ทพิยสมบตั ิทีส่วยงามละเอยีดประณตี
กวาของเทพยดาในชัน้นมิมานรด ี และอายขุยักย็นืยาวกวา

มี “ทาววสวัตดี” เปนจอมเทพในชั้นนี้  ซึ่งแตเดิมจัดเปนพญามารผูไดเคยผจญ
พระพทุธเจาเมือ่คนืวนัเพญ็เดอืนวสิาขะ (เดือน ๖) เม่ือ ๒๕๙๗ ปทีผ่านมา  เปนคนืทีพ่ระมหา
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โพธิสัตวเจากำลังบำเพ็ญสมณธรรมที่ใตควงไมศรีมหาโพธิ์  แตไดพายแพพระบารมีของ
พระมหาโพธิสัตวเจา  และพระมหาโพธิสัตวเจาไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเปน
พระพทุธเจาในตอนรงุอรณุของคนืนัน้เอง๕๐  และ

ในกาลตอมา  เม่ือสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ดวยอนปุาท-ิ
เสสนพิพานธาตแุลว  ตอจากนัน้อกีประมาณ ๓๐๐ กวาป ถงึกาลของพระเจาอโศกมหาราช
ผูทรงมีพระศรัทธาแกกลาในพระรัตนตรัย  ไดสรางพระสถูปเจดียจำนวนมากทั่วชมพูทวีป
(ตามความหมายอยางแคบ คอื ประเทศอนิเดยี)  เพือ่บรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุีพ่ระองคทรง
ไดจากสถปูศลิาทีท่ำขึน้ในสมยัพระเจาอชาตศตัรู เพ่ือบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุและไดฝงไว

“ทาววสวัตดี” พญามารนี ้ ซึง่ในกาลนัน้ยงัเปนมจิฉาทฏิฐิอย ู ไดกระทำอปุสรรคแก
การกอสรางพระมหาเจดยีเหลานี ้ จนพระเจาอโศกมหาราชไมสามารถจะสรางใหสำเรจ็ไดโดย
สะดวก   ตอมาไดโปรดใหสรางพระมหาสถปูเจดยีองคใหญ สงูครึง่โยชน ประดบัดวยแกวมณี
ตางๆ  สองสวางรุงเรือง  ตั้งอยูริมฝงแมน้ำคงคา  ใกลกรุงปาฏลีบุตร  เพ่ือประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุที่กันไวสวนหนึ่ง จากที่สงไปบรรจุไวในพระสถูปเจดียที่ทรงใหสรางไวทั่ว
ชมพูทวปีนัน้   แลวมพีระราชดำรทิีจ่ะทำการฉลองพระบรมสารรีกิธาตทุัว่ทัง้ชมพูทวปี รวม
ทัง้ทีท่รงบรรจไุวในพระมหาสถปูใหญเปนเวลา ๗ ป ๗ เดอืน ๗ วนั  กท็รงปรวิติกวา จะถกู
พญามารรังควาญอกี   จะมวีธิใีดทีจ่ะปองกนัอปุสรรค/อนัตรายอนัจะเกดิข้ึนในระหวางงาน
ฉลองพระบรมสารรีกิธาตคุรัง้นี ้ จงึไดเสดจ็ไปปรกึษากับพระโมคคลัลบีตุรมหาเถระ ผเูปน
ประธานสงฆ และไดเปนที่ตกลงกันในหมูสงฆใหนิมนต “พระอุปคุตตมหาเถระ” ผูเปน
พระอรหันตซึ่งมีฤทธิ์มาก สามารถปราบการกอการรายของพญามารได จึงไดโปรดใหไป
อาราธนาพระอปุคตุ ซึง่สถติอยใูนปราสาทแกวทีเ่นรมติไว ณ สะดอืทะเลในทองมหาสมทุร
ขอเมตตาใหทานมาชวยปราบพญามารนี ้  ครัน้พญามารมากระทำการราย เพือ่ทำลายงาน
พธิฉีลองพระบรมสารรีกิธาต ุ  พระอปุคตุก็ไดอธษิฐานสนุขัเนาพนัคอพญามารไวทีเ่ขาพระสเุมรุ
จนทาววสวตัดีมารไดคลายจากมจิฉาทฏิฐิ และยอมจำนนพายแพตอพระอปุคตุ   ครัน้พระ
อปุคตุไดคลายทาววสวตัดมีารใหพนจากเครือ่งทรมาน (สนุขัเนา) นัน้แลว  ทาววสวตัดมีาร
๕๐ คมัภรีปปญจสทูน ีอรรถกถามชัฌมินกิาย มลูปณณาสก ภาค ๒ ขอ ๒๘๔ หนา ๙๑-๙๒ โรงพิมพวญิญาณ กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๓๒.
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กลบัไดมคีวามเลือ่มใสในพระรตันตรยั  เปลงพระวาจาขอถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เปน
ทีพ่ึง่  กลบัเปนจอมเทพผสูมัมาทฏิฐิ  และไดตัง้จิตอธษิฐานเขาสพูทุธภมูบิำเพญ็พุทธการกธรรม
เพือ่ความเปนสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา ตัง้แตบดันัน้เปนตนมา

อนึ่ง  ในกาลนั้น พระอุปคุตไดขอรองใหทาววสวัตดีซึ่งเคยไดเห็นพระพุทธเจาและ
พระสาวกมากอน  ไดชวยเนรมิตพระวรกาย (เนื้อ) ของพระพุทธเจาและพระสาวกใหทาน
ไดเห็นสักครั้ง   ทาววสวัตดีจึงไดอธิษฐานเนรมิตพระวรกายของพระพุทธเจาพรอมดวย
พระสาวกใหทานด ู    ครัน้ไดเหน็นมิติของพระพทุธองคพรอมดวยพระอรหนัตสาวกเชนนัน้
แลว   พระอุปคุตมหาเถระจึงไดถวายบังคมพระพุทธเจาที่ทาววสวัตดีไดเนรมิตข้ึนนั้น
ดวยเบญจางคประดษิฐดวยความเลือ่มใสศรทัธายิง่๕๑

(๔.๒)  ดคูวามเปนไปของเทพบตุร/เทพยดา ในชัน้ “นมิมานรด”ี
มีทิพยวิมานลองลอยอยูในอากาศระดับรองลงมา เทพบุตร/เทพธิดาในชั้นนี้ เมื่อ

ปรารถนาหรอืตองการเสวย/เสพกามคณุ ๕ ใด-อยางใด-เวลาใด กเ็นรมติกามคณุนัน้ขึน้เสวย/
เสพ ตามความพอใจของตน และกม็คีวามยนิด-ีพอใจ-เพลดิเพลนิอยใูนอารมณนัน้

มี “ทาวสนุมิมติ” เปนจอมเทพ  ซึง่เม่ือทาววสวตัดีตองการ  ทาวสนุมิมิตก็จะแปลง
กายเปนพญาชางทรงชือ่ “นาฬาคริีเมขล” เปนพาหนะถวายงานแดทาววสวตัดี และไดยนิ
วา ทาวสนุมิมิตก็ไดกลบัเปนสมัมาทฏิฐิมพีระรตันตรยัเปนสรณะและไดอธษิฐานเขาสพูทุธภมูิ
บำเพญ็บารมเีพือ่ความเปนสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาอกีดวยเชนกนั

ทัง้ ๒ ภมูนิี้ คอื “ปรนมิมติวสวตัดี” และ “นมิมานรดี” จดัเปน “มารโลก” คอื โลก
ของมาร  บรษิทับรวิารของจอมเทพทัง้ ๒ ภมูนิี ้มทีัง้ทีเ่คยไดฟงธรรม ไดแก “มงคลสตูร”,
“ธมัมจกักัปปวตันสตูร”, “มหาสตปิฏฐานสตูร” และ/หรอื “มหาสมยัสูตร”, “ราหโุลวาท-
สตูร”, “สมจติตสตูร”  แลวไดบรรลคุุณธรรมเปนพระอรยิบคุคล  หรอืไดกลับใจเปน
สมัมาทฏิฐผินูบัถอืพระรตันตรยัเปนทีพ่ึง่  และมทีัง้ทีย่งัเปนมจิฉาทฏิฐอิยกูไ็มนอย  เฉพาะ
เทพยดาทีเ่ปนปถุชุนทัง้หลายเหลานี ้ เม่ือจตุิ (ตาย/เคลือ่นจากภพภมูิ) ทีจ่ะไดมาบงัเกิดเปน
๕๑ โปรดดใูนคมัภรี “อปุคตุตอวตาร”.
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เทพยดา หรอืแมเปนมนษุยอกีนัน้นอยนกั  แตทีไ่ดไปบงัเกิดในทคุคตภิมู ิคอื ไปเกดิเปนเปรต
หรอืสตัวนรก-อสรุกายหรอืสตัวเดรจัฉานนัน้ มมีากตอมากนกั๕๒  เหตเุพราะเมือ่ไดมาเกิดเปน
เทพยดาและไดเสวยสุขดวยกามคุณจนลืมทุกขแลว   ยังมีอัธยาศัยที่เปนมารคอยขัดขวาง
คณุความด ี และปลอยจติใจตกอยใูตอำนาจของอวชิชา-กเิลส-ตณัหา-อปุาทาน กรรมและกเิลส
ตณัหา จงึพาใหไปเกดิในทคุคตภิมูแิทบทัง้สิน้ ดวยประการฉะนี ้แล

เทพบตุร/เทพธดิา ผเูปนปถุชุนในมารโลกนี ้ชือ่วา “มาร” เพราะเมือ่ยงัเปนมจิฉาทฏิฐอิยู
มอีธัยาศยัคอยขดัขวางการบำเพญ็คณุความด ี ดงัตัวอยางเชน ทัง้ทาววสวตัดี (พญามารเดิม)
และเทพธดิามาร  ไดเคยเปนผคูอยขดัขวางเหนีย่วรัง้บคุคล  ดงัเชน ไดเคยผจญพระมหาโพธสิตัว
เจา มใิหลวงพนจากแดนกาม ซึง่อยใูนอำนาจครอบงำของตน   คำวา “มาร” จงึมคีวามหมาย
อกีประการหนึง่วา ธรรมชาตทิีฆ่าบคุคลใหตายจากคณุความด ี กลาวคอื ธรรมชาตทิีค่อย
ขวางก้ันไมใหบุคคลบรรลุคุณความดี หรือใหตายจากคุณความดี โดยที่สุดขวางก้ันมิให
บรรล ุมรรค ผล นพิพาน เปนตน

“มาร” ตามความหมายนีม้ ี๕ อยาง คอื  “กเิลสมาร” มาร คอืกเิลส ๑   “ขนัธมาร”
มาร คอืความเจบ็ไข ๑   “อภสิงัขารมาร”  มาร คอือภสิงัขารทีป่รงุแตงดวยบาป-อกศุลกรรม ๑
“เทพ/เทวบุตรมาร” มาร คือเทพบุตร (ถาเปนหญิงก็เรียกวาเทพธิดามาร) ๑  และ
“มัจจุมาร” มาร คอืความตาย อกี ๑

ตอจากชัน้ปรนมิมติวสวตัดี และ นมิมานรดี

(๔.๓)  ดคูวามเปนไปในสวรรคชัน้ “ดสุิตาภมูิ”
เทวดาในชั้นนี้ก็สถิตอยูในวิมานตั้งลอยอยูในอากาศ และเปน “อากาสัฏฐเทวดา”

เทวดาในชั้นดุสิตนี้ยอมถึงพรอมดวยความยินดีและแชมชื่นอยูในทิพยสมบัติอันเปน
สริมิงคลย่ิงของตน   ทพิยวมิานและทพิยสมบตักิล็ะเอยีดประณตีและสวางไสวรงุโรจน
ยิง่กวาของเทพยดาทีเ่ปนปถุชุนอืน่ทัง้หลาย   จอมเทพในชัน้นี ้ชือ่วา “ทาวสนัดสุติ” มี
หลายองค
๕๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๐ องัคตุตรนกิาย เอกนบิาต ขอ ๒๐๖ หนา ๔๘-๕๐.
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สำหรับผูประพฤติสุจริตธรรม ไดแก ประพฤติอยูในกายสุจริต-วจีสุจริต และ
มโนสจุริต และ/หรอื ปฏบิตัไิตรสกิขา อบรมกาย-วาจา-ใจ โดยทาง ศลี-สมาธ-ิปญญา
อนัเปนปณตีกุศล และ/หรอื ผปูระพฤตธิรรมสงูยิง่ขึน้ไปอกี ใหเจรญิขึน้เปนอธศิลี-อธจิติ-
อธปิญญา ดวยการเจรญิกมัมัฏฐาน ๔๐, โพธปิกขยิธรรม ๓๗, วปิสสนาภมู ิ๖ เปนตน
ทัง้หลาย  เมือ่กอนทำกาละ (ตาย) ยงัไมเสือ่มจากคณุธรรมดงักลาว ยอมไปบงัเกดิใน
ชัน้ดสุติาภมูนิีโ้ดยมาก และ เปนเทพบตุรทัง้สิน้  แมเทวดาทีเ่ปนบรวิารอนัเกดิขึน้ในวมิาน
ดวยอำนาจบญุบารมขีองแตละทานกล็วนเปนเทพบตุรทัง้นัน้

อนึง่  นอกจากพระโพธสิตัวเจา ผดูำรงอยใูนสจัจานโุลมกิญาณภมูแิลวเทพบตุร
ในชัน้ดสุติาภมูนิี ้  เมือ่ไดฟงธรรม ม ี “มงคลสตูร”, “ธมัมจักกปัปวตันสตูร” และ/หรอื
“มหาสมัยสูตร” เปนตน  ยอมไดบรรลุคุณธรรมเปนพระอริยบุคคลตามระดับภูมิธรรม
ตางๆ ทีป่ฏบิตัไิด เปนจำนวนมาก   สำหรบัทานทีบ่รรลพุระอรหตัตผล พจิารณาปจจเวกขณ
แลว กจ็ะปรนิพิพานในวนันัน้เลยทเีดยีว

อนึ่ง พระโพธิสัตว ทุกๆ พระองค กอนที่จะมาบังเกิดในมนุษยโลก และไดสำเร็จ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนภพสุดทายนั้น  ก็ยอมบังเกิดอยูในชั้นดุสิตาภูมินี้ทั้งหมด
พระสมัมาสมัพุทธเจาทีม่าบงัเกิดในอนาคต เชน พระศรอีารยเมตไตรย พรอมดวยผทูีจ่ะมา
บงัเกิดเปนอคัรสาวกนัน้  เวลานีก้เ็สวยทพิยสมบตัอิยใูนดสุติาภมูเิหมอืนกนั  ตอเมือ่อายขุยั
ของมนษุยได ๘๐,๐๐๐ ป ในเวลาขางหนานีแ้ลว  พระองคทานพรอมดวยผทูีจ่ะเปนอคัรสาวก
กจ็ะไดจตุจิากดุสิตาภมูิลงมาบงัเกดิในมนษุยโลก  และไดตรัสรพูระสมัมาสมัโพธญิาณ และ
อคัรสาวกโพธญิาณสบืตอไป   ขอนีก้เ็ปนเหตทุีก่ลาวไดวา  เทวโลกชัน้ดสุตินี ้เปนภมูทิีป่ระเสรฐิ
กวาเทวภมูชิัน้อืน่ๆ๕๓

ผเูจรญิภาวนาไดถงึ “ธรรมกายสดุละเอยีด” ตราบใดทีย่งัไมเจรญิสมถวปิสสนา-
ภาวนา ใหไดบรรลคุณุธรรมเปนพระอรยิบคุคล ยงัจดัเปนโคตรภบูคุคลอย ู    ตอเมือ่
เจรญิสมถวปิสสนาใหเหน็แจงในพระอรยิสัจ ๔  เจรญิมรรคญาณ-ผลญาณ กำจดัสัญโญชน
(กิเลสเครื่องรอยรัดใหติดอยูกับโลก) อยางนอย ๓ ประการ (คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
๕๓ ปรมตัถโชติกะ มหาอภธิมัมัตถสงัคหฎกีา (ปรเิฉทที ่๕ เลมที ่๑), อางแลว, หนา ๑๓๘.
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และสลีพัพตปรามาส) ขึน้ไปได จงึกาวลวงขามโคตรปถุชุนเปนพระอรยิบคุคลตามระดบั
ภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

ถงึอยางไรกต็าม ผเูจรญิภาวนาถงึธรรมกายทีส่ดุละเอยีดอยเูสมอ เจรญิภาวนา
ตรวจภพ/จักรวาล มาถึง “ดุสิตาภูมิ” นี้   หากจะอธิษฐานจิต (หรือโดยอธิษฐานให
“จกัรแกว” นำไปสวูมิานของตน) ไปดวูมิานของตนวา มปีรากฏอยหูรอืไม   โดยมากกย็อม
จะทราบและเห็นได รูจักไดวา มีวิมานของตนปรากฏขึ้นในชั้นดุสิตาภูมินี้อยางไร เมื่อ
อธษิฐานจติเขาไปด ูณ ภายในวมิานของตน  กจ็ะเหน็สมบตัอินัเปนทพิย รวมทัง้เทพบตุร
ผเูปนบรวิารของตนทีไ่ดเคยบำเพญ็บญุกศุล/บารมไีวมากนอยเพยีงไร อกีดวย

แททีจ่รงิ ผบูำเพญ็บญุกศุลดวยสตปิญญาอนัเหน็ชอบ ไดแก ทานกศุล ศลีกุศล และ
ภาวนากศุล เปนตน ยอมปรากฏทพิยวมิานของตนพรอมดวยทพิยสมบตัิ และเทพบตุร/
เทพธดิา ผเูปนบรวิารสมบตั ิดวยอำนาจของบญุ/บารม ีทีไ่ดบำเพญ็ไว รออยใูนชัน้ภมูิ
ของเทวโลก/พรหมโลก หรือในอรูปโลก ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติไดเปนธรรมดา
แตถากลับประพฤตบิาปอกศุล  วมิานดงักลาวยอมอนัตรธานหายไป

ความทีม่วีมิานพรอมดวยทพิยสมบตัแิละบรวิารสมบตัปิรากฏรออยใูนเทวโลก ของ
ผบูำเพญ็กศุลคณุความดีในระดบัตางๆ ทีส่งูกวามนษุยธรรม และสามารถร-ูเหน็ไดสำหรบั
ผปูฏบิตัธิรรมทีเ่จรญิสมถะ-วปิสสนาภาวนา โดยมศีลีเปนบาทฐาน อนัมนียัและรายละเอยีด
อยใูนพระอรยิมรรคมอีงค ๘ จนสามารถเจรญิ อภญิญา มทีพิพจกัษ/ุทพิพโสต เปนตน
ได ตามรอยบาทพระพทุธองค นัน้ ไดมตีัวอยาง เชน สมยัเมือ่สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา
เสด็จประทับอยูที่ปาอิสิปตนะ แขวงกรุงพาราณสี นั้น ไดทรงปรารภเรื่องของ “นันทิยะ”
ผเูปนบตุรของตระกลูผมูศีรทัธาในพระรตันตรยั จำเดมิแตบดิา/มารดาทำกาละ นนัทยิะกไ็ด
เปนมหาทานบดีแทนบิดา ไดบำเพ็ญบุญกุศลบำรุงพระภิกษุสงฆ และแมตั้งอาหารเลี้ยง
เด็กกำพราและคนเดนิทาง   เม่ือกำหนดอานสิงสของการถวายอาวาสได จงึไดสรางศาลา ๔
มขุ  ประดบัดวยหอง ๔ หอง  และไดมอบถวายอาวาสนัน้แดพระภกิษสุงฆ มสีมเดจ็พระสมัมา-
สมัพุทธเจาทรงเปนประมขุ  หลัง่น้ำทกัษิโณทกถวายอาวาส คอื ศาลา ๔ มขุแดพระบรมศาสดา
แลว  ดวยบญุกุศลนัน้ จงึปรากฏปราสาททพิยวมิาน กวางประมาณ ๑๒ โยชน สงูประมาณ
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๑๐๐ โยชน สำเรจ็ดวยรตันะ ๗ และสมบรูณดวยนางอปัสร ผดุข้ึนรออยเูพ่ือเขา (นันทิยะ)
ทันทีที่หลั่งน้ำทักษิโณทกนั่นเทียว

ภายหลัง ตอมาวันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระไดไปทองเที่ยวในเทวโลกไดเห็น
ปราสาทอนัเปนทพิยวมิานวางเปลาจากเจาของ  คงมแีตนางอปัสร จงึไดสอบถามเหลาเทพบตุร
วา ปราสาททพิยเตม็ไปดวยหมนูางอปัสรนีผ้ดุเกดิขึน้เพือ่ใคร ?   พวกเทพบตุรไดพากนั
ตอบวา “ทานผเูจรญิ  ปราสาททพิยวมิานนัน่เกดิข้ึนเพือ่บตุรคฤหบด ีชือ่ นนัทยิะ ผสูราง
วิหารถวายพระบรมศาสดาในปาอิสิปตนะ”  พวกนางอัปสรเห็นพระเถระก็พากันลงจาก
ปราสาททพิยวมิาน กราบเรยีนทานวา “ทานผเูจรญิพวกดฉินัเกดิในทีน่ี ้ดวยหวงั ‘จกัเปน
นางบำเรอทานนนัทยิะ’  แตทานนนัทยิะกย็งัไมมา รสูกึระอาใจนกั  พระผเูปนเจาชวย
บอกแกเขาใหละสมบตัมินษุย มาสสูวรรคถอืเอาทพิยสมบตั ิ  เหมอืนทำลายถาดดนิแลว
ถอืเอาถาดทองคำ ฉะนัน้ ดวยเจาคะ”

พระมหาโมคคลัลานะเถระครัน้กลบัจากเทวโลก กร็บีไปเฝาพระบรมศาสดา  กราบทลู
ถามวา  “พระเจาขา ทพิยสมบตัยิอมเกดิแกบคุคลผทูำความดทีีย่งัมีชวีติอยใูนมนษุยโลก
อยางนีด้วยหรอื พระเจาขา?”

พระบรมศาสดาจงึตรสัตอบวา “โมคคลัลานะ ทพิยสมบตัทิีเ่กดิแลวแกนนัทยิะใน
เทวโลก อนัเธอกเ็หน็เองแลวมิใชหรอื ? ไฉนเธอจงึถามเราดวยเลา ?”  ตรัสดงันีแ้ลว จงึ
ตรัสพระคาถาเหลานีว้า “จริปปฺวาสี” เปนตน๕๔ แปลความวา

“ญาติ มิตร และคนมีใจดีทั้งหลาย เห็นบุรุษผูไปอยูตางถิ่นมานาน
มาแลวแตทีไ่กล โดยสวสัด ี  ยอมยนิดยีิง่วา ‘มาแลว’ ฉนัใด   บญุทัง้หลาย
กย็อมตอนรบัแมบคุคลผกูระทำบญุไว  ซึง่ไปจากโลกนีส้โูลกหนา  ดจุพวก
ญาติเหน็ญาตทิีร่กัมาแลว ตอนรบัอย ูฉนันัน้ แล”

(๔.๔)  ดคูวามเปนไปในสวรรคชั้นยามาภมูิ
เทวดาในชั้นนี้มีทั้งเทพบุตรและเทพธิดา เปนผูเคยบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีดวย

๕๔ พระธมัมปทฏัฐกถาแปล ภาค ๖ มหามกฏุราชวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๓๔ หนา ๑๕๕ ปยวรรควรรณนา เร่ือง “นายนนัทยิะ”.
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ทานกศุล ศลีกศุล ภาวนากศุล ทีร่องลงมาจากเทวดาในชัน้ดสุติาภมู ิ  เมือ่กอนทำกาละ (ตาย)
ดำรงอยใูนคณุความดนีัน้  ดวยผลบญุนัน้ไดมาอบุตัิ (เกดิ) ในชัน้ภมูนิี ้ เปนอากาสฏัฐเทวดาที่
มแีตความสขุสบาย  ไมลำบาก  มทีพิยวมิานพรอมดวยทพิยสมบตัติัง้ลอยอยใูนอากาศ  มวีรกาย
ทีส่วยงามละเอยีดประณตีกวา  และมอีายขุยัยนืยาวกวาเทวดาชัน้ดาวดงึส   บรเิวณของ
ยามาภมูนิี ้แผกวางออกไปเสมอขอบจกัรวาล  มเีทวราชผปูกครอง ชือ่ “ทาวสุยามะ”

(๔.๕)  ดคูวามเปนไปในสวรรคชั้นตาวตงึสาภมูิ
เทวดาในชัน้นี ้มทีัง้เทพบตุรและเทพธดิา ม ี๒ จำพวก คอื  (๑) ภมูฏัฐเทวดา ไดแก

เทวดาทีม่ทีพิยวมิานอยบูนพืน้ดนิ  แตตัง้ลอยอยบูนอากาศสงูกวาพืน้ดนิ เทวดากย็นื/เดนิ
ลอยอยเูหนอืพืน้ดนิ คอื เทาไมไดยนืตดิอยบูนดนิ  และทพิยวมิานกม็ไิดตัง้อยตูดิดนิเหมอืน
ภูมัฏฐเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาภูมิ   และ (๒) อากาสัฏฐเทวดา ไดแก เทวดาที่มี
ทพิยวมิานตัง้ลองลอยอยใูนอากาศ  ตัง้แตยอดเขาพระสเุมร ุตลอดไปจนจดขอบจกัรวาล

บนยอดเขาพระสเุมร ุซึง่มีลกัษณะกลม มเีสนผาศนูยกลางหรอืความกวาง ๘๔,๐๐๐ โยชน
(เทากับความสงู) ตรงกลางภเูขาเปนทีต่ัง้ของพระนคร ชือ่วา “สทุสัสนะ” มคีวามกวาง ๑๐,๐๐๐
โยชน  มกีำแพงแกวลอมรอบ ๔ ดาน  มปีระตดูานละ ๒๕๐ ประต ู(รวม ๔ ดาน = ๑,๐๐๐
ประตู)   ในทามกลางพระนครนีเ้ปนทีป่ระทบัอยขูอง “ทาวสกักเทวราช”  เทวราชผปูกครอง
เทวดาตัง้แตชัน้ดาวดงึสนี ้ตลอดลงมาถงึช้ันจตมุหาราชกิาและมนษุยโลก   ทานมชีือ่เรยีก
หลายชือ่ ไดแก “ทาวโกสยีอมรนิทร” หรอืทีเ่รยีกชือ่ทานทัว่ไปวา พระอนิทร เปนตน  และ
เทวดาชัน้ผใูหญ ๓๒ องค  พรอมดวยบรวิารทัง้หลายตางมีทพิยวมิานอยบูนยอดเขาพระสเุมรุ
นี ้ จดัเปนภมูัฏฐเทวดา   และแม “เทวอสรุา” คอื เทพอสรู ๕ จำพวก ทีอ่ยใูตเขาพระสเุมรุ
เหลานี ้ กจ็ดัเปนภมูฏัฐเทวดาดวยเหมอืนกนั

ทามกลางพระนครสทุสัสนะ  มปีราสาทเวชยนัต เปนทีป่ระทบัอยขูองทาวสกักเทวราช
หรอื พระอนิทร

มสีวนดอกไม ชือ่ “สวนสนุนัทวนั” อยดูานทศิตะวนัออกของพระนคร  ภายในสวนมี
สระโบกขรณอีย ู๒ สระ คอื สระมหานนัทา ๑ และสระจฬูนนัทา อกี ๑
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ทางดานทิศตะวันตกของพระนครมี “สวนจิตรลดา”  มีสระโบกขรณี ๒ สระ คือ
สระวจิติรา ๑ สระจฬูจติรา ๑

ทางดานทศิเหนอืพระนคร มสีวน ชือ่ “สวนมสิสกวนั” มสีระโบกขรณ ี๒ สระ คอื
สระธมัมา ๑ สระสธุมัมา ๑

ทางดานทศิใตพระนคร มสีวน ชือ่ “สวนผารสุกวัน”  มสีระโบกขรณ ี๒ สระ คอื
สระภทัทา ๑ สระสภุทัทา ๑

สวนทัง้ ๔ นีเ้ปนสถานทีส่ำหรบัเทีย่วพกัผอนสำราญรืน่รมยของเทวดาในชัน้ดาวดงึสนี้

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระนครสุทัสสนะ มีสวนอีก ๒ แหง ชื่อ
สวนปณุฑริกะ ๑ และสวนมหาวนั ๑

ทีส่วนปณุฑรกิะ มีตนปารชิาต หรอื ปารฉิตัร สงู ๑๐๐ โยชน มกีิง่กานสาขาใหญ
กวาง ๕๐ โยชน เม่ือถงึคราวออกดอกกส็งกลิน่หอมไกลไปได ๑๐๐ โยชน  ภายใตตนปารฉิัตร
มีแทน “ปณฑุกมัพลศลิาอาสน” กวาง ๕๐ โยชน ยาว ๖๐ โยชน หนา ๑๕ โยชน มสีแีดง
เหมอืนดอกชบา มลีกัษณะยดืหยนุ เวลานัง่ก็ยบุลงได  เมือ่ผนูัง่ลกุข้ึนกฟ็ขูึ้นเสมอระดบัเดมิ
มศีาลาทีป่ระชมุฟงธรรม ชือ่ “ศาลาสุธมัมา”  มพีระมหาเจดยีแกวมรกต ชือ่วา “พระเจดยี
จุฬามณี” (สูง ๑๐๐ โยชน) เปนปูชนียสถานที่บรรจุพระเขี้ยวแกวเบื้องขวาของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา และพระเมาลี (เกศา) ที่พระองค (พระมหาโพธิสัตว/เจาชาย
สิทธัตถะ) เม่ือเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ (บรรพชา/บวช)  ไดทรงมากัณฐกะมาพรอมกับ
นายฉนันะ ขามแมน้ำอโนมานท ีแลวประทบันัง่อธษิฐานบรรพชา  ไดทรงตดัพระเมาลแีลว
อธษิฐานวา  หากจะไดบรรลโุมกขธรรม กข็อใหพระเมาลนีีล้อยอยใูนอากาศ  แลวพระองค
ทรงโยนเสีย่งสตัยอธษิฐานขึน้ไปบนอากาศ   ทาวสกักเทวราชทรงทราบวาระพระหทยัของ
พระมหาโพธสิตัวเจา  จงึรีบเสดจ็ไปทรงรบัพระเมาล ี (เกศา)  ไปประดษิฐานไวในพระมหา
เจดยีจฬุามณนีี้

สวนสวนมหาวัน เปนที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถของทาวสักกเทวราช มี
สระโบกขรณ ีกวาง ๑ โยชน ชือ่ “สระสนุนัทา”
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เทวดาในชัน้ดาวดงึสนี ้มทีัง้เทพบตุรและเทพธดิา ผไูดเคยบำเพญ็กศุลคณุความด ีมี
ทานกศุล ศลีกศุล ภาวนากศุล เปนตน  ดวยบญุกุศลนัน้ นำใหมาบงัเกิดเปนเทวดาในชัน้นี ้มี
วรกายสวยงาม ละเอยีดประณตีกวาเทวดาในชัน้จตมุหาราชกิา  เปนราวกบัเดก็หนมุวยั ๒๐
ป/หญงิสาววยั ๑๖ ป เหมอืนกนัหมด ตลอดอายขุยั

ทาวสกักเทวราช หรือ “ทาวโกสยีอมรนิทร” มรีาชรถ ชือ่วา “เวชยนัต” เชนเดยีว
กัน  มีสารถี ชื่อ “มาตลีเทพบุตร” มีสินธพอาชาไนยพรอมดวยเครื่องประดับสำหรับ
เทยีมราชรถ ๑,๐๐๐ ตวั ไมใชสตัวเดรัจฉาน แตเปนเทพยดาในชัน้นีเ้นรมติกายขึน้ บางครัง้
ทาวสกักเทวราชกท็รงชางเปนพาหนะ ชือ่ “เอราวณั”  นีก้ไ็มใชสตัวเดรัจฉาน แตเปนการ
เนรมิตกายของ “วิษณุกรรมเทพบุตร” เปนชางทรงมีรางใหญ ๑๕๐ โยชน มี ๓๓ เศียร
(แตละเศยีรมงีา ๗ งา รวม ๓๓ เศยีร เปน ๒๓๑ งา  งาหนึง่ๆ ยาว ๕๐ โยชน) ถวายทานทาว
สกักเทวราช เมือ่ทรงมพีระประสงคจะทรงชาง

สวนสาธารณะอนัเปนทพิย ตัง้อย ู๔ ทศิ รอบพระนครสทุัสสนะนัน้มพีเิศษอย ู๒ แหง
คอื “สวนปณุฑรกิะ” มคีวามพเิศษกวาสวนอืน่ๆ  เพราะเปนทีต่ัง้แหงพระมหาเจดยีจฬุามณี
ทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกวเบือ้งขวา และพระเมาลี (เกศา) ของพระพทุธเจา   และมี
พระแทนปณฑกุมัพลศลิาอาสน  ภายใตตนปารฉิตัร  ทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไดเคย
เสดจ็ขึน้ไปประทบัแสดงพระธรรม ๗ คมัภรี   และมศีาลาสธุมัมาเทวสภา เปนสถานทีท่ีเ่ทวดา
ทัง้หลายมาประชมุกันฟงธรรม โดยม ี “สนงักุมารพรหม” ไดเสดจ็ลงมาแสดงธรรมใหเหลา
เทวดาฟงอยเูสมอ  แตในบางครัง้ทาวโกสยีอมรนิทร กท็รงแสดงธรรมเอง หรอืมเีทพบตุร
องคใดทีม่คีวามรใูนธรรมดเีปนผแูสดง

ศาลาสธุมัมานีม้ใิชจะมอียแูตในชัน้ดาวดงึสนีเ้ทานัน้ แมในเทวโลกอืน่ ๔ ชัน้ภมูิ
กม็ศีาลาสธุมัมาสำหรบัเทวดาในชัน้ภมูนิัน้ๆ ไดฟงธรรมดวยอกีเชนกนั

ธรรมดา เทวดาทัง้หลายในเทวโลกนัน้  บตุรธดิาทัง้หลาย เมือ่จะบงัเกดิ ยอม
บงัเกดิในตกัแหงเทวดาผเูปนบดิา  ถานางฟาทัง้หลายทีจ่ะบงัเกดิเปนบาทบรจิารกิากย็อม
บงัเกดิขึน้บนทีน่อน  สวนเทวดาทีเ่ปนพนกังานตกแตงประดบัอาภรณวภิษูติเครือ่งทรง
เปนตน ยอมบงัเกดิลอมรอบทีน่อน ถาจะเปนไวยาวจักรนัน้ ยอมบงัเกดิในทพิยวมิานนัน้
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ตามธรรมดา เทพยดา (เทวดา/พรหม/อรูปพรหม) อยูชั้นภูมิที่สูงกวายอมเห็น
เทพยดาทีอ่ยใูนชัน้ภมูทิีต่่ำกวา  แตเทพยดาทีอ่ยใูนชัน้ภมูทิีต่่ำกวายอมไมอาจเหน็เทพยดา
ทีอ่ยใูนชัน้ภมูทิีส่งูกวา เพราะเทพยดาทีอ่ยใูนชัน้ภมูทิีส่งูกวามวีรกายละเอยีดกวา เวนแต
เทพยดาในชัน้ภมูทิีส่งูกวาจะเนรมติวรกายใหหยาบเสมอกนักบัเทพยดาชัน้ต่ำกวา เทพยดา
ชัน้ต่ำกวาจงึจะสามารถเหน็ได

ในระหวางมนษุยกบัเทพยดากเ็ชนกนั มนษุยไมสามารถจะมองเหน็เทพยดาดวย
มงัสจักษุได  เพราะเทพยดามวีรกายทีล่ะเอยีดกวา  เวนแตเทพยดาจะเนรมติกายใหหยาบ
ใหมงัสจกัษุของมนษุยสามารถเหน็ได  หรอืตอเมือ่มนษุยเจรญิภาวนาจนเกดิอภญิญา ไดแก
ทพิพจกัษุ/ทพิพโสต และ/หรอื วชิชา จงึจะสามารถรเูหน็เทพยดา สรรพสิง่และความเปน
ไปในเทวโลก/พรหมโลก/อรปูโลก ได และ

ถาเจรญิภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ไดถงึ “ธรรมกาย” คอื ธรรมทีร่วมคุณธรรม
ของพระอรยิเจาต้ังแตโคตรภบูคุคลขึน้ไปจนสดุละเอยีด ให “ญาณรตันะ” ของธรรมกาย
บรสิทุธิผ์องใส โดยการเจรญิฌานสมาบตั ิโดยอนโุลม/ปฏโิลม หลายๆ เทีย่ว และ/หรอื
ทำนโิรธดบัสมทุยัใหธรรมกายอรหตับรสิทุธิผ์องใสสดุละเอยีดไดเพยีงใด ยอมสามารถจะ
ร/ูเหน็ ความเปนไปในภพ ๓ ตลอดถงึอายตนะคอืพระนพิพาน ไดชดัเจน เพยีงนัน้

(๔.๖)  ดคูวามเปนไปในสวรรคชั้นจาตมุมหาราชกิาภมูิ
เปนภมูขิองเทวดามหาราช ๔ องค เปนผปูกครองเทวดาทัง้หลายในชัน้นีแ้ละเปนผดูแูล

รักษามนุษยโลกดวย จึงชื่อวา “ทาวจตุโลกบาล” สถิตอยูในทิพยวิมานซึ่งต้ังอยู ๔ ทิศ
โดยรอบของภเูขาพระสเุมร ุ อยตูัง้แตตอนกลางๆ ของภเูขาพระสเุมร ุระดบัเดยีวกนักบัยอด
เขายคุนัธร   มอีาณาเขตแผออกไปโดยรอบเขาพระสเุมรุ จนจดขอบจกัรวาล   ตลอดลงไป
จนถงึมนษุยโลกอกีดวย    มหาราชทัง้ ๔ นัน้ ไดแก

(๑) ทาวธตรฐ  มีทิพยวิมานตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของภูเขาพระสุเมรุ เปน
ผปูกครองคนธรรพทัง้หมด

(๒) ทาววิรฬุหก  มทีพิยวมิานตัง้อยทูางดานทศิใตของภเูขาพระสเุมร ุ เปนผปูกครอง
กุมภัณฑ (เทวดาทองพลยุ) ทัง้หมด
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(๓) ทาววิรปูกษ  มทีพิยวมิานตัง้อยทูางดานทศิตะวนัตกของภเูขาพระสเุมร ุ  เปน
ผูปกครองนาคเทวดา (พญานาค) และครุฑ (สุปณณเทพ)  ตลอดทั้งสัตวเลื้อยคลานและ
สตัวปกทกุชนดิ

(๔) ทาวกุเวระ/ทาวเวสสุวรรณ  มีทิพยวิมานตั้งอยูทางดานทิศเหนือของภูเขา
พระสเุมร ุ เปนผปูกครองยกัษ (ยกัขเทวดา) ทัง้หมด

ขอเลาเพิม่เติมเรือ่ง เขาพระสเุมรุ (เขาสเินรุ) ซึง่ตัง้อยกูลางจกัรวาล อกีสกัเลก็นอย
วา จากตอนกลางเขาพระสเุมร ุถงึใตพืน้น้ำมหาสมทุรสทีนัดรนัน้ มชีานบนัไดเวยีนขึน้ ๕
รอบ (ชัน้)  ชัน้ที ่๑ นบัจากภายใตพืน้น้ำ เปนทีอ่ยขูอง “พญานาค”   ชัน้ที ่๒ ขึน้มาพนน้ำ
เปนทีอ่ยขูองเหลา “ครฑุ” (สปุณณเทพ)   ชัน้ที ่๓ สงูข้ึนมาเปนทีอ่ยขูองเหลา “กมุภณัฑ-
เทวดา”   ชัน้ที ่๔ สงูข้ึนมาเปนทีอ่ยขูองเหลา “ยกัษ”   ชัน้ที ่๕ อยรูะดบัภเูขายคุนัธร  เปน
ทีส่ถติอยขูอง “จตุมหาราชกิา ๔ องค” ทีก่ลาวขางตนนี้

เทวดาทีอ่ยใูนชัน้จตมุหาราชกิาภมูนิี ้ แบงเปนจำพวกใหญ/รวมๆ  ๒ จำพวก  ปรากฏ
ในบางปกรณ  ไดแก  ธรรมบทอรรถกถา พทุธวงัสอรรถกถา สคาถาวคัคสงัยตุตอรรถกถา
เปนตน คอื

(๑) จำพวกที่มีทิพยวิมานเปนที่อาศัยอยูโดยเฉพาะของตนๆ  ลองลอยอยูในอากาศ
ชือ่วา อากาสฏัฐเทวดา (อากาศเทวดา)  ไดแก  เหลาเทวดาทีม่ทีพิยวมิานอาศยัอยบูน
ดวงอาทติย (สุรยิเทพ)  ทีอ่าศยัอยบูนดวงจนัทร (จนัทมิเทพ)  และทีอ่าศยัอยตูามดวงดาว
ตางๆ ลองลอยหมนุเวยีนไปมารอบๆ ภเูขาพระสเุมร ุ   และทัง้ทีม่ทีพิยวมิานลองลอย
อาศยัอยใูนอากาศทัว่ๆ ไป

ทพิยวมิานของเหลาอากาศเทวดาทัง้หลายเหลานี ้ ซึง่เกิดขึน้ดวยอำนาจของบญุหรอื
กศุลกรรมปรงุแตง (ปญุญาภสิงัขาร)  จงึประกอบดวยทพิยสมบตัแิละรตันะ ๗ มากบาง
นอยบาง ตามระดบับญุกศุลทีต่นไดบำเพญ็มา

เทวดาเหลานี้ เปนจำพวกโอปปาตกิะ คอื  เปนสตัวผดุเกดิโดยไมตองอาศยัพอแม
แตอาศยัอดตีกรรมดีในชาตกิอนเปนปจจยัใหผดุเกดิเลย  ถงึคราวจตุิ (เคลือ่นจากภพภมูิ/
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ตาย) เบญจขนัธ ทัง้ทพิยสมบตั ิและทพิยวมิาน ของตนในภพนัน้ กอ็นัตรธานหายไปเลย
(๒) จำพวกทีม่ทีพิยวมิานเปนทีอ่าศยัอยโูดยเฉพาะของตน และ/หรอื ทีอ่าศยัอยู

ตามสถานทีห่รอืวตัถธุาตตุางๆ  จดัรวมอยใูนจำพวกภมูฏัฐเทวดา (ภมูเิทวดา) เชน  ที่
อาศัยอยตูามภเูขา อยตูามโขดหนิ กอนหนิ แกวมณีหรอืรตันชาตติางๆ แรธาตตุางๆ กม็ี
หรอือยใูนแมน้ำ/ทะเล/มหาสมทุร  ตามปา/ตนไม/กิง่ไม/ผลไมหรอืเมลด็ในผลไมบางชนดิ
และตามใบไม/ใบหญา กม็ ี  ทีอ่าศยัอยตูามปชูนยีสถาน เชน ตามเจดยี, อโุบสถวหิาร/
ศาลาการเปรยีญ และตามปชูนยีวัตถุ  เชน พระพทุธปฏมิาหรอืพระพทุธรปูตางๆ กม็ี
และทีอ่าศยัอยตูามเคหสถาน บานเรอืน-ศาล และบนพืน้ดนิ หรอืจอมปลวก ฯลฯ กม็ ีเปนตน

เทวดาพวกนี้ เปนพวกทีเ่กดิโดยกำเนดิ ๓ เหมอืนสตัวในมนษุยโลก ไดแก
(๑) ชลาพชุะ เกดิในครรภมารดา  เทวดาชาย-หญงิ พวกนี้ เสพกามเหมอืนมนษุย

เทวดาหญงิมรีะดแูละการตัง้ครรภ ครบกำหนดกค็ลอดลกูเหมอืนมนษุย   (๒) อณัฑชะ เกดิใน
ฟองไข กม็ ี และ (๓) สงัเสทชะ เกิดในทีช่ื้นแฉะกม็ี  ถงึคราวจะจตุ ิ(ตาย/เคลือ่นจากภพ
ภมู)ิ กอ็ธษิฐานตนเปนสตัวเลก็/สตัวนอยหรอืสตัวใหญ (ไมเกนิขนาดของชาง) ตาย   ถา
เปนเทวดาที่มีทิพยวิมานและทิพยสมบัติ   ทิพยวิมานหรือทิพยสมบัตินั้นก็อันตรธานไปใน
ภพภูมินั้น

เทวดา/เทพ ทีเ่รยีกชือ่ตามถิน่ทีอ่ยู และ/หรือ ตามอาการ/กิริยา หรือ ตาม
อทิธฤิทธิท์ีบ่ันดาลไดนัน้  มหีลายจำพวก  ไดแก

(๑) เทวดาทีม่ทีพิยวมิานลองลอยอยใูนอากาศ ชือ่ อากาสฏัฐเทวดา หรอื อากาสเทวดา
(๒) เทวดาทีม่ทีพิยวมิาน หรอือาศยัอยตูามภเูขา ชือ่ ปพพฏัฐเทวดา หรอื คริิเทวดา

และทั้งเทวดาที่มีทิพยวิมานหรืออาศัยอยูบนหรือในโขดหิน/ในกอนหิน/ในแรธาตุ และ/หรือ
รตันชาตติางๆ  ทีม่ทีัง้ใหคณุหรอืใหโทษแกผมูไีวในครอบครอง กม็ ี (ดคูำอธบิายเพิม่เติมใน
ตอนทายขอ ๙)

(๓) เทวดาทีม่ทีพิยวมิานอยใูนพระจนัทร/ดวงจันทร  ชือ่ จนัทมิเทวปตุตเทวดา หรอื
จนัทมิเทพบตุร
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(๔) เทวดาทีม่ทีพิยวมิานอยใูนพระอาทติย/ดวงอาทติย   ชือ่ สรุยิเทวปตุตเทวดา หรอื
สุริยเทพบุตร

(๕) เทวดาทีบ่นัดาลใหอากาศเยน็เกดิขึน้ ชือ่ สตีวลาหกเทวดา หรอื เหมนัตวลาหก-
เทวดา   เทวดาทีบ่นัดาลใหอากาศรอนเกดิข้ึน ชือ่ อณุหวลาหกเทวดา หรอื คมิหวลาหก-
เทวดา   เทวดาทีบ่นัดาลใหฝนตก ชือ่ พริณุวลาหกเทวดา หรอื วสันตวลาหกเทวดา    เทวดา
ทีบ่นัดาลลมพดัเยน็สบาย ชือ่ วาตวลาหกเทวดา    ถาบนัดาลลมพาย ุชือ่ วายุวลาหกเทวดา
เทวดาทีบ่นัดาลใหหมอกลงจดัเกิดข้ึน ชือ่ อพัภวลาหกเทวดา    เทวดาทีบ่นัดาลใหนำเมฆ
ฝนมาตกลงสพูืน้ดนิ ชือ่ เมฆวลาหกเทวดา

(๖) เทวดาทีม่ทีพิยวมิานเกดิอย ูและ/หรอื อาศยัอยตูามตนไม กิง่ไม ชือ่ รกุขเทวดา
อาศยัอยตูามรากไม/เหงาไม ชือ่ คนัธพัพเทวดา

(๗) เทวดาทีม่ทีพิยวมิาน และ/หรอื อาศยัอยบูนพืน้ดนิ มชีือ่เรยีกวา ภมูฏัฐเทวดา
(ภมูเิทวดา) กม็ ี   ทีอ่าศยัอยตูามใบไม/ใบหญา ชือ่ ตณิเทวดา    อาศยัอยตูามจอมปลวก ชือ่
วมัมเทวดา กม็ ี   ทีอ่าศยัอยตูามเคหสถานบานเรอืน หรอืศาลา/อโุบสถ/ศาล ชือ่ เคหเทวดา
หรอื ฆรเทวดา กม็ ี และทีอ่าศยัอยใูนเมอืง ชือ่ รฏัฐเทวดา กม็ี

(๘) เทวดาที่มีทิพยวิมาน และ/หรือ ที่อาศัยอยูตามแมน้ำ/ทะเล/มหาสมุทร ชื่อ
ทปีเทวดา

(๙) เทวดาทีต่ายเพราะความโกรธ ชือ่วา มโนปโทสกิเทวดา   และเทวดาทีต่าย
เพราะมัวแตหลงเพลิดเพลินอยูในการเลนกีฬา  จนลืมบริโภคอาหาร ชื่อวา ขิฑฑา-
ปโทสกิเทวดา กม็ี

เรือ่งเทวดาทีม่ทีพิยวมิานอาศยัอย ูและ/หรอื ทีส่ถติอยใูน/บนหรอืตามโขดหนิ/กอนหนิ
หรอือยใูน/บนรตันชาต ิมเีพชร-นลิ-จนิดา-หยก เปนตนเหลานีเ้ฉพาะทีม่ทีพิยวมิานอาศยัอยู
ขางในกอนหนิหรอืรตันชาตนิัน้ ตางมีทพิยสมบตั ิ และ/หรอืรตันะ ๗ มากบาง/นอยบาง ที่
บรสิทุธิ ์หรอื ไมบรสิทุธิ ์มากนอยตางกัน  ตามแต วาสนา-บญุบารมขีองแตละตนทีไ่ดเคย
ประกอบบำเพ็ญและสั่งสมอบรมมาไมเทากัน    ที่บริสุทธิ์และสมบูรณก็เปนฝายบุญกุศล
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ปรงุแตง (ปญุญาภสิงัขาร)    ทีข่นุมวั หรอื ไมบรสิทุธิผ์องใส เพราะเคยประพฤตบิาปอกศุล
มารวมปรงุแตง (อปญุญาภสิงัขาร) ดวยกม็ี

ฝายทีบ่ญุกุศลปรงุแตงใหบรสิทุธิผ์องใส  กจ็ะมทีพิยวมิานทีบ่รสิทุธิผ์องใสโตใหญ  พรอม
ดวยทพิยสมบตัแิละรตันะ ๗ (จกัรแกว ชางแกว มาแกว ขนุพลแกว ขนุคลงัแกว นางแกว
ดวงแกว/แกวมณ)ี  ซึง่ม ี “จกัรพรรด”ิ เปนประธานทีบ่รสิทุธิ ์ทีค่อยใหความสขุสมบูรณ
บรบิรูณมากนัน้  มกัมีทพิยวมิานสถติอยใูนรตันชาตทิีม่คีวามหนาแนน (Density)  มคีวาม
แขง็ (Hardness)  และมคีวามบรสิทุธิ ์(Purity) มาก เชน เพชร, ทบัทมิ, มรกต, บษุราคัม,
เพทาย, ไพฑูรย หรือ ที่เรียกเพชรตาแมว   หรือที่สถิตอยูในรัตนชาติที่มีความแข็ง/
ความบริสุทธิ์ และที่มีคารองลงมา (Semi-precious Stones) ไดแก ในหินแกวผลึก
(Quartz) ทีใ่สกม็ี  ทีข่นุและมสีตีางๆ กม็ี ไดแก หนิแกวผลึก หรือ หนิจยุเจยี หรือ โปงขาม
และ หนิเขีย้วหนมุาน (Amethyst) เปนตน  และแมทีส่ถติอยตูามกอนหนิ/กรวด/ทรายเมด็
เลก็ๆ เชนทีเ่รยีกวา “เหลก็ไหลตาน้ำ” ก็มี  ในเมด็หอยมกุ กม็ ี หรอืทีส่ถิตอยใูนแรธาตุ
ตางๆ ทีม่คีามากหรอืมคีานอย เชน ทองคำ/ทองชมพนูทุ/ทองดอกบวบ, แรทองเหลอืง-
ทองแดง-ตะกัว่, ปรอท (ธรรมชาต/ิเคลือ่นทีไ่ปมาไดเอง), แรเงนิ, บรสิทุธ ิ ์ (แรชนดิหนึง่)
หรอืแมในแรเหลก็ ก็มี

ทีอ่าศยัอยใูนแรธาตุ ทีช่ือ่วา “เหลก็ไหล/พญาเหลก็ หรอื ธาตกุายสทิธิ์” ก็มี
ทีเ่กดิเองตามธรรมชาตใินเนือ้ไม, ในผลไม หรอืในเมลด็ผลไมบางชนดิ  และแม

ในรงัแตน/รงัตอ/รงัผึง้ ชือ่วา “คด”  ไดแก “คด (เม็ด) ขนนุ”, คดไมสกั, คดแตน/ตอ (เกิด
ในรงัแตน/รงัตอ)   ทีเ่กดิในดวงตาของสตัว เชน “คดตาแมว” ก็มี    ทีเ่ปนแรธาตมุี
ลกัษณะเปนหนิ กม็ ี  เปนดจุทองคำ ทองชมพนูทุ หรอื เงนิ  หรอืเปน “พญาเหลก็”   เหลา
นี ้จดัอยใูนจำพวก “แร/ธาตกุายสิทธิ”์ ทีม่ผีเูคยไดเหน็/ไดมไีวในครอบครองแลว กม็ี

เทวดาทีอ่าศยัอยใูนวตัถธุาตตุางๆ เหลานี ้ มอีานภุาพใหคณุ-ใหโทษ แก
ผมูไีวในครอบครองมาก กม็ ี มอีานภุาพปานกลาง-นอย กม็ ีเชน

เคยไดยนิวา เพชรสชีมพ ู(Pink Diamond) และ/หรอื เพชรสนี้ำเงนิ (Blue Diamond)
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มอีานภุาพใหคณุเปนความเจรญิสนัตสิขุอยางมาก แกผมูไีวในครอบครองผมูคีณุธรรม คอื
มีศีล-มีธรรมสูง  แตกลับมีโทษแกผูมีไวในครอบครองผูไรศีลธรรมหรือประพฤติผิดศีล
ผดิธรรม  ใหถงึความวิบตัฉิบิหายแหงชวีติ ทรพัยสนิ และเกยีรตยิศชือ่เสยีง ไดมาก เชน

ตามประวตัศิาสตรประเทศฝรัง่เศส  พระนางมาร ีอองตวัเนต (Marie Antoinette)
ผคูรอบครอง “เพชรสชีมพ”ู  เรียกชือ่เปนภาษาฝรัง่เศสวา “Hortensia” (ปจจุบนัถกูเก็บไว
อยางปลอดภยัในพพิธิภณัฑลฟูร-Louvre Museum ในนครปารสี) และเครือ่งเพชรพลอยที่
มคีามากมาย แตไรศลีธรรม   เมือ่ประชาชนยากไร กม็ไิดปกครองดแูลประชาชนใหอยู
เยน็เปนสขุ กลับมแีตความทกุขเดอืดรอนกนัทัว่  จงึถกูประชาชนปฏวิตั ิลมระบอบกษตัริย
แมจะพากันขนเครื่องเพชรพลอยหนีไป ก็ไมพนภัย ภายหลังถูกจับได  และในที่สุด
พระนางมารนีัน้ กถ็กูประหารชวีติดวยกิโยตนิ (Guillotine) !

สวน “เพชรสนี้ำเงนิ” ทีม่ผีนูยิมกนัมาก วาเปน “เพชรแหงความหวงั” (Hope Diamond)
นั้น ไดปรากฏตัวอยาง ชิ้นหนึ่ง ที่ปจจุบันถูกเก็บไวในพิพิธภัณฑสถาบันสมิธโซเนียน
(Smithsonian Institution) กรุงวอชิงตัน  ไดเคยมีประวัติการผานมือผูเปนเจาของ
หลายราย  ตางตองประสบเคราะหรายทกุราย  ซึง่แตเดมิเคยถกูประดษิฐานไวเบือ้ง
พระพกัตร (ประดษิฐานไวบนฝาพระหตัถทีว่างอยบูนพระเพลา) ของพระพทุธรปูองคหนึง่
เขาใจวาเปน “พระแกวมรกต” หนึง่ในพระพทุธรปู ๓ องค ทีพ่ระเจาอโศกมหาราชได
ทรงสรางขึน้และประดษิฐานไวใน “วดัอโศการาม” เมอืงปาตลบีตุร ประเทศอนิเดยี และ
ถกูสาปแชงไว ใหผมูาเอาเพชรนีไ้ปจากพระพทุธรปู และ/หรอื ผมูเีพชรนีไ้วในครอบครอง
จงมีอันพินาศไป  ตอมาไดมีกองทหารตางชาติตางศาสนา ยกทัพมาตีและยึดเมือง
ปาตลีบุตรได  พวกทหารชั้นแมทัพไดขโมยเอาไปผาแบงกัน แลวถูกเจียรนัยเปน
“เพชรสนี้ำเงนิ” ปรากฏวา ผเูปนเจาของซึง่ถกูเปลีย่นมอืเปนทอดๆ ตอๆ ไป  ลวนตอง
ประสบชะตากรรมเคราะหรายถงึเสยีชวีติ  ดวยอาการทีน่าสะพรงึกลัว   และ/หรอื ประสบ
กบัความวบิตัฉิบิหายแกชวีติ/รางกาย/ทรพัยสนิมามากตอมาก จนไดรบัการขนานนามวา
“หนิมรณะ” (The Killing Stone)
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ยิง่วัตถุธาตดุำ เชน หนิดำ รตันชาตดิำตางๆ ไดแก นลิ หรอื พลอยดำ ซึง่เปนที่
สถติอยขูองเทวดายกัษ, กมุภณัฑเทวดา หรอื รากษส, เปรตอสรุา หรอื อสรุกาย ทีเ่ปน
มิจฉาทิฏฐิยิ่งกวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีจิตใจโหดราย มักประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทจุริต ชอบเบยีดเบยีนผอูืน่  จงึจัดเปนวตัถุธาต ุ“อปัมงคล”  แกผมูไีวในครอบครอง
หรือเคารพบูชา โดยเฉพาะอยางยิ่งแกผูเปนมิจฉาทิฏฐิดวยกัน หรือผูไรคุณธรรม มัก
ประพฤตบิาปอกศุล คอื กายทจุรติ-วจทีจุรติ-มโนทจุรติ และ/หรอื ผทูีม่วีาสนาบารมตี่ำ
เพราะหางจากความประพฤตทิีเ่ปนบญุกศุลคุณความด ี กม็กัจะตองประสบกบัชะตากรรม
เคราะหราย หรอื ความทกุขเดือดรอน ไมชากเ็รว็ ดงัตัวอยาง

บางวดั/บางสำนกั เชน ทีบ่างละมงุ และทีอ่ืน่ๆ ไดใชหนิดำมาแกะเปนพระพทุธรปู
หรอืทำวตัถุมงคล ปรากฏวา ผมูไีวในครอบครองประสบความเสือ่ม และ/หรอื ถงึความ
ทกุขเดอืดรอน กม็ตีวัอยางใหเหน็อยู

สวนวตัถุธาตทุีบ่รสิทุธิ ์เปนทีส่ถิตอยขูองเทวดาทีม่คีณุธรรมเปนสมัมาทฏิฐ ิชือ่วา
“วัตถุมงคล” หากอยูในครอบครองของผูทรงศีลทรงธรรม หรือผูมีวาสนาบารมีผูมี
คณุธรรมดำรงอย ูไดบำเพญ็บญุกศุลคณุความดี มทีานกศุล ศลีกุศล ภาวนากศุล เปนตน
แลวอุทิศสวนบุญกุศลใหเทวดาที่สถิตอยูดวย เทวดาที่สถิตกับวัตถุธาตุอันเปนมงคลนั้น
ยอมอนุโมทนาสาธุการและอำนวยพรใหแกเจาของใหมีความสุขความเจริญอีกดวย

ยิง่ไปกวานัน้ ผมูจีติศรทัธาในพระรตันตรยั อทุศิถวายวตัถธุาตหุรอืรตันธาตอุนัเปน
มงคลไวในพระพทุธศาสนา เพือ่บชูาพระรตันตรยัยอมไดอานสิงสมาก เพราะ ๑) เปน
ทานกศุล ทีส่ละขาดจากใจ ในระดบัทานบารมหีรอือปุบารม ี  ๒) เมือ่ไดถวายเปนสมบตัิ
พระพทุธศาสนาไวกบัวดั/สำนกั/คณะบคุคลผทูรงศลีทรงธรรม ผเูพยีรศกึษาสัมมาปฏบิติั
ขดัเกลากเิลส เพือ่ “สรางพระในใจตน” และชวยเผยแผพระสทัธรรมนัน้แกสาธชุนพทุธ
บรษิทั “ชวยสรางพระในใจคน (อืน่)” อย ู  และ ๓) ไดเปนทีอ่นโุมทนาและสกัการบชูา
ของผใูจบญุกศุลทัง้หลายผมูรีตันตรยัเปนทีพ่ึง่  ยอมเปนมหากศุลและยอมเปนมหานสิงส
แกผปูระกอบทานกศุลเชนนี ้  ใหเปนผเูจรญิดวยโลกยิทรพัยและโลกตุตรทรพัย ทัง้ใน
ภพชาตปิจจบุนัและในสมัปรายภพ ตลอดชัว่กาลนาน
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ความเปนไปของเทวดาในภพ/ภูมิ เหลานี้  ยอมพิจารณาเห็นไดดวย
ญาณรตันะของพระธรรมกาย  โดยการเจรญิภาวนาผานวตัถธุาตเุหลานี ้แลวหยดุ
ตรกึนิง่กลางของวตัถธุาตนุัน้  และอธษิฐานขยายขายของญาณรตันะของธรรมกายให
เหน็ความเปนไป ณ ภายในวตัถธุาตนุัน้  กจ็ะเหน็เทวดาทีม่ทีพิยวมิานโตใหญตามศักดิ์
แหงบญุบารมทีีไ่ดบำเพญ็มา เปนทีอ่าศยั/สถติอยขูองเทวดาในวตัถธุาตนุัน้ พรอมดวย
จกัรพรรดแิละรตันะ ๗ (จกัรแกว ชางแกว มาแกว ขนุพลแกว ขนุคลงัแกว นางแกว และ
แกวมณ)ี  ซึง่เปนภาคผเูลีย้ง  ดวยสมบตัอินัเปนทพิยแกเทวดาทีส่ถติอยนูัน้ดวย

ผเูจรญิภาวนาพงึมีสติพจิารณาใหเหน็สจัจธรรม วา สรรพสิง่ทัง้หลาย บรรดา
ทีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตงทีม่ชีวีติมีวญิญาณครอง (อปุาทนินกสงัขาร) ไดแก สตัวโลก
ทัง้หลายรวมทัง้มนษุย คอื ตวัเรานีเ้องดวย และ/หรอื สิง่ทีไ่มมชีวีติไมมวีญิญาณครอง
(อนปุาทนินกสงัขาร) ไดแก โลกิยทรัพย ทั้งหลายเหลานี้ลวนเปนสภาพที่มีเหตุปจจัย
ปรงุแตง  ไดแก ธาต ุ (น้ำ-ดนิ-ไฟ-ลม),  ขนัธ (ไดแก เบญจขนัธ),  อตุ ุและอาหาร
อกีทัง้บญุกศุลหรอืบาปอกศุลปรงุแตง ใหชวีติเปนไปดบีาง/ชัว่บาง เปนสขุบาง/ทกุขบาง
ไปตามกรรม ลวนเปนสภาพไมเที่ยง (อนิจฺจํ) เปนทุกข คือ ทนอยูในสภาพเดิม
ไมไดตลอดไป (ทุกฺขํ)   สุดทายตองแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมด
ลวนไมมีแกนสารสาระในความเปนของเที่ยง-เปนสุขที่เที่ยงแทถาวร และไมมี
แกนสารสาระในความเปนตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา ตลอดไป
แตประการใดทัง้สิน้ ชือ่วา เปนอนตัตา (อนตตฺา) นีเ้ปน “วปิสสนาปญญา” เปน
ทางใหเจรญิโลกตุตรปญญา เหน็แจงในอรยิสัจ ๔ (ทกุข-สมทุยั-นโิรธ-มรรค) โดย
ญาณ ๓ (สจัจญาณ-กจิจญาณ-กตญาณ) และมอีาการ ๑๒  เปนทางมรรค ผล นพิพาน
ใหถึงความส้ินทุกข เพราะคลายจากความยึดถือดวยตัณหาและทิฏฐิ ใน
โลกธรรม ๘ คอื ลาภ-ความเสือ่มลาภ  ยศ-ความเสือ่มยศ  สรรเสรญิ-นนิทา และความ
สขุ โดยเฉพาะโลกยิสขุ ไดแก กามสขุดวย โภคทรพัย มเีพชร-นลิ-จนิดา และวตัถธุาตุ
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กายสิทธิ์ ที่นิยมเสาะแสวงหาและสะสมไวในครอบครองมากๆ ก็อาจจะใหทั้งความสุข
(โลกยิสขุ) ทีไ่มยั่งยืน และ/หรอื อาจใหเปนความทกุขเดอืดรอนในภายหลงัได  อนัชน
ทัง้หลายไมพงึประมาทขาดสตสิมัปชญัญะ หลงประพฤตผิดิศลีผดิธรรม หลงคดิ
อยใูนโลกธรรม และโลกยิสมบตั ิเหลานี ้ ดวยตณัหาและทฏิฐวิา เปนของตนเทีย่ง
แทแนนอน แตกลับจะตองพลดัพรากจากสิง่ทีเ่คยรกัเคยหวงแหนทกุอยางหมด
ทัง้ส้ิน แมแตตวัเราเองกย็ดึถือวา เปนตวัตน บุคคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา
มิไดตลอดไป!

ถาคลายจากความหลงยึดติดดวยตัณหาและทิฏฐิดวยสติปญญาอันเห็น
ชอบเพยีงใด ใหมคีวามรสูกึวา มสีกัแตม ีเปนสกัแตเปน กจ็ะมคีวามเจรญิและ
สันติสุข และถึงความดับทุกขไดเพียงนั้น

ตอไป ดเูทวดาชัน้จตมุหาราชกิาทีม่ใีจโหดราย ๔ จำพวก  ไดแก
(๑) เทวดายกัษ  มทีัง้ยกัษชาย (ยกขฺ) และยกัษหญงิ (ยกขฺนิี)  อยภูายใตการปกครอง

ของ “ทาวเวสสวุณัมหาราช”   พวกหนึง่มีรปูรางสวยงาม มรีศัม ี  อกีพวกหนึง่ มรีปูราง
นาเกลยีด ไมมรีศัม ีพวกนีจ้ดัเปนเดรจัฉานยกัษ

เทวดายกัษเหลานี ้ชอบเบยีดเบยีนสตัวนรก  เวลามจีติใจชัว่ราย กจ็ะเนรมติตวัเปน
นายนริยบาลลงไปสนูริยโลก (นรก)  เทีย่วลงโทษสตัวนรกตามอำเภอใจของตน  เม่ือตองการ
จะกนิสตัวนรก กจ็ะเนรมติตัวเปนแรงยกัษ/กายกัษ จบัสตัวนรกเหลานัน้กนิเสยี

บางทเีขากเ็บยีดเบยีนมนษุย  ดงัตัวอยางประสบการณของผตูัง้ใจศกึษาสมัมาปฏบิติั
ทานหนึง่ ตอไปนี้

“... อยูมาวันหนึ่ง  ทานไดเดินทางโดยรถยนต โดยมีบุตรเขยเปน
คนขบัให   ขณะเดนิทางกลบัจากจงัหวดัราชบรุ ีมาตามถนนพระราม ๒
ใกลจะถงึสะพานขามแมน้ำทาจีน  ทานเหน็รถยนต ๑๐ ลอ บรรทกุทราย
เตม็คนัรถ กำลงัมงุหนาไปทางกรงุเทพฯ   ขณะกำลงัขึน้แลวลงจากคอสะพาน
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รถยนตของทานกำลงัขับตามมาหางๆ (ประมาณ ๒๐ เมตร)     ไดเหน็
กมุภณัฑเทวดา หรอื รากษส  ตวัใหญคลายยกัษตนหนึง่ ยนืรออยขูาง
ถนนดานซาย หางจากคอสะพานไปประมาณ ๒๐ เมตร  บนัดาลลม
(เปาลม) ไปทางรถยนตบรรทกุคันนัน้  พลนัรถคนันัน้กเ็สยีความทรงตวั
แลนลงจากคอสะพานเหมอืนงเูลือ้ย แลวกพ็ลกิคว่ำลงขางทาง โดยมี
รถของทานตามมาใกลๆ  ซึ่งปกติเมื่อทานนั่งอยูในรถจะเจริญภาวนา
อธิษฐานปาฏิหาริย “จักรแกว” จากศูนยกลาง “พระธรรมกาย” ให
คุมครองรถที่ทานนั่งอยู  ชะรอยยักษที่ยืนพนลมอยูนั้น คงจะเห็น
“จกัรแกว” ทีก่ำลงัหมนุอยโูดยรอบรถยนตทีท่านนัง่ปองกนัภยั จงึชะงกั
เกดิความกลัว  และหยดุพนลมแรงใหรถยนตบรรทกุคนันัน้เกดิอบุตัเิหตุ
รายแรง เพือ่ใหคนขบัตายหรอืบาดเจบ็เลอืดตกยางออก แลวจะไดกนิ
เลือดกินเนื้อเสีย

เมือ่รถยนตทีท่านนัง่กำลงัแลนผานไป ทานจงึไดหนักลบัไปดคูนขบั
รถยนตบรรทกุทีค่ว่ำลงขางทางนัน้ มองเหน็คนขบักำลงัคลานออกมาจาก
ทีน่ัง่โดยปลอดภยั กร็สูกึโลงใจทีเ่ขาปลอดภยัจากรากษสนัน้”

(๒) คนัธพัพเทวดา อยใูนปกครองของ “ทาวธตรฐมหาราช”  เปนเทวดาทีถ่อืกำเนดิ
อยตูามตนไมทีม่กีล่ินหอม เชน เกิดอยตูามรากไม แกนไม เกิดอยใูนเนือ้ไม ในเปลอืกไม อยู
ในกะพีไ้ม อยใูนน้ำหอม หรอืเกดิอยใูนใบไม ในดอกไม ในผลไม หรอืในเมลด็ผลไม และทีเ่กิด
อยใูนเหงาใตดนิ กม็ ี เทวดาเหลานี ้ชือ่วา “กฏัฐยกัขะ (กฏัฐยกัษ)” เมือ่อาศยัอยกูบัไมใดๆ
กจ็ะอาศยัอยตูลอดไป  แมตนไมนัน้จะถกูตดัไป หรอืตายไป หรอืโคนลมไปแลวกต็าม หรอื
แมผคูนจะนำไมไปสรางบาน สรางกฏุ ิสรางเรอื ฯลฯ กต็าม กจ็ะไมยอมละทิง้ทีอ่ยขูอง
ตน นีค้อืขอแตกตางจากรกุขเทวดาทัง้หลายอืน่  ซึง่ถาตนไมตายไปหรอืคนตดัไป กจ็ะละที่
อยขูองตนไปหาตนไมอืน่เปนทีอ่ยอูาศยัใหม

คันธัพพเทวดาเหลานี้ เมื่อติดอยูกับไมที่เขาเอาไปสรางบานเรือน หรือกุฏิ หรือเรือ
ทีช่าวบานเรยีก “นางไม” หรือ “แมยานางเรอื” เปนตนเหลานี ้ บางทกี็แสดงตนใหปรากฏ
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แกผูอยูอาศัยหรือผูเปนเจาของ/ผูใชเรือ ดวยตองการของเซนไหว หรือตองการอนุโมทนา
สวนบุญเวลาผูอาศัยหรือเจาของทำบุญ  แตบางกรณีที่ไมพอใจ ก็รบกวนผูอยูอาศัยหรือ
เจาของใหมอีปุสรรค ใหเจบ็ปวย หรอืใหเกิดความเดอืดรอนแกเจาของหรอืผอูยอูาศยัได

คนัธพัพเทวดาอกีพวกหนึง่  บางรายทีก่อนทีม่าอบุตัเิกดิเปนคนัธพัพเทวดานัน้ ได
เคยประกอบกรรมอนัเปนบาปอกศุลเปนเวรกนัมากบัหญงิคนใด กจ็ะมาเขาสงิหญงิคนนัน้
ถาไมพอใจใคร กจ็ะไปทำความเดอืดรอนแกบคุคลทีต่นไมชอบนัน้  บางราย ในวนัเพญ็
ยามพระจนัทรเตม็ดวง  กจ็ะออกเทีย่วแสวงหาอาหารทีส่กปรกในเวลากลางคนื  ในขณะที่
เที่ยวแสวงหาอาหารอยูนั้น  ก็มีแสงเรืองเปนประกายออกมาจากรางดวยอิทธิฤทธิ์ของ
คนัธพัพเทวดานัน้  พวกนีแ้หละทีช่าวบานเรยีกวา “ผีปอบ”

ดงัทีข่าพเจาผเูรยีบเรยีงนี ้เมือ่ตอนเปนเดก็อายปุระมาณ ๗-๘-๙ ขวบ กเ็คยไดเหน็
เหมอืนดวงไฟเคลือ่นวาบๆ ออกไปจากพมุไม (ทีช่าวบานใชเปนทีป่ลดทกุข) ไปยงักอไผ  หาย
ไปสกัอดึใจกเ็หน็เคลือ่นวาบๆ ตอๆ ไปยงักอไผที ่๒   หายไปชัว่อดึใจกว็าบๆ ออกไปใน
สวน  และเปนเชนนัน้ตอๆ ไป จนลบัตาหายไป  และกม็คีนอืน่ๆ ไดเคยเหน็ทำนองเดยีว
กนั คอื เหน็เหมอืนดวงไฟวาบๆ ไปยงัทีถ่ายส่ิงปฏกิลูของหญงิคลอดบตุรใหมๆ  เงยีบหาย
ไป ณ ทีน่ัน้สกัคร ูกป็รากฏวาบๆ ออกจากทีน่ัน้ลบัหายไป

(๓) กมุภณัฑเทวดา เรยีกอกีอยางหนึง่วา “รากษส” อยใูนความปกครองของ “ทาว
วริฬุหกมหาราช” มลีกัษณะรางกายพงุใหญ ตาพองสแีดง

พวกที่ ๑  อยใูนมนษุยโลก มหีนาทีร่กัษาปา ภเูขา ตนไม สระโบกขรณ ีแมน้ำ
พทุธเจดยี แกวรตันะ ตนยาทีป่ระเสรฐิ ตนไมทีม่ดีอกหรอืไมหอม และ/หรอือยเูฝารกัษา
ธาตกุายสิทธิต์างๆ   ถามีผใูดลวงล้ำเขาไป และ/หรอื ไปเอาของทีเ่ขาเฝารักษาในบรเิวณ
ทีเ่ขาคอยปกปกษรกัษาอย ู ซึง่ทาววริฬุหกมหาราชไดกำหนดใหเปนเขตทีเ่ขาเฝาดูแลรกัษา
กมุภณัฑเทวดา หรอื รากษส นัน้มสีทิธิจ์บัตวักนิได โดยไมมโีทษจากทาวมหาราช

พวกที ่๒ อยใูนนริยโลก (นรก) ไดแก พวกทีเ่นรมติกายเปนนายนริยบาลรากษส, แรง
รากษส, การากษส หรอืสนุขัรากษส ทีม่หีนาทีค่อยลงโทษสตัวนรก และจบัสตัวนรกกนินัน่เอง
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(๔) นาคเทวดา หรอืทีเ่รียกกนัวา “พญานาค” อยใูนความปกครองของ “ทาววิรปูกษ
มหาราช”  มอีย ู๒ กำเนดิ คอื  กำเนดิ “สนุธระ” และกำเนดิ “ภมุมเทวะ”  มทีีอ่ย ู๒ แหง
คอื อยใูตดนิธรรมดา แหง ๑  กบัอยใูตภเูขาอกีแหง ๑   นาคเทวดาทีอ่าศยัอยใูนสถานที ่๒
แหงนี ้จงึช่ือวา “ปฐวเีทวดา”   พญานาคเหลานีช้อบการสนกุสนานรืน่เรงิดวยการเลนกฬีา
และการละเลนตางๆ และชอบเลนน้ำ   พญานาคเหลานี้มีวิชาเวทยมนตคาถาตางๆ ดวย
ชือ่วา “วตัถวุชิา” คอื วชิาทีเ่สกวตัถุใหเปนไปตามปรารถนา  เชน วชิาเสกใบไมเปนนก
หรอื เสกใบมะขามเปนแตน/ตอ ฯลฯ   หรอื “ภมูวิชิา” คือ วชิาเสกสถานที ่หรอืวตัถใุหเปน
ทีอ่ยอูาศยั เชน วชิาเสกทองทะเล/มหาสมทุร เปนนาคพภิพ เปนทีต่ัง้วิมานและทพิยสมบตัิ
ตางๆ หรือ วิชาที่เสกวัตถุใหเปนที่สถิตอยูของเทวดาที่จะใหคุณแกผูมีไวในครอบครอง
ไดแก เสกวตัถธุาตใุหเปน “กายสทิธิ”์ ตางๆ เปนตน  เวลาจะทองเทีย่วไปในมนษุยโลก
บางทกีไ็ปในรางกายเดมิของตน  บางทกีเ็นรมติกายเปนคน เปนสนุขั เปนเสอื/ราชสีห
ทองเทีย่วไป นาคเทวดาเหลานีจ้ดัเปนสตัวเดรจัฉาน

ในสมยัพทุธกาล ไดเคยมพีญานาคตนหนึง่ เนรมติกายเปนมนษุย ไปขอบรรพชาอปุสมบท
กับพระอุปชฌายผูยังไมไดทิพพจักษุญาณ  ทานไมทราบวาพญานาคแปลงกายมาขอบวช
ทานกจ็งึบวชใหไดเปนพระภกิษ ุ   พอพระภกิษนุาคนัน้ไดจำวดัหลบัไป  จงึไดคลายราง
เปนพญานาคตามธรรมชาตขิองเขา  พระภกิษุอืน่ไปเหน็เขาก็ตกใจรองโวยวาย  ความทราบ
ถงึสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  จงึตรัสหามการบวชใหพญานาค  เพราะพญานาคเปนสตัว
ในกำเนิดแหง “อเหตุกสัตว” คือเปนสัตวเดรัจฉาน ที่ไมมีเหตุปจจัยใหบรรลุมรรคผลได
เพราะเหตนุัน้ ในการทีพ่ระอปุชฌายจะใหการบรรพชาอปุสมบท จงึทรงใหถามอปุสมัปทาเปกข
กอนรับบวชวา “มนุสโสสิ ?”  เมื่ออุปสัมปทาเปกขรับตามที่เปนจริงวา “อามะ ภันเต”
จึงจะใหการบรรพชาอุปสมบทได และไดเปนธรรมเนียมปฏิบัติในพิธีบรรพชาอุปสมบท
กลุบตุรมาตราบเทาทกุวันนี้

ในสมยัพทุธกาล ไดเคยมพีญานาค ชือ่ “เอรกปตต”  ไดแสดงตนเปนมาณพไปเฝา
พระพทุธเจา  ถวายบงัคมแลวซบหนารองไหดวยความโศกเศราวา  ไมไดเฝา ไมไดฟงธรรม
จากพระพทุธเจา มาเปนเวลาตลอดพทุธนัดรหนึง่แลว นบัตัง้แตไดเคยบวชเปนพระภกิษุ
มาแลวถงึ ๒ หมืน่ป ในพทุธกาลของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจากสัสปะ
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พญานาค “เอรกปตต” ไดเลาถวายพระบรมศาสดาวา ในกาลครั้งนั้น ตนเปน
พระภกิษุหนมุ ไดโดยสารเรอืไปในแมน้ำคงคา ไดควายดึใบตะไครน้ำกอหนึง่ เม่ือเรอืแลนเรว็
กไ็มปลอย  ใบตะไครน้ำขาดตดิมือไปดวย แตไมไดแสดง (ปลง)อาบตั ิ เพราะเหน็วาเปนโทษ
เพยีงเลก็นอย    พอถงึเวลาใกลจะมรณภาพ กเ็ปนเหมอืนถกูใบตะไครน้ำรัดคอ อยากจะแสดง
อาบตัแิตกม็องไมเหน็ภกิษุอืน่ จนมรณภาพ   ดวยอกศุลกรรมทีท่ำใหใบตะไครน้ำขาด ตอง
อาบตั ิชือ่ “ปาจติตีย” ฐานพรากของเขยีว (สกิขาบทที ่๑ แหงภตูคามวรรคที ่๒) และ
ไมไดแสดงอาบตันิัน้ จงึไดไปบงัเกดิเปนนาคเทวดา (พญานาค) ชื่อ “เอรกปตต”   กวา
จะไดมโีอกาสไดเขาเฝาและไดฟงธรรมพระพทุธเจาอยางนี ้ กน็านแสนนาน ถงึ ๑ พทุธนัดร
พระบรมศาสดาจึงไดตรัสวา  “มหาบพิตร ชื่อวา ความเปนมนุษย หาไดยากนัก, การฟง
พระสทัธรรมกอ็ยางนัน้,  กาลอบุตัขิึน้แหงพระพทุธเจา กห็าไดยากเหมอืนกนั, เพราะวาทัง้ ๓
อยางนี ้บคุคลยอมไดโดยลำบากยากเยน็”  เมือ่จะทรงแสดงธรรม ตรสัพระคาถานีว้า

“ความไดอตัตภาพเปนมนษุย เปนการยาก,   ชวีติของสตัวทัง้หลาย
เปนอยูยาก,  การฟงพระสัทธรรมเปนของยาก,  การที่อุบัติขึ้นแหง
พระพทุธเจาทัง้หลายเปนการยาก”๕๕

ในกาลจบเทศนา เหลาสตัว (ผไูดรวมฟงพระธรรมเทศนาในวนันัน้ดวย) จำนวน ๘๔,๐๐๐
ไดตรสัรธูรรมแลว  ฝายนาคราชจะพงึไดโสดาปตตผิลในวนันัน้ (กจ็รงิ), แตกไ็มไดบรรลุ
ธรรม เพราะความทีต่นเปนสตัวเดรจัฉาน

ตามธรรมดา พญานาคนั้นยอมถึงความลำบากในฐานะทั้ง ๕ กลาวคือ การถือ
ปฏสินธ,ิ การลอกคราบ, การวางใจเผลอสต ิหรอืปราศจากสต ิแลวกาวลงสคูวามหลบั,
การเสพเมถนุกบัดวยนางนาคผมูชีาตเิสมอกนั, และการจตุ ิ ทีพ่วกนาคถอืเอาสรรีะแหง
นาคนัน่แหละ เปนไปในอาการทัง้ ๕ นัน้

แตดวยอานสิงสในการไดเขาเฝาถวายบงัคมเบือ้งพระยคุลบาท และไดฟงธรรม
จากพระบรมศาสดา จงึไมตองถงึภาวะความลำบากดงักลาว  และยอมไดภาวะเพือ่ทอง
เทีย่วไปดวยรูปแหงมาณพนัน่แล ดงันีแ้ล
๕๕ พระธมัมปทฏัฐกถา แปล ภาค ๖ มหามกฏุราชวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๓๔, หนา ๙๔-๙๙. พทุธวรรควรรณนา เร่ือง “นาคชือ่เอรกปตต”.
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(๔.๗)  ดูความเปนไปในมนษุยภมูิ
ไดกลาวมาพอสมควรแลวต้ังแตตอนตน ในหวัขอ วธิปีฏบิตัภิาวนาตรวจภพ/ตรวจ

จกัรวาลใหเหน็ความเปนไปของสตัวโลกในภพ ๓ (ตัง้แตหนา ๘๓-๑๑๙) แลวนัน้  ไดกลาว
เรือ่งราวของมนษุยภมูใินทวปีทัง้ ๔  โดยเฉพาะอยางยิง่มนษุยในชมพทูวปี  คือ มนษุย
ในโลกมนษุยทีเ่ราอาศยัอยกูนันี ้   พรอมทัง้ขอแนะนำในการเจรญิวปิสสนาใหเหน็แจง
ในสภาวธรรมและอริยสัจจธรรมตามความเปนจริง  อันเปนทาง มรรค ผล นิพพาน
มาพอสมควรแลว แลวจึงจะไมกลาวซ้ำ ณ ทีน่ีอ้กี

แตจะขอนำพระพทุธดำรสั วาดวยสัตวจำนวนมากจำนวนนอย๕๖ ทีไ่ดทรงแสดง
ความทีส่ตัวจตุ ิ(ตาย) จากภพภมูขิองเทพยดา/พรหม/อรปูพรหม จากภพภมูขิองมนษุย
และจากภพภมูขิองสตัวในทคุคติภมู ิ๔ เหลา จะไดกลับมาเกดิในภพภมูขิองเทพยดา และ/
หรือ มนษุยอกี  นัน้มเีปนสวนนอย แตทีไ่ปเกดิในทคุคติภมู ิไดแก ไปเกดิในภพภมูขิอง
เปรต, สตัวนรก, สตัวเดรจัฉาน เปนตน นัน้ มมีากกวานกั   เพ่ือเปนเครือ่งเตอืนสตใิน
ความประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในคุณความดี หลีกหนีความชั่ว ชำระจิตใจใหบริสุทธิ์ผองใส
เจรญิปญญาเหน็แจงในสภาวธรรมและอรยิสจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ ตามพระพทุธดำรสัดงันี้

“ภกิษุทั้งหลาย  สตัวทีจ่ตุจิากมนษุยกลบัมาเกดิในมนษุย  มเีปน
สวนนอย   สตัวทีจ่ตุิจากมนษุยไปเกดิในนรก เกิดในกำเนดิสตัวเดรัจฉาน
เกดิในปตตวิสิยั  มมีากกวาโดยแท

สตัวทีจ่ตุจิากมนษุยไปเกดิในเทพยดา  มเีปนสวนนอย   สตัวทีจ่ตุิ
จากมนษุยไปเกดิในนรก เกิดในกำเนดิสตัวเดรจัฉาน เกิดในปตติวสิยั  มี
มากกวาโดยแท

สัตวที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุิจากเทพยดาไปเกดิในนรก  เกดิในกำเนดิสตัวเดรัจฉาน  เกดิใน
ปตตวิสิยั  มมีากกวาโดยแท

๕๖ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๐ ขอ ๒๐๖ หนา ๔๘-๕๐.
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สัตวที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในมนุษย  มีเปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุิจากเทพยดาไปเกดิในนรก  เกดิในกำเนดิสตัวเดรัจฉาน  เกดิใน
ปตติวสิยั   มีมากกวาโดยแท

สัตวที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวนนอย สัตวที่จุติ
จากนรกไปเกิดในนรก  เกิดในกำเนิดสัตวเดรัจฉาน  เกิดในปตติวิสัย
มมีากกวาโดยแท

สัตวที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย สัตวที่จุติ
จากนรกไปเกดิในนรก  เกิดในกำเนดิสตัวเดรจัฉาน  เกิดในปตติวสิยั  มี
มากกวาโดยแท

สตัวทีจ่ตุจิากกำเนดิสตัวเดรจัฉาน  กลับมาเกดิในมนษุย  มเีปน
สวนนอย  สตัวทีจ่ตุจิากกำเนดิสตัวเดรจัฉาน  ไปเกดิในนรก  เกิดในกำเนดิ
สตัวเดรัจฉาน  เกดิในปตติวสิยั  มีมากกวาโดยแท

สัตวที่จุติจากกำเนิดสัตวเดรัจฉาน  ไปเกิดในเทพยดา  มีเปน
สวนนอย  สตัวทีจ่ตุจิากกำเนดิสตัวเดรจัฉาน  ไปเกดิในนรก  เกิดในกำเนดิ
สตัวเดรัจฉาน  เกดิในปตติวสิยั  มีมากกวาโดยแท

สัตวที่จุติจากปตติวิสัย กลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุิจากปตติวสิยั  ไปเกดิในนรก  เกดิในกำเนดิสตัวเดรจัฉาน  เกดิ
ในปตติวสิยั มมีากกวาโดยแท

สัตวที่จุติจากปตติวิสัย  ไปเกิดเปนเทพยดา  มีเปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุิจากปตติวสิยั  ไปเกดิในนรก  เกดิในกำเนดิสตัวเดรจัฉาน  เกดิ
ในปตติวสิยั มมีากกวาโดยแท

เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้  มีสวนที่นาร่ืนรมย มีปาที่นาร่ืนรมย
มีภูมิประเทศที่นารื่นรมย  มีสระโบกขรณีที่นารื่นรมย เพียงเล็กนอย
แตทีแ่ท  มทีีด่อน ทีล่มุ เปนลำน้ำ  เปนทีต่ัง้แหงตอและหนาม  มภีเูขา
ระเกะระกะ เปนสวนมาก ฉะนัน้”
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เพราะเหตไุร ?
เพราะสัตวที่ไดมาบังเกิดในสุคติภพ/ภูมิ ไดแก เหลาเทพยดา (เทวดา/พรหม/

อรปูพรหม) และมนษุยทัง้หลาย เปนผปูระมาทขาดสตสิมัปชญัญะดวยปญญา๕๗ อนัเหน็ชอบ
ไดแก  (๑) กมัมัสสกตาปญญา คอื ความรแูจงชัดวา สตัวมกีรรมเปนของตน  (๒) ฌานปญญา
คอื ความรแูจงชัดในฌาน   (๓) วปิสสนาปญญา คอื ความรแูจงชดัในวปิสสนา  (๔) มคัคปญญา
คอื ความรแูจงชดัในอรยิมรรค   (๕) ผลปญญา คอื ความรแูจงชัดในอรยิผล

จงึไมไดสนใจในการศกึษาสัมมาปฏบิตัใิหเจรญิดวยสติปญญาอนัเหน็ชอบดงักลาว
จึงหลงคิดผิด, รูผิด, ประพฤติผิดๆ จากทำนองคลองธรรม เปนบาปอกุศลดวยความ
โงเขลา-เบาปญญา  ไมรบูาป-บญุ คณุ-โทษ, ไมรผูดิ-ชอบ ชัว่-ด ีไมรสูิง่ทีเ่ปนแกนสาร
สาระและสิง่ทีม่ใิชสาระแหงชวีติ  และไมรอบรทูางเจรญิ-ทางเสือ่มแหงชวีติ ตามทีเ่ปนจรงิ
ดวยผลของบาปอกศุลนัน้  จงึเปนเหตปุจจยั  เมือ่จตุ ิ(เคลือ่น/ตายจากภพภมูิเดิม) ใหไป
เกดิในทคุคติภมู ิเปนสวนมาก ดงัพระพทุธดำรสัทีต่รสัวา๕๘

“ภกิษทุัง้หลาย  สตัวทีเ่กดิบนบกมเีปนสวนนอย  สตัวทีเ่กดิในน้ำ
มมีากกวาโดยแท

สตัวทีก่ลับมาเกดิในมนษุยมเีปนสวนนอย  สตัวทีก่ลบัมาเกดิ
ในกำเนดิอืน่จากมนษุย [เปรต สตัวนรก อสรุกาย สตัวเดรจัฉาน]   มมีากกวา
โดยแท

สตัวทีเ่กดิในมชัฌิมชนบทมเีปนสวนนอย  สตัวทีเ่กิดในปจจันตชนบท
ในพวกชาวมลิกัขะทีโ่งเขลา  มมีากกวาโดยแท

สัตวที่มีปญญา ไมโงเงา ไมเงอะงะ สามารถที่จะรูอรรถ
แหงคำที่เปนสุภาษิตและคำที่เปนทุพภาษิตได มีเปนสวนนอย
สตัวทีเ่ขลา โงเงา เงอะงะ ไมสามารถทีจ่ะรอูรรถแหงคำทีเ่ปนสภุาษติและ
คำทีเ่ปนทพุภาษติได  มมีากกวาโดยแท

๕๗ คมัภรีมโนรถปรูณ ีอรรถกถาองัคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ภาค ๑ หนา ๔๓๔.
๕๘ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๐, ขอ ๒๐๕, หนา ๔๖-๔๘.
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สตัวทีป่ระกอบดวยปญญาจกัษุอยางประเสรฐิ มเีปนสวนนอย
สตัวทีต่กอยใูนอวชิชา หลงใหล  มมีากกวาโดยแท

สัตวที่ไดเห็นพระตถาคต มีเปนสวนนอย สัตวที่ไมไดเห็น
พระตถาคต มมีากกวาโดยแท

สตัวทีไ่ดฟงธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตประกาศไว มเีปนสวนนอย
สตัวทีไ่มไดฟงธรรมวนิยั ทีพ่ระตถาคตประกาศไว  มมีากกวาโดยแท

สตัวทีไ่ดฟงธรรมแลวทรงจำไวได มเีปนสวนนอย สตัวทีไ่ด
ฟงธรรมแลวทรงจำไวไมได มมีากกวาโดยแท

สตัวทีไ่ตรตรองอรรถแหงธรรมทีต่นทรงจำไวได มเีปนสวนนอย
สตัวทีไ่มไตรตรองอรรถแหงธรรมทีต่นทรงจำไวได มมีากกวาโดยแท

สัตวที่รูทั่วถึงอรรถรูทั่วถึงธรรม แลวปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม มีเปนสวนนอย   สัตวที่รูทั่วถึงอรรถ รูทั่วถึงธรรมแลว
ไมปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม มมีากกวาโดยแท

สตัวทีส่ลดใจในฐานะเปนทีต่ัง้แหงความสลดใจ มเีปนสวนนอย
สตัวทีไ่มสลดใจในฐานะเปนทีต่ัง้แหงความสลดใจ มมีากกวาโดยแท

สตัวทีส่ลดใจเริม่ต้ังความเพยีรโดยแยบคาย มเีปนสวนนอย
สตัวทีส่ลดใจไมเริม่ตัง้ความเพยีรโดยแยบคาย มมีากกวาโดยแท

สัตวที่กระทำนิพพานใหเปนอารมณ แลวไดสมาธิ
ไดเอกัคคตาจิตมีเปนสวนนอย  สัตวที่กระทำนิพพานใหเปนอารมณ
แลว ไมไดสมาธ ิไมไดเอกคัคตาจติ   มมีากกวาโดยแท

สตัวที่ไดขาวอนัเลศิและรสอนัเลศิ มเีปนสวนนอย  สตัวที่
ไมไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศ ยังอัตตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหา
ดวยภตัทีน่ำมาดวยกระเบือ้ง  มมีากกวาโดยแท
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สัตวที่ไดอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส มีเปนสวนนอย
สตัวทีไ่มได อรรถรส ธรรมรส วมิตุตริส  มมีากกวาโดยแท

เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้  มีสวนที่นารื่นรมย  มีปาที่นารื่นรมย
มีภูมิประเทศที่นารื่นรมย  มีสระโบกขรณีที่นารื่นรมย เพียงเล็กนอย
แตทีแ่ท  มทีีด่อน ทีล่มุ เปนลำน้ำ  เปนทีต่ัง้แหงตอและหนาม  มภีเูขา
ระเกะระกะ เปนสวนมาก ฉะนัน้.

เพราะฉะนัน้แหละ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยางนีว้า เราจกั
เปนผไูดอรรถรส ธรรมรส วมิตุติรส   ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล.”

(๔.๘)  ดคูวามเปนไปของสตัวโลกในอบายภมูิ ๔
คำวา “อบายภมูิ” หรอื “นริยภมูิ” หมายถงึ ภพภมูขิองสตัวทีไ่มมคีวามสขุสบาย

และทัง้ไมมคีวามเจรญิ คอื ไมอาจบรรลมุรรค-ผล-นพิพานได (ตามพระวนิยั พระบรมศาสดา
กท็รงหามมิใหพระอปุชฌายรบับรรพชา-อปุสมบท ให  ดงัไดยกตวัอยางมาแสดงแลวในขอ ๓.๗)

สตัวโลกในอบายภมู ิม ี๔ เหลา  ดงันี้
(ก)  ตริจัฉานภมูิ
ภมูขิองสตัวดริจัฉาน (เดรจัฉาน หรอื เดยีรฉาน กเ็รียก)  คอื สตัวผไูปโดยสวนขวาง

อกีนยัหนึง่ คือ สตัวทีเ่ปนไปขวางจากมรรคผล แมจะเปนพระโพธสิตัว ถาในภพ/ชาตใิด
ไปถอืกำเนดิเปนสตัวเดรจัฉานเหลาใดเหลาหนึง่แลว กต็องหางจากมรรคผลไปกอนตลอด
ชั่วชีวิตของความเปนสัตวเดรัจฉานนั้น

สัตวเดรัจฉานนั้น มีทั้งที่มีขนาดโตพอใหสามารถเห็นไดดวยมังสจักษุ คือ ดวย
สายตาเนือ้  และทัง้ทีเ่ลก็จนไมสามารถจะเหน็ไดดวยสายตาเนือ้ตามปกตธิรรมดา  ถาแบง
ตามประเภทของขาม ี๔ จำพวก คอื

- สัตวเดรัจฉานทีไ่มมขีา ไดแก พญานาค ง ูปลา ไสเดือน หอย เปนตน
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- สตัวเดรจัฉานทีม่ ี๒ ขา ไดแก ไก เปด นก เปนตน
- สตัวเดรจัฉานทีม่ ี๔ ขา ไดแก ชาง มา ววั ควาย เสอื หม ีราชสหี สงิโต สนุขั เปนตน
- สตัวเดรจัฉานท่ีมีขามาก ไดแก ตะขาบ ตะเขบ็ กิง้กือ เปนตน

ลกัษณะพเิศษของสตัวบางชนดิพงึทราบพอสงัเขป  ดังเชน
ตามพระบาล ีพระบรมศาสดาสมัมาสัมพทุธเจา ผทูรงร-ูทรงเหน็แจงโลก ไดทรง

แสดงวา สตัวน้ำมจีำนวนมากกวาสัตวบก (ทัง้มนษุยและสตัวเดรจัฉานรวมกนั)

(ก.๑) พญานาค มถีิน่ทีอ่ยตูามบนัไดเวยีนชัน้ที ่๑ (นบัจากลาง-ขึน้บน) รอบๆ เขา
พระสเุมรสุวนทีจ่มลงในมหาสมทุรสทีนัดร  มทีัง้ทีเ่กดิในน้ำและทัง้ทีเ่กดิบนบก โดยกำเนดิ ๔
คือ อณัฑชพญานาค (พญานาคทีเ่กิดในไข)   ชลาพชุพญานาค (พญานาคทีเ่กดิในครรภ)
สงัเสทชพญานาค (พญานาคทีเ่กดิในทีช่ืน้แฉะ)    โอปปาตกิพญานาค (พญานาคทีผ่ดุเกดิ
ใหญโตเลย)    เปนสตัวทีม่ฤีทธิ์ เวลาทีต่องการทองเทีย่วไปในมนษุยโลก กส็ามารถเนรมติ
กายเปนมนษุยทองเทีย่วไปกไ็ด  เปนสตัวทีม่พีษิภยัตางๆ กนั ๕ ประเภท แตละประเภทมี
วธิทีำอนัตรายได ๔ วธิ ี แตละวธินีัน้ มปีฏกิริยิาของพษิตางๆ ๔ ชนดิ

พญานาคมีทั้งที่เสพกามคุณและทั้งไมเสพกาม (จึงคำนวณรวมเปนพญานาค
๑,๐๒๔ ชนดิ) มอีายสุัน้บาง อายยุนืนานบาง    แมจะเนรมติกายเปนคนได แตกไ็มสามารถ
จะคงรางเนรมิตไวไดตลอดไป ตองปรากฏรางเปนพญานาคตามเดิมเมื่ออยูในอาการ
ประจำ ๕ อยาง คอื  ๑) ในขณะปฏสินธ ิ (เมือ่เกดิ)  ๒) ขณะลอกคราบ (เหมอืนงทูัว่ไป)
๓) ในขณะเสพเมถนุอยกูบันาง (พญา)นาคดวยกนั  ๔) ในขณะนอนหลบัโดยปราศจากสติ
และ ๕) ในขณะตาย   จะตองปรากฏลกัษณะอาการอยใูนรางพญานาคตามเดมิ

พญานาคกม็รีูปรางคลายงู แตโตใหญ  มฤีทธิ ์และมพีษิรายแรงกวางูทัง้หลาย

(ก.๒) ราชสหี  ม ี๔ ประเภท ไดแก

ตณิสหีะ มรีางกายสแีดงเหมอืนขานกพริาบ กนิหญาเปนอาหาร   กาฬสหีะ (หมคีวาย) มี
รางกายสดีำ กนิหญา น้ำผึง้ และ/หรอื เนือ้ เปนอาหาร   บณัฑุสหีะ (สงิโต) มรีางกายสเีหมอืน
สใีบไมเหลอืง กนิเนือ้เปนอาหาร   ๓ ประเภทนีม้อียใูนปาหมิาลัยหรอืในปาใหญทีล่กึลบั กม็อียู
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อกีประเภทหนึง่ คอื เกสรสหีะ หรอืทีช่ือ่วา “ไกรสรราชสหี” มรีปูรางสวยงาม มี
รมิฝปาก-หาง-เทา สแีดง  ตัง้แตศรีษะตลอดไปถงึหลงั มลีายสแีดงพาด ๓ แถว ตนคอมี
ขนปกคลมุลงมาตัง้แตบา  มสีเีหมอืนผากำพล  รางกายมสีขีาวทัง้หมด กนิเนือ้เปนอาหาร
อาศยัอยใูนถ้ำทอง, ถ้ำเงนิ, ถ้ำแกวมณ,ี ถ้ำเพชร และ/หรอื ในถ้ำมโนศลิา  มอียแูตเฉพาะ
ในปาหมิพานตเทานัน้

ปาหมิพานตอนัเปนทีอ่ยขูองสตัวหลายจำพวก รวมทัง้ “ไกรสรราชสหี” นัน้เปนพืน้ที่
ดนิบรเิวณภเูขาหมิพานต ซึง่แตเดิมเคยเปนภเูขา และ/หรอื พืน้ดนิอนัเปนทีอ่ยอูาศยัของมนษุย
และสตัวทัว่ไปของชมพทูวปี  ซึง่มคีวามกวางและยาว ถงึ ๑๐,๐๐๐ โยชน   ตอมาภายหลงั
ถกูน้ำทวม จงึเสยีพืน้ทีเ่ปนทะเล/มหาสมทุร ไป ๔,๐๐๐ โยชน เหลอืเปนภพทีอ่าศยัของมนษุย
๓,๐๐๐ โยชน  เปนภเูขาหมิพานต ๓,๐๐๐ โยชน   ปจจบุนันี ้เปนสวนทีเ่ปนภเูขาน้ำแขง็
ปกคลมุอยสูดุข้ัวโลกเหนอื/ขัว้โลกใต อนัเปนสวนทีย่ากทีม่นษุยธรรมดาทัว่ไปจะสามารถ
เขาไปถึง และ ร/ูเหน็ ได มแีตบคุคล ๕ จำพวก คอื สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา ๑
พระปจเจกพทุธเจา ๑  พระอรหนัต ๑  ผมูฤีทธิ ์ไดแก พระ ฤษี หรอืผเูจรญิภาวนาถงึได
อภญิญา ๑  และบดิา/มารดา ของพระมหาโพธสิตัวเจาทีเ่ทวดาพาไป ๑  เทานัน้ จงึ
จะเขาถึงและรเูหน็ได อยใูนชมพทูวปี คือ โลกมนษุยนีเ้อง

(ก.๓) พญาครฑุ ทีจ่ดัเปนเทวดา ชือ่ “สปุณณเทพ” ซึง่สามารถจะเนรมติกายเปน
พญาครฑุ กไ็ด  ทีเ่ปนสตัวเดรจัฉาน เรียกวา “พญาครฑุ”  เปนนกทีใ่หญทีส่ดุในบรรดา
นกทัง้หลาย   ธรรมดาจะกนิพญานาคเปนอาหาร  มทีีอ่ยทูีป่างิว้ (สมิพลี) บรเิวณบนัได
เวยีนชัน้ที ่๒ (นบัจากชัน้ลางขึน้บน) รอบๆ ภเูขาพระสเุมรุ

ความจรงิผปูฏบิตัสิจุริตธรรม มกีายสุจริต วจีสจุริต และมโนสจุรติ ผมูพีรหมวหิาร
ธรรมประจำใจ และ/หรอื ผเูจรญิดวยศีล-สมาธ-ิปญญา เปนตน  ยามตองเดนิทางโดย
เครือ่งบนิ  หากจะขอความอนเุคราะหจากทานทาวมหาราช ไดแก ทาวเวสสวุณั และ
ทาววิรปูกษ เพือ่ขอใหทานชวยสงบรวิารไดแก เทวดายกัษ และ/หรอื สปุณณเทพ ผเูปน
สมัมาทฏิฐ ิมาชวยพิทกัษรกัษาความปลอดภยั ในขณะโดยสารเครือ่งบนิ   กอ็าจไดรบั
เมตตาจากทาวมหาราช สงบริวารผูมีจิตใจดีมาดูแลใหความคุมครองรักษาในลักษณะ
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“ธมโฺม หเว รกฺขติ ธมมฺจาร ึ- ธรรมแลยอม คมุครองผปูระพฤตธิรรม” กไ็ดดวยเหมอืนกนั

(ข)  อสรุภมูิ
ภมูขิองสตัว ชือ่ “อสรู หรอื อสรุา” (อสรุกาย) หมายถึง หมสูตัวทีไ่มมคีวามสวาง

รุงโรจนโดยความเปนอยู   อุปมาเหมือนมนุษยบางคนตองโทษ ตองถูกจองจำ-ลงโทษ
อยูในเรือนจำ  ไดรับความทุกขยากลำบากดวยความเปนอยู  ดวยปจจัย ๔ ที่เลว/ทราม
ม ี๓ ประเภท

(ข.๑) เทวอสรู/อสรุา  ไดแก เทวดาอสรู/อสรุา ม ี๖ ประเภท ไดแก เวปจติติอสรุา
สพุลอิสรุา ราหอูสรุา ปหารอสรุา สมัพรตอีสรุา   อสรุา ๕ เหลานี ้เปนปฏปิกษตอเทวดา
ชั้นดาวดึงส  ถึงแมจะอยูใตภูเขาพระสุเมรุ  ก็สงเคราะหเขาในจำพวกเทวดาชั้นดาวดึงส
เพราะแตเดมิกเ็คยอยชูัน้ดาวดงึสนัน้แหละ

อสรูประเภทที ่๖ ชือ่ วนิปิาตกิอสรุา  อสรุาประเภทนี ้รปูรางเลก็กวา มอีำนาจนอย
กวาเทวดาทีอ่ยใูนชัน้ดาวดงึส  ทองเทีย่วอยใูนมนษุยโลกทัว่ไป  เชน อยตูามปา ตามภเูขา
ตามตนไม และ/หรอื ตามศาล ซึง่เปนทีอ่ยขูองภมูเิทวดา เปนบรวิารของภมูเิทวดานัน้แหละ

(ข.๒) เปตตอิสรู/อสรุา คอื อสรูเปรต หรอื เปรตอสรู/อสรุา นัน่เอง ม ี๓ จำพวก
ไดแก  กาลญัจกิเปรตอสรุา  เวมานกิเปรตอสรุา อาวธุกิเปรตอสรุา

กาลญัจกิเปรตอสรุา เปนเปรตอสรู/อสรุา ทีจ่ดัเขาในคำวา “อสรุกาย”

เวมานกิเปรตอสรุา เปนเปรตอสรู/อสรุา จำพวกไดเสวยสขุในเวลากลางคนืเหมอืน
กบัเทวดาในชัน้ดาวดงึส  แตกลบัไดเสวยทกุขในเวลากลางวนั

อาวธุกิเปรตอสรุา เปนเปรตอสรู/อสรุา จำพวกทีเ่วลาพบกนั มแีตประหตัประหาร
กนัดวยอาวธุตางๆ  หาความสงบสขุมไิด  แตกตางจากเหลาเทวดาในชัน้ดาวดงึสทีม่คีวามรกั
ใครปรองดองกนั

(ข.๓) นริยอสรู/อสรุา  แททีจ่ริงเปน “สตัวนรก” โดยความทีม่นษุยหรอืเปรตกต็าม
ทีเ่ปนมจิฉาทฏิฐ ิ เมือ่จตุิ (เคลือ่น/ตาย) จากภพภมูเิดมิของตนแลวไปเกดิในนรกโลกนัต
เกาะอยตูามขอบจกัรวาล ภายนอกจกัรวาล กล็วนเปน “สตัวนรก” ทัง้นัน้ จึงควร
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จดัอยใูนพวกสตัวนรกทีอ่ยนูอกจกัรวาล  แตในหนงัสอืปรมตัถโชติกะ มหาอภธิมัมัตถสงัคหฎกีา
ไดจดัอยใูนประเภทนริยอสรู/อสรุา โดยอธบิายวา

“เปรตจำพวกหนึ่งที่ตองเสวยทุกขอยูในโลกันตริกนรก  สัตว
โลกนัตรกินรกทีเ่รยีกวา “อสรุา”  กเ็พราะวาเปนฝายตรงกนัขามกบั
เทวดาชัน้ดาวดงึส โดยความเปนอฏิฐารมณและอนฏิฐารมณ    อารมณ
ที่เทวดาชั้นดาวดึงสไดเสวยอยู ลวนแตเปนฝายอิฏฐารมณทั้งส้ิน
สวนอารมณที่สัตวโลกันตริกนรกกำลังเสวยอยู เปนอนิฏฐารมณ
[สตัวโลกนัตรกินรกทีเ่รยีกวา “อสรุา” นัน้ มมีาในพทุธวงัสอฏัฐกถา]”๕๙

“สตัวโลกนัตรกินรก” หรอื “สตัวนรกโลกนัต” นัน้ อาศยัเกาะอยตูามขอบจกัรวาล
ระหวางจักรวาล ๓ จักรวาล ซึ่งมีสัณฐานกลม ซึ่งมีสวนของขอบจักรวาลทั้ง ๓ จรดกัน
มีชองวางตรงกลางเปนทะเลน้ำกรดเย็นนั่นแหละ  โลกันตริกนรก หรือ โลกันตนรก
มสีภาพมดืมิดไมมแีสงสวางใดๆ ลอดเขาถงึ  ทีเ่กาะอยตูามขอบจกัรวาลลวนหวิโซ บางมี
ไฟไหมอยบูนหวั  แตพอไตไปพบกนักน็ึกวาเปนอาหาร กจ็ะกระโดดเขากัดกัน เพ่ือจะจบักนิ
เปนอาหาร  มอืกห็ลดุจากทีเ่กาะจบัอยตูกลงไปในทะเลน้ำกรด  น้ำกรดทีเ่ยน็เฉยีบก็จะกดักิน
ละลายสตัวนรกนัน้  ฟเูหมอืนกอนเนือ้ตกลงไปในน้ำกรดหรอืกระทะน้ำมันทีร่อนจดั  ใหแสน
เจ็บปวดทรมานแตไมตาย  ตะเกยีกตะกายขึน้มาเกาะไตยัว้เยีย้อยตูามขอบจกัรวาลอยอูยางนัน้
ชัว่นาตาป  ไมรกูำหนดเวลาวา เม่ือไหรจงึจะไดกลบัมาเกดิในภพ ๓ อกี

(ค) เปตตวิิสยภมูิ
เปนภพภูมิทีอ่ยูอาศัยของเปรต หรือ ที่ชาวบานเรียกวา “ผีเปรต” หรือ “ยักษ”

เปนสตัวทีม่สีภาพความเปนอยทูีห่างไกลตอความสขุทัง้หลาย  นบัตัง้แต ไมมทีีอ่ยอูาศยั
โดยเฉพาะ จงึตองรอนเรไปอาศยัอยตูามปา ตามภเูขา/หบุเหว  หรือ อยตูามเกาะ ทะเล
มหาสมทุร  และ/หรอื อาศยัอยตูามปาชา ฯลฯ ทองเทีย่วหาอาหารไปในโลกเรานีแ้หละ

บางจำพวกเปนเปรตเล็ก บางจำพวกก็เปนเปรตใหญ  และเปรตนี้เนรมิตตัวใหเปน
อฏิฐารมณหรอือนฏิฐารมณ กไ็ด   ฝายอฏิฐารมณ ใหเหน็เปนเทวดาหรอืเปนชายเปนหญงิ
๕๙ ปรมตัถโชตกิะ มหาอภธิมัมัตถสงัคหฎกีา (ปรจิเฉทที ่๕ เลม ๑) อางแลว, หนา ๘๐-๘๑.
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ดาบส เณร พระ แมช ี ถาฝายอนฏิฐารมณ กใ็หเหน็เปน ววั ควาย ชาง สนุขั  รปูรางสณัฐาน
นากลวั  มศีรีษะใหญ ตาพอง  และบางทกีไ็มปรากฏชดั เพียงแตใหเหน็เปนสดีำ แดง ขาว
ในบรรดาเปรตทัง้หลายนี ้  บางพวกก็ตองเสวยทกุขอยนูาน มกีารอดขาว อดน้ำ  บางพวก
กเ็ขาไปกนิเศษอาหารทีช่าวบานทิง้ไวในทีโ่สโครก   บางพวกกก็นิเสมหะ น้ำลาย และอจุจาระ
สวนเปรตทีอ่าศยัอยตูามภเูขา คอื ภเูขาคชิกูฏนัน้  ไมใชแตจะอดอาหารอยางเดียว  ยอมตอง
เสวยทกุขเหมอืนกนักบัสตัวนรกอกีดวย

เปรตมหีลายชนดิ  ทีม่มีาในโลกบญัญัตปิกรณ และฉคตทิปีนปีกรณ ม ี๑๒ ชนดิ ไดแก

(ค.๑) วันตาสเปรต เปรตทีก่นิน้ำลาย เสมหะ อาเจยีน เปนอาหาร
(ค.๒) กุณปาสเปรต เปรตทีก่นิซากศพคนหรอืสตัว เปนอาหาร
(ค.๓) คูถขาทกเปรต เปรตทีก่นิอจุจาระตางๆ เปนอาหาร
(ค.๔) อัคคิชาลมุขเปรต เปรตทีม่เีปลวไฟลกุอยใูนปากเสมอ
(ค.๕) สูจิมุขเปรต เปรตทีม่ปีากเทารูเข็ม
(ค.๖) ตณัหฏัฏติเปรต เปรตทีถ่กูตณัหาเบยีดเบยีนใหหวิขาวหวิน้ำอยเูสมอ
(ค.๗) สุนิชฌามกเปรต เปรตทีม่ลีำตวัดำเหมอืนตอไมทีเ่ผา
(ค.๘) สัตถังคเปรต เปรตทีม่เีลบ็มอืเลบ็เทายาวและคมเหมอืนมดี
(ค.๙) ปพพตงัคเปรต เปรตที่มีรางกายสูงใหญเทาภูเขา
(ค.๑๐) อชครังคเปรต เปรตทีม่รีางกายเหมอืนงเูหลอืม
(ค.๑๑) เวมานิกเปรต เปรตทีต่องเสวยทกุขในเวลาเทีย่งคนืไปถงึเทีย่งวนัของ

วนัรงุข้ึน แลวก็จตุแิละเกดิใหมทนัท ี(กำเนดิโอปปาตกิะ)
ไดเสวยสขุอยใูนวมิานตัง้แตเทีย่งวนั ไปถงึเทีย่งคนื
และกต็องตายและเกดิใหม เสวยทกุขตอไป ฯลฯ เปน
อยูอยางนี้จนกวาจะหมดเวร

(ค.๑๒) มหิธิทกเปรต เปรตทีม่ฤีทธิม์าก เปนเปรตเจาปกครองดแูล
เปรตทัง้หลายทีอ่าศยัอยใูนปา ชือ่ “ปาวชิฌาฏว”ี ตัง้
อยบูรเิวณภเูขาหมิาลยั
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ทีม่มีาใน “เปรตวตัถ ุอฏัฐกถาและฎกีา” แบงประเภทเปรตม ี๔ จำพวก คอื
(๑) ปรทัตตุปชีวิกเปรต เปรตทีม่กีารเลีย้งชวีติอยโูดยอาศยัอาหารทีผ่อูืน่อทุศิให

มกัจะวนเวยีนอยใูกลๆ  บานหรอืวดั
(๒) ขปุปปาสกิเปรต เปรตทีถ่กูเบยีดเบยีนดวยการหวิขาว หวิน้ำ
(๓) นิชฌามตัณหิกเปรต เปรตทีถ่กูไฟเผาใหเรารอน เพราะตณัหาใหหวิขาวหวิน้ำ

อยเูสมอ
(๔) กาลกัญจิกเปรต เปนชือ่ของอสรู/อสรุา ทีเ่ปนเปรต  มรีางกายสงู ๓ คาวตุ

ไมใครมเีร่ียวแรง เพราะมเีลอืดและเนือ้นอย  มแีตกระดกู
สสีนัคลายกนักบัใบไมแหง  ตาถลนออกมาเหมอืนกบัตาปู
และมปีากเทารูเข็ม ตัง้อยกูลางศรีษะ

มขีอทีค่วรทราบวา พระโพธสิตัวทัง้หลาย นบัตัง้แตไดรบัพทุธพยากรณแลว
จกัไมไปบงัเกดิในภพภมูขิองสตัว ๑๖ ประเภท๖๐ ตอไปนี้

๑. ไมเกดิเปนคนปา
๒. ไมเกิดเปนเทวบตุรมาร
๓. ไมเกิดเปนอสญัญสตัตพรหม
๔. ไมเกิดเปนสทุธาวาสพรหม
๕. ไมไปเกิดในจักรวาลอื่น
๖. ไมเกดิเปนอรปูพรหม
๗. ไมเกิดเปนผูหญิง
๘. ไมไปเกดิกบัคนทีเ่ปนทาส
๙. ไมไปเกดิเปนคนตาบอด หหูนวก หรอืเปนใบ
๑๐. ไมเปนขีเ้ร้ือนกฏุฐัง
๑๑. ไมเปลีย่นแปลงเพศ
๑๒. ไมทำปญจานนัตรยิกรรม (อนนัตรยิกรรม ๕)

๖๐ ปรมตัถโชติกา อรรถกถาขทุทกนกิาย สตุตนปิาต ภาค ๑ หนา ๔๖.
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๑๓. ไมไปเกิดในโลกันตริกนรก
๑๔. ไมไปเกดิในอเวจมีหานรก และไมเกิดเปนขปุปปาสกิเปรต นชิฌาฌตณัหกิเปรต

กาลกญัจกิเปรต
๑๕. ไมไปเกดิเปนสตัวทีเ่ลก็กวานกกระจาบ และไมไปเกดิเปนสตัวทีใ่หญกวาชาง
๑๖. ไมไดเปนพระอรยิะในระหวางบำเพญ็พุทธการกธรรม พรอมดวยองค ๓ (กาย วาจา

ใจ)  ตวัอยางเชน พระปญญาธกิโพธสิตัว ในระหวางบำเพญ็บารม ี๔ อสงไขย
แสนมหากปั เปนตน

ทีม่มีาในวนัิย และลกัขณสงัยตุตพระบาล ีไดแสดงประเภทเปรตไว ๒๑ จำพวก ดงันี๖้๑

๑. อัฏฐิสังขสิกเปรต เปรตทีม่กีระดกูติดตอกนัเปนทอนๆ  แตไมมเีนือ้
๒. มังสเปสิกเปรต เปรตทีม่เีนือ้เปนชิน้ๆ  แตไมมกีระดกู
๓. มังสปณฑเปรต เปรตทีม่เีนือ้เปนกอน
๔. นิจฉวิปุริสเปรต เปรตชายทีไ่มมหีนงั
๕. อสิโลมเปรต เปรตทีม่ขีนเปนพระขรรค
๖. สัตติโลมเปรต เปรตทีม่ขีนเปนหอก
๗. อุสุโลมเปรต เปรตทีม่ขีนยาวเปนลกูธนู
๘. สูจิโลมเปรต เปรตทีม่ขีนเปนเขม็
๙. ทุติยสูจโิลมเปรต เปรตทีม่ขีนเปนเขม็ชนดิที ่๒
๑๐. กุมภัณฑเปรต เปรตทีม่อีณัฑะใหญโตมากเทาหมอ
๑๑. คูถกูปนิมุคคเปรต เปรตที่จมอยูในอุจจาระ
๑๒. คูถขาทกเปรต เปรตที่กินอุจจาระ
๑๓.นิจฉวิตถีเปรต เปรตหญิงที่ไมมีหนัง
๑๔. ทคุคันธเปรต เปรตทีม่กีลิน่เหมน็เนา
๑๕. โอกิลินีเปรต เปรตทีม่รีางกายเปนถานไฟ
๑๖. อสีสเปรต เปรตทีไ่มมศีรีษะ

๖๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑ วนิยัปฎก มหาวภิงัค ขอ ๒๙๕ หนา ๒๑๐-๒๑๗.
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๑๗.ภิกขุเปรต เปรตทีม่รีปูรางสณัฐานเหมอืนภกิษุ
๑๘. ภิกขุนีเปรต เปรตทีม่รีปูรางสณัฐานเหมอืนภกิษุณี
๑๙. สิกขมานเปรต เปรตทีม่รีปูรางสณัฐานเหมอืนสกิขมานา
๒๐. สามเณรเปรต เปรตทีม่รีปูรางสณัฐานเหมอืนสามเณร
๒๑. สามเณรีเปรต เปรตทีม่รีปูรางสณัฐานเหมอืนสามเณรี

อนึง่ ในคมัภรีธรรมบท อรรถกถา ยงัไดแสดงเปรตไวอกีมาก เชน เปรตง ูเปรตหมู
เปรตกา เปรตญาตพิระเจาพิมพิสาร เปรต “ปโูสม” เฝาทรพัย ฯลฯ

(ง) นริยภมู ิหรอื นรก
เปนภมูขิองสตัวนรกผไูมมคีวามสขุสบาย  มแีตความทกุขเดือดรอนชัว่นาตาป  จนกวา

จะหมดเวร   เปนภพภมูิของ “โอปปาตกิะ” คอื สตัวทีม่กีำเนดิผดุเกดิทนัทดีวยอำนาจของ
อกุศลกรรมบถ และ/หรือ ทุจริตตางๆ มีกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เปนตน
จึงไมอาจเห็นไดดวยมังสจักษุของมนุษย เพราะเปนภพภูมิของสัตวกายโปรงแสง เรียก
อกีอยางหนึง่วา “อทสิสมานกาย” แตมลีักษณะซอมซอ   เมือ่ใชมอืธรรมกายสมัผสัด ูกจ็ะ
รสูกึวา หยาบและมกีลิน่เหมน็ เชนเดยีวกนักบัพวกเปรต  ซึง่แตกตางจากเทพยดา
ซึง่มกีายละเอยีด มรีศัมแีละมเีครือ่งทรงสวยงามประณตียิง่กวากนัไปตามภมูธิรรมมาก
เมื่อใชมือธรรมกายสัมผัสดูก็จะรูสึกละเอียด

มหานรก คือ นรกขมุใหญ ม ี๘ ขมุ ดังนี้
(๑) สญัชีวนรก (๒) กาฬสตุตนรก (๓) สงัฆาตนรก
(๔) โรรุวนรก (ธมูโรรวุะ) (๕) มหาโรรวุนรก (ชาลโรรวุะ) (๖) ตาปนนรก
(๗) มหาตาปนนรก (ปตาปนะ) (๘) อวจีนิรก

อสุสทนรก ม ี๕ ขมุ คอื

(๑) คถูนรก (๒) กกุกุฬนรก (๓) สมิปลวีนนรก
(๔) อสปิตตวนนรก (๕) เวตตรณนีรก
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ในมหานรกขมุหนึง่ๆ ม ีอสุสทนรก ขมุละ ๑๖ เปนบรวิาร  ฉะนัน้ อสุสทนรก ทัง้หมด
จงึมี ๑๒๘

หมายเหตุ  ทีน่บัเปน ๑๒๘ นี ้  นบัโดยทศิทัง้ ๔ คอื ในทศิหนึง่ๆ  มีอสุสทนรก ทศิละ
๔ = ๑๖ ขมุเลก็  x ๘ ขมุใหญ = ๑๒๘

ถานบัโดยทศิทัง้ ๘ แลว  ในมหานรกขมุหนึง่ๆ มอีสุสทนรกเปนบรวิารขุมละ ๓๒ นรก
= ๓๒ ขมุเลก็  x ๘ ขมุใหญ = ๒๕๖ ขมุ

ในบรรดาอุสสทนรกทั้ง ๕ นั้น ใหนับอสิปตตวนนรก และเวตตรณีนรก รวมกัน
เปนขมุเดียว จงึนบัไดเปน ๔ ขมุ

ในทีน่ี ้คำวา อสุสฺท แปลวา มมีาก ดงัมีวจนตัถะวา
อสุสฺทีนตฺ ินานาทกุขฺา เอตถฺาติ อสุสฺทา   ทกุข คอื ความลำบากตางๆ มมีากใน

นริยภมูนิี ้จึงช่ือวา อสุสฺท
อสุสทนรก ๑๒๘ ขมุ เรียกวา จฬุนรก ก็ได

ทีอ่ยแูหงมหานรก ๘ ขมุ
มหานรก ๘ ขมุ ตัง้อยภูายใตมนษุยโลก ตรงกันกบัชมพทูวปี ทีต่ดิตอกบัพืน้แผนดนิ

ทีม่นษุยอาศยัอยนูี ้  ความหนา ๒๔๐,๐๐๐ โยชน  ชัน้บนครึง่หนึง่เปนดนิธรรมดา เรียกวา
ปสํปุถวี  มคีวามหนา ๑๒๐,๐๐๐ โยชน   ชัน้ลางครึง่หนึง่เปนหนิ เรียกวา สลีาปถวี  มคีวาม
หนา ๑๒๐,๐๐๐ โยชน

มหานรกทัง้ ๘ ขมุนี ้ตัง้อยภูายในดนิธรรมดา เฉพาะขมุหนึง่ๆ หางกัน ๑๕,๐๐๐ โยชน
โดยลำดบั คอื

นบัจากพืน้ชมพทูวปีลงมาถงึมหานรกขมุที ่๑ ชือ่ สญัชวีนรก หางกัน ๑๕,๐๐๐ โยชน

นบัจากสญัชวีะนรกลงมาถงึมหานรกขมุที ่๒ ชือ่ กาฬสตุตนรก หางกนั ๑๕,๐๐๐ โยชน
นบัจากกาฬสตุตะนรกลงมาถงึมหานรกขมุที ่๓ ชือ่ สงัฆาตนรก หางกนั ๑๕,๐๐๐ โยชน
นบัจากสงัฆาตะนรกลงมาถงึมหานรกขมุที ่๔ ชือ่ โรรวุนรก หางกนั ๑๕,๐๐๐ โยชน
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นบัจากโรรวุะนรก ลงมาถงึมหานรกขมุที ่๕ ชือ่ มหาโรรวุนรก หางกนั ๑๕,๐๐๐ โยชน
นบัจากมหาโรรวุะนรก ลงมาถงึมหานรกขมุที ่๖ ชือ่ ตาปนนรก หางกัน ๑๕,๐๐๐ โยชน
นบัจากตาปนะนรก ลงมาถงึมหานรกขมุที ่๗ ชือ่ มหาตาปนนรก หางกนั ๑๕,๐๐๐ โยชน
นบัจากมหาตาปนะนรก ลงมาถงึมหานรกขมุที ่๘ ชือ่ อวจีนิรก หางกัน ๑๕,๐๐๐ โยชน

หมายเหตุ มหานรกทัง้ ๘ ขมุนี ้เปนอโุมงคภายใตพืน้แผนดนิ ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว คอื
เม่ือถงึ ๑๕,๐๐๐ โยชน แลว กเ็ปนอโุมงคชั้นหนึง่ๆ เปนลำดบัไป

พืน้แผนดนิทีห่นา ๒๔๐,๐๐๐ โยชน นี ้ตัง้อยบูนกอนน้ำแข็งทีห่นา ๔๘๐,๐๐๐ โยชน
กอนน้ำแขง็นีต้ัง้อยบูนพืน้ลมทีห่นา ๙๖๐,๐๐๐ โยชน   โยชนหนึง่ๆ ประมาณ ๑๓ ไมล หรอื
หรือ ๑๖ กิโลเมตร ตอจากพื้นลมนี้ไป เปนอากาศวางเปลา เรียกวา เหฏฐิมอัชฌากาศ
(อากาศชั้นลาง) อากาศที่อยูเบื้องบนจากเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิขึ้นไป เรียกวา
อปุรมิอชัฌากาศ (อากาศชัน้บน)

ทีอ่ยแูหงอสุสทนรก ๕ ขมุ
สวน อสุสทนรก คอื นรกขมุเลก็ๆ นัน้ อยแูหงเดียวกนักบัมหานรกกม็ ีอยตูามปา,

ภเูขา, มหาสมทุร, แมน้ำคงคา, ทวปีเลก็ๆ และเกาะทีไ่มมคีนอย ูกม็ี

อกศุลกรรมทีน่ำใหมาเกดิเปนสตัวนรก คอื อกศุลกรรมบถ ๔๐
ตามพระพุทธดำรัสไดตรัสอกุศลกรรมที่นำใหมาเกิดเปนสัตวนรก  ปรากฏใน

กรรมบถวรรคที ่๗๖๒ มเีนือ้ความโดยยอวา ดงันี้

ก. อกศุลกายกรรม ๑๒ (๓ x ๔)

(๑) ปาณาตปิาต  การฆาสัตว หรอื การทำลายชวีติ ๑
ดวยอาการ ๔ คือ  กระทำเอง ๑  ชกัชวนใหผอูืน่กระทำ ๑  ยนิด/ีพอใจ/สะใจ

ทีผ่อูืน่กระทำ ๑  และยกยอง/สรรเสรญิ ทีผ่อูืน่กระทำ ๑
(๒) อทนินาทาน  การลกัทรพัย หมายความรวมถงึการกบฏ-คดโกง และ/หรอื

การเอาของๆ ผอูืน่ทีเ่ขามไิดใหดวยอาการอยางขโมย หรอื ปลนสะดม ๑
๖๒ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๑ องัคตุตรนกิาย จตุกกนบิาต ขอ ๒๖๔-๒๗๓, หนา ๓๔๑-๓๔๔.
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ดวยอาการ ๔ คอื กระทำเอง ๑  ชกัชวนใหผอูืน่กระทำ ๑  ยนิด/ีพอใจ/สะใจ ที่
ผอูืน่กระทำ ๑  และยกยอง/สรรเสรญิ ทีผ่อูืน่กระทำ ๑

(๓) กาเมสมุจิฉาจาร การประพฤตผิดิในกาม ๑
ดวยอาการ ๔ คอื กระทำเอง ๑  ชกัชวนใหผอูืน่กระทำ ๑  ยนิด/ีพอใจ/สะใจ ที่

ผอูืน่กระทำ ๑  และยกยอง/สรรเสรญิ ทีผ่อูืน่กระทำ ๑

ข. อกศุลวจีกรรม ๑๖ (๔ x ๔)
(๑) มุสาวาท พูดเท็จ รวมทั้งแสดงอาการ หรือ สื่อสารโดยความเท็จ หรือ

หลอกลวง และ/หรอื ทีบ่ดิเบอืนไปจากความจรงิ และหมายความรวมทัง้การใสรายปายสี
อกีดวย ๑

ดวยอาการ ๔ คอื กระทำเอง ๑  ชกัชวนใหผอูืน่กระทำ ๑  ยนิด/ีพอใจ/สะใจ ที่
ผอูืน่กระทำ ๑  และยกยอง/สรรเสรญิ ทีผ่อูืน่กระทำ ๑

(๒) ปสณุาวาจา  พดูสอเสยีด คอื พดูหรอืแสดงอาการ/สือ่สาร ยแุยกใหเขา
แตกกนั ๑

ดวยอาการ ๔ คอื  กระทำเอง ๑  ชกัชวนใหผอูืน่กระทำ ๑  ยนิด/ีพอใจ/สะใจ ที่
ผอูืน่กระทำ ๑  และยกยอง/สรรเสรญิ ทีผ่อูืน่กระทำ ๑

(๓) ผรุสวาจา พูดคำหยาบคาย กาวราว ดาทอ และหมายความรวมทั้งการ
ขมข/ูแบลค็เมล (Blackmail) อีกดวย ๑

ดวยอาการ ๔ คอื กระทำเอง ๑ ชกัชวนใหผอูืน่กระทำ ๑ ยนิด/ีพอใจ/สะใจ ที่
ผอูืน่กระทำ ๑ และยกยอง/สรรเสรญิ ทีผ่อูืน่กระทำ ๑

(๔) สมัผัปปลาปะ  พดูเพอเจอ คอื พดูแตคำพดูหรอืคำชกันำใหกระทำแตเรือ่ง
ทีไ่รสาระประโยชน หรอืเรือ่งทีจ่ะนำไปสโูทษความหายนะ หรอื ความทกุขเดอืดรอน ๑

ดวยอาการ ๔ คอื กระทำเอง ๑  ชกัชวนใหผอูืน่กระทำ ๑  ยนิด/ีพอใจ/สะใจ ที่
ผอูืน่กระทำ ๑  และยกยอง/สรรเสรญิ ทีผ่อูืน่กระทำ ๑
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ค. อกศุลมโนกรรม คอื เจตนาความคดิอานทีเ่ปนบาปอกศุลดวยกเิลส (โลภ/
โกรธ/หลง) ๑๒ (๓ x ๔)

(๑) อภชิฌา  ความโลภจดั  หมายความรวมทัง้ความเหน็แกตวั/พวกพอง/ญาติมติร
ของตนจดั ๑

(๒) พยาบาท  ความคิดปองราย  จองแตจะทำลายลางผลาญชีวิต/ทรัพยสิน/
เกียรตยิศ คณุความดขีองเขาใหพนิาศ ๑

(๓) โมหะ/มจิฉาทฏิฐิ  ความคดิผดิ/หลงผดิ ไมรบูาป-บญุ คณุ-โทษ

ดวยอาการ ๔ คอื กระทำเอง ๑  ชกัชวนใหผอูืน่กระทำ ๑  ยนิด/ีพอใจ/สะใจ ที่
ผอูืน่กระทำ ๑  และยกยอง/สรรเสรญิ ทีผ่อูืน่กระทำ ๑

อกศุลกายกรรม ๑๒ อกศุลวจกีรรม ๑๖ และอกศุลมโนกรรม ๑๒ รวมเปน
อกศุลกรรมบถ ๔๐ เหลานี ้เปนกรรมทีน่ำผปูฏบิตัไิปสนูรก และ/หรอื แมอบายภมูิ
อืน่ๆ เชน เปรต อสรุกาย และสตัวเดรจัฉาน ตามความหนกัเบาแหงกรรมกเิลส ดวย
เจตนาความคดิอานทีป่ระกอบดวยกิเลส ๓ กองใหญ ดงักลาว เปนเหตนุำเหตหุนนุ

นอกจากนี้  ผูประพฤติบาปอกุศลที่ประกอบดวยกิเลส/ตัณหา/อุปาทาน เปน
เหตุนำ/เหตุหนุนที่หนักๆ  เมื่อไดรับผลกรรมในมหานรกแลว  ดวยเศษกรรมที่เหลือ
ยังนำใหไปเกิดใน “อุสสทนรก”   พนเวรจากอุสสทนรกแลว ดวยเศษกรรมยังเหลือ
เมือ่กลบัไดมาเกดิเปนมนษุยเพราะกศุลกรรมทีเ่คยทำไวในอดตีใหผล เศษของอกศุลกรรม
ทีย่งัเหลอื กย็งัตดิตามใหผลในปวตัตกิาล คอืเมือ่ไดกลบัมาเกดิเปนมนษุยอกี  มตีวัอยาง
ในคมัภรีอรรถกถาธรรมบท๖๓ วา  ในอดตีชาติของพระอานนทเถระเจา เคยไดเกดิเปนบตุร
ชายนายชางทอง ประพฤตผิดิศลีขอกาเมสมุจิฉาจาร คอื ไดลวงประเวณกีบัภรรยาของ
ผอูืน่ เมือ่ตายลงไดไปเกดิในนรกรบัผลกรรมชัว่นัน้เปนเวลาชานาน เมือ่พนเวรจากนรก
แลว ดวยกศุลกรรมทีเ่คยกระทำคณุความดีมาใหผล ไดกลบัมาเกดิเปนมนษุยอกี  เศษ
๖๓ พระธมัมปทฏัฐกถา แปล ภาค ๒ มหามกฏุราชวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๓๑ หนา ๒๓๔ จติตวรรควรรณนา เร่ือง “พระโสไรยเถระ”

หวัขอ “ชายอาจกลบัเปนหญงิ และหญงิอาจกลบัเปนชายได”.
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ของอกศุลกรรมทีย่งัเหลอื ยงัตดิตามใหผลมาบงัเกดิเปนหญงิโสเภณ ี๑๔ ชาต ิแลวจงึ
ไดมาเกดิเปนหญงิหมนัอกี ๗ ชาต ิ ตอจากนัน้ จงึไดเกดิมาเปนผชูาย

สวนผูหญิงทั้งหลาย เมื่อคลายความพอในเปนหญิงแลว  บำเพ็ญบุญกุศลคุณ
ความดี มทีานกศุล-ศลีกศุล-ภาวนากศุล เปนตน แลวตัง้จติอธษิฐาน วา “ขอบญุกศุลที่
ขาพเจาไดกระทำแลวดวยดีทัง้หลายนี ้ จงเปนไปเพือ่ใหขาพเจากลับไดอตัตภาพเปนชาย
ดวยเถดิ”  เมือ่ตายลง ยอมกลบัไดมาบงัเกดิเปนมนษุยผชูายอกี

อนึ่ง แมหญิงใดผูมีความซื่อสัตยจงรักภักดีตอสามี ปรนนิบัติสามีดวยดีและ
ไมประพฤตนิอกใจสามี    ดวยอานสิงสในความซือ่สตัย-จงรกัภกัดีตอสาม ีปรนนบิตัิสามี
ดวยด ี และไมประพฤตนิอกใจสาม ีจนตลอดชวีตินัน้  เมือ่ตายลง ยอมกลบัไดมาบงัเกดิเปน
มนุษยผูชายดวยเหมือนกัน

สวนผชูายใด (รวมทัง้นกับวช)  เมือ่ไดประพฤตลิวงประเวณี หรอื เปนชกูบัหญงิที่
มเีจาของ (สามี) และ/หรือ หญงิทีม่จีารีตหาม (เชน นางภกิษณุี/สกิขมานา/แมช ีเปนตน)
กด็ ี หรอืหญงิผมูเีจาของ (สามี) ใด ทีเ่ปนชกูบัชายอืน่ หรอื หญงิทีม่จีารตีหามประพฤติ
ลวงประเวณกีบัชาย กด็ ี และ/หรอื แมชายหรอืหญงิใดทีไ่มสำรวมในกามและมกัประพฤติ
สำสอนในกาม กด็ ี ทัง้หลายเหลานี ้   เมือ่ตายลง ยอมไดไปบงัเกดิในอบายภมูเิหลาใด
เหลาหนึง่ (เชน ไปเกดิในนรก หรอื เปนเปรต หรอืเปนสตัวเดรจัฉานเชนสนุขั) มากตอมาก
ตามความหนกัเบาแหงมโนทจุรติ คอื เจตนาความคดิอาน ดวยตณัหาราคะ หรอืกามกิเลส
และโมหะ เปนเหตนุำเหตหุนนุใหประพฤตอิกศุลกรรมเชนนัน้

อนึง่ ผเูจรญิภาวนาไดถงึธรรมกายแลว เมือ่ไดฝกเจรญิฌานสมาบตั ิฝกพสิดารกาย
ซอนสับทับทวีใหเปนวสี (ชำนาญ) พอสมควรดีแลว   ฝกเจริญวิชชา ๓ มี ปุพเพ-
นวิาสานสุติญาณ และจตุปูปาตญาณ เปนตน ไดดเีพยีงใดแลว ยอมสามารถเหน็สตัวโลก
เปนไปตามกรรม  คือ ความปรงุแตงดวยบญุ (ปญุญาภสิงัขาร) และ/หรอื ความปรงุแตง
ดวยบาป (อปุญญาภิสังขาร)  นำไปสูการเจริญอาสวักขยญาณ ใหเห็นแจงในปฏิจจ-
สมปุบาทธรรม และอรยิสจั ๔   เปนทางบรรลมุรรค-ผล-นพิพาน ตามระดบัภมูธิรรมที่
ปฏบิตั ิตามรอยบาทพระพทุธองคได
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ขอ ๒ การมสีตพิจิารณาเหน็ธรรมในธรรม : โพชฌงค ๗

๒.๑ ความหมายและอุปการคุณของโพชฌงค

โพชฌงค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สัมโพชฌงค แปลวา ธรรมที่เปนองคแหง
การตรสัร ู หวัขอธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ความตรสัร ู  หรอืหวัขอธรรมทีป่ระกอบกนัเขาแลว เปน
เหตใุหเกิดความรแูจงเหน็จรงิ    และเมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัติามหลกัธรรมในหมวดนีแ้ลว
ยอมจะเปนเหตใุหเกิดความรจูริง ความรอูยางแจมแจง ในอรยิสจั ๔

การเจริญภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกายและพระนพิพาน ของพระพทุธเจา
เปนวิธีปฏิบัติสมถวิปสสนาภาวนา/กัมมัฏฐาน ที่ชวยใหโพชฌงค ๗ ธรรมเปนองคแหงการ
ตรัสร ูเกดิและเจรญิขึน้  และมผีลใหเกดิ/เจรญิ อภญิญาและวชิชา เปนคณุเครือ่งชวยใหเหน็
แจง-รูแจง สภาวธรรมและอริยสัจจธรรม (รวมทั้งปฏิจจสมุปบาทธรรม) ตามที่เปนจริง
ดวยการทีไ่ดทัง้รแูละทัง้เหน็ และใหสามารถกำจดัอวชิชามูลรากฝายเกดิทกุขทัง้ปวง ตามรอย
บาทพระพทุธองค ไดอยางมปีระสทิธภิาพ

๒.๒ โพชฌงควิภาค

พระผมูพีระภาคทรงจำแนกโพชฌงค เปน ๗ ประการ และไดตรสัแสดงความหมาย
ของโพชฌงคแตละประการไวโดยนยัตางๆ ทีป่รากฏในพระไตรปฎก วภิงัคปกรณ๖๔ ดงันี้

โพชฌงค ม ี๗ ประการ คอื
๑) สติสัมโพชฌงค สมัโพชฌงค คอื ความระลกึได
๒) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค สมัโพชฌงค คอื ความสอดสอง เลอืกเฟนธรรม
๓) วิริยสัมโพชฌงค สมัโพชฌงค คอื ความเพยีร
๔) ปตสิมัโพชฌงค สัมโพชฌงค คอื ความอิม่ใจ
๕) ปสสัทธสิมัโพชฌงค สมัโพชฌงค คอื ความสงบกายสงบใจ

๖๔ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๕ อภธิรรมปฎก วภิงัคปกรณ ขอ ๕๔๒, หนา ๓๐๖ .
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๖) สมาธิสัมโพชฌงค สมัโพชฌงค คอื ความตัง้ใจม่ัน
๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค สมัโพชฌงค คอื ความมใีจเปนกลาง

พระผมูพีระภาคทรงจำแนกโพชฌงค เปน ๗ ประการแลว  ไดตรสัแสดงความหมาย
ของโพชฌงคแตละประการไวโดยนยัตางๆ  ตามทีป่รากฏในพระไตรปฎก วภิงัคปกรณ๖๕ นัน้
แล จะขอนำมาแสดงไวในทีน่ีเ้พียง ๓ นยั ดงัตอไปนี้

(๑) โพชฌงค ๗ นยัที ่๑

ในโพชฌงค ๗ นัน้ อะไรเรยีกวา สติสมัโพชฌงค ?  ภกิษุในพระศาสนานี ้เปนผมูีสติ
ประกอบดวยสตแิละปญญาอนัเลศิ   ระลกึ ระลกึบอยๆ ถงึสิง่ทีท่ำไวนานแลว หรอืคำทีพ่ดูไว
นานแลวได  ความระลกึไดนี ้เรียกวา สติสัมโพชฌงค

อะไรเรยีกวา ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ?  ภกิษุนัน้ มคีวามระลกึไดอยางนัน้อย ู ยอมใช
ปญญาคนหาเลือกเฟนพิจารณาธรรมนั้น(๑)  การคนหาเลือกเฟนพิจารณา(๒) นี้ เรียกวา
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค

อะไรเรยีกวา วริยิสมัโพชฌงค ?  ภกิษนุัน้ผใูชปญญาคนหาเลอืกเฟนพจิารณาธรรม
นั้น  ยอมเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยางไมยอหยอน  ความเพียร(๓) ที่บำเพ็ญนี้เรียกวา
วิริยสัมโพชฌงค

อะไรเรียกวา ปติสมัโพชฌงค ?  เมื่อภิกษุเร่ิมบำเพ็ญเพียร ปติที่ปราศจากอามิส
ยอมเกดิข้ึน  ปต ิ[ทีเ่ปนไปพรอมกบัวปิสสนาญาณ] นี ้เรียกวา ปตสิมัโพชฌงค

อะไรเรยีกวา ปสสทัธสิมัโพชฌงค ?  เม่ือภกิษุมใีจทีเ่ปนไปพรอมกบัปต ิ  ทัง้กาย
และจิตก็ยอมสงบระงับ  ความสงบระงับ [ที่เปนไปพรอมกับวิปสสนาญาณ] นี้ เรียกวา
ปสสัทธสิมัโพชฌงค
๖๕ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๕ อภธิรรมปฎก วภิงัคปกรณ ขอ ๕๔๓-๕๖๓, หนา ๓๐๖-๓๑๔.
(๑-๓) มอีธบิายไวใน อภ.ิ อฏ. ๒ (อภธิมมฺปฎกวภิงคฺสมโฺมหวโินทนอีฏฐกถา) หนา ๓๓๔-๓๓๖ ดงันี ้ (๑) สิง่ทีท่ำไวนานแลว

หรอืคำทีพ่ดูไวนานแลว  (๒)การใชปญญาคนหาเลอืกเฟนพจิารณาธรรมนัน้วา เปน อนจิจฺ ํทกุขํ อนตตฺา นี ้เปน วปิสสนาญาณ
ทีเ่ปนเหตใุหโพชฌงคเกิดข้ึน จงึเรียกชือ่วา ธมัมวิจยสมัโพชฌงค  (๓)ความเพยีรทีเ่ปนไปพรอมกบัวปิสสนาญาณ
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อะไรเรยีกวา สมาธสิมัโพชฌงค ? เม่ือภกิษุมกีายสงบระงบั ใจสบาย [เพราะความสขุ
ที่เกิดข้ึน](๑) จิตก็ยอมตั้งม่ัน [ไมหวั่นไหว ดำรงอยูในอารมณกัมมัฏฐานดวยดี](๑) ความที่จิต
ตั้งมั่นเปนเอกัคคตาจิต [คือจิตที่ดำรงอยูในอารมณเดียว ที่เปนไปพรอมกับวิปสสนาญาณ](๑)

นีเ้รียกวา สมาธสิมัโพชฌงค
อะไรเรยีกวา อเุบกขาสมัโพชฌงค ?  ภกิษุนัน้เพงดูจติทีต่ัง้ม่ันแลวอยางนัน้ อยาง

พอดีๆ  [ดวยอาการเปนกลาง คอืไมทำใหโพชฌงคทัง้ ๖ ขางตนนัน้ยอหยอนและไมทำใหตงึ
เกนิไป](๑)  การเพงดจูติอยางดดีวยอาการเปนกลางนี(้๑) เรยีกวา อเุบกขาสมัโพชฌงค

โพชฌงค ๗  นยัที ่๑ ทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้เปนการกลาวถงึโพชฌงค ทีม่วีปิสสนาเปนสวน
เบือ้งตน มหีลายรส [ความหมาย] เปนลกัษณะ เกดิขึน้ในขณะจติเดยีว ไมกอนไมหลงักวากนั(๑)

(๒) โพชฌงค ๗ นยัที ่๒

ในโพชฌงค ๗ นัน้ อะไรเรยีกวา สติสมัโพชฌงค ?  ความระลกึถงึธรรมทัง้หลาย
[คือสังขารทั้งหลาย](๒) ณ ภายในก็ดี ณ ภายนอกก็ดี ชือ่วา สติสมัโพชฌงค ยอมมีขึ้นได
เพือ่อภญิญา(๓) เพือ่ความตรสัร ูเพือ่พระนพิพาน

อะไรเรยีกวา ธมัมวิจยสัมโพชฌงค ?  ความเลอืกเฟนธรรมทัง้หลาย ณ ภายในกด็ี
ณ ภายนอกกด็ ี ชือ่วา ธมัมวจิยสมัโพชฌงค  ยอมมขีึน้ได เพือ่อภญิญา เพือ่ความตรสัร ูเพือ่
พระนพิพาน

อะไรเรยีกวา วิรยิสมัโพชฌงค ?  ความเพยีรทีเ่ปนไปทางกายกด็(ี๔) ทางจติก็ดี(๕)  ชือ่
วา วริยิสมัโพชฌงค ยอมมขีึน้ได เพือ่อภญิญา เพือ่ความตรสัร ูเพือ่พระนพิพาน

อะไรเรยีกวา ปตสิมัโพชฌงค ?  ปตทิีม่ทีัง้วติกทัง้วจิารก็ด ี ทีไ่มมทีัง้วติกทัง้วจิารก็ดี
ชือ่วา ปตสิมัโพชฌงค  ยอมมขีึน้ได เพือ่อภญิญา เพือ่ความตรสัร ูเพือ่พระนพิพาน
(๑) อภ.ิอฏ. ๒ (อธธิมมฺปฎกวภิงคฺสมโฺมทวโินทนอีฏฐกถา) หนา ๓๓๔-๓๓๖. (๒)-(๗) มอีธบิายไวใน อภ.ิ อฏ. ๒ หนา ๓๓๖-๓๓๗:
(๒)เม่ือภกิษุกำหนดพจิารณาสงัขารทัง้หลาย ณ ภายในกด็ ีณ ภายนอกกด็ ีความระลกึไดยอมเกดิข้ึน  (๓) ไดแกอภญิญา ๖ คอื
ทพิพจักข ุ(ตาทพิย), ทพิพโสต (หทูพิย), เจโตปรยิญาณ (รจูกักำหนดใจผอูืน่ได), ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ (ระลกึชาตไิด), อทิธวิธิี
(แสดงฤทธิต์างๆ ได), อาสวกัขยญาณ (ญาณหยัง่รวูธิทีำอาสวะใหสิน้)   (๔) เม่ือภกิษุอธษิฐานเดนิจงกรม ความเพยีรทางกาย
ยอมเกดิขึน้  (๕) เมือ่ภกิษุตัง้จิตอธษิฐานวา “เราจักไมลกุจากสมาธ ิจนกวาชวีติของเราจกัพนจากอาสวกเิลสทัง้หลาย” อยางนี้
ความเพียรทางจิตยอมเกิดข้ึน
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อะไรเรยีกวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ?  ความสงบระงับทางกายก็ดี(๖) ทางจิตก็ดี(๗)

ชือ่วา ปสสทัธสิมัโพชฌงค ยอมมขีึ้นได เพือ่อภญิญา เพือ่ความตรสัร ูเพือ่พระนพิพาน
อะไรเรยีกวา สมาธสิมัโพชฌงค ?  สมาธทิีม่ทีัง้วติกทัง้วจิารกด็ ีทีไ่มมทีัง้วติกทัง้วจิารกดี็

ชือ่วา สมาธสิมัโพชฌงค  ยอมมขีึน้ได เพือ่อภญิญา เพือ่ความตรสัร ูเพือ่พระนพิพาน
อะไรเรยีกวา อเุบกขาสมัโพชฌงค ?  ความวางใจเปนกลางถงึธรรมทัง้หลาย [คอื

สังขารทั้งหลาย] ณ ภายในกด็ี  ณ ภายนอกกด็ี  ชือ่วา อเุบกขาสมัโพชฌงค  ยอมมขีึ้นได
เพือ่อภญิญา เพือ่ความตรสัร ูเพือ่พระนพิพาน

(๓) โพชฌงค ๗ นยัที ่๓

ภกิษุในศาสนานี ้ยอมเจรญิโลกตุตรฌาน อนัเปนเครือ่งนำออกจากโลก เปนเหตุ
ใหถงึพระนพิพาน เพือ่ละ [มจิฉา] ทฏิฐ ิเพือ่บรรลปุฐมภมู ิ[คอื ปฐมฌาน]  ภิกษุนั้น ยอม
หลกีออกจากกามทัง้หลายแลวนัน่แหละ หรอืแมจากอกศุลธรรมทัง้หลายแลว กบ็รรลปุฐมฌาน
ทีม่วีติก วจิาร ปตแิละสขุอนัเกดิจากความสงดั  ซึง่ปฏบิติัไดยาก รไูดชา แลวอยปูระพฤตธิรรม
ในสมัยใด   ในสมัยนั้น โพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
วริยิสมัโพชฌงค ปตสิมัโพชฌงค ปสสทัธสิมัโพชฌงค สมาธสิมัโพชฌงค และ อุเบกขา-
สมัโพชฌงค ยอมมขีึน้ได

ในโพชฌงค ๗ นัน้ อะไรเรยีกวา สติสมัโพชฌงค ?  แกวา ความระลกึได [สต]ิ คอื
ความระลกึอยเูนอืงๆ  ความกลบัระลกึไดอกี;  ความระลกึได คอื การระลกึ การทรงจำไวได
ไมหลง ไมลมื;  ความระลกึได  เปนสตนิทรยี [คอืมสีตเิปนอสิสระในการระลกึได]  เปนสติพละ
[คอืมสีตคิรอบงำความหลงลมื]   เปนสมัมาสต ิ [คอืมสีตพิิจารณาเหน็กาย เวทนา จติ ธรรม
ทัง้ ณ ภายใน ทัง้ ณ ภายนอก]  เปนองคแหงปญญาเครือ่งตรสัรสูภาวธรรมทัง้หลายไดอยาง
ถูกตองตามที่เปนจริง ดวยการใชสติ [คือความระลึกได] เปนองคแหงมรรค เปนธรรมอัน
นบัเนือ่งดวยมรรค  ความหมายทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้ เรยีกวา สตสิมัโพชฌงค

 อะไรเรยีกวา ธมัมวิจยสัมโพชฌงค ?  แกวา ปญญา หมายถงึ การรอูยางถูกตอง
ถงึประการตางๆ [รถูงึไตรลกัษณและหนทางทีจ่ะใหถงึอรยิมรรคอรยิผล เพ่ือใหสิน้ทกุขสิน้ภยัใน
 (๖) คอืความสงบระงบัความกระวนกระวายของขนัธ ๓ ไดแก เวทนา สญัญา สงัขาร   (๗) คอืความสงบระงบัความกระวน
กระวายของวิญญาณขันธ
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วฏัฏสงสาร]  ไดแก การพจิารณาคนหาเลอืกเฟนธรรม คอื การกำหนดรถูงึสภาวธรรมทัง้หลาย
ไดเปนอยางด ีถกูตองตามความเปนจรงิ;   ปญญา หมายถงึความรเูฉยีบแหลม ฉลาดละเอยีด
ไดแก ความคดิพจิารณาสดใสแจมแจง คอื ความรคูวามฉลาดอนัเปนเครือ่งนำไปสกูารพจิารณา
อยางรอบคอบ เปนวิปสสนา [การพจิารณาแยกแยะเหน็ธรรม ๒ ฝาย คอื สังขารธรรม และ
วิสังขารธรรม ตามที่เปนจริง]  เปนสมัปชญัญะ [มคีวามรตูวัอยตูลอดเวลา]  เปนเครือ่งคนหา
พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายไดอยางถูกตอง;  ปญญา เปนปญญินทรีย [คือมีปญญาเปน
อิสสระในการพิจารณาคนหาธรรม]  เปนปญญาพละ [คือมีปญญาครอบงำความหลง ความ
ไมรู]  เปนปญญสัตถะ [คือมีปญญาดังอาวุธ]  เปนปญญาปาสาทะ [คือมีปญญาดังปราสาท
ราชวังอนัเปนทีแ่จมใสแหงตาและแหงใจ]  เปนปญญาอาโลโก [คอืมปีญญาดงัแสงสวาง]  เปน
ปญญาโอภาโส [คอืมปีญญาสองสวาง]  เปนปญญาปชโชโต [คอืมปีญญาทีส่วางไสว]  เปน
ปญญารตนะ [คอืมปีญญาดังดวงแกว];  ปญญาคอืความไมหลง พจิารณาคนหาเลอืกเฟนธรรม
ไดตามความเปนจรงิ,  เปนสมัมาทฏิฐิ [คอืมคีวามเหน็ทีถ่กูตองในอรยิสจั ๔ ตามความเปนจรงิ]
เปนองคแหงปญญาเครือ่งตรสัรสูภาวธรรมทัง้หลายไดอยางถกูตองตามทีเ่ปนจรงิ ดวยการใช
ปญญาพิจารณาคนหาเลอืกเฟนธรรมไดอยางถูกตอง,  เปนองคแหงมรรค  เปนธรรมอนันบั
เนือ่งดวยมรรค   ความหมายทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้ เรียกวา ธมัมวจิยสมัโพชฌงค

 อะไรเรยีกวา วริยิสมัโพชฌงค ? แกวา การเร่ิมบำเพญ็เพยีร ออกจากกาม พยายาม
ทางจติ;  ความมงุม่ัน พยายาม อาจหาญ พากเพียร บากบัน่ ตัง้ม่ัน ขยนั ไมทอดทิง้ฉนัทะ
[ความพอใจในการทำคณุความด]ี  ไมทอดถอนธรุะ [หนาที]่  ประคบัประคองธรุะคอืวริยิะ [ความ
อาจหาญแกลวกลา]  เปนวริยินิทรยี [คอืมวีริยิะเปนอสิสระในการทำความด]ี  เปนวริิยพละ [คอื
มวีริิยะครอบงำความไมแกลวกลา]  เปนสมัมาวายามะ [คอืมคีวามพยายามทีแ่นวแนถกูตองใน
การประกอบกศุลคณุความด]ี   เปนองคแหงปญญาเครือ่งตรสัรสูภาวธรรมทัง้หลายไดอยาง
ถกูตองตามทีเ่ปนจรงิดวยความเพยีร  เปนองคแหงมรรค  เปนธรรมอนันบัเนือ่งดวยมรรค   ความ
หมายทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้ เรยีกวา วริยิสมัโพชฌงค

อะไรเรยีกวา ปตสิมัโพชฌงค ?  แกวา ความยนิด ี[ปต]ิ  ความพอใจ ความชืน่ชม
ความอิม่เอบิ ความราเริงบนัเทงิใจ ความปลืม้ใจ ความเบกิบานใจ ความดใีจ เปนองคแหง
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ปญญาเครือ่งตรสัรสูภาวธรรมทัง้หลายไดอยางถกูตองตามทีเ่ปนจรงิดวยการมปีตคิวามยนิดี
ความหมายทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้เรยีกวา ปตสิมัโพชฌงค

 อะไรเรยีกวา ปสสทัธสิมัโพชฌงค ?  แกวา ความสงบ [ปสสัทธิ]  หมายถงึความ
ระงับ คืออาการที่สงบระงับ ไดแกความที่เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ [และ]
วญิญาณขนัธ [คอืนามขนัธ ๔]  ถกูทำใหสงบระงบัไดอยางเด็ดขาด เปนองคแหงปญญาเครือ่ง
ตรัสรสูภาวธรรมทัง้หลายไดอยางถกูตองตามทีเ่ปนจรงิดวยความสงบ  ความหมายทีก่ลาวมา
ทัง้หมดนี ้เรยีกวา ปสสทัธสิมัโพชฌงค

 อะไรเรยีกวา สมาธสิมัโพชฌงค ?  แกวา ความดำรงอย ูคือความดำรงอยดูวยดี
ไดแก ความตัง้ม่ันแหงจิต หมายถงึความทีจ่ติไมดิน้รน ไมกวัดแกวง  ไมแลนไปในทางทีผ่ดิ;
เปนสมถะ [ความตัง้ใจม่ัน]  เปนสมาธนิทรยี [คอืมคีวามตัง้ใจมัน่เปนอสิสระในการบำเพญ็ภาวนา]
เปนสมาธพิละ [คอืมสีมาธคิวามตัง้ใจมัน่ครอบงำจติทีด่ิน้รนกวดัแกวง];  เปนสัมมาสมาธิ [คอืมี
ความตัง้ใจม่ันอยางแนวแนถกูตอง]  เปนองคแหงปญญาเครือ่งตรสัรสูภาวธรรมทัง้หลายไดอยาง
ถกูตองตามทีเ่ปนจรงิดวยความตัง้ใจมัน่ [สมาธ]ิ  เปนองคแหงมรรค  เปนธรรมอนันบัเนือ่ง
ดวยมรรค  ความหมายทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้เรยีกวา สมาธสิมัโพชฌงค

 อะไรเรยีกวา อเุบกขาสมัโพชฌงค ?  แกวา การเพงดจูติ [จติทีต่ัง้มัน่ดแีลว] โดย
ความเปนของปรากฏอยางนัน้  ไมยนิดยีนิราย [อเุบกขา] คอืการเหน็ [จติทีเ่ปนเชนนัน้] ดวย
ความพอด ีดวยอาการเปนกลาง ไดแก การทีจ่ติเปนกลาง  เปนองคแหงปญญาเครือ่งตรสัรู
สภาวธรรมทัง้หลายไดอยางถกูตองตามทีเ่ปนจรงิดวยอเุบกขา  ความหมายทีก่ลาวมาทัง้หมด
นี ้เรยีกวา อเุบกขาสมัโพชฌงค

ธรรมทัง้หมดนีม้สีตเิปนเบือ้งตน เรยีกวา โพชฌงค ๗  สวนธรรมทัง้หลายทีเ่หลอืเปน
ธรรมทีเ่ปนไปกบัโพชฌงค ๗.

โพชฌงค ๗ ทัง้ ๓ นยั จบ
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๒.๓ นิวรณ ๕ ทำใหมืด  โพชฌงค ๗ ทำใหมีจักษุ

พระผมูพีระภาคไดทรงแสดงวา นวิรณ ๕ ทำใหมดื ทำใหไมสามารถเหน็ธรรมรธูรรม
แจงชัด  และไดตรสัธรรมทีเ่ปนฝายตรงขามกบันวิรณ คือ โพชฌงค ๗ วา   โพชฌงค ๗
ทีเ่ปนฝายทำใหมจีกัษุ (ความเหน็)  ทำใหมญีาณ (ความร)ู  เปนไปเพือ่ความเจรญิแหง
ปญญา  เพือ่นพิพาน  ในสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค นวีรณสตูร แปลความวา๖๖

“ภกิษุทัง้หลาย นวิรณ ๕ เหลานี ้  กระทำใหมดื กระทำไมใหมจีักษุ
กระทำไมใหมญีาณ  เปนทีต่ัง้แหงความดบัปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความ
คบัแคน ไมเปนไปเพือ่นพิพาน

นวิรณ ๕ เปนไฉน ?  คอื กามฉนัทนวิรณ ... พยาบาทนวิรณ ...
ถนีมทิธนวิรณ ... อทุธจัจกกุกจุจนวิรณ ... วจิกิจิฉานวิรณ  กระทำใหมดื กระทำ
ไมใหมจีกัษุ  กระทำไมใหมญีาณ  เปนทีต่ัง้แหงความดบัปญญา เปนไปใน
ฝกฝายแหงความคบัแคน  ไมเปนไปเพือ่นพิพาน

ภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี ้กระทำใหมจีกัษ ุกระทำใหมญีาณ
เปนทีต่ัง้แหงความเจรญิปญญา  ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคบัแคน เปน
ไปเพือ่นพิพาน

โพชฌงค ๗ เปนไฉน ? คอื สตสิมัโพชฌงค ... ธมัมวิจยสมัโพชฌงค
... วริยิสมัโพชฌงค ... ปตสิมัโพชฌงค ... ปสสทัธสิมัโพชฌงค ... สมาธิ-
สมัโพชฌงค ... อเุบกขาสมัโพชฌงค กระทำใหมจีกัษุ กระทำใหมญีาณ เปน
ทีต่ัง้แหงความเจรญิปญญา  ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคบัแคน เปนไป
เพ่ือนพิพาน

ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ๗ เหลานีแ้ล  กระทำใหมจีกัษุ กระทำใหมี
ญาณ เปนทีต่ัง้แหงความเจรญิแหงปญญา  ไมเปนไปในฝกฝายแหงความ
คบัแคน เปนไปเพือ่นพิพาน”

๖๖ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๕๐๑-๕๐๒, หนา ๑๓๖-๑๓๗.



ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา  151

๒.๔ เหตุใหเกิดโพชฌงค

พระผมูีพระภาค ครัน้ทรงแสดงนวิรณ ๕ ประการ อนัเปนเครือ่งกัน้จกัษุคือปญญา
ทำใหมดืแลว  ไดตรสัแสดงธรรมทีเ่ปนเหตใุหโพชฌงค ๗ ประการ อนัเปนแนวทางสำหรบั
การปฏิบัติใหโพชฌงคเกิดขึ้น และเจริญ บริบูรณ  ดังพระพุทธดำรัสที่มาในพระไตรปฎก
สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค และพระอรรถกถาจารยไดอธบิายพระพทุธดำรสัไว ดงันี้

(๑) เหตเุกดิสติสมัโพชฌงค

“ภกิษทุัง้หลาย ธรรมทัง้หลายเปนทีต่ัง้แหงสตสิมัโพชฌงค มอียู
การพิจารณาใสใจอยางรอบคอบใหมากในธรรมเหลานั้น พึงกระทำ.
การพจิารณาใสใจใหมากดวยความรอบคอบ ดงัทีก่ลาวมานี ้เปนอาหาร
แหงสตสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ ใหเกดิขึน้ หรอืทีบ่งัเกดิแลว ใหเจรญิ
บริบูรณขึ้น”๖๗

การเจริญภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของ
พระพทุธเจา โดยประการ

(๑.๑) ในขัน้สมถภาวนา
มอีบุายวธิอีบรมจติใหเปนสมาธแินบแนนมัน่คง ดวยพระกมัมฏัฐานทีม่ปีระสทิธภิาพ

และทีเ่หมาะสมกบัจรติอธัยาศยัของบคุคล ทกุจรติอธัยาศยั ๓ อยาง คอื  อาโลกกสณิ
(กสณิแสงสวาง) ๑  อานาปานสต ิ๑  และพทุธานสุต ิ๑  ประกอบกนั ดงัทีไ่ดแสดงวธิี
ปฏบิตัมิาแลวแตตน  ชวยใหจติเปนสมาธติัง้มัน่ แนบแนน มัน่คง ณ ศนูยกลางกายฐาน
ที่ ๗ (เหนอืระดบัสะดอื ๒ นิว้มอื)  อนัเปนทีต่ัง้กำเนดิธาตธุรรมเดมิ  (ตัง้แตมาปฏสินธวิญิญาณ
เปน “กลลรูป”)  ไดอยางมปีระสทิธภิาพ   เมือ่ธรรมชาต ิ๔ อยางของใจ คอื ความเหน็
ดวยใจ ๑  ความจำ ๑  ความคิด ๑  ความรู ๑  รวมหยุดเปนจุดเดียวกัน เปน
“เอกคัคตาจติ” จงึตกศนูย (วางหายไป)  สมถภาวนากศุล ปรงุเปน “กศุลจติ” ดวงใหม
๖๗ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๓๖๕, หนา ๙๖.
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เกดิขึน้พรอมกบักศุลเจตสกิธรรม คือ วติก วจิาร ปต ิสขุ และเอกคัคตา คณุเครือ่งกำจดั
กเิลสนวิรณเครือ่งกัน้ปญญาทัง้ ๕ (ถนีมทิธะ, วจิกิิจฉา, พยาบาท, อทุธจัจกกุกุจจะ และ
กามฉนัทะ) ใหหมดสิน้ไป   จติใจทีผ่องใสตัง้อยกูลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายนัน้ ลอย
เดนขึน้มาใหมตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗  ใสแจมนัน้นัน่แหละ เปนธรรมปฏบิตั ิ เปน
เหตปุจจัยใหโพชฌงค ๗ เกดิ และเจรญิขึน้ บรบิรูณ ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด  ตาม
พระพทุธดำรสัทีไ่ดตรสัแสดงไวในเบือ้งตนนี้

(๑.๒) ในขัน้อนปุสสนา-เจรญิวปิสสนาปญญา
เม่ือผเูจริญภาวนารวมใจ หยดุในหยดุ กลางของหยดุ กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย

นัน้ หยดุนิง่ถูกสวน กลางของกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ ณ ศนูยกลางกายฐานที ่๗ อยนูัน้
ก็จะปรากฏ ดวงศลี เปน “ศลีวิสทุธิ” ความหมดจดแหงศลี (เพราะเจตนาความคดิอานใน
ความประพฤตปิฏบิตัิทางกาย วาจา ใจ บรสิทุธิ)์

ตอไปจะปรากฏ ดวงสมาธิ (เพราะจิตตั้งมั่นเปนเอกัคคตาจิต ประกอบดวยองค ๕
เปนคณุเครือ่งกำจดักิเลสนวิรณเครือ่งกัน้ปญญา ใหจติใจผองใส ออนโยน ควรแกงานเจรญิ
อภญิญาและวชิชา และอนปุสสนา

และตอไปจะปรากฏ ดวงปญญา  เพราะเมือ่จติใจผองใส   อภญิญา ม ีทพิพจักษุ และ
ทพิพโสต ยอมเกดิและเจรญิขึน้ เปนคณุเครือ่งชวยใหเหน็แจง รแูจง สภาวธรรมตามทีเ่ปน
จริง   กลาวคอื เม่ือยกกมัมัฏฐานใดขึน้พจิารณา กจ็ะเหน็แจงในสภาวธรรมและอรยิสจัจธรรม
ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิไดเปนอยางด ี   นำไปส ู “ทฏิฐวิสิทุธิ” ความหมดจดแหงความเหน็
เปน “อธปิญญา คอื ปญญาอนัยิง่”

นำไปส ู(เขาถงึ) “ดวงวิมตุติ” หลดุพนจากกเิลสหยาบ (อภชิฌา-พยาบาท-มจิฉาทฏิฐ)ิ
แมดวยการขมกิเลส  และไดถงึ “ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ” ญาณทสัสนะใหเหน็แจง รแูจง
ในสภาวธรรม และใหรเูหน็ผลการปฏบิตั ิตามทีเ่ปนจรงิ กลาวคอื

เม่ือรวมใจหยดุนิง่ กลางของกลางดวงวมิตุติญาณทสัสนะ ถกูสวนเขา   ศนูยกลาง
ขยายวางออกไป และจะปรากฏ “กายมนษุยละเอยีด”  หนาตาเหมอืนผปูฏบิตัิ แตโปรงใส
สวยงามกวากายเนื้อ นั่งอยูบนองคฌาน (เหมือนแผนกระจกกลม โปรงใส หนาประมาณ
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๑ ฝามอื รองรบั)  เมือ่ผเูจริญภาวนากำหนดใจ “ดบัหยาบไปหาละเอยีด” คอื ละอปุาทานใน
เบญจขันธของกายมนุษยหยาบ  ทำความรูสึกเปนกายมนุษยละเอียดนั้นทันที แลว
รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุด  กลางของกลาง ดวงธรรม-ดวงศีล-ดวงสมาธิ-
ดวงปญญา-ดวงวิมตุติ และดวงวิมตุตญิาณทสัสนะของกายมนษุยละเอยีดนัน้  จะรดูวย
ปญญา (ทีเ่กดิขึน้พรอมกบักศุลจติทีบ่รสิทุธิผ์องใส ปราศจากนวิรณเครือ่งกัน้ปญญาในบดันัน้)
ได  ตามทีเ่ปนจรงิ วา

- “อปุาทนินกสงัขาร” คือ สงัขารทีม่ชีวีิตมีวญิญาณครอง ยอมเปลีย่นแปลงไป
ตามเหตปุจจัย  เชนกรณนีี ้เปนปจจัยฝายบญุกศุลปรงุแตง (ปญุญาภสิงัขาร) ทนัทตีาม
สายปฏจิจสมุปบาทธรรม [อวชิชาเปนปจจัยใหเกิดสงัขาร,  สงัขารเปนปจจัยใหเกิดวญิญาณ,
วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนาม-รูป ... อุปาทานเปนปจจัยใหเกิดภพ (กรณีนี้เปนสุคติภพ),
ภพเปนปจจัยใหเกิดชาต,ิ  ชาติเปนปจจัยใหเกิดชรา-มรณะ-ทกุข (โดยนยันี ้เปนทกุขละเอยีด)
ฯลฯ

- แมเหตปุจจัยปรงุแตงฝายบาปอกศุล (อปญุญาภสิงัขาร) หรอื ฝายกุศลธรรมที่
ไมหวัน่ไหว  ไดแก “ปญจมฌาน” และ “อรปูฌาน” เปนตน  กย็อมตองเปลีย่นแปลงไป
ตามเหตปุจจยั ณ ภายใน ตามสายปฏจิจสมปุบาทธรรมทนัที โดยนยัเดยีวกนั

- ไดเหน็แจงแทงตลอดในพระไตรลกัษณตามพุทโธวาทวา “ยทนจิจฺ ํต ํทกุขฺ,ํ  ย ํทกุขฺํ
ตทนตตฺา”  สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้ยอมเปนทกุข  สิง่ใดเปนทกุข สิง่นัน้แหละเปนอนตัตา
และเหน็ตามพทุธดำรสัใน “อนตัตลักขณสตูร” อกีวา  “ภกิษทุัง้หลาย เพราะรปูเปนอนตัตา
รปูนัน้จงึเปนไปเพือ่อาพาธ” และไดรแูจงเหน็จรงิชดั ตามพทุธดำรสัตรสัสอนวปิสสนาวธิวีา

“สพเฺพ สงฺขารา อนจิจฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ นพิพฺนิทฺต ิทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.
สพเฺพ สงฺขารา ทกุขฺาติ ...
สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ นพิพฺนิทฺต ิทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.”

แปลความวา
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“เมือ่ใดทีภ่กิษเุหน็ดวยปญญาวา สงัขารทัง้ปวงไมเทีย่ง  เมือ่นัน้
เธอยอมเบือ่หนายในทกุข  นีเ้ปนทางแหงความหมดจด  เมือ่ใดทีภ่กิษุ
เหน็ดวยปญญาวา สงัขารทัง้ปวงเปนทกุข ... วา ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา
เมือ่นัน้ เธอยอมเบือ่หนายในทกุข   นีเ้ปนทางแหงความหมดจด”

(๑.๓) ขัน้เจรญิภาวนามยปญญาถงึโลกตุตรปญญา
ปญญาอันเห็นแจงในสภาวสังขารธรรมตามที่เปนจริงวา “ไมเที่ยง-เปนทุกข-

เปนอนตัตา” นี ้ นำไปสคูวามเหน็แจงสายปฏจิจสมุปบาทธรรม และนำไปสคูวามเหน็แจง
พระอรยิสจั ๔ โดยญาณ ๓ คือ สจัจญาณ ๑ กจิจญาณ ๑ และกตญาณ ๑ (มอีาการ ๑๒)
ดวยการทีไ่ดทัง้ร ูและทัง้เหน็สภาวธรรม และอรยิสจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ อนัเปนทาง
มรรค-ผล-นพิพาน ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัิได อยางมีประสทิธภิาพ

- เมือ่ปฏบิตัสิมถวิปสสนาภาวนาตอๆ ไป อยางนี ้ ยอมไดเขาถงึ ไดร-ูเหน็ และ
ไดสมัผัสกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ทัง้ ณ ภายใน   ละเอยีด
เขาไปถึงกายทิพย-กายทิพยละเอียด,  กายรูปพรหม-กายรูปพรหมละเอียด และ
กายอรปูพรหม-อรปูพรหมละเอยีด ฯลฯ และทัง้ ณ ภายนอก คอื กายสวนทีห่ยาบกวา
ไดตามทีเ่ปนจรงิ  เปนการเจรญิปญญาจากการทีไ่ดทัง้รแูละทัง้เหน็ เปน “ภาวนามยปญญา”
ที่ถูกตอง และตรงทางใหถึงธรรมกาย (ธรรมเปนที่รวมคุณธรรมของพระอริยเจา เริ่ม
ตัง้แตโคตรภญูาณขึน้ไป) ใหเจรญิโลกตุตรปญญา (มรรคจิตและมรรคปญญา) ไดอยาง
แนนอนแทจริงทีส่ดุ

- เม่ือปฏบิตัไิปโดยนยัเดยีวกนันีต้อๆ ไป ไดเขาถึง-ร-ูเหน็และเปนธรรมกายที่
ละเอยีดๆ ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด  ใหญาณรตันะของธรรมกายทีล่ะเอยีดและ
บรสิทุธิ ์นัน้แหละ คือ ธรรมปฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึ “ธรรมกาย” ที่
เปนเหตุปจจัยใหโพชฌงค ๗ เกิดและเจริญขึ้น  เปนองคแหงการตรัสรู
พระอรยิสัจ ๔ คือ ไดทั้งรู-เห็น และไดทั้งสัมผัส ฯลฯ สภาวธรรมตามที่เปน
จริง ดวยตนเอง โดยอาศัยญาณรัตนะของธรรมกายที่บริสุทธิ์นั้น พิจารณา
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อริยสัจ ๔ ในกายมนุษย-กายทิพย-กายรูปพรหม-กายอรูปพรหม ใหเห็นแจง
แทงตลอด “พระไตรลักษณ”  คือ เห็นแจงสภาวะความเปนของไมเที่ยง
(อนจิจฺตา) เปนทกุข (ทกุขฺตา) และสภาพทีม่ใิชตวัตน (อนตตฺตา) นำไปสคูวาม
เหน็แจงในอรยิสจั ๔ โดยญาณ ๓ (สจัจญาณ-กจิจญาณ-กตญาณ) มอีาการ ๑๒
เปนโลกุตตรปญญา ใหบรรลุมรรค-ผล -นิพพาน ตามรอยบาทพระพุทธองค
ได อยางแนนอนทีส่ดุ

สมตามพระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏบิตั ิอนัจะเปนเหตใุหสตสิมัโพชฌงคเกิดข้ึน
เจริญ บรบิรูณ  และเปนไปเพือ่ละนวิรณ ซึง่เปนฝายทำใหจกัษุคอืปญญามืดมัว ไมแจมแจง
ขอปฏบิตัเิปนเหตใุหสตสิมัโพชฌงคเกดิขึน้ ม ี๔ ประการ๖๘ คอื

๑) การเจริญสติสัมปชัญญะ คือ การที่พระโยคาวจรมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมเนืองๆ โดยปริยายแหงสติปฏฐาน ๔   เมื่อ
พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ สตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้

๒) การหลกีเวนคนลมืสติ คอื การทีพ่ระโยคาวจรหลกีหนใีหไกล ไมเขาไปคลกุคลี
บุคคลผูไมมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม
ผหูลงลมืสต ิเมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ สตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้

๓) การคบหาคนมสีติตัง้ม่ัน คอื การทีพ่ระโยคาวจรคบหาบคุคลผปูรารถนาความเพยีร
มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมเนืองๆ  เมื่อ
พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ สตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้

๔) ความนอมจติไปในสตสิมัโพชฌงคนัน้ คอื การทีพ่ระโยคาวจรนอมจติไปเพือ่ให
สตสิมัโพชฌงคเกดิขึน้ ในอริยิาบถทัง้หลาย ม ียนื เดนิ นัง่ เปนตน   เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัไิด
อยางนี ้สตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึน

สติสัมโพชฌงคนี้ ที่เกิดข้ึนดวยเหตุ ๔ ประการดังกลาวนี้ ยอมเจริญเต็มที่เม่ือ
พระโยคาวจรบรรลอุรหตัตมรรค
๖๘ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๒๔.
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(๒) เหตเุกดิธรรมวจิยสัมโพชฌงค

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแสดงธรรมอันเปนอาหาร หรือเหตุเกิดแหงธรรมวิจย-
สมัโพชฌงค วา

“ภกิษทุัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายทีเ่ปนกศุล ไดแก ธรรมทีไ่มมโีทษ
เปนธรรมทีเ่ปนเหตนุำไปสคูวามเจรญิสงูสดุ คอื ธรรมทีเ่ปนเหตใุหเขา
ถึงสภาวะทีข่าวใสบรสิทุธิ ์ และธรรมทัง้หลายทีเ่ปนอกศุล ไดแก ธรรม
ทีม่โีทษ เปนธรรมทีเ่ปนเหตนุำไปสคูวามเสือ่ม คอื ธรรมทีเ่ปนเหตใุหเขา
ถงึสภาวะทีด่ำ ขนุมวั ไมผองใส มอีย.ู   การพจิารณาใสใจอยางรอบคอบ
ใหมาก ในธรรม ๒ อยางนัน้ พงึกระทำ.   การพจิารณาใสใจใหมากดวย
ความรอบคอบดงัทีก่ลาวมานี ้เปนอาหารแหงธรรมวจิยสมัโพชฌงคทีย่งั
ไมบงัเกดิขึน้ใหบงัเกดิขึน้ หรอืทีบ่งัเกดิแลวใหเจรญิบรบิรูณขึน้”๖๙

พระพทุธดำรสันีเ้ปนธรรมทีล่ะเอยีดและลกึซึง้มาก  ผเูจรญิภาวนาตามแนว
สติปฏฐาน ๔ ไดถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจา ที่พระเดชพระคุณ
หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ทานไดปฏบิตัเิขาถึง-ไดร-ูไดเหน็และ
ไดเปนละเอยีดเขาไปจนสดุละเอยีดแลว  จงึไดแนะนำใหศษิยานุศษิยศกึษาและปฏบิตัติาม
ไดผลดีตามสมควรแกภูมิธรรมที่ปฏิบัติไดนั้น จะเขาใจพระพุทธดำรัสนี้วา เปนธรรมที่
ละเอยีดและลกึซึง้มาก (ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด)  ดงัตอไปนี้

โดยเฉพาะอยางยิง่ ในพระพทุธดำรสัทีต่รสั วา “ธรรมทัง้หลายทีเ่ปนกศุล ไดแก ธรรม
ทีไ่มมโีทษ เปนธรรมทีเ่ปนเหตนุำไปสคูวามเจรญิสงูสุด คอื ธรรมทีเ่ปนเหตใุหเขาถึงสภาวะ
ทีข่าวใสบรสิทุธิ ์  และธรรมทัง้หลายทีเ่ปนอกศุล ไดแก ธรรมทีม่โีทษ เปนธรรมทีเ่ปน
เหตนุำไปสคูวามเสือ่ม คอื ธรรมทีเ่ปนเหตใุหเขาถงึสภาวะทีด่ำ ขนุมวั ไมผองใส มอียู”
ผเูจรญิภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ไดถงึธรรมกายทีล่ะเอยีดๆ ใสบรสิทุธิด์แีลว เพียงไร  ยอม
ไดทัง้รทูัง้เหน็ธรรมเหลานี ้ดวยทพิพจักษ-ุทพิพโสต-สมนัตจกัษ ุถงึพทุธจกัษ ุ(ญาณรตันะของ
๖๙ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๓๖๖, หนา ๙๖.
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พระธรรมกาย) ทีบ่รสิทุธิล์วงมงัสจกัษุของมนษุย  ตามรอยบาทพระพทุธองค ตามระดบัภมูธิรรม
ทีป่ฏบิตัไิดเพยีงนัน้  เปนการเจรญิปญญาจากการทีไ่ดทัง้รแูละทัง้เหน็ วา

(๒.๑) ธาตธุรรมทีม่สีภาวะทีด่ำ หรอื ทีข่นุมวั/เศราหมอง ไมผองใส (ธาตุ
ธรรมฝายดำ) นัน้ กค็อื ธาตธุรรมรวมทัง้พฤตกิรรม และ/หรอื ความประพฤตปิฏบิติั
ทางกาย-ทางวาจา และทางใจ (เจตนาความคดิอาน) ทีม่สีภาวะเปน “บาปอกศุล”
คอื ทีช่ัว่ราย-เลวทราม และทีม่โีทษ-เปนความทกุขเดอืดรอน หรอืทีเ่รยีกอกีอยาง
หนึ่งวา “ฝายอธรรม” หรือ “ฝายมิจฉาทิฏฐิ” หรือ “ธาตุธรรมภาคมาร” เปน
ธรรมชาตทิีข่ดัขวางคณุความด ีไดแก กเิลสมาร มาร คอื กเิลส (รวมทัง้อวชิชา-ตณัหา-
อปุาทาน) ขนัธมาร  มาร คือ เบญจขนัธ เปนธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตงทีม่ี
ชวีติ/มวีญิญาณครอง  ชือ่วา “อปุาทนินกสงัขาร” ทีต่องตกอยใูนอาณตัแิหงพระไตรลกัษณ
(อนจิจฺ-ํทกุขฺํ-อนตตฺา) เปนมจัจมุาร คอื เปนมตธรรมทีต่องตาย แลวก็เกดิใหม เมือ่มี
เหตปุจจยัปรงุแตงใหตองถงึชาติ-ชรา-มรณะ-โสกะปรเิทวะ-ทกุข-โทมนสั-อปุายาส  ตอง
เวียนวายตายเกิดอยใูนสงัสารจักรอนัเปนทกุขตอๆ ไป ไมมทีีส่ิน้สดุ  อกีทัง้ภพภมูอิยาง
ต่ำสดุ คอื ทคุคติภพรวมทัง้วตัถธุาตธุรรมภาคดำ อนัเปนทีส่ถติอยขูองสตัวโลก
ภาคมาร ทีช่ือ่วา “เทพบตุร-เทพธดิามาร”

ธาตธุรรมฝายดำ หรอื ภาคมาร ทัง้หมดนีม้มีาในพระบาลวีา “อกสุลา ธมมฺา” ซึง่
ลวนมทีีม่าอนัเปนเหตใุนเหตไุปจนถงึตนๆ เหต ุทีผ่ปูฏบิตัถิงึธรรมกายทีส่ดุละเอยีดเขาไปรไูป
เห็นวา มี “ตนธาตุตนธรรมภาคดำ หรือ ฝายมาร” ที่คอยสอดละเอียด
ธาตธุรรมภาคดำของเขาเขามาสจูติตสนัดานของสตัว โดยประการ เขามา หุม-
เคลอืบ-เอบิอาบ-ซมึซาบ-ปนเปน อยใูนธาตธุรรม เหน็-จำ-คดิ-รู คอื “จติใจ”
ดวย “อธรรม” ของเขาตาม “สายปฏจิจสมุปบาท” คอื อวชิชาเปนปจจัยใหเกิดสงัขาร,
สงัขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ, ... อปุาทาน/กรรมเปนปจจัยใหเกิดภพ, ภพเปนปจจัยให
เกิดชาติ,  ชาติเปนปจจัยใหเกิดชรา-มรณะ-โสกปรเิทวะ-ทกุข-โทมนสั-อปุายาส
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กเิลส-อวชิชา เปนตนนัน้ เมือ่สะสมหมกัดองอยใูนจติตสนัดานของสตัวมากเขา
ชื่อวา “อาสวะ”  เมื่อตกตะกอนนอนเนื่องในจิตตสันดานของสัตวมากๆ เขา ชื่อวา
“อนสุยั” ทีค่อยดลจติดลใจใหสตัวโลกนัน้ปฏบิตัติามอำนาจของมนั เปนโทษ เปนความ
ทกุขเดอืดรอนทัง้ในภพชาตปิจจุบนัและทัง้ในสมัปรายภพ คอื ภพชาตติอๆ ไป ไมมทีีส่ิน้สดุ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสสอนพระภิกษุวา “การพิจารณาใสใจอยาง
รอบคอบใหมากในธรรม ๒ อยางนัน้ [ทีเ่ปนกศุลและอกศุล] นีเ้ปนอาหารแหงธรรมวจิย-
สมัโพชฌงค ทีย่งัไมบงัเกดิขึน้ใหบงัเกดิขึน้ หรอืทีบ่งัเกดิแลว ใหเจรญิบรบิรูณขึน้” และ
ไดตรัสไวใน “ตลิกัขณคาถา” วา

“กณหฺ ํธมมฺ ํวปิปฺหาย สกุกฺ ํภาเวถ ปณฑฺโิต”
“บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย ยังธรรมขาวใหเจริญ”

ธาตธุรรมภาคดำ มกีเิลสอวชิชา เปนตนเหลานีเ้อง ทีค่อยปกปด-บดิเบอืน
ขอมลู ปดห-ูปดตา-ปดใจ ของสตัวโลก มใิหเจรญิวชิชา กำจดัอวชิชา กเิลส-
ตณัหา-อปุาทาน  มใิหสามารถเปดตา (ทพิพจกัษ-ุสมนัตจกัษ-ุพทุธจกัษ)ุ ใหรู
เหน็นรก-สวรรค-นพิพานตามทีเ่ปนจรงิได นบัภพนบัชาตไิมถวน แถมยงัชีน้ำ-
แนะนำผดิๆ ใหผอูืน่หลงโงตามไปดวยมากตอมาก เมือ่แตกกายทำลายขนัธคอื
ตาย ก็ไปเกิดในทุคคติภูมิกันมากมายกายกอง  นาสะพรึงกลัว ที่กระทำ
บาปอกุศลหนัก ก็ถึงอเวจีมหานรก และที่หนักดวยมิจฉาทิฏฐิก็ถึงโลกันตนรก
ไตอยูตามขอบจักรวาลยั้วเยี้ยไปหมด

ผเูจรญิสมถะ-วปิสสนา อนัประดบัดวยอภญิญาและวชิชา คณุเครือ่งชวย
ใหเหน็สภาวธรรมและอรยิสจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงิอยางนี ้ “วปิสสนาญาณ” ยอมเจรญิ
ขึ้นถึงและผานอุทยัพพยานุปสสนาญาณ (ญาณตามเห็นความเกิดและดับแหงนามรูป),
ภงัคานปุสสนาญาณ (ญาณตามเหน็จำเพาะความดบัเดนชดัข้ึนมา),   ภยตปูฏฐานญาณ (ญาณ
อันเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว),  อาทีนวานุปสสนาญาณ (ญาณคำนึงเห็นโทษของ
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สงัขาร),  นพิพทิาญาณ (ญาณคำนงึเหน็สงัขารธรรมมเีบญจขนัธ เปนตน ดวยความเบือ่หนาย)
มุญจิตุกัมยตาญาณ (ญาณหยั่งรูอันใหใครจะพนไปจากการครองขันธและการเวียนวาย
ตายเกดิในสงัสารจกัรอนัเปนทกุข,  ปฏสิงัขานปุสสนาญาณ (ญาณอนัพจิารณาทบทวนเพือ่
จะหาทางออกจากทกุข),  สงัขารุเปกขาญาณ (ญาณอนัเปนไปโดยความเปนกลางวางเฉย
คอื ไมยนิดยีนิรายในเบญจขนัธ)  และ สจัจานโุลมกิญาณ (ญาณเปนไปโดยควรแกการหยัง่รู
อรยิสจั) ไดอยางรวดเรว็ แนนอน

โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระมหาโพธิสัตวเจา ผูไดรับพุทธพยากรณแลว ทาน
ยอมดำรงอยใูนสจัจานโุลมกิญาณภมูนิี ้เปนปรกต ิ จนกวาจะเจรญิบารม-ีอปุบารมี-
ปรมตัถบารม ีเตม็สวนหมดทัง้ ๑๐ ประการ เปนบารม ี๓๐ ทศั ในภพชาตใิด กจ็ะตรสัรู
และบรรลมุรรคผลนพิพานเปนพระพทุธเจาตัง้แตภพภมูนิัน้ได (อาจมชีวงระยะกาล
รอเวลาทีจ่ะเหมาะแกการเสดจ็อบุตัขิึน้ในมนษุยโลกดวยรปูกายอบุตัแิละธรรมกายอบุตั)ิ

(๒.๒) ธาตธุรรมทีม่สีภาวะที่ขาว หรอื ทีบ่รสิทุธิผ์องใส (ธาตธุรรมฝายขาว)
นัน้ กค็อื ธาตธุรรม รวมทัง้พฤตกิรรม และ/หรอื ความประพฤตปิฏบิตัทิางกาย-ทาง
วาจา และทางใจ (เจตนาความคดิอาน) ทีม่สีภาวะเปน “บญุกศุล” หรอื คณุความดี
ทีเ่ปนคณุ กลาวคอื ใหเปนความเจรญิสนัตสิขุ หรอืทีเ่รยีกอกีอยางหนึง่วา “ฝายธรรมะ”
หรอื “ธาตธุรรมฝาย/ภาคพระ” เปนธรรมชาตทิีเ่สรมิสรางคุณความด ีใหบงัเกดิ
ความเจรญิและสนัตสิขุ ยิง่ๆ ขึน้ไป จนถงึความพนทกุขและเปนบรมสขุอยาง
ถาวรตลอดไป ไดแก ทานกศุล-ศลีกศุล-ภาวนากศุล, ศลี-สมาธ-ิปญญา, อธศิลี-อธจิติ-
อธปิญญา, ปฐมมรรค-มรรคจิต-มรรคปญญา,  “ธรรมกาย” เปนธรรมทีร่วมหรอืทีป่ระชมุ
คุณธรรมของพระอริยสงฆ/อริยเจา ถึงของพระพุทธเจา ตั้งแตธรรมกายโคตรภู-
ธรรมกายโคตรภูละเอียด, ธรรมกายพระโสดา-ธรรมกายพระโสดาละเอียด,
ธรรมกายพระสกทาคามี-ธรรมกายพระสกทาคามีละเอียด, ธรรมกายพระ
อนาคาม-ีธรรมกายพระอนาคามลีะเอยีด, ธรรมกายพระอรหตั-ธรรมกายพระ
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อรหตัละเอยีด ถงึธรรมกายตรสัรเูปนพระพทุธเจา สุดละเอยีด ถงึพระพทุธเจา
ตนธาต-ุตนธรรมฝายบญุ/ฝายสัมมาทฏิฐ ิหรอื ภาคพระ

ธาตธุรรมทีม่สีภาวะทีข่าว หรอื ภาคพระ ทัง้หมดนี ้พระบาลวีา “กสุลา ธมมฺา”
นัน้ กม็ทีีม่าจาก ตนธาตตุนธรรมฝายบญุ หรอื ฝายสมัมาทฏิฐิ หรอื ตนธาตตุนธรรม
ภาคพระ  ทีค่อยสอดละเอยีดธาตธุรรมภาคขาว  หรอื ฝายบญุกศุล  หรือ ฝาย
สมัมาทฏิฐ ิ นับตั้งแตทานกศุล-ศลีกุศล-ภาวนากศุล, ศลี-สมาธ-ิปญญา, อธศิลี-อธจิติ-
อธิปญญา (อันมีนัยอยูในอริยมรรคมีองค ๘), ปฐมมรรค-มรรคจิต-มรรคปญญา และ
“ธรรมกาย” คือ ธรรมที่ประชุมคุณธรรมของพระอริยสงฆ/พระอริยเจา ถึงของ
พระพทุธเจา เปนตน เขามาสจูติตสันดานของสตัว  เปนคณุเครือ่งชำระจติตสันดาน
ของสตัวใหสะอาดบรสิทุธิจ์ากอกศุลธรรม (อกสุลา ธมมฺา) หรอื ใหหลดุพนจากธาตุ
ธรรมของภาคมาร ทีเ่ปนเหตเุปนปจจยัใหตองตกอยใูนไตรวฏัฏะ คอื กเิลสวฏัฏะ
กรรมวฏัฏะ และวปิากวฏัฏะ (คอื ความมกีเิลส แลวประกอบกรรมอนัเปนบาปอกศุล แลว
ไดรบัผลเปนความทกุขเดือดรอนตอๆ ไป ไมมทีีส่ิ้นสดุ) นัน้  ใหกลับเปนความเจรญิและ
สนัตสิขุ และถงึทีส่ดุแหงทกุข คอื ถงึความพนทกุข และเปนบรมสขุอยางถาวร
ตลอดไปไดในที่สุด

กุสลาธัมมา คือ ธรรมฝายบุญกุศล หรือ ธรรมภาคพระนี้ เมื่อผูปฏิบัติ
แกกลายิง่ขึน้ กจ็ะกลัน่ตวัเองเปนบารมี ไดแก ทานบารม ีศลีบารม ีเนกขมัมบารมี
ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี
และอุเบกขาบารมี   และเมื่อแกกลายิ่งขึ้น ก็จะกลั่นตัวเองเปนอุปบารมี และ
ปรมตัถบารมี ตามลำดบั

สำหรับผูศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรม ที่ไดบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดี ไดแกกลาเปน
“บารมี” คุณความดีอยางยิ่งยวดขึ้นไปตามลำดับถึงเปน “ปรมัตถบารมี” ครบทั้ง ๑๐
ประการ รวมเปนบารม ี๓๐ ทศั ในภพชาตใิด กจ็ะเปนพลงัใหสามารถจะบำเพญ็สมณธรรม



ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา  161

ถึงมรรค-ผล-นิพพาน ที่สิ้นสุดแหงทุกข และเปนบรมสุขอยางถาวรตามรอยบาท
พระพทุธองคในภพชาตนิัน้ได

(๒.๓) สวนธาตธุรรมทีม่สีภาวะกลางๆ ไมด-ีไมชัว่ ชือ่วา “อพัยากตาธมัมา”
(ธาตธุรรมฝายกลางๆ) นัน้  เมือ่ธาตธุรรมฝายใดมอีำนาจในการครอง “จติใจ” ของสตัว
กเ็ปนไปตามธรรมของฝายนัน้ เปนตนวา “การเดนิ” เปนกริยิากลางๆ แตเมือ่ “อธรรม” ไดแก
กเิลสหยาบประเภทอภชิฌา-พยาบาท-มจิฉาทฏิฐิ  หรอื ราคะ-โทสะ-โมหะ เขาครอบงำจิตใจ
ดลจติดลใจใหประพฤตปิฏบิตัชิัว่ราย เปนบาปอกศุล ไปตามอำนาจของมนั อนัใหผลเปนโทษ-
เปนความทกุขเดอืดรอนตอๆ ไป

แตถา “ธรรมะ” ฝายบญุกศุล ไดแก ทานกศุล-ศลีกศุล-ภาวนากศุล เปนตน เกิด
ขึ้นในจิตตสันดาน  ดลจิตใจใหประพฤติปฏิบัติเปนบุญกุศล/คุณความดี ก็มีผลใหไดรับ
ความเจรญิและสนัตสิขุ ไปตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัิได

ธาตุธรรมทัง้ ๓ ฝายนี ้ เมือ่เกดิข้ึนในจติใจ หรือ เมือ่ตัง้อยใูนจติตสันดาน คอื
ในธาตธุรรม เหน็-จำ-คดิ-ร ู กต็ัง้อยตูรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ คอื ตรงศูนยกลาง
กาย (ฐานที ่๗) ของสตัวนัน้เอง ดงันี้

- ธาตธุรรมฝายขาว หรอื ภาคพระ หรอื ฝายบญุกศุลในระดบัโลกยิธรรม
จะปรากฏขึ้น และ/หรือ ตั้งอยู กลางธาตุธรรม (ดวงธรรมที่ทำใหเปนกาย) และ
เหน็-จำ-คดิ-รู คือ “จติใจ” ของสตัวโลก จากสุดหยาบ คอื กายมนษุยหยาบ-ละเอยีด
ตอๆ ไปถงึ กายสดุละเอยีด คอื กายอรปูพรหม-อรปูพรหมละเอยีด

สวนธรรมฝายขาวหรอืภาคพระ ใน “ระดบัโลกตุตรธรรม” จะปรากฏขึน้และ
ตั้งอยูตรงศูนยกลางธรรมกาย เต็มธาตุธรรม (ดวงธรรมที่ทำใหเปนธรรมกาย) และ
เห็น-จำ-คิด-รู ซึ่งเจริญข้ึนเปน “ญาณรัตนะ” ซึ่งมีขนาดเทาหนาตักและความสูงของ
ธรรมกาย ตั้งแต ธรรมกายโคตรภูหยาบ-ละเอียด ... ถึงธรรมกายพระอรหัต-
พระอรหัตละเอียด ถึงธรรมกายตรัสรูเปนพระพุทธเจา ลวนมีวรรณะขาว
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ใส บริสุทธ์ิ  และ มีรัศมีสวาง ตามศักด์ิแหงบุญบารมี และระดับภูมิธรรมที่
ปฏิบัติได

- ธาตธุรรมฝายดำ หรอื ภาคมาร หรอื ฝายบาปอกศุล เชน กเิลสาสวะ
อนสุยักิเลส และตณัหา ตางๆ จะปรากฏ หมุ-เคลอืบ-เอบิอาบ-ซมึซาบ-ปนเปน ฯลฯ
อยูในธาตุธรรม และเห็น-จำ-คิด-รู คือ “จิตใจ” ของสัตว โดยตั้งอยูรอบนอก
ธาตธุรรมฝายขาว หรอื ภาคพระ ออกไป   ยงัผลใหธาตธุรรมและ เหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื
“จติใจ” ของสตัว เปนธรรมชาตทิีเ่ศราหมอง ขนุมวั ไมผองใส ถงึมวีรรณะดำจรงิๆ
เชน ดวงแก-ดวงเจบ็-ดวงตาย เปนตน

- สวน ธาตธุรรมฝายกลางๆ จะปรากฏระหวางกลางธาตธุรรม ๒ ฝาย ทีก่ลาว
ขางตน

เพราะเหตนุัน้ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุี (สด จนทฺสโร) ผปูฏบิตัธิรรม
ตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย และถงึพระนพิพานของพระพทุธเจา จงึไดสอนให
เจรญิสมถวปิสสนากมัมฏัฐาน โดยประการ ใหรวมธรรมชาต ิ๔ อยาง (เหน็-จำ-คดิ-รู)
ของใจ ใหหยดุในหยดุกลางของหยดุ กลางของกลางๆๆๆ กำเนดิธาตธุรรมเดมิ
นั้นถูกธาตุธรรมขางฝายขาว หรือ ฝายบุญ หรือ ธรรมภาคพระ และเปนที่ตั้ง
ของดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย และเหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื “จติใจ” เพือ่อบรมใจใหหยดุ-นิง่
เปนสมาธติัง้มัน่ ผองใสจากกเิลสนวิรณเครือ่งกัน้ปญญา และออนโยนควรแกงาน เจรญิ
อภญิญาและวชิชา คณุเครือ่งชวยใหเหน็แจงรแูจงสภาวธรรมและอรยิสจัจธรรม ตามที่
เปนจริง และใหดับหยาบไปหาละเอียด เปนการทำนิโรธดับสมุทัย ตามนัย
แหงอริยสัจ ๔ โดยประการ ละอกุศลจิตของกายในภพ ๓ ใหหลุดพนจาก
ธาตธุรรมภาคดำ หรอื ฝายมาร และไดเขาถึง-ไดร-ูไดเหน็-ไดเปน กายในกาย
เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ฝายบญุกศุล และถงึ “ธรรมกาย”
ธรรมฝายขาวใสบริสุทธิ์ อันเปนธรรมที่รวม หรือ ประชุมคุณธรรมของ
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พระอริยสงฆ/พระอริยเจายิ่งๆ ขึ้นไป ถึงธรรมกายพระอรหัต และธรรมกาย
ตรสัรเูปนพระพทุธเจา ตามศักดิแ์หงบารม ีและตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัติาม
รอยบาทพระพทุธองคได นั้นแหละ คือ ธรรมภาคพระ โดยแท สมตามพระพทุธ-
ดำรสัทีต่รัสในตลิกัขณคาถา วา

“บัณฑิตพึงละธรรมดำ ยังธรรมขาวใหเจริญ”
อนึ่ง เพื่อใหเขาใจเหตุและผลของการปฏิบัติภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึง

ธรรมกาย และถงึพระนพิพานของพระพทุธเจา ทีพ่ระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ
พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนฺทสโร) ทานไดปฏบิตัแิละสอน   จงึขออธบิายเพิม่เติม เพ่ือให
เขาใจยิง่ขึน้ ดงันี้

เมือ่โอกกนัตสิมัยทีส่ตัวผหูยัง่ลงสคูรรภมารดา คอื มาต้ังปฏสินธวิญิญาณในมดลกู
ของมารดาในเบื้องตน เปน “กลลรูป”  ดวยบุญกุศลระดับ “มนุษยธรรม” ปรุงแตง
(ปุญญาภิสังขาร) ใหมาเกิดเปนมนุษย ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรม นั้น  มาดวย
“รปูขนัธ” ของกายมนษุยละเอยีด และ “นามขนัธ ๔” (เวทนา-สญัญา-สงัขาร-วญิญาณ)
ขยายสวนหยาบออกมาจากธาตลุะเอยีดของขนัธ ๕  ซึง่ตัง้อยกูลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ
ของกายมนษุยละเอยีด นัน่แหละ คอื ธาตลุะเอยีดของ “รปูขนัธ” เปนดวงใสบรสิทุธิข์นาด
เทาประมาณเมลด็โพธิ์/เมลด็ไทร ขยายสวนหยาบออกมาเปน “ดวงกาย” ขนาดมาตรฐาน
ปานกลาง ประมาณเทาฟองไขแดงของไขไก  มีธาตลุะเอยีดของมหาภตูรปู ๔ คอื “ธาตนุ้ำ”
เปนดวงกลมใสอยูดานหนา  “ธาตุดิน” อยูดานขวา  “ธาตุไฟ” อยูดานขางหลัง และ
“ธาตุลม” อยูขางซาย  มีสายใยเชื่อมโยงจากธาตุทั้ง ๔ มาตรงกลาง ซึ่งเปนที่ตั้งของ
“อากาศธาตุ” ตรงกลางอากาศธาตเุปน “วญิญาณธาตุ”  เปนดวงใสบรสิทุธิ ์และมรีศัมี
สวาง มากนอยตามระดบัภมูธิรรมทีส่ัง่สมอบรมมา

อนึง่ ตามสาย “ปฏจิจสมปุบาทธรรม” นัน้ อวชิชาเปนปจจัยใหเกิดสงัขาร,  สงัขาร
เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ,  วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป,  นามรูปเปนปจจัยใหเกิด
สฬายตนะ, ... อปุาทานเปนปจจยัใหเกดิภพ,  ภพเปนปจจยัใหเกดิชาติ,  ชาตเิปนปจจยัใหเกดิ
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ชรา-มรณะ-ทกุข-โทมนสั-อปุายาส เปนตนนัน้ จงึทำใหเหน็เหตปุจจยัใหเกดิเบญจขนัธ วา
๑) อวชิชา-ตณัหา-อปุาทาน-กรรม และอาหาร ซึง่ธาตลุะเอยีดของมหาภตูรปู ๔ ไดแก

ธาตุน้ำ-ธาตุดิน-ธาตุไฟ-ธาตุลม นั่นแหละ ทำหนาที่ปรุงแตงอาหารซึ่งเปนธาตุหยาบ
ใหธาตลุะเอยีดของรปูขนัธซึง่ต้ังอยตูรงกลาง “กลลรปู”  เจริญเตบิโตขึน้เปนกายเนือ้ เปน
“รปูขนัธ” สวนหยาบ

๒) อวชิชา-ตณัหา-อปุาทาน-กรรม และผสัสะ เปนปจจัยใหเกิด “นามขนัธ ๓” คือ
เวทนา-สญัญา และสงัขาร

๓) อวชิชา-ตณัหา-อปุาทาน-กรรม และรปูขนัธ กับ นามขนัธ ๓ เปนปจจัยใหเกิด
“วญิญาณ” รวมเปนนามขนัธ ๔   อนึง่ อวชิชา ก็เปนปจจัยใหเกิด สงัขาร,  สงัขารกเ็ปน
ปจจัยใหเกิดวิญญาณ, และวญิญาณก็เปนปจจัยใหเกิด “นามรปู” ดวยเชนกนั

โดยนัยนี้ ตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ ซึง่แตเดมิเปนทีต่ัง้ของกลลรปู  จงึเปนที่
ตัง้ธาตลุะเอยีดของทัง้รูปขนัธ ๑ และทัง้นามขนัธ ๔  เปนดวงกลมใส  มขีนาดเลก็ยิง่กวา
เมลด็โพธิ/์เมลด็ไทร  ตัง้ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ ตอจากธาตลุะเอยีดของรปูขนัธ  กลางของกลาง
ซึง่กันและกนัเขาไปภายใน  คอื

ธาตลุะเอยีดของ “เวทนาขนัธ”  ตัง้อยตูรงกลางธาตลุะเอยีดของรปูขนัธ  ขยาย
สวนหยาบออกมาเปน “ดวงเห็น” (เห็นดวยใจ)  มีขนาดเทาเบาตาของผูเปนเจาของ  มี
“ธาตเุหน็” อยใูนทามกลางนัน้ ทำหนาทีเ่สวยอารมณสขุ-ทกุข-ไมสขุไมทกุข

ธาตุละเอียดของ “สัญญาขันธ” ตั้งอยูตรงกลางธาตุละเอียดของเวทนาขันธ
ขยายสวนหยาบออกมาเปน “ดวงจำ”  ขนาดประมาณเทาดวงตาทัง้หมด   ม ี“ธาตจุำ” อยู
ในทานกลางนัน้ ทำหนาทีจ่ดจำอารมณตางๆ (รปู-เสยีง-กลิน่-รส-โผฏฐัพพะ) ทีม่ากระทบ

ธาตุละเอียดของ “สังขารขันธ”  ตั้งอยูตรงกลางธาตุละเอียดของ สัญญาขันธ
ขยายสวนหยาบออกมาเปน “ดวงคิด”  ขนาดประมาณเทาดวงตาดำ แตใสบริสุทธิ์  มี
“ธาตคุดิ” อยใูนทามกลางนัน้   ดวงคดิลอยอยใูนเบาะน้ำเลีย้งของหวัใจ (เม่ือแรกเกดิใสบรสิทุธิ)์
ประมาณเทา ๑ ซองมอืของผเูปนเจาของ  ทำหนาทีค่ดิหรอื นอมไปสอูารมณ
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ธาตุละเอียดของ “วิญญาณขันธ” ตั้งอยูตรงกลางธาตุละเอียดของสังขารขันธ
ใสบรสิทุธิ ์ขยายสวนหยาบออกมาเปน “ดวงรู”  ขนาดประมาณเทาดวงตาดำ  ม ี“ธาตรุู”
อยใูนทามกลางนัน้  ทำหนาทีร่บัรอูารมณตางๆ ทีม่ากระทบ

“วญิญาณธาตุ” ทีต่ัง้อยทูามกลางอากาศธาต ุ ตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ (ทีม่า
ตัง้ปฏสินธวิญิญาณ) นั้น   เมือ่ทำหนาที ่ ธรรมชาต ิ๔ อยางของ “ใจ” กท็ำหนาทีพ่รอม
ดวยธาตลุะเอยีดของนามขนัธ ๔ ซึง่ขยายสวนหยาบออกมา เปน ดวงเหน็-ดวงจำ-ดวง
คดิ และดวงร ูนีแ้หละ ทำหนาทีพ่รอมกนัดจุขายของใยแมงมมุ กลาวคอื เมือ่มอีารมณ
ภายนอก (รปู-เสยีง-กลิน่-รส-โผฏฐพัพะ) อะไรมากระทบ  เหน็-จำ-คดิ-ร ูกท็ำหนาทีพ่รอม
กนัทนัท ี  ดงัตวัอยาง เมือ่มเีหตปุจจยั ฝายบญุกศุล (กสุลาธมัมา) ใดมาปรงุแตง “จติใจ”
(เห็น-จำ-คิด-รู) ก็เปลี่ยนวาระ คือ ตกศูนย (วางหายไป) ยังศูนยกลางกายฐานที่ ๖
ปรงุเปนจติใจดวงใหม  ตัง้อยตูรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายใหม เกดิเปนเบญจขนัธ
และภพ-ภมูใิหม (ตามสายปฏจิจสมปุบาทธรรม)  คอื มทีัง้รูปธรรมหรอืรปูขนัธ (กายในกาย)
กบัทัง้นามธรรม คอื นามขนัธ ๔ ทีเ่ปนสคุติภพดวยปญุญาภสิงัขาร หรอื อเนญชาภสิงัขาร
ปรงุแตง แลวแตกรณ ี  ตามระดบัภมูธิรรม  ไดแก มนษุยธรรม-เทวธรรม-พรหมธรรม
ลอยเดนขึน้มาตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗  และดลจติใจใหปฏบิตัหิรอืดำเนนิชวีติไปใน
ทางเจรญิและสนัตสิขุ และ/หรอื เมือ่ตายกน็ำไปเกดิในภพ/ภมูใิหม เปนสคุตภิพ

ถาเปนกรณอีปญุญาภสิงัขารปรงุแตง กจ็ะเกดิเบญจขนัธ และภพ-ภมูใิหม ทีเ่ปน
ทุคคติภพ ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรม  ลอยเดนขึ้นมาตรงศูนยกลางกายฐานที่ ๗
ดลจติดลใจใหปฏบิตั ิหรอืดำเนนิชวีติไปในทางเสือ่ม เปนโทษ หรอืเปนความทกุขเดอืดรอน และ/
หรือ นำใหไปเกดิในภพ/ภมูใิหม เปนทคุคตภิพ

ไดเหน็สภาวะของสงัขารธรรม คอื เบญจขนัธ และภพ/ภมูขิองสตัว ทีป่ระกอบ
ดวยปจจัยปรุงแตงที่ตองเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย (ฝายบุญกุศล-บาปอกุศล หรือ
ฌานทีไ่มหวัน่ไหว) ทีป่รงุแตง ดบัแลวกเ็กดิๆๆ ทนัท ีตามสายปฏจิจสมปุบาทธรรม
เปนปจจุบนัธรรม  นีเ้ปนวปิสสนาปญญา อนัเหน็แจงแทงตลอดในพระไตรลกัษณ
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จากการทีไ่ดทัง้รแูละทัง้เหน็ อยางชัดเจนแจมแจง ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด
ธรรมปฏบิตั ิโดยวธิเีจรญิวปิสสนามสีมถะเปนเบือ้งตนนี ้ชวยใหโพชฌงค

๗ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทั้งสติสัมโพชฌงค และธัมมวิจยสัมโพชฌงค รวมทั้ง
วิปสสนาญาณ เจริญขึ้นอยางรวดเร็ว  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อผูปฏิบัติ
ไดถึงธรรมกายที่ละเอียดๆ ไป จนสุดละเอียด ยิ่งชวยใหวิปสสนาญาณเจริญ
ขึ้นถึงโคตรภูญาณ ไดทันที  โดยไมตองผาน (เพราะไมเกิด) วิปสสนูปกิเลส
เหมือนอยางการเจริญภาวนาโดยวิธี “ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส” ของผูเจริญ
ภาวนาทีม่ไิดอบรมจติ (สมถภาวนา) ใหตัง้มัน่ในระดบัฌานจติ เปน “สมัมาสมาธ”ิ
ใหจิตผองใส ควรแกงานเจริญอภิญญาและวิชชา คุณเครื่องชวยใหเจริญ
วปิสสนาปญญา จากการพจิารณาเหน็กายในกาย เหน็เวทนาในเวทนา เหน็จติในจติ
และเหน็ธรรมในธรรม ทัง้ ณ ภายนอก และ ณ ภายใน ใหเหน็แจงสภาวธรรมตาม
ธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ ดวยการทีไ่ดทัง้รแูละทัง้เหน็กอน จงึยอมมโีอกาสทีจ่ะเกดิ
วิปสสนูปกิเลสไดมาก

สวนผูเจริญภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึงธรรมกายและพระนิพพาน
ของพระพทุธเจา พลงัสมถะและวปิสสนายอมเจรญิไดสดัสวนสมดลุกัน อภญิญา
ไดแก ทพิพจกัษุ-ทพิพโสต และวชิชา พรอมทัง้ญาณรตันะของธรรมกายทีบ่รสิทุธิ์
ผองใส ยอมเกิดและเจริญขึ้น เปนคุณเครื่องชวยใหเห็นแจง-รูแจงสัจจธรรม
ตามทีเ่ปนจรงิ (ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด) วปิสสนปูกเิลสจงึไมเกดิขึน้  ดงัตวัอยาง
การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม คอื อรยิสัจ ๔  ดังนี้

พงึทราบเปนขอมลูเบือ้งตนไวกอนวา การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม คอื อรยิสจั ๔
ดวย “สจัจญาณ” นัน้ การพิจารณาเหน็ “ทกุข” และ “สมุทยั” เหตแุหงทกุขในบคุคลอืน่
ผูมิไดศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรม จะเห็นปรากฏชัดเจนกวาการพิจารณาเห็น
“ทุกข” และ “สมุทัย” ในตนเอง หรือ ผูที่กำลังศึกษาสัมมาปฏิบัติดีอยูแลว หรือ ใน



ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา  167

พระอรยิเจา   เพราะธาต-ุธรรม (บญุกุศล-บาปอกศุล) ไดรบัการชำระใหบรสิทุธิ ์ ผองใส
ไปในตวัขณะปฏบิตัธิรรมอยแูลว   “ทกุข” และ “สมุทยั” จงึปรากฏจางเบาบางลงตามระดบั
ภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิดอยแูลว

ในทางกลบักนั สวนการพจิารณาเหน็ “นโิรธ” และ “มรรค” ในตนเอง หรอื ผทูีก่ำลงั
ศกึษาสัมมาปฏบิตัดิอียแูลว หรอืในพระอรยิเจา จะเหน็ปรากฏชดัเจนกวาการพจิารณา
เหน็ “นโิรธ” และ “มรรค” ในบคุคลอืน่ผมูไิดศกึษาสัมมาปฏบิตัพิระสทัธรรม เปนธรรมดา

เพราะทานทีก่ำลงัไดศกึษาสัมมาปฏบิตัพิระสทัธรรมดอียู และ/หรอืพระอรยิเจา
ทานกำลังไดกระทำ หรือ ไดกระทำใหทุกขดับเพราะเหตุดับได ตามสมควรแก
ภมูธิรรมของทานแลว   “ทกุข” และ “สมุทยั” ของทานผเูชนนี ้จงึจืดจาง-เบาบางลง
ถึงหมดสิน้ไป   “นโิรธ” และ “มรรค” ของทานจงึปรากฏขึน้และเจรญิขึน้ใหเหน็
ไดชัดเจน ตามระดับภูมิธรรมของผูศึกษาสัมมาปฏิบัติไดแตละทาน หมายความ
วา ผมูภีมูธิรรมเสมอกนัยอมร-ูยอมเหน็ กนัได ในระหวางผมูภีมูธิรรมเสมอกนั   ผมูภีมูธิรรม
สูงกวายอมเห็นภูมิธรรมของผูมีภูมิธรรมต่ำกวา แตผูมีภูมิธรรมต่ำกวายอมเห็นไมถึง
ภมูธิรรมของผทูีม่ภีมูิธรรมสงูกวา เปนธรรมดา

เพราะเหตุนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดตรัสสรรเสริญคุณของสมาธิ และ
แนะนำใหพระภิกษุพึงเจริญสมาธิวา๗๐

“สมาธ ึภกิขฺเว ภาเวถ.  สมาหโิต ภกิขฺเว ภกิขฺ ุยถาภตู ํปชานาต.ิ”
“ภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงเจรญิสมาธ ิ ภกิษผุมูจีติตัง้มัน่แลว

ยอมรตูามความเปนจรงิ  [วา นีท้กุข นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนโิรธ นีท้กุข-
นิโรธคามินีปฏิปทา]”

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาจึงไดตรัสสอนให เจรญิภาวนา พจิารณาเหน็กายในกาย
เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต และเห็นธรรมในธรรม เปนทั้ง ณ ภายนอก (คือ
สวนหยาบ)  และทัง้ ณ ภายใน (คอื สวนละเอยีดเขาไปจนสดุละเอยีด)
๗๐ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๘  สงัยตุตนกิาย สฬายนตวรรค ขอ ๑๔๗, หนา ๙๙-๑๐๐.
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ทีพ่ระพทุธองคทรงสอนสตปิฏฐาน ๔ ในมหาสตปิฏฐานสตูรนัน้ เปนเพยีงตวัอยาง
ธรรมปฏบิตัเิบือ้งตนของการพจิารณาเหน็กายในกาย เหน็เวทนาในเวทนา เหน็จติในจติ
และเห็นธรรมในธรรม โดยอาศัยเหตุปจจัยภายนอก (คือ กาย-เวทนา-จิต-ธรรม ของ
กายมนษุยหยาบ) ชือ่วา พจิารณาเหน็กายในกาย ... ณ ภายใน (ตวัเอง)    ถานอมเอา
กาย-เวทนา-จติ-ธรรม ของบคุคลอืน่มาพจิารณาเทยีบเคยีงกบัของตวัเอง  ชือ่วา พจิารณา
เหน็กายในกาย ... ณ ภายนอก เทานัน้

พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏิบัติ ๗ ประการ๗๑  อันจะเปนเหตุใหธรรมวิจย-
สมัโพชฌงคเกดิและเจรญิขึน้ บรบิรูณ  และเปนไปเพือ่ละนวิรณ ซึง่เปนฝายทำใหจกัษคุอืปญญา
มดืมัว ไมแจมแจง ใหจักษุบรสิุทธิผ์องใส คอื

“๑) ความเปนผมูากดวยการไตถาม คอื การทีพ่ระโยคาวจรไตถาม
ถงึความเนือ้ความแหงขันธ ธาต ุอายตนะ อนิทรยี พละ โพชฌงค องคมรรค
ฌาน สมถะและวปิสสนา  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัิไดอยางนี ้ธรรมวจิย-
สมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิขึน้

๒) การทำวตัถทุัง้หลายภายในและภายนอกใหสดใส คอื เม่ือผม
ขน เลบ็ ของพระโยคาวจรนัน้ยาว หรอืวารางกายมโีทษมาก และเปอนดวย
เหงือ่ไคล  ชือ่วา วตัถุภายในไมสดใส ไมหมดจด   จวีรทีค่ร่ำครา เปอนเปรอะ
เหมน็สาบ หรอืวา เสนาสนะรกเรือ้ ชือ่วา วตัถภุายนอกไมสดใส คอืไมสะอาด
เมือ่เปนอยางนี ้แมญาณในจติและเจตสกิทีเ่กดิขึน้ในวตัถภุายในและภายนอก
นั้นยอมไมสดใส ไมบริสุทธิ์ไปดวย  ดุจแสงของเปลวประทีปที่ไมแจมใส
เพราะอาศยัโคม ไส และน้ำมันทีไ่มสะอาด   เพราะฉะนัน้  พระโยคาวจรจงึ
ควรทำวัตถุทั้งภายในและภายนอก  ทั้งเบื้องบนและเบื้องลาง ใหสดใส
ดวยการตัดผมเปนตน  ดวยการทำใหรางกายเบา ดวยการถายยา และ
ดวยการถูและอาบน้ำ   ควรทำวัตถุภายนอกใหสดใส  ดวยทำสูจิกรรม
การซกั และเกบ็งำ  ทำความสะอาดของใชเปนตน  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิัติ
ไดอยางนี ้ ธรรมวจิยสมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิข้ึน

๗๑ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๒๔-๒๒๖.
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๓) การปรบัอนิทรยีใหเสมอกนั   คอื การทีพ่ระโยคาวจรทำอนิทรยี
ทัง้หลายมศีรทัธาเปนตนใหเสมอกนั   เพราะถาสทัธนิทรยีของผบูำเพญ็เพียร
แกกลา  อนิทรยีขออืน่ๆ ออน   ทนีัน้ วริยินิทรยียอมไมอาจทำปคคหกจิ
(กจิคอืการยกจติไว)    สตนิทรยีจะไมอาจทำอปุฏฐานกจิ (กจิคอืการอปุการะ
จิต)  สมาธินทรียจะไมอาจทำอวิกเขปกิจ (กิจคือการทำจิตไมใหฟุงซาน)
ปญญินทรยียอมไมอาจทำทสัสนกจิ (กจิคอืการเหน็ตามเปนจริง)   เพราะ
ฉะนัน้ สทัธนิทรยีอนักลานัน้  ตองทำใหลดลงเสยีดวยพจิารณาสภาวะแหง
ธรรม ดวยไมทำไวในใจ

ถาวริยินิทรยีกลา  สทัธนิทรยียอมไมอาจทำอธโิมกขกิจได (กจิคอืการ
นอมใจเชือ่)   อนิทรยีนอกนี ้กจ็ะไมอาจทำกจินอกนีแ้ตละขอได  เพราะ
ฉะนัน้ วริยินิทรยีอนักลานัน้ ตองทำใหลดลงดวยการเจรญิปสสทัธสิมัโพชฌงค
เปนตน  แมในขอนัน้ กพ็งึแสดงเรือ่งพระโสณเถระ   ความทีเ่มือ่ความกลา
แหงอนิทรยีอันหนึง่มีอยู  อนิทรยีนอกนี ้จะไมสามารถทำกจิของตนๆ ได
พึงทราบในอินทรียที่เหลืออยางนี้แล

ในอนิทรยี ๕ นี ้บณัฑติทัง้หลาย สรรเสรญิความเสมอกนัแหงสทัธา
กับปญญา และสมาธิกับวิริยะ  เพราะคนมีสัทธาแกกลาแตปญญาออน
จะเปนคนเชือ่งาย  มกัเลือ่มใสในสิง่อนัไมเปนสาระ [ไมใชพระรตันตรยั].   สวน
คนมปีญญากลา แตสทัธาออน  กม็กัจะตกไปขางอวดด ีเปนคนแกไขไมได
เหมอืนโรคทีเ่กดิจากการด้ือยา มกัคดิไปวา ทำจติใหเปนกศุลเทานัน้กพ็อแลว
ดงันี ้แลวไมทำบญุมีทานเปนตน ยอมจะเกดิในนรก   ตอเมือ่ธรรมทัง้ ๒
เสมอกนั  บคุคลจงึจะเลือ่มใสในสิง่อนัเปนสาระ [คอืพระรตันตรยั]

โกสชัชะ (ความเกยีจคราน) มกัครอบงำคนมสีมาธกิลาแตวริยิะออน
เพราะสมาธิเปนฝายโกสัชชะ  อุทธัจจะยอมครอบงำคนมีวิริยะกลาแต
สมาธอิอน เพราะวริยิะเปนฝายอทุธจัจะ   แตสมาธทิีม่วีริยิะประกอบเขา
ดวยกนัแลว จะไมตกไปในโกสชัชะ   วริยิะทีม่สีมาธปิระกอบพรอมกนัแลวจะ
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ไมตกไปในอุทธัจจะ   เพราะฉะนั้น อินทรียทั้ง ๒ นั้น พระโยคาวจรพึง
ทำใหเสมอกนั   ดวยวา อปัปนาจะมไีด กเ็พราะความเสมอกนัแหงอนิทรยี
ทัง้ ๒

อีกอยางหนึ่ง สัทธาที่มีกำลังมาก ยอมเหมาะสำหรับผูบำเพ็ญ
สมถกัมมัฏฐาน เพราะเมื่อสัทธามีกำลังมาก เธอเชื่อดิ่งลงไป จักบรรลุ
อปัปนาได    สำหรบัสมาธแิละปญญาเลา  สมาธทิีม่กีำลงัมากเหมาะสำหรบั
ผบูำเพญ็สมถกรรมฐาน  ดวยเมือ่เอกคัคตามกีำลงัอยางนัน้   เธอจะบรรลุ
อปัปนาได    ปญญาทีม่กีำลงัเหมาะสำหรบัผบูำเพญ็วปิสสนากรรมฐาน
เพราะเมือ่ปญญามีกำลงัอยางนัน้ เธอยอมจะบรรลลุกัขณปฏเิวธ [เหน็แจง
ไตรลกัษณ] ได   อนึง่ แมเพราะสมาธแิละปญญาทัง้ ๒ เสมอกนั อปัปนาก็
คงมไีด  สวนสติ มกีำลงัในทีท่ัง้ปวงจงึควร เพราะสตริกัษาจิตไวไมใหตกไป
ในอทุธจัจะ เพราะอำนาจแหงสัทธาวริยิะ และปญญาอนัเปนฝายอทุธจัจะ
และรักษาจิตไวแต [จาก] ความตกไปในโกสัชชะ  เพราะสมาธิเปนฝาย
โกสชัชะ  เพราะฉะนัน้ สตนิัน้ จงึจำปรารถนาในทีท่ัง้ปวง  ดจุเกลอืสะตุ
เปนสิง่ทีพ่งึปรารถนาในกบัขาวทัง้ปวง  และดจุสรรพกมัมิกอำมาตย (ผรูอบ
รใูนการงานทัง้ปวง) เปนผพูงึปรารถนาในสรรพราชกจิฉะนัน้ เพราะฉะนัน้
พระผมูพีระภาคเจาจงึตรสัวา สตเิปนคณุชาตจิำปรารถนาในทีท่ัง้ปวง

๔) การหลกีเวนบคุคลทรามปญญา คอื การทีพ่ระโยคาวจรหลกีเวน
เสียใหไกลจากบุคคลทรามปญญา ผูไมหยั่งลงสูการพิจารณาความเกิดขึ้น
และดับไปแหงเบญจขันธ เปนตน  เมื่อพระโยคาวจรปฏิบัติไดอยางนี้
ธรรมวจิยสมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิข้ึน

๕) การคบหาบคุคลผมูปีญญา คอื การทีพ่ระโยคาวจรพจิารณาคบหา
บคุคลผมูปีญญา ผพูจิารณาเหน็ความเกดิขึน้และความเสือ่มไปแหงเบญจขนัธ
เปนตน  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้   ธมัมวิจยสมัโพชฌงคกย็อม
จะเกดิขึน้
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๖) การพจิารณาปาฐะทีต่องใชปญญาอนัลกึ  คอื การทีพ่ระโยคาวจร
พิจารณาเพื่อความแตกฉานดวยปญญา อันเปนไปในธรรมทั้งหลายมีขันธ
เปนตน อนัละเอยีด  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ธมัมวจิยสมัโพชฌงค
กย็อมจะเกดิข้ึน

๗) ความนอมจติไปในธมัมวจิยะนัน้ คอื การทีพ่ระโยคาวจรนอมจติ
ไป เพ่ือใหธมัมวิจยสมัโพชฌงคเกิดข้ึนในอริยิาบถทัง้หลายมกีารยนื การนัง่เปน
ตน  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ธมัมวจิยสมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิข้ึน”

ธมัมวจิยสมัโพชฌงคนี ้ทีเ่กิดข้ึนดวยดวยเหต ุ๗ ประการดงักลาวนี้
ยอมเจรญิเตม็ทีเ่มือ่พระโยคาวจรบรรลอุรหตัตมรรค

(๓) เหตเุกดิวิริยสัมโพชฌงค
พระผมูพีระภาคตรสัธรรมทีเ่ปนอาหารหรอืเหตเุกดิแหงวริยิสมัโพชฌงค วา

“ภกิษุทั้งหลาย การรกัษาความเพยีร คอื ความพยายามบากบัน่
อยางตอเนือ่ง มใิหขาดสาย เปนสิง่ทีจ่ำเปนตองกระทำ  การพจิารณา
ใสใจอยางรอบคอบใหมาก ในการรักษาความเพียรอยางตอเนื่องมิให
ขาดสายนัน้  พงึกระทำการพจิารณาใสใจใหมาก ดวยความรอบคอบ
ดงัทีก่ลาวนี ้ เปนอาหารแหงวิริยสัมโพชฌงคทีย่ังไมเกดิ ใหบังเกดิข้ึน
หรอืทีบ่งัเกดิแลว ใหเจรญิบรบิรูณขึน้”๗๒

อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏบิตัอินัจะเปนเหตใุหวริยิสมัโพชฌงคเกิด
ขึน้ เจริญบรบิรูณ  และเปนไปเพือ่ละนวิรณซึง่เปนฝายทำใหจกัษคุอืปญญามดืมวั ไมแจมแจง
ไว  ม ี๑๑ ประการ๗๓ คอื

“๑) การพจิารณาเหน็ภยัในอบาย คอื เม่ือพระโยคาวจรพจิารณาเหน็
ภยัของสตัวผเูกดิในอบายอยางนีว้า  ในนรก เวลาเสวยทกุขใหญ นบัตัง้แต
ถกูจองจำดวยเครือ่งจองจำ ๕ อยาง กด็ ี  ในพวกดริจัฉาน เวลาถกูจบัดวย

๗๒ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๓๖๗, หนา ๙๖-๙๗.
๗๓ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๒๗-๒๓๐.
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เครือ่งจบัสตัวมแีหและไซดกัปลาเปนตน กด็ ี เวลาถกูเขาทิม่แทงดวยปฏกั
แลวตอนใหลากเกวยีนเปนตนไป เปนตน กด็ ี  ในพวกเปรต เวลาเดอืดรอน
ดวยความหวิกระหาย ถงึหลายพนัปหรอืพทุธนัดรหนึง่ กด็ ีในหมยูกัษอสรู
ทีช่ือ่วากาลกญัจกิะ เวลาเสวยทกุขเพราะลมและแดดเปนตน ดวยอตัตภาพ
ทีม่เีพยีงหนงัหมุกระดกูขนาด ๖๐ ศอก และ ๘๐ ศอก กด็ ี กไ็มมใีครสามารถ
ทำใหวริยิสมัโพชฌงคเกดิขึน้ได ดงันี ้ยอมเปนเหตใุหวริยิสมัโพชฌงคเกดิขึน้ได

๒) ความเปนผเูหน็อานสิงสแหงความเพยีรอยเูปนประจำ คอื เม่ือ
พระโยคาวจรพจิารณาเหน็อานสิงสอยางนีว้า “คนเกยีจครานไมสามารถบรรลุ
โลกตุตรธรรม ๙ ได  แตผลูงมอืทำความเพยีรเทานัน้ จงึจะสามารถบรรลุ
โลกตุตรธรรม ๙ ได   การบรรลโุลกตุตรธรรม ๙ ไดดงัทีก่ลาวมานีเ้ปน
อานสิงสของความเพยีร” ดงันี ้ยอมเปนเหตใุหวริยิสมัโพชฌงคเกิดข้ึนได

๓) การพจิารณาเหน็ทางดำเนนิ   คอื เม่ือพระโยคาวจรพจิารณา
เห็นขอปฏิบัติอันเปนทางดำเนินแหงพระศาสดาและพระสาวกอยางนี้วา
พระศาสดาและพระสาวกดำเนนิไปแลวอยางน้ี   เราควรดำเนนิตามทางที่
พระพทุธเจา พระปจเจกพทุธะ และมหาสาวกทัง้ปวง ดำเนนิไปแลว และ
ทางนัน้ คนเกยีจครานหาอาจดำเนนิไปไดไม  เมือ่พระโยคาวจรพจิารณา
เหน็ทางดำเนนิแหงพระศาสดาเปนตน ดงันีแ้ลว  วริยิสมัโพชฌงคยอมจะเกดิ
ขึน้ได

๔) การบชูายกยองนบัถอืการเทีย่วบณิฑบาต  คอื  เม่ือพระโยคาวจร
พจิารณาเหน็การบชูายกยองนบัถอืการเทีย่วบณิฑบาตอยางนีว้า “คนทัง้หลาย
ทีบ่ำรงุทานดวยปจจยั ๔ มบีณิฑบาตเปนตน มใิชญาต ิและมใิชทาสรบัใช
ของทานเลย  แมพวกเขาจะถวายปจจัย ๔ มอีาหารบณิฑบาตเปนตน อนั
ประณตี  เพราะคดิวา ‘พวกเราอาศยัทานเลีย้งชพี’ กห็ามไิด  แตทีแ่ทพวก
เขาหวงัวาการกระทำกศุลของตนจะมผีลใหญ จงึไดถวาย.  แมพระศาสดา
กท็รงพจิารณาเหน็เหตนุัน้อยางนีว้า ‘ภกิษุนี ้ใชสอยปจจัยเหลานีแ้ลว จกัมี
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รางกายแขง็แรงมาก อยสูบายในภายภาคหนา’ ดงันี ้จงึทรงอนญุาตปจจัย
แกทาน  อกีประการหนึง่ พระศาสดาทรงดำรวิา ‘ภกิษุนี ้เม่ือใชสอยปจจัย
เหลานี้แลวนั่นแหละ ก็จักบำเพ็ญสมณธรรมพนจากวัฏฏทุกขได’ จึงทรง
อนญุาตปจจัยเหลานัน้  บดันี ้ทาน ในกาลขางหนาเมือ่เกยีจครานอย ูกไ็ด
ชือ่วาไมบชูายกยองนบัถอืการเทีย่วบณิฑบาตนัน้  เพราะวาผลูงมอืทำความ
เพียรเทานัน้ จงึจะไดชือ่วา บชูายกยองนบัถอืการเทีย่วบณิฑบาต ดงันี ้ ยอม
เปนเหตใุหวริยิสมัโพชฌงคเกดิขึน้ได เหมอืนทีเ่กดิขึน้แกพระมหามติตเถระ
ผพูจิารณาเหน็การบชูายกยองนบัถอืการเทีย่วบณิฑบาต ฉะนัน้

เร่ืองมวีา พระเถระอยปูระจำในถ้ำกสกะ   มหาอบุาสกิาคนหนึง่ใน
หมบูานอนัเปนทีเ่ทีย่วไปของพระเถระนัน้แล ปรนนบิตัพิระเถระเปนประจำ
เพราะคดิวาเปนเหมอืนลกูชายของตน  ตอมาวนัหนึง่เมือ่นางไปปา จงึกลาว
กะธดิาวา  ‘แม ขาวสารเกาอยใูนทีโ่นน น้ำนมอยใูนทีโ่นน เนยใสอยใูนที่
โนน น้ำออยอยใูนทีโ่นน  เจาจงหงุขาวแลวถวายพรอมกบัน้ำนมเนยใสและ
น้ำออยในเวลาพระผเูปนเจาผเูปนมติรเปนพีช่ายของเจามาแลวเถิด และเจา
พงึบรโิภคดวย.   อนึง่ เม่ือวาน แมบรโิภคขาวตังทีส่กุดวยน้ำสมแลว’.  ธดิา
จงึถามวา ‘แม กลางวนัแมจักกินอะไร’  มารดาจึงกลาววา ‘ลกู เจาจงใช
ขาวสารปนรำ ตมใหเปนขาวยาคเูปรีย้วใสผกัสดวางไว’

พระเถระหมจีวรเสรจ็ พอนำบาตรออกไปกไ็ดยนิเสยีงนัน้ จงึสอนตนวา
‘ไดยนิวา มหาอบุาสกิาบรโิภคขาวตังทีส่กุดวยน้ำสมแลว  แมในเวลากลาง
วนักจ็กับรโิภคขาวยาคเูปรีย้วทีใ่สผกัสด  ถงึกระนัน้กย็งับอกใหเตรยีมขาว
สารเกาเปนตนไว เพ่ือประโยชนแกเจา.  อกีประการหนึง่ นางนัน้ อาศยั
ทานแลว จะหวงัทีน่า สิง่ของ ภตัร กห็ามไิดเลย  แตนางปรารถนาสมบตั ิ๓
อยาง จงึถวาย  เจาจะสามารถใหสมบตัิเหลานัน้แกนาง ไดหรอืไม’  จงึคดิ
วาตนยงัมีราคะ โทสะ โมหะอย ู ไมอาจรบับณิฑบาตนีไ้ด จงึใสบาตรไวใน
ถงุ ปลดรงัดมุ กลบัไปทีถ่้ำกสกะนัน่แล วางบาตรไวใตเตยีง พาดจวีรไวที่
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ราวจวีร นัง่ตัง้ใจมัน่ ทำความเพยีรวา ‘เราไมบรรลพุระอรหตัตผลแลว จกั
ไมออกไป’.  ภกิษอุยไูมประมาทตลอดกาลนาน เจรญิวปิสสนาบรรลพุระอรหตั
กอนภัตร เปนพระขีณาสพผูควรแกการบูชา พอยิ้มนิดๆ แลว จึงออกไป
เหมอืนดอกปทมุแยมบานแลว.  เทพยดาผสูถติอยทูีต่นไมใกลประตถู้ำ เปลง
อทุานวา ‘ขาแตบรุษุผอูาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน ขาแตบรุษุผู
สงูสดุ ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน ขาแตทานผพูนทกุข ทานผมูอีาสวะสิน้
แลว เปนทกัขไิณยยะบคุคล (ผคูวรแกของทำบญุ)’ ดงันีแ้ลว  จงึกลาววา
‘ขาแตทานผูเจริญ หญิงแกถวายภิกษาแกพระอรหันตเชนทานผูเขาไป
บณิฑบาตแลว จกัพนทกุข’.  พระเถระลกุขึน้เปดประตมูองดเูวลา รวูา เปน
เวลาเชาแนนอน จงึถอืเอาบาตรและจวีรเขาไปทีห่มบูาน.  ฝายนางทารกิา
จดัภตัรไวพรอมแลว นัง่แลดปูระตดูวยมคีวามคดิวา ‘พระพีช่ายของเราจกั
มาบดันี ้พระพีช่ายของเราจกัมาบดันี’้.  เม่ือพระเถระถงึประตเูรอืน นางรบั
บาตรแลวจึงใสน้ำนมทีป่รงุดวยเนยใสและน้ำออยในบาตรใหเตม็แลว วางไว
ในมอืของพระเถระ.   พระเถระทำอนโุมทนาวา ‘จงมีความสขุเถิด’ เสรจ็
แลวกห็ลกีไป.  แมนางกย็นืดพูระเถระนัน้อย.ู  เพราะวาผิวพรรณของพระ
เถระในวันนั้นบริสุทธิ์ยิ่งหนัก  อินทรียก็ผองใส สีหนาก็เปลงปลั่งยิ่งนัก
ดังตาลสกุหลดุจากข้ัว ฉะนัน้.

มหาอบุาสกิากลบัจากปาแลว จงึถามวา ‘ลกู พระพีช่ายของเจามาแลว
หรอื ?’  นางบอกความเปนไปนัน้ทัง้ปวง  อบุาสกิาทราบวา ‘กจิแหงบรรพชติ
ของบตุรของเราถงึทีส่ดุแลวในวนันี’้  จงึกลาววา ‘ลกู พระพีช่ายของเจา
ยอมยนิดใีนพระพทุธศาสนา จะกระสนักห็าไม’. ดงันี้

๕) การพิจารณาเห็นวาทรัพยมรดกมีคุณคามาก  คือ เม่ือพระ
โยคาวจรพจิารณาเหน็วาทรพัยมรดกมคีณุคามากอยางนีว้า  ‘ทรพัยมรดก
ของพระศาสนานีม้คีณุคามากแนแท  ซึง่กค็อื อรยิทรพัย ๗ ประการ   คน
เกียจครานไมอาจรบัทรพัยมรดกนัน้ได  เปรยีบเหมอืนมารดาบดิาไมรบัรอง



ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา  175

บตุรผปูฏบิตัผิดิวา ‘ผนูีไ้มใชบตุรของเรา’ เมือ่มารดาบดิาเหลานัน้ลวงลบัไป
เขายอมไมไดรบัทรพัยมรดก ฉนัใด  แมคนเกยีจครานกฉ็นันัน้ คอื ยอมไมได
รบัทรพัยมรดกคอือรยิทรพัยนี ้ สวนผเูร่ิมลงมอืทำความเพยีรเทานัน้ยอมได’
ดงันี ้ ยอมเปนเหตใุหวริยิสมัโพชฌงคเกดิขึน้ได

๖) การพจิารณาเหน็วาพระศาสดาเปนผคูวรแกการบชูายกยอง
นบัถอื  เมือ่พระโยคาวจรพจิารณาเหน็วา การพจิารณาเหน็วา พระศาสดา
เปนผคูวรแกการบชูายกยองนับถอื อยางนีว้า ‘พระศาสดาของทานเปนผู
ควรแกการบชูายกยองนบัถอืจรงิๆ  เพราะวาในเวลาทีพ่ระศาสดาของทาน
ถอืปฏสินธใินพระครรภของพระมารดา กด็ ี  ในเวลาเสดจ็ออกผนวช กด็ี
ในเวลาตรสัร ูกด็ ี  ในเวลาทรงแสดงธรรมจกักปัปวตัตนสตูร  ยมกปาฏหิารยิ
เสด็จลงจากเทวโลก และปลงอายุสังขาร ก็ดี  ในเวลาปรินิพพาน ก็ดี
หมืน่โลกธาตกุไ็ดหวัน่ไหวแลว  การทีท่านบวชในศาสนาของพระศาสดาเหน็
ปานนี้แลว ยังเปนผูเกียจคราน จะสมควรหรือ’ ดังนี้  ยอมเปนเหตุให
วริยิสมัโพชฌงคเกดิขึน้ได

๗) การพจิารณาเหน็วาชาติกำเนดิเปนสิง่ทีค่วรแกการยกยอง  คอื
เมื่อพระโยคาวจรพิจารณาเห็นวา ชาติกำเนิดเปนสิ่งที่ควรแกการยกยอง
อยางนีว้า ‘บดันี ้แมวาโดยชาต ิทานกม็ใิชมชีาตติ่ำ คอื ทานเกดิในวงศของ
พระเจาโอกกากราช สบืตอจากพระเจาสมมต ิอนัไมมชีาตอิืน่มาปะปน เปน
หลานของพระเจาสทุโธทนมหาราชและพระนางมหามายาเทว ีเปนนองชาย
ของพระราหลุ ทานไดชือ่วา เปนบตุรของพระชนิเจา (พระพทุธเจา) เหน็
ปานนีแ้ลว  ไมสมควรเลยทีจ่ะเปนผเูกียจครานอยปูระพฤตธิรรม ดงันี ้ ยอม
เปนเหตใุหวริยิสมัโพชฌงคเกิดขึน้ได

๘) การพจิารณาเหน็วาเพือ่นผปูระพฤตพิรหมจรรยดวยกนัเปนผู
มีคุณคามาก  คือ เมื่อพระโยคาวจรพิจารณาเห็นวา เพื่อนผูประพฤติ
พรหมจรรยดวยกันเปนผูมีคุณคามาก อยางนี้วา ‘พระสารีบุตร พระมหา
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โมคคลัลานะ และพระมหาสาวก ๘๐ รปูตางก็บรรลโุลกตุตรธรรมไดดวยความ
เพยีรทัง้นัน้  ตวัทานละ ปฏบิตัติามแนวทางของเพือ่นผปูระพฤตพิรหมจรรย
ดวยกนัเหลานัน้แลวหรอืยงั’ ดงันี ้ยอมเปนเหตใุหวริยิสมัโพชฌงคเกิดข้ึนได

๙) การหลกีเวนจากบคุคลผเูกยีจคราน  คอื เม่ือพระโยคาวจรหลกี
เวนจากบคุคลผเูกียจครานผลูะทิง้ความเพยีรทางกายและทางจติ  ซึง่เปน
เชนกบังเูหลอืมทีอ่ิม่หนำแลวนอนนิง่เสยี ดงันี ้ ยอมเปนเหตใุหวริยิสมัโพชฌงค
เกดิขึน้ได

๑๐) การคบหาบคุคลผบูำเพ็ญความเพยีร  คอื  เม่ือพระโยคาวจร
คบหาบุคคลผูบำเพ็ญความเพียรที่มีใจที่เด็ดเด่ียว ดังนี้  ยอมเปนเหตุให
วริยิสมัโพชฌงคเกดิขึน้ได

๑๑) การนอมจติไปในวริยิะนัน้  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรเปนผมูจีติ
นอมไป โนมไป และโอนไป เพ่ือใหความเพยีรเกดิข้ึนในอริยิาบถทัง้หลายมี
การยนื การนัง่เปนตน ดงันี ้ เปนเหตใุหวริยิสมัโพชฌงคเกดิข้ึนได

อนึง่ วริยิสมัโพชฌงคนีท้ีเ่กดิข้ึนดวยเหต ุ๑๑ ประการ ดงักลาวนี ้ยอม
เจริญเต็มทีเ่มือ่พระโยคาวจรบรรลอุรหตัตมรรค”

(๔) เหตเุกดิปตสิัมโพชฌงค

ผมูพีระภาคเจาไดตรัสแสดงธรรมอนัเปนอาหาร หรอืเหตเุกิดแหงปตสิมัโพชฌงค วา
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค

เปนสิง่จำเปนตองกระทำ  การพจิารณาใสใจอยางรอบคอบใหมากใน
ธรรมเหลานัน้พงึกระทำ  การพจิารณาใสใจใหมากดวยความรอบคอบ
ดงัทีก่ลาวมานีเ้ปนอาหารแหงปตสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ ใหบงัเกดิขึน้
หรอืทีบ่งัเกดิแลว ใหเจรญิบรบิรูณขึน้”๗๔

๗๔ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๓๖๘, หนา ๙๗.
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อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏบิตัอินัจะเปนเหตใุหปตสิมัโพชฌงคเกดิขึน้
เจรญิ บรบิรูณ  และเปนไปเพือ่ละนวิรณซึง่เปนฝายทำใหจกัษคุอืปญญามืดมวั ไมแจมแจงไว
๑๑  ประการ๗๕ คอื

“๑) การระลกึถงึพระพทุธคณุ  คอื  เมือ่พระโยคาวจรระลกึถึงพระ
พทุธคณุมคีำวา  อติปิ  โส  ภควา  ดงันีเ้ปนตน  ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิ
ขึ้นแผไปทั่วสรีระจนถึงจรดเขาไปในกระดูก

๒) การระลกึถงึพระธรรมคณุ  คอื  เม่ือพระโยคาวจรระลกึถึงพระ
ธรรมคณุมคีำวา  สวฺากขฺาโต ภควตา  ธมโฺม  ดงันีเ้ปนตน   ปตสิมัโพชฌงค
ยอมจะเกิดข้ึนแผไปทั่วสรีระจนถึงจรดเขาไปในกระดูก

๓) การระลกึถงึพระสงัฆคณุ  คอื  เม่ือพระโยคาวจรระลกึถงึพระ
สงัฆคณุ มคีำวา  สปุฏปินโฺน ภควโต  สาวกสงโฺฆ  ดงันีเ้ปนตน  ปตสิมัโพชฌงค
ยอมจะเกิดข้ึนแผไปทั่วสรีระจนถึงจรดเขาไปในกระดูก

๔) การระลกึถงึศลี  คอื  เมือ่พระโยคาวจรผเูปนบรรพชติ พจิารณา
เหน็ปารสิทุธศิลี ๔ ทีต่นรกัษาอย ูไมขาดตลอดกาลนานกด็ ีผเูปนคฤหสัถ
พจิารณาศลี ๕ กด็ี  ผเูปนสามเณรพจิารณาศลี ๑๐ กด็ี   ปตสิัมโพชฌงค
ยอมจะเกิดข้ึนแผไปทั่วสรีระจนถึงจรดเขาไปในกระดูก

๕) การระลกึถึงการบรจิาค  คอื  เมือ่พระโยคาวจรผเูปนบรรพชติ
ถวายโภชนะอันประณีตในคราวทุพภิกขภัยเปนตนแกเพ่ือนผูประพฤติ
พรหมจรรยแลวพจิารณาเหน็จาคะนัน้วา เราไดถวายโภชนะชือ่อยางนีอ้ยกูด็ี
แมผเูปนคฤหสัถพจิารณาเหน็ทานอนัตนถวายแกผมูศีลีทัง้หลายในกาลเหน็
ปานนีก้ด็ ี  ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึนแผไปทัว่สรรีะจนถงึจรดเขาไปใน
กระดกู

๖) การระลกึถงึคณุของเทวดา  คอื  เมือ่พระโยคาวจรผถูงึพรอม
ดวยคณุเหลาใดแลวเขาถงึความเปนเทวดาแลวพจิารณาความทีค่ณุเหน็ปาน

๗๕ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๓๐-๒๓๑.
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นัน้มอียใูนตนอยางนี ้   ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึนแผไปทัว่สรรีะจนถงึ
จรดเขาไปในกระดูก

๗) การระลกึถงึคณุพระนพิพาน  คอื  เมือ่พระโยคาวจรพจิารณา
เหน็วากิเลสทีต่นขมไวไดดวยสมาบตัจิะไมฟงุข้ึนอกีเปนเวลา ๖๐ ป กด็ ี๗๐
ป กด็ ีดงันีแ้ลว   ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึนแผไปทัว่สรรีะจนถงึจรดเขา
ไปในกระดูก

๘) การหลกีเวนคนเศราหมอง  คอื  เมือ่พระโยคาวจรหลกีเวนจาก
บคุคลผมูคีวามเศราหมองเหมอืนธลุบีนหลงัลาเพราะไมเลือ่มใสและไมเยือ่ใย
ในพระรตันตรยัมพีระพทุธเจาเปนตน  หรอืเหน็ความเศราหมองอนัเกดิจาก
การกระทำความไมเคารพในการเหน็ลานพระเจดยี ลานโพธิ ์และพระเถระ
เปนตน ของบุคคลผูเศราหมองนั้นแลว  พิจารณาหลีกเวนเสีย ไมคบหา
ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึนแผไปทัว่สรรีะจนถงึจรดเขาไปในกระดกู

๙) การคบหาคนผองใส  คอื  เมือ่พระโยคาวจรคบหาคนทีส่นทิสนม
มจีติออนโยน มากไปดวยความเลือ่มใสในพระรตันตรยัมพีระพทุธเจาเปนตน
แลว   ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้แผไปทัว่สรรีะจนถงึจรดเขาไปในกระดกู

๑๐) การพจิารณาความแหงพระสตูรอนัชวนใหเลือ่มใส  คอื  เม่ือ
พระโยคาวจรพิจารณาถึงพระสูตรอันชวนใหเลื่อมใส อันแสดงคุณแหง
พระรตันตรยัแลว  ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้แผไปทัว่สรรีะจนถงึจรดเขา
ไปในกระดูก

๑๑) ความนอมจติไปในปตนิัน้  คอื การทีพ่ระโยคาวจรมจีตินอมไป
เพือ่ความเกดิขึน้แหงปตใินอริยิาบถทัง้หลายมกีารยนืและการนัง่เปนตน  ปติ
สมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึนแผไปทัว่สรรีะจนถงึจรดเขาไปในกระดกู

อนึง่  ปตสิมัโพชฌงคทีเ่กดิขึน้แลวอยางนี ้ ยอมเจรญิ บรบิรูณไดดวย
อรหตัตมรรค”
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(๕) เหตเุกดิปสสัทธสิัมโพชฌงค

“ภิกษุทั้งหลาย ความสงบกาย ความสงบจิต เปนสิ่งจำเปน
ตองกระทำ การพจิารณาใสใจอยางรอบคอบใหมากในความสงบทัง้ ๒
นัน้ พงึกระทำ   การพจิารณาใสใจใหมากดวยความรอบคอบดงัทีก่ลาว
มานี ้เปนอาหารแหงปสสทัธสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ ใหบงัเกดิขึน้ หรอื
ทีบ่งัเกดิแลว ใหเจรญิบรบิรูณขึน้”๗๖

อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏบิตัอินัจะเปนเหตใุหปสสทัธสิมัโพชฌงค
เกดิขึน้และเจรญิ บรบิรูณ และเปนไปเพือ่ละนวิรณซึง่เปนฝายทำใหจกัษคุอืปญญามืดมวั ไม
แจมแจงไว ๗ ประการ๗๗ คอื

“๑) การบรโิภคโภชนะอนัประณตี  คอื  เมือ่พระโยคาวจรไดบรโิภค
โภชนะอนัประณตี อนัเปนทีช่อบใจ  ปสสทัธสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึนได

๒) การอาศยัอยฤูดูที่เปนสปัปายะ [คอื ทีส่บาย ไดแก ทีท่ำใหเกิด
ความสงบและเจรญิรงุเรอืง]  คอื เม่ือพระโยคาวจรไดอาศยัอยใูนฤดอูนัเปน
ทีส่บายสำหรบัตน  ในฤดหูนาวและรอนเปนตนแลว  ปสสทัธสิมัโพชฌงค
ยอมจะเกดิข้ึนได

๓) การดำเนนิไปในอริยิาบถทีเ่ปนสปัปายะ  คอื เมือ่พระโยคาวจร
ไดดำเนินไปในอิริยาบถที่สบายสำหรับตน มีการยืนเปนตนแลว ปสสัทธิ-
สมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึนได

๔) การประกอบความเพยีรปานกลาง คอื เม่ือพระโยคาวจรพจิารณา
เห็นความที่ตนและผูอื่นมีกรรมเปนของตนแลว ประกอบความเพียรอยาง
ปานกลาง   ปสสทัธสิมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิข้ึนได

๕) การหลกีเวนบคุคลผมูกีายกระสบักระสาย คอื เมือ่พระโยคาวจร
หลกีเวนบคุคลผมูกีายกระสบักระสายมกัใชวตัถุประหารมกีอนดนิและทอนไม

๗๖ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๓๖๙, หนา ๙๗.
๗๗สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๓๑-๒๓๒.
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เปนตน เบยีดเบยีนผอูืน่ เทีย่วไปแลว  ปสสทัธสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึนได
๖) การคบหาบคุคลผมูกีายสงบ  คอื  เม่ือพระโยคาวจรคบหาบคุคล

ผมูกีายสงบ ผสูำรวมมอืเทา   ปสสทัธสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิข้ึนได
๗) การนอมจติไปในปสสัทธนิัน้ คอื เม่ือพระโยคาวจรนอมจติไปใน

ปสสทัธ ิเพ่ือความเกดิขึน้แหงปสสทัธเินอืงๆ ในอริยิาบถทัง้หลายมกีารยนื
นัง่ เปนตน   ปสสทัธสิมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิข้ึนได

อนึง่ ปสสทัธสิมัโพชฌงคทีเ่กิดข้ึนแลวอยางนี ้ ยอมเจรญิบรบิรูณได
ดวยอรหตัตมรรค”

(๖) เหตเุกดิสมาธสิมัโพชฌงค

“ภกิษทุัง้หลาย สมาธนิมิติ [นมิติทีท่ำใหใจสงบตัง้มัน่มอีารมณเปนหนึง่]
อพัยคัคนมิติ [นมิติทีไ่มทำใหจติซดัสาย] มอีย ู การพจิารณาใสใจอยาง
รอบคอบใหมากในนมิติทัง้ ๒ นัน้ พงึกระทำ  การพจิารณาใสใจใหมาก
ดวยความรอบคอบดังที่กลาวมานี้ เปนอาหารแหงสมาธิสัมโพชฌงค
ทีย่งัไมเกดิ ใหบงัเกดิขึน้ หรอืทีบ่งัเกดิแลว ใหเจรญิบรบิรูณขึน้”๗๘

อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏบิตัอินัจะเปนเหตใุหสมาธสิมัโพชฌงคเกิด
ขึน้ เจริญ บรบิรูณ และเปนไปเพือ่ละนวิรณซึง่เปนฝายทำใหจกัษคุอืปญญามดืมวั ไมแจมแจง
ไว ๑๑ ประการ๗๙ คอื

“๑) การทำวตัถุทัง้หลายภายในและภายนอกใหสดใส [มนียัเชนเดยีว
กบัทีก่ลาวแลวในธมัมวจิยสมัโพชฌงค]

๒) การปรับอินทรียใหเสมอกัน [มีนัยเชนเดียวกับที่กลาวแลวใน
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค]

๓) ความฉลาดในนมิติ  คอื ความฉลาดในการถอืเอากสณินมิติ
๗๘ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๓๗๐, หนา ๙๗.
๗๙ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๓๒-๒๓๓.



ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา  181

๔) การประคบัประคองจติไวในสมยัทีค่วรประคบัประคอง  คอื  สมยั
ใด พระโยคาวจรมีจิตหดหูเพราะเหตุตางๆ มีความเพียรยอหยอนเกินไป
เปนตน    ในสมยันัน้ พระโยคาวจรควรประคบัประคองจตินัน้ใหพนจาก
ความหดห ูดวยการเจรญิธมัมวิจยะ วริยิะ และปตสิมัโพชฌงค  เมือ่พระ
โยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้สมาธสิมัโพชฌงค กย็อมจะเกดิข้ึนได

๕) การขมจติในสมยัทีค่วรขม  คอื  สมยัใด พระโยคาวจรมจีติฟงุซาน
เพราะเหตตุางๆ มกีารประกอบความเพยีรมากเกนิไป เปนตน   ในสมยันัน้
พระโยคาวจรควรขมจิตที่ฟุงซานนั้น ดวยการเจริญปสสัทธิ สมาธิ และ
อเุบกขาสมัโพชฌงค  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้ สมาธสิมัโพชฌงค
กย็อมจะเกดิขึน้ได

๖) การทำจติใหราเรงิในสมยัทีค่วรทำใหราเรงิ  คอื สมยัใด พระ
โยคาวจรมจีติไมยนิดใีนการเจรญิกัมมัฏฐาน เพราะความพยายามทางปญญา
ออนไปกด็ ี เพราะไมไดความสขุอนัเกดิแตความสงบกด็ ี ในสมยันัน้ พระ
โยคาวจร กท็ำใจใหสลด ดวยการพจิารณาสงัเวควตัถุ ๘ อยาง คอื ชาติ
ชรา พยาธ ิมรณะ อบายทกุข ทกุขมวีฏัฏะเปนมลูในอดตี  ทกุขมวีฏัฏะเปน
มลูในอนาคต  และทกุขมกีารแสวงหาอาหารเปนมลูในปจจุบนั และทำความ
เลือ่มใสใหเกดิขึน้ ดวยการระลกึถงึคณุแหงพระรตันตรยั เมือ่พระโยคาวจร
นัน้ปฏบิตัิไดอยางนี ้  สมาธสิัมโพชฌงค กย็อมจะเกดิข้ึนได

๗) การเพงดูจติโดยอาการเปนกลาง [คอืไมยนิดยีนิราย] ในสมยัที่
ควรเพงดูโดยอาการเปนกลาง  คอื  สมยัใด จติไมหดห ูไมฟงุซาน มคีวาม
ยนิดใีนการเจรญิกมัมฏัฐาน แลนไปในอารมณกมัมฏัฐานอยางสงบ ถงึแนว
ทางแหงความสงบ เพราะอาศยัการปฏบิตัทิีถ่กูตอง  ในสมยันัน้ พระโยคาวจร
กไ็มตองขวนขวายในการประคองจติ ขมจติ และทำจติใหราเริง ดจุนายสารถี
เมือ่มาทัง้หลายวิง่ไปเปนปกตอิยางสงบ กไ็มตองขวนขวายทำกจิอะไรๆ เลย
ฉะนัน้.  ความหมายทัง้หมดทีก่ลาวมานี ้ เรียกวา การเพงดูจติโดยอาการ
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เปนกลางในสมยัทีค่วรเพงดโูดยอาการเปนกลาง  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิัติ
ไดอยางนี ้  สมาธสิัมโพชฌงคกย็อมจะเกดิข้ึนได

๘) การหลกีเวนบคุคลผมูจีติไมเปนสมาธ ิ คอื  การทีพ่ระโยคาวจร
หลีกเวนใหไกลจากบุคคลผูมีจิตไมเขาถึงสมาธิขั้นอุปจาระหรืออัปปนา มี
จติซดัสาย ดิน้รน วนุอยแูตในกจิตางๆ มากมาย ชือ่วา การหลกีเวนบคุคล
ผมูจีิตไมเปนสมาธ ิ  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัิไดอยางนี ้ สมาธสิมัโพชฌงค
กย็อมจะเกดิขึน้ได

๙) การคบหาบคุคลผมูจีติตัง้มัน่ มอีารมณเปนหนึง่  คอื การทีพ่ระ
โยคาวจรใฝใจคบหา เขาไปนัง่ใกลบคุคลผมูจีติต้ังม่ันเพราะสมาธขิัน้อปุจาระ
หรอือปัปนาทีเ่ขาถงึ   เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ สมาธสิมัโพชฌงค
กย็อมจะเกดิขึน้ได

๑๐) การนอมจติไปในสมาธนิัน้  คอื พระโยคาวจรนอมจติไป โนม
จติไป โอนไป เพือ่ใหสมาธนิัน้เกดิขึน้ในอริยิาบถทัง้หลาย มกีารยนืและการ
นัง่เปนตนนัน่แหละ ชือ่วา การนอมจติไปในสมาธ ิ  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัิ
อยางนี ้   สมาธสิัมโพชฌงค กย็อมจะเกดิข้ึนได

อนึง่ สมาธสิมัโพชฌงคทีเ่กิดข้ึนแลว  ยอมเจรญิ  บรบิรูณเต็มทีไ่ด
ดวยอรหตัตมรรค”

(๗) เหตเุกดิอเุบกขาสมัโพชฌงค

“ภกิษทุัง้หลาย ธรรมทัง้หลายอนัเปนทีต่ัง้แหงอเุบกขาสมัโพชฌงค
มีอยู  การพิจารณาใสใจอยางรอบคอบใหมากในธรรมเหลานั้น  พึง
กระทำ   การพจิารณาใสใจใหมากดวยความรอบคอบดงัทีก่ลาวมานี ้ เปน
อาหารแหงอเุบกขาสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ ใหบงัเกดิขึน้ หรอืทีบ่งัเกดิ
แลว ใหเจรญิบรบิรูณขึน้”๘๐

๘๐ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๓๗๑, หนา ๙๘.
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อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏบิตัอินัจะเปนเหตใุหอเุบกขาสมัโพชฌงค
เกิดข้ึน เจริญ บรบิรูณ และเปนไปเพือ่ละนวิรณ ซึง่เปนฝายทำใหจกัษุคอืปญญามืดมัว ไม
แจมแจง ไว ๕ ประการ๘๑ คอื

“๑) การวางจิตเปนกลางไมยินดียินรายในสัตว  คือ การที่พระ
โยคาวจรวางจิตของตนดวยอาการเปนกลาง คือ ไมยินดี ยินรายในสัตว
[หมายถงึ สตัวและคนผเูปนคฤหสัถและบรรพชติ] ดวยอาการ ๒ อยาง คอื
ดวยการพจิารณาเหน็วาสตัวมกีรรมเปนของๆ ตนอยางนีว้า ‘ทานมาดวย
กรรมของตน กจ็กัไปดวยกรรมของตนนัน่แหละ  แมบคุคลนีม้าแลวดวยกรรม
ของตน กจ็กัไปดวยกรรมของตนนัน่แหละ ทานจะพวัพันกบัใครเลา’ ดงันี้
และดวยการพจิารณาเหน็ความมใิชสตัวอยางนีว้า ‘โดยปรมตัถ [โดยความ
หมายอยางสงูสดุ] สตัวไมมเีลย ทานจะพวัพันกบัใครเลา’  เมือ่พระโยคาวจร
วางจิตของตนดวยอาการเปนกลาง  คอื ไมยนิดยีนิรายในสตัวดวยอาการ
อยางนี ้อเุบกขาสมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิขึน้ได

๒) การวางจติเปนกลาง ไมยนิด ียนิรายในสงัขาร  คอื  การทีพ่ระ
โยคาวจรวางจติของตนดวยอาการเปนกลาง คอื ไมยนิดยีนิรายในสงัขาร
[หมายถงึ อวยัวะภายใน เชน นยันตา และ วตัถุภายนอก เชน บาตร จวีร]
แลว  ดวยอาการ ๒ อยาง คอื  ดวยการพจิารณาเหน็ความไมมเีจาของ
อยางนีว้า ‘จวีรนีม้สีเีปลีย่นไป และคร่ำคราไปโดยลำดบั กลายเปนทอนผา
สำหรบัเชด็เทา  กจ็กัเปนของทีค่วรเอาปลายไมเทาเขีย่ทิง้ไป  ถาเจาของ
ผานัน้ม ี เขาคงไมใหผานัน้พนิาศไปอยางนี ้   และดวยการพจิารณาเหน็
ความเปนของชัว่คราวอยางนีว้า  ‘จวีรนี ้เปนของไมแนนอน ดำรงชัว่เวลา
หนึ่งเทานั้น  แมบริขารอื่นมีบาตรเปนตนก็เหมือนจีวร ฉะนั้น’  เมื่อ
พระโยคาวจรวางจติของตนดวยอาการเปนกลาง คอื ไมยนิดยีนิรายในสงัขาร
ดวยอาการอยางนี ้  อเุบกขาสมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิข้ึนได

๘๑ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๓๓-๒๓๔.
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๓) การหลกีเวนจากบคุคลผพูวัพนัอยใูนสตัวและสงัขาร  มอีธบิาย
วา บคุคลใดผเูปนคฤหสัถ  ยดึถือญาตทิัง้หลายมบีตุรและธดิาเปนตนของ
ตนวา ‘เปนบตุรและธดิาของเรา’ หรอืเปนบรรพชติ ยดึถอืเพือ่นสหพรหมจารี
[ผปูระพฤตพิรหมจรรยทัง้หลาย]  มอีนัเตวาสกิ [ลกูศษิย, ผอูยอูาศยัในสำนกั
เดยีวกนั] และผรูวมอปุชฌาย [ผมูอีปุชฌายคนเดยีวกนั] เปนตน ของตนวา
‘ผนูีเ้ปนอนัเตวาสกิและผรูวมอปุชฌายของเรา’ ดงันีแ้ลว  ชวยทำกจิมกีาร
ตดัผม การเยบ็ การซกั การยอมจวีร และการสมุบาตรเปนตน แกเพ่ือน
สหพรหมจารเีหลานัน้ ดวยมอืของตน   หรอืเมือ่ไมเหน็พวกเขาเหลานัน้แม
เพียงครเูดียว กต็องมองหาขางโนน ขางนี ้ ดจุเนือ้ตืน่วา ‘สามเณรรปูนัน้
ไปไหน ภกิษุหนมุรูปนัน้ไปไหน’ ดงันี ้  หรอืเมือ่ตนถกูผอูื่นขอรองเพือ่ตอง
การจะใหทำกิจตางๆ มีการปลงผมเปนตนวา ‘อันดับแรก ขอทานจงสง
สามเณรรปูนีใ้หแกเราสกัครกูอนเถดิ’  กจ็ะอางวา ‘แมพวกเรายงัไมใชสามเณร
รปูนัน้ใหทำงานสวนตวัแกพวกเราเลย  พวกทานพาเขาไปแลว จกัเดอืดรอน’
ดงันีแ้ลว ไมใหสามเณรนัน้ไป.   บคุคลผยูดึถอืดงักลาวมานี ้ชือ่วา ผพูวัพนั
ในสตัว     สวนบคุคลใด เปนภกิษุ ยดึถือสิง่ของตางๆ มจีวีร บาตร ชามเลก็
ไมเทาเปนตนวา ‘เปนของเรา’   แลวมคีนอืน่มาขอรองวา จะขอยมืของสิง่
นีไ้ปใชชัว่คราว กไ็มยอมให   แมคนอืน่ใชมอืแตะตอง หรอืแมเขาจะกลาว
ปฏเิสธวา ‘แมพวกเราเมือ่ไดทรพัย [เปนการแลกเปลีย่น] ก็จะไมใชสอยสิง่
ของนี ้  เราจกัใหแกทานทัง้หลายไดอยางไร’   บคุคลนีช้ือ่วา ผพูวัพนัใน
สงัขาร   เมือ่พระโยคาวจรหลกีเวนเสยีใหไกลจากบคุคลผพูวัพันในสตัวและ
สงัขารนัน่แหละ   อเุบกขาสมัโพชฌงค กย็อมจะเกดิข้ึนได

๔) การคบหาบคุคลผวูางจิตเปนกลาง ไมยนิดยีนิรายในสตัวและ
สงัขาร  มอีธบิายวา  กบ็คุคลใดมใีจเปนกลาง คอื ไมยนิดยีนิรายในวตัถแุม
ทัง้ ๒ (คอื สตัวและสงัขาร) นัน้  บคุคลนีช้ือ่วาเปนผวูางจติเปนกลาง ไม
ยนิด ียนิรายในสตัวและสงัขาร   เมือ่พระโยคาวจรคบหาบคุคลผวูางจิต
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เปนกลาง ไมยนิด ียนิรายในสตัวและสงัขารไดอยางนี ้  อเุบกขาสมัโพชฌงค
กย็อมจะเกดิขึน้ได

๕) การนอมจติไปในอเุบกขานัน้  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรนอมจติไป
โนมจติไป โอนไป เพือ่ใหอเุบกขาสมัโพชฌงคนัน้เกดิขึน้ในอริยิาบถทัง้หลาย
มกีารยนืและการนัง่เปนตน นัน่แหละ  ชือ่วา การนอมจติไปในอเุบกขา
เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้อเุบกขาสมัโพชฌงค กย็อมจะเกดิขึน้ได

อนึง่ อเุบกขาสมัโพชฌงคนี ้ทีเ่กดิข้ึนแลวอยางนี ้ยอมเจรญิบรบิรูณ
ไดดวยอรหตัตมรรค.”

๒.๕ ธรรมสำหรับละนิวรณ ๕

พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงเหตุที่ทำใหพระโยคาวจรสามารถละนิวรณ ๕ ประการ
อนัเปนเครือ่งขวางกัน้การเจรญิปญญา  ทำใหจกัษคุอืปญญามืดมวั ไมแจมแจง สามารถเหน็
ธรรม รธูรรมแจงชัด ดวยโยนโิสมนสกิาร คอื การพิจารณาเหตแุละสงัเกตผล ในการกำจดั
นิวรณ  ไมใหนิวรณเหลานั้นเกิดในจิต  และพระอรรถกถาจารยไดแนะอุบายวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ละนวิรณแตละขอเหลานัน้  ดงัตอไปนี้

(๑) ธรรมสำหรับละกามฉันทนิวรณ

“ภกิษทุัง้หลาย อสภุนมิติ (คอื ธรรมทัง้หลายทีม่วีตัถทุีไ่มงาม ๑๐
อยาง เปนอารมณกมัมฏัฐาน มซีากศพทีข่ึน้พองมสีเีขยีว มนี้ำเหลอืง
ไหลเปนเบือ้งตน) มอีย ู การพจิารณาใสใจอยางรอบคอบใหมากในอสภุ
นิมิตนั้น พึงกระทำ การพิจารณาใสใจใหมากดวยความรอบคอบดังที่
กลาวมานี ้มใิชเปนอาหารแหงกามฉนัทะทีย่งัไมเกดิ ใหบงัเกดิขึน้ หรอื
ทีบ่งัเกดิแลว ใหเจรญิไพบลูยยิง่ข้ึน”๘๒

๘๒ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๕๓๕, หนา ๑๔๖.
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อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏบิตัอินัเปนไปเพือ่ละกามฉนัทนวิรณ ไว ๖
ประการ๘๓ คอื

“๑) การถอืเอาอสภุนมิติ  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรศกึษาวธิกีารกำหนด
อสภุนมิติ ตามลกัษณะ วธิกีำหนดอารมณตามทีม่าในอสภุกมัมฏัฐาน ๑๐ อยาง
แลวถือเอาอสภุนมิตินัน้ กระทำใหเปนอารมณ โดยอบุายอนัแยบคาย  เมือ่
พระโยคาวจรปฏบิตัิ   อยางนี ้ กย็อมจะละกามฉนัทนวิรณได

๒) การหมัน่ประกอบความเพยีรเจรญิภาวนากมัมัฏฐานในอสภุนมิติ
คอื การทีพ่ระโยคาวจรทำความเพยีรกำหนดอสภุนมิติเปนอารมณเนอืงๆ  เมือ่
พระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้ กย็อมจะละกามฉนัทนวิรณได

๓) ความมีทวารอนัคมุครองแลวในอนิทรยีทัง้หลาย คอื การทีพ่ระ
โยคาวจรทำความสำรวมอนิทรยีทัง้หลาย ดวยสตอินัเปนไปทางทวาร ๖ไดแก
ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ไมใหกิเลส คอื ราคะ โทสะ และโมหะครอบ
งำจิต เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัิอยางนี ้ กย็อมจะละกามฉนัทนวิรณได

๔) ความรจูกัประมาณในโภชนะ คอื การทีพ่ระโยคาวจรเปนผรูจูกั
บรโิภคโภชนะแตพอประมาณ โดยการเวนคำขาว ๔-๕ คำไวแลวดืม่น้ำตาม
เพือ่ยงัอตัตภาพใหเปนไปดวยด ีและเพือ่การประกอบความเพยีร  เมือ่พระ
โยคาวจรปฏบิตัิอยางนี ้ กย็อมจะละกามฉนัทนวิรณได

๕) การคบหากลัยาณมิตร  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรคบหากลัยาณมติร
ผยูนิดใีนการเจรญิภาวนากมัมฏัฐานในอสภุนมิติ เหมอืนอยาง พระตสิสะเถระ
ผบูำเพญ็อสภุกมัมฏัฐาน  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้ กย็อมจะละกาม
ฉันทนิวรณได

๖) คำพูดที่เปนสัปปายะ (คำพูดที่ทำใหเกิดความสงบและเจริญ
รงุเรอืง)  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรกลาวถอยคำทีท่ำใหเกดิความสงบและ
เจริญรุงเรืองในเรื่องกัมมัฏฐานที่เกี่ยวของกับอสุภนิมิต ๑๐ ประการ ใน

๘๓ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๓๔-๒๓๕.
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อริยิาบถทัง้หลายมกีารยนื การนัง่ เปนตน.  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัอิยาง
นี ้ กย็อมจะละกามฉนัทนวิรณได

อนึง่ กามฉนัทนวิรณ ทีพ่ระโยคาวจรละไดดวยธรรม ๖ ประการนี ้ ยอม
ไมเกดิขึน้ตอไปดวยอรหตัตมรรค”

(๒) ธรรมสำหรับละพยาบาทนิวรณ

“ภกิษทุัง้หลาย  เจโตวมิตุต ิ (คอื อปัปนาสมาธ ิ- สมาธทิีต่ัง้มัน่
แนวแน) เปนสิง่จำเปนทีค่วรกระทำ การพจิารณาใสใจอยางรอบคอบ
ใหมากในเจโตวมิตุตินัน้ พงึกระทำการพจิารณาใสใจใหมากดวยความ
รอบคอบดงัทีก่ลาวมานี ้มใิชเปนอาหารแหงพยาบาททีย่งัไมเกดิ ใหบงัเกดิ
ขึน้ หรอืทีบ่งัเกดิแลว ใหเจรญิไพบลูยยิง่ขึน้”๘๔

อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดยกธรรมอนัไมเปนอาหารใหพยาบาทนวิรณเกิดข้ึน และ
เปนไปเพือ่ละพยาบาทนวิรณไว ๖ ประการ๘๕ คอื

“๑) การถือเอาเมตตานมิติ  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรศกึษาหลกัและ
วธิกีารแผเมตตาพรหมวหิารแกสตัวทัง้หลาย ทัง้โดยเจาะจงและไมเจาะจง
โดยการแผไปทัว่ทกุทศิ หรอืทศิใดทศิหนึง่  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี้
ยอมจะละพยาบาทได

๒) การหมัน่ประกอบความเพยีรในการเจรญิเมตตาภาวนา  คอื
การทีพ่ระโยคาวจรทำการเจรญิเมตตาพรหมวหิารแผไปใหแกสตัวทัง้หลาย
ทัง้โดยเจาะจงและไมเจาะจง โดยการแผไปทัว่ทกุทศิ หรอืทศิใดทศิหนึง่ เม่ือ
พระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้ ยอมจะละพยาบาทได

๓) การพจิารณาความทีส่ตัวมกีรรมเปนของๆ ตน  คอื  เมือ่พระ
โยคพจิารณาถงึความทีต่นและผอูืน่มกีรรมเปนของๆ ตนอยางนีว้า ‘ทานโกรธ

๘๔ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๕๓๖, หนา ๑๔๗.
๘๕ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๓๕.
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บคุคลนัน้แลว จกัทำอะไรได ?  ทานจกัสามารถทำลายคณุทัง้หลายมศีลี
เปนตนของเขาใหพนิาศไดหรอื? ทานมาดวยกรรมของตน ทานกจ็กัไปดวย
กรรมของตนแนแท มใิชหรอื ?  ธรรมดาวา การโกรธผอูืน่ กเ็หมอืนกบั
บคุคลจบัสิง่ของทีจ่ะใชทำรายผอูืน่มถีานเพลงิทีป่ราศจากเปลวหรอืซีเ่หลก็
รอน อจุจาระ เปนตน เพ่ือจะประหารผอูืน่ แตตนเองนัน่แลยอมรอน หรอื
อจุจาระยอมจะเปอนตนเองกอน  และเปรยีบเสมอืนบคุคลกำธลุแีลวซดัทวน
ลมไป  ธลุนีั้นยอมจะยอนกลบัมาสบูุคคลผซูัดไปนัน่เอง ฉะนัน้’. เม่ือพระโย
คาวจรปฏบิตัิอยางนี ้กย็อมจะละพยาบาทได.

(๔) ความเปนผมูากดวยการพจิารณา  คอื  การทีพ่ระโยคาวจร
พจิารณาเหน็วา ทัง้ตวัเองและผอูืน่กม็กีรรมเปนของๆตน (ดงัทีก่ลาวไวใน
ขอ ๓ ขางตน)แลวดำรงอยใูหมัน่ในการพจิารณานัน้บอยๆ.  เมือ่พระโยคาว
จรปฏบิตัิอยางนี ้ กย็อมจะละ  พยาบาทได.

(๕) การไดกลัยาณมติร  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรคบหากลัยาณมติร
ผยูนิดใีนการเจรญิเมตตาภาวนา เหมอืนอยาง พระอสัสคุตัตะเถระผเูจริญ
เมตตาภาวนา.   เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัิอยางนี ้ กย็อมจะละพยาบาทได.

(๖) คำพดูทีเ่ปนสปัปายะ  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรกลาวถอยคำที่
ทำใหเกิดความสงบและเจริญรุงเรืองในเรื่องกัมมัฏฐานที่เกี่ยวของกับการ
เจรญิเมตตาภาวนาในอริยิาบททัง้หลายมกีารยนื การนัง่ เปนตน.  เมือ่พระ
โยคาวจรปฏบิตัิอยางนี ้ กย็อมจะละ  พยาบาทได.

อนึง่ พยาบาทนวิรณ ทีพ่ระโยคาวจรละไดดวยธรรม ๖ ประการ นี้
ยอมจะไมเกิดข้ึนอกีตอไปดวยการบรรลอุนาคามมิรรค.”

(๓) ธรรมสำหรับละถีนมิทธนิวรณ

“ภกิษทุัง้หลาย การรกัษาความเพยีร คอื ความพยายาม ความบากบัน่
อยางตอเนือ่งมใิหขาดสาย เปนสิง่ทีจ่ำเปนตองกระทำ การพิจารณาใสใจ
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อยางรอบคอบใหมากในการรกัษาความเพยีรอยางตอเนือ่งมใิหขาดสายนัน้
พงึกระทำ  การพิจารณาใสใจใหมากดวยความรอบคอบดงัทีก่ลาวมานี ้ มิ
ใชเปนอาหารแหงถนีมทิธะทีย่งัไมเกดิ ใหบงัเกดิข้ึน หรอืทีบ่งัเกดิแลว ให
เจรญิไพบลูยยิง่ขึน้”๘๖

อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดยกธรรม ๖ ประการ๘๗ อนัเปนไปเพือ่ละถนีมทิธนวิรณ
ขึน้แสดง ไววา

“๑) การถือเอานมิติในโภชนะทีม่ากเกนิไป  คอื  การทีพ่ระโยคาวจร
ถือเอานิมิตในโภชนะที่เกินประมาณวา ‘ถีนมิทธะนั้น ยอมไมเกิดแกผู
งดอาหาร ๔-๕ คำกอนอิม่แลว ดืม่น้ำตาม เพือ่ยังอตัตภาพใหเปนไปอยาง
สงบ’ ดงันี ้เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัิอยางนี ้ ยอมจะละถมีิทธะได.

๒) การเปลีย่นอริยิาบถใหเหมาะสมแกการบำเพญ็ความเพยีร  คอื
เม่ือความงวงซึม ทอแทเกิดข้ึนในอิริยาบถใด พระโยคาวจรก็เปลี่ยนเปน
อริยิาบถอืน่จากอริยิาบถนัน้ เพ่ือใหสามารถบำเพญ็เพยีรไดตอไป.  เมือ่พระ
โยคาวจรปฏบิตัิอยางนี ้ ยอมจะละถมีิทธะได.

๓) การพจิารณาใสใจถงึอาโลกสญัญา [การกำหนดอารมณคอืแสง
สวาง] คอื  การทีพ่ระโยคาวจรพจิารณาใสใจถงึแสงจนัทร แสงไฟ แสง
คบเพลงิ ในเวลากลางคนื สวนในเวลากลางวนั กพ็จิารณาใสใจถงึแสงอาทติย
ใหเปนอารมณ.  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัิอยางนี ้ ยอมจะละถนีมทิธะได.

๔) การอยกูลางแจง  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรพกัอยกูลางแจงเสมอๆ
เพือ่ใหจติใจปลอดโปรง เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้ยอมจะละถนีมทิธะได

๕) การคบหากลัยาณมิตร  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรคบหากลัยาณมติร
ผลูะถนีมทิธะไดแลว เหมอืนอยางพระมหากสัสปะเถระ [ผลูะถนีมทิธะดวยการ
พกัอยกูลางแจงเสมอๆ] เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้ยอมจะละถนีมทิธะได

๘๖ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๕๓๗, หนา ๑๔๗.
๘๗ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๓๕-๒๓๖.



190  ตอนที่ ๒  ขั้นวิปสสนาภาวนา

๖) คำพดูทีเ่ปนสปัปายะ  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรกลาวถอยคำที่
ทำใหเกิดความสงบ และเจรญิรงุเรอืงในเรือ่งขอประพฤตปิฏบิตัทิีเ่ก่ียวของ
กบัการสมาทานธดุงคในอริยิาบถทัง้หลายมกีารยนื การนัง่ เปนตน  เมือ่
พระโยคาวจรปฏบิตัิอยางนี ้ กย็อมจะละกามฉนัทนวิรณได.

อนึง่ ถนีมทิธนวิรณ ทีพ่ระโยคาวจรละไดดวยธรรม ๖ ประการนี ้ยอม
จะไมเกิดข้ึนอกีตอไป ดวยการบรรลอุรหตัตมรรค”

(๔) ธรรมสำหรับละอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ

“ภิกษุทั้งหลาย การทำใจใหสงบ เปนสิ่งจำเปนตองกระทำการ
พิจารณาใสใจอยางรอบคอบใหมากในการทำใจใหสงบนั้น พึงกระทำ
การพิจารณาใสใจใหมากดวยความรอบคอบดังที่กลาวมานี้  มิใชเปน
อาหารแหงอทุธจัจกกุกจุจะทีย่งัไมเกดิ ใหบงัเกดิขึน้ หรอืทีบ่งัเกดิแลว
ใหเจรญิไพบลูยยิง่ขึน้”๘๘

อธิบาย : พระอรรถกถาจารยไดยกธรรม ๖ ประการ๘๙ อันเปนไปเพื่อละอุทธัจจ-
กกุกุจจะ  มอีธบิายดงันี้

“๑) ความเปนพหสูตู คอื การทีพ่ระโยคาวจรเรยีนพระบาลพีทุธพจน
๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕ นกิาย หรอืวาเรียนเอาโดยเนือ้ความ  พระโยคาวจรผู
ปฏบิตัไิดอยางนี ้กย็อมจะละอทุธจัจกุกกจุจะได  เพราะความเปนพหสูตูบคุคล

๒) ความเปนผไูตถาม  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรผมูากดวยการไต
ถามถึงสิง่ทีค่วรและไมควร  พระโยคาวจรผปูฏบิตัไิดอยางนี ้ กย็อมจะละ
อุทธัจจกุกกุจจะได

๓) ความชำนาญในพระวนิยั  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรเปนผเูชีย่ว
ชาญชำนาญในพระวนิยับญัญตั ิ พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ กย็อมจะละ
อุทธัจจกุกกุจจะได

๘๘ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๕๓๘, หนา ๑๔๗.
๘๙ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๓๖.
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๔) การคบหาวฑุฒบคุคล คอื  การทีพ่ระโยคาวจรเขาไปหาพระเถระ
ผเูจริญดวยอาย ุและความร ู[ผมูจีติตัง้มัน่]  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยาง
นี้  เธอยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได

๕) การคบหากลัยาณมิตร  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรเปนผคูบหา
กลัยาณมติร  ผทูรงวนิยั เชน พระอบุาลเีถระ(ผเูลศิในทางพระวนิยั)  เมือ่
พระโยคาวจรปฏบิตัิไดอยางนี ้เธอยอมละอทุธจัจกุกกุจจะได

๖) ถอยคำทีเ่ปนสปัปายะ คอื การทีพ่ระโยคาวจรกลาวถอยคำทีท่ำให
เกดิความสงบและเจรญิรงุเรืองในเรือ่งพระบาลพีทุธพจนทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีค่วร
และไมควร  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้ กย็อมจะละกามฉนัทนวิรณได

อนึง่ อทุธจัจะกกุกุจจะ ทีพ่ระโยคาวจรละไดดวยธรรม ๖ ประการนี้
ยอมจะไมเกดิขึน้อกีตอไป ดวยการบรรลอุนาคามมิรรค”

(๕) ธรรมสำหรับละวิจิกิจฉานิวรณ

“ภกิษทุัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายทีเ่ปนกศุล ไดแก ธรรมทีไ่มมโีทษ
เปนธรรมทีเ่ปนเหตนุำไปสคูวามเจรญิ คอื ธรรมทีเ่ปนเหตใุหเขาถึงสภาวะ
ทีข่าวใสบรสิทุธิ ์  และธรรมทัง้หลายทีเ่ปนอกศุล ไดแก ธรรมทีม่โีทษ
เปนธรรมทีเ่ปนเหตนุำไปสคูวามเสือ่ม คอื ธรรมทีเ่ปนเหตใุหเขาถึงสภาวะ
ทีด่ำ ขนุมวั ไมผองใส มอีย.ู การพจิารณาใสใจอยางรอบคอบใหมากใน
ธรรม ๒ อยางนั้น พึงกระทำ  การพิจารณาใสใจใหมากดวยความ
รอบคอบดงัทีก่ลาวนี ้ มใิชเปนเปนอาหารแหงวจิกิจิฉาทีย่งัไมเกดิ ให
บงัเกดิข้ึน หรอืทีบ่งัเกดิแลว ใหเจรญิไพบลูยยิง่ข้ึน”๙๐

อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดยกธรรม ๖ ประการ๙๑ อนัเปนไปเพือ่ละวจิกิจิฉาไววา
“๑) ความเปนพหสูตู  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรไดศกึษาพระบาลี

๙๐ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๕๓๙, หนา ๑๔๗-๑๔๘.
๙๑ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ภาค ๓ หนา ๒๓๗.
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และเนือ้ความแหงพระพทุธพจนในพระไตรปฎก หนึง่นกิาย หรอื สอง สาม
สี ่หรอืหานกิายจนถงึความเปนพหสูตูบคุคล  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัอิยาง
นี ้ ยอมละวจิกิิจฉาได.

๒) ความเปนผไูตถาม  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรนกึถงึพระรตันตรยั
เปนอนัดบัแรกแลว หมัน่ทบทวนไตถามเพือ่ความเขาใจแจมแจงในพระบาลี
และเนือ้ความแหงพระพทุธพจนในพระไตรปฎก  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัิ
อยางนี ้ ยอมละวจิกิิจฉาได.

๓) ความชำนาญในพระวนิยั  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรเปนผมูคีวาม
ร ูมคีวามเชีย่วชาญ แตกฉานในพระวนิยั  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยาง
นี ้ ยอมละวจิกิิจฉาได.

๔) ความเปนผมูากดวยอธโิมกข คอื การทีพ่ระโยคาวจรเปนผมูาก
ไปดวยความนอมใจไป ดวยความเลือ่มใสศรทัธา โดยปราศจากความสงสยั
ในพระรตันตรยั    เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัิไดอยางนี ้ ยอมละวจิกิิจฉาได.

๕) การคบหากลัยาณมติร  คอื  การทีพ่ระโยคาวจรคบหากลัยาณ
มติรผนูอมไปในศรทัธาอนัไมหวัน่ไหวในพระรตันตรยั เชน พระวกักลเิถระ
(ผนูอมไปในศรทัธาอนัไมหวัน่ไหวในพระรตันตรยั) เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัิ
ไดอยางนี ้ ยอมละวจิกิิจฉาได.

๖) ถอยคำทีเ่ปนสปัปายะ  คอื  การกลาวถอยคำ หรอืการสนทนา
กนัในเรือ่งเกีย่วกบัพระรตันตรยั อนัเปนไปเพือ่เจรญิศรทัธา โดยปรารภคณุ
แหงรัตนะทัง้ ๓   ในอริยิาบถ มกีารยนืและการนัง่ เปนตน  เมือ่พระโยคาวจร
ปฏบิตัิไดอยางนี ้ กย็อมละไดเหมอืนกนั.

อนึง่ วจิกิจิฉาทีพ่ระโยคาวจรละไดดวยธรรม ๖ ประการเหลานัน้ ยอม
ไมเกดิขึน้ตอไปดวยโสดาปตตมิรรค  ในพระสตูรนี ้พระผมูพีระภาคเจาทรง
เปลีย่นเทศนา โดยฐานะ ๓  ทรงถอืเอาธรรมอนัเปนยอดดวยพระอรหตั ดวย
ประการฉะนี้”
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๒.๖ อานิสงสแหงการเจริญสัมโพชฌงค ๗ ประการ

“ภกิษุทัง้หลาย เม่ือโพชฌงค ๗ ประการ อนัภกิษุเจริญแลว อยางนี้
กระทำใหมากแลว อยางนี ้อนัเธอพงึหวงัได ผลานสิงส ๗ ประการ คอื

๑) จะไดบรรลอุรหตัตผลโดยพลนั ในปจจุบนั
๒) หากไมไดบรรลใุนปจจุบนั กจ็ักไดบรรลใุนเวลาใกลตาย
๓) ถาในปจจุบนั กไ็มไดบรรล ุ ในเวลาใกลตายกไ็มไดบรรล ุกจ็ักได

เปนพระอนาคามผีอูนัตราปรนิพิพาย ี(คอื หลงัจากอบุตับิงัเกิดในพรหมโลก
ชัน้สทุธาวาสแลวก็จะบรรลอุรหตั เปนพระอรหนัตแลวปรนิพิพานในขณะที่
อายขุองทานยงัไมถงึก่ึงของอายขุยั เชน อายขุยั ๕๐ ป กจ็ะบรรลพุระอรหตั
เม่ือกอนจะครบ ๕๐ ป)

๔) ถาในปจจุบันกไ็มไดบรรล ุในเวลาใกลตายกไ็มไดบรรล ุและไมได
เปนพระอนาคามผีอูนัตราปรนิพิพาย ีกจ็กัไดเปนพระอนาคาม ีผอูปุหจัจปริ
นพิพาย ี[คอืจะบรรลเุปนพระอรหนัตแลวปรนิพิพานเมือ่อายเุลยกึง่หนึง่ไปแลว]

๕) ถาในปจจุบันกไ็มไดบรรล ุในเวลาใกลตายกไ็มไดบรรล ุไมไดเปน
พระอนาคามผีอูันตราปรนิพิพาย ี และไมไดเปนพระอนาคาม ี ผอูปุหจัจปริ
นพิพาย ี กจ็ะไดเปนพระอนาคามผีอูสงัขารปรนิพิพาย ี(คอื ผทูีจ่ะบรรลเุปน
พระอรหนัตแลวปรนิพิพานได โดยไมตองใชความเพยีรพยายามมากนกั แม
ไมมอีะไรมากระตนุชกัจงู กพ็รอมทีจ่ะบรรลเุปนพระอรหนัตแลวปรนิพิพาน
เพราะความแกแหงบารมธีรรมของทาน)

๖) ถาในปจจุบันกไ็มไดบรรล ุในเวลาใกลตายกไ็มไดบรรล ุไมไดเปน
พระอนาคามผีอูนัตราปรนิพิพาย ีไมไดเปนพระอนาคามผีอูปุหจัจปรนิพิพา
ยไีมไดเปนพระอนาคามผีอูสงัขารปรนิพิพาย ีกจ็ะไดเปนพระอนาคาม ีสสงัขาร
ปรนิพิพาย ี(คอื ผทูีจ่ะบรรลเุปนพระอรหนัตได ตองใชความเพยีรพยายาม
มาก อาจจะตองมแีรงจูงใจ กระตนุใหทำความเพยีร จนบรรลอุรหตั เปน
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พระอรหนัตแลวปรนิพิพาน)  เพราะสงัโยชนเบือ้งต่ำ ๕ สิน้ไป และ
๗) ถาในปจจุบันกไ็มไดบรรล ุในเวลาใกลตายกไ็มไดบรรล ุไมไดเปน

พระอนาคามผีอูนัตราปรนิพิพาย ีไมไดเปนพระอนาคามผีอูปุหจัจปรนิพิพา
ย ีไมไดเปนพระอนาคามผีอูสงัขารปรนิพิพาย ีและไมไดเปนพระอนาคามผีู
สสงัขารปรนิพิพาย ีกจ็ะไดเปนพระอนาคามผีอูุทธงัโสโต อกนฏิฐคาม ี(คอื
ผทูีจ่ะตองเลือ่นจากภพ เชน อวหิาขึน้ไปถงึภพชัน้สดุทาย คอื อกนฏิฐภพ
แลวจงึจะบรรลเุปนพระอรหนัตแลวปรนิพิพานในภพสงูสดุ คอื อกนฏิฐภพ)

ภกิษทุัง้หลาย เม่ือโพชฌงค ๗ อนัภกิษเุจรญิแลวอยางนี ้กระทำให
มากแลวอยางนี ้ ผลานสิงส ๗ ประการเหลานี ้ อนัเธอพงึหวงัได”๙๒

ขอ ๓ การมสีตพิจิารณาเหน็ธรรมในธรรม : อรยิสจั ๔

วธิเีจรญิภาวนาพจิารณาอรยิสจั ๔
รวมใจทกุกายอย ูณ ศนูยกลางธรรมกายอรหตั เจรญิฌานสมาบตัิ (รูปฌาน ๔)

พรอมกนัทกุกายสดุกายหยาบกายละเอยีด   เอาใจ (ญาณรตันะ) ของพระธรรมกายอรหตั
เปนหลกั โดยอนโุลม/ปฏโิลม ๓-๔ เทีย่ว  เพือ่ใหสมาธติัง้มัน่และบรสิทุธิผ์องใส ออนโยน
ควรแกงาน และ/หรือ ทำนิโรธ (ดับสมุทัย-ละอกุศลจิตของกายในภพ ๓) โดย
รวมใจทุกกายสุดกายหยาบ-กายละเอียด  เอาใจ (ญาณรัตนะ) ของ
พระธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆ เปนหลกั  ดบัหยาบไปหาละเอยีด ใหใสละเอยีด
หมดทกุกาย สดุกายหยาบกายละเอยีด เพือ่ชำระธาตธุรรม เหน็-จำ-คดิ-ร ู(คอื
ใจ) ทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียด ใหบริสุทธิ์ผองใส ออนโยนควรแกงาน
แลวพิจารณาอรยิสจั ๔ ตอไป

รวมใจทกุกายใหอย ูณ ศนูยกลางธรรมกายพระอรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุ ใหญาณรตันะ
ของธรรมกายอรหตั เพงลงทีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยหยาบ (กายเนื้อ)
๙๒ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๓๘๑-๓๘๒, หนา ๑๐๐-๑๐๒.
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ของตนเอง  หรือ นอมเอาดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษยของผูอื่นมาดูก็ได  แลว
อธิษฐานใหเห็นสภาวธรรมและอริยสัจจธรรม ตามที่เปนจริง  จะเห็น “ดวงทุกข” มี
สีขุนมัว หรือ ถึงเกือบดำ ขนาดมาตรฐานปานกลางประมาณเทาฟองไขแดงของไก ทาม
กลางดวงทกุข  กม็ดีวงเหน็-ดวงจำ-ดวงคดิ-ดวงร ูตัง้ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ กนัเขาไปภายใน

ทามกลางดวงทกุข ยงัมี “ดวงเกดิ” (ไปเกดิ-มาเกดิ) คอื “ชาตทิกุข”  ขนาด
ประมาณเทากนั เปนดวงใส

กลางดวงเกดิ มี “ดวงแก” คอื “ชราทกุข” เปนสดีำ แตละคนมขีนาดไม
เทากัน ทีแ่กมากก็ดวงโต   ทีย่งัหนมุหรอืยงัเปนเดก็ กเ็หน็ปรากฏเปนดวงเลก็ไปตามสวน

ถามคีวามเจบ็ไข จะปรากฏ “ดวงเจบ็” คอื “พยาธทิกุข” เขามาจรด มลีักษณะสี
ดำประมาณเทาสถีาน ขนาดไมเทากัน ขึน้อยทูีค่วามเจบ็ไขหนกั หรอื เบา

ถาใกลจะตาย (โคมา) จะปรากฏดวงตาย คือ “มรณทุกข” มีลักษณะสีดำ
มนัเลือ่มดจุสีนลิ มาจรดตรงกลาง คือ กลางหวัตอระหวางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายทพิย
และกายมนษุยละเอยีด กบัดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยหยาบ ใหดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กายทพิยและกายมนษุยละเอยีดนัน้ขาดจากศนูยกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิของ
มนษุยหยาบ (กายเนือ้) นัน้แลว ผนูัน้กต็าย

แตถาดวงตายมาจรดตรงกลางหัวตอนั้น ใหดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษย
ละเอยีดนัน้ขาดจากศนูยกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิของมนษุยหยาบ (กายเนือ้) นัน้ เพยีง
ชัว่คราว แลวกลับมาจรดคนืใหม (หลุดไปสักระยะหนึ่งแลวเด๋ียวกลับมาติดใหม)  ผูนัน้ก็
สลบไสล  หรอื เปนเหมอืนตายไปชัว่ขณะ แลวกก็ลบัฟนขึน้มาใหมอกี อยางนีก้ม็ี

ถาผูปวยใกลจะตายนั้น ถามีบุตร/หลาน หรือ ญาติพี่นอง ที่ปฏิบัติธรรมไดถึง
ธรรมกาย ไดทราบอาการของคนใกลจะตายนัน้แลว  รบีนอมดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายของ
ผนูัน้มาตัง้ทีศ่นูยกลางกายของตน แลวพสิดารกาย (ทำนโิรธดบัสมทุยั) สดุกายหยาบกาย
ละเอยีด ใหธาตธุรรมเหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื “ใจ” ของผนูัน้กลบัคนืมาตัง้อยใูนกลาง
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ของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของกายมนุษยหยาบ ของคนไขนั้นไดใหมอีก
ผทูีใ่กลจะตายนัน้ กจ็ะกลบัฟนคนืชพีขึน้มาไดใหมอกี และคอยๆ บรรเทาจากความ
เจบ็ไขนัน้  ไดตามสมควรแกเหตปุจจยัทีจ่ะไดรบัการบำบดัรกัษาตอมา

นี้เปน มหาคุณูปการของการเจริญภาวนาธรรมตามแนวสติปฏฐาน ๔
ถึงธรรมกาย และถึงพระนิพพานของพระพุทธเจา ที่หลวงพอวัดปากน้ำ
พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร) ทานปฏบิตัไิดเขาถึง ไดร-ูไดเหน็ และไดเปน
ดแีลว จงึแนะนำสัง่สอนศษิยานศุษิยใหปฏบิตัติาม และ ปรากฏไดผลดเีปนอนั
มากแลว

แตกม็ขีอพจิารณาอกีวา  ถาผปูวยไขนัน้ สงัขารรางกายชำรดุทรดุโทรมมากแลว
แมจะชวยใหฟนคนืมา  ทัง้คนไขและญาตมิติรผดูแูลกก็ลับจะลำบากมากกวาเดมิ เพราะ
สงัขารรางกายไดชำรดุทรดุโทรมมากจนเกนิทีจ่ะฟนฟใูหใชการไดแลว กต็องรจูกัวางใจ
เปน “อเุบกขา” ตามสมควร

พจิารณาตอไป ญาณรตันะของพระธรรมกายเพงลงไปทีก่ลางของกลาง “ดวงทกุข”
ศนูยกลางขยายวางออกไป จะปรากฏ “ดวงสมทุยั” คอื “ดวงกามตณัหา” “ดวงภวตณัหา”
และ “ดวงวภิวตณัหา” เปนดวงกลมสดีำขนุมวั ตัง้ซอนกนัอยใูนกลางของกลางตอๆ กนัไป
๓ ดวง  แตละดวงจะปรากฏเห็นมีดวงเห็น-ดวงจำ-ดวงคิด-ดวงรู ประจำดวงสมุทัย
(กามตัณหา-ภวตัณหา-วิภวตัณหา) ทุกดวง  ตั้งซอนกันเปนชั้นๆ กลางของกลางๆ กัน
เขาไป  แสดงวา ดวงสมุทยั (ตัณหา) หมุเคลอืบเหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื “ใจ” ของสตัว
มากนอย/หนาบางตามสวนของแตละสัตวโลกนั้น

พจิารณาแตเฉพาะเหน็-จำ-คดิ-ร ู(ใจ) ของสตัว (ของตนเอง และ/หรอื ผอูืน่)   แตละ
ขณะจิต  เมื่อใดที่สัตวโลก เมื่อมีอารมณภายนอก (รูป-เสียง-กลิ่น-รส-โผฏฐัพพะ) มา
กระทบอายตนะภายใน (ตา-ห-ูจมกู-ลิน้-กาย-ใจ) แลว ผนูัน้ยงัประมาทขาดสตสิมัปชญัญะ-
ขาดอนิทรยีสงัวร   ปลอยใจ (เหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื เวทนา-สญัญา-สงัขาร-วญิญาณ) ใหฟงุซาน
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ไปยดึไปเกาะและปรงุแตงอารมณภายนอกทีม่ากระทบนัน้   จติใจดวงเดมิจะดบั (วางหาย
ไปยงัศนูยกลางกายฐานที ่๖)   จะปรากฏ “จติใจ” ดวงใหม ทีถ่กูปรงุแตงดวยบาปอกศุล
คอื ความยนิด-ียนิราย นัน้  เปน “อกศุลจติ” (ตัง้อยกูลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายใหม)
พรอมดวยอกศุลเจตสกิธรรม   ถาเปนกรณจีติปรงุแตงใหเกดิความรกั/ความใคร จะปรากฏ
“กามราคานสุยั” สชีมพขูนุมวัเกอืบดำ หมุเคลอืบ “ดวงคดิ” พรอมกบั “อวชิชานสุยั”
สดีำหมุเคลอืบ “ดวงรู”    แตถาเปนกรณจีติปรงุแตงใหเกดิความเกลยีดชงั จะปรากฏ
“ปฏฆิานสุยั” เขียวเขมหรอืแดงก่ำเกือบดำ หมุเคลอืบ “ดวงเหน็” และ “ดวงจำ” พรอม
ดวย “อวชิชานสุยั” สดีำ หมุเคลอืบ “ดวงรู” ลอยเดนขึ้นมาตรงศูนยกลางกายฐาน
ที ่๗

กรณี “กามราคานสุยั” หมุเคลอืบ “ดวงคดิ” กจ็ะยอมสนี้ำเลีย้งของจติเปนสชีมพู
พรอมกับ “กามตัณหา” ก็จะทำหนาที่ดลจิตดลใจใหปฏิบัติตามอำนาจของมัน สวนกรณี
“ปฏฆิานสุยั” หมุเคลอืบ “ดวงเหน็” และ “ดวงจำ” ถงึ “ดวงคดิ” กจ็ะยอมสนี้ำเลีย้งของจติ
เหน็เปนสแีดงก่ำหรอืเขยีวเขมเกือบดำ พรอมกบั “วภิวตณัหา” ดลจติดลใจใหปฏบิตัติามอำนาจ
ของมนั ใหเปนทกุขไปตามสวนแหงความหนกัเบาของกรรม ทีเ่ปนไปกบัดวยกเิลส-
ตณัหา และอปุาทาน โดยเหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื “ใจ” ทีไ่ปยดึไปเกาะอารมณภายนอก
นัน้ ใหกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม โดยเฉพาะอยางยิง่
ภพ/ภมู ิใหม ณ ภายในของสตัวนัน้ ปรากฏเหน็เปนธรรมชาตทิีข่นุมวั-เศราหมอง
เปน “ทุคคติภพ” ไปทันที  ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรม  และมีผลใหผูนั้น
ดำเนนิชวีติไปในทางเสือ่ม เปนโทษ-เปนความทกุขเดอืดรอน ไปตามสวนของ
ภูมิจิตที่เปนทุคคตินั้น

นีย้อมแสดงวา “สมทุยั” เปนเหต ุ  “ทกุข” เปนผล

ผูเจริญภาวนายอมรู-เห็น สัจจธรรมนี้ ไดดวย “ญาณรัตนะ” ของธรรมกาย
กรณนีี ้ชือ่วา “สจัจญาณ”
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“ทกุข” และ “สมุทยั” นี ้มอียแูตในกายโลกยิะ (ไดแก กายมนษุย-มนษุยละเอยีด,
ในกายทพิย-ทพิยละเอยีด, ในกายรปูพรหม-รปูพรหมละเอยีด และในกายอรปูพรหม-อรปูพรหม
ละเอยีด) เทานัน้   หาไดมอียใูนกายธรรม คอื ธรรมกาย ดวยไม

แมสตัวโลกในสคุตภิพ/ภมู ิกย็งัไมพนจากความทกุข  เพราะวาตราบใดที ่“สมุทยั”
ไดแก อวชิชา กเิลส ตณัหา อปุาทาน ยงัมีอย ูและ กาย-เวทนา-จติ-ธรรม ของกายโลกยิะ
ดงักลาว กเ็ปนธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง (ปญุญาภสิงัขาร อปญุญาภสิงัขาร หรอื
อเนญชาภสิงัขาร เปนตน)  เบญจขนัธ หรอื อปุาทนินกสงัขาร จงึเปนธรรมชาตทิีต่องเปลีย่น
แปลงไปตามเหตปุจจยั  เปนสภาพไมเทีย่ง (อนจิจฺตา)  เปนทกุข  (ทกุขฺตา) และเปนสภาพ
มใิชตน (อนตตฺตา)  เพราะปราศจากสาระในความเปนของเทีย่ง-เปนสขุ และปราศจาก
สาระในความเปนตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา ทีเ่ทีย่งแทถาวร ตลอดไป  และ
เปนมตธรรมทีไ่มอยใูนอำนาจของใครวา จงอยาแก-อยาเจบ็-อยาตาย เลย  กยั็งตอง
เวยีนวายตายเกดิอยใูนสงัสารจกัร และ “เปนทกุข” อกีตอๆ ไป ไมมทีีส่ิน้สดุ

พจิารณาตอไป ใหญาณรตันะของธรรมกาย เพงลงทีก่ลางของกลาง “ดวงสมุทยั”
หยดุนิง่ถกูสวน  ศนูยกลางจะขยายวางออกไป  เฉพาะกรณขีองผศูกึษาสมัมาปฏบิตัอิย ูและ/
หรอื ของพระอรยิเจา  จะปรากฏ “ดวงนโิรธ” ขนาดเสนผาศนูยกลางประมาณเทาหนาตัก
และความสงูของกายมนษุย/มนษุยละเอยีด ใสสวางปรากฏขึน้  กำจดั “สมุทยั” สวนหยาบ
ของกายมนษุย คอื อภชิฌา พยาบาท มจิฉาทฏิฐิ

ญาณรตันะของธรรมกาย เพงลงทีก่ลางของกลางดวงนโิรธตอไป จะปรากฏ “ดวงมรรค”
ในขัน้หยาบของกายมนษุย ซึง่มี “ดวงศลี” “ดวงสมาธ”ิ และ “ดวงปญญา” เปนคณุธรรมซึง่
เจริญขึน้มาจากทานกศุล ศลีกศุล และภาวนากศุล ในระดบัมนษุยธรรม ตัง้ซอนกนั ๓ ดวง
เปนคุณเครื่องกลั่นกรองกาย-วาจา-ใจ ที่ละเอียดประณีตยิ่งกวากันไปตามลำดับ เปน
“ศลีวิสทุธิ” ความหมดจดแหงศลี เพราะเจตนาความคดิอานทางใจบรสิทุธิ ์และเปน“จติตวิ
สทุธิ” ความหมดจดแหงจิต เพราะตัง้ม่ันอนันำไปส ู“ทฏิฐวิสิทุธ”ิ ความหมดจดแหงความเหน็
ตอไป
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“ดวงนโิรธ” คณุธรรมเครือ่งดบัทกุขนัน้ เปนผลจาก “ดวงมรรค” คอื ศลี-
สมาธ-ิปญญา อธศิลี อธจิติ อธปิญญา และปฐมมรรค มรรคจติ มรรคปญญา เปนเหตุ
เพงเผากเิลส และกำจดัสญัโญชน (กเิลสเครือ่งรอยรดัใหตดิอยกูบัโลก) ใหพนิาศไป

ทั้งดวงนิโรธและดวงมรรค ลวนมีดวงเห็น-ดวงจำ-ดวงคิด-ดวงรู คือ “ใจ”
ตัง้ซอนกนัเปนชัน้ๆ กลางของกลางตอๆ กนัไป จนสดุละเอยีด   เมือ่ผเูจรญิภาวนาปฏบิัติ
ไดถึงกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ที่ละเอียด-บริสุทธิ์ เขาไป
เพยีงไร   “นโิรธ” กบั “มรรค” กจ็ะปรากฏเปนดวงใสบรสิทุธิเ์ดน เจริญข้ึนประจำทกุกาย
สุดกายหยาบ-กายละเอียด  ตั้งแตกายมนุษย-มนุษยละเอียด, กายทิพย-ทิพยละเอียด,
กายรปูพรหม-รปูพรหมละเอยีด และกายอรปูพรหม-อรปูพรหมละเอยีด  มขีนาดโตใหญและ
ใสละเอียด-บริสุทธิ์ ยิ่งกวากันไปตามลำดับ  และเปนคุณเครื่องชวยกำจัดกิเลสประจำ
กายสุดหยาบ-สดุละเอยีด ดงัตอไปนี้

ทานกศุล ศลีกศุล ภาวนากศุล คณุธรรมของกายมนษุยละเอยีด เปนคณุเครือ่งเพงเผา/กำจดั
อภชิฌา พยาบาท มจิฉาทฏิฐิ  ในจติใจของกายมนษุย

ศลี สมาธ ิปญญา คณุธรรมของกายทพิย เปนคณุเครือ่งเพงเผา/กำจดั
โลภะ-โทสะ-โมหะ ในจติใจของกายทพิย

อธศิลี อธจิติ อธปิญญา คณุธรรมของกายรปูพรหม เปนคณุเครือ่งเพงเผา/กำจดั
ราคะ-ปฏฆิะ-โมหะ ในจติใจของกายรปูพรหม

ปฐมมรรค มรรคจติ มรรคปญญา คณุธรรมของกายอรปูพรหม เปนคณุเครือ่งเพงเผา/กำจดั
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัยในจิตใจของ
กายอรูปพรหม

เมือ่ผเูจรญิภาวนาอาศยัคณุธรรมของกายในกายจากสดุหยาบ เจรญิภาวนาไดเขาถงึ
คณุธรรมของกายในกายทีล่ะเอยีดๆ ตอไป จนสดุละเอยีดของอรปูพรหมละเอยีด  จงึปรากฏ
“กายธรรม หรอื ธรรมกาย” เริม่ตัง้แต “ธรรมกายโคตรภ”ู และตอไปเปน “ธรรมกาย
โคตรภูละเอียด” ใสสวางมีรัศมีปรากฏมาก  “ดวงธรรม” ที่ทำใหเปนธรรมกาย
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“ดวงนโิรธ” และ “ดวงมรรค” ทีเ่จริญข้ึนมาตามลำดบัของกาย ซึง่มีดวงเหน็-ดวงจำ-
ดวงคิด-ดวงรู ตั้งซอนอยูประจำทุกดวง  และ เจริญ-ใสละเอียดและบริสุทธิ์ขึ้นจาก
กายโลกิยะ เปน “ญาณรัตนะ” ของธรรมกาย  มีขนาดโตใหญ--เสนผาศูนยกลาง
เทาหนาตกั และความสงูของธรรมกาย คอื ๔ วาคร่ึง ขึน้ไป

เม่ือผูเจริญภาวนาตอไปจาก “ธรรมกายโคตรภูละเอียด” ไดเขาถึง “ธรรมกาย”
ทีล่ะเอยีดบรสิุทธิ-์ผองใส ไปจนสดุละเอยีด ถงึอายตนะ คอื “พระนพิพาน” ได โคตรภจูติ
ยดึหนวงพระนพิพานเปนอารมณ  อาศยัญาณรตันะของธรรมกายโคตรภลูะเอยีดพจิารณา
อรยิสจั ๔ (ทกุข-สมทุยั-นโิรธ-มรรค) ใหรแูจง/เหน็แจงในอรยิสจั ๔   กรณนีี ้ญาณรตันะ
ของพระธรรมกายจะพฒันาขึน้เปน “สจัจญาณ”  กำหนดรวูาแตละอรยิสัจมีจริงอยางไร
และกำหนดรตูอไปดวยญาณรตันะของพระธรรมกาย ซึง่พฒันาขึน้เปน “กจิจญาณ”
กำหนดรวูา ควรทำอยางไร (ไดแก ทกุข-ควรกำจดั, สมทุยั-ควรละ, นโิรธ-ควรทำใหแจง
และมรรค-ควรทำใหเจรญิ)  ธรรมโคตรภลูะเอยีดจะตกศนูย คอื วางหายไป

ขณะเมื่อมรรคจิต-มรรคปญญา ของกายธรรมของผูเจริญภาวนา เจริญขึ้น
พจิารณาเหน็แจงแทงตลอดพระไตรลกัษณในกายมนษุยซึง่เปนสงัขารธรรม (อปุาทนินกสงัขาร)
อยนูัน้  ผเูจริญภาวนา ชือ่วา “ยอมไดอนโุลมขนัติ”

เม่ือญาณรัตนะของธรรมกาย พิจารณาเห็นความดับแหงเบญจขันธ
(ของพระอรหันต) ตามที่เปนจริง วา เปนพระนิพพาน ที่มีสภาพเปนตรงกันขาม
กบัสงัขาร ไดแก มสีภาพเทีย่ง (นจิจฺ)ํ เปนบรมสขุ (ปรมํ สขุ)ํ มปีระโยชนสงูสุดย่ิง
(ปรมตถฺ)ํ เปนธรรมทีไ่มตาย (อมต)ํ และเปนธรรมทีม่สีาระ (สาร)ํ ฯลฯ ยอม
ยางลงส ู“สมัมตัตนยิาม” คอื เทีย่งตอการบรรลมุรรค-ผล-นพิพาน   และจะปรากฏ
ธรรมกายพระโสดาปตตมิรรคพรอมดวย “มรรคญาณ” ขึน้ ปหาน (ละ) สญัโญชน
อยางนอย ๓ ประการ คอื สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา และสลีพัพตปรามาส ได แลวตกศนูย
(วางหายไป) และจะปรากฏธรรมกายพระโสดาปตติผลพรอมดวย “ผลญาณ” ขึน้
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เขาผลสมาบตั ิพจิารณาปจจเวกขณ  คอื พจิารณากเิลสทีล่ะได กเิลสทีย่งัเหลอื พจิารณา
มรรค-ผล และพระนพิพาน ตอไป

เม่ือพระอรยิเจานัน้อาศยัญาณรตันะของธรรมกายทีล่ะเอยีดๆ ตอๆ ไป (พระโสดา-
ปตติผล ... พระอรหตัตมรรค) พจิารณาอรยิสจัในกายทพิย-พรหม-อรปูพรหม ตอๆ ไป
ใหเหน็แจง/รแูจงสภาวธรรมและอรยิสัจจธรรม  รวมทัง้ปฏจิจสมปุบาทธรรม
คือ เห็นแจง-รูแจงเหตุในเหตุจนถึงตนๆ เหตุ  มีอวิชชาเปนมูลรากฝายเกิด
ทกุขทัง้ปวง เปนตน ตามทีเ่ปนจรงิ ไดเพยีงไร   ญาณรตันะของพระธรรมกายที่
พฒันาขึน้เปนสจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ เปนลำดบัมานัน้  กจ็ะพฒันาขึน้เปน
“อาสวักขยญาณ” เปนวิชชาที่ ๓  คือ ปรีชาญาณหยั่งรูวา นี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย
นีอ้าสวนโิรธ และนีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา  ใหสามารถกำจดัอาสวกเิลส และบรรลมุรรค-
ผล นพิพาน ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด เพยีงนัน้   ดงัจะไดชีแ้จงรายละเอยีดขอปฏบิัติ
ในตอนที ่๓ ขัน้บรรลมุรรค ผล ตอไป
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บทที่ ๑ อาการตรัสรูของพระพุทธเจา :

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ทรงบรรลุวิชชา ๓ และไดตรัสสอนวิธีเจริญวิชชา ๓

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดทรงบรรลญุาณ ๓ (วชิชา ๓) แลวไดตรสัสอนวธิเีจรญิ
รปูฌาน ๔ และวชิชา ๓๙๓ ดังนี้

(๑) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
“ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก

อุปกิเลส  ออนโยนควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้   ยอม
โนมนอมจติไปเพือ่ “ปพุเพนวิาสานสุติญาณ”   เธอระลกึชาตทิีเ่คยอยอูาศยั
ในกาลกอนไดเปนอนัมาก  คอื ระลกึไดหนึง่ชาตบิาง สองชาตบิาง ... ระลกึ
ชาติที่เคยอยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอันมาก  พรอมทั้งอาการ พรอมทั้ง
อทุเทศ ดวยประการฉะนี ้  เปรยีบเหมอืนบรุษุออกจากบานของตนไปสบูาน
อืน่  ออกจากบานแมนั้นไปสบูานอืน่   ออกจากบานแมนั้นแลว กลบัมาสู
บานของตนตามเดมิ   เขาจะพงึระลกึไดวา เราออกจากบานของตนไปสู
บานโนน   ในบานนัน้ เราไดยืนอยอูยางนัน้ ไดนั่งอยางนัน้ ไดพูดอยางนัน้
ไดนิ่งอยางนัน้   ออกจากบานแมนั้นไปสบูานโนน แมในบานนัน้ เรากไ็ดยนื
อยางนัน้ ไดนั่งอยางนัน้ ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนัน้   ออกจากบานนัน้
แลว กลบัมาสบูานของตนตามเดมิ ดงันี ้ฉนัใด

ภิกษุก็ฉันนั้นแล  ยอมระลึกชาติที่เคยอยูอาศัยในกาลกอนไดเปน
อนัมาก คอื ระลกึไดหนึง่ชาตบิาง สองชาตบิาง ... ระลกึชาตทิีเ่คยอยอูาศยั
ในกาลกอนไดเปนอนัมาก พรอมทัง้อาการ พรอมทัง้อทุเทศ ดวยประการ
ฉะนี”้

๙๓ พระไตรปฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๑๓ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ขอ ๕๐๖-๕๐๘ หนา ๔๖๐-๔๖๑.
และเลมที ่๑๒ มชัฌมินกิาย มลูปณณาสก ขอ ๔๗๑-๔๗๗ หนา ๕๐๕-๕๑๐.
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(๒) จตุปูปาตญาณ
“ภกิษุนัน้ เม่ือจติเปนสมาธ ิบรสิุทธิ ์ผองแผว ไมมกีิเลส  ปราศจาก

อปุกเิลส  ออน ควรแกการงาน ตัง้ม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี ้  ยอมโนมนอม
จติไปเพือ่รจูตุแิละอบุตัขิองสตัวทัง้หลาย   เธอเหน็หมสูตัวทีก่ำลงัจตุ ิกำลงั
อุบัติ  เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทพิพจักษุ อนับรสิทุธิล์วงจักษุของมนษุย ...  ยอมรชูดัซึง่หมสูตัวผเูปนไป
ตามกรรม  เปรยีบเหมอืนปราสาทหลงัหนึง่ ตัง้อยสูีแ่ยกทามกลางพระนคร
บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทนั้น  พึงเห็นหมูมนุษยกำลังเขาสูเรือนบาง
กำลงัออกจากเรอืนบาง  กำลงัเดินไปบาง  กำลงัเดินมาบาง  กำลงัเทีย่ว
ไปบาง ฉนัใด    ภกิษุยอมเหน็หมสูตัวทีก่ำลงัจุต ิกำลงัอบุตัิ เลว ประณตี
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก  ดวยทิพพจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนษุย ... ยอมรชูดัซึง่หมสูตัวผเูปนไปตามกรรม ฉะนัน้ เหมอืน
กนัแล”

(๓) อาสวกัขยญาณ
“ภกิษุนัน้ เม่ือจติเปนสมาธ ิบรสิุทธิ ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจาก

อปุกเิลส ออนควรแกการงาน ตัง้มัน่ ไมหวัน่ไหว อยางนี ้  ยอมโนมนอมจติ
ไปเพื่อ “อาสวักขยญาณ” เธอยอมรูชัดตามความเปนจริง วา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เหลานี้อาสวะ
นีอ้าสวสมทุยั นีอ้าสวนโิรธ นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา  เม่ือเธอรเูหน็อยู
อยางนี้   จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก
อวชิชาสวะ   เม่ือจติหลดุพนแลว กม็ญีาณวา ‘หลดุพนแลว’  รชูดัวา
‘ชาตสิิน้แลว พรหมจรรยอยจูบแลว กจิทีค่วรทำ ทำเสรจ็แลว กจิอืน่
เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม’ี   เปรยีบเหมอืนหวงน้ำบนยอดภเูขา  มนี้ำใส
สะอาด ไมขนุมวั   บรุษุผมูจีกัษุยนือยทูีข่อบหวงน้ำนัน้  พงึเหน็หอยกาบ
หอยโขง กอนกรวด กระเบือ้ง ฝงูปลา หยดุอยบูาง เคลือ่นไปบาง  เขามี
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ความดำรวิา ‘หวงน้ำนี ้มนี้ำใสสะอาด ไมขนุมวั มหีอยกาบ หอยโขง กอนกรวด
กระเบือ้ง ฝงูปลา หยดุอยบูาง เคลือ่นไปบาง’ ฉนัใด   ภกิษุยอมรชูดัตาม
ความเปนจรงิวา นีท้กุข นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา
เม่ือเธอรเูหน็อยอูยางนี ้จติยอมหลดุพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ
แมจากอวชิชาสวะ เม่ือจติหลดุพนแลว กม็ญีาณวา ‘หลดุพนแลว’ รชูดัวา
‘ชาตสิิน้แลว พรหมจรรยอยจูบแลว กจิทีค่วรทำ ทำเสรจ็แลว กจิอืน่
เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม’ี  ฉนันัน้ เหมอืนกนัแล”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

บทที่ ๒ วิธีเจริญวิชชา ๓ ถึงมรรคผลนิพพาน

ขอ ๑ ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ (วชิชาที ่๑)

สำหรบัผทูีถ่งึธรรมกายแลว เจรญิฌาน ๔  โดยอนโุลม ปฏโิลม เพ่ือใหใจตัง้ม่ัน บรสิทุธิ์
ผองใส และออนโยนควรแกงานแลว และ/หรอื ซอนสบัทบัทว ีจนสดุกายหยาบกายละเอยีด
เพ่ือใหญาณรตันะของพระธรรมกายบรสิทุธิ ์ผองใส

แลวใหรวมใจของทุกกายใหหยุดอยู ณ ศูนยกลางกายพระอรหัตองคที่ละเอียดที่สุด
รวมดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ และดวงร ู ใหหยดุในหยดุนิง่ลงไปทีก่ลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ
ณ ศนูยกลางกายมนษุยนัน้แหละ  มทีีห่มายตรงกลางของกลางอากาศธาตแุละวญิญาณธาตุ
อันเปนตนสายกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั้น เปนจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม  ก็ใหหยุดในหยุดกลาง
ของหยดุ  แลวอธษิฐานใหเหน็สภาพความเปนอยขูองตนเองถอยหลงัสบืตอไปถงึเม่ือสปัดาห
ทีแ่ลว, เดือนทีแ่ลว, ปทีแ่ลว, ลงไปจนถงึตอนทีเ่ปนเดก็  ใหรวมใจ คอืความเหน็ ความจำ
ความคดิ ความร ู  ใหหยดุในหยดุลงไปทีก่ลางกำเนิดธาตธุรรมเดมิ  ของกายเดมิทีเ่หน็ครัง้
สดุทายตอไปเรือ่ยๆ  จากทีเ่ปนเดก็  กไ็ปถงึสภาพทีเ่ปนเดก็แดงๆ,   แลวกถ็อยหลงัสบืเขาไป
ตามสายธาตุธรรมเดิม  ถึงที่เปนเด็กทารกในครรภของมารดา,   แลวก็ไปถึงในขณะที่ตั้ง
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ปฏสินธวิญิญาณ เปนกลลรปู,  ถอยสบืเขาไปถงึในขณะทีม่าปฏสินธใินครรภมารดา  ดวย
กายมนษุยละเอยีดหรอืกายทพิย

แลวกอนทีจ่ะมาปฏสินธ ิกเ็ปนกายละเอยีดมาตกศนูย  พกัอย ูณ ศนูยกลางกายบดิา
ชัว่คราว

อธิษฐานใหเห็นสภาพของตนเองตามสายธาตุธรรม สืบถอยหลังไปถึงตอนที่จุติ คือ
เคลือ่นจากสงัขารรางกายเดมิของชาตทิีแ่ลว  นีน้บัเปนชาตหินึง่,  เมือ่เหน็ชดัดแีลว กร็วม
เห็นจำคิดรู หยุดนิ่งที่ศูนยกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม  อธิษฐานใหเห็นอัตตภาพ และความ
เปนไปของตนเองใหชดัวามีสภาพความเปนมาอยางไร   ในชาตนิัน้ตนเองเกดิเปนอะไร  มี
เทอืกเถาเหลากออยางไร  มทีกุขมสีขุ  มัง่มีหรอืยากจนขดัสนกนัดารอยางไร  เพราะผลบญุ
หรอืผลบาปอะไร   พยายามนอมใจอนัประกอบดวยความเหน็ ความจำ ความคดิ ความรู
ใหหยดุนิง่ ในกลางของกลางๆ ไป เร่ือย  กจ็ะเหน็ไดชดัเจนและแมนยำ แลวก็ดำเนนิไปใน
แบบเดมิ   อธษิฐานดอูตัตภาพและสภาพความเปนไปของตนเอง  ถอยหลงัสบืเขาไปทลีะชาติๆ
เม่ือกระทำชำนาญเขา กจ็ะสามารถระลกึชาติไดเร็วข้ึน   แตจะตองหยดุในหยดุลงไปทีต่รง
กลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ ตามสายธาตธุรรมเดมิ  ถอยหลงัสบืตอเขาไปเสมอ จงึจะแมนยำ
มฉิะนัน้การรเูหน็อาจจะเลห คอื ผดิพลาดได   เมือ่จะหยดุพัก  กใ็หอธษิฐานกลบัตามสาย
ธาตธุรรมเดมิ จนมาถงึชีวติปจจุบนัอกีเชนกนั

นี้เปนวชิชาที ่๑ ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ

ขอ ๒ จตุปูปาตญาณ (วชิชาที ่๒)

ตอไป ใหฝกระลกึใหเหน็อตัตภาพและสภาพความเปนไปของตนเองตอไปในอนาคต
กป็ฏบิตัใินทำนองเดยีวกนั  คอื รวมใจอนัประกอบดวยความเหน็ ความจำ ความคดิ และ
ความร ู ใหหยดุเปนจดุเดียวกนั ณ กำเนดิธาตธุรรมเดมิของกายปจจุบนั   ตั้งจิตอธษิฐานให
เห็นความเปนไปหรือสภาพของตนเองในวันรุงขึ้น, ในสัปดาหหนา, ในเดือนหนา, ในปหนา,
ใน ๕ ปขางหนา, ใน ๑๐ ปขางหนา,  ตอๆ ไปจนกระทัง่ถึงวันทีต่นเองจะกระทำกาลกริยิา คอื
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ตาย   ดคูวามเปนไปสบืตอไปขางหนา ใหเหน็สภาพความเปนไปในชวีติของตนเอง  พรอม
ดวยอธษิฐานใหเหน็วบิากกรรมวา เปนดวยผลบญุกุศลหรอืผลบาปอกศุลกรรมใด  ทีจ่ะเปน
ผลใหไดรบัความสขุหรอืความทกุขเดือดรอนในชวีติ แตละชวงทีไ่ดพบเหน็นัน้  เปนตอนๆ ไป
จนกระทั่งจุติละจากโลกนี้ไป

อนึง่  ในกรณทีี่ประสงคจะระลกึชาติของผอูืน่กด็ ี หรอืจะดปูจจุบนัและอนาคตของ
ผอูืน่กด็ ี  กป็ฏบิตัใินทำนองเดยีวกนั  คอืเพยีงแตนอมเอาธาตธุรรม ของผทูีเ่ราประสงค
จะทราบอดตี ปจจุบนั หรอือนาคตของผนูัน้  มาตัง้ทีศ่นูยกลางกายของเราเอง  แลวรวมเหน็
จำคิดรูของเราและของเขาใหหยุดรวมกันเปนจุดเดียว ตรงศูนยกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม
ของเขา   แลวอธษิฐานระลกึใหเหน็อดตีปจจุบนั หรอือนาคต ของผนูัน้ ไปตามสายธาตธุรรม
เดมิของเขา  กจ็ะสามารถรเูหน็ไดเชนเดยีวกนั

เมือ่ประสงคจะทราบวาสตัวหรอืมนษุยทีล่ะหรอืตายจากโลกนีไ้ปแลว  จะไปบงัเกดิ
ในภพภมูใิด  ดวยผลบญุกศุลหรอืผลบาปอกศุลใด  กใ็หปฏบิตัไิปตามทำนองเดยีวกันกบั
วิธีเจริญภาวนาตรวจภพ/ตรวจจักรวาล ที่ไดเคยแนะนำไปแลว  และควรเจริญภาวนา
ถงึอายตนะคอืพระนพิพานกอน เพ่ือใหญาณรตันะบรสิทุธิผ์องใสและชดัเจนกอน ดงัตอไปนี้

- เจรญิภาวนาทำนโิรธดบัสมทุยั (ละอกศุลจติของกายในภพ ๓ ตามนยั
อรยิสัจ ๔) ธรรมกายทีบ่รสิทุธิส์ดุละเอยีด เขาถึงอายตนะคอืพระนพิพาน ได
พระนพิพานเปนอารมณ และไดร-ูเหน็ พระนพิพานธาตคุอืธรรมกายตรสัรขูอง
พระพุทธเจา และพระอรหันตขีณาสพเจาที่ดับขันธปรินิพพาน ดวยอนุปาทิ-
เสสนพิพานธาต ุเปนวสิงัขารธรรม ทีม่สีภาวะตรงกนัขามกบัสงัขารธรรม โดย
สิ้นเชิง

ใหเจรญิสมาบตัิ ๔ โดยอนโุลมปฏโิลมหลายๆ เทีย่ว เพือ่ใหจิตใจตัง้ม่ัน
และผองใสควรแกงาน แลวรวมใจของทกุกายสุดกายหยาบกายละเอยีด อย ูณ
ศูนยกลางธรรมกายที่สุดละเอียด  พิสดารกายสุดกายหยาบกายละเอียด
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ทำนิโรธดับสมุทัย ละอกุศลจิตของกายในภพ ๓ ใหเปนแตใจ (ญาณรัตนะ) ของ
ธรรมกายบรสิทุธิ ์ผองใสจนสดุละเอยีด  ปลอยอปุาทานในเบญจขนัธของกายในภพ ๓
ทัง้หมด และปลอยความยนิดใีนฌานสมาบตัไิดธรรมกายทีห่ยาบจะตกศนูย (วางหายไป)
ธรรมกายที่ใสบริสุทธิ์สุดละเอียดนั้นจะปรากฏใน อายตนะ คือ พระนิพพาน
จะเหน็พระอรหนัตทีด่บัขนัธเขาปรนิพิพานดวย “อนปุาทเิสสนพิพานธาต”ุ

พระนิพพานธาตุ คือ ธรรมกายอรหัตตรัสรู ของทานที่เห็นประทับอยูใน
อายตนะ คือ พระนิพพาน นั้นเอง

สำหรบัธรรมกายอรหตัตรสัรขูองพระสพัพญัพูทุธเจา จะเหน็ประทบัเขา
นโิรธ สงบเงยีบ อยบูนรตันบลัลังก ใสสวางดวยธรรมรงัสยีิง่กวาพระนพิพานธาตุ
องคใดในพระนพิพานนัน้ แวดลอมดวย ธรรมกายตรสัร ูคอื พระนพิพานธาต ุของ
พระอรหันตสาวก ประทับเขานิโรธสงบเงียบอยูบนองคฌาน เวียนขวาโดยรอบ
หางกนัชัว่กึง่องคฌาน นบัไมถวน สวางไสวดวยธรรมรงัสขีองพระนพิพานธาต ุนัน้

สวน ธรรมกายอรหตัตรสัรู คือ พระนพิพานธาตขุองพระปจเจกพทุธเจา
จะเหน็ประทบัเขานโิรธ สงบ ใสสวางดวยธรรมรงัสีอยบูนรตันบลัลังก อยหูางออกไปโดดๆ
โดยลำพังพระองคเดียว  ไมมีพระนิพพานธาตุของพระอรหันตสาวกแวดลอมเหมือน
พระสพัพญัพูทุธเจา   เพราะทานมไิดสอนผใูดใหไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน

เมื่อทานไดเจริญภาวนามาถึงจุดนี้ คือ อายตนะ (พระนิพพาน) ทานจะไดทั้งรู
และทัง้เหน็ ทัง้ไดสมัผัส และทัง้ไดอารมณพระนพิพาน ๓ นยั คอื

๑. อายตนะ คือ พระนิพพาน เปนที่สถิตอยูของพระนิพพานธาตุของสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา พระปจเจกพทุธเจา และของพระอรหนัตสาวกของพระพทุธเจา
ผดูบัขนัธปรนิพิพานดวย “อนปุาทเิสสนพิพานธาต”ุ ตามพระพทุธดำรสัทีต่รสัวา

“อตถฺ ิภกิขฺเว ตทายตน ํ... ต ํเอเสวนโฺต ทกุขฺสสฺ.”๙๔

๙๔ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย อทุาน ขอ ๑๕๘ หนา ๒๐๖-๒๐๗.
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“ภกิษทุัง้หลาย อายตนะ [คอืพระนพิพาน] นัน้ มอีย.ู
ดนิ น้ำ ไฟ ลม  อากาสานญัจายตนะ วญิญานญัจายตนะ อากญิจัญ-

ญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  โลกนี้ โลกหนา พระจันทรและ
พระอาทติยทัง้สอง ยอมไมมใีนอายตนะ [คอืพระนพิพาน] นั้น.

ภกิษุทัง้หลาย  เรายอมไมกลาวซึง่อายตนะ [คอืพระนพิพาน] นัน้วา
เปนการมา เปนการไป เปนการตัง้อย ูเปนการจตุ ิเปนการอบุตั.ิ

อายตนะ [คอืพระนพิพาน] นัน้ หาทีต่ั้งอาศยัมไิด  มไิดเปนไป  หา
อารมณมิได.   [พระนพิพาน] นัน้แล เปนทีส่ดุแหงทกุข.”

อนึง่  พระพทุธดำรสัตรสั อายตนะ คอื พระนพิพาน นัน้ วา  เปนสถานที่
(นิพฺพานฏฐานํ) ที่พระอเสขมุนี (พระอรหันต) ไปแลวไมเดือดรอนเศราโศก
ดงัพระพทุธดำรสัมใีนขทุทกนกิาย ธรรมบท วา

“อหสึกา เย มนุโย นจิจฺ ํกาเยน สวํตุา,
เต ยนตฺ ิอจจฺตุ ํฐานํ ยตถฺ คนตฺวฺา น โสจเร.”๙๕

แปลความวา

“พระมนุเีหลาใด ผไูมเบยีดเบยีน สำรวมแลวดวยกายเปนนติย,
พระมุนีเหลานั้น ยอมไปสู สถานที่อันไมจุติ ซึ่งเปนที่ไปแลวไม
เดือดรอนเศราโศก”

พระพทุธดำรสัตรสั พระนพิพานเปนทีไ่มมดื มรีศัมสีวางโชตชิวงใส บรสิทุธิ ์อนั
ผบูรรล ุ(ตัง้แตโคตรภญูาณ ถงึบรรลมุรรค ผล นพิพาน) ยอมรแูจง/เหน็แจงได แตไม
อาจเหน็ไดดวยจกัษวุญิญาณ  ดงัพระพทุธดำรสัตรสัในเกวฏัฏสตูรวา

“วิญฺาณ ํ อนทิสสฺนํ อนนตฺ ํ สพพฺโต ปภ”ํ๙๖

แปลความวา

๙๕ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย ธรรมบท ขอ ๒๗ หนา ๔๕.
๙๖ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๙ ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค ขอ ๓๕๐ หนา ๒๘๓.
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๙๗ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย อทุาน ขอ ๕๐ หนา ๘๕ และ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั
เลมที ่๓๓ ขทุทกนกิาย อปทาน ขอ ๑๒๖ หนา ๒๐๒.

“นพิพานอนัผบูรรลพุงึรแูจงได  เปนอนทิสัสนะ [ไมเหน็ไดดวยจกัษุ
วญิญาณ]  เปนอนนัตะ [ไมมทีีส่ิน้สดุ แหงความเกดิข้ึนและความเสือ่มไป]
มรีศัมสีวางโชตชิวง ใสบรสิทุธิก์วาธรรมทัง้ปวง”

นอกจากนี ้พระพทุธองคยงัไดตรสัในขทุทกนกิาย อทุาน อกีวา

“ยตฺถ อาโป จ ปฐวี เตโช วาโย  น คาธติ
น ตตฺถ สกุกฺา โชตนตฺิ อาทจิโฺจ นปปฺกาสต.ิ
น ตตฺถ จนทฺมิา ภาติ ตโม ตตฺถ น วชิชฺติ”๙๗

แปลความวา
“น้ำ ดิน ไฟ และลม ไมตั้งอยูในนิพพานใด.  ในนิพพานนั้น

ดาวศุกรสองไปไมถงึ  พระอาทติยสองแสงไมถงึ  พระจนัทรกส็องแสง
ไมถงึ  [แต] ความมดืกไ็มมใีนนพิพานนัน้”

๒. สภาวะพระนิพพาน เปนโลกุตตรธรรมที่บริสุทธิ์จากกิเลสและเครื่อง
เศราหมองทัง้ปวง เปนอมตธรรม คอื ธรรมทีไ่มตาย เปนธรรมทีม่สีาระ (สาร ํนพิพฺานํ)
ในความเปนของเทีย่ง (นจิจฺํ) เปนสขุ (สขุํ) และเปนธรรมทีม่ปีระโยชนสงูสดุยิง่ (ปรมตถฺํ)
ไมมคีวามเกดิ-แก-เจบ็-ตาย อกีตอไป ฯลฯ   เปนธรรมทีม่สีภาวะทีต่รงกนัขามกบัเบญจขนัธ
ซึง่เปนสงัขารธรรมทีม่ชีวีติมีวญิญาณครอง (อปุาทนินกสงัขาร) ซึง่มสีภาวะเปนธรรมทีไ่ม
เทีย่ง (อนจิจฺํ)  เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ เปนธรรมทีอ่าพาธ (อาพาโธ)  ทีไ่มยัง่ยืน (อทธฺวุํ)  เปน
อนตัตา (อนตตฺา)  เปนธรรมทีไ่มมสีาระ (อสารโก)  เปนธรรมทีม่คีวามเกดิ (ชาติธมโฺม)  ที่
มคีวามแก (ชราธมโฺม)  เปนธรรมทีม่คีวามเจบ็ไข (พยฺาธธิมโฺม)  เปนธรรมทีม่คีวามตาย
(มรณธมโฺม) เปนตน

ตามทีพ่ระสารบีตุรมหาเถระ พระธรรมเสนาบด ีไดแสดงวปิสสนาวธิโีดยการพจิารณา
ของผบูำเพญ็เพยีรภาวนา เหน็สภาวธรรมทัง้ ๒ ฝาย จงึหยัง่ลงสู

“สมัมตัตนยิาม” (แปลวา ความแนนอนดวยสภาวะโดยชอบ หมายถงึ โลกตุตรมรรค
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เมื่อวาโดยพิเศษ  ไดแก โสดาปตติมรรค ซึ่งมีสภาวะแนนอนที่จะตรัสรูภายหนา)๙๘  คือ
หยัง่ลงสคูวามเทีย่งตอการบรรลมุรรค-ผล-นพิพาน วา

“เม่ือผบูำเพญ็เพียรภาวนาพจิารณาเหน็เบญจขนัธ [อปุาทนินกสงัขาร]
โดยความเปนธรรมชาตทิีไ่มเทีย่ง ๑  เปนทกุข ๑  เปนโรค ๑  เปนดงัหวัฝ ๑
เปนดงัลกูศร ๑  เปนความลำบาก ๑  เปนอาพาธ ๑  เปนอยางอืน่ ๑
เปนของชำรดุ ๑  เปนเสนยีด ๑  เปนอบุาทว ๑  เปนภยั ๑  เปนอปุสรรค ๑
เปนความหวัน่ไหว ๑  เปนของผพุงั ๑  เปนของไมยัง่ยนื ๑  เปนของไมมี
อะไรตานทาน ๑  เปนของไมมีอะไรปองกัน ๑  เปนของไมเปนที่พึ่ง ๑
เปนของวาง ๑  เปนของเปลา ๑  เปนของสญู ๑  เปนอนตัตา ๑  เปนโทษ ๑
เปนของมคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา ๑  เปนของหาสาระมไิด ๑  เปนมลู
แหงความลำบาก ๑  เปนดงัเพชฌฆาต ๑  เปนความเสือ่มไป ๑  เปนของมี
อาสวะ ๑  เปนของอนัปจจัยปรงุแตง ๑  เปนเหยือ่แหงมาร ๑  เปนของมี
ความเกดิเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามแกเปนธรรมดา ๑  เปนของมี
ความปวยไขเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามตายเปนธรรมดา ๑  เปนของ
มคีวามเศราโศกเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามร่ำไรเปนธรรมดา ๑  เปน
ของมีความคับแคนใจเปนธรรมดา ๑  เปนของมีความเศราหมองเปน
ธรรมดา ๑”  (รวม ๔๐ ขอ)

เธอนัน้ยอมได “อนโุลมขนัติ” (ในทีน่ี ้หมายถงึ วปิสสนาญาณนัน่แหละ ทีค่ลอยตาม
โลกตุตรมรรค ไดแก โคตรภญูาณ)๙๙ คือยอมได “วปิสสนาปญญา” วาสงัขารทัง้ปวงเปน
สภาพไมเทีย่ง เปนทกุข และเปนอนตัตา เปนตน

เมือ่ผบูำเพญ็เพยีรพจิารณาเหน็ความดบัแหงเบญจขนัธ เปนนพิพาน (วสิงัขารธรรม)
ที่มีสภาวะที่ตรงกันขามกับสภาวะของสังขารธรรมทั้งปวง (๔๐ ขอ) ดังกลาวขางตน
๙๘ คมัภรีสทัธมัมปกาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค เลม ๒ หนา ๓๖๗ โรงพิมพวญิญาณ กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๓๔.
๙๙ คมัภรีสทัธมัมปกาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค เลม ๒ หนา ๓๖๖-๓๖๗ โรงพมิพ วญิญาณ กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๓๔ และพระไตรปฎกและอรรถกถาไทย ฉบบัมหามกฏุราชวิทยาลยั เลมที ่๖๙ พระสตุตันตปฎก ขทุทกนกิาย
ปฏสิมัภทิามรรค เลมที ่๗ ภาค ๒ หนา ๘๒๑-๘๒๒.
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๑๐๐ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๗๓๕ หนา ๖๒๙-๖๓๔.
๑๐๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขอ ๒๒๒ หนา ๒๕๘.

เธอนั้นยอมยางลงสู “สัมมัตตนิยาม” คือ หยั่งลงสูความเที่ยงตอการบรรลุมรรค ผล
นพิพาน กลาวคอื หยัง่ลงสขูณะมรรคญาณ-ผลญาณ แลวเขาผลสมาบตัิ และพจิารณา
ปจจเวกขณดงัทีก่ลาวแลวขางตน ดงัตวัอยาง พระบาลธีรรมภาษติ๑๐๐ ทีท่านพระสารบีตุร-
มหาเถระไดแสดง “วปิสสนากถา” ไวมีเปนตนวา

“ปฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ.
ปฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ นิจฺจํ นิพฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ
โอกกฺมต ิ...

ปจฺกขฺนเฺธ ทกุขฺโต ปสสฺนโฺต อนโุลมกิ ํขนตฺ ึปฏลิภต.ิ “ปจฺนนฺํ
ขนธฺาน ํนโิรโธ สขุ ํนพิพฺานนตฺ ิปสสฺนโฺต สมมฺตตฺนยิามํ โอกกฺมติ”
(รวม ๔๐ ขอ)

แปลความวา

“เม่ือภกิษุพจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของไมเทีย่ง (อนจิจฺโต)
ยอมไดอนโุลมขนัต ิเม่ือพจิารณาเหน็ วา ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนพิพาน
เทีย่ง (นจิจฺํ นพิฺพาน)ํ ยอมยางลงสสูัมมัตตนยิาม ...

เมือ่ภกิษพุจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนทกุข (ทกุขฺโต) ยอมได
อนโุลมขนัต ิเม่ือพจิารณาเหน็ วา ความดับแหงเบญจขนัธเปนนพิพานเปน
สขุ (สขุ ํนพิพฺาน)ํ ยอมยางลงสสูมัมัตตนยิาม” (รวม ๔๐ ขอ)

๓. ธรรมทีท่รงสภาวะนพิพาน คอื นพิพานธาตขุองพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา-
พระปจเจกพุทธเจา-พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจา ผูบรรลุมรรค ผล นพิพานแลว
ยงัดำรงชวีติ-ครองเบญจขนัธอย ูชือ่วา “สอปุาทเิสสนพิพานธาต”ุ ทีด่บัขนัธปรนิพิพาน
คงอยแูต “พระนพิพานธาต”ุ ซึง่เปน “อมตธรรม” คอื ธรรมทีไ่มตาย ชือ่วา “อนปุาทเิสส-
นพิพานธาต”ุ   ดงัพระพทุธดำรสัทีต่รสัวา

“เทวฺมา ภกิขฺเว นพิพฺานธาตโุย.  กตมา เทวฺ.   สอปุาทเิสสา จ
นพิพฺานธาตุ   อนปุาทเิสสา จ นพิพฺานธาต.ุ”๑๐๑
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แปลความวา
“ภกิษทุัง้หลาย  นพิพานธาต ุ๒ ประการนี ้  ๒ ประการนีเ้ปนไฉน

คือ  สอปุาทเิสสนพิพานธาต ุ๑  อนปุาทเิสสนพิพานธาต ุ๑”
และมอีรรถาธบิายวา

“ตเทว  นสิสฺตตฺนชิชฺวีฏเฐน  สภาวธารณฏเฐน จ  ธาตตูิ
นพิพฺานธาต”ุ

แปลความวา

“พระนพิพาน นั้นแล ชื่อวา ‘เปนธาตุ’ เพราะความหมายวา
ไมใชสตัว ไมใชชวีะ  และเพราะความหมายวา ธรรมทีท่รงสภาวะของ
ตน [พระนพิพาน] นัน้ไว  เพราะเหตนุัน้ จงึช่ือวา ‘พระนพิพานธาต’ุ”๑๐๒

พระนพิพานธาต ุเปนธรรมทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง ชือ่วา เปน “อสงขฺตธาต”ุ
ทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไดตรสัวา มอีสงัขตลกัษณะ ๓ ประการ๑๐๓ คอื  (๑) น อปุปฺาโท
ปญฺายติ ไมปรากฏความเกดิ (ใหมอกี)   (๒) น วโย ปญฺายติ ไมปรากฏความเสือ่มสลาย
และ  (๓) น ฐติสสฺ อญฺถตตฺ ํปญฺายติ เม่ือตัง้อย ู (ตัง้แตเม่ือบรรลุ) กไ็มปรากฏความ
แปรปรวน

และยงัไดตรสัอกีวา๑๐๔

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัย
กระทำไมไดแลว ปรงุแตงไมไดแลว มอียู

ภกิษทุัง้หลาย ถาธรรมชาตอินัไมเกดิแลว ไมเปนแลว อนัปจจยั
กระทำไมไดแลว  ปรงุแตงไมไดแลว จกัไมไดมแีลวไซร   การสลัดออก
ซึง่ธรรมชาตทิีเ่กดิแลว เปนแลว  อนัปจจยักระทำแลว ปรงุแตงแลว
จะไมพงึปรากฏในโลกนีเ้ลย

๑๐๒ ปรมตัถทปีน ีอรรถกถาขทุทกนกิาย อติวิตุตกะ หนา ๑๘๘.
๑๐๓ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๐ องัคตุตรนกิาย ตกินบิาต ขอ ๔๘๗ หนา ๑๙๒.
๑๐๔ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย อทุาน ขอ ๑๖๐ หนา ๒๐๗-๒๐๘.
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๑๐๕ สารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค ภาค ๒ หนา ๓๔๒-๓๔๓.
๑๐๖ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๔ อภธิรรมปฎก ธมัมสงัคณ ีขอ ๗๐๖ หนา ๒๗๘.

ภกิษทุัง้หลาย กเ็พราะธรรมชาตอินัไมเกดิแลว ไมเปนแลว อนั
ปจจยักระทำไมไดแลว ปรงุแตงไมไดแลว มอีย ู  ฉะนัน้ การสลดัออก
ซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทำแลว ปรุงแตงแลว
จงึปรากฏ”

อนึง่  พระนพิพานธาต ุคอื ธรรมธาตทุีท่รงสภาวะพระนพิพานนัน้ ไดแก มรรค ๔
ผล ๔ และพระนพิพาน ๑ รวมเปนพระนพโลกตุตรธรรม ๙ ประการ เปนตนนัน้ ชือ่วา
“ธรรมกาย” ทีพ่ระพทุธองคตรัสวา เปน “เรา” คอื พระตถาคตองคจริง  หาใชเบญจขนัธ
ซึง่มีลกัษณะ ๓ คอื เปน อนจิจฺ-ํทกุขฺ-ํอนตตฺา ของเจาชายสทิธตัถะไม

ดังที่พระพุทธโฆษาจารยไดอรรถาธิบายวา ธรรมกาย คือ พระตถาคต และ
โลกตุตรธรรม ๙ อยาง เปนพระวรกายของพระตถาคต มปีรากฏในคมัภรี สารัตถปั-
ปกาสนิี วา

“โย โข วกฺกลิ ธมฺมนฺติ อิธ  ภควา ‘ธมฺมกาโย โข มหาราช
ตถาคโตต ิ วตุตฺ ํธมมฺกายต ํทสเฺสต.ิ   นววโิธ ห ิโลกตุตฺรธมโฺม ตถาคตสสฺ
กาโย นาม.”๑๐๕

แปลความวา
“ในคำวา ‘โย โข วกฺกลิ ธมมฺํ’ นี ้ พงึทราบวา พระผมูพีระภาคเจา

ทรงแสดงความที่พระองคเปนธรรมกาย ที่ตรัสไววา ‘ขอถวายพระ
พรมหาบพติร ธรรมกายแล คอื พระตถาคต’.   ความจรงิ โลกตุตรธรรม
๙ อยาง ชือ่วา เปนพระวรกายของพระตถาคต”

คำวา “โลกตุตรธรรม ๙ อยาง” ไดแก มรรค ๔ ผล ๔ พระนพิพาน-
ธาตุ [อสงัขตธาต]ุ ๑๑๐๖

“กตเม ธมมฺา โลกตฺุตรา.  อปรยิาปนนฺา มคคฺา จ  มคคฺผลาน ิจ
อสงขฺตา จ ธาต ุ อเิม ธมมฺา โลกตฺุตรา.
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ธรรมเปนโลกตุตระ เปนไฉน ?  มรรคและผลของมรรคทีเ่ปนโลกตุตระ
และอสงัขตธาต.ุ   สภาวธรรมเหลานีช้ือ่วา ธรรมเปนโลกตุตระ.”

เพราะเหตนุัน้ พระธรรมกายทีบ่รรลพุระอรหตัตผลแลว นัน่เอง เปน “พระนพิพาน-
ธาตุ” คอื เปนธรรมทีท่รงสภาวะนพิพาน และเปนพระตถาคต พระอรหนัต องคจรงิ

ผปูฏบิตัไิดถงึอายตนะคอืพระนพิพานดงันีแ้ลว  หากทานจะใชพระหตัถของพระธรรมกาย
ของทานสมัผัสดทูีพ่ระนพิพานธาต ุ(ธรรมกายตรสัร)ู ของพระพทุธเจา หรอืพระอรหนัตสาวก
องคใด   ก็จะสามารถทราบและรูสึกไดวา เปนธรรมที่ละเอียดประณีต และสุขุมลุมลึก
อยางย่ิง   และจะรสูกึวา นีเ้องทีพ่ระพทุธองคไดตรสักบัพระปญจวคัคยีผเูปนพระโสดาบนั
ผเูหน็แจงแทงตลอดพระไตรลกัษณและตกกระแสพระนพิพานดวยกนัหมดทกุองคแลววา๑๐๗

“รปู ํภกิขฺเว อนตตฺา.  รปูจฺ หทิ ํภกิขฺเว อตตฺา อภวสิสฺ,  นยทิํ
รปู ํอาพาธาย สวํตฺเตยยฺ.   ลพเฺภถ จ รเูป ‘เอว ํเม รปู ํโหต ุ เอว ํเม
รปู ํมา อโหสตี.ิ   ยสมฺา จ โข ภกิขฺเว รปู ํอนตตฺา.   ตสมฺา รปู ํอาพาธาย
สวํตตฺต ิน จ ลพภฺต ิรเูป เอว ํเม รปู ํโหต ุเอว ํเม รปู ํมา อโหสตี.ิ

อมิสฺมิจฺ ปน เวยยฺากรณสฺม ึภญฺมาเน, ปจฺวคฺคยิาน ํภกิขฺนูํ
อนปุาทาย อาสเวห ิจติตฺาน ิวมิจุจฺสึตู.ิ”

แปลความวา

“ภิกษุทั้งหลาย รูป [คือรางกายนี้] เปนอนัตตา [มิใชตน].  ภิกษุ
ทัง้หลาย  กร็ปูนีจ้กัไดเปนอตัตา [ตน] แลว  รปูนีก้ไ็มพงึเปนไปเพือ่อาพาธ
[ความลำบาก].

อนึง่  สตัวพงึไดในรปูตามใจหวงัวา ‘รูปของเรา จงเปนอยางนีเ้ถิด
รปูของเรา อยาไดเปนอยางนัน้เลย.

ภกิษุทัง้หลาย แตเพราะรปูเปนอนตัตา  ดงันัน้ รปูจงึเปนไปเพือ่อาพาธ
และสตัวกไ็มไดในรปูวา ‘รปูของเรา จงเปนอยางนีเ้ถดิ รปูของเรา อยาได
เปนอยางนัน้เลย’

๑๐๗ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๔ วนิยัปฎก มหาวรรค ขอ ๒๐-๒๔ หนา ๒๔-๒๘
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๑๐๘ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๑ ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค ขอ ๔๙ หนา ๘๔.
๑๐๙ สมุงัคลวลิาสนิ ีอรรถกถาทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค ภาค ๓ หนา ๓๐-๓๑.
๑๑๐ ลนีตัถปัปกาสนา มหาวรรคฎกีา ฎกีาทฆีนกิาย ภาค ๒ หนา ๑๘๑.

กแ็ลเมือ่ไวยากรณนี ้อนัพระผมูพีระภาคเจาตรัสอย ู  จติของพระภกิษุ
ปญจวคัคยีพนแลวจากอาสวะทัง้หลาย ไมถอืมัน่ดวยอปุาทาน แล.”

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงแสดงเปรียบเทียบ “อัตตลักษณะ” กับ
“อนตัตลกัษณะ” ใหพระปญจวคัคยีเหน็แจง และไดบรรลพุระอรหตัตผลหมดทกุองค
ทนัทใีนกาลนัน้

แลวพระผมูพีระภาคเจายงัไดตรัส ธรรมทีเ่ปนตน (อตัตา) เปนทีพ่ึง่มอีย ูโดย
ปรมตัถ  ดงัทีพ่ระพทุธองคไดตรสัไววา

“อตตฺทปีา ภกิขฺเว วหิรถ  อตตฺสรณา อนญฺสรณา ธมมฺทปีา
ธมมฺสรณา อนญฺสรณา”๑๐๘

แปลความวา
“ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลาย จงเปนผมูตีน [อตัตา] เปนทีพ่ึง่ มตีน

[อัตตา] เปนสรณะ  ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะ  จงเปนผูมีธรรมเปนที่พึ่ง
มธีรรมเปนสรณะ  จงอยามสีิง่อืน่เปนสรณะ อยเูถดิ.

พระอรรถกถาจารยไดอธบิายวา
“โก ปเนตถฺ อตตฺา นาม ?  โลกยิโลกตฺุตโร ธมโฺม”๑๐๙

แปลความวา
“ถามวา ก็ในคำวา อตฺตทีปา นี้ อะไรชื่อวา อัตตา ?  แกวา

โลกยิธรรม และ โลกตุตรธรรม [ชือ่วา อตัตา]”
พระฎกีาจารยไดอธบิายอกีวา

“อตฺตา นาเมตฺถ ปรมตฺถโต ธมฺโม อพฺภนฺตรฏเฐน.  โส เอวํ
สมฺปาทิโต ตุมฺหากํ ทีปํ ตาณํ คติ ปรายณนฺติ .  เตน วุตฺตํ
‘ธมมฺทปีาตอิาท”ิ๑๑๐
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แปลความวา
“ในบทวา อตตฺทปีา เปนตนนี ้  ธรรมโดยปรมตัถ ชือ่วา อตัตา

โดยหมายถงึ ธรรมทีม่ ีณ ภายใน.   ธรรมโดยปรมตัถทีเ่ปนอตัตานัน้ที่
เธอทั้งหลายใหถึงแลวอยางนี้ ชื่อวา เปนดุจเกาะ เปนที่พึ่ง เปนคติ
เปนที่ไปในเบื้องหนา.   เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
‘ธมมฺทปีา’ เปนตน”

ดังนั้น ถาใครจะกลาววา ธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพาน คือ พระนิพพานธาตุ
ไมม”ี กย็อมคานพระอรรถกถาจารย

หรอืวา ถาใครจะกลาววา อายตนะ (คอื พระนพิพาน) ไมใชทีส่ถิตอยขูอง
พระนพิพานธาต ุ กต็พูระพทุธพจน

และถาใครจะกลาว หรอื ไดกลาวแลวในทำนองวา “พระพทุธเจาไมเคยตรสัเรือ่ง
อตัตา” และ/หรอื ใครจะกลาววา “ทัง้สงัขารและวสิงัขารแมจะเปนอนตัตา แตกไ็มจำเปน
จะตองไมเทีย่ง และเปนทกุข เสมอไป” ผนูัน้ยอมคานพระพทุธพจน แล!

วธิตีรวจดมูนษุย หรอืสตัวทีต่ายจากภพภมูนิีแ้ลว จะไปบงัเกดิในภพภมูใิด
เมือ่ไดทัง้ร/ูทัง้เหน็ พระนพิพาน ๓ นยันีแ้ลว  ตอไปใหซอนธรรมกายทีบ่รสิทุธิ์

สดุละเอยีดนัน้  ซอนสบัทบัทวกีบัพระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจาตอๆ ไป จนสดุละเอยีด
จนธาตธุรรมใสสะอาดบรสิทุธิ ์และมสีมาธติัง้มัน่ดแีลว  กร็วมใจของทกุกายใหหยดุนิง่
อยูตรงศูนยกลางกายพระอรหัตองคที่ละเอียดที่สุด  หยุดตรึกนิ่งขยายขายของญาณ
พระธรรมกายพระอรหตัใหโตจนเตม็ภพ ๓   แลวจึงนอมเอาภพ ๓ เขามาเปนกสณิ
ทลีะภพภมูิ  คือ เอามาตัง้ไว ณ ศนูยกลางกายพระอรหตันัน้แหละ   อาศยั “ตา” หรอื
“ญาณรตันะ” ของพระธรรมกายตรวจหาดจูนตลอดภพ ๓ วา ผทูีต่ายไปแลวไดไปบงัเกดิ
ในภพภมูใิด กจ็ะสามารถ ร-ูเหน็ ได

ถาในภพ ๓ ยงัไมเหน็ กใ็หตรวจดูตอไปถงึอายตนะโลกนัต ซึง่อยนูอกภพ ๓ ออกไป
ในขณะทีต่รวจดูคตใิหมของผตูายไปตลอดภพนี ้ ใหนอมใจเขาสกูลางของกลางๆๆ ดบัหยาบ
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ไปหาละเอยีด เพือ่ชำระธาตธุรรม เหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื ใจ ของทกุกาย สดุกายหยาบ
กายละเอียด ซึ่งต้ังอยูตรงศูนยกลางญาณรัตนะของพระธรรมกายใหบริสุทธิ์
ผองใสอยูเสมอ  เพื่อใหธาตุธรรมใสสะอาดและสมาธิตั้งม่ันดี  การรูเห็นจึง
จะแมนยำ   เมือ่พบแลว กไ็ตถามถงึบพุพกรรมทีท่ำใหเขามาเสวยวบิากกรรม คอื ผลบญุ
กศุล หรอืผลบาปอกศุล ในภพใหมนี ้กจ็ะทราบได   นีห้มายเฉพาะสตัวหรอืมนษุยทีย่งัไมบรรลุ
พระอรหตัตผล  กจ็ะเหน็เวยีนวายตายเกดิอยใูนภพ ๓ หรอือายตนะโลกนัตนี้

แต ถาเปนพระอรหนัตทีด่บัขนัธเขาปรนิพิพานดวย “อนปุาทเิสสนพิพานธาต”ุ
แลว ก็จะพบธรรมกายของทานประทับอยูในนิพพาน ดังที่ไดกลาวในขางตน

นีเ้ปนวชิชาที ่๒ “จตุปูปาตญาณ” หากกระทำชำนาญแลวกจ็ะสามารถรเูหน็ไดเรว็

มวีธิทีีล่ะเอยีดพสิดารตอไปอกี ใหสามารถใหรเูหน็ทัง้กายในกาย เวทนาใน
เวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม เปนทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก อกีดวย

วิธีปฏิบัติ  ก็ใหนอมเอาธาตุธรรมของผูที่ตายไปแลว มาตั้งไวที่ศูนยกลางกาย
แลวรวมเหน็จำ คดิ รู,  ธาตเุหน็ ธาตจุำ ธาตคุดิ ธาตรุู,  ทีต่ัง้/เหน็ จำ คดิ ร ูของเราใหตรง
กนักบัของเขา เปนจดุเดียวกนั ตรงศนูยกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ  แลวอธษิฐานใหเหน็จตุิ
และปฏสินธขิองเขาเปนขัน้ๆ ไป  นบัตัง้แตขนัธ ๕ คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ
เร่ิมจะดับ หรือในขณะที่จิตกำลังเขาสู “มรณาสันนวิถี” นั้น ก็จะเห็นดวงธรรมที่ทำใหเปน
กายของสตัวหรอืมนษุย  ซึง่เปนทีต่ัง้ของอากาศโลก ขนัธโลก และสตัวโลก  ไดแก เหน็ จำ
คดิ ร ูของสตัวนัน้ จะดบั คอื ตกศนูยลงไปยงัศนูยกลางกายฐานที ่๖ ตรงระดบัสะดอืพอดี
แลวดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายละเอียดหรอืกายทพิย  ซึ่งจะทำหนาทีส่ืบตอไปใหมนัน้ จะผดุ
ลอยขึน้มายงัศนูยกลางกายฐานที ่๗ เหนอืระดบัสะดอืสองนิว้มือ  แลวกายละเอยีดหรอืกาย
ทิพยนั้นก็จะผานไปยังฐานตางๆ   กลาวคือฐานที่ ๖, แลวก็ฐานที่ ๕ ตรงปากชองลำคอ,
ฐานที ่๔ ตรงเพดานปาก,  ฐานที ่๓ ตรงกลางกัก๊ศรีษะ,  ฐานที ่๒ ตรงหวัตาดานใน (หญงิทาง
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ดานซาย ชายทางดานขวา),  แลวก็ออกไปทางฐานที่ ๑ คือชองจมูก (หญิงทางดานซาย
ชายทางดานขวา)   เพ่ือไปเกิดในภพภูมิใหม  ตามผลบุญหรือผลบาปที่กำลังใหผลอยูใน
ขณะนั้นตอไป

กายทีก่ำลงัไปแสวงหาทีเ่กดินี ้เรยีกวา “กายสมัภเวสี”   สวนกายทีไ่ดปฏสินธหิรอื
เกดิแลวเรียกวา “กายทพิย”

มขีอสงัเกตวา ในขณะทีก่าย ใจ จติ วญิญาณ หรอืขนัธทัง้ ๕ ของสตัวหรอืมนษุย
กำลังจะแตกดับหรือตายนั้น  ดวงธรรมที่ทำใหเปนกาย อันเปนที่ตั้งของดวงเห็นดวงจำ
ดวงคดิ และดวงร ูของกายเดมิจะดบั คอื ตกศนูยลงไปยงัศนูยกลางกายฐานที ่๖ ตรงระดบั
สะดอืพอด ี  ขณะนัน้เอง ทีส่ตัวหรอืมนษุยซึง่กำลงัใกลจะตายนัน้ มอีาการสยิว้หนา บดิตัว
หรอืไขวควาเมือ่เวลาใกลจะตาย   เพราะแรงดงึดดูของอายตนะภพใหม ทีจ่ะทำใหดวงธรรม
ที่ทำใหเปนกายละเอียดหรือกายทิพย แยกขาดออกจากดวงธรรมที่ทำใหเปนกาย (เนื้อ)
ของมนษุยหรอืสตัวผทูีก่ำลงัจะตายนัน้เอง

ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง ก็คือ ญาณพระธรรมกายจะชวยใหเห็นดวงธรรมที่ทำให
เปนมนษุยหรอืสตัวนัน้  และจติของสตัวนัน้เอง “ดบั”  แลวก็ “เกิด” ใหมอกี เปนชวงๆ ตาม
ผลบญุกุศลหรอืบาปอกศุล  กลาวคอื

ถาขณะใกลตาย  คอืในระหวางทีจ่ติเขาสมูรณาสนันวถินีัน้  จติเปนกศุล แตบญุบารมี
ยงัไมพอทีจ่ะหลดุพนจากกเิลสไดโดยสิน้เชงิ   อายตนะของสคุตภิพ ไดแก โลกมนษุย เทวโลก
หรือพรหมโลก ก็จะดึงดูดกายละเอียดหรือกายทิพยนั้นไปบังเกิดในภพหรือภูมิ ดวยแรง
กศุลกรรม  ตามกำลงัแหงบญุบารมขีองผนูัน้ตอไป   กริยิาทีก่ายใจ จติ และวญิญาณดบั
เกิดๆๆ เพ่ือเปลี่ยนจากภพ หรือภูมิหนึ่ง ไปสูภพหรือภูมิที่สูงกวาทีละขั้นๆ ไปจนกวาจะถึง
ภมูทิีพ่อดกีบักำลงับญุกุศลทีใ่หผลอยนูัน้   อปุมาดัง่งูลอกคราบ  หรอืดัง่บคุคลถอดแบบฟอรม
เครือ่งแตงตวัจากฟอรมหนึง่ ไปสฟูอรมทีส่วยละเอยีดประณตีกวา  ฉะนัน้

แตถาจิตในขณะใกลจะตาย เปนอกศุล หรอืสิน้วาสนาบารม ี อายตนะทคุคตภิพ ไดแก
อายตนะภพของเปรต, อสุรกาย, สัตวนรก, หรือสัตวเดรัจฉาน  ก็จะดึงดูดดวงธรรมและ
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กายละเอียดของผูนั้น ใหไปบังเกิดในภพหรือภูมินั้น ดวยแรงอกุศลกรรมที่ไดกระทำไว
ตามสวนแหงอำนาจของผลบาปอกศุลทีก่ำลงัใหผลตอไป

ญาณหยัง่รจูตุปิฏสินธขิองสตัวนี ้เรียกวา “จตุปูปาตญาณ” ใหฝกฝนปฏบิตัใิหชำนาญ
ในระยะเริม่แรก จะตองกระทำเปนขัน้ตอน ตามสายธาตธุรรมเดมิเสมอไป   แมจะตดิขัดบาง
กจ็ะเปนแตเพียงในระยะตนๆ  หรอืทีจ่ติยงัไมละเอยีดดพีอ  ตอไปกจ็ะคอยๆ ชำนาญไปเอง

แตมหีลกัสำคญัอยวูา เมือ่รเูหน็แลวกอ็ยาคะนองใจวาตนเกงกลาแลว พยากรณ
ใหแกผอูืน่ฟง หรอืโออวดในคณุธรรมของตน อนัจะเปนทางเสือ่มอยางย่ิง

อนึง่ การนอมเขาสปูพุเพนวิาสานสุสตญิาณ เพือ่ดขูนัธของตนเองและของ
ผอูืน่ในชาตภิพกอนๆ กด็ ี  หรอืการนอมเขาสจูตุปูปาตญาณเพือ่ดจูตุแิละปฏสินธิ
ของสตัวทัง้หลายกด็ ี   หากไดยกวปิสสนาญาณขึน้พจิารณาทบไปทวนมาดวย
แลว ยอมมีลักษณะที่เปนสติปฏฐาน ๔ ไปในตัวเสร็จ กลาวคอื

การพิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม เปน
ภายในบาง เปนภายนอกบาง,  เปนทัง้ภายในและภายนอกบาง ดงัทีก่ลาวมาแลวเนอืงๆ อยู
กจ็ะเหน็ชดัในสามญัญลกัษณะ คอื ความเปนอนจิจงั ทกุขงั และอนตัตา ของสงัขารธรรม
ทัง้หลาย ทีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตงอยางชดัแจง  จนเหน็เปนธรรมดาในความเกดิข้ึน
และความเสื่อมไปของสังขารของสัตวทั้งหลาย  ชวยใหเกิดธรรมสังเวชสลดใจในการ
เวยีนวายตายเกดิของสตัวทัง้หลาย ทีย่งัตดิอยใูนสงัสารจกัร และไตรวฏัฏะ (กเิลสวฏัฏะ
กรรมวัฏฏะ และวปิากวฏัฏะ) อยใูนภพ ๓ นีไ้มมทีีส่ิน้สดุ ไปนรกบาง สวรรคบาง มนษุยบาง
สตัวเดรจัฉานบาง เปนสขุบาง ทกุขบาง เปลีย่นแปลงไปตางๆ นาสะพรงึกลวัและนาเบือ่หนาย
ยิง่นกั  ตองทิง้สมบตัพิสัถาน บตุร ภรรยา และบดิามารดาแตเกากอน หมนุเวยีนเปลีย่นไป
ตามเครือ่งลอเครือ่งหลง  ดจุดงัวาความฝน  เอาเปนของเทีย่งแทแนนอนไมได เปนอยางนี้
หมดทัง้ตวัเราเองและสตัวอืน่ เหมอืนกนัหมด ทกุรปูทกุนาม  แลวใหยกวปิสสนาญาณทัง้ ๑๐
ประการ ขึน้พจิารณา ทบไปทวนมา ทบัทวใีหมากเขา  กจ็ะเหน็ภยัในวฏัฏสงสาร บงัเกดิ
ธรรมสังเวชสลดจิตคิดเบื่อหนายในสังขารและนามรูป  เมื่อปญญารูแจงสวางชัดขึ้น
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ทำลายอวชิชา เปนมลูรากฝายเกดิดงันี ้   ตณัหาและทฏิฐ ิกเ็บาบางหมดไปตามระดบั
คุณธรรมที่ปฏิบัติได สามารถปลอยวางอุปาทานในขันธ ๕ ไดยิ่งข้ึน  สิ้นรัก สิ้นใคร
สิน้อาลยัยนิดใีนการครองขนัธและทำนบุำรงุขนัธเกนิความจำเปน  เมือ่รเูหน็เชนนี ้แม
อยากจะไปเสยีใหพนจากสงัขารนี ้กย็งัไมอาจจะกระทำได  เหมอืนดงันกทีต่ดิอยใูนกรง
หรอืปลาทีต่ดิเบด็ จงึไดแตวางเฉย เพกิเฉยในสงัขาร เปนสงัขารุเปกขาญาณ

ขอ ๓ อาสวกัขยญาณ (วชิชาที ่๓)

แลวจงึยกจิตนัน้ขึน้ใหบรสิทุธิใ์สสะอาดจากเครือ่งเศราหมองทัง้หลาย โดยนอมไป
เพือ่ “อาสวกัขยญาณ” เปนวชิชาที ่๓  พจิารณาปฏจิจสมุปบาทธรรมอนัมนียัอยใูน
อรยิสัจ  ใหเหน็ทกุข เหตแุหงทกุข สภาวะทีท่กุขดบัเพราะเหตดุบั และหนทางปฏบิตัเิพือ่
ความพนทุกข  เพื่อกระทำอาสวะใหสิ้นเชื้อไมเหลือเศษ  เปนพระอรหันตขีณาสพผูมี
อาสวะสิน้แลวตอไป  ดวยการนำเอาญาณทัง้ ๒ ในเบือ้งตน คอื ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ
และจตุปูปาตญาณ นัน้มาเปนอปุการะให  ดังนี้

ใหรวมใจของทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียด  เจริญฌานสมาบัติ (รูปฌาน ๔)
พรอมกนัหมดทกุกายสดุกายหยาบกายละเอยีด  เพือ่ใหสมาธติัง้ม่ัน ผองใส ออนโยน ควร
แกงาน  แลวพิสดารกายสดุกายหยาบกายละเอยีด  ทำนโิรธ (ดบัสมทุยั/ละอกศุลจติของกาย
ในภพ ๓)  เปนแตญาณรัตนะของธรรมกายที่ใสบริสุทธิ์ ละอุปาทานในเบญจขันธในภพ ๓
และละความยนิดใีนฌานสมาบตัไิด  ญาณรตันะของธรรมกายทีส่ดุละเอยีดปลอย (อปุาทาน)
ขาด  ธรรมกายทีห่ยาบจะตกสญู (วางหายไป)   ธรรมกายทีส่ดุละเอยีดจะปรากฏในอายตนะ
คอื พระนพิพาน  ใหโคตรภจูติ (ญาณรตันะของธรรมกาย) ไดพระนพิพานเปนอารมณ
แลวพจิารณาอรยิสจั ณ ศนูยกลางกายมนษุย-มนษุยละเอยีด ใหเหน็แจงดวยญาณ ๓
(สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ)   ธรรมกายโคตรภลูะเอยีดจะตกสญู คือ วางหายไป

แลวธรรมกายพระโสดาปตติมรรค ก็จะปรากฏขึ้นละสัญโญชนเบื้องต่ำ ๓
ประการ คอื สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา และสลีพัพตปรามาสไดแลว จะตกศนูย  ปรากฏ



224  ตอนที่ ๓ ขั้นบรรลุมรรคผล

เปนธรรมกายพระโสดาปตติผล บังเกิดข้ึนเต็มสวน ขนาดหนาตัก ความสูงและ
เสนผาศูนยกลางดวงธรรม ๕ วาเต็ม ขาว ใส บริสุทธิ์ มีรัศมีปรากฏ เห็นไดชัดเจน
ตลอดเวลา  เขาผลสมาบตั ิและพจิารณาปจจเวกขณ คอื พจิารณากเิลสทีล่ะได  กเิลสทีย่งั
เหลอื และมรรค ผล นพิพาน และกตญาณยอมหยัง่รถูงึการบรรลพุระโสดาปตตผิลนัน้

เมือ่ญาณรตันะของพระธรรมกายพระโสดาปตตผิล พจิารณาอรยิสจั ณ ศนูยกลาง
กายทพิย-ทพิยละเอยีด ใหเหน็แจงดวยญาณ ๓ (สจัจญาณ, กจิจญาณ, กตญาณ)   ธรรมกาย
พระโสดาปตติผลจะตกศนูย (วางหายไป)

แลวธรรมกายพระสกทิาคามมิรรคจะปรากฏขึน้ละกเิลสจน เหลอืโลภะ โทสะ
และโมหะ ทีเ่บาบางลงมากแลว จะตกศนูย ปรากฏเปนธรรมกายพระสกทิาคามผิล
มขีนาด ๑๐ วา ขาว ใส บรสิทุธิ ์และมรีศัมสีวางย่ิงขึน้ไปอกี จนผปูฏบิตัธิรรมนัน้เหน็
ชดัเจนอยตูลอดเวลา  เขาผลสมาบตั ิพจิารณาปจจเวกขณ คอื พจิารณากเิลสทีล่ะได  กเิลส
ทีย่งัเหลอื และมรรค ผล นพิพาน  และกตญาณยอมหยัง่รถูงึการบรรลพุระสกทิาคามผิลนัน้

เมื่อญาณรัตนะของพระธรรมกายพระสกทาคามิผลนั้น  พิจารณาอริยสัจ ณ
ศูนยกลางกายรูปพรหม-รูปพรหมละเอียด ใหเห็นแจงดวยญาณ ๓ (สัจจญาณ, กิจจญาณ,
กตญาณ)   ธรรมกายพระสกทาคามผิลจะตกศนูย (วางหายไป)

แลวธรรมกายพระอนาคามมิรรคปรากฏขึน้ละสญัโญชนเบือ้งต่ำไดอกี ๒ คือ
ปฏิฆะและกามราคะ แลวจะตกศูนย   และจะปรากฏธรรมกายพระอนาคามิผล
ขึ้นเต็มสวน ๑๕ วา  ขาวใสบริสุทธิ์  มีรัศมีปรากฏยิ่งขึ้นไปอีก จนเห็นธรรมกาย
พระอนาคามผิลของตนเองชดัเจนอยตูลอดเวลา  เขาผลสมาบตั ิพจิารณาปจจเวกขณ คอื
พจิารณากเิลสทีล่ะได กเิลสทีย่งัเหลอื และ มรรค ผล นพิพาน  และกตญาณยอมหยัง่รถูงึ
การบรรลุพระอนาคามิผลนั้น

เมื่อญาณรัตนะของพระธรรมกายพระอนาคามิผลนั้น พิจารณาอริยสัจ ในกาย
อรปูพรหม-อรปูพรหมละเอยีด  ใหเหน็แจงดวยญาณ ๓  (สัจจญาณ, กจิจญาณ, กตญาณ)
ธรรมกายพระอนาคามผิลจะตกศนูย (วางหายไป)
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แลวธรรมกายพระอรหตัตมรรคปรากฏขึน้ละสญัโญชนเบือ้งสงูอกี ๕ ประการ
ไดแก รปูราคะ อรปูราคะ อทุธจัจะ มานะ และอวชิชา ไดแลว จะตกศนูย ปรากฏเปน
ธรรมกายพระอรหัตตผล ขยายโตเต็มสวน มีขนาดหนาตัก ความสูง และเสนผา
ศูนยกลางดวงธรรม ๒๐ วา ขาวใสบริสุทธิ์  และมีรัศมีสวางย่ิงนัก เห็นธรรมกาย
พระอรหตัตผลชดัเจนอยูตลอดเวลา  เขาผลสมาบตัพิจิารณามรรค ผล และพระนพิพาน
และกตญาณยอมหยั่งรูการบรรลุพระอรหัตตผลนั้น

อนึง่  กรณขีองผมูวีาสนาบารมสีัง่สมอบรมมาด ียอมสามารถใชญาณรตันะของ
ธรรมกายพระอรหตัทีเ่ขาถงึอายตนะ คอื พระนพิพาน  และไดอารมณพระนพิพานอยู
แลวนัน่แหละ  พรอมดวย “อาสวกัขยญาณ” พจิารณาอรยิสจั ๔ ในทกุกาย สดุกายหยาบ
กายละเอยีด (กายมนษุย-กายอรปูพรหมละเอยีด) พรอมกนัหมด  ใหเหน็แจงดวยญาณ ๓
คอื สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ มอีาการ ๑๒   ธรรมกายพระอรหตัตมรรคจะปรากฏ
ขึน้ละสญัโญชนเบือ้งต่ำ ๕  เบือ้งสงู ๕ (รวมเปนสญัโญชน ๑๐) ได

ธรรมกายพระอรหตัตผลจะปรากฏขึน้ ใสแจม เขาผลสมาบตั ิพจิารณาปจจเวกขณ
คอื พจิารณามรรค-ผล-นพิพาน และกตญาณยอมหยัง่รกูารบรรลพุระอรหตัตผลนัน้ เปน
พระอรหนัตขณีาสพ ดงัพระพทุธดำรสัวา “วมิตุตฺสฺม,ึ ‘วมิตุตฺมิต ิญาณ ํโหต ิ- เมือ่จติพน
แลว กม็ญีาณหยัง่รวูา ‘พนแลว’” และตรสัวา “ขณีา ชาต,ิ วสุติ ํพรฺหมฺจรยิ,ํ กต ํกรณยี,ํ
นาปร ํอติถฺตฺตายาต ิปชานาต ิ-  อรยิสาวกนัน้ ยอมทราบชดัวา ‘ชาตสิิน้แลว, พรหมจรรย
ไดอยูจบแลว, กิจที่ควรทำไดทำสำเร็จแลว, กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี”
แลวทานจะเห็นธรรมกายพระอรหัตของทาน ใสละเอียดและมีรัศมีสวางอยูตลอดเวลา
ไมกลบัมวัหมองหรอืเลก็ลงอกี

ตามขอมูลในคัมภีรพระไตรปฎกก็พอจะทราบไดวา อยางเชน บารมีของพระมหา
โพธิสัตวเจา เพื่อความตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจานั้น
ทานจะเจรญิภาวนา/เจรญิวชิชาและอภญิญา คณุเครือ่งชวยใหเหน็แจง/รแูจงสภาวธรรม
และอรยิสัจจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ ไดอยางสมบรูณ และไดบรรลมุรรค-ผล-นพิพานขัน้สงูสุด
คอื พระอรหตัตมรรค-พระอรหตัตผล และพระนพิพาน ไดทนัทใีนขณะเดยีวกันนัน้เอง
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การเจรญิสมาบตัพิจิารณาพระอรยิสจั ทัง้ ๔ นี ้เมือ่กำหนดรทูกุข สมทุยั นโิรธ
และมรรค ดวยสจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ  แลวญาณทัง้ ๓ กลมุนีเ้องทีเ่ปน
ปญญาผดุรขูึน้มาเองในระหวางการปฏบิตั ิ  เปนปญญาทีท่ำใหรวูา สจัจธรรมนัน้มจีรงิ
ถาเพยีรปฏบิตัอิยางถกูตอง  ไมทอถอย กจ็ะพนจากทกุขได  ญาณทัง้ ๓ กลมุ รวม ๑๒ ญาณ
ของอริยสัจ ในตอนนี้  เปรียบเหมือนจอบเสียมที่นำมาใชในการขุดพ้ืนดินเพื่อกระแสธาร
แหงปญญา จะสามารถกำหนดไหลไปสนูพิพทิาญาณ   ทนีัน้ ญาณทัง้ ๑๒ ญาณของ
พระอริยสัจจะวิวัฒนาการเปนความเห็นแจงในปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒  ใหสามารถ
กำหนดรูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และสมุทัย ซึ่งเปนตนทางใหกำหนดรู อริยสัจ  และ
พระไตรลกัษณขัน้ละเอยีด วา สพเฺพ สงฺขารา อนจิจฺา,  สพเฺพ สงฺขารา ทกุขฺา และ
สพเฺพ ธมมฺา (สงัขตธรรมทัง้ปวง) อนตตฺา  ซึง่เปนธรรมาวธุอนัคมกลา  ปหานสงัโยชน
พนิาศไปในพรบิตา ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

ญาณรัตนะของพระธรรมกายที่พัฒนาขึ้นเปนญาณทั้ง ๓ กลุม คือ
สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ อนัใหเหน็แจงในอรยิสจั ๑๒ นีเ้อง ทีพ่ฒันาขึน้เปน
อาสวกัขยญาณ วชิชาที ่๓ คอื ปรชีาญาณหยัง่ร ูวา นีอ้าสวะ, นีอ้าสวสมทุยั,
นี้อาสวนิโรธ และนี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา จนถึงกระทำอาสวะใหสิ้นเชื้อ
ไมเหลือเศษ เปนพระอรหันตขีณาสพ  ซึ่งจะเห็นและกำหนดรูไดเปนอยางดี
โดยทางเจโตสมาธิ หรือ ธรรมปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน ๔ ที่พระเดชพระคุณ
หลวงพอวัดปากน้ำ ไดปฏิบัติเขาถึง ไดรู/ไดเห็น และเปนธรรมกาย และได
ถงึอายตนะ คือ พระนพิพาน ดวยอาการอยางนี้

อนึง่  ในระหวางทีย่งัครองเบญจขนัธอยนูัน้  พระนพิพานธาต ุ(สอปุาทเิสสนพิพานธาต)ุ
ของพระอรหันตผูที่ทรงอภิญญาและสมาบัติ ๘ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) ก็สามารถเขา
นโิรธสมาบตั ิ  สถติอยใูนอายตนะ คอื พระนพิพาน ไดในทกุกาลทกุเมือ่ ไดอีกเชนกนั
ผรูบูางทานจงึกลาววา พระอรหนัตทานเขานพิพานเปน (ดวย) สอปุาทปิาทเิสสนพิพานธาตุ
ทัง้ๆ ทีย่งัดำรงชนมชพีอยไูดตลอดเวลา
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ตอเมือ่เบญจขนัธดบั (ตาย) แลว  พระนพิพานธาต ุ(อนปุาทเิสสนพิพานธาต)ุ ของ
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาจงึปรากฏสถติประทบัอยบูนรตันบลัลงัก ยัง่ยนือยใูนอายตนะ
คอื พระนพิพาน นัน้   สวนอนปุาทเิสสนพิพานธาตขุองพระอรหนัตสาวก (ทีเ่บญจขนัธ
ดบั คอืตายแลว) กจ็ะปรากฏประทบัอยบูนองคฌาน (เหมอืนแผนกระจกกลมใสหนาประมาณ
๑ ฝามือ ของพระธรรมกาย) เวยีนขวา  หางกนัชัว่กึง่องคฌาน  โดยรอบพระพทุธเจา
นบัไมถวน  ตามลำดบักาลแหงการดับขนัธของพระอรหนัตสาวกแตละองค  และไดยนิ
วา พระอนุปาทิเสสนิพพานธาตุของพระอัครสาวกเบื้องซาย/เบื้องขวา  ไดปรากฏอยู
ในอายตนะ คอืพระนพิพาน นี ้กอนกาลปรนิพิพานของพระพทุธเจา  เพราะอคัรสาวก
ทัง้ ๒ องคนัน้  ไดปรนิพิพานดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาตกุอนพระพทุธเจา  สำหรบั
พระอนปุาทเิสสนพิพานธาตขุองพระปจเจกพทุธเจา  เมือ่เบญจขนัธดับ (ตาย) กจ็ะเหน็
ปรากฏอยบูนรตันบลัลงักลำพงัองคเดยีว   เพราะในระหวางดำรงพระชนมชพีอย ูมไิด
สัง่สอนผใูดใหไดมรรค ผล นพิพาน  จงึไมปรากฏพระนพิพานธาตขุองพระอรหนัตสาวก
อยโูดยรอบ เหมอืนอยางสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา

อนึ่ง  นอกจาก อายตนะ คอื พระนพิพาน เปนทีส่ถติอยขูองพระอนปุาทเิสส-
นิพพานธาตุ อันเปนอมตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสมณโคดมของเรานี้
พรอมดวยของพระอรหนัตสาวกและพระปจเจกพทุธเจาในพทุธกาลนีแ้ลว  ยงัมอีายตนะ
คือ พระนิพพาน ที่สถิตอยูของพระ (อนุปาทิเสส) นิพพานธาตุของสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา ผไูดบำเพญ็บารมใีนระดบัวริยิาธกิะ-สทัธาธกิะ-ปญญาธกิะ
องคกอนๆ พรอมดวยพระนพิพานธาตขุองพระอรหนัตสาวก และพระปจเจกพทุธเจา
ในแตละพทุธกาลในอดตีถอยหลงัสบืตอๆ ไปอกีนบัไมถวน จนถงึ อายตนะ คือ
พระนพิพานเปน ทีส่ถติอยขูองพระสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาองคตนๆ
ผูไดบำเพ็ญบารมีมามากกวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดังกลาวขางตน
อีกมากมายนัก  จนพระวรกายทุกกายสุดกายหยาบ (กายมนุษย)  สุดกาย
ละเอียด ถึงธรรมกายของพระพุทธองคนั้นเปนธาตุธรรมที่ใสบริสุทธิ์  เปน
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วริาคธาต/ุวริาคธรรมลวนๆ แลวเขาพระนพิพานดวยพระวรกายเนือ้ทีใ่สบรสิทุธิ์
เปนวริาคธาต/ุวริาคธรรมนัน้ เหน็ประทบัอยบูนองคฌาน (เหมอืนแผนกระจกกลมใส
หนาประมาณ ๑ ฝามือของพระพทุธเจา)  โตใหญใสบรสิทุธิ ์และมรีศัมีโชตชิวงสวางไสว
แผซานจากพระวรกายพระองค  แวดลอมดวยพระอนพุทุธะกลางธาต ุประทบัอย ูซาย-
ขวา-หนา-หลัง ของพระพุทธเจาองคตนๆ และมีกลางในกลางธาตุ และปลายธาตุ
ตอๆ ไป โดยรอบนบัไมถวน สวางไสวเตม็อายตนะ คอื พระนพิพานเปน นัน้ และยงัมี
พระนพิพานในพระนพิพานตนในตนตอๆ ไปอกี นบัอสงไขยในอสงไขยอายธุาตุ
อายุบารมีของพระพุทธเจาองคตนๆ ไมถวน

พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร) ผปูฏบิตัิ
สมถวปิสสนาภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกายของพระพทุธเจา  จงึไดแนะนำ
วธิกีารเจริญภาวนาตอๆ ไปอกีวา

เมือ่ไดเขาถงึ ไดร ูไดเหน็ และไดเปนธรรมกายอรหตัในอรหตัตอไป จนสดุละเอยีดและ
ไดเขาถึง ไดรเูหน็อายตนะ คอื พระนพิพาน ทีส่ถิตอยขูองพระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจา
และไดพิจารณาอริยสัจไดถึงมรรค ผล และพระนิพพานธาตุดวยตน แลวเพียงไร  ให
อธษิฐานซอนพระธรรมกายอนับรสิทุธิข์องตนนัน้เขากบัพระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจา
ที่เห็นประทับอยูบนรัตนบัลลังก (แวดลอมดวยพระนิพพานธาตุของพระอรหันตขีณาสพ
ทีเ่หน็ประทบัอยบูนองคฌานใสสวางโดยรอบนบัไมถวน) ซอนหยดุ-ซอนนิง่-กลางของกลาง
พระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจานัน้  ศนูยกลางพระนพิพานนัน้ กจ็ะขยายวางหายไป
แลวจะปรากฏพระนพิพานธาตใุนพระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจาองคตอๆ ไป ในอายตนะ
คือ พระนิพพานตอๆ ไป  ทับทวีขึ้นมาไมขาดสายนับไมถวน เปนการไดเขาถึง ไดรู-
ไดเหน็และไดเปนธาตธุรรมทีบ่รสิทุธิต์ามพระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจาองคตอๆ ไป
เปนทับทวี นับอสงไขยในอสงไขยอายุธาตุอายุบารมีของพระพุทธเจาไมถวน ก็จะถึง
พระพทุธเจาองคตนธาต/ุตนธรรม ในอายตนะ คอื พระนพิพานเปน ตอๆ ไป อกี
นบัไมถวน ดงัทีก่ลาวขางตน
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เมือ่ไดเขาถงึ ไดร-ูไดเหน็ และไดเปนธรรมธาต ุตามคุณธรรมของพระพทุธเจา
เพยีงไร  จงหยดุในหยดุกลางของหยดุ-นิง่ กลางของกลางพระพทุธเจาในอายตนะ คอื
พระนพิพานนัน้   แลวฟงรทูีต่รสัรใูนนโิรธของพระพทุธเจาองคใด และจะไดร/ูไดเหน็
วชิชาของพระพทุธเจาภาคขาว คอื ฝายบญุ/ฝายสมัมาทฏิฐ ิเปนคณุเครือ่งกำจดัอวชิชา
ของธาตธุรรมภาคดำ คอื ฝายกลางๆ และอวชิชาของธาตธุรรม ฝายบาปอกศุลหรอืฝาย
มาร ที่เขามาสอดกายละเอียดเขามาในธาตุธรรมและเห็น-จำ-คิด-รู (ใจ) ของสัตวโลก
ทัง้หลาย ใหประกอบกายทจุริต วจีทุจริต มโนทจุริต และใหไดรบัผลกรรมเปนความทกุข
เดอืดรอน (ดวยเหตวุบิตั ิบาปศกัด์ิสทิธิ ์ภยัวบิตั ิภยัสงคราม/การกอการราย/การจลาจล และ
ภยัธรรมชาตติางๆ)   ตอเมือ่ผศูกึษาสัมมาปฏบิตัไิตรสกิขา อนัมรีายละเอยีดอยใูนอรยิมรรค
มอีงค ๘  ชำระธาตธุรรมและเหน็-จำ-คดิ-ร ู(ใจ)  ใหบรสิทุธิผ์องใสอยเูสมอแลว  กจ็ะ
เหน็ผลของการปฏบิตัธิรรมนี ้ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิดเองแล

เพราะเหตุนี้ หลวงพอวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผูปฏิบัติ
สมถวปิสสนาภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกายของพระพทุธเจานี ้ จงึมกัปรารภ
กับศิษยานุศิษยเสมอๆ วา “ธรรมกาย [ทีบ่รสิทุธิ ์ตัง้แตโคตรภญูาณขึน้ไปถงึธรรมกาย
ทีบ่รรลมุรรค ผล นพิพาน] นัน่แหละ คอื ทีพ่ึง่ของสตัวโลก”,  “ธรรมกายไมเคย
หลอกลวงใคร” และ “ญาณดกีร็ ูตาดกีเ็หน็” เปนตน

กลาวโดยสรุป
อายตนะ คอื พระนพิพาน ตามพระพทุธดำรสัในนพิพานสตูรที ่๑ นัน้ เปนทีส่ถิตอยู

ของอนปุาทเิสสนพิพานธาตขุองพระอรหนัตสมัมาสัมพทุธเจา พระอรหนัตปจเจกพทุธเจา
พระอรหนัตสาวก ผเูบญจขนัธแตกทำลาย (ตาย) แลว  กลาวคอื ผดูบัขนัธเขาปรนิพิพาน
ดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาตอุยางแนนอน

ผศูกึษาสมัมาปฏบิตัสิทัธรรมตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ไดถงึธรรมกายแลว  ทำนโิรธ
ดบัสมทุยัไปสดุละเอยีด  กจ็ะถงึและไดเหน็อายตนะ คอื พระนพิพาน นัน้ไดดวย ตัง้แต
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โคตรภญูาณ ขึน้ไป ถงึมรรคญาณ/ผลญาณ  กจ็ะยิง่เหน็ชดัแจง/รแูจงไดชดัเจน ตาม
ระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิดวา อายตนะ คอื พระนพิพาน นัน้  เปนแดนโลกตุตระทีพ่นโลก
ไมมีดิน-น้ำ-ไฟ-ลม แมพระอาทิตย/พระจันทร ก็ไมมี แตไมมืด  และกลับโชติชวง
สวางไสวดวยธรรมรงัสขีองพระธรรมกาย ของพระอรหนัตสมัมาสัมพทุธเจา พระอรหนัต-
ปจเจกพุทธเจา พระอรหันตสาวก ผูดับขันธปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
สถติอย ูณ อายตนะ คอื พระนพิพาน เขานโิรธสงบตลอดกนัหมด นบัไมถวน มรีศัมโีชติ
ชวง สวางไสว และขาวใสบรสิทุธิย์ิง่กวา ความใสสวางใดๆ ในโลก  ตามพระพทุธดำรสัที่
ตรัสในทีอ่เนกสถาน ดงัทีไ่ดนำมาแสดงอางถึงนัน้แลว  อยาไดสงสยัเลย

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

บทที่ ๓ วิเคราะหอาการแทงตลอดอริยสัจ ๔

ขอ ๑  อาการแทงตลอดสจัจะ ๔ ดวยความเปนอนตัตา

อาการแทงตลอดสจัจะ ๔ เทานัน้ ทีเ่ปนอนตัตา
พระธรรมเสนาบดี ทานพระสารีบุตรมหาเถระ พระอัครสาวกเบื้องขวาของสมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจา ไดแสดงธรรมเรือ่ง การแทงตลอดสจัจะ ๔ วา
“กติหากาเรห ิจตตฺาร ิสจจฺาน ิเอกปฏเิวธาน.ิ  ทวฺาทสหากาเรหิ

จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ  ตถฏเฐน อนตฺตฏเฐน สจฺจฏเฐน
ปฏิเวธฏเฐน  อภิชานนฏเฐน ปริชานนฏเฐน ธมฺมฏเฐน ตถฏเฐน
ญาตฏเฐน สจฉฺกิริยิฏเฐน ผสสฺนฏเฐน อภสิมยฏเฐน.

อิเมหิ ทฺวาทสหากาเรหิ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกสงฺคหิตานิ.  ยํ
เอกสงคฺหติ ํ ต ํเอกตตฺ.ํ  เอกตตฺ ํเอเกน ญาเณน ปฏวิชิฌฺตตี ิ จตฺตาริ
สจจฺาน ิเอกปฏเิวธาน.ิ”๑๑๑

๑๑๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๕๔๙ หนา ๔๕๓.
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แปลความวา
“สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ดวยอาการเทาไร ?

สัจจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยอาการ ๑๒ คอื  ดวยความ
เปนของแท  ดวยความเปนอนตัตา   ดวยความเปนของจรงิ  ดวยความ
เปนปฏเิวธ   ดวยความเปนเครือ่งรยูิง่   ดวยความเปนเครือ่งกำหนดรู
ดวยความเปนธรรม   ดวยความเปนเหมอืนอยางนัน้  ดวยความเปน
ธรรมทีร่แูลว   ดวยความเปนธรรมทีค่วรทำใหแจง  ดวยความเปนเครือ่ง
ถกูตอง  ดวยความเปนเครือ่งตรสัร.ู

สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึง่  ดวยอาการ ๑๒ อยางนี.้  สจัจะใด
ทีท่านสงเคราะหเปนหนึง่ สจัจะนัน้เปนหนึง่.  บคุคลยอมแทงตลอดสจัจะหนึง่
ดวยญาณเดยีว.  เพราะเหตนุัน้ สจัจะ ๔  จงึมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว”

โดยมหีลกัเรือ่งการแทงตลอดดวยญาณเดยีว เปนตนวา

- การเหน็แจงอรยิสจั ๔ ยอมเหน็แจงพรอมกนั ดงันี้
“ผูใดเห็นทุกข  ผูนั้นชื่อวา เห็นแมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธ แม

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา   ผใูดเหน็ทกุขสมุทยั ผนูัน้ชือ่วา เหน็แมทกุข แม
ทกุขนโิรธ แมทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา   ผใูดเหน็ทกุขนโิรธ ผนูัน้ชือ่วา เหน็
แมทกุข แมทกุขสมทุยั แมทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา   ผใูดเหน็ทกุขนโิรธ-
คามินปีฏปิทา ผนูัน้ชือ่วา เหน็แมทกุข แมทกุขสมทุยั แมทกุขนโิรธ”๑๑๒

- สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข,  สิง่ใดไมเทีย่งและเปนทกุข สิง่นัน้เปนอนตัตา ฯลฯ
ดงัตอไปนี้

“กติหากาเรห ิจตตฺาร ิสจฺจาน ิเอกปฏเิวธาน.ิ  ย ํอนจิจฺ ํ ต ํทกุขฺ.ํ
ย ํอนจิฺจฺจ ทกฺุขฺจ  ตํ อนตตฺา.   ยํ อนิจฺจฺจ ทุกฺขฺจ อนตฺตา จ  ตํ ตถ.ํ
ยํ อนิจฺจฺจ ทุกฺขฺจ อนตฺตา จ ตถฺจ  ตํ สจฺจํ.   ย ํอนจิจฺฺจ ทกุขฺฺจ

๑๑๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙ ขอ ๑๗๑๑ หนา ๕๔๖-๕๔๗.
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๑๑๓ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๕๔๗ หนา ๔๕๑.
๑๑๔ ปฏเิวโธ การแทงตลอด, ตรสัร ู - Pativedho Penetration. Comprehension, Attainment ตามปทานกุรมบาลี-

องักฤษ-สนัสกฤต ฉบบัพระเจาวรวงศเธอ กรมพระจนัทบรุนีฤนาถ, พ.ศ.๒๕๑๓, หนา ๔๕๔.

อนตฺตา จ ตถฺจ สจฺจฺจ  ตํ เอกสงคฺหติ.ํ   ย ํเอกสงคฺหติํ  ต ํเอกตตฺ.ํ
เอกตตฺ ํเอเกน ญาเณน ปฏวิชิฌฺตตี ิจตตฺาร ิสจจฺาน ิเอกปฏเิวธาน.ิ”๑๑๓

แปลความวา
“สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ดวยอาการเทาไร ?

ดวยอาการ ๔  คือ สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข.   สิง่ใดไมเทีย่งและเปน
ทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา.   สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา
สิง่นัน้เปนของแท.   สิง่ใดไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา และเปนของแท
สิง่นัน้เปนของจรงิ.  สิง่ใดไมเทีย่งเปนทกุข เปนอนตัตา เปนของแท และ
เปนของจรงิ สิง่นัน้ทานสงเคราะหเปนหนึง่.  สิง่ใดทานสงเคราะหเปนหนึง่
สิง่นัน้เปนหนึง่.   บคุคลยอมแทงตลอดสจัจะหนึง่ดวยญาณเดยีว.  เพราะ
เหตนุัน้ สจัจะ ๔ จงึมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว”

ซึง่สรปุความวา  อาการแทงตลอด คอื อาการเหน็แจงรแูจง กลาวคอื ความตรสัรใูน
สัจจะ ๔ นั้นเอง เปนสภาพแท เปนสภาพมิใชตน (อนตฺตา) เปนสภาพจริงและเปนสภาพ
แทงตลอด๑๑๔  คอื ทัง้ตรสัร ู(Penetration/comprehension) และบรรลธุรรม (Attainment)

สวนสภาพธรรมของแตละสจัจะ คอื ทกุขสจัจะ สมทุยัสจัจะ นโิรธสจัจะ และมรรคสจัจะ
นั้น มีลักษณะเฉพาะตัวของแตละสัจจะ  ซึ่งเปนคนละแผนกจากสภาพธรรมของอาการ
แทงตลอดนี ้  ดงัปรากฏเนือ้ความตอนตอไปอกีวา

“กถ ํตถฏเฐน จตตฺาร ิสจจฺาน ิเอกปฏเิวธาน.ิ  โสฬสห ิอากาเรหิ
ตถฏเฐน จตตฺาริ สจจฺาน ิเอกปฏเิวธานิ

ทกุขฺสสฺ ปฬนฏโฐ สงขฺตฏโฐ สนตฺาปฏโฐ วปิรณิามฏโฐ ตถฏโฐ
สมทุยสสฺ อายหุนฏโฐ นทิานฏโฐ สโฺญคฏโฐ ปลโิพธฏโฐ ตถฏโฐ
นโิรธสสฺ นสิสฺรณฏโฐ วเิวกฏโฐ อสงขฺตฏโฐ อมตฏโฐ ตถฏโฐ
มคคฺสสฺ นยิยฺานฏโฐ เหตฏโฐ ทสสฺนฏโฐ อาธปิเตยยฺฏโฐ ตถฏโฐ
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อเิมห ิโสฬสห ิอากาเรห ิตถฏเฐน จตฺตาร ิสจฺจาน ิเอกสงคฺหติาน.ิ
ยํ เอกสงฺคหิตํ  ตํ เอกตฺตํ.  เอกตฺตํ เอเกน ญาเณน ปฏิวิชฺฌตีติ
จตตฺาร ิสจจฺาน ิเอกปฏเิวธานิ

กถํ อนตฺตฏเฐน ... สจฺจฏเฐน  ปฏิเวธฏเฐน อภิชานนฏเฐน
ปริชานนฏเฐน  ธมฺมฏเฐน  ตถฏเฐน  ฐาตฏเฐน  สจฺฉิกิริยฏเฐน
ผสสฺนฏเฐน อภสิมยฏเฐน  จตฺตาริ สจจฺาน ิเอกปฏเิวธาน.ิ๑๑๕

แปลความวา
“สจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยความเปนของแท

อยางไร ?   สจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยความเปนของแท
ดวยอาการ ๑๖ คือ

สภาพแหงทกุข  เปนสภาพบบีคัน้  เปนสภาพทีป่จจัยปรงุแตง
เปนสภาพทีเ่ดอืดรอน  เปนสภาพแปรปรวน เปนสภาพแท

สภาพแหงสมุทัย เปนสภาพประมวลมา เปนเหตุ เปนเครื่อง
ประกอบไว  เปนสภาพกงัวล เปนสภาพแท

สภาพแหงนโิรธ  เปนทีส่ลดัออก  เปนสภาพสงดั  เปนสภาพที่
ปจจยัไมปรงุแตง  เปนอมตะ เปนสภาพแท

สภาพแหงมรรค เปนเครือ่งนำออก เปนเหต ุเปนทสัสนะ เปนใหญ
เปนสภาพแท

สจัจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึง่  ดวยความเปนของแท ดวยอาการ
๑๖ นี.้  สจัจะใดทานสงเคราะหเปนหนึง่ สจัจะนัน้เปนหนึง่.  บคุคลยอม
แทงตลอดสจัจะหนึง่ดวยญาณเดยีว.   เพราะเหตนุัน้ สจัจะ ๔ จงึมีการ
แทงตลอดดวยญาณเดียว

สจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยความเปนอนตัตา
... ดวยความเปนของจรงิ  ดวยความเปนปฏเิวธ  ดวยความเปนเครือ่ง

๑๑๕ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๕๔๙ หนา ๔๕๓-๔๕๔.
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รยูิง่  ดวยความเปนเครือ่งกำหนดร ู ดวยความเปนธรรม  ดวยความ
เปนเหมอืนอยางนัน้  ดวยความเปนธรรมทีร่แูลว  ดวยความเปนธรรม
ทีค่วรทำใหแจง  ดวยความเปนเครือ่งถกูตอง  ดวยความเปนเครือ่ง
ตรัสร ู อยางไร ?”

ในกรณสีจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยความเปนอนตัตานัน้   ถาจะ
เขียนใหเต็มความ  กจ็ะไดเชนเดยีวกนักบัการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยความเปนของแท
(ซึง่จะจดัรปูขอความ ใหอานทำความเขาใจงาย)  ดงันี้

“สจัจะ ๔  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยความเปนอนตัตา อยางไร ?
สัจจะ ๔  มีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ดวยความเปนอนัตตา ดวย
อาการ ๑๖  [แตละสัจจะมีอาการ ๔]  คอื
สภาพแหงทกุข (ทกุขฺสสฺ)
เปนสภาพบบีคัน้ (ปฬนฏโฐ)
เปนสภาพทีป่จจยัปรงุแตง (สงขฺตฏโฐ)
เปนสภาพทีเ่ดอืดรอน (สนตฺาปฏโฐ)
เปนสภาพแปรปรวน (วปิรณิามฏโฐ)
[สภาพแหงทกุข ๔ อยางนี ้มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว] เปนอนตัตา

(อนตตฺฏโฐ)
สภาพแหงสมุทยั (สมทุยสสฺ)
เปนสภาพประมวลมา (อายหุนฏโฐ)
เปนเหต ุ(นทิานฏโฐ)
เปนเครือ่งประกอบไว (สโฺญคฏโฐ)
เปนสภาพกงัวล (ปลโิพธฏโฐ)
[สภาพแหงสมทุยั ๔ อยางนี ้มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว] เปนอนตัตา

(อนตตฺฏโฐ)
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สภาพแหงนโิรธ (นโิรธสสฺ)
เปนทีส่ลดัออก (นสิสฺรณฏโฐ)
เปนสภาพสงดั (วเิวกฏโฐ)
เปนสภาพทีป่จจยัไมปรงุแตง (อสงขฺตฏโฐ)
เปนอมตะ (อมตฏโฐ)
[สภาพแหงนโิรธ ๔ อยางนี ้มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว] เปนอนตัตา

(อนตตฺฏโฐ)
สภาพแหงมรรค (มคคฺสสฺ)
เปนเครือ่งนำออก (นยิยฺานฏโฐ)
เปนเหต ุ(เหตฏโฐ)
เปนทสัสนะ (ทสสฺนฏโฐ)
เปนใหญ (อาธปิเตยยฺฏโฐ)
[สภาพแหงมรรค ๔ อยางนี ้มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว] เปนอนตัตา

(อนตตฺฏโฐ)”

จะเหน็วา สจัจะ ๔  ดวยอาการแทงตลอดดวยญาณเดยีว  ดวยอาการ ๑๒ มเีปนตนวา
ดวยความเปนของแท,   ดวยความเปนอนตัตา ฯลฯ นัน้  เปนแผนกหนึง่   อาการแทงตลอด
นีย้งัเปนกริยิา จงึเปนอนตัตา

สวนสภาพธรรมแตละสจัจะนัน้ มอียางละ ๔ รวมเปนอาการ ๑๖  นีเ้ปนอกีแผนกหนึง่
ดงัทีไ่ดแสดงเนือ้ความเตม็ๆ ใหเหน็  ทัง้กรณดีวยความเปนของแท และดวยความเปนอนตัตา
เปนตนแลว

เพราะฉะนัน้ อยาเขาใจสบัสน คอื อยาเอาสภาพธรรมของอาการแทงตลอด
สจัจะ ๔ ดวยอาการ ๑๒ ดงัเชน “ดวยความเปนอนตัตา” ไปรวมเขากบัความ
เปนสภาพธรรมของแตละสจัจะวา เปนสภาพธรรมของสจัจะทัง้ ๔ ดวย เพราะ
แตละสจัจะมสีภาพธรรมสจัจะละ ๔ โดยเฉพาะของตนอกีตางหาก จงึรวมเปน
อาการ ๑๖
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อาการแทงตลอดสจัจะ ๔ เทานัน้ ทีเ่ปนอนตัตา
พระสารบีุตรไดแสดงสจัจะ ๔ วา มลีักษณะ ๒,  ลกัษณะ ๖  และลกัษณะ ๑๒ ดงันี้

“สจจฺาน ํกต ิลกขฺณาน.ิ  สจฺจาน ํเทวฺ ลกขฺณาน ิสงขฺตลกฺขณจฺ
อสงขฺตลกฺขณจฺ.   สจจฺาน ํอมิาน ิเทวฺ ลกขฺณาน.ิ

สจจฺาน ํกต ิลกขฺณาน.ิ  สจฺจาน ํฉ ลกขฺณานิ
สงฺขตาน ํสจฺจาน ํอปุปฺาโท ปญฺายต.ิ วโย ปญฺายต.ิ ฐติานํ

อญฺถตตฺ ํปญฺายต.ิ
น อสงขฺตสฺส สจจฺสสฺ อปุปฺาโท ปญฺายต.ิ  น วโย ปญฺายต.ิ   น

ฐติสสฺ อญฺถตตฺ ํปญฺายต.ิ
สจจฺาน ํอมิาน ิฉ ลกขฺณาน.ิ
สจจฺาน ํกต ิลกขฺณาน.ิ  สจจฺาน ํทวฺาทส ลกขฺณาน.ิ
ทุกฺขสจฺจสฺส อุปฺปาโท ปฺญายติ.  วโย ปฺญายติ.   ฐิตสฺส

อญฺถตตฺ ํปญฺายต.ิ
สมุทยสจฺจสฺส อุปฺปาโท ปฺญายติ. วโย ปฺญายติ.  ฐิตสฺส

อญฺถตตฺ ํปญฺายต.ิ
มคฺคสจฺจสฺส อุปฺปาโท ปฺญายติ.  วโย ปฺญายติ.   ฐิตสฺส

อญฺถตตฺ ํปญฺายต.ิ
น นโิรธสจจฺสฺส อปุปฺาโท ปญฺายต.ิ  น วโย ปญฺายต.ิ  น ฐติสฺส

อญฺถตตฺ ํปญฺายต.ิ
สจจฺาน ํอมิาน ิทวฺาทส ลกขฺณาน.ิ”๑๑๖

แปลความวา

“สจัจะมลีกัษณะเทาไร ?  สจัจะมลีกัษณะ ๒  คอื สงัขตลกัษณะ
อสงัขตลักษณะ.  สัจจะมลีักษณะ ๒ นี้.

๑๑๖ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๕๕๐ หนา ๔๕๔-๔๕๕.
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สจัจะมลีกัษณะเทาไร ?  สจัจะมลีกัษณะ ๖ คอื
สัจจะที่ปจจัยปรุงแตง มีความเกิดปรากฏ.   ความเสื่อมปรากฏ.

เม่ือยงัต้ังอย ูความแปรปรวนปรากฏ.
สจัจะทีป่จจัยไมปรงุแตง ความเกดิไมปรากฏ.   ความเสือ่มไมปรากฏ.

เมือ่ยงัต้ังอย ูความแปรปรวนไมปรากฏ.   สจัจะมลีกัษณะ ๖ นี้
สจัจะมลีักษณะเทาไร ?  สจัจะมลีกัษณะ ๑๒ คอื
ทกุขสจั มคีวามเกดิข้ึนปรากฏ.  ความเสือ่มปรากฏ.  เม่ือยงัต้ังอยู

ความแปรปรวนปรากฏ.
สมทุยัสจั มคีวามเกดิขึน้ปรากฏ.  ความเสือ่มปรากฏ.  เม่ือยงัตัง้อยู

ความแปรปรวนปรากฏ.
มรรคสัจ  มคีวามเกดิข้ึนปรากฏ. ความเสือ่มปรากฏ. เม่ือยงัต้ังอยู

ความแปรปรวนปรากฏ.

นิโรธสัจ ความเกิดไมปรากฏ.  ความเสื่อมไมปรากฏ.
เมือ่ตัง้อย ู [ตั้งแตบรรลุ] ความแปรปรวนไมปรากฏ.    สัจจะมี
ลกัษณะ ๑๒ นี”้

แสดงความยอได ดงันี้

ทุกขสัจ มคีวามเกดิปรากฏ
สมุทัยสัจ มี สงัขตลกัษณะ คอื มคีวามเสือ่มปรากฏ
มรรคสัจ เม่ือตัง้อย ูมคีวามแปรปรวนปรากฏ

ไมปรากฏความเกดิ
นิโรธสัจ ม ีอสงัขตลักษณะ คอื ไมปรากฏความเสือ่มสลาย

เมือ่ตัง้อย ูไมปรากฏความแปรปรวน
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๑๑๗ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๕๔๖ หนา ๔๕๐.
๑๑๘ โอวาทของพระอาจารยมัน่ ภรูทิตัตมหาเถระ ในหนงัสอืมตุโตทยั หนา ๒๕.

และไดแสดงอาการแทงตลอดสจัจะทัง้ ๔ วา  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว
ดวยอาการ ๔๑๑๗ คือ

ดวยความเปนของแท (ตถฏเฐน)   ดวยความเปนอนตัตา (อนตตฺฏเฐน)  ดวย
ความเปนของจรงิ (สจฺจฏเฐน)   ดวยความเปนปฏเิวธ (ปฏเิวธฏเฐน)

ทีท่านพระสารบีตุรมหาเถระ ไดแสดงอาการแทงตลอดสจัจะ ๔ ดวยอาการ ๔
โดยเฉพาะอยางยิง่ ดวยความเปนอนตัตา นัน้  ทานหมายเฉพาะอาการแทงตลอดซึง่เปน
กริยิาเทานัน้ ทีเ่ปนอนตัตา แตหาไดหมายถงึสจัจะหมดทัง้ ๔ เปนอนตัตาไม

สจัจะ ๔ ทีม่สีงัขตลกัษณะเหมอืนกนักม็ ี ไดแก ทกุขสจั สมุทยัสัจ มรรคสัจ  ทัง้ ๓
สจัจะนี ้ มสีงัขตลักษณะเหมอืนกนั   แตทีต่างกนักม็ ีคอื นโิรธสจั นัน้ มอีสงัขตลักษณะ

สจัจะ ๓ คือ ทกุข-สมทุยั-มรรคสัจ มสีงัขตลกัษณะ จงึมสีภาวะทีเ่ปนอนตัตา
สวนนิโรธสัจนั้น  โดยความหมายเดียว คือ นิโรธธาตุ อันเปนปรมัตถธรรมที่

พระอรยิเจาทานบรรลถุงึ  มอีสงัขตลักษณะ   จงึหาไดมสีภาวะทีเ่ปนอนตัตาดวยไม
นโิรธธาต ุหรอื พระนพิพานธาต ุอนัเปนปรมตัถธรรมทีพ่นโลก ชือ่วา โลกตุตรธรรม

ที่พระอริยเจาทานบรรลุนี้แหละ ที่ทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตมหาเถระทานเรียกวา
“ฐตีจิติ ฐตีธิรรม”  ดงัทีท่านกลาววา

“.... ฉะนัน้ ทานผตูองการดบัโลก ๓  พงึดบัจติของตน  จนทำลาย
กริยิาคอืตวัสมมต ิหมดสิน้จากจติ   ยงัเหลอืแตกริยิา เปนฐตีจิติ ฐตีธิรรม
อนัไมรจูกัตาย ฉะนีแ้ล”๑๑๘

ตองพจิารณาทำความเขาใจตามหลกัฐานนีใ้หด ี มฉิะนัน้ จะเขว กลายเปนพวกอนตัตา
ตกขอบ เปนมจิฉาทฏิฐอิอกนอกพระพทุธศาสนาไปโดยไมรตูวั กลายเปนปลาใหญตายน้ำตืน้ได

ดงัที ่พระอบุาลคีณุูปมาจารย (จนัทร สริิจนโฺท) อดตีเจาอาวาส วดับรมนวิาส  ทาน
ไดกลาวไวในพระธรรมเทศนา เร่ือง “ธรรมวจิยานศุาสน”  แสดงถงึโทษของการเหน็อนตัตา
สญูเปลา วาดังนี้
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“อีกพวกหนึ่ง  มีสติปญญามากเกินไป เอาอนัตตานุปสสนา
สญุญตานปุสสนา เปนอารมณเกนิไป  จนเกดิอนตัตสัญญา สญุญสญัญา
เหน็ไมมตีนไมมตีวั เหน็สญูวางเปลา   ถอืเอาความวางความสญูเขามา
เปนอารมณ  เขาใจวาความวาง ความสญู เปนพระนพิพาน

ตกลงพวกนี ้เอาอวชิชาเปนสรณะเปนทีพ่ึง่   ความสูญความไมมี
นัน่เองเปนตวัอวชิชา  จงึช่ือวาเอาตวัอวชิชาเปนทีพ่ึง่  เปนตวัโมฆปรุโิส
บรุษุเปลาแท  เปนตวัอกตญั ูขาดจากคุณพระรตันตรยั  คณุบดิามารดา
คณุครบูาอาจารย  คณุพระราชามหาอำมาตย ไมมใีนตน

คนเหลานี ้จะเหน็วา ตายสญู หรอืตายเกดิ กต็าม  กค็งตกอยใูน
พวกมจิฉาทฏิฐ ิ   จะทำคณุความดแีกตนไมไดอกีแลว เลยยกโทษเอา
ครูบาอาจารยวา  ทานรจูกัของจรงิเตม็ตวั แตทานอาศยัการหลอกลวงเขา
เลีย้งชวีติ  ทานจงึแสดงทำอยางนัน้เปนบญุ  ทำอยางนีเ้ปนบาป  ตัง้หนา
หลอกเขากนิเทานัน้  ทีจ่ริงจะเอาบญุเอาบาปทีไ่หนมา  มกัพดูอยางนี้

คนจำพวกนัน้ มกัยกโทษทานผมูคีณุ ยกตนขมทาน ดวยประการ
ตางๆ อยางนี ้  สวนตนกไ็ม ทำบญุ ใหทาน รกัษาศีล  ยงัซ้ำตเิตยีนทาน
ผอูืน่เสยีดวย  เสยีทัง้ประโยชนสวนตวั  ทัง้ประโยชนผอูืน่ ซึง่คบหา
สมาคม  เปนทัง้นีก้เ็พราะโทษเหน็อนตัตาสญูเปลา เปนตวัมจิฉาทฏิฐิ
คอื รผูดิเหน็ผดิ จงึชือ่วา มจิฉาทฏิฐ ิ  เปนผศูกึษาในพระศาสนา แต
กลายเปนภายนอกไปเสยีไมรตูวั  อยางนีน้บัดวยรอยดวยพนักไ็มถวน

ผูศึกษาธรรมในพระศาสนาควรตรึกตรองใหมาก อยาใหพลาด
อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ไมใชของเลนๆ  ถาดกีต็รงนพิพานทเีดยีว
ถาพลาดกต็กโลกนัตเลยทเีดยีว  การร ู‘ตวั’ เหน็ ‘ตวั’* วาเปนของชัว่
ทานจึงแสดงวา เปนสะพานแหงความเสื่อมความฉิบหาย  สมดวย
พทุธปรยิายวา “ทวุชิชฺาโน ปราภโว” ดวยประการฉะนี”้๑๑๙

* หมายถงึ ความเขาใจไปวา “ตวั” คอื “อตัตา” เปนของชัว่ของไมด ีนารังเกยีจนัน้  เปนทางแหงความเสือ่ม
๑๑๙ พระอบุาลคีณุปูมาจารย (จนัทร สริจินโฺท), พระธรรมเทศนา : มงคลคาถา ๓๘ : ดานสทุธาการพมิพ
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ขอ ๒ สภาพดบัแหงนโิรธ เปนอนตัตา

พระสารบีตุรมหาเถระ ไดแสดงการแทงตลอดสจัจะ ๔ ดวยญาณเดยีว  ดวยความเปน
อนตัตา  ดวยอาการ ๔   ดงันี้

“กถ ํอนตตฺฏเฐน จตตฺาร ิสจจฺาน ิเอกปฏเิวธาน.ิ  จตหูากาเรหิ
อนตตฺฏเฐน จตตฺาริ สจจฺาน ิเอกปฏเิวธาน.ิ

ทกุขฺสสฺ ทกุขฺฏโฐ อนตตฺฏโฐ.  สมทุยสสฺ สมทุยฏโฐ อนตตฺฏโฐ.
นโิรธสสฺ นโิรธฏโฐ อนตตฺฏโฐ.  มคฺคสสฺ มคคฺฏโฐ อนตตฺฏโฐ.
อเิมห ิจตหูากาเรห ิอนตตฺฏเฐน จตตฺาร ิสจจฺาน ิเอกสงคฺหติาน.ิ

ยํ เอกสงฺคหิตํ  ตํ เอกตฺตํ.   เอกตฺตํ เอเกน ญาเณน ปฏิวิชฺฌตีติ
จตตฺาร ิสจจฺาน ิเอกปฏเิวธาน.ิ”๑๒๐

แปลความวา
“สจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยความเปนอนตัตา

อยางไร ?  สจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยความเปน
อนตัตา ดวยอาการ ๔  คือ

สภาพทีท่นไดยากแหงทกุข เปนสภาพมใิชตน [อนตัตา]
สภาพเปนเหตเุกดิสมทุยั เปนสภาพมใิชตน [อนตัตา]
สภาพดบัแหงนโิรธ เปนสภาพมใิชตน [อนตัตา]
สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพมใิชตน [อนตัตา]
สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนอนัตตาดวย

อาการ ๔ นี.้  สจัจะใดทานสงเคราะหเปนหนึง่ สจัจะนัน้เปนหนึง่.   บคุคล
ยอมแทงตลอดสจัจะหนึง่ดวยญาณเดียว.   เพราะเหตนุัน้ สจัจะ ๔ จงึ
มีการแทงตลอดดวยญาณเดียว”

ดงันีน้ัน้ เฉพาะนโิรธสจัจะ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว  ดวยความเปนอนตัตานัน้
๑๒๐ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๕๔๖ หนา ๔๕๐.
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ทานหมายเอา “สภาพดบัแหงนโิรธ” คอื อาการหรอืสภาพ ทีส่มทุยัดบั   กลาวคอื อาการ
หรอืสภาวะ ทีอ่วชิชาดบั ... กเิลส ตณัหา อปุาทาน ดบั และภพชาต ิชรา มรณะ ทกุข ดบั
นีช้ือ่วา สภาวะหรอืสภาพดบัแหงนโิรธ ดวยความเปนอนตัตา

สวน นโิรธธาตุ คอื พระนพิพานธาตอุนัเปนปรมตัถธรรมอนัพระอรยิเจา
ทานบรรลนุี ้หาไดดบัเสือ่มสญูไปดวยไม เพราะเปนอสงัขตธรรม ทีม่อีสงัขตลกัษณะ
คอื ไมปรากฏความเกดิ   ไมปรากฏความเสือ่มสลาย  เมือ่ตัง้ (ตัง้แตบรรล)ุ อยู
มิไดปรากฏความแปรปรวน

“สภาพดับแหงนิโรธ” ที่วาเปนอนัตตานั้น  มีอุปมาดัง สภาวะหรืออาการ
ที่แสงสวางปรากฏขึ้นทำลายความมืดเทานั้น ที่เปนอนัตตา  แตประทีปที่ให
แสงสวางนัน้ หาไดดบัตามไปดวยไม

นโิรธธาตุ หรือ พระนพิพานธาต ุอนัพระอรยิเจาบรรลนุัน้นัน่เอง ทีเ่ปน
ธรรมธาตุที่ทรงสภาวะนิพพาน

อนึ่ง แมพระมหานามเถระ จะไดยกขอความที่พระสารีบุตรมหาเถระแสดงไว มา
อรรถาธบิายในคมัภรีสัทธมัมปกาสนิวีา๑๒๑

“ย ํอนจิจฺจฺ ทกุขฺจฺ อนตตฺา จาต ิ เตห ิตหี ิสห นโิรธสจจฺจฺ
สงคฺหติ.ํ   จตฺตารปิ ห ิอนตตฺาเยว.”

แปลความวา
“บทวา ย ํอนจิจฺจฺ ทกุขฺจฺ อนตตฺา จ (สิง่ใดไมเทีย่ง เปนทกุข

และเปนอนัตตา)    ทานสงเคราะหนิโรธสัจ เขากับสัจจะ ๓ เหลานั้น.
จริงอย ูแมสัจจะ ๔ กเ็ปนอนตัตาเหมอืนกนั”

การพจิารณาสจัจะ ๔ ใหเหน็แจงแทงตลอดตามทีเ่ปนจรงินัน้  กไ็มหนหีลกัธรรมสำหรบั
พจิารณาสภาวธรรม ทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาตรสัประทานไวแลวนัน้เองวา สิง่ใดไมเทีย่ง
สิง่นัน้เปนทกุข   สิง่ใดเปนทกุข สิง่นัน้แหละเปนอนตัตา (ยทนจิจฺ ํ ต ํทกุข,ํ ย ํทกุขฺ ํ ตทนตตฺา)
๑๒๑ คมัภรีสทัธมัมปกาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ภาค ๒ หนา ๒๓๐.
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เมือ่อาศยัหลกัธรรมของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจานี ้พจิารณาสภาวธรรมทัง้หลาย
นีแ้ลว กจ็ะไดความจรงิวา  สภาพธรรมใดเปนสงัขาร หรอื สงัขตธรรม และ/หรือ ทีย่งัเปน
กริยิา หรอื อาการอย ู  สภาพธรรมนีเ้ทานัน้แหละทีเ่ปนของไมเทีย่ง (อนจิฺจํ) เปนทกุข
(ทกุขฺํ) และเปนสภาพมใิชตน (อนตตฺา)  อยางกรณกีารพจิารณาสจัจะ ๔ นี ้กต็องตกอยใูน
กฎเกณฑของธรรมชาตอิยางนีท้ัง้นัน้  คอื

ทกุขสจั สมุทยัสจั มรรคสจั เปนสงัขาร หรอื สงัขตธรรม จงึไมเทีย่ง   สิง่ใดไม
เทีย่ง สิง่นัน้กเ็ปนทกุข   สิง่ใดเปนทกุข สิง่นัน้กเ็ปนอนตัตา

นโิรธสจั เฉพาะสวนทีเ่ปนสงัขาร หรอื สงัขตธรรม และ/หรอื ทีย่งัเปนกริยิา หรอื
อาการ เชน ญาณแทงตลอดนิโรธสัจ และการสลัดออกซึ่งทุกขสัจ สมุทัยสัจ เปนตน
เหลานีเ้ทานัน้ ทีเ่ปนสภาพไมเทีย่ง   สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข   สิง่ใดเปนทกุข สิง่นัน้
เปนอนตัตา

นิโรธสัจ แมพระอรรถกถาจารยจะไดสงเคราะหเขากับสัจจะ ๓  และกลาววา
“จริงอย ูแมสจัจะ ๔ กเ็ปนอนตัตาเหมอืนกนั” นัน้  กโ็ดยความหมายวา เฉพาะทีเ่ปนสงัขาร
หรอืสงัขตธรรม และ/หรอื ทีย่งัเปนกริยิาอาการอยเูทานัน้ ทีเ่ปนอนตัตา  หาไดหมาย
ความรวมถึงนโิรธธาตุ หรือ นพิพานธาต ุอนัเปนวสิงัขาร/อสงัขตธรรม และ/หรอื ทีเ่ปน
อกริยิาแลว เปนปรมตัถธรรม ณ ภายในของพระอรยิสงฆ อรยิเจา ทีท่านไดบรรลุ
แลว วาเปนอนตัตา ดวยไม

ดงัทีท่านพระสารบีตุรมหาเถระไดแสดงความหมายของสจัจะ ๔  โดยเฉพาะนโิรธสจั
เพ่ือประกอบการพิจารณาสภาวะของสัจจะทั้ง ๔ นี้  เฉพาะสวนที่หมายถึงการสลัดออก
ซึง่ทกุขสจั สมทุยัสจั เปนตน เทานัน้ ดงัตอไปนี้

“ชรามรณํ ทุกฺขสจฺจํ  ชาติ สมุทยสจฺจํ  อุภินฺนํป นิสฺสรณํ
นโิรธสจจฺ ํ นโิรธปปฺชานนา มคฺคสจฺจ ํ...

สงฺขารา ทกุขฺสจจฺ ํ   อวชิชฺา สยิา ทกุขฺสจจฺ ํ สยิา สมทุยสจจฺํ
อภุนินฺปํ นสิสฺรณํ นโิรธสจจฺ ํ  นโิรธปปฺชานนา มคคฺสจฺจนตฺิ”๑๒๒

๑๒๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑ ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ขอ ๕๕๖ หนา ๔๖๑.
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“ชราและมรณะเปนทกุขสจั  ชาตเิปนสมทุยัสจั ความสลดัชรามรณะ
และชาตแิมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

ชาติเปนทกุขสจั  ภพเปนสมทุยัสจั  การสลดัชาติและภพแมทัง้ ๒
เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

ภพเปนทกุขสจั  อปุาทานเปนสมทุยัสจั  การสลดัภพและอปุาทาน
แมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

อปุาทานเปนทกุขสจั  ตณัหาเปนสมทุยัสจั  การสลดัอปุาทานและ
ตณัหาแมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

ตณัหาเปนทกุขสจั  เวทนาเปนสมทุยัสจั  การสลดัตัณหาและเวทนา
แมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

เวทนาเปนทกุขสจั  ผสัสะเปนสมทุัยสจั  การสลดัเวทนาและผสัสะ
แมทัง้ ๒ เปนนโิรธสัจ  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

ผัสสะเปนทุกขสัจ  สฬายตนะเปนสมุทัยสัจ  การสลัดผัสสะและ
สฬายตนะแมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

สฬายตนะเปนทกุขสจั  นามรปูเปนสมทุยัสจั  การสลดัสฬายตนะและ
นามรปูแมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

นามรูปเปนทุกขสัจ  วิญญาณเปนสมุทัยสัจ  การสลัดนามรูปและ
วญิญาณแมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

วญิญาณเปนทกุขสจั  สงัขารเปนสมทุยัสจั  การสลดัวิญญาณและ
สงัขารแมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

สงัขารเปนทกุขสจั  อวชิชาเปนสมทุยัสจั  การสลดัสงัขารและอวชิชา
แมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั

ชรามรณะเปนทกุขสจั  ชาตเิปนทกุขสจัก็ม ี เปนสมทุยัสจัก็ม ี  การ
สลัดชรามรณะและชาติแมทั้ง ๒ เปนนิโรธสัจ  การรูจักความดับเปน
มรรคสจั
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๑๒๓ คมัภรีสทัธมัมปกาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ภาค ๒ หนา ๒๓๕.

ชาตเิปนทกุขสจั  ภพเปนทกุขสจัก็มี  เปนสมทุัยสจัก็มี  การสลดั
ชาติและภพแมทัง้ ๒ เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั ...

สงัขารเปนทกุขสจั  อวชิชาเปนทกุขสจัก็ม ีเปนสมทุยัสจัก็ม ี  การ
สลัดสังขารและอวิชชาแมทั้ง ๒ เปนนิโรธสัจ  การรูจักความดับเปน
มรรคสจั  ฉะนีแ้ล”

อนึ่ง พระมหานามเถระก็ไดอรรถาธิบายสรุปความหมายของคำวา “นิโรธสัจ” วา
เปนญาณแทงตลอดซึง่ยงัเปนกริยิา หรอือาการอย ู ดงัปรากฏในคมัภรีสทัธมัมปกาสนิ ีวา

“นโิรธสจจฺนตฺ ิ นโิรธสจจฺารมมฺณ ํ นโิรธสจจฺปปฺฏเิวธญาณํ.๑๒๓
แปลความวา

“คำวา นโิรธสจจฺํ [นิโรธสัจ] คือ  ญาณแทงตลอดนโิรธสจั
 มนีโิรธสจัเปนอารมณ”

นีก้แ็สดงความหมายของ “นโิรธสจั” วาเปน “ญาณแทงตลอด” ซึง่ยงัเปนกริยิา หรอื
อาการอย ูโดยธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ เปนของไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ  สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปน
ทกุข (ทกุขฺ)ํ   สิง่ใดเปนทกุข สิง่นัน้เปนสภาพมใิชตน (อนตตฺา)    นโิรธสจั ทานสงเคราะห
เขากบั สจัจะ ๓ โดยสภาวธรรมทีเ่ปนความจรงิอยางนี ้  ทานหาไดรวมความหมายถงึ
“นโิรธธาต”ุ หรอื “พระนพิพานธาต”ุ ณ ภายในพระอรยิสงฆ พระอรยิเจา ทีท่านไดบรรลุ
แลวไม   เพราะนิโรธธาตุเปนวิสังขาร หรืออสังขตธาตุ เปนปรมัตถธรรมที่พนโลก
พนอาณัติแหงพระไตรลักษณแลว

ขอ ๓ วชิชาสะสางธาตธุรรม

คำวา “วชิชา” มาจากภาษาบาล ีวา “วิชฺชา” หรอื ภาษาสนัสกฤต วา “วทิยฺา”
แปลวา “ความรูแจง, วทิยา, ปรชีา” ตรงกบัภาษาองักฤษวา knowledge, scholarship,
science, wisdom  มทีีใ่ชในพระพทุธศาสนา เชน  วชิชา ๓ คอื  ๑. ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ
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(รจูกัระลกึชาตไิด)  ๒. จตุปูปาตญาณ (รจูักกำหนดจตุิและปฏสินธ)ิ  ๓. อาสวกัขยญาณ
(รจูักทำอาสวะใหสิน้)    สวน วชิชา ๘ คอื ๑. วปิสสนาญาณ (ญาณอนันบัเขาในวปิสสนา)
๒. มโนมยทิธ ิ(ฤทธิท์างใจ)  ๓. อทิธวิธิ ี(แสดงฤทธิไ์ด)  ๔. ทพิพโสต (หทูพิย)  ๕. เจโต-
ปริยญาณ (รูจักกำหนดใจผูอื่น)  ๖. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  ๗. ทิพพจักษุ (ตาทิพย)
๘. อาสวกัขยญาณ๑๒๔

สวนคำวา “วชิา” กม็คีวามหมายวาเปน “ความร”ู เหมอืนกนั หรอื มคีวามหมายวา
“ความรทูีไ่ดดวยการเลาเรยีน หรอื ฝกฝน” ซึง่ใชพดูกนัในภาษาไทยทัว่ไป

แตคำวา “วิชชาสะสางธาตุธรรม” นี้ เปนภาษาที่พูดกันในระหวางครูสอน
ศษิยานศุษิย คอื พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)
ผไูดศกึษาสมัมาปฏบิตัสิมถวปิสสนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย และพระนพิพานของ
พระพทุธเจาทีล่ะเอยีดตอๆ ไปจนสดุละเอยีดนบัอายธุาตอุายบุารมไีมถวน แลวเขาถึง “วชิชา”
ของพระพทุธเจาตนธาตตุนธรรมทีส่อนวธิเีจริญภาวนา “วชิชาสะสางธาตธุรรม” โดยวธิี
เจรญิภาวนาพสิดารกายสุดกายหยาบกายละเอยีด เปนการทำนโิรธ-ดบัสมทุยั เพือ่
ละอกศุลจติของกายในภพ ๓ เพือ่กำจดัธาตธุรรมภาคดำ หรอื ภาคมาร ทีส่อด
ละเอียดเขามาในธาตุธรรม และเห็น-จำ-คิด-รู คือ จิตใจของตนเอง  และ
มผีลถงึสตัวโลกอืน่ทัง้หลายดวย (ถาผเูจรญิภาวนาปฏบิตัไิดเขาถึง และร-ูเหน็ ทัง้วิชชา
ของภาคพระ และ ทัง้อวชิชาของภาคมาร) ตามระดบัภมูิธรรมทีป่ฏบิตัิได   ใหสามารถได
เขาถงึ ไดทัง้ร-ูเหน็ และไดเปนธาตธุรรมทีบ่รสิทุธิ ์ คือ ธาตลุวน-ธรรมลวน   กลาวคอื
อสงัขตธาต-ุอสงัขตธรรม ทีเ่ปนวริาคธาต-ุวริาคธรรม ลวนๆ เพือ่ใหหลดุพนจากธาตธุรรม
ของภาคมาร  ไดแก เบญจขนัธทีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตง เปนสงัขตธาต-ุสงัขตธรรม
เปนสราคธาต-ุสราคธรรม ทีต่องตกอยใูนอาณตัแิหงไตรลกัษณ (อนจิจฺ-ํทกุขฺ-ํอนตตฺา) และ
ตองเวยีนวายตายเกดิอยใูนภพนอย-ภพใหญทัง้หลาย อนัเปนทกุข ตอๆ ไป ไมมทีีส่ิน้สดุ
๑๒๔ ปทานกุรมบาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจนัทบรุนีฤนาถ, โรงพิมพมหามกฏุราชวทิยาลยั,

พ.ศ.๒๕๒๘  หนา ๗๐๑  และพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. พ.ศ.๒๕๔๒, หนา ๑๐๗๓.
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นั้น ใหไดเขาถึงอมตธรรมที่พนทุกข และ ถึงความสันติสุขอยางถาวรตลอดไป
ชือ่วา “ปรมตถฺ ํนพิพฺานํ” คอื พระนพิพานทีม่ปีระโยชนสงูสดุยิง่” นัน่เอง

และแทที่จริง “วิชชาสะสางธาตุธรรม” อันใหญาณรัตนะของธรรมกาย
บรสิทุธิ ์ใหเหน็แจง/รแูจงอรยิสจั ๔ รวมทัง้ปฏจิจสมุปบาทธรรม ๑๒ และใหรแูจง/
เหน็แจงวิธกีระทำอาสวกเิลสใหสิน้ไป นีเ้อง คอื “อาสวกัขยญาณ” ถาจะมคีำถามวา
“เม่ือในคมัภรีพระพทุธศาสนา มชีือ่ทีเ่รียกวา “อาสวกัขยญาณ” อยแูลว ไฉนจงึมาบญัญัติ
ศพัทเรยีกใหมวา “วชิชาสะสางธาตธุรรม” อกีเลา ?”

เฉลยวา “ครู” คือ “หลวงพอวดัปากน้ำ” ทานเจริญภาวนาไดเขาถึง ไดรู-ไดเห็น
“วชิชา” จากพระพทุธเจาตนธาตตุนธรรม  ทานจงึใชคำนีส้อนศษิยานศุษิย

เพื่อใหรูวิธีเจริญอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา โดยการเจริญภาวนาชำระ
สะสางธาตธุรรมของตนเอง นีแ้หละ เปนการทำนโิรธดบัสมทุยั ตามนยัแหงอรยิสัจ
(มใิชเปนการทำ “นโิรธสมาบตั”ิ)  เพือ่ละอกศุลจิตของกายในภพ ๓ ซึง่เกดิขึน้
พรอมกบัอกศุลธรรม หรอื ธรรมดำ ไดแก อวชิชา-กเิลส-ตณัหา-อปุาทาน และ
ภพ-ชาต ิมาตัง้แตอดตีนบัภพนบัชาตไิมถวน  โดยเฉพาะอยางยิง่ เพือ่กำจดักิเลสที่
หมกัดองอยใูนจติตสนัดาน ชือ่วา “อาสวะ” ไดแก กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ
รวมเรยีกวา อาสวสมทุยั เพือ่กำจดัเหตแุหงทกุข (ทกุขสมุทยั) เพือ่ใหไดผลเปน ทกุขนโิรธ
คอื สภาวะทีท่กุขดบัเพราะเหต ุ (อาสวสมทุยั) ดบั โดยสิน้เชงิ และไดถงึบรมสขุ
อยางถาวรตลอดไป

แมถายังละสัญโญชน-กิเลสรอยรัดใหติดอยูกับโลกยังไมไดหมด หรือยังไมไดโดย
สิน้เชงิ กลาวคอื ยงัเปนการบรรลดุวยการขมกเิลส (วกิขมัภนวมิตุติ)  กเ็ปนการเจรญิ
ภาวนาเพิม่พนูบญุ-บารม ีใหแกกลา  เปนการยนภพยนชาตใิหสัน้เขามา  จนกวาจะเจรญิ
ปรมตัถบารมไีดเตม็สวนเมือ่ใด   กส็ามารถกำจดัอาสวกเิลสไดโดยเดด็ขาด เปน “สมจุเฉท-
วมิตุต”ิ ไดในทีส่ดุ เม่ือนั้น
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ญาณรตันะของธรรมกาย ทีเ่จรญิขึน้จากการเจรญิภาวนา “สะสางธาตธุรรม
เห็น-จำ-คิด-รู (ใจ)” ของทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียด  และที่พัฒนาขึ้น
เปน สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ อนัใหเหน็แจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ และ
ปฏจิจสมปุบาทธรรม ๑๒ นีเ้องเปนตวัอาสวกัขยญาณ คอื ญาณหยัง่รวูธิีกำจดั
“อาสวกิเลส” ใหสิ้นเชื้อไมเหลือเศษ เปนพระอรหันตขีณาสพที่สมเด็จพระสัมมา-
สัมพุทธเจาไดทรงบรรลุ และตรัสสอนการเจริญวิชชา ๓ ดังที่ไดอาราธนามาแสดงไว
ในหวัขอ “วชิชา ๓” แตตอนที ่๓ “ขัน้บรรลมุรรคผล” นั้นแลว

อนึง่ การเจรญิภาวนาสะสางธาตธุรรม ดงักลาว   ยังมีผลชวยชำระสะสาง
‘ธาต’ุ อนัเปนทีต่ั้งของ ‘ธรรม’ (ไดแก กสุลา ธมัมา และ อกสุลา ธมัมา) ใหเปนแต
ธาตุและธรรม ทีบ่รสิทุธิผ์องใส จากกิเลส อวชิชา ตณัหา อปุาทาน ภพ ชาติ
และ ชรา/พยาธ ิ (โรคภยัไขเจบ็) มรณะ โสกปรเิทวะ ทกุข ฯลฯ อนัเปนการ
ชวยใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ไปในตัวเสร็จอีกดวย

เปนทีท่ราบกนัดใีนหมผูเูจริญภาวนาวา “ธาต”ุ (น้ำ-ดนิ-ไฟ-ลม) เปนทีต่ัง้ของ “ธรรม”
ฝายขาว-ฝายดำ-ฝายกลางๆ แลวแตกรณ ีเพราะเหน็-จำ-คดิ-รู คอื “ใจ” ของมนษุยหรอื
สตัวโลก (ตัง้อยตูรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย กลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ) นัน้เอง เปนที่
ตัง้ของ “กสุลาธมัมา” กศุลธรรม  หรอื “ธรรมฝายขาว” หรือ “ธรรมภาคพระ” และ/หรือ
เปนทีต่ัง้ของ “อกสุลาธมัมา” อกศุลธรรม หรือ “ธรรมฝายดำ” หรือ “ธรรมภาคมาร”
และ/หรือ “อพัยากตาธมัมา” ธรรมฝายกลางๆ ไมดไีมชัว่

เมือ่ผเูจรญิภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ไดถงึธรรมกายแลว  รวมใจของทกุกาย
ใหอยู ณ ศูนยกลางธรรมกายพระอรหัตที่สุดละเอียด พิสดารกาย ซอน-สับ-ทับทวี
สดุกายหยาบกายละเอยีด ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวในหวัขอ (ขัน้ที ่๒) “วธิเีจรญิภาวนาทำนโิรธ
(ดบัสมทุยั คอื ละอกศุลจิตของกายในภพ ๓) ใหธรรมกายบรสิทุธิเ์ขาถงึอายตนะ คือ
พระนพิพาน” (ในขอ ๒ จตุปูปาตญาณ ของบทที ่๒ ตอนที ่๓) นัน้แหละ เปนวธิปีฏบิัติ
เริ่มตนของการเจริญภาวนาสะสางธาตุธรรม
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เม่ือเจริญภาวนาไดเขาถึงอายตนะ คือ พระนิพพาน ไดอารมณพระนิพพาน
(พระนพิพานไมมอีารมณ) และไดร-ูเหน็ พระนพิพาน แลวอธษิฐาน “ธรรมกายทีบ่รสิทุธิ์” นัน้
เขาซอนกลางของกลางพระนพิพานธาต ุของพระนพิพานในพระนพิพานตอๆ ไป สดุละเอยีด
นับอายุธาตุอายุบารมีไมถวน จนเขาถึง “พระนิพพานเปน” ไดเขาถึง-ไดรู-ไดเห็น และ
เปนธาตธุรรมทีบ่รสิทุธิ ์ไปจนสดุละเอยีดนัน้

ญาณรตันะของธรรมกายทีบ่รสิทุธิ์ ทีเ่จรญิข้ึน เปนคณุเครือ่งใหรเูหน็อรยิสัจ
ตามทีเ่ปนจรงิวา นี้ทกุข นี้ทกุขสมุทยั นี้ทกุขนโิรธ นี้ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา และ
เหลานี้ “อาสวะ” เหลานี้อาสวสมุทัย เหลานี้อาสวนิโรธ เหลานี้อาสวนิโรธ-
คามินปีฏปิทา นัน้นัน่แหละ เปน “อาสวกัขยญาณ”

และที่ใหไดรับผลเปนการชำระสะสางธาตุธรรมฝายบาปอกุศล (อกุสลา
ธมัมา)  ซึง่มทีัง้อวชิชา กเิลส ตณัหา อปุาทาน ภพ ชาต ิ และทัง้ชรา/พยาธิ
(โรคภัยไขเจ็บ) มรณะ โสกปริเทวทุกข ฯลฯ ใหสิ้นไป ตามระดับภูมิธรรมที่
ปฏบิตัไิด  และใหธาตธุรรม เหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื “ใจ” กลับบรสิทุธิผ์องใสขึน้ดวย
นี้แหละ จึงเปนคุณเครื่องชวยสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และชวยบำบัด
ทุกข-บำรุงสุข ใหมีชีวิตที่ดีขึ้นตามสมควรแกภูมิธรรมที่ปฏิบัติได

นอกจากนี้ ผูเจริญภาวนายังไดรู-เห็น “พระจักรพรรดิ” (พุทธลักษณะเหมือน
พระทรงเครื่อง) ผูเปนใหญในสมบัติ  ซึ่งเปนพระภาคผูเลี้ยงดวยรัตนะ ๗ ไดแก
จกัรแกว ๑  ชางแกว ๑  มาแกว ๑  ขนุพล (นายก) แกว ๑  ขนุคลงั (คฤหบด)ี แกว ๑
นางแกว ๑  ดวงแกว (แกวมณ)ี อกี ๑  รวมเปนรตันะ ๗   และยังมีแวนแกว/กลองแกว
(ชวยให “ญาณรตันะ” สามารถรแูจง-เหน็แจง ทัง้สังขตธาต/ุสงัขตธรรม และ อสงัขตธาต/ุ
อสงัขตธรรม จากสุดหยาบถงึสดุละเอยีด ไดอยางกวางไกล) อีกโสด ๑ โดยนัยนี้  จงึ
ชวยใหผปูฏบิตัิไดเขาถึง-ไดร/ูไดเหน็ และไดเปนธาตธุรรมทีบ่รสิทุธิ ์ตามธรรม
ของพระพทุธเจาภาคขาว หรอื ฝายพระ  ไดถงึความสนัตสิขุและสมบรูณ-บรบิรูณ
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ดวยมนษุยสมบตั ิสวรรคสมบตั ิและนพิพานสมบตั ิตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิติัได
สมตามทีพ่ระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร)
ทานไดกลาวไววา

“ถาบรสิทุธิก์าย-วาจา-ใจ แลว   ยอมใชสมบตัพิระจกัรพรรดิ
ไมรจูกัหมด”   และกลาววา

“ญาณดกีร็ ูตาดกีเ็หน็” ดงันี้
เพราะเหตนุี ้การเจรญิภาวนาทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้ไปนี ้จงึชือ่วา “วชิชาสะสางธาตธุรรม”

หรอืเรยีกยอๆ พอเขาใจกันในหมผูปูฏบิตัวิา “วชิชาธรรมกายชัน้สงู”  ซึง่ “คร”ู ทานจะ
สอนใหแตเฉพาะศิษยผูปฏิบัติไดถึงธรรมกายเทานั้น  ผูประสงคจะไดรู-เห็น และ
ทำไดจริง กจ็งสนใจศกึษาสมัมาปฏบิตัเิอาเองเถดิ   สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา และ ครู-
อาจารย ผูรู ทานทำไดเพียงช้ีทางใหเทานั้น  แตทานตองเริ่มปรารภและประกอบ
ความเพียรเอง

สมดงัทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไดตรัสวา๑๒๕

“อกขฺาโต โว มยา มคโฺค อญฺาย สลฺลสตฺถนํ
ตมุเฺหห ิกจิจฺ ํอาตปปฺํ อกขฺาตาโร ตถาคตา
ปฏปินนฺา ปโมกขฺนตฺิ ฌายโิน มารพนธฺนา.

“เราทราบชดัธรรมเปนทีส่ลัดออกซึง่กิเลสเพยีงดังลูกศร  บอกทาง
แกทานทัง้หลายแลว.  ทานทัง้หลายตองทำความเพยีรเอง.   ตถาคต
เปนแตผบูอก [ทาง] ให.   ผมูปีกตเิพงพนิจิดำเนนิไปแลว จกัพนจาก
เครื่องผูกของมาร.”

และตรสัวา๑๒๖

๑๒๕ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย ธรรมบท ขอ ๓๐ หนา ๕๑.
๑๒๖ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕ ขทุทกนกิาย ธรรมบท ขอ ๒๒ หนา ๓๖.
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“อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ โก ห ินาโถ ปโร สยิา
อตตฺนา ห ิสทุนเฺตน นาถ ํลภต ิทลุลฺภ.ํ”

“ตนแล เปนทีพ่ึง่ของตน.   คนอืน่ ใครเลาจะเปนทีพ่ึง่ได.   กบ็คุคล
มตีนฝกดแีลว ยอมไดทีพ่ึง่ทีไ่ดยาก”

พระราชญาณวสิฐิ (เสรมิชยั ชยมงคฺโล)
วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๒.๓๐ น.



บรรณานุกรม

พระไตรปฎก
กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร (๒๕๐๐, ๒๕๑๔, ๒๕๒๑) พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัหลวง

มหามกฎุราชวิทยาลยั (๒๕๓๘) พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมที ่๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒,
๑๓, ๑๔, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๕, ๓๑, ๓๓, ๓๔, ๓๕ พมิพครัง้ที ่๔ กรุงเทพฯ  โรงพิมพ
มหามกุฎราชวิทยาลัย.

มหาเถรสมาคม (๒๕๔๙) พระไตรปฎกภาษาไทย พระบาลีวินัยปฎก ปริวาร ฉบับ
เฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เนือ่งในการจดังานฉลองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป
พุทธศักราช ๒๕๔๙.

อรรถกถา
พระพุทธโฆสาจารย (๒๕๔๑)  สมันตปสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปฎก ภาค ๑ โรงพิมพมหา-

มกุฎราชวิทยาลัย.
พระพทุธโฆสาจารย (๒๕๓๒)  ธมัมปทฎัฐกถา อรรถกถาขทุทกนกิาย ธรรมบทคาถา ภาค ๒,

๖, ๗ กรงุเทพฯ โรงพมิพมหามกฎุราชวทิยาลยั.
พระธรรมปาลเถระ (๒๕๓๓)  ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย อิติวุตตกะ กรุงเทพฯ

โรงพิมพวิญญาณ.
พระธรรมปาลเถระ (๒๕๓๓)  ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย อุทาน กรุงเทพฯ โรงพิมพ

วิญญาณ.
พระพุทธโฆสาจารย (๒๕๓๒)  ปปญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก ภาค ๑-๒

กรงุเทพฯ โรงพมิพวญิญาณ.
พระพทุธโฆสาจารย (๒๕๓๓)  สารัตถปกาสนิี อรรถกถาสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ภาค ๒, ๓

กรงุเทพฯ โรงพมิพวญิญาณ.
พระพทุธโฆสาจารย (๒๕๓๒)  สมุงัคลวลิาสนิ ีอรรถกถาทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค ภาค ๒, ๓ กรุงเทพฯ

โรงพิมพวิญญาณ.
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พระมหานามเถระ (๒๕๓๔)  สทัธมัมัปปกาสนิี อรรถกถาขทุทกนกิาย ปฏสิัมภทิามรรค ภาค ๒
กรงุเทพฯ โรงพมิพวญิญาณ.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๓๓) มโนรถปรูณี อรรถกถาองัคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ภาค ๒
กรงุเทพฯ โรงพมิพวญิญาณ.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๓๓) มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต
ภาค ๓ กรงุเทพฯ โรงพมิพวญิญาณ.

พระสูตรและอรรถกถาแปล
มหามกุฎราชวิทยาลัย (๒๕๒๕) พระวินัยปฎก เลมที่ ๘ ปริวารและอรรถกถา กรุงเทพฯ

มหามกุฎราชวิทยาลัย.
มหามกฎุราชวิทยาลยั (๒๕๓๔) พระธมัมปทฎัฐกถา แปล ภาค ๒, ๖, ๗ กรุงเทพฯ มหามกฎุ-

ราชวิทยาลัย.

ฎีกา
พระธรรมปาลเถระ (๒๕๓๘)  เนตติวิภาวินีฎีกา กรุงเทพฯ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โรงพิมพวิญญาณ.
พระอนรุทุธเถระ (ชาวลงักา) (๒๕๔๒)  อภธิมัมตัถสงัคหะ กรงุเทพฯ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

โรงพิมพวิญญาณ.
พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ (๒๕๓๕)  ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา (ปริจเฉท

ที่ ๕ เลมที ่๑) กรุงเทพฯ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั โรงพมิพวญิญาณ.
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  ทฆีนกิาย ลลีตัถปกาสนิ ีมหาวรรคฎกีา กรุงเทพฯ โรงพิมพวญิญาณ.

สัททาวิเสส
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระเจาวรวงศเธอ (๒๕๑๓)  ปทานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ-สันสกฤต

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย.
บริษัท นานมีบุคส จำกัด (๒๕๔๒)  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โรงพิมพศิริวัฒนา

อินเตอรพริ้นท.
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ปกรณวิเสส
พระพทุธโฆสาจารย (๒๕๓๑) วสิทุธมิรรค (บาล)ี ภาค ๒ พมิพครัง้ที ่๗ กรุงเทพฯ มหามกฏุ-

ราชวิทยาลยั. มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั (๒๕๔๐)  มลินิทปญหาปกรณ เร่ือง “การบรรลุ
พระอรหนัตของคฤหสัถ” กรุงเทพฯ โรงพมิพวญิญาณ

อืน่ๆ
พระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถระ) (๒๕๔๑) หนังสือ ชุดธรรมนิพนธเรื่อง กาย ๓ พิมพครั้งที่ ๔

กรุงเทพฯ มหามกุฏราชวิทยาลัย.
พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (พทุธศกัราช ๒๕๒๘) วชิชามรรคผลพสิดาร (รวมเลม ๑-๒-๓).

วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม โรงพมิพ บรษิทั เอช ท ีพ ี เพรส จำกัด.
พระอาจารยมัน่ ภรูทิตัตมหาเถระ  มตุโตทยั โรงพมิพรงุแสงการพมิพ.
พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) (๒๕๓๖)  พระธรรมเทศนา: มงคลคาถา ๓๘

ดานสุทธาการพิมพ.
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ประวัติยอ
พระราชญาณวิสิฐ

เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม

สถานะปจจุบัน
ชือ่ พระราชญาณวสิฐิ ว.ิ  (เสรมิชัย  ชยมงคฺโล-พลพฒันาฤทธิ)์

อายุ ๘๑ ป  พรรษา ๒๔   (เกิดวันที ่๖ เดือน มนีาคม พ.ศ.๒๔๗๒)
วิทยฐานะ น.ธ. เอก,  ป.ธ.๖

พ.ศ.๒๕๐๘ (๙ ธ.ค.) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม “ดี”)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พ.ศ.๒๕๑๒ Cert. in Public Opinion Survey Research,
Institute of Social Research, the University of
Michigan Ann Arbor, สหรัฐอเมริกา.

พ.ศ.๒๕๓๗ เปรยีญธรรม ๖ ประโยค

พ.ศ.๒๕๕๐ (๑๘ พ.ค.) พทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติ (กติติมศกัด์ิ) สาขาการจดัการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๕๒ (๓๑ พ.ค.) ศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต (กติตมิศกัดิ)์ สาขาพระพทุธ-
ศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บรรพชาอุปสมบท
๖ มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๙  ณ พทัธสมีาวดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ  โดยมี
- เจาประคณุ สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย (ฟน ชุตนิฺธรมหาเถร  ป.ธ.๙) อดตีกรรมการ

มหาเถรสมาคม/อธบิดสีงฆ วดัสามพระยา เปน พระอปุชฌาย
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- เจาประคณุ สมเดจ็พระพฒุาจารย (เก่ียว อปุเสณมหาเถร ป.ธ.๙ เม่ือครัง้ดำรงสมณศกัด์ิ
เปนที ่พระพรหมคณุาภรณ)  ประธานคณะผปูฏบิตัหินาทีส่มเดจ็พระสงัฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม
เจาคณะใหญหนตะวนัออก  อธิบดีสงฆ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เปน พระกรรมวาจาจารย

- เจาประคณุ สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย (ชวง วรปฺุญมหาเถร ป.ธ.๙  เมือ่ครัง้
ดำรงสมณศกัด์ิเปนที ่พระธรรมธรีราชมหามนุี)  กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนเหนอื
อธบิดสีงฆ วัดปากน้ำ ภาษเีจริญ เปนพระอนสุาวนาจารย

พระวปิสสนาจารย พระราชพรหมเถร (วรีะ คณตุตฺมมหาเถร) รองเจาอาวาส
และพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ วัดปากน้ำ
ภาษเีจรญิ กทม.

ปจจุบันดำรงตำแหนง
พ.ศ.๒๕๓๔ (๙ กรกฎาคม) เจาอาวาสวดัหลวงพอสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐
พ.ศ.๒๕๓๙ (๓๑ มกราคม) พระอุปชฌาย (สามัญ)
พ.ศ.๒๕๔๒ (๒๐ ตุลาคม) ผูจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกบาลี) ประจำ

จงัหวดัราชบรุี (แหงที ่๒)  โดยมตมิหาเถรสมาคม
รองประธานคณะกรรมการอบรมบาลกีอนสอบสนามหลวง
ของคณะสงฆภาค ๑๕

พ.ศ.๒๕๔๔ (๓๐ มกราคม) เจาสำนักและอาจารยใหญ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำ
จงัหวดัราชบรุี  (แหงที ่๑)  โดยมตมิหาเถรสมาคม

พ.ศ.๒๕๔๙ (พฤษภาคม) รองประธาน คณะกรรมการบริหาร หนวยวิทยบริการ
คณะสงัคมศาสตร มจร.  ณ วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม

   (April 19th 2006) Director, Wat Luang Phor Sodh Buddhist Medi-
tation Institute, an Affiliated Institution of the
World Buddhist University.

พ.ศ.๒๕๔๙ (๓๑ ตลุาคม) ประธานคณะอนกุรรมการดำเนนิงาน หนวยวทิยบรกิาร
คณะสงัคมศาสตร มจร. ณ วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม
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พ.ศ.๒๕๔๙ (๑๗ พฤศจกิายน) รองประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรประกาศ-
นียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.)  หนวย
วทิยบรกิาร คณะสงัคมศาสตร มจร. ณ วดัหลวงพอสด-
ธรรมกายาราม

พ.ศ.๒๕๕๐ ประธานสหภูมิชาวบุรีรัมย

พ.ศ.๒๕๕๑ รองประธาน คณะกรรมการบริหารครูสอนศีลธรรมใน
โรงเรยีน ของคณะสงฆภาค ๑๕

พ.ศ.๒๕๕๑ (๒๔ เมษายน) ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนยประสานงานสำนัก
ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.)

ตำแหนง/หนาที่กิจการ กอนอุปสมบท
- เปนพนกังานทองถิน่ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ในตำแหนง Research Specialist, U.S.

Information Office, American Embassy กรุงเทพฯ (ลาออกจากราชการรฐับาล
สหรฐั เม่ือวนัที ่๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙ เพ่ือบรรพชาอปุสมบทเปนพระภกิษุในพระพทุธศาสนา)

- เปนกรรมการอำนวยการและอาจารยใหญ (ฝายวปิสสนา) สถาบนั/มลูนธิ ิพทุธภาวนา-
วิชชาธรรมกาย

- เปนผบูรรยาย สาขาวชิาระเบยีบวธิกีารวจิยั แกนกัศกึษาชัน้ปรญิญาตรี มหาวทิยาลยั
กรุงเทพฯ คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และแกนักศึกษาช้ัน
ปรญิญาโท สาขาวิชาการวิจยั และประเมินผลสื่อสารมวลชน   คณะวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานสมณศักดิ์ เปน

พระราชาคณะชัน้สามญั เปรยีญ ฝายวปิสสนา (สป.วิ)  ที่
พระภาวนาวิสุทธิคุณ

พ.ศ.๒๕๔๗ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิ
เปนพระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนา (วิ) ที่ พระราชญาณวสิฐิ
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ประวัติวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม

วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนนิสะดวก จังหวดัราชบรุี   ไดรับการประกาศ
ตัง้เปนวดั เม่ือวนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔

มปีระวตัคิวามเปนมานบัตัง้แตอาจารยเสรมิชัย พลพฒันาฤทธิ ์ผชูำนาญการวจิยั (Research
Specialist) สำนกัขาวสารอเมรกินั กรุงเทพฯ (ปจจุบนัคอื หลวงพอ พระราชญาณวสิฐิ)  ไดศกึษา
และปฏิบัติธรรมตามแนวสติปฏฐาน ๔ เพื่อถึงธรรมกายของพระพุทธเจา   ซึ่งเปนที่รูจักในหมู
ศิษยานุศิษยผูปฏิบัติธรรมนี้วา “วิชชาธรรมกาย”  และไดมอบตัวเปนศิษยของพระเดชพระคุณ
หลวงพอ พระภาวนาโกศลเถร (ปจจุบันคอื พระราชพรหมเถร) รองเจาอาวาสและอาจารยใหญ
ฝายวิปสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผูเปนศิษยโดยตรง และสืบทอดวิชชาธรรมกายทั้งหมด
จากพระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)  ทานไดรเิร่ิมจัดต้ังและ
บริหาร

โครงการธรรมปฏบิตัเิพ่ือประชาชน   วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ  เมือ่ พ.ศ.๒๕๑๘
โครงการพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ  เม่ือ
พ.ศ.๒๕๒๔
มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพฯ  เมือ่ พ.ศ.๒๕๒๔  และ
สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เม่ือ
พ.ศ.๒๕๒๔

ดำเนนิกจิกรรมการใหการศกึษาอบรมและเผยแพรธรรมปฏบิตัิ  ตามแนววชิชาธรรมกาย
ของพระพทุธเจา  มาอยางตอเนือ่ง ตัง้แต พ.ศ.๒๕๒๕ มาแลวนัน้

ในตนป พ.ศ.๒๕๒๘  เม่ืออาจารยเสรมิชัย พลพัฒนาฤทธิ ์ผอูำนวยการฝายบรหิารและ
วิปสสนาของสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย มีอายุยาง ๕๗ ป ไดตัดสินใจที่จะเขาสู
รมกาสาวพสัตร  ทานจงึยืน่หนงัสอืขอลาออกจากสำนกัขาวสารอเมรกิันลวงหนา ๑ ป   อนัเปน
ระยะเวลา ๓ ปกอนวนัเกษียณอาย ุ   เพ่ือใหสำนกังานไดมีโอกาสหาคนมาทำหนาทีแ่ทน  และให
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ทานไดมโีอกาสฝกงานแกพนกังานใหมไดทนัเวลา   เพราะงานทีท่านตองรบัผดิชอบทำอยใูนตำแหนง
Research Specialist นัน้  ตองรบัผดิชอบงานถงึ ๓ อยางคอื   (๑) งานวจิัยและประเมนิผล
(๒) งานจัดการติดตั้งและจัดการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร  (๓) การจัดระบบขอมูลขาวสารดวย
คอมพวิเตอร   จงึตองมเีวลาเพยีงพอในการจดัหาบคุลากรและฝกงานใหผทูี่เขามารบังานใหม ให
เรียบรอยกอน  แลวจึงไดรบัอนมุตัิใหลาออกได

ในวนัที ่๖ มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๙  เปนวนัทีอ่าจารยเสรมิชัย พลพฒันาฤทธิ ์ มอีายคุรบ ๕๗ ป
บริบูรณ ทานจึงไดบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา  มีฉายาวา “ชยมงฺคโล”
ณ พทัธสมีาวัดปากน้ำ ภาษเีจริญ กรุงเทพฯ   โดยมี

เจาประคณุ สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย (ฟน ชตุนิฺธโร)  อดตีเจาคณะใหญหนกลาง
วดัสามพระยา  เปน พระอปุชฌาย
เจาประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ในสมัยที่ดำรง
สมณศกัด์ิเปน “พระพรหมคณุาภรณ”)  เปน พระกรรมวาจาจารย
เจาประคณุ สมเดจ็พระมหารชัมังคลาจารย  วดัปากน้ำ ภาษเีจริญ  (ในสมยัทีด่ำรง
สมณศกัด์ิเปน “พระธรรมธรีราชมหามนุี”)   เปน พระอนสุาวนาจารย

ในระหวางทีพ่ระอาจารยเสรมิชัย ชยมงคฺโล  อยจูำพรรษาทีว่ัดปากน้ำ ภาษเีจรญิ  ได
รับการศึกษาอบรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏบิัติภาวนาธรรมอยู  เปนเวลา ๕ พรรษานั้น   ทาน
ตองบริหารโครงการใหการศึกษาอบรมและเผยแพรธรรมปฏิบัติทั้ง ๒ โครงการ  ในสวนกลาง
กรุงเทพมหานคร คอื  โครงการธรรมปฏบิตัิเพ่ือประชาชน  วดัปากน้ำ ภาษเีจริญ   โครงการ
พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย วัดสระเกศ  และสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อำเภอดำเนิน
สะดวก จงัหวดัราชบรุ ี  รวมทัง้จัดการดานบคุลากร การเงิน และทรพัยสนิของมลูนธิพิทุธภาวนา-
วชิชาธรรมกาย ทัง้หมด  ใหเจรญิกาวหนามาโดยลำดบั    จัดซือ้ทีด่ินและจดัสรางเสนาสนะเพิม่
ขึน้ รวมทัง้การกอสรางอโุบสถ   และจดัใหมีพระภกิษุสามเณรอยจูำพรรษา   ใหไดรับการศกึษา
อบรมทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติพระสัทธรรมเพิ่มขึ้นตามลำดับ

เม่ือสมควรแกเวลา ในปลายป ๒๕๒๙  มลูนธิพิทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย โดยศาสตราจารย
บญัญัต ิสชุวีะ  ประธานมลูนธิฯิ ไดยืน่คำขอตอกระทรวงศกึษาธกิารเพือ่ขออนญุาตสรางวดั  บนทีด่นิ
๗๒.๕ ไร  ภายในบริเวณที่ดินของมูลนิธิ/สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกายแหงนี้
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และไดรบัอนญุาตใหสรางวัดได  เมือ่วนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐   และในวนัที ่๒ ธนัวาคม
ปเดียวกนั  เจาประคณุ สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย  หลวงพอวดัสามพระยา  ไดเปนผเูจิมแผน
ศิลาฤกษ เพ่ือประกอบพิธีวางศิลาฤกษการกอสรางอุโบสถ

เม่ือการกอสรางอุโบสถจวนจะเสร็จเรียบรอย และมีเสนาสนะ มีพระภิกษุสามเณร อยู
จำพรรษาศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามสมควร    ศาสตราจารยบัญญัติ สุชีวะ ประธานมูลนิธิ-
พทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย กไ็ดขออนญุาตต้ังเปนวดั  และกระทรวงศกึษาธกิาร (โดยความเหน็
ชอบของมหาเถรสมาคม  เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๔)  จึงไดประกาศตั้งเปนวัดข้ึนใน
พระพทุธศาสนาขึน้  ชือ่ “วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม”  เพือ่เปนอนสุรณแดหลวงพอวดัปากน้ำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  ผูปฏิบัติและสอนภาวนาถึงธรรมกายและพระนิพพานตาม
พระสทัธรรมของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา เม่ือวนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔     และไดรบั
พระราชทานวสิุงคามสมีา เม่ือวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน  ในปเดียวกนั  เปนระยะเวลา ๑๐ ป นบัแต
ตั้งสถาบันฯ

ซึง่เปนเวลาทีอ่าจารยพระมหาเสรมิชยั ชยมงคฺโล (ปจจบุนัคอืหลวงพอ พระราชญาณวสิฐิ)
อุปสมบทได ๕ พรรษา อายุได ๖๒ ป ไดศึกษาภาคปริยัติจากสำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
จนสำเร็จเปรียญธรรม ๓ ประโยค และนักธรรมเอก เปนพระมหาเปรียญ  ไดรับแตงต้ังเปน
เจาอาวาสวดัหลวงพอสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุ ีเมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๓๔  ทานจงึไดกราบลาพระเดชพระคณุหลวงพอ สมเดจ็พระมหารชัมังคลาจารย เจาอาวาส
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  มารับตำแหนงเปนเจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตั้งแตบัดนั้น
เปนตนมา  และตอจากนัน้ ทานยงัไดศกึษาภาคปรยิตัิแผนกบาลตีอจนสำเรจ็เปนเปรยีญธรรม ๖
ประโยค เม่ือตนป พ.ศ.๒๕๓๗ (เม่ืออาย ุ๖๕ ป)

วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จึงไดกอตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสืบตอวัตถุประสงคของ
สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย  เพื่อสืบบวรพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจา ที่
พระเดชพระคณุ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)  ไดสัง่สอนและถายทอดไว  ใหวฒันาถาวรยิง่ๆ
ขึ้นไป ตราบชั่วกาลนาน.
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ผลงานที่ไดรับรางวัล และฐานะที่ไดรับ
ไดรับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปน “อุทยานการศึกษา” พ.ศ.๒๕๓๘
อโุบสถวดัหลวงพอสดธรรมกายาราม ไดรบัรางวลั “อนรุกัษสถาปตยกรรมไทยดเีดน”
พ.ศ.๒๕๓๙  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ไดรบัรางวลัชนะเลศิ “โครงการปลกูปาถาวร เฉลมิพระเกยีรตฯิ” ประเภทศาสนสถาน
ของกรมปาไม ประจำป พ.ศ.๒๕๓๙   จากรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดรับรางวัลชนะเลิศ “โครงการปลูกปาถาวร เฉลิมพระเกียรติฯ”  และไดรับ
พระราชทานเข็มทองคำเครื่องหมายโครงการ จากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชนิีนาถ เม่ือวนัที ่๒๘ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๑
ไดรบัคดัเลอืกและตัง้ใหเปนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม (แผนกบาล)ี  ประจำจงัหวดัราชบรุี
แหงที ่๒ เม่ือป พ.ศ.๒๕๔๒
ไดรับการจัดต้ังเปนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑ โดยมติ
มหาเถรสมาคม เม่ือวนัที ่๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔
ไดรบัการคดัเลอืกเปน “วดัพัฒนาตวัอยาง” จากกรมการศาสนา/สำนกังานพระพทุธ-
ศาสนาแหงชาติ เม่ือป พ.ศ.๒๕๔๔
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


