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570620_รายการธรรมาธรรมะสงครามทีส
่ ั นติฯ โดยพ่ อครู เรื่อง กายและสั ญญาอันลึกซึ้ง ตอน ๒

รู ้สึกไหมว่า ช่วงนี้อาตมาบรรยายปรมัตถธรรมที่ลึกซึ้ งละเอียดมากขึ้น แล้วเข้าใจดีข้ ึนไม ?
อาตมามัน่ ใจว่าพวกเรามีภูมิสูงขึ้นจึงรู ้ตามได้ เพราะอาตมาบรรยายนี่รู้วา่ มันลึกซึ้ งละเอียดซับซ้อนแค่ไหน ? ซึ่ งก็
ต้องพยายามฟัง ถ้าฟังแล้วรื่ นเริ งในธรรมดีก็ตอ้ งเยอะขึ้น แต่วนั นี้นอ้ ยลงๆ ก็คือไม่ค่อยรู ้เรื่ อง
อาตมาก็ต้ งั ใจพยายามมากอยูน่ ะ เห็นใจ เข้าใจรู ้อยูน่ ะว่าไม่ง่ายก็เร่ งเครื่ องตอนนี้ช่วยกัน พวกเราก็ช่วยกันก็พอได้
อาตมาควักธรรมะสู งๆละเอียดๆ ยิง่ เห็นว่าสุ ดลึกล้ า ประเสริ ฐ ของพุทธรรม โลกหรื อสังคมถึงทุกข์หนักขนาดนี้ มัน
ต้องแก้ไขด้วยโลกุตรธรรมเท่านั้นยิง่ ยุคนี้ แก้ไขด้วยอย่างอื่นไม่ได้ เพราะเรื่ องโลกก็รู้เท่าทันกันแล้ว เหมือนมวยชก
ฝี มือพอกัน ใครเผลอก็แพ้ แล้วก็ผลัดกันแก้ชนะ เป็ นสมบัติผลัดกันชม มันเก่งขึ้นชานาญขึ้นก็รู้เท่าทันกันได้เรื่ อยๆ
อาตมาก็ตอ้ งพยายามเร่ งเครื่ อง เพราะต้องให้ทนั กับทางโน้น ให้พวกเราไม่หลุดไปเป็ นเหยือ่ โลกีย ์ ดูอย่างฟุตบอล
โลกนี่ก็คลัง่ ใคล้กนั หนัก อาตมานี่ไม่เป็ นอันกินอันนอนเพราะทางาน แต่่วา่ ที่เขาทานี่มนั ยิง่ กว่าอาตมานะ ไม่กินไม่
นอน ลืมกินลืมนอน น่าสังเวชใจ แต่วา่ ไร้สาระ เสี ยเวลาเงินทอง ข้าวของ ได้แต่เสพรส กิเลสหนาขึ้นก็สูญเสี ย
ทาให้เห็นโทษภัยกิเลสที่หนาขึ้นๆ เขาไม่รู้ เขานึกว่าได้ ได้เสพรส ได้สุขสะใจมัน อาตมาเห็นเขาเชียร์ เวลาเข้าโกลที
หนึ่งก็ตีลงั กา กอดรัดฟัดเหวีย่ ง ปี ติแรง แสดงออกเต็มที่ ยิง่ คนเตะในสนามเองก็ขนาดหนักเลย
คาว่าอาริ ยะที่เราตั้งภาษา ว่าเป็ นพุทธธรรมสัมมาทิฏฐิแท้ๆต้องประกาศให้รู้ ซึ่ งแตกต่างกันมากระหว่าง ๓ คา
คาว่า อาริ ยะ อริ ยะ และอารยะ
ภาษาอังกฤษว่าคือ ศิวไิ ลซ์หมายถึงคุณงามความดีท้ งั นั้น แต่เขาทาที่ตน้ เหตุไม่ได้ แต่ของพุทธนี่ทาให้ถึงต้นเหตุได้
สนิทเลย รู ้เบื้องต้น ท่ามกลาง บั้นปลาย ของแต่ละคนๆ ต้องประมาณให้ดี
คาว่าอารยะ นี่โลกเขาก็วา่ เป็ นเรื่ อง ผูไ้ ปติดยึดวัตถุวสิ ัย โลกกว้าง ส่ วนทางด้าน อริ ยะ โต่งไปทางจิตวิสัย ไม่สนใจ
ภายนอก เอาแต่ดิ่งสดับไปทางจิต ลึกไปสร้างวิมานปั้ นเองในจิต
แต่คาว่า อาริ ยะนี่สมดุล ไม่ทรมานร่ างกายด้วย ไม่เสี ยทุนรอนแรงงาน เวลา ประหยัดไม่ฟุ่มเฟื อย พอเพียงด้วย ตาม
พระเจ้าอยูห่ วั ประหยัด
พวกที่มีบารมี แต่วา่ มีวบิ ากไม่ได้เจอ อยูต่ ่างประเทศก็มี เราก็มีหน้าที่ทาตัวเรา แล้วก็รวบรวมกับหมู่กลุ่ม จะเป็ นไป
เอง น้ าไหลไปหาน้ า น้ ามันไหลไปหาน้ ามัน
เหตุใหญ่ผทู ้ ี่ศึกษาทางจิต มีอตั ตา ไม่ตอ้ งพูดถึงพวกอัตวาทุปาทาน ได้แต่ภาษาว่าอัตตา แต่ไม่ได้สัมผัสความเป็ น
อัตตาทางสภาวะนามธรรม ดีไม่ดี บางคนอัตวาทุปาทานจัดหนักว่า ถ้าใครไปพูดถึงอัตตา คนนั้นแหละมีอตั ตา เขา
อยูใ่ นลัทธิ อัตตาไม่มี เขาหาว่าเราหลงอัตตา เขาว่าอัตตาไม่มี ถ้าใครเห็นว่าอย่างนี้คืออัตตา เขาว่าผูน้ ้ นั ไม่สัมมาทิฏฐิ

2

เขาว่าอะไรก็ไม่ใช่อตั ตา มันไม่มีซกั อย่าง อะไรก็ไม่ใช่ พวกนี้ก็ตดั ไปเลย หมดทางบรรลุธรรมเป็ นอุจเฉทิฏฐิ
พวกเราเข้าสู่ สัมมาทิฏฐิมาแล้ว แต่ไม่บริ บูรณ์ได้ง่ายๆ ความเป็ นสัมมาทิฏฐิจะเจริ ญไปตามลาดับ สัมมาทิฏฐินี่ตรง
ที่สุดสั้นที่สุด เป๋ ไปหน่อยก็แวะทั้งนั้น ไม่มีอะไรเกินกว่านี้ คุณมีภูมิเท่าไหรก็ได้เร็ วเท่านั้น ถ้าตรงที่สุดระยะทางสั้น
ที่สุด สัมมาทิฏฐินนั่ เอง
ในการฟังธรรมนี่นะ จะมีอานิสงส์ ๕ ประการคือ
ิ ะเหมือนเพิ่งเคยได้ยนิ อาตมาพูดจนเมื่อยแล้ว
๑.ได้ฟังสิ่ งที่ยงั ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟัง บางทีพดู มาร้อยครั้ง แต่ครั้งนี้เพ่งเอ๊
หรื อรู ้เรื่ องแต่ไม่ชดั เจนลึกซึ้ ง ไอ้ที่ลึกซึ้ งขึ้นนี่แหละใหม่ ยิง่ ไม่เคยได้ยนิ นี่แหละแต่คราวนี้เข้าใจมากนี่แหละใหม่
๒.ความชัดเจน จากได้ฟังใหม่ เข้าใจยิง่ ขึ้น
๓.ลดความสงสัย คลางแคลง
๔.ทิฏฐิก็ตรงขึ้น ในปั ญญา ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ธัมวิจยั สัมโพชฌงค์ มัคคังคะ สัมมาทิฏฐิ ก็จะเจริ ญขึ้น
๕.
วิตก วิจยั วิจาร วิมุติ วิจกั ขณ์ ก็จะเจริ ญขึ้นตามลาดับ
อาตมาพยายามยืนหยัด ตรวจสอบตามพระไตรปิ ฎก ยิง่ เห็นจริ ง ได้มาเรื่ อยๆ อาตมาก็เอามาปะติดปะต่อกัน ได้
รายละเอียดเพ่มิ ให้พวกเราปฏิบตั ิ จนมีปรากฏการณ์จริ ง มีสังคมมีพฤติกรรม เป็ นองค์รวมของพฤติกรรมสังคม
มีความบริ สุทธิ์ ข้ ึน สัมมาอาชีพมากขึ้น ตั้งแต่ ละจาก กุหนา ลปนา เนมิตกตา นิปเปสิ กตา จนพ้นลาเภนลาภัง นิ
ชิคิงสนาตาได้
พวกเราก็ตรวจสอบตามสิ ว่าตรงไหมตามพระอนุสาสนียข์ องพระพุทธเจ้า เช่นตรงกับ วรรณะ ๙ กถาวัตถุ ๑๐ ตรง
ไหม?
ตัวสาคัญก็ อัปปิ จฉะ สันตุฏฐิ ถ้าธรรมวินยั ๙ ก็มีให้ตรวจสอบ
วรรณะ ๙
๑.
เลี้ยงง่าย (สุ ภระ)
๒. บารุ งง่าย, ปรับให้เจริ ญได้ง่าย (สุ โปสะ)
๓.
มักน้อย, กล้าจน (อัปปิ จฉะ)
๔.
ใจพอ สันโดษ (สันตุฏฐิ) ซึ่ งเขาแปลกันว่าพึงพอใจในสิ่ งที่เรามีอยู่ ก็ให้ไปถามวอเรน บัฟเฟต หรื อบิลเกตต์
เขาก็พอใจสิ่ งที่เขามีอยู่ เขาไม่ผดิ กม. ไม่ผดิ วัฒนธรรม ยอมรับกันได้ เขาไม่ผดิ สมมุติสัจจะ แต่ไม่ถูกปรมัตถสัจจะ
ดีไม่ดีบอกว่าเท่จะตาย ทาทานทีละ ๘๐ % ของสิ่ งที่เขามี เขาเหลือแค่ ๒๐ % คุณก็ตามไม่ทนั เขา เหลือเป็ นแสนล้าน
มาออกดอกอีก ได้เปรี ยบไม่รู้กี่ต่อ พวกนี้นอกจากลูกหลายมาผลาญ จึงหมด ไม่อย่างนั้นไม่มีหมด เรี ยกว่าทุนนิยม มี
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เยอะ แก้ยาก สาหรับคนติดยึดในบัลลังก์ อย่างทักษิณนี่เขาเอาแต่ดอกผลมาใช้ก็เหลือแหล่แล้ว
๕.
ขัดเกลากิเลส (สัลเลขะ)
๖.
เพ่งทาลายกิเลส มีศีลสู งอยูป่ กติ (ธูตะ, ธุดงค์)
๗. มีอาการน่าเลื่อมใส (ปาสาทิกะ)
๘.
ไม่สะสม ไม่กกั เก็บออม (อปจยะ) ตรงข้าม อวรรณะ๙
๙.
ขยันเสมอ, ระดมความเพียร (วิริยารัมภะ)
ผูท้ ี่เสี ยสละไม่ถึงจิตจริ งๆนั้นไม่ง่าย เพราะตัวตนมันมี ต้องค่อยๆฝึ กปรื อลดละไป ผูใ้ ดปั ญญาคมชัด แล้วกล้าตัดสิ น
กล้าละวางกล้าปล่อยก็จะไปได้เร็ วง่าย ก็สู้กบั ตัวเอง ยิง่ อยูก่ บั มิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีดว้ ย คุณสู ้อยูก่ บั ตัวเอง
เท่านั้น ส่ วนข้างนอกก็ไม่กงั วล ยิง่ เราไม่เกียจคร้านทามาหากินด้วยแล้ว ก็เหลือแต่ตวั เองจะใจกล้าตัดไหม ?อธิบาย
ิ
ิ ้ นจริ งๆ
ให้เห็นว่าเราบกพร่ องตรงไหน แล้วควรเพ่มตรงไหน
ถึงได้ดีได้เร็ ว กาลังทางจิตจะมีเพ่มขึ
เมื่อวานได้พดู ถึงสัญญา ๑๐ ก็พดู ถึงไม่มาก
๑.อสุ ภสัญญา คือความไม่น่ายินดี แต่ถา้ เลยเถิดไปพระก็ไปฆ่าตัวตายเหมือนสมัยพระพุทธเจ้า เป็ นการกาหนด
ความไม่น่ายินดี ไม่น่าชื่นชม ไม่น่าเป็ น
๒.มรณสัญญา กาหนดรู ้ ความตายคืออะไร มันตรงข้ามกับความเป็ นคือ ชีวติ ินทรี ย ์ แต่ที่ตายจริ งๆคือนิโรธ คนจะ
ไม่กลัวมรณะก็เพราะรู ้วา่ ความตายเป็ นไปตามเหตุปัจจัย รวมทั้งวิบากด้วย ก็ไม่ติดใจมาก
๓.อาหาเรปฏิกลู สัญญา คือกาหนดรู ้ในเครื่ องอาศัยต่างๆ แม้อาหารคือคาข้าวก็ไม่น่ายินดีหรอก อาตมาเคยให้
พิจารณา เคี้ยวให้แหลกๆผสมน้ าลายแล้วก็คายออกมาพิจารณาแล้วก็เอาเข้าไปเคี้ยวใหม่ หรื อสมณะนี่ฉนั เสร็ จก็ให้
ใช้น้ าล้างบาตรมาเทใส่ ฝาบาตรมาฉัน บางคนไม่กล้ากิน เพราะว่ารังเกียจทั้งที่อาหารเหมือนกัน มือตนเองแท้ๆก็ไม่
กล้าดื่มน้ าล้างบาตรด้วย คนเรามันติดยึด ก็ให้พิจารณาว่าไม่ใช่ของสกปรก ไม่มีเชื้อโรคก็ไม่น่ามีปัญหา จะใส่ เสื้ อ
เก่าหมองแต่สะอาดไม่มีเชื้อโรคจะเป็ นอะไรไป เราจะต้องพิจารณาเครื่ องอาศัย จริ งๆแล้วมันจะเปลี่ยนรู ้ไปสู่ ความ
เป็ นปฏิกลู ทั้งสิ้ นแต่วา่ มันมีสิ่งที่เป็ นพิษในนั้นไหม ถ้าไม่มีพิษก็อาศัยมันได้ คนไม่ติดยึดอะไรมากก็อยูง่ ่าย เลี้ยงง่าย
หรื อบางอย่างมีเชื้อแต่ไปช่วยเพิ่มภูมิคุม้ กันได้
๔.สัพโลเกอนภิรตสัญญา คืออะไรทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรน่ายินดี แม้ขนั ธ์ ๕ ที่สะอาด แต่อย่าเลยเถิดเหมือน
นักบวชที่ไปจ้างคนมาฆ่าตัวเอง ทุกสิ่ งไปถึงที่สุดที่ความไม่มีเป็ นที่สุด แต่ในฐานะที่คุณมีจิตนิยามเป็ นอัตภาพแล้ว
คุณต้องเข้าถึงสภาวะตั้งแต่ความไม่มีตวั ตนในอบาย กาม ในโลกธรรม ในอัตตา ว่ามันยึดตัวตนอย่างไร เราไม่ยดึ
อย่างไรเป็ นตัวอย่างมาตั้งแต่หยาบมาแล้ว แม้ที่สุด รู ป อรู ปคุณก็ไม่ยดึ มีแต่สัญญา ปั ญญาเราก็ไม่ยดึ เป็ นเราเป็ นของ
เรา สัญญาเราก็ไม่ยดึ เป็ นเราเป็ นของเรา แต่เราต้องอยูก่ บั สัญญา มันจะแยกจากเราก็ไม่มีปัญหา การพูดนี่เป็ นบัญญัติ
ภาษา แต่สภาวะนั้นรู ้จริ งว่าเราไม่ยดึ ตั้งแต่อบายมาแล้ว คุณต้องเข้าใจเรี ยนรู ้สภาวะละเอียด ไม่ใช้แค่บญั ญัติปาก
เปล่า อย่างไรก็ตาม อนาคามีก็เบาสบายแล้ว มีสิ่งส่ วนเหลือส่ วนตัว ถ้าวางไม่ได้ก็เหลืออยู่ ส่ วนอรหันต์แล้ว
ปริ นิพพานได้ เหมือนแยกธาตุได้ ธาตุน้ าสลายเป็ น Hydrogen กับ Oxygen ได้ ไม่เป็ นน้ าแล้ว จนกว่าจะมีเหตุ
ปั จจัยก็มารวมเป็ นน้ าอีกได้ ผูแ้ ยกธาตุน้ าเป็ นแก๊สได้
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๕. อนิจเจทุกขสัญญา คือกาหนดรู ้ความไม่เที่ยงนี่เป็ นทุกข์ยดึ เอาไม่ได้ ไม่อยูก่ บั ร่ องกับรอย
๖.ทุกเขอนิจจสัญญา คือกาหนดรู ้วา่ ทุกข์ไม่เที่ยงหายไปได้ แต่ก่อนเราหลงว่าน่ามีน่าได้น่าเป็ นเป็ นสุ ข ต่อมาเราไม่
ติดยึดได้ สุ ขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มี สุ ขเป็ นปลายทางแห่งทุกข์ตอนอยากได้นนั่ แหละเป็ นทุกข์ หากดับเหตุแห่งทุกข์ได้
สุ ขก็ไม่มี มันก็จะมีสัญญาได้จาได้วา่ เราเคยสุ ข แต่ถา้ วางได้แล้ว เหมือนเงินก็คือสิ่ งใช้สอย เราก็ใช้ได้ถา้ จาเป็ น หาก
ไม่จาเป็ นต้องใช้ก็เบาสบายดี เราก็รู้จกั เก็บงารู ้จกั ใช้ ไม่กลัวจะพร่ อง ของเรามีมิตรดีสหายดี สังคมสิ่ งแวดล้อมดีก็จะ
พิสูจน์ใจเราอย่างยิง่ เลย ขณะนี้สังคมอโศกกาลังขัดเกลากันอย่างดีเลย หวงแหนกันพอเหมาะ แต่อีกหน่อยจะหวง
หนักกว่านี้แต่ก็อนุโลมมากกว่านี้ ไม่พอเหมาะเหมือนตอนนี้ พูดนี่ไม่ได้หลอกล่อนะ พูดสัจจะ
คนไม่มีตวั ตนก็จะรู ้วา่ ทุกข์ไม่มีได้ หายไปได้ ดับเหตุแห่งทุกข์ตวั ทุกข์ก็หาย สุ ขก็หายไปด้วย เป็ นของแถม เท่ากับ
ได้หมดเลย เมื่อดับเหตุได้ก็ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในความสามารถอีก แม้นิพพานเราก็ไม่ยดึ เป็ นเราเป็ นของเรา นิพพานคือ
การดับแต่เรายังมีอยูน่ ี่ เราก็อาศัยไป หรื ออนุโลมไปช่วยเขา มันก็มีอยู่ ภาษามันไม่พอ กลับไปกลับมาอยู่ แต่ใจเราสิ
จะรู ้วา่ เราไม่ติดยึด
๗.อนัตตสัญญา
๘.ปหานสัญญา
๙.วิราคสัญญา
๑๐.นิโรธสัญญา
ถ้าปหานเป็ นเราก็จะรู ้วา่ เราทาได้จางคลายได้ พวกเราไปตรวจสอบสิ วา่ เราได้จางคลายตัวไหน แล้วเราก็จะรู ้วา่ เรา
ได้พิจารณาอย่างไร ก็จะรู ้แนวทาง รู ้เหลี่ยมมุมมัน มันไม่มีตวั ตนแต่มีเหลี่ยมมุมในการปฏิบตั ิของเรา พระพุทธเจ้า
ให้กาหนดรู ้ต้ งั แต่ความไม่เที่ยง อนิจจานุปัสสี
แต่มนั ยังมีดีกว่านี้อีก ถ้าคุณมีสภาวะรู ้ ถ้ารู ้ละเอียดก็จะรู ้วา่ ยังเหลือละเอียดอีก มันมีอาการไหวให้เรารู ้ได้ คนสายเจ
โต หัดสมถะเก่งๆจะช้า เพราะว่าไปนิดหน่อยก็กดข่มได้ ก็นึกว่าหมด แต่แท้จริ งกดข่มไว้ สายปั ญญาก็จะไม่กดไว้ก็
จะเห็นว่ามันยังมีอยูน่ ะ ก็เลยต้องทาต่อ
สายสัทธานุสารี จะช้ากว่าปั ญญานุสารี ครึ่ งเท่า ก็ตอ้ งตามตรวจสอบไป เป็ นจริ งได้ คุณจะตัดสิ นเองว่าตนหมดไหม
คุณตัดสิ นเผือ่ ไว้ดีกว่า คนที่พน้ แล้วหมดแล้ว มันก็มีแต่ส่วนที่จะเจริ ญสัพพปาปสอกรณัง กุสลสู ปสัมปทา จะมี
อัตราการก้าวหน้าทวี ส่ วนที่เผลอทาก็จะรู ้ทนั แต่อย่าประมาท คุณทาไมจะต้องไปลอง โดยสัจจะไม่ทนั อยูแ่ ล้วแต่
อย่าประมาทว่าวิบากเก่ายังตามมาอยูเ่ หมือนหมาไล่เนื้อ ขนาดพระโมคคัลลานะก็ยงั มีวบิ ากตามทัน
แม้เป็ นพระพุทธเจ้า มีกุศลมากมาย ยังต้องรับวิปากทุกข์เลย อกุศลแม้ประมาณน้อยอย่าทาเสี ยเลย ยิง่ น้อยยิง่ ทาง่าย
แล้วไปทามันทาไม ประมาท มันหลอกซ้อนว่าเอาหน่อยน่า นิดเดียวเอง ก็หลอกเราเรื่ อยๆไป เราต้องทานิโรธแล้วก็
ทานิโรธซ้อนจนยืนยันบริ บูรณ์สุดท้าย
การสัญญาที่ได้ใช้ ปฏิบตั ิให้เกิดปั ญญา แล้วก็มีพลังปั ญญาที่จะสามารถชนะกิเลส กิเลสก็คือพลังงาน แต่ปัญญาก็
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เป็ นพลังงานมาเอาชนะได้ ตามวิปัสสนาญาณ๑๖ ที่อธิ บาย มีอานาจ คมแม่นชัดเจน ตรงชัดขึ้น
กลับมาดูความเป็ นสัตว์ ใน วิญญาณฐีติ กับสัตตาวาส ๙
๑.
สัตว์บางพวก กายต่างกัน สัญญาต่างกัน เช่น พวกมนุษย์ เทพบางเหล่า พวกวินิปาติกะบางเหล่า
๒. สัตว์บางพวก มีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่น เหล่าเทพจาพวกพรหม ผูเ้ กิดในภูมิปฐมฌาน เป็ น
ต้น คือการกาหนดฌาน การกาหนดของเจโต กับปั ญญาก็กาหนดว่าไม่มีนิวรณ์เหมือนกัน แต่ถา้ ไปนัง่ สมาธิ หลับตา
นั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเลย แต่ฌานมีเงื่อนไขว่าปราศจากนิวรณ์เป็ นหลักเลย
กายหมายถึงทั้งรู ปและนาม เป็ นสภาวะขององค์ประชุม พระพุทธเจ้า ว่าไว้ ในสัตตาวาสข้อ ๑ สัตว์บางพวก กาย
ต่างกัน สัญญาต่างกัน เช่น พวกมนุษย์ เทพบางเหล่า พวกวินิปาติกะบางเหล่า สัตว์ในที่น้ ีหมายถึงสัตว์ทางปรมัตถ
ธรรมแท้ๆไม่ไห้หมายถึงสัตว์ที่มีรูปร่ างเป็ นตัวตนบุคคลเราเขา ไม่ใช่เรื่ องเห็นด้วยตาเนื้อ แต่สาหรับคนที่เข้าใจว่า
กายคือรู ปร่ าง ไม่ได้ชดั เจนว่ากายนี้หมายถึงจิตใจ ที่เป็ นความรู ้สึกหรื อธาตุรู้ เวทนาก็เป็ นกาย จิตก็เป็ นกายได้ แต่
ไม่ได้ขาดจากภายนอก
กายในกายเป็ นใจแล้วแต่เป็ นสิ่ งถูกรู ้ ถูกรู ้วา่ เป็ นเวทนา เป็ นอารมณ์ เป็ นสุ ขหรื อทุกข์ คุณยังไม่เจาะลงไปในเวทนา
ว่าเหตุแห่งสุ ข ทุกข์เป็ นอะไร? ยังไม่ล่วงล้ า ตอนนี้เวทนาเป็ นเพียงรู ปกายที่ถูกรู ้เท่านั้น
แต่พวกนัง่ หลับตาจะตัดทวารนอกทิง้ ไปเลย มีแต่ในภายใน การเรี ยนรู ้สติปัฏฐาน ๔ จึงไม่ได้ศึกษากาย ไม่ได้
พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรมได้ในทันที โดยเฉพาะกายก็เห็นแต่รูปร่ าง ส่ วนเวทนาก็ไม่ครบมโนปวิจาร ๑๘ เพราะ
ขาด ทวาร ๖ ไม่ได้ พอเลื่อนไปจากกายในกาย ก็ไม่ขาดจากภายนอก สติปัฏฐาน ๔ ของผูเ้ รี ยนรู ้ในภวังค์ก็ไม่ได้
ศึกษาตาม พระพุทธเจ้า สอน มโนปวิจาร ๑๘ ก็ไม่ครบ ซึ่ งต้องเรี ยนรู ้ครบทวาร ๖ ว่าจะปฏิบตั ิจากเคหสิ ตเวทนามา
เป็ นเนกขัมสิ ตเวทนาจึงจะได้ผลตรงตามพระพุทธเจ้า สอน นี่เพราะเข้าใจคาว่า กายผิดจริ งเทียว เลยปฏิบตั ิไม่เป็ น
พระไตรฯล.๑๖ คุณก็โยนทิง้ เลย ไม่ได้ผล
เมื่อไม่รู้แจ้งในกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิตคุณก็ไม่สามารถรู ้ได้ ไม่รู้เจโตปริ ยญาณ ๑๖ เพราะว่าทาได้อย่าง
พร่ องๆ เป็ นเพียงสัญญาเอามานึกคิด ปฏิบตั ิก็ไม่ได้โยนิโสมนสิ การ ที่เป็ นแดนเกิด ทั้งนอกและใน ไม่มีตาหู จมูก
ลิ้น กายใจครบ มันมีแต่สัญญา เพราะมิจฉาทิฏฐิท้ งั คาว่า กายและสัญญา
การเห็นความเป็ นสัตว์ของผูส้ ัมมาทิฏฐิกบั มิจฉาทิฏฐิจึงต่างกัน นี่คือ กายต่างกัน สัญญาต่างกัน อย่างปุถุชนก็เห็นแต่
ิ
ผีคือรู ปร่ าง อยูข่ า้ งนอก ไม่เห็นในใจตนว่าตนมีผี ย่งไกลลิ
บเลยที่จะไปสู่ ปรมัตถสัจจะ ต้องสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย
กาย เห็นด้วยปั ญญาอันยิง่ อย่างสาเร็ จอิริยาบทอยู่ คือโต้งๆเป็ นปั จจุบนั นี้
สัญญา ก็ต่างกัน คือกาหนดหมายว่ามนุษย์ก็มีแต่รูปร่ าง ซึ่ งอาตมาว่าไม่ใช่เท่านั้น ร่ างกายเป็ นมนุษย์แต่ใจเป็ น
เดรัจฉาน เขาถึงเขียนภาพหัวเป็ นสัตว์แต่ตวั เป็ นคนใส่ สูท คุณไม่ได้รู้วา่ ผี เทวดา ที่แท้อยูใ่ นจิตใจ
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ส่ วนเทวดาก็สมมุติกนั ต่างๆ ของไทย ของฝรั่งก็สมมุติของตนไป สัตว์นรกสัตว์วนิ ิบาตก็จะเห็นต่างกันไป เขาเห็น
ได้แค่เป็ นรู ปร่ างสรี ระ พอไปนัง่ หลับตาไปก็เกิดเห็นเข้า หรื ออธิ บายอย่างธรรมกาย อธิ บายว่าใส เป็ นรู ปร่ าง ใส
ขนาดนี้เป็ นโสดาบัน ใสมากขึ้นเป็ นสกิทาคามี ใสกว่านี้เป็ นอนาคามี เหมือนกันกับการปั้ นอากาสานัญจายตนฌาน
ของฤาษี มันโล่งว่างบางเบา
กายที่เขาเห็นเป็ นรู ปร่ างโครงสร้างสรี ระ นัง่ หลับตาเห็นเข้าเห็นสัตว์นรกเทวดาสัตว์นรกเป็ นตาทิพย์ ทั้งที่ จิตไม่มี
สรี ระ อาตมาอธิ บายว่าพอตายลงปุ๊ ป คนมีสัญญาว่าตายไปจะเห็นรู ปร่ างเหมือนคนตายเดินโย่งๆ ถ้าเป็ นอย่างนั้น คน
เกิดมาก็ตอ้ งรู ปร่ างอย่างนี้คงที่ตลอดไปสิ รู ปร่ างเดินออกจากร่ างไป แล้วเกิดมาก็ตอ้ งคงเดิมสิ แท้จริ งมันอสรี รัง
ต้องกาหนดรู ้ดว้ ย อาการ ลิงค นิมิต ของใครก็ของใคร
คนตาบอดเขากาหนดรู ้ทาง ทวารอื่น เขาก็ประมาณเอาจากสัมผัสเท่านั้น คนจะไปรู ้วา่ ช้างเป็ นอย่างไร คนตาบอดก็
สัมผัสให้มากที่สุด จึงจะรู ้ บางคนสัมผัสแต่ปลายงวงก็วา่ รู ้แล้วว่าช้าง หรื อหางม้าต่างจากช้างนะ หรื อสัมผัสรู ้วา่
แบงค์ ห้าต่างจากแบงค์ ๒๐ ได้นะ คุณไม่รู้เหมือนเขาหรอก จะรู ้ได้เหมือนเขาก็จะต้องไปตาบอด มันจะมีมุมเหลี่ยม
เหมือนคนเล่นไพ่นี่ชานาญมากก็จะรู ้
ผูท้ ี่ไปกาหนดสัญญา ได้รูปแค่สัญญา จึงไม่ครบไม่สดไม่แท้ ได้แค่เบาบางในนั้น แต่วา่ เจอของจริ งมันหนักกว่าเยอะ
คุณต้องลดละไปตามลาดับ มีผสั สะ นอกแล้วทาวิญญาณผีให้ตาย ให้ตายสนิทยังไงไม่เกิดอีก อนาคามีไม่จาเป็ นต้อง
หนีหลบไปในรู ปภพอรู ปภพ แต่อยูก่ บั กามภพแล้วก็เหนือกามภพ แม้ปฏิบตั ิรูปราคะ อรู ปราคะก็ตอ้ งมีกายที่มีขา้ ง
นอกอยูพ่ ร้อม พระพุทธเจ้า จึงตรัสบังคับเลยว่าต้องสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย
วิโมกข์ 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) (พ่อครู แปลว่ามีสัญญาใส่ ใจในอรู ป คือรู ้ท้ งั รู ปภายนอก ไปจนถึงรู ปภายใน ต้องเห็นทุกเวลา แม้ข้ นั
อรู ปก็ตอ้ งใส่ ใจกาหนด)
นาม คือ ตัวรู ้ การได้รู้ได้เห็น นี่คือนามแล้ว รู ปี รู ปานิ ปั สสติ คือผูม้ ีรูปทั้งหลาย ย่อมเห็นรู ปทั้งหลาย คุณก็ตอ้ งฝึ ก
ให้เห็น รู ปทั้งหลาย ส่ วนข้อ ๒นี้อธิ บายนามธรรมทั้งนอกและใน คาว่าเอโก คือโดยตน ของตน ตนเองทั้งนั้น เห็น
ทั้งรู ปและอรู ปทั้งนอกและใน กาหนดรู ้ท้ งั รู ปและอรู ป
สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย สาเร็ จอิริยาบทอยู่ แฃ้วอาสวะทั้งหลายหมดไปก็รู้ดว้ ยปั ญญา ต้องรู ้วา่ กายหมายถึงอะไร
หมายถึงข้างนอกด้วยตลอดเวลา แต่คนไปนัง่ หลับตาไม่รู้หรอกภายนอก แต่เขาได้กายสักขี อาสวะบางอย่างสิ้ นไป
ด้วยนะ แต่วา่ พระพุทธเจ้า บอกว่ากายสักขีตอ้ งสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายนะ แม้อาสวะบางอย่างหมด จะต้องสัมผัส
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วิโมกข์ ๘ ด้วยกายนะอาสวะของผูน้ ้ นั จึงหมดสิ้ นได้ (พระพุทธเจ้า ว่าต้อง เหว คือกึ่งปฏิเสธกึ่งรับ) แต่วา่ ปั ญญาวิ
มุติน้ นั นเหว คือไม่ตอ้ งกล่าวถึงเลย เพราะว่าสัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่ตน้ แล้ว ส่ วนสายเจโตนั้นไม่สัมมาทิฏฐิแต่ตน้ จริ ต
มันคนละกองเลย พอเวลาไปปฏิบตั ิ สายพุทธิ จริ ต จะใช้เวลาแค่ ๒๐ ส่ วนสายศรัทธานั้นต้องใช้เวลาถึง ๔๐ ส่ วน
สายวิตกจริ ตนั้นใช้เวลาถึง ๘๐
เงื่อนไขหลักในการบรรลุคือ ต้องสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย
สายสัทธานุสารี จะเจริ ญเป็ นสัทธาวิมุติ แล้วได้กายสักขี แล้วต้องสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายจึงเป็ นอุภโตภาควิมุติ
เป็ นอรหันต์ สิ้ นอาสวะได้
สายปั ญญานุสารี จะเจริ ญเป็ นทิฏฐิปัตตะแล้วได้เป็ นปั ญญาวิมุติ สายนี้ได้สัมมาทิฏฐิต้ งั แต่ปัญญานุสารี แล้วจึงปฏิบตั ิ
เป็ นทิฏฐิปัตตะ ไม่เพี้ยนพอถึงปั ญญาวิมุติก็ได้อรหันต์เลย
สายนัง่ หลับตาทั้งโลกเข้าใจว่า จะได้สมาธิ ตอ้ งไปนัง่ หลับตา จะได้เอกัคคตาจิตต้องไปนัง่ สมาธิ แม้แต่ท่านพุทธ
ทาสจะทาสมาธิ ก็ตอ้ งไปนัง่ หลับตาปฏิบตั ิ ไม่ได้ตามมหาจัตตารี สกสู ตร แต่ของอาตมานี่ทาสมาธิ ได้ในทุกอิริยาบท
มีอานาปานสติ มีสติปัฏฐาน พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ก็ตอ้ งลืมตากระทบรู ป แล้วพิจารณาเข้าไปหา เวทนาจิต
ธรรม อยูต่ ลอดที่มีสติ เดินโพชฌงค์ตลอดเวลา แต่ทุกวันนี้ก่อนความคิดเห็นยึดผิดเป็ นถูกแล้ว คาอธิ บายทั้งอรรกถา
จารย์ อาจารยวาทต่างๆก็บนั ทึกมากบันทึกผิดก็เชื่อตามอาจารย์เพี้ยนตกทอดมาเรื่ อยๆ มากขึ้นเรื่ อยๆ คนไม่มีความ
จริ งชัดเจนก็จะหลงไปตามได้
อาตมานาภาพนี้มาให้ดู เป็ นภาพแสตมป์ จากประเทศบริ ติช สมัยคศ .๑๘๕๖ ราคา ๑ เซนต์ในยุคล่าอาณานิคม ขนาด
๑ คูณ ๑ นิ้วเอง ราคาประมูลกันตอนนี้ถึง ๓๐๐ ล้านบาท แต่วา่ สุ ดท้าย พ่อซื้ อมา ๓๐๐ ล้าน แต่ลูกหลานไม่รู้ค่า เอา
มาทิ้งสขจ. ก็ไม่รู้ แล้วก็ทิ่ง้ ไปเสี ยเปล่าเลย เป็ นการสมมุติข้ ึนมาทั้งสิ้ น
กายปั สสัทธิ คือองค์ประชุมของจิตมีความสงบ เช่นโสดาบัน จิตสงบจากอบาย คุณก็สงบ เอกราชทั่วทั้งแผ่นดิน จะ
มีมากระทบเท่าไหร่ ก็สงบได้ กายปั สสัทธิ องค์ประชุมของกายสงบอยู่ แต่ไม่ได้หมายถึงว่า กายสงบแข็งทื่อไม่พดู
เลย ไม่ขยับเลย หายใจแผ่วเบา เอาไปฝังได้ เขาฝังกันได้ถึง ๒๐ กว่าวัน ไปขุดออกมายังไม่ตาย ยิง่ กว่ากบจาศีล พวก
ฤาษีทาได้ขนาดนั้น
นี่คือ กายเขาได้สงบนะ อย่างสมถะ แต่ของพระพุทธเจ้า ไม่สงบอย่างสมถะ เราลดกิเลสแล้วกิเลสตายสนิทเลย ยิง่
กว่าเอกราบทัว่ ทั้งแผ่นดินยิง่ กว่าสวรรคาลัย ยิง่ กว่าอธิ ปไตยใดๆในโลกทั้งปวง นี่คือโสดาปั ตติผล
แต่ใครไปนัง่ สมาธิ ต้องนัง่ แข็งทน ใครขยับผิดนะ ก็นงั่ แข็งสู ้ทนไป สุ ดท้ายก็ยอมแพ้ไม่ทนเท่าเพื่อน พูดไปเหมือน
ไปว่าเขา แต่ก็วา่ จริ งๆน่ะแหละ...สาธุ

