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570619_พ่ อครู ทส
ี่ ั นติฯ เรื่อง วิปัสสนาญาณ ๑๖ โดยลึกซึ้ง

การขาดการเยีย่ มเยียนภิกษุและการฟังธรรมเป็ นความเสื่ อมใน ๗ ข้อความเสื่ อมของชาวพุทธที่พพจ .ตรัสไว้
การปฏิบตั ิธรรมที่จะปฏิบตั ิศีล สมาธิ ปั ญญา เป็ น นั้น ปั ญญาคือผล ตัวรู ้ เป็ นมรรคด้วยแล้วปฏิบตั ิได้ผลก็
คือปัญญาที่รู้ผล ใน ทาน ศีล ภาวนา , ภาวนาคือการเกิดผล วิมุติ วิมุติญาณทัสสนะคือผล ผูป้ ฏิบตั ิเป็ น ลักษณะจิตที่
เกิดผลคือ หลัก ๕ วิ
วิตก วิจยั วิจาร วิมุติ วิจกั
วิตก คือเร่ิ มดาริ มีการดาริ ในกามหรื อพยาบาทไหม ? คุณต้องวิจยั เป็ น วิจยั ถึงเหตุ ว่ามีกามหรื อพยาบาทมา
ปนไหม วิจยั ได้ รู ้กอ้ นความคิดสังขารจิตอันหนึ่ง พอดาริ มา ก็วจิ ยั ได้ มันจะปรุ งเป็ นสังขารเป็ นอารมณ์ ความรู ้สึก
รู ้สึกชอบ ชัง ทุกข์สุข แล้วคุณก็ดูเหตุ แห่งสุ ขทุกข์
เมื่ออวิชชา ก็คือไม่รู้ แต่ถา้ ปฏิบตั ิคุณจะเร่ิ มรู ้ มีธาตุรู้ ที่ชดั เจน ว่าจะต้องมีสัญญากาหนดรู ้นามรู ป (เป็ น
นามธรรมที่ถูกรู้) โดยอาการ ลิงค นิมิต คุณก็เกิดญาณที่เป็ นตัวรู ้ ไปรู ้จิตเจตสิ ก ซึ่ งไม่ใช่ไปรู ้โครงร่ าง ที่ไปเข้าใจว่า
กายคือมีแต่โครงร่ าง ไม่เข้าถึงนามธรรม เมื่อเข้าใจเช่นนี้จิตไม่มีทางบรรลุธรรมได้
หรื อคุณจะเห็นเป็ นรู ปเป็ นร่ างแต่ก็ตอ้ งรู ้วา่ เอานามธรรมเป็ นหลัก อย่างพระโมคคัลลานะ ที่เป็ นสายเจโต
จะติดมีรูปร่ างเสี ยเยอะ
พอคุณสามารถวิจยั ได้ จาก กาย เวทนา ก็มีธมั วิจยั สัมโพชฌงค์รู้เหตุ ว่าคือ ราคะ โทสะได้ ก็รู้สักกายะ
สักกะ แปลว่า ของตัวเราเอง องค์ประชุมของสัตว์นรก เทวดา มีการแยกแยะรู ้องค์ประชุม ว่ามีตวั ตนอะไร
เป็ นราคะหรื อโทสะ อย่างไร ก็คือวิจาร รู ้วา่ อารมณ์เราเป็ นแบบไหน ?
เมื่อ ได้ผลก็มีวมิ ุติ แล้วก็ตอ้ งเห็นแจ้ง มีวมิ ุติญาณทัสสะ (วิจกั )
เราต้องรู ้จกั อัตตา เป็ น กายสังขาร เป็ นองค์รวมของการปรุ งแต่ง พอผัสสะปุ๊ ปมันปรุ งแต่งเป็ น วิญญาณเลย
เป็ นสุ ขเป็ นทุกข์ แล้วแสดงออกเป็ นวิญญัติรูป ต้องรู้อตั ตา ๓ มีโอฬาริ กอัตตา และมโนมยอัตตา คือ รู ปที่สาเร็ จด้วย
จิต คุณต้องรู้
ต้องรู้วโิ มกข์ ๘
๑. ผูม้ ีรูป(รู ปฌาน) ย่อมเห็นรู ปทั้งหลาย (รู ปี รู ปานิ ปัสสติ) จิตจะต้องรู้จกั รู ป (รู ปคือสิ่ งที่ถูกรู ้)
๒. ผูไ้ ม่มีความสาคัญในรู ปภายใน (๑๐/๖๖) ย่อมเห็นรู ปทั้งหลายในภายนอก (อัชฌัตตัง อรู ปสัญญี เอโก พหิทธา
รู ปานิ ปัสสติ) . (พค.แปลว่ามีสัญญาใส่ ใจในอรู ป คือรู ้ท้ งั รู ปภายนอก ไปจนถึงรู ปภายใน ต้องเห็นทุกเวลา แม้ข้ นั
อรู ปก็ตอ้ งใส่ ใจกาหนด)
ต้องกาหนดรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก ทั้งรู ปและอรู ป มีรูปด้วยและอรู ปด้วย รู ้หมดเลย แม้สูงสุ ดเป็ นเทวดา
สู งสุ ด ของเมถุนสังโยค ๗ ก็ไม่ได้ เป็ นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งแล้วไปยินดีอย่างนั้นก็ไม่ได้
มโนมยอัตตาคืออัตตาที่เราเนรมิตเอง เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรมีเลย สู งสุ ด
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อรู ปอัตตา ก็คือส่ิ งที่ถูกรู ้หรื อรู ป อย่างละเอียดลงไปถึงที่สุด สัญญา ย นิจจานิ ทุกอย่างไม่เที่ยง อย่างพระที่
ท่านไปกันสองรู ป เจอผูห้ ญิงตกน้ า พระองค์หนึ่งก็อุม้ ขึ้นมาเลย พระอีกองค์ก็ติดใจว่าผิดศีล พอช่วยเสร็ จก็เดินกัน
ออกมา พระอีกองค์ก็ติดใจว่าท่านทาผิดศีล ไม่อยากเดินร่ วมด้วย พอมาถึงวัดก็วา่ ท่านอุม้ ได้อย่างไร ผิดศีล พระที่อุม้
ผูห้ ญิง บอกว่าผมวางไปนานแล้วท่านยังอุม้ มาอยูห่ รื อ ? ก็คือท่านมีกุศลจิต แต่ถา้ ท่านมีอกุศล มีกามก็เป็ นกิเลสของ
ท่าน แต่อย่างน้อยท่านก็มีกุศลจิต
คนที่มีอตั วาทุปาทาน ก็คือเข้าใจได้แค่วาทะว่าตนไม่มีอตั ตา แล้วไปหาว่าคนอื่นยึดวาทะ แต่ตนเองได้แต่ยดึ
วาทะว่าอัตตาไม่มี แล้วคาว่านิรัตตาคือคนที่เข้าใจว่าอัตตาไม่มี
ในสุ ริยเปยยาล ข้อที่ ๕ คือทิฏฐิ คือ หลักการ หลักเกณฑ์ ซึ่ งมีมากมาย เป็ นล้านๆทิฏฐิ จึงไม่เที่ยง มีความ
เจริ ญได้ไม่จบ ตามหลักมรรคองค์ ๘ ที่สัมมาทิฏฐิ เป็ น
๑.
ปัญญา-รู้เห็นจริ งตามสัจจะของจริ ง (ปัญญา) .
๒. ปัญญินทรี ย ์ (ปัญญินทริ ยงั )
๓.
ปัญญาพละ (ปัญญาผลัง) . . มีพลังงาน static แฝง
๔.
ธัมมวิจยั สัมโพชฌงค์ (ธัมมวิจยั สัมโพชฌังโค) . .
๕.
ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ทิฐิรอบในที่เจริ ญขึ้น .
๖.
องค์แห่งมรรค (มัคคังคะ) มีพลังงาน Dynamic แฝง
(พตปฎ. เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)
เมื่อปฏิบตั ิจะเกิดตัวชาญฉลาด รู ้มีธมั วิจยั มีสายของสัมมาทิฏฐิ และมีองค์แห่งมรรค เจริ ญเป็ นสภาพ
หมุนรอบเชิงซ้อนสมบูรณ์แบบ
ทิฏฐิ คือความรู ้ความเข้าใจ ความเห็น จนเป็ นทฤษฎีปฏิบตั ิ จนเป็ นองค์ธรรมทิฏฐิก็เลื่อนขึ้นเป็ น ตามลาดับ
ต่อมาก็เป็ น ความไม่ประมาท เป็ นยาดา หากประมาทเมื่อไหร่ ก็เสร็ จ พพจ .ประมวลลงไปที่ความไม่
ประมาท แม้คุณจะเก่งทฤษฎีอย่างไร ก็ตอ้ งไม่ประมาท แล้วก็ต่อด้วยโยนิโสมนสิ การ อย่าประมาท อย่าไปต่อให้ไม่
เอา อย่าเสี่ ยงอย่าประมาท ต้องให้ดีระมัดระวังถ่อมตนไว้ อย่าไปเอาเกินตน แล้วสุ ดท้ายถึงจะไปที่โยนิโสมนสิ การ
ถ้าไม่เข้าใจโยนิโสมนสิ การ คุณจะไปปฏิบตั ิมรรคได้อย่างไร?
ใน ๗๓ ญาณนั้น มี ญาณที่พพจ.ตรัสไว้ ๖ ญาณ ส่ วนของสาวกบัญญัติน้ นั มี ๖๗ ญาณ
สังกัปปะ ๗ เป็ นองค์ธรรมที่ตอ้ งรู้ ตักกะ
ตักกะคือตัวแรกเร่ิ ม ที่เกิด คุณต้องตามรู ้ พอรู ้ทนั มาเป็ นตักกะ คุณต้องวิจยั วิจาร ไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่
สามารถเข้าใจกิเลส กาจัดกิเลสได้ มันก็ลดลงจางคลายได้ เป็ นวิมุติได้ แล้วก็ตอ้ งรู ้ในวิมุติน้ นั เรี ยกว่า วิจกั ขณ์ ได้ วิ
คือของสู ง เจริ ญ เราล้างตัวที่โลกเขาติด จนไม่มี ก็เหลือแต่สิ่งที่อาริ ยบุคคลมี คนธรรมดามีไม่ได้ คา วิ ใส่ เข้าไป
ต่างๆ เช่น กามวิตก รู ้กามได้เพราะมีวติ ก วิจยั รู ้ตวั การก็กาจัดกาม จนวิราคะ ไปเรื่ อยๆ ปั จจเวกขณ์ ทบทวนไป
เรื่ อยๆ เมื่อทาได้แล้ว
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ตักกะ วิตกั กะ สังกัปปะ คือกระบวนการปฏิบตั ิธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ จะมี อัปปนา พยัปปนา เจตโสอภินิ
โรปนา คือการตกผลึก เป็ นสมาธิ อัปปนาแน่วแน่ พยัปปนาแนบแน่น เจตโสอภินิโรปนาปั กมัน่ เป็ นคุณสมบัติ
สู งขึ้น เจริ ญขึ้น นี่คือสมาธิ คือความตั้งมัน่ โดยรู ้ๆเห็นๆไม่ได้หลับตาเป็ นสมถะ แต่มีวปิ ั สสนามีปัญญารู ้แจ้ง มีท้ งั เจ
โตที่ตกผลึกด้วย
เมื่อกระทบสัมผัสมีปัญญาแยกนามรู ปได้ มีธมั วิจยั ได้ตวั กิเลส แล้วก็กาจัดมัน วิธีการกาจัด มีวกิ ขัมภนป
หานก็เป็ นอัตโนมัตของคนก็กดข่มอยูแ่ ล้ว มันมีราคะหล่นตลอดทางเลย ส่ วนคนมีโทสะก็ตกหล่นตลอดทางเลย คุณ
ก็ตอ้ งเก็บงาไว้ให้ดี หรื อเข้าใจว่าแสดงออกไปไม่ถือหรอกจริ งใจธรรมชาติอย่างฝรั่งก็วา่ ไป แต่คนเอเชียว่าไม่ได้ แต่
อย่างไรก็ตอ้ งมีความละอายเช่นกัน มันมีอยูม่ นั น่าอายทั้งนั้น มันมีก็อย่าไปประเจิดประเจ้อ แต่คนที่เขาไม่ถือก็ทา
ประเจิดประเจ้อไป
ิ่ นกว่า
ผูใ้ ดปหานด้วยวิกขัมภนะก็ได้ชวั่ คราว ไม่มีพลังสลาย ด้วยไฟวิเศษ ไฟฌาน เป็ นพลังความรู ้ที่รู้ยงเกิ
ตัวอวิชชา ปั ญญามันมีพลังงาน เป็ นอุณหธาตุ เป็ นพลังงานเหนือชั้นกว่ากิเลสได้ ทาให้กิเลสละลายไปได้ มี
คุณสมบัติพิเศษ คาว่าฌา คือความรู ้มีฤทธิ์ ไปสลายกิเลส
เร่ิ มต้นมีวปิ ั สสนาญาณ มีอุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ส่ วนอาการของการรู ้ความไม่เที่ยง เป็ นอนิจจตา มันถึง
ขีด หากคุณจะปรุ งแต่งมันก็เพิ่มพลัง แต่ถา้ ไม่ปรุ งแต่งมันก็ลงได้ทุกคน ยังไงมันก็ลง ความฉลาดก็รู้วา่ เรายึด
นอกจากยึดก็ปรุ ง หยาบ ไอ้บา้ มันบ้าจริ งๆ แต่ถา้ คุณไม่เพิ่มคุณจะชะลออย่างไรมันก็ลง จะชะลออย่างไรมันก็ลง
คุณอย่าไปเติมมันก็แล้วกัน เร่ งทางจิตแล้วก็หามาบาเรอมันอีกมันก็อว้ น กี่เด้ง ทุกคนก็เคยมาทั้งนั้นเลย
ิ
อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ คือตัวเริ่ มรู ้วา่ มันอย่างไรก็จบก็ลงแต่คุณโง่เองที่ไปเติมมันเอง คุณเพ่มมากเท่
าใด
มันก็ตกตะกอนเท่านั้น แต่ถา้ คุณไม่เพิ่มมันก็ลดลง
ภังคานุปัสสนาญาณ ภังค คือการแตกทาลายเลิกล้มไป มันมีแต่พงั กับพัง ความฉลาดเราจะสู งขึ้น ไม่ใช่ไป
บังคับให้ฉลาดนะ หากไม่เกิดก็ยงั ไม่เกิด แต่ถา้ ปฏิบตั ิก็จะเกิดญาณ มีแต่มาหาพัง แล้วเราก็ไปประคองรักษาให้มนั
ต่อไปได้อย่างไร สักวันมันก็ตอ้ งล้มละลายทาลายเลิกล้มไปสักวัน ต้องมีญาณปั ญญารู ้ฉลาด และฉลาดเหล่านี้เกิด
จากฉฬายตะ คือฉลาดทางทวาร ๖
ถ้าชอบแล้วเอามาเสพเสวยก็พงั แต่ถา้ ไม่เสพเสวย รู ้วา่ อย่าไปยึดมัน่ ถือมัน่ ก็ลดวางได้แต่ถา้ จะเอาให้ได้ก็
พยาบาท ใส่ อาสวะอนุสัยเลย แต่ถา้ วางก็ไม่ติดยึดติดใจ ก็ไม่มีพลังต่อ ปฏิบตั ิง่ายๆก็คือ สัมผัส รู ้ นิ่ง เฉย วาง ก็ดีคุณ
ิ คุณไม่รู้จกั ว่ากิเลสมันมีลีลาบทบาทอย่างไร คุณได้แต่สมถะ แต่ไม่เกิดปั ญญา
ไม่ตอ้ งใส่ พลังดูด ตกตะกอนเพ่มแต่
ลึกละเอียด เป็ นญาณปั ญญาโดยลาดับ ก็จะเห็นอนิจจัง
ถ้าคุณยึดไม่วางมันก็ตกตะกอนหมักหมมในอนุสัย แต่คนเราไม่รู้หรอกว่าเราสะสมลงในอนุสัย คุณไม่
ศึกษาก็ไม่รู้ ว่าตนเอาลงใส่ อนุสัยไหม? เข้าใจว่าช่างมันเถอะ
ภยตูปัฏฐานญาณ คือญาณที่รู้และกลัวว่ามันไม่น่าได้น่ามี คนที่ไม่ได้แล้วคุณจะผลัก ไม่เอาแล้วชังแล้ว
แม้แต่ใครอยูใ่ กล้เราเราก็ไม่อยากให้อยู่ นี่คืออัตตาที่ซอ้ นขึ้นมาเป็ นตัวกูของกู ยิง่ ลูกนี่วา๊ กเลย เอามาทาไม ? ที่ตวั เอง
กว่าจะเอาออกได้ สรุ ปแล้ว เราสู งขึ้นก็จะเห็นเป็ นโทษ
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อาทีนวานุปัสสนาญาณมันมีแต่โทษกับโทษ ไม่ใช่คุณ จะเห็นว่าเรานี่ไปแบกเอาสิ่ งที่มนั เป็ นความไม่ดีไว้
ไปหลงว่าเป็ นความดี คุณจะฉลาดชัดขึ้น เมื่อเห็นโทษก็นิพพิทา
นิพพิทานุปัสสนาญาณ เบื่อหน่ายคลายจาง
มุญจิตุกมั ยตาญาณ คือปลดปล่อยวาง วางด้วยปั ญญา ไม่ได้กดข่มเลย
สั่งสมเป็ นอเนญชาภิสังขาร จึงเกิดสังขารุ เปกขาญาณ เรายิง่ เฉยยิง่ วางก็ยงิ่ บริ สุทธิ์ ยงิ่ ขึ้น จิตก็มุทุกมั มัญญา
จิตหัวอ่อนปรับให้ดีง่ายเร็ วไว มีการงานอันเหมาะควรมากขึ้น เพราะเรามีความชานิชานาญมากขึ้นๆ แกล้วกล้าๆ
ผูท้ ี่ท่านทาได้แล้วก็จะประมาณเก่งขึ้น ไม่ทาเพื่ออามิสใดๆ ก็จะมีแต่จะทาน้อยลง พพจ.ก็เลยต้องเข็นไม่ให้
สันโดษในกุศล
นามรู ปปริ เฉทญาณ คือ มีญาณ รู้ นาม รู ป
ปั จจยปริ คหญาณ คุณต้องรู ้วา่ ทุกอย่างมาแต่เหตุปัจจัย
ในอริ ยสัจ ๔ ทุกข์ มีเหตุคือ สมุทยั คือตัณหา แต่ถา้ ปฏิบตั ิจะได้ผลนั้น ต้องมีสมุทยั คือ ผัสสะ เมื่อคุณ
สามารถมีญาณ นามรู ปฯ และปั จจยฯ ก็จะมี
สัมมสนญาณ รู ้เห็นความวนเวียน ทุกอย่างมีแต่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทั้งนั้นเลย
ส่ วนท้ายอีก ๔ ในญาณ ๑๖ ก็มี
๑๓.โคตรภูญาณ ญาณรู้ หัวต่ อ ตัดโคตรขึน้ สู่ อาริยภูมิ คือญาณตัดโคตร อย่ างมาบวชหรือมาอยู่กบั หมู่มิตรดี ก็ตัด
โคตรบุคคลเลย แต่ กเิ ลสคุณยังไม่ ได้ จางคลายแต่ ตัดโคตรศีล ตั้งใจมาทิศนีแ้ ล้ ว แต่ จิตของเราไม่ ได้ ตัดโคตร คุณก็มา
ปฏิบัติ จนโคตรแห่ งผีอบาย เปรต อะไรก็ตาม ไปติดดอกจาปาทีโ่ ต๊ ะนี่ เราประทับใจดอกจาปาเราก็ติดโคตรดอก
จาปา จนกว่ าคุณจะมาล้ างทาลาย ความติด ก็ตัดโคตรทางจิต ไม่ เหลือโคตรแห่ งสั ตว์ คุณเปลีย่ นโครตแห่ งสั ตว์ เป็ น
โคตรตระกูลของเทวดาทีไ่ ม่ ใช่ เทวดาสมมุติ ทีไ่ ปเข้ าใจว่ าได้ ใหญ่ ได้ เบ่ งได้ เสพสุ ขเป็ นตามสมมุติโลกกิเลสก็หนาๆๆ
แต่ ว่านี่กเิ ลสลดๆๆ คุณก็ต้องมีญาณ มีโคตรภูญาณ คือญาณรู้ ว่าคุณหมดกิเลส มีจิตวิมุติ แต่ วมิ ุติญาณทัสสะคือจิตรู้
ว่ าคุณตัดโคตร ญาณทีร่ ้ ู ว่าเราจบกิจแล้ ว เป็ นกตญาณ นี่คือตัวแท้ ตัวจบ
๑๔.มัคคญาณ ญาณรู ้ภาวะของอริ ยมรรคแต่ละขั้นๆ
๑๕.ผลญาณ ญาณรู ้ผลสาเร็ จแห่งการเป็ นพระอาริ ยะ
๑๖. ปั จจเวกขณญาณ ญาณหยัง่ รู ้ทบทวนตรวจสอบ มรรคผล และบริ บทแห่งความสาเร็ จทุกอย่าง
ได้แล้วยังมีญาณรักษาผลอีก คือ อรู ปฌาน ๔ มีการตรวจสอบ รักษาผล เป็ นอนุรักขณาปธาน คาสอนพพจ .
ทุกทฤษฎีไม่มีบกพร่ องเลย ไม่มีแย้งได้เลยอุดทุกรู ทุกประตูเลย
ใครเคยใช้สานวนนี้ไหม? ว่าเธอยังจาความรู ้สึกดีๆได้ไหม? นี่แหละ สัญญาคือการกาหนดหมาย มุ่งหมาย
อย่างนี้ ถ้าได้แล้วก็จาไว้ ถ้าจะดึงเอาของเก่า แล้วคุณดึงไม่ข้ ึน มันก็ไม่ข้ ึนมา แต่มนั ไม่หายไป มันอยูใ่ นฮาร์ ดดิสก์
แต่วา่ ซุ กซ่อนไว้ ออกมาไม่ได้ตอนนี้ คุณปฏิบตั ิธรรมแล้วไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่มีบุพเพนิวาสานุสสติญาณ อาตมาไม่
กลัวว่าจะระลึกชาติไม่ได้ อย่างพพจ.ระลึกชาติได้ แต่อาตมาไม่มาพรึ่ บ ทะยอยมา
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อาตมาเอาสัญญา ๑๐ ของสองสู ตรมา
สู ตรแรกขึ้นต้นด้วย อนิจจสัญญา อีกสู ตรขึ้นต้นด้วย อสุ ภสัญญา
มีแปลมาหลายเจ้า แต่ท่านพรหมคุณาภรณ์ แปลไม่เหมือนคนอื่น
ใน๑๐ สัญญานี้ไม่มีอนัตตสัญญา แต่ของท่านพรหมคุณาภรณ์น้ นั มีสัญญา ๑๐ประการเป็ นไฉน คือ อนิจจ
สัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุ ภสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพ
โลเกอนภิรตสัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา ๑ อานาปานัสสติ ๑
การกาหนดหมาย หลักจริ งๆคืออสุ ภะ ไม่น่ายินดี จนกว่าคุณจะพบว่าไม่น่าอาศัย เป็ นเรื่ องหนัก ทุกอย่างจะ
เสื่ อม รักษาไว้ไม่ได้ ถ้าเสื่ อมน่าเกลียดก็เน่า ไม่มีอะไรเที่ยง อสุ ภะ หากผูใ้ ดเห็นอสุ ภะก็น่าชัง ก็ไม่อยากเป็ นไม่อยาก
มี แล้วหนักเข้าคุณก็เลยฆ่าตัวตาย มีพระหลายรู ป ที่พิจารณาอสุ ภสัญญา แล้วไม่อยากอยูแ่ ล้วก็เพราะจ้างคนมาฆ่า
ตัวเองตาย
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา คือทุกอย่างไม่น่าเพลิดเพลิน

