
 
 

 

วชัรปรัชญาปารมติาสูตร  

金剛般若波羅密經 

ฉบับถอดรหัสธรรมจากพระสูตร 

                               ISBN………………………………….. 

           “พระสูตร เพื่อการมุ่งสู่พระโพธิสัตว์และการพ้นทุกข์ ศึกษา

พระสูตรแนวใหม่เพื่อลดความยากแห่งการศึกษา ด้วยการปุจฉาวิสัชนาเพื่อ

เปิดม่านบังตาเพื่อขจัดอุปสรรคต่อการเข้าถึง โดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อความ

ง่ายต่อการเรียนรู้และเผยแผ่พระธรรม   เรียบเรียงกลั่นกรองถอดรหัสสกัด

ผลึกธรรมและตีความใหม่” 

โดย อริยะ สุพรรณเภษชั(วทบ.พบ.ม ศศ.ม)                    

ผู้อ านวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

พิมพ์ครั้งที่            มีนาคม  2561   โรงพิมพ…์…………………….. 

จัดพิมพ์เพื่อเป็นธรรมทาน 



 
 

สารบญั 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

                 หน้า 
 
บทนําและข้อเสนอแนะก่อนศึกษาพระสูตร 3 
 
บทที่ 1  ชื่อพระสูตรและความสําคัญแห่งพระสูตร 10 

บทที่ 2 กุศลมูลที่เป็นบุญหนุนนํา     13 

         สําหรับผู้ที่ได้มีโอกาสศึกษาพระสูต  

บทที่ 3 อานิสงส์ของการปฏิบัติและเผยแพร่พระสูตร 15 

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติจิตเป็นพระโพธิสัตว์ 27 

บทที่ 5 สภาวะแห่งมายาและโลกแห่งแบบ 38 

บทที่ 6 สรรพสัตว์  จักรวาล โลกธาตุ ปรมาณู 44 

บทที่ 7 ลักษณะแห่งตถาคตและพระอริยะบุคคล 52 

บทที่ 8 คําสอนสําคัญที่แฝงเร้นในพระสูตร 59 

  



 
 

 

บทน า 
   

และข้อเสนอแนะก่อนศึกษาพระสูตร 

 
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร  พระสูตรฉบับนี้นับแต่บรรพกาลมา มีการแปลและ

อรรถาธิบายกันมาแล้วไม่ต่่ากว่าพันเล่ม  ข้าพเจ้าได้เคยอ่านพระสูตรมาครั้งแรกเม่ือ
สามสิบปีก่อน อ่านแล้วสองสามหน้าไม่เข้าใจและอ่านยากล่าบากมากก็วางทิ้งไว้จน
ฝุ่นจับไม่ได้อ่านอีกเลย  จนกลับมาอ่านอีกครั้งอย่างตั้งใจหลังจากไปกราบมนัสการ
เจ้าแม่กวนอิม ที่เกาะ ผู่โถ่วซาน มณฑลเจ๋อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา  ใช้เวลาอ่านอย่างยากล่าบากจนจบเล่มใช้เวลานานกว่า 7  
เดือนนับว่าเป็นการอ่านพระสูตรนี้จบเป็นครั้งแรก  ส่าหรับการอ่านจนจบรอบที่สอง
เกิดข้ึนเมื่อต้องเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาใช้เวลาอ่านจนจบเล่ม 7  วัน แม้อ่านไปสอง
จบแล้วก็เป็นอ่านจบอย่างมึนงงยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยสักได้แต่อ่านเท่านั้น         
จากประสบการณ์ที่ชอบศึกษาต่าราจีนด้านศาสนา ยุทธศาสตร์ ฮวงจุ้ย และลัทธิ
ความเชื่อต่าง ๆ และวิชาด้านสมถสมาธิ 100 ส่านัก พบว่าพระสูตรนี้เหมือนต่าราที่
ถูกใส่รหัส(ENCODING)ไว้ เขียนสลับไปสลับมาจนสร้างความปวดหัวให้กับผู้อ่าน 
โดยเฉพาะผู้ขาดศรัทธาอย่างแท้จริงต้องรีบวางตั้งแต่อ่านหน้าแรก   
จึงได้น่าพระสูตรนี้ฉบับแปลจากภาษาจีนของท่านเสถียรโพธินันทะมา
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ทดลองถอดรหัส(DECODING) ใช้เวลาหลายปี โดยก่อนทําการ

ถอดรหัสได้ทําการศึกษาพระสูตรสําคัญทางเถรวาทที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการศึกษาได้แก่ อาทิตปริยายสูตร อนันต์ลักขณา

สูตร ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ปฎิจสมุปบาท สติปัฏฐาน 4    อิทัปปัจจยตา 

เป็นต้น รวมทั้งพระสูตรสําคัญฝุายมหายาน ได้แก่ ปรัชญาปารมิตาหฤทัย

สูตร สัจธรรมปุณฑริกสูตร วิมลเกียรตินิทเทสสูตร ศรีมาลาเทวีสีหนาทสูตร 

เป็นต้น ความรู้ดังกล่าวได้ถอดรหัสตีความออกมาแล้วเข้าใจได้ไม่ถึงหนึ่งใน

สาม  

ต่อมาภายหลังมาได้อ่านพระสูตรฉบับที่แปลจากภาษาอังกฤษ ฉบับ

ของ Edward Conze โดยนิรนาม  พบว่ามีเนื้อหาหลายตอนที่แตกต่างอย่าง

มีนัยสําคัญกับฉบับแปลจากภาษาจีนของท่านเสถียรโพธินันทะ ทําให้การ

ตีความรุดหน้ามากข้ึน  แต่ก็ยังมีอีกหลายตอนที่ยังไม่เข้าใจ  มาในภายหลัง

ได้ทดลองศึกษาและตีความในพระสูตรปรัชญาปารมิตราหฤทัยสูตร มหา

สูญญตาสูตร จุฬสูญญตาสูตร ทฤษฎีโลกแห่งแบบฯ จนทําให้เกิดความสว่าง

ในการศึกษาพระสูตรได้ความรู้ถึงสิ่งที่แฝงเร้นที่เป็นหลักของพระสูตร  ที่พระ

สูตรหนึ่งไปเป็นกุญแจไขความลับของอีกพระสูตรหนึ่ง  อีกท้ังในรูปเคารพที่

สําคัญทางศาสนา ก็สามารถเป็นกุญแจที่มาไขปริศนาในพระสูตรได้อย่างไม่

น่าเชื่อ  

4 



 
 

 

จนสุดท้ายแล้วก่อนปิดการเขียนต้นฉบับ  ได้ค้นพบคําสอนสําคัญที่

แฝงเร้นในพระสูตร  สมกับคํากล่าวที่ว่าทุกครั้งเมื่ออ่านพระสูตรวัชรปรัชญา

ปารมิตาจะพบกับความรู้ ใหม่ ๆ ที่ ไม่เคยทราบจากพระสูตรอยู่ เสมอ   

เปรียบเทียบได้กับเรียนคัมภีร์วิทยายุทธ์จนจบไม่มีสิ่งใดควรที่จะไม่รู้แล้ว จึง

เผาคัมภีร์ทิ้งกลับพบว่าในปกคัมภีร์มีวิชาวิทยายุทธ์ขั้นสุดยอดแอบซ่อนอยู่   

รู้สึกปิติใจมากและได้นําคําสอนที่ซ่อนเร้นและสําคัญที่สุดนี้มาบันทึกไว้ในบท

สุดท้ายของการเขียน  ท้ายที่สุดหนังสือเล่มนี้ก็สําเร็จเป็นรูปเล่มได้อย่าง

สมบูรณ์ อย่างคาดไม่ถึง 

แรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้ทําหนังสือพระสูตรฉบับนี้  ได้จากการที่

ได้อ่านหนังสือเว่ยหล่างสูตรที่เล่าถึงเว่ยหล่าง ซึ่งเป็นพระสงฆ์ปรินายกองค์ที่ 

6 ในนิกายเซ็น  ในขณะเป็นฆราวาสที่ได้รับฟังการท่องสาธยายพระสูตรนี้

จากพระรูปหนึ่งโดยบังเอิญแล้วเกิดการบรรลุธรรม  จึงมีความสนใจในพระ

สูตรนี้  นอกจากนี้เมื่อคึกษาพระสูตรพบว่า มีอานิสงส์มหาศาลมาก จาก

เนื้อหาในพระสูตร  

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงอานิสงส์สําหรับผู้ที่สามารถรับฟังพระ

สูตรแล้วเกิดศรัทธาอันบริสุทธิ์ไม่บังเกิดความหวาดกลัวระย่นย่อ  ผู้ที่ปฏิบัติ

ตามพระสูตร ผู้คัดลอกพระสูตรออกเผยแพร่ ผู้ประกาศพระสูตร ผู้เจริญ

สาธยายสั่งสอนพระสูตรให้กับบุคคลอื่นได้  ไว้ดังนี้
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1) บุคคลนั้นนับว่าเป็นบุคคลนั้นได้บรรลุสําเร็จซึ่งคุณานิสงส์อัน อย่าง

เยี่ยมยอดชนิดหาได้โดยยาก 

2) บุคคลดังกล่าวนั้น เป็น ผู้ได้รับความสําเร็จแล้วในธรรมอันเป็นยอด

สูงสุดซึ่งหาได้โดยยาก 

3)  บุคคลดังกล่าวนั้น พระพุทธองค์  ย่อมทราบชัดอยู่ซึ่งผู้นั้น  

          ย่อมเห็นอยู่ซึ่งผู้นั้น จักสําเร็จบรรลุคุณานิสงส์อันจักประมาณมิได้   

          และไม่มีขอบเขต 

4) บุคคลดังกล่าวนั้นจักบรรลุคุณานิสงส์ซึ่งประมาณมิได้ กล่าวมิได้ 

ปราศจากขอบเขต และเป็นอจินไตย   บุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้

แบกคอนพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิของพระตถาคต  

5) บุคคลดังกล่าวผู้ที่สดับพระสูตรนี้บังเกิดศรัทธาจิตขึ้น นับว่าเป็น

สรรพสัตว์ประเภทพิเศษที่หาได้ยากอย่างยิ่งไม่เหมือนสรรพสัตว์

ทั่วไป  

6) บุญกุศลของผู้นั้นจักโอฬารยิ่งกว่าผู้ทําทานด้วยสัปตรัตนะอันมีค่า 

ซึ่งมีปริมาณเต็มเปี่ยมดุจเมล็ดทรายในคงคานทีทั่วมหาตรีสหัส

โลกธาตุมาบริจาคทาน
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7) บุญกุศลของผู้นั้นจักโอฬารยิ่งกว่า ผู้ที่ทําทานด้วยการสละร่างกาย

กอบทั้งชีวิตอันมีประมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกบริจาคทาน 

8) บุญกุศลของผู้นั้นยิ่งกว่า ผู้ที่ทํางานด้วยในยามเช้าจักบริจาคสรีระ

กายอันมีประมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี ในยาม

กลางวันยังจักบริจาคสรีระกายอันมีปริมาณดุจเมล็ดทรายในคงคาน

ทีออกเป็นทานก็ดี แม้ในยามเย็นก็ยังจักบริจาคสรีระกายอันมี

ปริมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี เขาจักสละสรีระ

ตลอดกาลนับหลายร้อยพันหมื่นโกฏิกัลป์อันไม่มีประมาณ ออก

บริจาคเป็นทานอยู่ตลอด  

9) บุญกุศลของผู้นั้นเพียง 1 ส่วน มากกว่าบุญกุศล 100 ส่วนของ

พระพุทธ เจ้ าที่ เ คยได้ เฝู าพระทีปั งกร พุทธ เจ้ า  และได้ เฝู า

พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย นับจํานวนแปดร้อยสี่พันหมื่นองสไขยนิยุ

ตะองค ์

10)  บุญกุศลของผู้นั้นยิ่งกว่าบุคคลที่นําเอากองแห่งสัปตรัตนะเท่ า

ขุนเขาพระสุเมรุทั้งหลายใน มหาตรีสหัสสโลกธาตุมาบริจาคทาน 

11)  บุญกุศลของผู้นั้นยิ่งกว่าบุคคลที่นําเอาสัปตรัตนะมีปริมาณเต็มทั่ว        

อสงไขยโลกธาตุอันไม่มีประมาณมาบริจาคทาน
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12)  ผลของอานิสงส์ของผู้ปฏิบัติ เผยแพร่และเจริญสาธยายพระสูตร 
กรณีที่ถูกดูหมิ่นย่ํายีจากบุคคลอ่ืน บุคคลนั้น อันอกุศลกรรมแต่ปางหลัง
ชาติก่อนสมควรแก่การจบลงสู่อบายทุคติภูมิ แต่เมื่อเขาได้รับการดูหมิ่น
ย่ํายีจากคนอ่ืนในภพปัจจุบัน อกุศลกรรมแต่ปางก่อนจึงดับศูนย์ บุคคล
นั้นจักบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 

   ด้วยผลานิสงส์อันมากมายเช่นนี้  จึงเป็นแรงผลักดันที่สําคัญส่วนหนึ่งให้
ข้าพเจ้าทําพระสูตรฉบับนี้ขึ้น 

      นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีปมในใจเกี่ยวกับการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้ง 
ที่1 โดยคณะสงฆ์ในส่วนสาวกยาน ได้รวบรวมพระสูตรคําสอนในส่วนที่
เกี่ยวกับสาวกยานที่เป็นคําสอนในช่วงต้นของพระพุทธเจ้า (สอนเพ่ือการ
บรรลุอรหันต์สู่นิพพานเฉพาะตน สาวกยาน) มาเป็นพระไตรปิฎก โดยไม่ได้
นําพระสูตรคําสอนในส่วนที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ยาน ที่เป็นพระสูตรที่
พระพุทธเจ้าได้สอนในช่วงกลางและปลายของพระพุทธเจ้า เช่น วัชรปรัชญา
ปารมิตาสูตร ปรัชญาปารมิตาสูตร สัจธรรมปุณฑริกสูตร เป็นต้นซึ่งในเนื้อหา
ที่สูงส่งลึกซึ้งกว่าพระสูตรคําสอนในช่วงแรกเพ่ือแสดงความลึกซึ้งในธรรม
ปัญญาอันเป็นอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า(สอนเพ่ือการสําเร็จเป็นพระโพธิสัตว์
เพ่ือการบรรลุสู่การเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต)  

หลังจากนั้นต่อมาเกิดการแตกแยกของคณะสงฆ์เป็นสองนิกาย คือ

นิกายหินยานที่ยึดถือในพระไตรปิฎกฉบับเดิมที่รวบรวมโดยกลุ่มสาวกยานที่

จัดทําอย่างเร่งด่วนในช่วงหลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยพระ

มหากัสปะที่ได้จัดทําสังคา ยนาโดยไม่ได้รอการปรึกษาหารือกับพระสงฆ์กลุ่ม
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โพธิสัตว์ยานกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาภายหลังเช่นกลุ่มของภิกษุสงฆ์ 500 รูปที่

นําโดยพระธารณะเถระ ทําให้เกิดการแตกแยกในคณะสงฆ์เรื่องคําสอน และ

เกิดนิกายมหายาน ที่จัดตั้งโดยคณะสงฆ์ที่ยึดถือพระไตรปิฎกฉบับสังคายนา

ครั้งที่ 1ที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าในยุคต้นและพระสูตรฉบับ

โพธิสัตว์ยานที่เป็นคําสอนในยุคกลางยุคปลายของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับ

โพธิสัตว์ยาน  

ข้าพเจ้าเห็นว่าพระสูตรคําสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็น

โพธิสัตว์ยานเป็นคําสอนที่ลึกซึ้งเหมาะสมที่จะเรียนรู้ไม่แพ้พระสูตรคําสอน

ในนิกายหินยาน ซึ่งได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้และญี่ปุุน ตลอดจนประเทศใน

สหรัฐอเมริกา และยุโรป เนื่องจากแนวคิดของนิกายมหายานมีบางส่วน

สอดคล้องกับแนวคิดทางคริสต์ศาสนา ทั้งยังมีคํายืนยันจากพระพุทธองค์ถึง

อานิสงส์อันประเสริฐยิ่งจากผลแห่งการเรียนรู้พระสูตร ซึ่งนับว่าเป็นการบุญ

กุศลยิ่งที่เป็นแรงหนึ่งที่ช่วยหยิบยกพระสูตรคําสอนแท้ๆที่ถูกเพิกเฉยจากผู้

ศรัทธาในนิกายหินยานหรือเถรวาทของศาสนาพุทธในเมืองไทยมาให้ได้

ศึกษาเพ่ือสร้างความสว่างทางปัญญาและนําตนตลอดจนช่วยพาสรรพสัตว์

ไปสู่การพ้นทุกข์  

            ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าตนเองมีหน้าที่อะไรที่จะต้องมาทํางานถอดรหัส

พระสูตรฉบับนี้  แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ทําให้เป็นบุญ
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หนุนนําสําหรับการได้มีโอกาสนั่งตรึกศึกษาธรรมจากพระสูตรนี้ในปัจจุบัน

ชาติ  โดยท่านตรัสว่าคุณสมบัติที่เป็นบุญหนุนนําทําให้บุคคลนั้นได้มีโอกาส

นั่งตรึกศึกษาธรรมจากพระสูตรนี้ในปัจจุบันชาติ  คือ ในอดีตชาติ ตัวเขาเคย

ได้ปลูกฝังกุศลมูลในการศึกษาพระสูตรนี้ ซึ่งเป็นต้นกําเนิดแห่งพุทธะ มากับ

พระพุทธเจ้าพระองค์ต่าง ๆ มาก่อน ซึ่งมิใช่เพียงในพระพุทธเจ้า 1 พระองค์ 

หรือพระพุทธเจ้า 2 พระองค์ 3 พระองค์ 4 พระองค์ 5 พระองค์เท่านั้นไม่  

แต่เป็นการศึกษาพระสูตรนี้กับพระพุทธเจ้าจํานวนนับพันนับหมื่นองค์ หรือ

อาจมากมายจนมิอาจประมาณได้   ด้วยเหตุความมีกุศลผลบุญที่สูงยิ่งนี้จึง

ทําให้พวกเขาได้มีคุณสมบัติประจําตัวที่พิเศษจากอดีตชาติที่ผลักดันทําให้ได้

มีโอกาสมาศึกษาธรรมจากพระสูตรในชาตินี้อีกครั้ง  อาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็

เป็นไปได้ที่ทําให้ชาตินี้ต้องมาทํางานเกี่ยวกับการเผยแพร่พระสูตรนี้ 

          วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร  เป็นพระสูตรที่มีอายุมากกว่าสองพันปี 

เป็นตําราที่จัดพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุด  และที่ผ่านมามีพระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ 

คณาจารย์ที่ชํานาญในธรรมทั้งพระภิกษุและฆราวาส  ได้ทําการแปลและ

อธิบายความในพระสูตรนี้มากมายหลายพันสํานวน แต่ความยากของพระ

สูตรที่ผ่านมาได้สร้างความระย่นย่อให้กับผู้ศึกษาดั่งที่พระอรหันต์สุภูติได้

เรียนถามพระพุทธเจ้าถึงความยากแห่งการศึกษาและการสร้างความเข้าใจใน

พระสูตร  ที่ผ่านมาไม่มีใครเอาพระสูตรมาถอดรหัสเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าทํา  

ทุกคนต่างพยายามอนุรักษ์รักษาโครงสร้างเนื้ อหาเดิมของพระสูตรไว้  
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ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ที่ท่านได้ไขกุญแจ

แห่งปริศนาธรรมที่ติดค้างในใจของข้าพเจ้าจนหมดทุกดอกและเป็นกําลังใจ

หนุนไขปริศนาธรรมต่างๆจนงานสําเร็จ ข้าพเจ้าเพียงหวังว่าอยากทําให้พระ

สูตรสําคัญที่ยากต่อความเข้าใจพระสูตรนี้ง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น เข้าถึง

ชีวิตจิตใจของคนยุคใหม่มากขึ้นและลดเวลาการอ่าน ตลอดจนเป็นพระสูตร

ที่สร้างบุญกุศลอย่างสูงแก่ผู้ที่ศึกษาทั้งยังช่วยคนให้พ้นทุกข์ อีกด้วย 

     เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มิใช่เป็นพระสูตรแบบฉบับดั้งเดิม  เป็นแค่เอกสาร

ส่วนตัวที่ทําเป็นหนังสือซึ่งเกิดจากความสนใจในการศึกษาพระสูตรที่ต้องการ

ให้ตนเองศึกษาได้ง่ายขึ้น จึงนําพระสูตรมาบริหารจัดการตามแบบสมัยใหม่

บางส่วนก็ได้มีการถอดรหัสไขปริศนาตีความใหม่  เมื่อเอกสารทําเสร็จมีผู้รู้

หลายคนได้อ่านแล้วชอบใจที่อ่านพระสูตรนี้ได้จบและเข้าใจในเนื้อหาได้

ภายใน 1 ชั่วโมงมิได้เข้าถึงอย่างยากลําบากเช่นกับเอกสารแบบเดิมจึง

แนะนําให้ข้าพเจ้าทําเป็นหนังสือเพ่ือแจกจ่ายแก่ผู้สนใจ  ถ้าท่านผู้อ่าน

พิจารณาแล้วเห็นความดีในหนังสืออยู่บ้าง ข้าพเจ้าก็มีความสุขแล้ว ความ

ผิดพลาดถ้ามีคงต้องขออภัยด้วยและไม่ควรคาดหวังให้มากมายต่อข้าพเจ้าผู้

ต่ําต้อยในธรรม ความรู้ของข้าพเจ้าเปรียบดั่งแสงหิ่งห้อยมิอาจเทียบได้กับผู้รู้

ในธรรมทั้งหลายที่มีปัญญาในธรรมเปรียบดั่งดวงอาทิตย์  

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพระสูตรมากขึ้น ดังนั้นถ้าท่านได้อ่าน

หนังสือฉบับนี้แล้ว  ควรย้อนไปอ่านพระสูตรฉบับดั้งเดิมที่เขียนไว้หลาย
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สํานวนในหลายภาษาเปรียบเทียบดู เพ่ือให้ได้อรรถรสและความศักด์ิสิทธิ์ใน

แบบพระสูตรดั้งเดิมที่เขียนไว้ที่มีคุณค่ายิ่ง   ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกประการและยินดีรับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงให้งานเผยแพร่พระสูตรฝุายมหายานได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 

อริยะ สุพรรณเภษัช 

    www.ariyasound.com 
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บทที่ 1 
 

ชื่อพระสูตรและความส าคัญแหง่พระสูตร 
 

 

 
 
 

ถาม  พระสูตรนี้มีชื่อว่าอะไร 
ตอบ พระสูตรนี้มีชื่อว่า  วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร    

金剛般若波羅密經 พระสูตรเ พ่ือการมุ่ งสู่การเป็นพระ
โพธิสัตว์และการหลุดพ้น 
 
 
 

ถาม  พระสูตรนี้มีความสําคัญยิ่งเพราะเหตุใด 
ตอบ พระสูตรนี้มีความสําคัญยิ่ง เป็นเพราะว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ตลอดจนพระพุทธอนุตตรสัมมาสัมโพธิธรรมทั้งปวงล้วนมีกําเนิดจาก
พระสูตรนี้ 
 
 

 

ค าถามที่ 1 เร่ือง ชื่อแห่งพระสูตร 

ค าถามที่ 2 เรื่อง ความส าคัญของพระ
สูตร 

ค าถามที่ 3  เรื่อง  เนื้อหาในพระสูตรนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสถานที่ก าเนิดของพระสูตร 
 

 13 



 
 

 
 

ถาม จงบอกเนื้อหาในพระสูตรนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนสถานที่

กําเนิดของพระสูตร 

ตอบ  สถานที่กําเนิดพระสูตรนี้ คือ ณ เชตวนารามวิหาร ของท่าน

อนาถปิณฑิกเศรษฐี แขวงเมืองสาวัตถี พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 

1,250 รูปและพระโพธิสัตว์จํานวนมาก  เนื้อหาในพระสูตรนี้เป็นการ

เทศนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์สุภูติมหาเถระ ในเรื่อง

แนวทางการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ โดยเมื่อพระองค์ได้เทศนาตอบ

ปัญหาต่าง ๆ ครบถ้วนเนื้อหาไปรอบหนึ่งแล้วพระองค์ยังทรงซักซ้อม

ทบทวนความเข้าใจในเนื้อหากับสุภูติมหาเถระอีกรอบหนึ่งด้วย 

 

 

ถาม จะมีสรรพสัตว์ใดในอนาคตเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานไป

แล้ว ในช่วง 500 ปีสุดท้าย ณ เวลาที่พระศาสนาสิ้นอายุขัยลง จะยังมีผู้

ที่มีกุศลมูลที่เป็นบุญหนุนนําสําหรับการได้มีโอกาสนั่งตรึกศึกษาธรรม

จากพระสูตรนี้ ซึ่งเป็นพระสูตรที่มีความลึกซึ้งยากต่อการทําความเข้าใจ

ในพระสูตรนี้หรือไม่ 

ค าถามที่ 4  เรื่อง ความยั่งยืนแห่งพระสูตร     
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ตอบ  ในชว่ง 500 ปีสุดท้าย ณ เวลาที่พระศาสนาสิ้นอายุขัยลง เมื่อ

ตถาคตดับขันธ์ปรนิิพพานไปแลว้ จะยงัมีบคุคลผู้ถอืศีลบําเพ็ญกศุลมา

บังเกดิ ทาํให้ยังมีผู้ทีม่ีความศรัทธาอันแท้จรงิในพระธรรมบรรยายนี้ได้ 

 

 

ถาม พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผลานิสงส์ของธรรมอรรถแห่งพระสูตรนี้

เป็นเช่นใด 

ตอบ  พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมอรรถแห่งพระสูตรนี้เป็นอจินไตย 

แม้ผลานิสงส์ก็เป็นอจินไตยดุจกันอย่างนี้ 

ค าถามที่ 5  เร่ือง อจินไตยแห่งพระสูตร   



 
 

 
 

16 

บทที่ 2 

กุศลมูลที่เป็นบุญหนุนน าส าหรับผู้ที่ได้มีโอกาสศึกษาพระสูตร 

 

 

 

ถาม  คุณสมบัติใดของผู้ที่ได้มีโอกาสศึกษา ที่ท าให้เป็นบุญหนุนน า

ส าหรับการได้มีโอกาสน่ังตรึกศึกษาธรรมจากพระสูตรน้ีในปัจจุบัน

ชาติ 

ตอบ  คุณสมบัติที่เป็นบุญหนุนนําทําให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสนั่งตรึกศึกษา

ธรรมจากพระสูตรนี้ในปัจจุบันชาติ  คือ ในอดีตชาติ ตัวเขาเคยได้ปลูกฝัง

กุศลมูลในการศึกษาพระสูตรนี้  ซึ่ ง เป็นต้นกําเนิดแห่งพุทธะ มากับ

พระพุทธเจ้าพระองค์ต่าง ๆ มาก่อน ซึ่งมิใช่เพียงในพระพุทธเจ้า 1 พระองค์ 

หรือพระพุทธเจ้า 2 พระองค์ 3 พระองค์ 4 พระองค์ 5 พระองค์เท่านั้นไม่  

แต่เป็นการศึกษาพระสูตรนี้กับพระพุทธเจ้าจ านวนนับพันนับหมื่นองค์ หรือ

อาจมากมายจนมิอาจประมาณได้   ด้วยเหตุความมีกุศลผลบุญที่สูงยิ่งนี้จึง

ทําให้พวกเขาได้มีคุณสมบัติประจําตัวที่พิเศษจากอดีตชาติที่ผลักดันทําให้ได้

มีโอกาสมาศึกษาธรรมจากพระสูตรในชาตินี้อีกครั้ง 

ค าถามที่ 1  เร่ือง คุณสมบัติแห่งผู้ที่ไดม้ีโอกาสศึกษาพระสูตร 
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ถาม  คุณสมบัติใดของผู้ที่สามารถรับฟัง ปฏิบัติตามพระสูตร 

และเจริญสาธยายหรือประกาศพระสูตรนี้แก่บุคคลอื่นๆ 

ตอบ คุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถรับฟัง ปฏิบัติตามพระสูตร และ

เจริญสาธยายหรือประกาศพระสูตรนี้แก่บุคคลอื่นๆ ได้  จะต้องไม่

เป็นผู้ยินดีในธรรมอันคับแคบ เป็นผู้ปราศจากความยึดถือผูกพันอาต

มะลักษณะ(ไม่ยึดถือในตน) ปุคคละลักษณะ(ไม่ยึดถือในบุคคล) สัต

วะลักษณะ(ไม่ยึดถือในชันธ์ห้า ประกอบด้วย รูป (สิ่งท่ีรับรู้ได้ด้วย

ตา) เวทนา(ความรู้สึก  พอใจ ไม่พอใจ เฉย ๆ ) สัญญา(ความจําได้

หมายรู้) สังขาร (ความคิดปรุงแต่ง) วิญญาณ (ความรู้แจ้งแห่ง

อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ) และชีวะลักษณะ (สภาวะแห่งชีวิต

หรือวิญญาณแห่งสรรพสัตว์ท่ีเวียนว่ายในวัฎสงสาร ) 

ค าถามที่ 2  เรื่อง คุณสมบัติแห่งผู้ที่สามารถรับฟัง ปฏิบัติ
ตามพระสูตร และเจริญสาธยายหรือประกาศพระสูตรนี้แก่
บุคคลอื่นๆ 
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ถาม  คุณสมบัติใดแห่งผู้ที่ไม่สารถสามารถรับฟัง ปฏิบัติตามพระ

สูตร และเจริญสาธยายหรือประกาศพระสูตรนี้แก่บุคคลอื่นๆ  ได้ 

ตอบ  หากบุคคลใดเป็นผู้ยินดีในธรรมอันคับแคบ มีความยึดถือ

ผูกพันเห็นว่ามีอาตมะลักษณะ(ไม่ยึดถือในตน) เห็นว่ามีปุคคละ

ลักษณะ(ไม่ยึดถือในบุคคล) เห็นว่ามีสัตวะลักษณะ(ไม่ยึดถือในชันธ์

ห้า ประกอบด้วย รูป(สิ่งท่ีรับรู้ได้ด้วยตา)  เวทนา(ความรู้สึก  พอใจ 

ไม่พอใจ เฉย ๆ ) สัญญา(ความจําได้หมายรู้) สังขาร (ความคิดปรุง

แต่ง) วิญญาณ (ความรู้แจ้งแห่งอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ) และ

เห็นว่ามีชีวะลักษณะ (สภาวะแห่งชีวิตหรือวิญญาณแห่งสรรพสัตว์ท่ี

เวียนว่ายในวัฎสงสาร )ไซร้เขาผู้นั้นย่อมไม่สามารถรับฟังและปฏิบัติ

ตามพระสูตรนี้ได้ และไม่สามารถเจริญสาธยายหรือประกาศพระ

สูตรนี้แก่บุคคลอื่นๆได้เลย 

ค าถามที่ 3 เร่ือง คุณสมบัติแห่งผู้ที่ไม่สามารถสามารถรับฟัง 
ปฏิบัติ ตามพระสูตร และเจริญสาธยายหรือประกาศพระสูตร
นี้แก่บุคคลอื่นๆ 
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บทที่ 3 

อานิสงส์ของการปฏิบัติและเผยแพร่พระสตูร 

 

 

 

ถาม  จงกล่าวถึงอานิสงส์ของการสดับพระธรรมบรรยายในพระสูตร 

ตอบ บุคคลใดได้สดับพระธรรมบรรยายนี้บังเกิดจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์แม้

เพียงชั่วขณะเดียว พระพุทธเจ้าย่อมรู้อยู่ ย่อมเห็นอยู่ในเขาเหล่านั้น เขา

ทั้งหลายนี้ได้บรรลุบุญกุศลอันจักประมาณมิได้เลย  

 

 

ถาม  อานิสงส์ของผู้ปฏบิัตปิระพฤติตามและสามารถเจริญสาธยายพระ

สูตรได ้

ตอบ บุคคลผูป้ฏิบัตปิระพฤติตามพระสตูรนี้ทั้งหมด และสามารถเจริญ

ค าถามที่ 1  เร่ือง อานิสงส์ของการสดับพระธรรมบรรยายในพระสูตร 
 

ค าถามที่ 2  เร่ือง อานิสงส์ของผู้ปฏิบัติประพฤติตามและสามารถ 
      เจริญสาธยายพระสูตรได้ 
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สาธยายได้เล่า  พระพุทธองค์กล่าวว่า   บุคคลนั้นแลไดย้ังความส าเร็จ

แล้วในธรรมอันเป็นยอดสูงสุดซึ่งหาได้โดยยาก  

 

 

ถาม  อานิสงส์ของผู้ปฏิบัติประพฤติตามและสามารถเจริญสาธยายพระ

สูตรได้ 

ตอบ  ถ้ามีบุคคลได้อาศัยปฏิบัติตามพระสตูรนี้  แม้ที่สดุเพียงคาถา     

4 บาท และประกาศสัง่สอนแก่ผู้อืน่ บญุกุศลของผูน้ั้นจกัโอฬารยิ่งกวา่

ผู้ท่าทานด้วยสปัตรัตนะอนัมีค่า ข้อนัน้เพราะ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ตลอดจนพระพุทธอนตุตรสมัมาสัมโพธิธรรมทั้งปวงล้วนมีก าเนิดจาก

พระสูตรนี้  

 

 

ถาม  อานิสงส์ของผู้ปฏิบัติประพฤติตามและสามารถเจริญสาธยายพระ

สูตรได้ 

ค าถามที่ 3  เร่ือง อานิสงส์ของการปฏิบัติและเผยแพร่ธรรมใน 
      พระสูตร 

ค าถามที่ 4   เรื่อง อานิสงส์ของการปฏิบัติและเผยแพร่ธรรม 
      ในพระสูตร 
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ตอบ ถ้ามีกุลบุตร กุลธิดาใดๆน่า สัปตรัตนะซึ่งมีปริมาณเต็มเปี่ยมดุจ

เมล็ดทรายในคงคานทีทั่วมหาตรสหัสโลกธาตุมาบริจาคทาน จักได้บุญ

กุศลมากมายนัก แต่ถ้ากุลบุตร กุลธิดาใดๆหากได้ประพฤติปฏิบัติตาม

พระสูตรนี้ที่สุดแม้จะปฏิบัติคาถาเพียง 4 บาท หรือประกาศแสดงแก่คน

อื่นๆข้อนั้นย่อมจะเป็นบุญกุศลวิเศษยิ่งกว่าบุญกุศลที่กล่าวแล้วนั้นอีก 

 

 

 

ถาม อานิสงส์ของการปฏิบัติและเผยแพร่ธรรมในพระสูตรท่ีมีต่อ

สถานท่ีท่ีประกาศแสดงพระสูตร มีมากน้อยเพียงใด 

ตอบ   สถานท่ีใดมีผู้ได้ประกาศแสดงพระสูตรนี้ แม้ท่ีสุดคาถาเพียง 

4 บาท  ณ สถานท่ี นั้น ทวยเทพมนุษย์และอสูรในโลกท้ังหลายถึง

กระทําสักการบูชาดุจพระพุทธสถูปวิหาร  ถ้าพระสูตรนี้ประดิษฐาน

อยู่ ณ สถานท่ีใด ณ สถานท่ีนั้นย่อมชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประดับอยู่ และมีพระอัครสาวกส านักอยู่ 

ค าถามที่ 5  เรื่อง อานิสงส์ของการปฏิบัติและเผยแพร่ธรรมใน
พระ   

      สูตรที่มตี่อสถานที่ทีป่ระกาศแสดงพระสูตร 
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ถาม อานิสงส์ของการบริจาคทาน กับการปฏิบัติและเผยแพร่ธรรม

ในพระสูตร 

ตอบ ถ้ามีกุลบุตร กุลธิดาใดๆได้สละร่างกายกอบท้ังชีวิตอันมี

ประมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกบริจาคทาน เปรียบกับหากมี

บุคคลได้ปฏิบัติตามพระสูตรนี้แม้ท่ีสุดเพียงคาถา 4 บาท ประกาศ

แสดงอรรถแก่บุคคลอื่น  ซึ่งบุคคลท่ีได้ปฏิบัติตามพระสูตรนี้แม้ท่ีสุด

เพียงคาถา 4 บาท ประกาศแสดงอรรถแก่บุคคลอื่น ย่อมมีบุญกุศล

มากมายย่ิงกว่า 

 

 

 

 

ค าถามที่ 6  เรื่อง  อานิสงส์ของการบริจาคทานด้วยการสละ
ร่างกาย  

    กับการปฏิบตัิและเผยแพร่ธรรมในพระสูตร 
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ถาม   ผลของการปฏิบัติตามพระสูตร       

ถ้ามีบุคคลผู้ได้สดับพระสูตรดังกล่านี้ มีศรัทธาอันบริสุทธิ์ 

แล้วบังเกิดลักษณะอันแท้จริง (เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาพตาม      

เป็นจริง) ก็พึงสําเหนียกได้ว่าอย่างไร 

ตอบ   บุคคลนั้นได้บรรลุส าเร็จซึ่งคุณานิสงส์อันเยี่ยมยอดหาได้

โดยยาก  

สําหรับลักษณะอันแท้จริงนั้น โดยความจริงไม่มีลักษณะ 

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า นั่นเป็นลักษณะที่แท้จริง  

 

 

 

 

ค าถามที่ 7 เร่ือง ผลของการปฏิบัติตามพระสูตร 
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ถาม   ความยอดเย่ียมแห่งผู้ปฏิบัติพระสูตร 

ตอบ   หากมีสรรพสัตว์ใดได้สดับพระสูตรนี้ แล้วแลบังเกิดความ

ศรัทธาซาบซึ้งในธรรมอรรถรับปฏิบัติตาม บุคคลนั้นนับว่าเป็น

บุคคลอย่างเยี่ยมยอดชนิดหาได้โดยยากทีเดียว 

 

 

 

ถาม   พระพุทธเจ้าตรัสว่าความยอดเยี่ยมแห่งผู้ปฏิบัติพระสูตรท่ี

สามารถเอาชนะต่อความยากแห่งการเรียนรู้พระสูตรท่ีลึกซึ้ง เป็น

บุคคลเช่นใด 

ตอบ   ถ้ามีบุคคลผู้ได้สดับพระสูตรนี้แล้วแลไม่บังเกิดความกลัว 

ไม่บังเกดิความคร่ันคร้าม ไม่บังเกดิความระย่อ เธอพึงส าเหนียก

ไว้เถอะว่า บุคคลนั้นเป็นผู้หาได้โดยยาก  

ค าถามที่ 9  เรื่อง ความยอดเยี่ยมแห่งผู้ปฏบิัติพระสูตรที่
สามารถเอาชนะต่อความยากแห่งการเรียนรู้พระสูตรที่ลึกซึ้ง 
 

ค าถามที่ 10  เร่ือง ผลบญุจากการบ าเพ็ญทาน  

ค าถามที่ 8 เร่ือง ความยอดเยี่ยมแห่งผู้ปฏิบัติพระสูตร 

24 
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ถาม ถ้ามีบุคคลใดบําเพ็ญทานบริจาคด้วยสัปตรัตนะ(มณีอันมีค่า7

อย่าง)อันเต็มเปี่ยมท่ัวมหาตรีสหัสโลกธาตุ(ระบบจักรวาลขนาดใหญ่

มากท่ีมีดวงอาทิตย์มากกว่าพันล้านดวง ฯลฯ) ตลอดจนบุคคลนั้นจัก

ได้เสวยบุญกุศลอันมากมายหรือ 

ตอบ มิได้บุญเพราะว่าบุญกุศลมากมายนั้นต้องเป็นบุญกุศลที่

ปราศจากสภาวะอันใดที่เป็นกุศล  โดยปรมัตถ์บุญกุศลแล้วก็เป็น

อนัตตาหรือศูนยตา การท่ีไม่ยึดถือบุญกุศลนั่นแหละ จึงนับว่าเป็น

บุญกุศลอันมากมายโดยแท้ 

 

 

 

 

 

 
ค าถามที่ 11 เรื่อง อานิสงส์แห่งผู้ปฏิบตัิพระสูตร 
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ถาม  หากมีกุลบุตร กุลธิดาใดๆอาจสามารถรับปฏิบัติตามพระสูตร

นี้ หรือเจริญสาธยายก็ดี มีอานิสงฆ์เช่นใด  

ตอบ  หากมีกุลบุตร กุลธิดาใดๆอาจสามารถรับปฏิบัติตามพระสูตร

นี้ หรือเจริญสาธยายก็ดี  

อาศัยอํานาจแห่งพุทธปัญญาของพระพุทธเจ้า  
  

1) พระพุทธเจ้าย่อมทราบชัดอยู่ซึ่งผู้นั้น  
 

2) พระพุทธเจ้าย่อมเห็นอยู่ซึ่งผู้นั้น  
 

3) บุคคลผู้นั้นจักส าเร็จบรรลุคุณานิสงส์อันจักประมาณมิได้
และไม่มีขอบเขต” 
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  ค าถาม   กุลบุตร กุลธิดาใดๆ  

ในยามเช้าจักบริจาคสรีระกายอันมีประมาณดุจเมล็ดทราย

ในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี  

ในยามกลางวันยังจักบริจาคสรีระกายอันมีปริมาณดุจเมล็ด

ทรายในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี  

แม้ในยามเย็นก็ยังจักบริจาคสรีระกายอันมีปริมาณดุจเมล็ด

ทรายในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี  

เขาจักสละสรีระตลอดกาลนับหลายร้อยพันหมื่นโกฏิกัลป์อัน

ไม่มีประมาณ ออกบริจาคเป็นทานอยู่ตลอดก็ตาม มีกุศลเช่นใด เมื่อ

เทียบกับผู้สดับฟังพระสูตรและปฏิบัติพระสูตร  

 ตอบ   กุลบุตร กุลธิดาใดๆ ในยามเช้าจักบริจาคสรีระกายอันมี

ประมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี ในยามกลางวัน

ค าถามที่ 12  เร่ือง การบริจาคทานด้วยสรีระกาย กับ
อานิสงส์แห่งผู้สดับฟังพระสูตรและปฏิบัติพระสูตร 



 
 

 
 

ยังจักบริจาคสรีระกายอันมีปริมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานที

ออกเป็นทานก็ดี แม้ในยามเย็นก็ยังจักบริจาคสรีระกายอันมีปริมาณ

ดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี เขาจักสละสรีระตลอด

กาลนับหลายร้อยพันหมืน่โกฏิกัลป์อันไม่มีประมาณ ออกบริจาคเป็น

ทานอยู่ตลอดก็ตาม  

แต่ถ้ามีบุคคลผู้ได้สดับพระสูตรนี้แล้วบังเกิดจิตศรัทธาไม่

คัดค้าน บุญกุศลของเขาผู้นั้นยังประเสริฐกว่า  

จักปุวยกล่าวไปใยกับการท่ีเขาคัดลอก รับปฏิบัติ เจริญ

สาธยาย และอธิบายอรรถซึ่งพระสูตรนี้แก่บุคคลอื่นๆได้เล่า 
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ถาม    คุณานิสงส์ของพระสูตร และอานิสงส์แห่งผู้ปฏิบัติพระสูตร มี

กุศลมากน้อยเพียงใด 

ตอบ   พระสูตรนี้มีคุณานิสงส์อันจักพึงคิดคาดคะเนมิได้ หรือจัก

ประมาณก็มิได้ประกอบด้วยคุณานิสงส์อันไม่มีขอบเขต  

พระพุทธเจ้าประกาศพระสูตรนี้ เพ่ือบุคคลผู้มุ่งต่อมหายาน 

และประกาศพระสูตรนี้เพ่ือบุคคลผู้มุ่งต่ออนุตตรยาน  

ถ้ามีบุคคลผู้สามารถรับปฏิบัติตามก็ดี  เจริญสาธยายก็ดี 

ประกาศแสดงแก่บุคคลอื่นๆก็ดี  

1) พระพุทธเจ้าย่อมทราบชัดอยู่ซึ่งผู้นั้น  

2) พระพุทธเจ้าย่อมเห็นอยู่ซึ่งผู้นั้น  

3) บุคคลนั้นๆทั้งหมดจักบรรลุคุณานิสงส์ซึ่งประมาณมิได้ 

กล่าวมิได้ ปราศจากขอบเขต และเป็นอจินไตย    

ค าถามที่ 13 เรื่อง  คุณานิสงส์ของพระสูตร และอานิสงส์แห่ง 
              ผูป้ฏิบัติพระสูตร 



 
 

 
 

4) บุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้แบกคอนพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ

ของพระพระพุทธเจ้า  

5)  

 

 

 

 

ถาม  คุณานิสงฆ์แห่งการปฏิบัติบูชาพระทีปังกรพุทธเจ้าและ

พระสัมพุทธเจ้าท้ังหลาย นับจํานวนแปดร้อยสี่พันหมื่นองสไขยนิยุ

ตะ ของพระพุทธเจ้า มีบุญกุศลเพียงใดเมื่อเทียบกับการสามารถรับ

ปฏิบัติและเจริญสาธยายซี่งพระสูตรนี้ 

ตอบ  คุณานิสงฆ์แห่งการปฏิบัติบูชาพระทีปังกรพุทธเจ้าและ

พระสัมพุทธเจ้าท้ังหลาย นับจํานวนแปดร้อยสี่พันหมื่นองสไขยนิยุ

ตะ ของพระพุทธเจ้า นั้นเมื่อเทียบกับการสามารถรับปฏิบัติและ

เจริญสาธยายซี่งพระสูตรนี้เจริญสาธยายซึ่งพระสูตรนี้  

ค าถามที่ 14  เร่ือง  คุณานิสงฆ์แห่งการปฏิบัตบิูชา 
พระทีปังกรพุทธเจ้าและพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย นับจ านวน
แปดรอ้ยสี่พันหมื่นองสไขยนิยุตะ  มีบญุกุศลเมื่อเทยีบกับการ
สามารถรับปฏิบัติและเจริญสาธยายซี่งพระสูตรนี้ 
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พบว่าคุณานิสงส์ซึ่งเขาพึงได้นั้น เมื่อมาเปรียบเทียบกับคุณา

นิสงส์ซึ่งเราบูชาพระสัมพุทธเจ้าท้ังหลาย ในร้อยส่วนไม่ถึงหนึ่งส่วน  

 

 

 

 

ถาม   อานิสงส์ของสถานท่ีใดๆ ท่ีมีพระสูตรประดิษฐานอยู่มีมาก

น้อยเพียงใด 

ตอบ   อานิสงส์ของสถานท่ีใดๆ ท่ีมีพระสูตรประดิษฐานอยู่ 

1. ย่อมเป็นสถานอันทวยเทพ ตลอดจนมนุษย์และอสูรใน
โลกท้ังหลายจักพึงกระทําสักการบูชา  

2. ณ.สถานท่ีดังกล่าวนี้แลเป็นพระสถูปเจดีย์ ควรแก่การ
เคารพพนมไหว้กระทําการประทักษิณ และนําบุปผาชาตินานา
พรรณมาเกลี่ยบูชา 

 
 
 
 
 

ค าถามที่ 15  เร่ือง อานิสงส์ของสถานที่ใดๆ ที่มีพระสูตร 
       ประดิษฐานอยู ่
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ถาม   ผลของอานิสงส์ของผู้ปฏิบัต ิเผยแพรแ่ละเจริญสาธยายพระสตูร 

กรณีที่ถกูดหูมิน่ย่ํายีจากบคุคลอื่น            

 ตอบ  กุลบตุร กุลธิดาใดๆมารับปฏิบัตหิรือเจรญิสาธยายซึ่งพระสูตรนี้ 

แลแลว้ถกูคนเขาดูหมิ่นย่ําย ี 

บุคคลนั้น  อันอกุศลกรรมแตป่างหลังชาตกิ่อนสมควรแก่การจบ

ลงสู่อบายทุคคติภูมิ แต่เมื่อเขาได้รับการดูหมิ่นย่ ายีจากคนอื่นในภพ

ปัจจุบัน อกุศลกรรมแต่ปางก่อนจึงดับศูนย์ บุคคลนั้นจักบรรลุพระ

อนุตตรสัมมาสัมโพธิ 

ด้วยพระสูตรนี้อาจทําให้กุลบุตร กุลธิดาใดๆในสมัยเบื้องปลาย

แห่งพระสัทธรรม ได้มาปฏิบัติและเจริญสาธยายพระสูตรนี้ คุณานิสงส์

อันที่เขาจะได้รับ การที่เราจักพึงอธิบายโดยละเอียดสมบูรณ์ซึ่งคุณานิ

สงส์นั้นแล้ว หากมีผู้ใดสดับเข้าก็จะพึงบังเกิดความวุ่นวายแห่งจิต มี

วิจิกิจฉาไม่เชื่อถือเลย 

ค าถามที่ 16  ผลของอานิสงส์ของผู้ปฏิบัต ิเผยแพร่และเจริญ
สาธยายพระสูตร กรณีที่ถูกดูหมิ่นย่ ายีจากบุคคลอื่น            
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  พระพุทธเจ้ากล่าวว่าให้พึงส าเหนียกไว้ว่าธรรมอรรถแห่งพระ

สูตรนี้เป็นอจินไตย แม้ผลานิสงส์ก็เป็นอจินไตยดุจกันอย่างนี้ 

        

 

ถาม   ถ้ามีบุคคลผู้น่าเอากองแห่งสัปตรัตนะเท่าขุนเขาพระสุเมรุ

ทั้งหลายใน มหาตรีสหัสสโลกธาตุมาบริจาคทาน เทียบผลบุญกับกับผู้

ปฏิบัติพระสูตร 

ตอบ   ถ้ามีบุคคลผู้น่าเอากองแห่งสัปตรัตนะเท่าขุนเขาพระสุเมรุ

ทั้งหลายใน มหาตรีสหัสสโลกธาตุมาบริจาคทาน  

แต่หากมีบุคคลมารับปฏิบัติเล่าเรียนสาธยาย ประกาศชี้แจงแก่

ผู้อื่นซึ่งธรรมในปรัชญาปารมิตาสูตรนี้ ที่สุดแม้เพียงคาถา 4 บาท 

เท่านั้น  

คุณานิสงส์ของบุคคลแรกในร้อยส่วนเปรยีบด้วยมิได้สักหนึง่ส่วน 

แม้นับด้วยร้อยหมื่นอสงไขยส่วนที่สุดจนเหลือประมาณคณานับ ก็เอามา

เปรียบเทียบด้วยไม่เท่าเทียมถึงได้เลย 

 ค าถามที่ 17  เร่ือง อานิสงส์ของการปฏิบัติพระสตูร 
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ถาม หากมีบุคคลนําเอาสัปตรัตนะมีปริมาณเต็มทั่วอสงไขยโลกธาตุ 

อันไม่มีประมาณมาบริจาคทานเทียบกับผู้ปฏิบัติในพระสูตร  

ตอบ  หากมีบุคคลนําเอาสัปตรัตนะมีปริมาณเต็มทั่วอสงไขยโลกธาตุ

อันไม่มีประมาณมาบริจาคทาน  เทียบกับผู้ปฏิบัติในพระสูตรแต่ถ้ามี

กุลบุตร กุลธิดาใดๆตั้งจิตปรารถนาต่อพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ มา

ปฏิบัติตามซึ่งพระสูตรนี้แม้ที่สุดคาถาเพียง 4 บาท เขารับปฏิบัติฤาเล่า

เรียนสาธยายก็ดี ฤาประกาศแก่ผู้อื่นก็ดี ย่อมมีบุญกุศลวิเศษยิ่งกว่าผู้

บริจาคทานนั้นเสียอีก 

  
 

 

ถาม  จงสรุปอานิสงส์จากพระสูตรของผู้ที่ปฏิบัติประพฤติตามพระสูตรแม้

ที่สุดเพียงคาถา 4 บาท (แนวทาง4 ประการ ปฏิบัติแห่งพระโพธิสัตว์)และ

สามารถเจริญสาธยายสั่งสอนพระสูตรให้กับบุคคลอื่นได้ 

 ค าถามที่ 18   เร่ือง อานิสงส์การปฏิบัติตามพระสูตร 

ค าถามที่ 19  เร่ือง สรุปอานิสงส์จากพระสูตรของผู้ที่ปฏิบัติ
ประพฤติตามพระสูตรและสามารถเจริญสาธยายพระสูตรได้ 
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ตอบ  สรุปอานิสงส์จากพระสูตรของผู้ที่ปฏิบัติประพฤติตามพระสูตรแม้ที่สุด

เพียงคาถา 4 บาท (แนวทาง 4 ประการของการปฏิบัติจิตแห่งพระโพธิสัตว์ ) 

และสามารถเจริญสาธยายพระสูตรได้ 

11) บุคคลนั้นนับว่าเป็นบุคคลนั้นได้บรรลุสําเร็จซึ่งคุณานิสงส์อัน อย่าง

เยี่ยมยอดชนิดหาได้โดยยาก 

12) บุคคลดังกล่าวนั้น เป็น ผู้ได้รับความสําเร็จแล้วในธรรมอันเป็นยอด

สูงสุดซึ่งหาได้โดยยาก 

13)  บุคคลดังกล่าวนั้น พระพุทธองค์  ย่อมทราบชัดอยู่ซึ่งผู้นั้น  

ย่อมเห็นอยู่ซึ่งผู้นั้น จักสําเร็จบรรลุคุณานิสงส์อันจักประมาณมิได้

และไม่มีขอบเขต 

บุคคลดังกล่าวนั้นจักบรรลุคุณานิสงส์ซึ่งประมาณมิได้ กล่าวมิได้ 

ปราศจากขอบเขต และเป็นอจินไตย   บุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้แบกคอน

พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิของพระตถาคต  

14) บุคคลดังกล่าวผู้ที่สดับพระสูตรนี้บังเกิดศรัทธาจิตขึ้น นับว่าเป็น

สรรพสัตว์ประเภทพิเศษที่หาได้ยากอย่างยิ่งไม่เหมือนสรรพสัตว์

ทั่วไป  
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15) บุญกุศลของผู้นั้นจักโอฬารยิ่งกว่าผู้ทําทานด้วยสัปตรัตนะอันมีค่า 

ซึ่งมีปริมาณเต็มเปี่ยมดุจเมล็ดทรายในคงคานทีทั่วมหาตรสหัส

โลกธาตุมาบริจาคทาน  

16) บุญกุศลของผู้นั้นจักโอฬารยิ่งกว่า ผู้ที่ทําทานด้วยการสละร่างกาย

กอบทั้งชีวิตอันมีประมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกบริจาคทาน 

17) บุญกุศลของผู้นั้นยิ่งกว่า ผู้ที่ทํางานด้วยในยามเช้าจักบริจาคสรีระ

กายอันมีประมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี ในยาม

กลางวันยังจักบริจาคสรีระกายอันมีปริมาณดุจเมล็ดทรายในคงคาน

ทีออกเป็นทานก็ดี แม้ในยามเย็นก็ยังจักบริจาคสรีระกายอันมี

ปริมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี เขาจักสละสรีระ

ตลอดกาลนับหลายร้อยพันหมื่นโกฏิกัลป์อันไม่มีประมาณ ออก

บริจาคเป็นทานอยู่ตลอด  

18) บุญกุศลของผู้นั้นเพียง 1 ส่วน มากกว่าบุญกุศล 100 ส่วนของ

พระพุทธ เจ้ าที่ เคยได้ เฝู าพระทีปั งกร พุทธ เจ้ า  และได้ เฝู า

พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย นับจํานวนแปดร้อยสี่พันหมื่นองสไขยนิยุ

ตะองค ์

19)  บุญกุศลของผู้นั้นยิ่งกว่าบุคคลที่นําเอากองแห่งสัปตรัตนะเท่า

ขุนเขาพระสุเมรุทั้งหลายใน มหาตรีสหัสสโลกธาตุมาบริจาคทาน 
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11) บุญกุศลของผู้นั้นยิ่งกว่าบุคคลที่นําเอาสัปตรัตนะมีปริมาณเต็มทั่ว

อสงไขยโลกธาตุอันไม่มีประมาณมาบริจาคทาน    

     12)  ผลของอานิสงส์ของผู้ปฏิบัติ เผยแพร่และเจริญสาธยายพระสูตร 

กรณีที่ถูกดูหมิ่นย่ํายีจากบุคคลอ่ืน บุคคลนั้น อันอกุศลกรรมแต่ปางหลังชาติ

ก่อนสมควรแก่การจบลงสู่อบายทุคคติภูมิ แต่เมื่อเขาได้รับการดูหมิ่นย่ํายี

จากคนอ่ืนในภพปัจจุบัน อกุศลกรรมแต่ปางก่อนจึงดับศูนย์ บุคคลนั้นจัก

บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 
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ค าถาม  จงสรุปอานิสงส์แห่งสถานท่ีประกาศแสดงพระสูตร แม้ท่ีสุด

คาถาเพียง 4 บาท  จากพระสูตรมีมากน้อยเพียงใด 

ตอบ    สรุปอานิสงส์แห่งสถานท่ีใดมีผู้ได้ประกาศแสดงพระสูตรนี้ 

แม้ที่สุดคาถาเพียง 4 บาท  จากพระสูตรมีดังนี้ 

1) ณ.สถานท่ีนั้นแลเป็นพระสถูปเจดีย์ ควรแก่การเคารพพนม

ไหว้กระทําการประทักษิณ และนําบุปผาชาตินานาพรรณมา

เกลี่ยบูชา 

2)  ณ สถานท่ี นั้น ทวยเทพมนุษย์และอสูรในโลกท้ังหลายถึง

กระทําสักการบูชาดุจพระพุทธสถูปวิหาร   

3)  ณ สถานท่ีนั้น ย่อมชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดับอยู่ 

และมีพระอัครสาวกสํานักอยู่ 

ค าถามที่ 20  เร่ือง  สรุปอานิสงส์และความส าคัญแห่งสถานที่

ประกาศแสดงพระสูตร 
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บทที่ 4 

แนวทางการปฏิบัติจติเป็นพระโพธิสัตว์ 

 

 

ถาม  จงบอกความหมาย  คุณธรรมหลัก ปณิธาน อุดมการณ์  ยาน 

จรรยา ของพระโพธิสัตว์ 

ตอบ  โพธิสตัว ์ คอื ผู้ที่มีใจยึดมั่นในสัมมาสมัโพธญิาณอย่างเดด็เดี่ยว  
เป็นผู้ที่จะได้มาตรัสรู้เปน็พระพุทธเจ้าในอนาคต ท่านอธษิฐานจติถึงพระ
พุทธภูมิ  ทุม่เทปฏิบตัธิรรม ช่วยผู้อื่นทัง้ทางโลกและทางธรรม สะสม
บารม ี10 ทัศทุกๆ คน เปน็พระโพธิสตัวไ์ด้ทัง้นัน้  ถ้าหากว่าเขาผูน้ั้น
เป็นผู้มีจติเมตตาประจําใจ ทําแต่คุณประโยชน์ชว่ยเหลอืคนทุกข์ยาก ไม่
ประพฤติเบียดเบียนสนบัสนนุผู้อื่นในทางผดิศีลธรรม  

  

 

 

ค าถามที่ 1   เรื่องพระโพธิสัตว์ 
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คุณธรรมหลักของผู้ตัง้ปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์คือ 

1)  มหาเมตตา  แปลว่าปรารถนาให้ผู้อืน่มีความสขุ 

2) มหากรุณา  คือ ความปราณตี่อสรรพสัตว ์(หมายรวมมนษุย์) ไม่
เลือกที่รกัมักที่ชงั สงสารผู้ยากลําบากทั้งหลาย เฝาูตามช่วยแนะ
เพื่อความสุขของเขา เป็นความยินดีกรุณาของพระโพธิสตัว์
ทั้งหลาย 

3) มหาปญัญา คือเปน็ผู้มีความรู้หรือศึกษาหาวิชาใส่ตวั  ไดเ้ป็น
ประโยชน์สว่นตนเอง  ส่วนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อืน่ตอ่ไปใหรู้้ว่าอะไร
ดีอะไรชัว่ 

4) มหาอบุาย  คือ รู้ในวิธนีําตนและผู้อื่นให้พ้นภัยและสมัฤทธิผล
เข้าถงึในคุณธรรมต่าง ๆ ทีม่ปีระโยชน์ 

ปณิธานของพระโพธสิัตว ์

1)  เราจะละกเิลสทั้งหลายใหห้มด 

2)  เราจะตัง้ใจศึกษาพระธรรมทั้งหลายใหเ้จนจบ 

3) เราจะไปโปรดสรรพสัตวท์ั้งหลายให้สิ้น 

4)  เราจะบําเพ็ญตนให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 
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    อุดมการณโ์พธิสตัว์มีหน้าที่หลัก 2 ประการ 

1)  โพธิสัตว์นอกจากจะมุ่งช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์แล้ว  
ยังมุ่งในความสุขและความเป็นดอียู่ที่ดีในโลกนี้ 

2)   โพธิสตัว์ปรารถนาให้สรรพสัตวไ์ดบ้รรลนุิพพาน  โดยตนเอง
ปฏิเสธการเข้าถงึนิพพานของตน  เพื่อที่จะได้ยังมโีอกาสรับใช้
ช่วยเหลอืผู้อื่น  แม้วา่จะต้องยังอยู่ในที่แห่งความทุกข์ยาก  
เพื่อสร้างคุณความดชี่วยเหลอืสรรพสัตว์ 

ยาน  หรือ  เส้นทางซึ่งน าไปสู่การบรรลุโพธิ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1)  สาวกยาน คือ ยานของพระสาวกที่มุ่งเพียงอรหนัตภูมิ  ซึ่งรู้
แจ้งในอริยสัจ 4 ด้วยการสดบัจากพระพุทธเจ้า 

2) ปัจจเจกยาน  คือ  ยานของพระปัจเจกพุทธเจ้า  ไดแ้ก่ผูรู้้
แจ้งในปฏิจสมุปบาทดว้ยตนเอง  แต่ไม่สามารถแสดงธรรม
สั่งสอนสตัว์ใหบ้รรลุมรรคผลได ้

3) โพธิสัตวยาน(พุทธยาน)  คือ  ยานของพระโพธิสตัว์(  ซึ่ง
ไดแ้ก่ผู้มีใจเมตตา  ใจคอกวา้งขวาง  ประกอบด้วยมหา
กรุณาในสรรพสัตว์  ไมต่้องการอรหันตภูม ิปัจเจกภูมิ แต่
ปรารถนาพุทธภูมิ  เพ่ือโปรดสรรพสตัวไ์ดก้ว้างขวาง และ
เป็นผูรู้้แจ้งในสูญญตธรรม 
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  ถาม  พระโพธิสัตว์มีกี่ประเภท และปุถุชนธรรมดาซึ่งมิได้มีเพศ
บรรพชิต แต่มีความศรัทธาในอุดมการณ์แห่งพระโพธิสัตว์ มีจิต
เมตตาอยากช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ จะสามารถตั้งจิต
อธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์ได้หรือไม่ 
 ตอบ  ประเภทของพระโพธิสัตว์  ในทางพุทธศาสนาฝาุยมหายาน  

แบ่งพระโพธิสตัว์ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1)   พระฌานิโพธิสัตว์  เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งกําหนดไม่ได้ว่า

เกิดในโลกมนุษย์เมื่อใด   แต่เกิดขึ้นกอ่นกาลแห่งพระศากย

มุนีพระพุทธเจ้า  ซึ่งพระโพธิสัตว์เหล่านี ้ ท่านได้บรรลุพุทธ

ภูมิแล้ว  แต่ทรงมีความเมตตากรุณาในหมู่สัตว์  ทรงตั้ง

พระทัยไม่เข้าสู่พุทธภูมิ  ประทับอยู่เพ่ือโปรดสัตว์ในโลกนี้

ต่อไป ตัวอย่างเช่น พระมัญชุศรีโพธิสัตว์  พระสมันตภัทร

โพธิสัตว์  พระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์  พระมหาสถามปราบ

โพธิสัตว์  พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ พระเมตไตรยโพธิสัตว์ 

เป็นต้น 

ค าถามที่ 2   เรื่อง ประเภทของพระโพธิสัตว์ 
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2)  มนุษย์โพธิสัตว์ หรือ ปุถุชนโพธิสัตว์  คือ ผู้ปฏิบัติตนเพ่ือ

บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์   ปฏิบัติตนอยู่ ในความบริสุทธิ์  

ประกอบการบุญเจริญศีล ทาน ภาวนา ทําประโยชน์แก่มวล

มนุษย์  ช่วยชีวิตคนและสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ กระทํา

กัลป์ยาณวัตร  และบําเพ็ญกุศลเพื่อบารมีแต่ละชาติไป  โดย

มุ่งหวังบรรลุพระโพธิญาณในขั้นสุดท้าย  เช่น อดีตชาติของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า       

ดังนัน้ปถุุชนธรรมดาซึง่มไิดม้ีเพศบรรพชิต แต่มีความศรัทธาใน

อุดมการณแ์หง่พระโพธิสัตว ์มีจิตเมตตาอยากชว่ยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้น

ทุกข์ ตามแนวคดิของพุทธศาสนาฝุายมหายาน สามารถจะตั้งจติ

อธิษฐานเปน็พระโพธิสตัวไ์ด ้ในประเภทของ    มนุษโิพธิสัตว์ หรือ 

ปุถุชนโพธิสตัว ์                                                                            

      ดังนั้นโพธิสัตว์จึงเป็นอุดมการณ์ของชาวพุทธมหายาน  ที่พยายาม

ดําเนินรอยตามแนวทางพระยุคลบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อ

ครั้งทรงเป็นมนุษิโพธิสัตว์  เพื่อให้ได้ถึงพุทธภูมิในที่สุด  และอุดมการณ์

โพธิสัตว์นี้ยังมีสมบัติเป็นตัวเชื่อมทําให้ไม่มีช่องว่างมากนักระหว่าง
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บรรพชิตกับฆราวาส  เนื่องจากผู้ที่จะเป็นโพธิสัตว์  ไม่จํากัดว่าจะต้อง

เป็นบรรพชิต  แม้ฆราวาสเองก็เปน็โพธิสัตว์ได้เชน่กัน  โดยหัวใจของการ

เป็นโพธิสัตว์นั้นขั้นแรกต้องมี  โพธิจิต คือจิตตั้งมั่น  ยึดพุทธภูมิเป็น

จุดมุ่งหมายของชีวิต  มีศรัทธาในโพธิ หรือความรู้แจ้งว่าเป็นอุดมการณ์

สูงสุด  และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะช่วยเหลือสรรพ

สัตว์ 

 

 

ถาม  จงบอกแนวทางการปฏิบัติจิตเป็นพระโพธิสัตว์ 

ตอบ  กุลบุตรหรือกุลธิดาใดๆผู้บังเกิดจิตมุ่งต่อพระโพธิสัตว์ มุ่งต่อ

อนุตตรสัมมาสัมโพธิ(ปญัญาแหง่การตรัสรู)้  อนุปาทิเสสนิพพาน(การดับ

ทั้งกิเลสพร้อมทั้งเบญจขันธ์) ต้องปฏิบัติดังนี้ คือ 

1) ต้องไม่มีความยืดถอืผูกพันในอาตมะลักษณะ(ไม่ยึดถือในตน) ใน

ปุคคละลักษณะ(ไม่ยึดถือในบุคคล)  ในสัตวะลักษณะ(ไม่ยึดถือ

ในชันธ์ห้า ประกอบด้วย รูป(สิ่ งที่ รับรู้ ได้ด้วยตา)เวทนา

(ความรู้สึก พอใจ ไม่พอใจ เฉย ๆ ) สัญญา(ความจําได้หมายรู้) 

ค าถามที่ 3  เรื่อง  เรื่องแนวทางการปฏิบัติจิตเป็นพระโพธิสตัว ์
 

44 



 
 

 
 

สังขาร (ความคิดปรุงแต่ง) วิญญาณ (ความรู้แจ้งแห่งอารมณ์

ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ) ในชีวะลักษณะ(สภาวะแห่งชีวิตหรือ

วิญญาณแห่งสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายในวัฎสงสาร ) 

2) ต้องไม่ยึดติดอยู่ในธรรมและอธรรม  

3) ต้องไม่ยึดถือผูกพันในการบําเพ็ญทาน คือจักบําเพ็ญทานด้วย

ความไม่ยึดถือผูกพันในรูป เสียง กลิ่น  รส สัมผัส และ

ธรรมารมณ์   

 

 

ถาม  จงอธิบายเรื่องของบุคคลใดกับการมีและการไม่มี สภาวะอา
ตมลักษณะ ปุคลลักษณะ สัตวลักษณะและชีวะลักษณะ 

ตอบ  จงอธิบายเรื่องความแตกต่างระหว่างโพธิสัตว์กับปุถุชน  

บุคคลผู้เป็นปุถุชน  เห็นว่า  รูปกายธาตุ 4 คือตัวตน จึงรักตัวกลัวตาย 
ชื่อว่ามีสภาวะแห่งอาตมลักษณะ 

บุคคลผู้เป็นปุถุชน เห็นว่า  มีใจรักและชัง  จิตไม่สมดุล ชื่อว่ามีสภาวะ
แห่งปุคคละลักษณะ 

ค าถามที่ 4   เรื่องความแตกต่างระหว่างโพธิสัตว์กับปุถุชน 
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บุคคลผู้เป็นปุถุชน เห็นว่า มีใจแปรผัน หันเหไปตามใจทางโลก 

(โลกียะ)ทุกขณะจิต ไม่แสวงหาการหลุดพ้น ชื่อว่ามีสภาวะแห่งสัตว์
ลักษณะ 

 

บุคคลผู้เป็นปุถุชน เห็นว่า  ไม่ลืมจิตวิญญาณ  เมล็ดพันธุ์กรรมงอกเงย
อยู่เสมอ ไม่เห็นแจ้งลักษณะแท้จริงในศูนย์ภาพการไม่เกิด ชื่อว่ามี
สภาวะแห่งชีวะลักษณะ                               โพธิสัตว์
ใด ประจักษ์แจ้งว่า กายคือมายา โลกคืออนิจจัง แม้แต่ร่างกายและ
ทรัพย์สินก็ไม่เสียดาย  ชอบในพระธรรมคําสอนแห่งพุทธ  โพธิสัตว์นั้น 
ชื่อว่า ไม่มีสภาวะแห่งอาตมะลักษณะ 

โพธิสัตว์ใด ประจักษ์แจ้งว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายเสมอด้วยบุตร -ธิดาตน  
โดยไม่เลือกว่าเป็นญาติ หรือศัตรูคู่แค้น ให้ความช่วยเหลือโดยเสมอภาค  
โพธิสัตว์นั้น ชื่อว่า ไม่มีสภาวะแห่งปุคคละลักษณะ 

โพธิสัตว์ใด ประจักษ์แจ้งว่า ตัดขาดจากใจที่มุ่งต่อโลกียะ  ไม่เหลือเยื่อใย 
โพธิสัตว์นั้น ชื่อว่า ไม่มีสภาวะแห่งสัตวะลักษณะ 

โพธิสัตว์ใด ประจักษ์แจ้งว่า ลักษณะแท้จริงของการไม่เกิด บําเพ็ญ
ปฏิบัติตามแรงสัจจาธิษฐาน  โพธิสัตว์นั้น ชื่อว่า ไม่มีสภาวะแห่งชีวะ
ลักษณะ 
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ถาม   จงบอกแนวทางการปฏิบัติจิตเป็นพระโพธิสัตว์ ในกรณีการไม่
ยึดถือผูกพันในธรรม 

ตอบ   กุลบุตรหรือกุลธิดาใดๆผู้บงัเกดิจติมุ่งต่อพระโพธิสัตว์ ในกรณี
การไม่ยึดถือผูกพันในธรรม  ต้องปฏิบตัิดงันี้ คือ 

1)  สรรพสัตว์เหล่านี้ย่อมจักไมม่ีธรรมลักษณะหรืออธรรมลกัษณะ 

หากยังมีความยึดถือในธรรมลักษณะ กช็ื่อวา่ยังมีความยึดถือ  

หากมคีวามยึดถือในอธรรมลักษณะ ก็ยงัชื่อว่ามีความยึดถือ  

เพราะเหตฉุะนั้นจงึไมค่วรยดึถือในธรรมและไม่ควรยดึถอืใน
อธรรม  

      พึงทําจิตให้ไม่ยึดตดิในธรรม/อธรรม ในกุศล/อกุศล  เพื่อยังจติเขา้
สู่สูญญตา 

****พึงกําหนดรู้ว่าธรรมะที่เราแสดงมอีุปมาดงัผู้อาศยัพ่วงแพ แม้แต่ธรรมก็
ยังต้องละเสีย จักกล่าวไปใยกับอธรรม*** 

ค าถามที่ 5 เรื่องแนวทางการปฏิบตัิจิตเป็นพระโพธิสัตว์ 
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ถาม  สรุปหลักการส าคัญของแนวทางการปฏิบัติแห่งพระโพธิสัตว์

เป็นเช่นไร 

ตอบ  พระโพธิสัตว์ มหาสตัว์ทั้งปวงพึงยังจิตให้บริสุทธิส์ะอาดโดย

ประการดังนี้ กล่าวคือ    

พึงยังจิตมิให้ยึดถือผูกพันในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผสั ธรรมารมณ์ พึง

ยังจิตมิให้บังเกดิมีความยึดถือผกูพันในสภาวะใดๆและถ้าจิตยังมี

ความยึดถือผูกพันอยู่ ก็ย่อมชื่อว่าจิตมไิดต้ั้งอยู่ในสถานะท่ีควร 

 

   

 ถาม   พระโพธิสัตว์มีจิตแห่งธรรมและการบริจาคทานอย่างไร 

 

 ตอบ  พระโพธิสัตว์ไม่พึงบริจาคทานด้วยจิตซึ่งยึดถือผูกพันในรูป 

ค าถามที่ 6  เรื่อง สรุปหลักการส าคัญของแนวทางการปฏิบัติจิต
แห่งพระโพธิสัตว์ทาน  

ค าถามที่ 7  จิตแห่งธรรมและการบริจาคทานของพระ
โพธิสัตว ์
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เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ พระโพธิสัตว์ผู้ยังประโยชน์สุขแก่

สรรพสัตว์ พึงบริจาคทานอย่างนี้แล  

   

       หากพระโพธิสตัวม์ีจิตยึดถือผูกพนัในธรรมแลว้แลบริจาคทาน 

อุปมาดั่งบคุคลผู้เข้าสู่สถานที่มืดย่อมไม่อาจเหน็สิ่งอะไรได้เลย  

แตถ่้าพระโพธิสตัว์มีจติไม่ยึดถือผกูพันในธรรมแลว้และบริจาค

ทาน มีอุปมาดัง่บุคคลผู้มีจักษุสว่างและ ที่ซึง่มีแสงอาทติย์สว่าง ย่อมจะ

เห็นชดัในรูปต่างๆได ้

   พึงทาํจิตใหไ้ม่ยดึตดิในธรรม/อธรรมกุศล/อกุศล  ใหพิ้จารณา

เห็นธรรมเปน็ความว่าง เพื่อยังจิตเข้าสู่สูญญตา  พร้อมแผ่เมตตาความ

ปรารถนาดไีปทั้งสบิทิศสู่สรรพสัตว ์สวรรค ์พรหม นิพพานและนรก โดย

ไม่ยึดถือผูกพันในการบริจาคทาน(ผู้เขียน) 
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   ถาม   ถ้ามีบุคคลใดๆนําเอาสัปตรัตนะซึ่งมีปริมาณเต็มเปี่ยมเท่าเมล็ด

ทรายในคงคานที ทั่วมหาตรีสหัสสโลกธาตุมาบริจาคทาน บุคคลนั้น

อาศัยเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ ได้รับบุญกุศลมากมายหรือไม่ 

 ตอบ  หากบญุกุศลจกัพึงมสีภาวะอยู่จรงิแทแ้ลว้ ตถาคตก็จักไม่กลา่วว่า 

เขาได้บญุกุศลมากมาย  

ทั้งน้ีด้วยเหตุวา่บุญกุศลนั้นปราศจากสภาวะ ตถาคตจงึกล่าว

ว่าผู้นั้นได้บุญกุศลมากมาย  

 

 ถาม  การบําเพ็ญทานแบบใดที่มีอานิสงส์แห่งผลบุญมากมายเสียยิ่ง

กว่าบุคคลที่บําเพ็ญทานบริจาคด้วยสัปตรัตนะอันเต็มเปี่ยมทั่วมหาตรีส

หัสโลกธาตุ   

 ตอบ  อานิสงส์แห่งบุญกศุลที่มากมายนั้นต้องเปน็บุญกุศลที่ปราศจาก

สภาวะอนัใดที่เป็นกศุล  โดยปรมตัถ์บญุกุศลก็เปน็อนัตตาหรือศนูยตา 

การที่ไม่ยึดถือบญุกุศลนั่นแหละ จงึนบัว่าเป็นบุญกุศลอันมากมายโดย

แท้  

ค าถามที่ 8  เรื่อง  บุญกศุลการบริจาคทาน 

  ค าถามที่ 9   เร่ือง อานิสงส์แห่งผลบุญจากการการบ าเพ็ญ
ทาน 
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 ถาม  บุญการบริจาคทานแห่งพระโพธิสัตว์ เป็นเช่นใด 

 ตอบ  ถ้ามีพระโพธิสัตว์ที่นําเอาสัปตรัตนะซึ่งมีปริมาณเต็มเปี่ยม

เท่าจํานวนเมล็ดทราย ในคงคาทีท่ัวมหาตรีสหัสสโลกธาตุออก

บริจาคทาน  

แต่หากมีบุคคลอีกผู้หนึ่งมารู้แจ้งว่าธรรมท้ังปวงปราศจาก

ตัวตน เขาผู้นั้นได้สําเร็จแก่ปัญญาความตรัสรู้   

พระโพธิสัตว์องค์หลังนี้ได้คุณานิสงส์ประเสริฐย่ิงกว่าพระ

โพธิสัตว์องค์แรก ข้อนั้นเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ยึดถือใน

สรรพบุญกุศลนั่นเอง 

 

 
ถาม  ขนาดของกองบุญการบริจาคทานแห่งพระโพธิสัตว์ เป็น

เช่นใด 

ค าถามที่ 10  บุญการบริจาคทานแห่งพระโพธิสัตว์ 

ค าถามที่ 11   เร่ือง  ขนาดของกองบุญการบริจาคทานแห่ง

พระโพธิสัตว์ 
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ตอบ   ขนาดของกองบุญการบริจาคทานแห่งพระโพธิสัตว์  โดยไม่ยึด

มั่นกับสิ่งที่ได้บรจิาค ไม่ยึดมั่นต่อความคิดเกีย่วกับเครือ่งหมายรู้ใด  พระ

พุทธองค์กล่าวไว้ในการวัดขนาดไว้ดังนี้  โดยการวัดขอบเขตของที่ว่าง

ทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศระหว่างกลาง

ของทิศทั้ง4 อันได้แก่ทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ ทิศตะวันออกเฉยีงใต้  ทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  รวมทั้งทิศเบื้องบนและทิศ

เบื้องล่าง รวมแล้วจํานวนทั้งหมด 10 ทิศ  ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็น

สิ่งที่ไม่ง่ายต่อการวัด มันมากมายมหาศาล 

ทิศทั้งสิบนี้ นอกจากจะบอกนยัของวิธีการวดักองบญุแล้ว  ยังได้

บอกใบ้ถึงกรรมวิธีการแผ่เมตตาจิตจากการบริจาคทานของพระโพธิสัตว์

ด้วย  การแผ่เมตตาจิตไปยัง10ทิศ เป็นการแผ่เมตตาจิตไปสู่ 8 ทิศ 

ระนาบเดียวกับตัวตน ได้แก่ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ แผ่เมตตาเพ่ือเอื้อเฝูอต่อสรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น 

ๆ  บวกกับทิศเบื้องบนแผ่เมตตาเพื่อเอื้อเฝื้อต่อ เทพเทวาในแดนสวรรค์ 

พรหมโลก และพระพุทธเจ้า พระปัจจเจกพระพุทธเจ้า ในแดนนิพพาน 

รวมทั้งทิศเบื้องล่างแผ่เมตตาเพ่ือเอื้อเฝื้อต่อผู้เสวยความทุกข์ในนรกภูมิ  

การแผ่เมตตาจิตต้องแผ่ด้วยจิตที่กอร์ปด้วยแสงแห่งโชติ ประดุจดั่งเรามี
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แสงในตนเองดัง่ดวงอาทิตย์แผ่ไปทั้งสิบทิศ แผ่แสงสว่างไปจนสุดขอบฟูา

ชอบจักรวาล แผ่ไปโดยไม่มีประมาณ แผ่เมตตาไปโดยจิตเมตตาแบบไร้

เงื่อนไข   กรรมวิธีการแผ่เมตตาสิบทิศจะทําให้มีการพัฒนากายธาตุสู่

ความเป็นแสงแห่งโชติ เพ่ือพร้อมการเข้าสู่สมาธิในระดับมหาสูญญตา

และจุฬสูญญตา ชําระล้างกิเลส อุปกิเลสในดวงจิต ชําระจิตให้ก้าวพ้น

จากทวิภาวะ นําไปสู่การเปิดญาณทวาร ปลุกเมล็ดพันธ์โพธิจิตต์ให้ตื่น

ขึ้น เพ่ือก้าวสู่พุทธิภาวะให้รู้ให้ตื่นรู้เบิกบาน   (ผู้เขียน)  

 

 

ถาม  การปฏิบัติของพระโพธิสัตว์แบบใดที่ถือว่าไม่ยึดถือในบุญกุศล 

ตอบ   พระโพธิสัตว์บําเพ็ญกุศลแล้ว ไม่พึงบังเกิดความโลภยึดถือ

เอา เพราะเหตุฉะนั้นแลจึงกล่าวได้ว่าไม่ยึดถือในบุญกุศล 

 

  

 

ค าถามที่ 13  เร่ือง ผลของการละความยึดถือในสรรพ
ลักษณะทั้งปวง 
 

ค าถามที่ 12   การปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ 

53 



 
 

 
 

 ถาม  พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึง ผลของการละความยึดถือในสรรพ

ลักษณะทั้งปวงนั้นเกิดผลเช่นใดต่อผู้ปฏิบัติ 

 ตอบ  พระพุทธเจ้ากล่าวว่า ผลของการละความยึดถือในสรรพ

ลักษณะทั้งปวง  มีดังนี้ 

เมื่อละความยึดถือในสรรพลักษณะท้ังปวง ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้

แจ้งตรัสรู้เช่นพระสัมพุทธเจ้าท้ังหลาย 
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ถาม พระโพธิสัตว์มีจิตแห่งธรรมและการบริจาคทานอย่างไร 

ตอบ  

1) พระโพธิสัตว์ไม่พึงบริจาคทานด้วยจิตซึ่งยึดถือผูกพันใน

รูป  พระโพธิสัตว์ผู้ยังประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ พึงบริจาคทาน       

อย่าง นี้แล  

หากพระโพธิสัตว์มีจิตยึดถือผูกพันในธรรมแล้วแลบริจาค

ทาน อุปมาดั่งบุคคลผู้เข้าสู่สถานท่ีมืดย่อมไม่อาจเห็นสิ่งอะไรได้เลย  

แต่ถ้าพระโพธิสัตว์มีจิตไม่ยึดถือผูกพันในธรรมแล้วและ

บริจาคทาน มีอุปมาดั่งบุคคลผู้มีจักษุสว่างและท่ีซึ่งมีแสงอาทิตย์

สว่าง ย่อมจะเห็นชัดในรูปต่างๆได้ 

 อานิสงส์แห่งบุญกุศลท่ีมากมายเสียยิ่งกว่าบุคคลท่ีบําเพ็ญ

ทานบริ จ าคด้ ว ยสั ปต รั ตนะ อั น เต็ ม เปี่ ย ม ท่ั วมหาตรี สหั ส

โลกธาตุ   ต้องเป็น บุญกุศลท่ีปราศจากสภาวะอันใดท่ีเป็นกุศล  

ค าถามที่ 14 สรุปการบริจาคทานของพระโพธิสัตว์ พึงยังจิตอย่างไร 
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โดยปรมัตถ์บุญกุศลก็เป็นอนัตตาหรือศูนยตา การท่ีไม่ยึดถือบุญกุศล

นั่นแหละ จึงนับว่าเป็นบุญกุศลอันมากมายโดยแท้  

3) บุญการบริจาคทานแห่งพระโพธิสัตว์ ถ้ามีพระโพธิสัตว์

นําเอาสัปตรัตนะซึ่งมีปริมาณเต็มเปี่ยมเท่าจํานวนเมล็ดทราย   ใน

คงคาทีท่ัวมหาตรีสหัสสโลกธาตุออกบริจาคทาน  

แต่หากมีบุคคลมารู้แจ้งว่าธรรมท้ังปวงปราศจากตัวตน เขาผู้

นั้นได้สําเร็จแก่ปัญญาความตรัสรู้  พระโพธิสัตว์องค์หลังนี้ได้คุณานิ

สงส์ประเสริฐยิ่งกว่าพระโพธิสัตว์องค์แรก  เพราะพระโพธิสัตว์

ท้ังหลายย่อมไม่ยึดถือในสรรพบุญกุศลนั่นเอง 
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                  บทที่ 5 

สภาวะมายา และทฤษฎีโลกแห่งแบบ 

ที่ทุกสรรพสิ่งลว้นมีแม่พิมพ์แห่งแบบคือความว่าง 

รูปคือความวา่ง ความวา่งคือรูป รูปไมต่่างจากความว่าง ความวา่งไม่
ต่างจากรูป อะไรกต็ามทีเ่ปน็รูปคือความว่าง อะไรก็ตามที่เป็นความ

ว่างก็คือรูป (เพราะมีจึงไมม่ี เพราะไม่มีจึงมี) 

 

ถาม  มายา คืออะไร 

ตอบ  อะไรก็ตามที่ตถาคตสอนเหมือนกับว่ามีรูปร่างลักษณะ แท้จริง

แล้วหามีรูปร่างลักษณะไม่  ที่ใดก็ตามที่มีรูปร่างลักษณะที่นั้นเป็นมายา  

ที่ใดก็ตามปราศจากรูปร่างลักษณะที่นั้นไม่มีมายา 

 ถ้าสามารถเห็นแจ้งว่ารูปลักษณะทั้งปวง โดยความจริงแล้วไม่มีสภาวะ

แห่งรูปลักษณะ  ก็ย่อมเห็นตถาคตได้ 

      ผู้ใดจักเห็นเราในรูป ฤาจักหาเราในเสียง ผูน้ั้นย่อมชื่อว่าดําเนินทาง

ที่ผิด ย่อมไม่สามารถเห็นตถาคตได ้

ค าถามที่ 1  ความหมายของค าว่ามายา 
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ถาม  จักเห็นพระพุทธเจ้าได้ในรูปกายอันสมบูรณ์นี้ได้หรือไม่ 

ตอบ   เราไม่อาจสามารถจักพึงเห็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยรูปลักษณะ

เลย เพราะว่ารูปลักษณะนั้น โดยความจริงแล้วหามีไม่ ดังนั้นมันจึง

ถูกเรียกว่ารูปลักษณะ 

 

 

 

 

 

ถาม เราสามารถจกัพึงเหน็พระพุทธเจ้าได้ในสรรพลักษณ์อันสมบรูณ์ ได้

หรือไม่  

ตอบ เราไม่สามารถจักพึงเหน็พระพุทธเจ้าได้โดยสรรพลกัษณ์อัน

สมบูรณ ์เพราะว่าลกัษณะสมบูรณโ์ดยความจริงแล้วหามีไม่ ดังนั้นมันจงึ

ถูกเรียกวา สรรพลักษณะทีส่มบูรณ ์

 

 

 

ค าถามที่ 2  รูปกายอันสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้า 

ค าถามที่ 3  เรื่อง สรรพลักษณ์อันสมบูรณ์  
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ถาม   เราสามารถจักพึงเห็นพระพุทธเจ้าได้ในมหาปุริสสลักษณะ 

32 ประการหรือไม่ 

ตอบ   เราใม่สามารถจักพึงเห็นพระพุทธเจ้าโดยมหาปุริสสลักษณะ 

32 ประการ เพราะว่า มหาปุริสสลักษณะ 32 ประการนั้น โดยความ

จริงแล้วหามีไม่ ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่ามหาปุริสสลักษณะ 32 

ประการ 

 นอกจากนี้ถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าได้โดยมหาปุริสสลักษณะ 

32 ประการ พระจักรพรรดิราชก็ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้า ดังนั้นเป็น

การไม่สมควรท่ีจะเห็นพระพุทธเจ้าโดยมหาปุริสสลักษณะ 32 

ประการ 

 

 

ถาม    ถ้าอุปมาดั่งบุคคลผู้มีรูปกายสัณฐานดุจขุนเขาพระสุเมรุ  จัก

มีความคิดเห็นเป็นไฉน รูปกายแห่งบุคคลนั้นมโหฬาร” 

ค าถามที่ 4  เรื่อง มหาปุริสสลักษณะ 32 ประการของ

พระพุทธเจ้า 

ค าถามที่ 5  เร่ือง รูปกายบุคคลกับเขาพระสุเมรุ   
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ตอบ   รูปกายนั้นโดยความจริงแล้วก็ไม่มีสภาวะรูปกายอันมโหฬาร

ดุจเขาพระสุเมรุ ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า รูปกายอันมโหฬารดุจเขา

พระสุเมร ุ

 

 

ถาม   จักมีความคิดเห็นเป็นไฉน ถ้าบุคคลผู้มีรูปกายสูงมหึมา 

ตอบ   บุคคลผู้มีรูปกายสูงมหึมาโดยแท้จริงแล้วไม่มีสภาวะแห่งรูป

กายสูงมหึมา ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า รูปกายสูงมหึมา 

คําสอนเกี่ยวกับรูปกายอันมโหฬารดุจเขาพระสุเมรุ  รูปกายสูงมหึมา  

เป็นประสบการณ์ทางจิต ท่ีรูปกายดังกล่าวจะถูกพบเห็นกับผู้ท่ีบรรลุ

ญาณสมาธิในมหาสูญญตาสูตร และจุฬสูญญตาสูตร กําหนดเห็น

รูปลักษณะเป็นความว่างแล้วเท่านั้น  (ผู้เขียน) 

 

 

 

ค าถามที่ 6  เรื่อง  รูปกายสูงมหมึา   
 

ค าถามที่ 7   เร่ือง สภาวะแห่งพุทธเกษตร(อาณาจักรแห่ง

พระพุทธเจ้า) 
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ถาม จักมีความคิดเห็นเป็นไฉน พระโพธิสัตว์จักพึงกระทําตบแต่ง

อลังการพุทธเกษตร 

 ตอบ ธรรมอรรถท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ก็ไม่มีสภาวะใดแน่นอนท่ี

เรียกว่าพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิ ไม่มีสภาวะธรรมแน่นอนอันใดซึ่ง

พระองค์แสดง เพราะว่าธรรมซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสท้ังหมดไม่ควร

ยึดถือ 

 

 

 

 

ถาม หากพระโพธิสัตว์มีวาทะกล่าวว่า   เราจักกระทําการตบแต่ง

อลังการพระพุทธเกษตร(อาณาจักรแห่งพระพุทธเจ้า) อย่างนี้ไซร้ ก็

หาชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ ท้ังนี้เพราะเหตุไฉน 

ตอบ การกระทําตบแต่งอลังการพุทธเกษตรนั้น โดยความจริงมิได้มี

สภาวะการกระทําตบแต่งอลังการพระพุทธเกษตรเลย  ดังนั้นมันจึง

ถูกเรียกว่า กระทําตบแต่งอลังการพุทธเกษตร 

ค าถามที่ 8   เร่ือง  พระโพธิสัตว์ และ พุทธเกษตร 
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ถ้าพระโพธิสัตว์สามารถแจ่มแจ้งเข้าถึงความจริงว่าธรรมท้ังหลาย

ว่างเปล่าจากตัวตนแลของๆตนอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านั่น

เป็นพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริง 

 

 

ถาม  ความเป็นจริงของสิ่งท่ีเรียกว่าพระพุทธธรรมนั้นเป็นอย่างไร 

ตอบ  สิ่งท่ีเรียกว่าพระพุทธธรรมนั้น โดยความจริงแล้วก็ไม่มีสภาวะ

พระพุทธธรรมนั้นเลย ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า พระพุทธธรรม 

 

 

 

ถาม กุศลธรรมเป็นเช่นใด 

ตอบ ท่ีกล่าวว่ากุศลธรรมนั้น  โดยความจริงแล้วไม่มีสภาวะแห่ง

กุศลธรรมเลย ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า กุศลธรรม 

ค าถามที่ 9  เรื่อง พระพุทธธรรม   

ค าถามที่ 10  เร่ือง กุศลธรรม 
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 ถาม   จักมีความคิดเห็นเป็นไฉน ถ้ามีผู้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้

แสดงพระธรรมเทศนาอยู่ 

 ตอบ   ธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้  ไม่มีสภาวธรรม

แน่นอนอันใดซึ่งพระองค์แสดงพระธรรมเทศนา  เพราะว่าพระธรรม

เทศนาซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสท้ังหมดไม่ควรยึดถือ  ดังนั้นมันจึงถูก

เรียกว่า พระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนา 

 

 

 

 ถาม  ความคิ ด เห็ น เป็ น ไ ฉน  ณ  เบื้ อ ง อดี ตก าล โน้ น  เมื่ อ

พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ อยู่ในสํานักของพระทีปังกรพุทธ

เจ้า พระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมอันใด 

ค าถามที่ 11  เร่ือง พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา 
 

ค าถามที่  12  เรื่อง  ธรรมที่พระพุทธเจ้าบรรลุส าหรับ

พระพุทธเจ้าเมื่อขณะยังเป็นพระโพธิสัตว ์
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 ตอบ   ในธรรมอรรถของพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์

อยู่ในสํานักพระทีปังกรพุทธเจ้า มิได้ทรงบรรลุธรรมใดๆเลย 

ปราศจากธรรมอันพึงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิเลย 

หากพึงมีการบรรลุธรรมใดๆ มีธรรมอันพึงบรรลุพระอนุตตรสัมมา

สัมโพธิไซร้ พระทีปังกรพุทธเจ้าก็จักไม่พยากรณ์แก่เราว่า ในอนาคต

กาลท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้ามีนามกรว่า พระศากยมุนี   

 

 

ค าถาม  ความคิดเห็นเป็นไฉน  เมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุการตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้านั้น 

ตอบ  เมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุการตรัสรู้   ไม่มีธรรมแม้สักส่วน

เล็กน้อยส่วนหนึ่งเลยท่ีพระพุทธเจ้าบรรลุได้ถึง 

 

 

ค าถามที่ 13 การตรัสรู้   

ค าถามที่ 14  เร่ือง พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 
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ถาม   พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิเป็นเช่นใด 

ตอบ   ธรรมท้ังหลายมีความเสมอภาคเท่ากัน ไม่มีสูงหรือต่ํา นั่นแล

ชื่อว่าพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ  

เมื่อไม่มีความยึดถือในอาตมะลักษณะ ไม่ยึดถือในปุคคละลักษณะ 

ไม่ยึดถือในสัตวะ ลักษณะ ไม่ยึดถือในชีวะลักษณะ แล้วบําเพ็ญกุศล

ธรรมท้ังหมด ก็จักชื่อว่าพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ  
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บทที่ 6 

สรรพสัตว์ จักรวาล โลกธาตุ  ปรมาณู 

 

 

ถาม  สรรพสัตว์ในโลกธาตุทั้งปวงเหล่านั้นมีจิตประพฤติโดยประเภท

ต่างๆกัน ตถาคตคิดอย่างไรในจิตประพฤติต่างๆของสรรพสัตว์เหล่านั้น   

ตอบ  สรรพสตัว์ทัง้ปวงนัน้โดยความจรงิแลว้ก็ปราศจากสภาวะแห่งจติ 

ดังนัน้มนัจึงถูกเรียกว่าสรรพสัตว์ทัง้ปวงมีสภาวะแหง่จิต  

จิตในอดีตปราศจากแก่นสารจะถือเอากไ็มไ่ด ้ 

จิตในปัจจบุันปราศจากแก่นสารจะถือเอาก็ไมไ่ด ้ 

แม้จติในอนาคตก็ปราศจากแก่นสารจะถือเอาก็ไม่ได้ดุจกัน 

ด้วยจติของสรรพสตัว์ทัง้ในอดีต ปัจจบุัน อนาคต ล้วนปราศจากแก่น

สารจะถือเอาก็ไมไ่ด ้ ดังนั้นสภาวะของรปู รส กลิน่ เสียง สัมผัส ธรรมา

ค าถามที่ 1  เรื่อง สรรพสัตว์ในโลกธาต ุ
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รมย์ และรปู เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ ก็ปราศจากแกน่สารถือเอา

ก็ไมไ่ดดุ้จกนั 

ตถาคตย่อมรู้ชดัแจม่แจง้ในจิตประพฤตติ่างๆนั้น 

 

 

ถาม  พระพุทธเจ้าได้แยกสรรพสัตว์ในโลกธาตุ ไว้กี่ประเภท กี่สภาวะ 

ตอบ   พระพุทธเจ้าไดแ้ยกสรรพสตัว์ในโลกธาต ุเปน็ประเภทต่าง ๆ ไว้

ดังนี ้คือ  

1. จักเป็นอัณฑะชะกําเนิด (กําเนิดโดยไข่ เช่น นก กา เป็ด ปลา 

เป็นต้น) ได้แก่บุคคลที่มีอดีตชาติเป็นคนโลภมาก ใช่เล่ห์

เพทุบาย ยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะตลอดชีวิต  ดังนั้นจึงต้องจม

ดิ่งโดยอัณฑะชะกําเนิด เป็นนก ฯ เป็นปลา  มักใหญ่ใฝุสูงเกิด

เป็นนก เห็นคนต้องบินหนึขึ้นสูง  บุคคลที่ลุ่มลึกด้วยเล่ห์เพ

อุบายตายแล้วเกิดเป็นปลา เมื่อเห็นคนต้องดําดิ่งสู่ท้องนที 

ค าถามที่ 2  ประเภทและสภาวะแห่งสรรพสัตว์ 
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2. จักเป็นชลาพุชะกําเนิด (กําเนิดโดยครรภ์มดลูก เช่น มนุษย์ ช้าง 

เป็นต้น) ได้แก่บุคคลผู้ซึ่งในอดีตชาติ ลุ่มหลงมัวเมาในกามเมถุน  

ดังนั้นจึงจมดิ่งเข้าสู่ครรภ์ ไปเกิดเป็นคน  เป็นสัตว์เดรัจฉาน ผู้

มักมากในกามคุณ  โดยตั้งอยู่ในวิสัยก็เกิดเป็นคน ผู้มักมากใน

กามคุณ โดยนอกวิสัยจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

3. จักเป็นสังเสทชะกําเนิด(กําเนิดโดยความชื้นเย็นหรือของสกปรก 

ได้แก่ หนอนในปลาเนา่ มอดในข้าวสาร เป็นต้น) ได้แก่บุคคลซึ่ง

อดีตชาติเห็นแก่กิน ชอบเนื้อ สุรายาเมา หาความสุขสําราญ จึง

ตกไปกําเนิดโดยความชื้นแฉะ เป็นตัวหนอน  

4. จักเป็นอุปปาติกะกําเนิด(กําเนิดโดยการเปลี่ยนร่าง เป็นสัตว์ที่

ผุดเกิดขึ้นโตทันที เช่น สัตว์นรก เปรตบางจําพวก หรือกําเนิด

โดยการเปลี่ยนร่าง เช่น ผีเสื้อ เป็นต้น)  ได้แก่บุคคลซึ่งอดีตชาติ

เป็นคนหลายจิตหลายใจไม่แน่นอน  หน้าไหว้หลังหลอก  เส

แสร้งแกล้งทํา  จึงตกไปเกิดเป็นแมลงผีเสื้อ ลอกคราบจากตัว

หนอนดักแด้ ขั้นสูงขึ้นผู้มีกุศลจิต ถือศีล ปฏิบัติธรรม บําเพ็ญ

บารมี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจิต จากชั่วเป็นดี เป็นอุบัติเทพ 

สภาวะแห่งสรรพสตัว์ มีดงันี้ 
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1. จักมีรูปก็ด ีไมม่ีรปูก็ด ี 

2. มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ดี 

 

 

ถาม ยังจะมีสรรพสัตว์ใดในอนาคตกาล สดับธรรมนี้แล้วบังเกิดศรัทธา

จิตขึ้นอีกหรือไม่ 

ตอบ   ยังมี เหตุเนื่องจาก เขามิใช่สรรพสัตว์ เขาเป็นสรรพสัตว์ชนิด

พิเศษไม่เหมือนสรรพสัตว์ทั่วไป แต่จักว่ามิใช่สรรพสัตว์เลยก็มิได้  ข้อนั้น

เพราะเหตุ สรรพสัตว์นั้น ปราศจากสภาวะแห่งสรรพสัตว์ ดังนั้นมันจึง

ถูกเรียกว่าสรรพสัตว์ 

 

   

 

ถาม  สรรพสัตว์ประเภทใดท่ีพระพุทธองค์กล่าวว่าหาได้ยากย่ิง 

ค าถามที่ 3 เร่ือง ผู้ปฏิบัติตามพระสูตรมิใช่สรรพสัตว์ 

ค าถามที่ 4  เรื่อง  สรรพสัตว์ประเภทพิเศษที่หาได้ยากยิ่งไม่

เหมือนสรรพสัตว์ต่าง ๆ ในโลกธาต ุ



 
 

 
 

ตอบ   พระพุทธองค์ทรงหยั่งรู้ว่า  ถึงประเภทของจิตประพฤติของ

สรรพสัตว์ต่าง ๆ ในโลกธาตุ   สําหรับสรรพสัตว์ประเภทพิเศษท่ีหา

ได้ยากยิ่งได้แก่ สรรพสัตว์ท่ีสดับพระสูตรนี้บังเกิดศรัทธาจิตขึ้น 

นับว่าเป็นสรรพสัตว์ประเภทพิเศษท่ีหาได้ยากอย่างยิ่งไม่เหมือน

สรรพสัตว์ทั่วไป 

 

ถาม  หากมีสรรพสัตว์ใดได้สดับพระสูตรนี้  แล้วบังเกิดความ

ศรัทธาซาบซึ้ งในธรรมอรรถรับปฏิบัติตาม  บุคคลเหล่านั้น

พระพุทธเจ้าได้แจ้งว่าเป็นสรรพสัตว์ประเภทใด 

ตอบ  หากมีสรรพสัตว์ใดได้สดับพระสูตรนี้ แล้วแลบังเกิดความ

ศรัทธาซาบซึ้งในธรรมอรรถรับปฏิบัติตาม สรรพสัตว์นั้นถูกนับว่า

เป็นบุคคลอย่างเยี่ยมยอดชนิดหาได้โดยยากทีเดียว 

 

 

ถาม   สภาวะแห่งลักษณะและสภาวะแห่งสรรพสัตว์เป็นเช่นใด 

ค าถามที่ 5 เรื่อง ความยอดเยี่ยมแห่งสรรพสัตว์ผู้ปฏิบัติพระ

สูตร 

ค าถามที่ 6  เรื่อง สภาวะแห่งลักษณะและสภาวะแห่งสรรพ

สัตว์ 
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ตอบ   พระพุทธเจ้ากล่าวว่า ลักษณะท้ังปวง โดยความจริงแล้ว ก็

ปราศจากสภาวะแห่งลักษณะ   และสรรพสัตว์โดยความจริงแล้ว

ปราศจากสภาวะแห่งสรรพสัตว์ดุจกัน      

                                     

 

ถาม   พระพุทธเจ้าอยู่ในทุกหนทุกแห่ง มีข้อความในพระสูตรใด

ยืนยันไว้ 

 ตอบ  จากข้อความในพระสูตรท่ีว่า สิ่งท่ีมีลักษณะท้ังปวง ย่อมเป็น

มายา ถ้าสามารถเห็นแจ้งว่ารูปลักษณะท้ังปวง โดยความจริงแล้วไม่

มีสภาวะแห่งรูปลักษณะ (ในรูปมีความว่าง)  ก็ย่อมเห็นตถาคตได้(ใน

ความว่างมีรูป)( รูปนั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเอง)      “ ผู้ใดจักเห็นเรา

ในรูป ฤาจักหาเราในเสียง ผู้นั้นย่อมชื่อว่าดําเนินทางท่ีผิด ย่อมไม่

สามารถเห็นตถาคตได้” 

 

ค าถามที่ 7  เรื่อง  พระพุทธเจ้าอยู่ในทุกหนทุกแห่ง 
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ถาม  ในกายสรรพสัตว์มีพุทธะสถิตย์อยู่หรือไม่ 

ตอบ  สิ่งที่มีลักษณะทั้งปวง ย่อมเป็นมายา ถา้สามารถเห็นแจง้ว่า

รูปลักษณะทั้งปวง โดยความจริงแล้วไม่มีสภาวะแหง่รูปลักษณะ (ในรูปมี

ความว่าง) ถา้พิจารณาเหน็ความว่างในรูปลักษณะ  ก็ยอ่มเหน็ตถาคตได้

(ในความว่างมรีูป  รูปนั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเอง )  

ในสรรพสัตว์ ลกัษณะของสรรพสัตว์ทั้งปวง  ย่อมเปน็มายา ปราศจาก

สภาวะแห่งสรรพสตัว์ เช่นกนั (ในรูปมคีวามว่าง) ถ้าพิจารณาเห็นความ

ว่างในลกัษณะแหง่สรรพสตัว์ ก็ย่อมเหน็ตถาคตได้(ในความว่างมีรูป  รปู

นั้นคือพระพุทธเจา้)  จากเหตุเราจงึกล่าวได้วา่พระพุทธเจ้าสถิตย์อยู่ใน

ทุกสรรพสัตว์ เปน็โพธิจติต์ในสรรพสตัว ์ ดังนัน้ทุกคนจงึมีโพธิจติต์อยู่ใน

ตนเอง จงึควรปฏิบตัแินวทางแหง่โพธิสตัว์ ตามแนวคาถา 4 บาท เพ่ือ

กําจัดกเิลสและความยดึมัน่ทวิภาวะที่ปกคลุมพุทธภาวะอยู่ออก เพ่ือการ

พัฒนาโพธิจิตต์แห่งตน  เพือ่นําไปสู่การเปดิญาณทวาร นําไปสู่การ

ค้นพบพุทธภาวะในจติของตน (ผู้เขียน) 

 

ค าถามที่ 8  เรื่อง พระพุทธเจ้าอยู่ในทุกสรรพสัตว์ 
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ถาม  การกล่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า เราเป็นผู้โปรดสรรพสัตว์ 

แท้จริงเป็นเช่นใด  

 ตอบ  โดยความจริงแล้วก็ไม่มีสรรพสัตว์ใดเลยอันพระพุทธเจ้าจัก

โปรด 

 ถ้าแลมีสรรพสัตว์อันพระพุทธเจ้าจักพึงโปรดไซร้ 

พระพุทธเจ้าก็มีความยึดถือผูกพันในอาตมะลักษณะ ปุคคละ

ลักษณะ สัตวะลักษณะ และ ชีวะลักษณะ   

ค าถามที่ 9  เรื่อง พระพุทธเจ้ากับการเป็นผู้โปรดสรรพสัตว์ 
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ถาม   ถ้าพระโพธิสัตว์ยังมีวาทะกล่าวว่าเราเป็นผู้โปรดสรรพสัตว์

ให้บรรลุนิพพานธาตุไซร้ กล่าวได้เหมาะสมหรือไม่ 

ตอบ  ก็หาชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ เพราะโดยความจริงแล้วถ้า

พระโพธิสัตว์ยังยึดติดว่าเป็นผู้โปรดสรรพสัตว์ให้บรรลุนิพพาน  ก็ยัง

มีความยึดติดอยู่ ทําให้โดยความจริงแล้วไม่มีสภาวะใดที่เรียกว่าพระ

โพธิสัตว์ 

 

ถาม  ปรมาณูในมหาตรีสหัสโลกธาตุ(ระบบจักรวาลท่ีมีดวงอาทิตย์

มากกว่าพันล้านดวง  ฯลฯ) มีปริมาณมากใช่ไหม 

ตอบ  มากมายนักแล้ว  

      ก็ปรมาณูเหล่านั้น โดยความจริงแล้วไม่มีสภาวะปรมาณูเลย 

ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า ปรมาณู  

ค าถามที่ 10  เร่ือง พระโพธิสัตว์กับการโปรดสรรพสัตว์ 

ค าถามที่ 11  เรื่อง  ปรมาณู 
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 โลกธาตุก็ไม่มีสภาวะแห่งโลกธาตุอยู่เลย ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า 

โลกธาตุ 

 

ถาม  ถาม กุลบุตร กุลธิดาใดๆถ้าพิจารณากระจายมหาตรีสหัสส

โลกธาตุให้เป็นผุยผงละเอียด  กองแห่งปรมาณูเหล่านั้นมีจํานวน

มากมายอยู่หรือไม่ 

ตอบ   มากมายนักแล้ว เพราะเหตุไฉน เพราะถ้ากองแห่งปรมาณู

เหล่านี้จักพึงมีสภาวะอยู่จริงไซร้ พระพุทธเจ้าก็จักไม่ตรัสว่ามีกอง

แห่งปรมาณูนั้น  

เพราะเหตุกองแห่งปรมาณู โดยความจริงแล้ว ก็ไม่มีสภาวะแห่งกอง

ปรมาณูอยู่เลย ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า กองปรมาณู 

 

 

ถาม  มหาตรีสหัสสโลกธาตุซึ่งพระสัมพุทธเจ้าตรัสนั้น โดยความ

จริงแล้วเป็นเช่นใด 

 ค าถามที่ 12   เร่ือง  ปรมาณู 

ค าถามที่ 13  เร่ือง โลกธาตุ 
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ตอบ  เพราะ ถ้าโลกธาตุพึงมีสภาวะอยู่จริงไซร้ ก็ชื่อว่าเป็นเอกฆน

ลักษณะ(รวมธรรมลักษณะหลายๆธรรมเข้าไว้ )พระตถาคตตรัสว่า

เอกฆนลักษณะ โดยความจริงแล้วก็ปราศจากสภาวะแห่งเอกฆน

ลักษณะ ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า เอกฆนลักษณะ 

เอกฆนลักษณะนั้นไม่มีสภาวะโดยตัวของมันเองอยู่เลย ก็แต่

ปุถุชนยึดถือว่ามีสภาวะโดยตัวของมันเองอยู่อย่างจริงแท้ 

มหาตรีสหัสสโลกธาตุ ซึ่งโดยความจริงแล้วปราศจากสภาวะ

ของมหาตรสีหัสสโลกธาตุ ดังนั้นจึงถูกเรียกว่ามหาตรีสหัสสโลกธาตุ 

 

 

 

ถาม  อุปมาดั่งจํานวนเมล็ดทรายในท้องคงคานทีแลมีแม่น้ําคงคา

เป็นอันมากนับด้วยเมล็ดทรายเหล่านั้น จํานวนแห่งเมล็ดทรายในคง

คานทีท้ังหลาย จักนับได้ว่ามากมายอยู่หรือไม่ 

ค าถามที่ 14  เร่ือง จ านวนเมล็ดทรายในแม่น้ าคงคา  ดวงดาว 

และจักรวาล 
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ตอบ  มากมายนักแล้ว เพราะคงคานทีเพียงลําพังเองก็ยังมีปริมาณ

มากจนมิอาจคํานวนได้ จักปุวยกล่าวไปใยถึงเมล็ดทรายในท้องคง

คานทีแต่ละแห่งเหล่านั้น 

      พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึง เมล็ดทรายในคงคานที โดยเมล็ดทราย

ทรงเปรียบได้กับดวงดาราในจักรวาล และแม่น้ําคงคาเปรียบได้กับ

จักรวาลหรือโลกธาตุ พุทธเกษตรโลกธาตุ เพราะจักรวาลถ้ามองด้วย

สายตาในยามค่ําคืนจะดูเสมือนแม่น้ําสีขาวในกลางท้องฟูายามค่ํา

คืนนั้นเอง (ผู้เขียน) 

 

 

 

ถาม  จํานวนเมล็ดทรายในท้องคงคานที เราพบว่ามีแม่น้ําคงคา

เป็นอันมากนับด้วยเมล็ดทรายเหล่านั้น จํานวนแห่งเมล็ดทรายในคง

คานทีท้ังหลาย จักนับได้ว่ามากมายเพียงใด 

ค าถามที่ 15  เรื่อง จ านวนปริมาณแห่งแม่น้ าคงคา  ดวงดาว 

และจักรวาล 
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ตอบ  มากมายนักแล้ว เพราะคงคานทีเองก็ยังมีปริมาณมากจนมิ

อาจคํานวนได้ จักปุวยกล่าวไปใยถึงเมล็ดทรายในท้องคงคานที

เหล่านั้น 

        นอกจากนี้พระพุทธองค์ทรงยังกล่าวถึงจํานวนมหาศาลแห่ง

แม่น้ําคงคาท่ีมีจํานวนมากมายเท่ากับเมล็ดทรายในแม่น้ําคงคา  

จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ในด้านจักรวาลของ

พระพุทธเจ้า ซึ่งแม่น้ําคงคาท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือแกแลกซี่ใน

อวกาศนั่นเอง ท้ังยังทรงทราบถึงจํานวนอันมากมายของกาแล็กซี่ใน

จักรวาลโดยได้เปรียบเทียบจํานวนไว้กับเมล็ดทรายท้ังหมดในแม่น้ํา

คงคาท่ีมีจํานวนมหาศาลยิ่งนัก จากการคํานวณของทางดาราศาสตร์

คาดว่าจํานวน จักรวาล ท่ีเปรียบได้กับโลกธาตุ พุทธเกษตร  มี

มากกว่าสามพันล้านจักรวาล(ผู้เขียน) 
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บทที่ 7 

ลักษณะแห่งตถาคตและพระอริยบุคคล 

 

 

ถาม  หากมีผู้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ พระพุทธเจ้า

ดําเนินอยู่ พระพุทธเจ้าประทับอยู่  ฤาตถาคตบรรทมอยู่อย่างนี้ไซร้   

บุคคลผู้กล่าวนั้นมีความเข้าใจในธรรมอรรถอันพระพุทธเจ้าได้แสดง

ไว้เพียงใด  

ตอบ   บุคคลผู้กล่าวนั้นมิได้เข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมอรรถอันเรา

แสดงไว้เลย  

โดยความจริงแล้วพระตถาคตปราศจากท่ีมาและปราศจากท่ีไป เหตุ

นั้นจึงชื่อว่าตถาคต 

“ตถาคต” นั้น คือสภาพความเป็นอย่างนั้นแห่งธรรมดาท้ังปวง 

ค าถามที่ 1 เร่ือง นามว่าคถาคต 
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ถาม  การท่ีพระพุทธเจ้ากล่าวว่า “ตัวเรา ตัวเรา” นั้น ความจริงเป็น

เช่นใด 

ตอบ   โดยความจริงแล้วก็ไม่มีตัวเราอยู่เลย ก็แต่ปุถุชนย่อมยึดถือว่า

มีตัวเราอยู่  แม้ปุถุชนก็เถอะพระพุทธเจ้ายังกล่าวว่า โดยความจริง

แล้ว ปราศจากสภาวะแห่งปุถุชน ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่าปุถุชน 

 

 

ถาม  พระพุทธเจ้ามีลักษณะแห่งวาทีเป็นเช่นใด 

ตอบ   พระพุทธเจ้ามีลักษณะแหง่วาทีดังนี้  

1) สัจจวาที   พูดความจรงิ คือ เวน้การพูดเท็จ พูดความจรงิ เว้นการ

พูดส่อเสียด  

2) ภูตวาท ี  พดูสิ่งที่เป็นจริง คอื คําพูดแนน่อนและคงที ่ 

3) ตถวาท ี   พูดอย่างไร ทําอยา่งนัน้   

ค าถามที่ 2   เรื่อง ตัวเรา 

ค าถามที่ 3  เรื่อง ลักษณะแห่งวาทีของพระพุทธเจ้า 
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4) อวิตถวาที  การกล่าวคําพูดที่ไม่ผิดไปจากความจริงของสภาพธรรม

นั้น  

5) อนัญญถวาที  การกล่าวคําพูดที่ไม่เป็นไปโดยประการอืน่จากความ

จริงอย่างนั้น 

พระพุทธเจ้าไดก้ล่าวยนืยันลักษณะวาทีของพระองค์  เพ่ือกระตุ้นความ

เชื่อมั่นในคําสอนที่พระองคไ์ด้ตรัสสอนในเรื่องอิสระจากความคิด และ

การขจดัความสาํคัญมั่นหมาย ที่เป็นคําสอนที่สําคญัยิ่งในพระสตูร

(ผู้เขียน)  

 

 

ถาม  พระพุทธเจ้ามีลักณะแห่งจักษุเป็นเช่นใด 

ตอบ   พระพุทธเจ้ามีลักษณะแหง่จกัษุดังนี้  

1) มีมังสะจกัษุ(ตาเนือ้) เห็นแตใ่นที่แจ้ง  ไม่เห็นในทีม่ืด  เหน็แต่

ข้างหน้า ไมเ่หน็ข้างหลงั 

ค าถามที่ 4  เร่ือง ลักษณะแห่งจักษุของ พระพุทธเจ้า 
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2) มีทิพจักษุ (ตาทิพย์) จักเห็นได้ทั้งข้างหนา้ ข้างหลัง ข้างนอก 

ข้างใน จะเห็นหมด ไม่มีสิง่ใดกั้นขวาง 

3) มีปัญญาจักษุ(ตาปญัญา) สามารถเหน็แจง้แทงทะล ุ ถงึความตืน้ 

ลึก หนา บาง ในอักษรอรรถ ตลอดจนกฎแหง่กรรมดี กรรมชั่ว 

ทั้งอดตีชาติ และอนาคตชาติ ประหนึง่วางแบอยู่ในฝุามอืตนเอง 

4) มีธรรมจักษุ(ดวงตาอันเหน็ธรรม)  สามารถเหน็พุทธธรรมในสมัย

แห่งกาล 3 มีความสะดวกดายนานับประการ  เผยแพรธ่รรม

ตามพื้นฐานของแต่ละคน โดยไม่พลาดโอกาส 

พระพุทธเจ้าไดเ้ทศนาเกี่ยวกับลักษณะแห่งจักษขุองพระพุทธเจ้า  

สิ่งนี้มคีวามสําคญัมาก คือ 

1) ในแง่การใช้จักษขุองพระองค์แบบต่าง ๆ ฝึกมองใหล้ึกใน

ธรรมชาติของสรรพสิ่ง  ได้ทรงแสดงให้เหน็ถงึความสําคญัของ

จักษุของพระองค์ที่มีศกัยภาพที่เป็นอจนิไตยทรงมองเหน็และ

รู้จักสิ่งมชีีวติจํานวนมากมายมหาศาล ที่มีอยู่ในระบบโลกธาตุ

เหล่านี ้ โดยทรงมองเห็นในรูป ความคิด จิต และอารมณ์

ความรู้สึกของทกุสรรพสตัว ์และพระองค์สามารถสั่งสอนสรรพ

สัตว์เหล่านั้นได้อย่างสอดคลอ้ง นอกจากนั้นสาํหรับบคุคลผู้มี
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ศรัทธาในพระสตูร  พระองค์ก็จะทรงมองเหน็เขาเหล่านั้นที่เป็น

สรรพสัตว์พิเศษที่เปล่งแสงแห่งโชติ ด้วยจักษขุองพระองค์ดว้ย

เช่นกนั 

2) ในแง่การใช้จักษขุองการเพ่งมองเห็นรปูลักษณะ สิ่งนี้มี

ความสาํคัญเพราะพระพุทธองค์ได้สั่งสอนแนวทางแหง่การ

พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้เหน็อย่างแจ้งชัดว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ไม่

ควรยดึถือ สิ่งต่าง ๆ เหลา่นัน้ล้วนเปน็ความว่าง   

โดยพิจารณาว่ารูปลักษณะทั้งปวงแท้จริง ไมม่ีสภาวะแห่ง

รูปลักษณะเลย  ไมต่้องไปยดึตดิหรือไปปรงุแต่ง 

       สําหรับการมองเห็นรูปลักษณะ  โดยรูปลักษณะความจริงก็คือ

ความคิดแบบหนึ่งนั่นเอง  เมื่อเราเกิดความคิดเกี่ยวกับบางสิ่ง ภาพ

ของสิ่งนั้นก็จะปรากฎอยู่ในความคิดของเรา  แต่เราต้องพิจารณาให้

ถี่ถ้วนว่ามันเป็นเพียงความคิดของเราเท่านั้น มันไม่ใช่สิ่งนั้นจริงๆ  

เป็นแต่เพียงความจําได้หมายรู้ของเราหรือสัญญาของเราเกี่ยวกับสิ่ง

เหล่านั้นเท่านั้น 

ตามองเห็น    ภาพจากตา รูปลักษณะ        (รูป) 

ตารับความรู้สึก     ความรู้สึกของตาจากลักษณะ        (เวทนา) 
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ตาจําภาพได้       ความจําได้ของตาจากภาพในสมอง   (สัญญา) 

ตาคิดปรุงแต่งภาพ    การปรุงแต่งภาพที่เห็น             (สงัขาร) 

ตารับรู้ภาพ            การรับรู้ภาพของตา             (วิญญาณ) 

ดังนัน้  เมื่อเราเพ่งพิจารณา จนพบสิ่งต่างๆ ในโลกนี้เปน็สูญญา

ตา เป็นความวา่ง โดยพิจารณาว่ารปูลักษณะทั้งปวง แทจ้ริงแลว้

ไม่มีสภาวะแหง่รูปลกัษณะ(เพราะว่าที่ใดกต็ามทีม่ีรปูลักษณะที่

นั้นเป็นมายา)  ไมต่้องไปยดึติด  เมื่อพิจารณารูปลักษณะแลว้  

ไม่มีสภาวะแหง่รูปลกัษณะ  ก็จะทําลายอวิชชา ตัดวงจร

แห่งปฏิจสมุปบาท  ทําลายอวิชชาใหส้ิ้นลง  ซึ่งจะทําใหเ้ป็น

มรรควิธสีู่อนตุรสมัมาสัมโพธิต่อไป (ผู้เขียน) 

 

 

 

ถาม  ถ้ามีบุคคลมากล่าวว่า พระสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามีอาตมะทัศนะ มี

ปุคคละทัศนะ มีสัตวะทัศนะ มีชีวะทัศนะ ดั่งนี้ไซร้ สุภูติ เธอมีความคิด

ค าถามที่ 5  เรื่อง พระสัมพุทธเจ้ากับการมีอาตมะทัศนะ 

มีปุคคละทัศนะ มีสัตวะทัศนะ มีชีวะทัศนะ   
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เห็นเป็นไฉน บุคคลนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมอรรถอันเราแสดงไว้

หรือไม่” 

 ตอบ   หามิ ได้   บุคคลนั้ น ไม่ เข้ า ใจแจ่มแจ้ ง ในธรรมอรรถอัน

พระพุทธเจ้าแสดงไว้เลย ข้อนั้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่า อาตมะ

ทัศนะ ปุคคละทัศนะ สัตวะทัศนะ ชีวะทัศนะ โดยความจริงแล้ว ก็

ปราศจากสภาวะแห่งอาตมะทัศนะ ปุคคละทัศนะ สัตวะทัศนะ ชีวะ

ทัศนะ ดังนั้นจึงเรียกว่า อาตมะทัศนะ ปุคคละทัศนะ สัตวะทัศนะ ชีวะ

ทัศนะ 

 

 ถาม  เราสามารถมองเห็นตถาคตได้โดยวิธีใด 

ตอบ   ไม่สามารถมองเห็นตถาคตได้จากรูปลักษณะของตถาคต  ไม่

สามารถมองเหน็ตถาคตได้จากรูปกายอันสมบูรณ์ของตถาคต  ไม่

สามารถมองเหน็ตถาคตได้จากสรรพลักษณะของตถาคต  ไม่สามารถ

มองเห็นตถาคตได้จากมหาปุริลักษณะ 32 ขอตถาคตบคุคลเหลา่ใด  

ยึดถือรปูกายของตถาคต 

บุคคลเหล่าใด  ยดึถือเสียงของตถาคต 

  ค าถามที่ 6  เร่ือง การมองเห็นตถาคต 
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พวกเขาเหล่านั้น  ทุม่เทความพยายามในมรรควิถีที่ผดิ  พวกเขา

เหล่านัน้จะไม่สามารถมองเห็นตถาคตได ้ เขาจะต้องมองผ่านธรรม  

ต้องอาศัยธรรมเป็นแนวทางชี้นํา  กระนัน้ธรรมชาตทิี่แทจ้ริงก็ไม่

สามารถมองเหน็ได้ดว้ยตา  และไม่มีทางที่ใครจะรับรู้ธรรมในลักษณะที่

เป็นวัตถุสิ่งของได้  

ตถาคตจะถูกมองเห็นได้จากผู้ที่เห็นว่ารปูลักษณะนัน้ปราศจากลักษณะ  

เพราะวา่อะไรกต็ามที่ตถาคตสอนว่ามรีูปร่างลักษณะจรงิแล้วหามีรูปร่าง

ลักษณะไม่  ที่ใดกต็ามปราศจากรูปร่างลกัษณะทีน่ั้นไม่มมีายา  

 

 

 

 ถาม  พระโสดาบนัจักสามารถนมสิการวา่ เราได้บรรลโุสดาปตัติผลได้
หรือไม”่ 

      พระสกทาคามีจกัสามารถมนสิการว่า เราได้บรรลุสกทาคามีผลได้
หรือไม่ “ 

  ค าถามที่ 7  เร่ือง พระอริยบุคคล 
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      พระอนาคามีจักสามารถมนสกิารว่า เราไดบ้รรลอุนาคามีผลได้
หรือไม่ “ 

      พระอรหันต์จักสามารถมนสกิารว่า เราไดบ้รรลอุรหัตตมรรคผลได้
หรือไม่ “ 

ตอบ   พระโสดาบนับุคคลนัน้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะกระแส ( วญิญาณ 6 รูป 

เสียง กลิน่ รส สัมผัสและธรรมารมณ์ )แตโ่ดยความจริงแล้วกไ็มม่ีสภาวะ

ใดที่เป็นผู้ชนะกระแส( วญิญาณ 6 รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและ

ธรรมารมณ์ )เลย ดงันัน้ถูกจงึเรียกว่าพระโสดาบนั ผู้ชนะกระแส

(วิญญาณ 6 รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและธรรมารมณ์) 

พระสกทาคามีชื่อว่าเป็นผู้จกัเวียนกลับมาเกดิอีกครั้งเดยีว แต่โดยความ

จริงแลว้กไ็ม่มีสภาวะใดเวียนกลับมาเกดิอีกครั้งเดียว ดงันั้นจงึถูกเรียกว่า 

พระสกทาคามี ผู้จกัเวียนกลบัมาเกิดอกีครัง้เดียว” 

พระอนาคามีชือ่ว่าเป็นผูไ้ม่เวียนกลบัมาอกีเกดิอีก แต่โดยความจริงแล้ว

ก็ไม่มีสภาวะใดที่ไม่เวียนกลบัมาเกดิอกี ดังนัน้จึงถูกเรียกว่า พระ

อนาคามี ผูไ้ม่เวียนกลบัมาเกิดอีก 

 พระอรหันต์มชีื่อว่าเปน็ผู้มธีรรมที่เรียกว่าอรหนัต(์ธรรมที่สําเร็จสู่

นิพพาน) แตโ่ดยความจริงแล้วก็ไม่มีสภาวธรรมทีเ่รียกวา่อรหนัต์(ธรรมที่
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สําเร็จสู่นิพพาน) ดังนัน้จึงถกูเรียกว่าพระอรหนัต์ ผู้มธีรรมที่เรียกว่า

อรหนัต์(ธรรมที่สําเร็จสู่นิพพาน)   

หากพระอริยะบุคคลระดับใดจักพึงมนสิการว่า  เราบรรลุอย่างนีไ้ซร้ ก็

ชื่อว่าได้ยดึถือในอาตมะลกัษณะ ปคุคละลกัษณะ สตัวะลักษณะและ 

ชีวะลักษณะเข้าแลว้  

 

 

 ถาม  พระองค์ตรัสว่าในหมู่ผู้พระท่ีปฏิบัติสมาธิอยู่ในปุาท่ีสงบอัน

ยอดเย่ียมนั้น ได้แก่ สุภูติ ซึ่งเป็นผู้ยอดเยี่ยมท่ีสุดในหมู่พระท่ีปฏิบัติ

สมาธิอยู่ในปุาที่สงบ  

สุภูติจะกล่าวว่า ตัวเขาเป็นเป็นผู้ยอดเยี่ยมท่ีสุดในหมู่พระที่ปฏิบัติ

สมาธิอยู่ในปุาที่สงบ ได้หรือไม่  

รู้ชัดแจ่มแจ้งในจิตพฤตติต่างๆนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไฉน  

ตอบ   ถ้าสุภูติยังกล่าวว่า ตัวเขาเป็นเป็นผู้ยอดเยี่ยมท่ีสุดในหมู่พระ
ท่ีปฏิบัติสมาธิอยู่ในปุาท่ีสงบ อย่างนี้ไซร้ พระพุทธเจ้าจักไม่ตรัสว่าสุ

  ค าถามที่ 8  เร่ืองพระอริยบุคคล 
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ภูติเป็นผู้ยอดเย่ียมท่ีสุดในหมู่พระท่ีปฏิบัติสมาธิอยู่ในปุาท่ีสงบ  
โดยความจริงแล้วสุภูติมิไดย้ึดถือในปฏิปทาเลย ฉะนั้นพระองค์จึง
ตรัสยกย่องว่า สุภูติเป็นผู้ยอดเยี่ยมท่ีสุดในหมู่พระที่ปฏิบัติสมาธิอยู่
ในปุาท่ีสงบ” 
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บทที่ 8 

ค าสอนส าคัญท่ีแฝงเร้นในพระสูตร 
 

ในประเทศไทยการศึกษาธรรมในวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

ของพระสงฆ์หรือฆราวาสธรรมเป็นส่วนใหญ่จะใช้หนังสือพระสูตร

ฉบับท่ีแปลมากจากภาษาสันกฤตมาเป็นภาษาจีนของท่านมหาเถระ

เสวี้ยนจังหรือพระถังซําจ๋ัง ท่ีได้คัดลอกพระสูตรนี้มาจาก

มหาวิทยาลัยนาลันทา และไดแ้ปลออกมาเป็นฉบับภาษาจีน  โดย

พระสูตรฉบับภาษาจีนนี้ท่ีแปลเป็นภาษาไทย  ท่ีนิยมกันมากอย่าง

แพร่หลายได้แก่  พระสูตรฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทยของท่านเสถียร 

โพธินันทะ  นับว่าเป็นเพชรเม็ดงามในการแปลพระสูตรศาสนาพุทธ

ฝุายมหายาน ท่านได้ใช้ศัพท์บัญญัติที่สูงส่งและมีความงดงามท้ัง

ทางด้านภาษาและกวีนิพนธ์  ท่ีข้าพเจ้าได้ใช้เป็นหลักในการศึกษา

พระสูตรนี้ตั้งแต่แรกเริ่ม  แต่ก็พบอุปสรรคหลายประการในการ

เข้าถึงความเข้าใจในพระสูตร  ด้วยศัพท์สูงต่าง ๆ ท่ีบัญญัติไว้แต่เดิม
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และท่ีบัญญัติขึ้นใหม่  ตลอดจนความระย่นย่อของการเข้ารหัสไว้ใน

ถ้อยคําต่าง ๆ ของพระสูตร  

แต่ต่อมาภายหลังได้มีโอกาสศึกษาวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

ฉบับท่ีแปลจากภาษาสันกฤตเป็นภาษาอังกฤษ ของ Edward 

Conze (แปลเป็นภาษาไทย โดย นิรนาม) และหนังสือเพชรตัด

ทําลายมายา ของ ติช นัท ฮันห์ (แปลเป็นภาษาไทย โดย สดใส 

ขันติวรพงศ์ ) เปรียบเทียบกับพระสูตรฉบับท่ีแปลจากภาษา

สันสกฤตเป็นภาษาจีนโดยพระมหาเถระเสวี้ยนจังหรือพระถังซัมจั๊ง 

(แปลโดยท่านอาจารย์เสถียร โพธินันธะ) พบว่ามีเนื้อหาหลาย

ข้อความท่ีแตกต่างกันท้ังท่ี ต่างกันเล็กน้อยมีความหมายเดียวกัน 

และท่ีแตกต่างกันอย่างมาก มีความหมายท่ีไม่เหมือนกันเลย รวมท้ัง

มีหลายข้อความเมื่อเปรียบเทียบกันก็ขาดหายไปเลยก็มี  นอกจากนี้

เนื้อหาสําคัญที่เป็นจุดเน้นในพระสูตรก็เสมือนถูกซ่อนเร้นไปก็มี 

          ข้าพเจ้าเมื่อศึกษาเปรียบเทียบแล้ว ได้พบส่วนสําคัญท่ี

อาจจะขาดการเน้นย้ําให้เห็นความสําคัญเด่นชัด  ท้ังท่ีเป็นเรื่องท่ี

สําคัญมากต่อการพัฒนาจิตสู่ความหลุดพ้นได้แก่การค้นพบธรรมอัน
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สําคัญยิ่งในเรื่องอิสระจากความคิดและ การละความยึดมั่นต่อ

ความสําคัญมั่นหมายตลอดจนโพธิสภาวะ รวมท้ังความงดงามของ

บทสุดท้ายของพระสูตร ท่ีเป็นเพชรท่ีแฝงเร้นอยู่ในพระสูตร และมี

ความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาจิตระดับสูง จึงได้หยิบยก

ข้อความในส่วนนี้มาขยายความในบทสุดท้าย เพื่อประดับหัวแหวน

ของพระสูตรนี้ให้สมบูรณ์ย่ิงต่อไป 

 

 

 ถาม  จงแสดงคําสอนสําคัญท่ีแฝงเร้นในพระสูตรในเรื่อง อิสระ

จากความคิด 

ตอบ   คําสอนสําคัญที่แฝงเร้นในพระสูตรเรื่อง อิสระจากความคิด 

พระพุทธเจ้าได้เทศนาไว้ดังนี้ 

 ถ้าแม้นผู้ใดได้ฟังพระสูตรนี้ แล้วบังเกิดศรัทธาเลื่อมใส 

เข้าใจและรับปฏิบัติบุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นเลิศหาได้ยากแท้ 

  ค าถามที่ 1  เรื่อง อิสระจากความคิด 
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 จิตของบุคคลนั้นจะไม่ถูกครอบงําด้วยอาตมะลักษณะ ปุคค

ลักษณะ สัตวะลักษณะ และชีวะลักษณะ เพราะว่า ความคิด

เกี่ยวกับอาตมะลักษณะ ปุคคลักษณะ   สัตวะลักษณะ และชีว

ลักษณะ  นั้น แท้จริงแล้วมิใช่ความคิด เนื่องจาก บรรดา

พระพุทธเจ้าท้ังปวงได้พระนามว่าพระพุทธเจ้า ก็เพราะท่านเหล่าน

นั้น ล้วน เป็นอิสระจากความคิด 

 เมื่อพระโพธิสัตว์บรรลุถึงพุทธจิต รู้ตื่น รู้เบิกบาน เป็นนิจ 

อย่างไม่มีใครเสมอเหมือนนั้น ท่านต้องละทิ้งความคิดทั้งปวง ท่าน

ย่อมไม่ยึดมั่นผูกพันอยู่กับ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส และ 

ธรรมารมณ์ จิตท่านย่อมลุถึงความไม่ยึดมั่นผูกพันอยู่กับส่ิงใด  

           จิตของคนปัจจุบันท่ีชอบดํารงจิตอยู่ในความคิด โดยสมอง

วนเวียนไปมากับความคิดในอดีต ความคิดในอนาคต โดยไม่

พยายามดํารงจิตอยู่ในปัจจุบัน  สร้างให้เกิดตัวตนการยึดติด ทําให้

ชีวิตเป็นทุกข์   ดังนั้นการละทิ้งความคิดท้ังปวง ไม่ถูกครอบงําด้วย

อาตมะลักษณะ ปุคคลักษณะ สัตวะลักษณะ และชีวะลักษณะ 

(ความคิดตั้งอยู่ท่ีฐานคิดในส่วนสมอง) จิตของ 
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บุคคลนั้น (จิตตั้งอยู่ท่ีฐานใจ) และให้วางสติกําหนดรู้ไว้ที่ฐานกาย 

(ทําอานาปานสติ พิจารณาด้วยสติปัฎฐาน4) จิตย่อมไม่ยึดมั่นผูกพัน

อยู่กับ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส และ ธรรมารมณ์ ทําให้จิตย่อมลุถึง

ความเป็นอิสระไม่ยึดมั่นผูกพันอยู่กับส่ิงใดบรรลุจิต  รู้ตื่น รู้เบิกบาน 

เป็นนิจ อย่างไม่มีใครเสมอเหมือน 

 

 

 

 ถาม   จงแสดงคําสอนสําคัญที่แฝงเร้นในพระสูตรในเรื่อง 

ความสําคัญมั่นหมายและการตรัสรู้ท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ 

 ตอบ  ความสําคัญแห่งความสําคัญมั่นหมายและการตรัสรู้ท่ีถูกต้อง

สมบูรณ์ 

การความสําคัญมั่นหมาย 

ความสําคัญมั่นหมาย(นันทิ หรือ ความเพลิน) หมายถึง การตั้ง
ความหวังเกินกําลังตน การไม่รู้จักประมาณตน การตั้งอยู่ในความ
ประมาท การไม่รู้จักคบคน 

ค าถามที่ 2  เรื่อง ความส าคัญมั่นหมาย 



 
 

 
 95 

การไม่แยกแยะดีหรือชั่ว การเป็นคนว่ายากสอนยาก การเป็นคนมี
ศรัทธาไม่มั่นคง 

การเป็นคนเชื่ออะไรง่าย ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ เป็นท่ีมาแห่ง
ความยากลําบากภายหลังท้ังสิ้น 

ถ้าพวกเขาได้ละเสียถึงความสําคัญมั่นหมาย 

พวกเขาจะไม่มีการยึดมั่นถือผูกพันในอาตมะลักษณะ (ไม่ยึดมั่นใน
ตัวตน) 

และปุคคละลักษณะ(ไม่ยึดมั่นบุคคล มีจิตที่สมดุล ไม่เลือกรักเลือกชัง) 
ไม่ยึดถือผูกพันในสัตวะลักษณะ(ไม่ยึดถือในชันธ์ห้า ประกอบด้วย รูป 
เวทนา(ความรู้สึก  พอใจ ไม่พอใจ เฉย ๆ ) สัญญา(ความจําได้หมายรู้)  
สังขาร(ความคิดปรุงแต่ง) วิญญาณ(ความรู้แจ้งแห่งอารมณ์ทางตาหูจมูก
ลิ้นกายใจ)  

และต้องไม่ยึดถอืผูกพันในชีวะลักษณะ(สภาวะชีวติแห่งสรรพสัตว์ที่เวียน
ว่ายในวัฎสงสาร )พวกเขาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยแท้จริง 

นั่นคือสิ่งที่รับรู้วา่เป็นสิ่งมชีีวิต วิญญาณหรือบุคคลจริง ๆ แล้วหามีความ
รับรู้ในลักษณะดังกล่าวไม่ 



 
 

 
 96 

สําหรับพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ได้ละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้ง
ปวงไว้เบื้องหลังแล้ว 

สําหรับพระโพธิสัตว ์สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ หลังจากที่เขาได้ขจัดความสําคัญ
มั่นหมายทั้งหมดแล้ว ก็ควรจะยกระดับความคิดของเขาไปยังจุดสูงสุด 
นั่นคือ การตรัสรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 เขาควรจะสร้างความคิดอย่างหนึ่งขึ้น เป็นความคิดยังไม่
จําเป็นต้องอาศัย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ เป็นความคิดที่
ไม่อิงอาศัยใดๆ ทั้งสิ้น ก็เพราะว่าการองิอาศยัใดๆแท้จริงแล้วหาได้มีการ
อิงอาศัยไม่ 

 

 ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงสั่งสอนโพธิสัตว์ว่าองค์ใดบําเพ็ญทาน
ด้วยความสําคัญมั่นหมาย อุปมาดั่งบุคคลเดินอยู่ในความมืด เขาจะไม่
เห็นสิ่งใด แต่ถ้าโพธิสัตว์บําเพ็ญทานโดยละความสําคัญมั่นหมายแล้ว
ไซร้ อุปมาดั่งบุรุษตาดีเดินอยู่กลางแดด เขาย่อมเห็นทุกสีสันทุก
รูปทรง 

 ทําไมพระโพธิสัตว์ควรจะบริจาคทานในลักษณะเช่นนั้น เป็น
เพราะว่าความสําคัญมั่นหมาย(การรับรู้) เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เท่ากับ 
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การไม่สําคัญมั่นหมาย     (ไม่รับรู้) เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตท่ี
กล่าวถึงแล้วนั้นโดยแท้จริงหามีสิ่งมีชีวิตใดเลย 

1) ท่ีกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าการบริจาคทานโดยมีวามสําคัญมั่น
หมาย จิตยังมีความยึดมั่นติดกับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
ธรรมารมณ์ จิตยังมีการยึดมั่นในอาตมะลักษณะ ปุคคละ 
กษณะ สัตวะลักษณะและชีวะลักษณะ เท่ากับว่าความคิดยัง
ไม่อิสระ 

ดังนั้น การท่ีตถาคตตรัสให้พระโพธิสัตว์ 

 กําหนดความสําคัญมั่นหมาย(การรับรู้)เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 
เท่ากับ การไม่สําคัญมั่นหมาย(ไม่รับรู้)เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 

 หมายถึง พระโพธิสัตว์บริจาคทานไปแล้ว ไม่เกิดสภาวะ
ความสําคัญมั่นหมายหรือความไม่สําคัญมั่นหมายต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆ 

 นอกจากนี้สิ่ งมีชีวิต ท่ีกล่าวถึงแล้วนั้นโดยแท้จริงหามี
สิ่งมีชีวิตใดเลย ทําให้การบริจาคทานก็ยังไม่ทราบเลยว่ามีสิ่งมีชีวิต
หรือไม่มีสิ่งมีชีวิตมารับบริจาคทานนั้น 

 ทําให้การบริจาคทานเป็นลักษณะท่ีไม่รู้ให้ใคร และไม่รู้ว่า
จริงๆ แล้วมีใครรับไปหรือไม่  หรือบางทีไม่รู้ว่าได้บริจาคอะไรเป็น
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ทาน ก็ย่อมทําให้การบริจาคทานของพระโพธิสัตว์เป็นกุศลสูงสุด
ตามท่ีพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ (ผู้เขียน) 

ผู้ไม่สําคัญมั่นหมายแล้ว จะไม่เกิดนันทิ (ความเพลิน) โดยการใช้
ธรรมะจากพระสูตรเพื่อสนับสนุนได้แก่ 

 

 นั่นไม่ใช่ของเรา           (เนตังมะมะ) 

 นั่นไม่ใช่เรา                (เนโสหมสมิ) 

 นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา    (นเมโสอัตตา) 

 สิ่งของท้ังหลาย           ไม่ใช่ส่ิงของ 

 ชีวิตทั้งหลาย              ไม่ใช่ชีวิต 

  
ค าถามที่ 3  เรือ่ง การมองสรรพสิ่ง จากบทสดุท้ายของพระ

สูตร (ฉบับ Edward Conze แปลจากภาษาสันกฤตเป็น

ภาษาอังกฤษ) 



 
 

 
 

 

 

ถาม    จงอธิบาย บทสุดท้ายของพระสูตร ท่ีกล่าวว่า 

        การเห็นดวงดาวว่าเป็นตะเกียงนั้นเป็นการมองเห็นที่ผิดพลาด 
เหมือนกับ การแสดงที่หลอกลวง(การแสดงมายากล) หยดน้ําค้าง หรือ 
ฟองน้ํา ความฝัน สายฟูา หรือ เมฆหมอก สิ่งเหล่านี้หามีตวัตนที่เที่ยงแท้
ไม่ ดังนั้น ในการมองสรรพสิ่ง บุคคลพึงพิจารณาว่าอะไรเป็นเงื่อนไข
เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วย 

ตอบ   สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ สามารถเปลี่ยนไปได้เพราะมีการ
อาศัยร่วมกันกับสิ่งอื่น ดังเช่น น้ํา เมื่อไปอาศัยอยู่กับความร้อน มันจะ
กลายเป็นไอ เมื่อไอน้ําไปอาศัยอยู่กับความเย็น ก็จะกลายเป็นฝน เมื่อ
น้ําไปอาศัยอยู่กับความเย็นจัดมาก น้ําก็จะกลายเป็นน้ําแข็ง เพราะ
อาศัยร่วมกับสิ่งอื่น แต่ธาตุแท้ของน้ําก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ที่
เปลี่ยนไปก็เพราะมีการอาศัยร่วมกันกับสิ่งอื่นเท่านั้น 

 ดุจดั่งดินเหนียวที่ใช้ปั้นหุ่น  ไม่ว่าดินเหนียวนั้นน้ําจะถูกปั้นเป็น
เทวดาที่แสดงความเป็นกุศล หรือจะถูกปั้นเป็นอสูรกายที่แสดงความ
เป็นอกุศล  แต่ไม่ว่าจะปั้นเป็นอะไรแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ ที่เสกสรรขึ้นก็
เป็นดินเหนียวเช่นกัน ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะดีหรือชั่ว กุศลหรืออกุศล 
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ธรรมหรืออธรรม ล้วนเป็นสิ่งเดียวกันทั้งสิ้น  สิ่งที่ เปลี่ยนไปล้วน
เปลี่ยนไปด้วยเหตุปัจจัยที่เราต้องพิจารณาให้ละเอียดและลึกซึ้งถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง 

แมแ้ต่ใจของคน บางครั้งดีใจ บางครั้งเสียใจ แต่ความดีใจหรือ
เสียใจเหล่านีห้าได้เป็นคุณสมบัติทีต่ายตัวไม่เปลี่ยนแปลงของใจไม ่ แต่
มันเกดิขึน้และมนัอาศัยร่วมกันกับสิ่งอืน่ต่างหาก  เพราะใจแท้ๆ ของเรา 
คือความวา่งเทา่นัน้  

แก่นแท้ของสรรพสิ่งเป็นความว่าง  แม้ในทางปรากฏการณ์จะดู
เหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นานา อันเนื่องมาจากการอาศัย
ร่วมกันกับสิ่งอื่นก็ตาม  แต่ตัวแก่นแท้ของสรรพสิ่งหาได้เปลี่ยนแปลงไม่ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเราและทุกสรรพสิ่งมิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
จํากัดอยู่เฉพาะตัว แต่ทว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและธรรมธาตุ
รอบตัว รวมแม้กระทั่งตอ่เนือ่งขึน้ไปถึงดวงดาว อวกาศและจักรวาล  ดั่ง
คํากล่าวที่ว่าผีเสื้อโบยบิน เกิดพายุแผ่นดินสะท้านสะเทือน  เด็กดอกไม้
สะเทือนไปถึงดวงดาว  ทําให้การพิจารณาสรรพสิ่งควรตอ้งพิจารณาดูว่า 
อะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วย ดูว่าอะไรเป็นปัจจัยที่
ก่อกําเนิด  อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ดับไป ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งเพ่ือให้
มองให้ทะลุถึงธรรมชาติแห่งทุกสรรพสิ่ง  
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 ถาม   จงแสดง คาถา 4 บาท  และความสําคัญของคาถา 4 บาท
มาให้ทราบ 

 ตอบ  คาถา 4 บาท  เป็นแนวทางการปฏิบัติจิตขั้นเบื้องต้นสําหรับ
ผู้ท่ีปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ 4 ข้อ   

       ซึ่งคาถา 4 บาทในพระสูตรก็ไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนว่าอะไรคือ
คาถา 4 บาท ในบางอรรถกถา  ได้แก่อรรถกถาวัชรปรัชญาปารมิตา 
โดย พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ จากหนังสือ วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร 
สํานักพิมพ์เลี่ยงเชียง ได้เขียนไว้ดังนี้ 

“คาถา 4 บาท เป็นระดับชั้นในวิถีดําเนิน 4 ขั้น สําหรับผู้
แสวงพุทธธรรม  ได้แก ่ 

บาทท่ี 1  เรียกว่า ศูนย์กาย   

ความหมาย กายนั้นบิดามารดาเป็นผู้ให้กําเนิด มีทวารท้ัง 4 
ไหลตลอดเวลา นานาปฏิกูล ธาตุ 4 อันประสานรวมกันอยู่ ย่อมจะ
เสื่อมสลายในท่ีสุด  ผู้มีสติปัญญา ประจักษ์แจ้งว่า กายเป็นมายา ใช้

ค าถามที่ 4 เรื่อง  คาถา 4 บาท 
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กายอันเป็นมายานี้ศึกษาพุทธ บําเพ็ญศีล ปฏิบัติธรรม เรียกว่า เห็น
แจ้งศูนย์กาย  

บาทท่ี 2 เรียกว่า ศูนย์ใจ 

ความหมาย หันมาดูใจตน ไวท่ีสุด มีสภาวะเหมือนมี  
สภาวะดับเหมือนไม่มี ประจักษ์แจ้งใจจริงแท้  ตื่นตลอด  ไม่หลง
เลอะ ไม่หันเหแปรปรวนตามความคิดอันฝันเพ้อ  เรียกว่า เห็นแจ้ง
ศูนย์ใจ 

บาทท่ี 3  เรียกว่า ศูนย์ภาวะ 

ความหมาย หันมาดูภาวะเดิมสงบนิ่ง  เข้าถึงโดยความรู้สึก 
เปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุด  ประจักษ์แจ้งชัด ตื่นเองแจ้งเอง ท้ังสงบท้ัง
เคลื่อนไหว เรียกว่า เห็นแจ้งศูนย์ภาวะ     

บาทท่ี 4  เรียกว่า ศูนย์ธรรม 

ความหมาย หันมาดูธรรมสูตร อันตถาคตแสดงนั้นล้วนเป็น
ธรรมวิถี โน้มนําอันสะดวกดาย  อุปมาดังน้ําล้างฝุุนละออง  เปรียบ
ประหนึ่งปุวยไข้ให้ยา  ได้เห็นแจ้งใจตน แจ้งศูนยน์ธรรมแล้วไข้หาย 
หยุดยา  เรียกว่า  เห็นแจ้งศูนย์ธรรม 
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อรรถธรรมของคาถา 4 บาทนี้  เป็นประตูนําไปสู่การพ้นของ
ปุถุชน  เข้าสู่อริยมรรคตถาคตสมัยแห่งกาล 3 สําเร็จเป็นพุทธ
โพธิสัตว์บําเพ็ญตามระดับขั้นนี้ 

เห็นแจ้งบาทท่ี 1 แล้วบําเพ็ญตามอรรถธรรม  จักบรรลุโสดา
ปัตติผล 

เห็นแจ้งบาทท่ี 2 แล้วบําเพ็ญตามอรรถธรรม  จักบรรลุสกิ
ทาคามิผล 

เห็นแจ้งบาทท่ี 3 แล้วบําเพ็ญตามอรรถธรรม  จักบรรลุ
อนาคามิผล 

เห็นแจ้งบาทท่ี 4 แล้วบําเพ็ญตามอรรถธรรม  จักบรรลุ
อรหัตผล 

คาถา 4 บาทนี้  ได้เปิดประตูพุทธธรรมไว้กว้าง  หากยึดถือปฏิบัติ
และนําไปประกาศแสดงแก่คนอื่น ๆ ทําให้ผู้ได้สําเหนียกเห็นแจ้งใน
พุทธทิฐิ ย่อมจะสําเร็จเป็นพุทธ  ดังนั้นจึงได้บุญมหาศาล  อันบุญ
กุศลท่ีได้รับนั้น จะประเสริฐเลิศล้ํา ยิ่งกว่าการบริจาคทานด้วยสัต
รัตนะ ” 
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แต่ผู้รู้ในธรรมบางท่านจับเอาลักษณะ 4 ประการในพระสูตร 
ท่ีได้กล่าวถึงบัญญัติสําคัญ 4 ประการในเรื่องการท่ีผู้ท่ีปรารถนาใน
การเป็นพระโพธิสัตว์ต้องไม่มีความยืดถือในสิ่ง 4 สิ่งต่อไปนี้ได้แก่
การไม่มีความยึดถือผูกพันในอาตมะลักษณะ ปุคคละลักษณะ สัตวะ
ลักษณะ และชีวะลักษณะ มาเป็นคาถา 4 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) ต้องไม่มีความยืดถือผูกพันในอาตมะลักษณะ (ไม่ยึดมั่นใน
ตัวตน) 

2) ต้องไม่มีความยืดถือผูกพันในปุคคละลักษณะ(ไม่ยึดมั่น
บุคคล มีจิตท่ีสมดุล ไม่เลือกรักเลือกชัง)  

3) ต้องไม่ยึดถือผูกพันในสัตวะลักษณะ(ไม่ยึดถือในชันธ์ห้า 
ประกอบด้วย รูป เวทนา(ความรู้สึก  พอใจ ไม่พอใจ เฉย ๆ ) 
สัญญา(ความจําได้หมายรู้ )  สังขาร(ความคิดปรุงแต่ง) 
วิญญาณ(ความรู้แจ้งแห่งอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ)  

4) ต้องไม่ยึดถือผูกพันในชีวะลักษณะ(สภาวะชีวิตแห่งสรรพสัตว์ที่
เวียนว่ายในวัฎสงสาร ) 
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   สําหรับผู้เขียนได้ให้ความสําคัญกับการไม่มีความยึดถือผูกพัน
ในอาตมะลักษณะ ปุคคละลักษณะ สัตวะลักษณะ และชีวะลักษณะ มา
เป็นคาถา 4 บาท ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ปรารถนาเป็นพระ
โพธิสัตว์ เพราะเป็นสิ่งที่มีการเน้นย้ําอย่างเด่นชัดในพระสูตรต่างกับใน
อรรถกถาซึ่งค่อนข้างแปลกแยกออกไป ซึ่งคงต้องให้ผู้อ่านและผู้รู้ใน
ธรรมพิจารณา แต่ไม่ว่าจะยึดมั่นในแบบใดก็คงต้องสําเร็จในธรรมทุก
วิถีทางแน่นอน 

นอกจากนี้ในความคิดของผู้เขียน ยังให้ความสําคัญกับอีกสาม
สิ่งที่ควรต้องไม่ยึดถือผูกพัน  ได้แก่ 

1) ต้องไม่ยึดถือผูกพันอยู่ในการบําเพ็ญทาน  ไม่ยึดผลแห่งการ
บําเพ็ญทาน ไม่ยึดบุคคลที่เราบําเพ็ญทาน ไม่ยึดกับวัตถุ
ทานที่เราบําเพ็ญทาน ไม่ยึดรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
ธรรมารมณ์ จากการบําเพ็ญทาน ที่เรียกว่า ต้องมีความรัก
แบบไม่มีเงื่อนไข 

2) ต้องละความยึดมั่นต่อความสําคัญมั่นหมาย  

3)   ต้องละความยดึมัน่ตอ่ความคิด โดยด ารงจิตให้มีอิสระจาก

ความคดิ 
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ในความคิดผู้เขียนอาจจะจัดสามข้อนี้ ปรับเป็นข้อใดข้อ

หนึ่งของคาถา 4 บาท ก็ได้ เนื่องจากสามข้อนี้ก็เป็นจุดเน้น

สําคัญในแนวทางปฏิบัติตนในพระสูตรเช่นกัน 

สําหรับอานิสงส์ของการบริจาคทานของการเผยแพร่พระ

ธรรม คาถา 4 บาทจากเนื้อหาในพระสูตร 

1) ถ้ามีกุลบุตร กุลธิดาใดๆได้สละร่างกายกอบท้ังชีวิตอันมี

ประมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกบริจาคทาน 

เปรียบกับหากมีบุคคลได้ปฏิบัติตามพระสูตรนี้แม้ท่ีสุด

เพียงคาถา 4 บาท ประกาศแสดงอรรถแก่บุคคลอื่น  ซึ่ง

บุคคลท่ีได้ปฏิบัติตามพระสูตรนี้แม้ท่ีสุดเพียงคาถา 4 

บาท ประกาศแสดงอรรถแก่บุคคลอื่น ย่อมมีบุญกุศล

มากมายย่ิงกว่า 

2) หากมีบุคคลนําเอาสัปตรัตนะมีปริมาณเต็มทั่วอสงไขย
โลกธาตุอันไม่มีประมาณมาบริจาคทาน  เทียบกับผู้ปฏิบัติใน
พระสูตรแต่ถ้ามีกุลบุตร กุลธิดาใดๆตั้งจิตปรารถนาต่อพระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิ มาปฏิบัติตามซึ่งพระสูตรนี้แม้ที่สุด
คาถาเพียง 4 บาท เขารับปฏิบัติ เล่าเรียนสาธยายก็ดี  
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ประกาศแก่ผู้อื่นก็ดี ย่อมมีบุญกุศลวิเศษยิ่งกว่าผู้บริจาคทาน
นั้นเสียอีก 

3) สรุปอานิสงส์จากพระสูตรของผู้ที่ปฏิบัติประพฤติตามพระ
สูตรแม้ที่สุดเพียงคาถา 4 บาท และสามารถเจริญสาธยาย
พระสูตรได้ 

 

 บุคคลน้ันนับว่าเป็นบุคคลน้ันได้บรรลุส าเร็จซึ่งคุณานิสงส์อัน 
อย่างเยี่ยมยอดชนิดหาได้โดยยาก 

 บุคคลดังกล่าวน้ัน เป็น ผู้ได้รับความส าเร็จแล้วในธรรมอัน
เป็นยอดสูงสดุซึ่งหาได้โดยยาก บุคคลดังกลา่วน้ัน พระพุทธ
องค์  ย่อมทราบชดัอยู่ซึ่งผูน้ั้น  

 ย่อมเห็นอยู่ซึ่งผู้น้ัน จักส าเร็จบรรลุคุณานิสงส์อันจักประมาณ
มิได้และไม่มีขอบเขต 

 บุคคลดังกล่าวน้ันจักบรรลุคุณานิสงส์ซึ่งประมาณมิได้ กล่าว
มิได้ ปราศจากขอบเขต และเป็นอจินไตย   บุคคลผู้เช่นน้ีชื่อ
ว่าเป็นผู้แบกคอนพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิของพระตถาคต  
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 บุคคลดังกล่าวผู้ที่สดับพระสูตรน้ีบังเกิดศรัทธาจิตขึ้น นับว่า
เป็นสรรพสัตว์ประเภทพิเศษที่หาได้ยากอย่างยิ่งไม่เหมือน
สรรพสัตว์ทั่วไป  

 บุญกุศลของผู้น้ันจักโอฬารยิ่งกว่าผู้ท าทานด้วยสัปตรัตนะ
อันมีค่า ซึ่งมีปริมาณเต็มเปี่ยมดุจเมล็ดทรายในคงคานทีทั่ว
มหาตรสหัสโลกธาตุมาบริจาคทาน  

 บุญกุศลของผู้น้ันจักโอฬารยิ่งกว่า ผู้ที่ท าทานด้วยการสละ
ร่างกายกอบทั้งชีวิตอันมีประมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานที
ออกบริจาคทาน 

 บุญกุศลของผู้น้ันยิ่งกว่า ผู้ที่ท างานด้วยในยามเช้าจักบริจาค
สรีระกายอันมีประมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกเป็น
ทานก็ดี ในยามกลางวันยังจักบริจาคสรีระกายอันมีปริมาณ
ดุจเมล็ดทรายในคงคานทีออกเป็นทานก็ดี แม้ในยามเย็นก็ยัง
จักบริจาคสรีระกายอันมีปริมาณดุจเมล็ดทรายในคงคานที
ออกเป็นทานก็ดี เขาจักสละสรีระตลอดกาลนับหลายร้อยพัน
หมื่นโกฏิกัลป์อันไม่มีประมาณ ออกบริจาคเป็นทานอยู่ตลอด  

 บุญกุศลของผู้นั้นเพียง 1 ส่วน มากกว่าบุญกุศล 100 ส่วนของ
พระพุทธเจ้าที่ เคยได้เฝูาพระทีปังกรพุทธเจ้า และได้เฝูา
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พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย นับจํานวนแปดร้อยสี่พันหมื่นองสไขย
นิยุตะองค์ 

 บุญกุศลของผู้นั้นยิ่งกว่าบุคคลที่นําเอากองแห่งสัปตรัตนะเท่า
ขุนเขาพระสุเมรุทั้งหลายใน มหาตรีสหัสสโลกธาตุมาบริจาค
ทาน 

 บุญกุศลของผู้นั้นยิ่งกว่าบุคคลที่นําเอาสัปตรัตนะมีปริมาณเต็ม
ทั่วอสงไขยโลกธาตุอันไม่มีประมาณมาบริจาคทาน    

 ผลของอานิสงส์ของผู้ปฏิบัติ เผยแพร่และเจริญสาธยายพระ
สูตร กรณีท่ีถูกดูหมิ่นย่ํายีจากบุคคลอื่น  บุคคลนั้น อัน
อกุศลกรรมแต่ปางหลังชาติก่อนสมควรแก่การจบลงสู่อบาย
ทุคคติภูมิ แต่เมื่อเขาได้รับการดูหมิ่นย่ํายีจากคนอื่นในภพ
ปัจจุบัน อกุศลกรรมแต่ปางก่อนจึงดับศูนย์ บุคคลนั้นจัก
บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 

 

4) อานิสงส์แห่งสถานท่ีใดมีผู้ได้ประกาศแสดงพระสูตรนี้ 
แม้ที่สุดคาถาเพียง 4 บาท  จากพระสูตรมีดังนี้ 



 
 

 
 

 ณ.สถานท่ีนั้นแลเป็นพระสถูปเจดีย์ ควรแก่การเคารพพนม
ไหว้กระทําการประทักษิณ และนําบุปผาชาตินานาพรรณมา
เกลี่ยบูชา 

  ณ สถานท่ี นั้น ทวยเทพมนุษย์และอสูรในโลกท้ังหลายถึง
กระทําสักการบูชาดุจพระพุทธสถูปวิหาร   

  ณ สถานท่ีนั้น ย่อมชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดับอยู่ 
และมีพระอัครสาวกสํานักอยู่ 

การปฏิบัติตามคาถา 4 บาท  เป็นคาถาภาคสรุปเนื้อหาการ
ปฏิบัติตนของวัชรปรัชญาปารมิตาสูตรอย่างสั้นให้จดจําง่าย โดยท่ี
มุ่งให้ผู้ปฏิบัติจิตปลุกเมล็ดพันธ์โพธิจิตต์ในดวงจิตให้ตื่นขึ้น  เพื่อให้
เข้าสู่พุทธภาวะ ที่เป็นจิตเดิมแท้อนับรสิุทธิ์ของมนุษย์ ที่มีความสดใสว่าง
ดุจดวงอาทิตย์    

ที่มนุษย์ยังไม่ได้เข้าถึงจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะที่อยู่ในจิตใจของ
เราทุกคน เป็นพราะในดวงจิตมีเมฆหมอกสีดําที่เกิดจากกิเลสและการ
ยึดติดในความเป็นทวิภาวะ   ทําให้ตัวเราตกอยู่ในความทุกข์  เมื่อการ
ปฏิบัติจิตตามคาถา 4 บาท ได้ทําให้เกิดการจางคลายลงของกิเลสและ
ทวิภาวะที่เป็นเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่  
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แนวทางปฏิบัติพระพุทธองค์ได้ทรงกําหนดให้ยึดเส้นทาง
อริยมรรคเป็นเส้นทางสําคัญสู่โลกุตรธรรม โดยการศึกษาหาความรู้จน
เกิดสัมมาทิษฐิ ความคิดที่ชอบ  เข้าใจในอริยสัจ 4 ปฏิจสมุปบาทอิ
ทัปจัจยตา ฯ เกิดสัมมาสังกับปะ ความดําริชอบ มีจิตคิดละจากกาม
พยาบาทเบียดเบียน สัมมาวายะมะ มีความเพียรชอบ จิตว่องไวจําแนก
สิ่งที่เป็นกุศล และสิ่งที่เป็นอกุศล ทําสิ่งที่เป็นกุศลให้เจริญขึ้น และละ
เลิกทําในสิ่งที่เป็นอกุศล สัมมาวาจา เจรจาจบ ละจากการพูดคําเท็จ พูด
คําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ พูดฟูุงซ่าน สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ 
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาสติ มีสติชอบพระองค์ทรงกําหนดให้
สติปัฎฐาน 4 เป็นทางสายเอก  โดยการดํารงจิตให้มีสติรู้ตัวตนอยู่
ตลอดเวลาด้วยการฝึกอานาปานสติ 4 เพ่ือฝึกกายในกาย ที่เรียกว่ากาย
ลม พร้อมฝึกสติให้ดํารงอยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ เพ่ือฝึกฝนเหลาจิตให้มี
ความว่องไวเฉียบทันตอ่ความคดิจรที่เข้ามาในดวงจิต พร้อมฝึกเวทนาใน
เวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ตามลําดับ  การปฏิบัติจิตดังกล่าว
เป็นพัฒนาสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานไปในตัว สุดท้ายสัมมา
สมาธืโดยการฝึกให้ได้ในระดับญาณ 1-4 (นอกจากนี้ยังสามารถฝึกสม
ถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานตามแนวทางสูญญตาตามเคล็ดลับใน
มหาสูญญตาสูตรและจูฬสูญญตาสูตร กําหนดจิตแสงโชติในกายสุกสว่าง
ดั่งดวงอาทิตย์พร้อมแผ่เมตตาและพลังโชติไปทั้งสิบทิศ ) 
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เพ่ือพัฒนากายรู้ ภายใต้พลังแห่งธาตุ 4 สร้างให้เกิดการเติบโต
ของกายรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการงอกงามของโพธิจิตต์ในตถาคตครรภ์ 
พัฒนาความสุกสว่างแห่งแสงโชติ ภายใต้สมถะรูปและอรูปฌาน พร้อม
กับการพัฒนาจิตสร้างให้เกิด ให้มีจิตอิสระจากความคิด ละความสําคัญ
มั่นหมายในดวงจิต   

ขั้นต่อไปคือขั้นการเข้าสู่โลกุตระ ทําได้โดยการละการยึดติดใน
สิ่งทั้งปวงและในทุกสภาวะ ดุจดั่งทารกที่คลอดออกจากครรภ์มารดาที่มี
สายรกต้องตัดขาดออกจากสายรก หลุดพ้นจากตถาคตครรภ์ด้วยการละ
การยึดติดจากสิ่งทั้งปวง เกิดเป็นพุทธะเป็นการพัฒนาโพธิจิตต์ใน
ระดับสูง  

สรุปจะเห็นได้ว่า การเดินทางอริยมรรค หรือที่เรียกว่ามรรค 8 
เป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องการการดําเนินสู่การหลุดพ้น 
การไม่เดินทางตามอริยมรรคอาจทําให้ผู้เดินทางแสวงหาความหลุดพ้น
ต้องเสียเวลาและทรัพยากรมากมายกับการเดินที่ผิดทาง ที่เรียกว่าเกิด
มิจฉาทิษฐิ ทําให้หลงผิดการในฝึกฝนตน และห่างไกลจากความพ้นทุกข์
ท้ังกิเลสก็มิอาจลดละเบาบางลงได้   
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นอกจากนี้การกําจัดกิเลสในชั้นของทวิภาวะ สิ่งสําคัญจะต้อง
ดํารงจิตอยู่ในแนวทางแห่งสูญญตา  เพ่ือให้ละการยึดติดต่อทวิภาวะ
หรือภาวะที่เป็นคู่ ต่าง ๆ ฯลฯ ด้วยการให้จิตดํารงอยู่ในความเป็นสูญ 
จิตเป็นเลข 0 จิตเป็นกลาง ไม่บวก ไม่ลบจิตไม่แกว่งไกลด้วยอํานาจของ
ทวิภาวะ และดํารงจิตไว้อย่างนั้นจนเป็นวสี ในที่สุดก็จะสามารถชําระ
ล้างดวงจิตที่มีเมฆหมอกแห่งกิเลสและทวิภาวะ  

ขั้นตอนสุดท้ายให้ปฏิบัติตามคาถา 4 บาท เพ่ือปลุกโพธิจิตต์ให้
ตื่นขึ้นจากการยึดถือผูกพันอาตมะลักษณะ ปุคคละลักษณะ สัตวะ
ลักษณะ ชีวะลักษณะ และการบําเพ็ญทาน ด้วยจิตใจที่ละความยึดมั่น
ต่อความสําคัญมั่นหมาย และด ารงจิตให้มีอิสระจากความคิด ก็จะ
สามารถทําให้โพธิจิตต์ในตถาคตครรภ์เจริญรู้ตื่น รู้เบิกบาน สามารถ
ค้นพบจิตเดิมแท้ ที่เป็นพุทธภาวะที่สถิตย์อยู่ในตน   
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This completes the Diamond-Cutter of Perfect 

Wisdom 

จบพระสูตรวา่ดว้ยเพชรตดัแห่งปัญญาที่สมบูรณ์ 

 

 

ขอขอบคุณผู้ร่วมสบทบทุนบริจาคพิมพ์หนังสือพระสูตรฉบับนี้ 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช)      20,000 บาท 

อาจารย์ชิงหลิงไค (Mr.Xing LinKai)           4,000 บาท       

อาจารย์ธีรวัจน์  ไชยภาณุวัฒน์ (อ.เคี้ยง)    3,000 บาท 

อาจารย์เสารีย์ บุญนาค      2,000 บาท 

คุณอลิสา        1,000 บาท 


