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570620_รายการธรรมาธรรมะสงครามทีสั่นติฯ โดยพ่อครู เร่ือง กายและสัญญาอนัลกึซ้ึง ตอน ๒  

 

รู้สึกไหมวา่ ช่วงน้ีอาตมาบรรยายปรมตัถธรรมท่ีลึกซ้ึงละเอียดมากข้ึน แลว้เขา้ใจดีข้ึนไม?  

 

อาตมามัน่ใจวา่พวกเรามีภูมิสูงข้ึนจึงรู้ตามได ้เพราะอาตมาบรรยายน่ีรู้วา่มนัลึกซ้ึงละเอียดซบัซอ้นแค่ไหน? ซ่ึงก็
ตอ้งพยายามฟัง ถา้ฟังแลว้ร่ืนเริงในธรรมดีก็ตอ้งเยอะข้ึน แต่วนัน้ีนอ้ยลงๆ ก็คือไม่ค่อยรู้เร่ือง  
 

อาตมาก็ตั้งใจพยายามมากอยูน่ะ เห็นใจ เขา้ใจรู้อยูน่ะวา่ไม่ง่ายก็เร่งเคร่ืองตอนน้ีช่วยกนั พวกเราก็ช่วยกนัก็พอได ้
อาตมาควกัธรรมะสูงๆละเอียดๆ ยิง่เห็นวา่สุดลึกล ้า ประเสริฐ ของพุทธรรม โลกหรือสังคมถึงทุกขห์นกัขนาดน้ี มนั
ตอ้งแกไ้ขดว้ยโลกุตรธรรมเท่านั้นยิง่ยคุน้ี แกไ้ขดว้ยอยา่งอ่ืนไม่ได ้เพราะเร่ืองโลกก็รู้เท่าทนักนัแลว้ เหมือนมวยชก
ฝีมือพอกนั ใครเผลอก็แพ ้แลว้ก็ผลดักนัแกช้นะ เป็นสมบติัผลดักนัชม มนัเก่งข้ึนช านาญข้ึนก็รู้เท่าทนักนัไดเ้ร่ือยๆ  
 

อาตมาก็ตอ้งพยายามเร่งเคร่ือง เพราะตอ้งใหท้นักบัทางโนน้ ใหพ้วกเราไม่หลุดไปเป็นเหยือ่โลกีย ์ดูอยา่งฟุตบอล
โลกน่ีก็คลัง่ใคลก้นัหนกั อาตมาน่ีไม่เป็นอนักินอนันอนเพราะท างาน แต่่วา่ท่ีเขาท าน่ีมนัยิง่กวา่อาตมานะ ไม่กินไม่
นอน ลืมกินลืมนอน น่าสังเวชใจ แต่วา่ไร้สาระ เสียเวลาเงินทอง ขา้วของ ไดแ้ต่เสพรส กิเลสหนาข้ึนก็สูญเสีย  
 

ท าใหเ้ห็นโทษภยักิเลสท่ีหนาข้ึนๆ เขาไม่รู้ เขานึกวา่ได ้ไดเ้สพรส ไดสุ้ขสะใจมนั อาตมาเห็นเขาเชียร์เวลาเขา้โกลที
หน่ึงก็ตีลงักา กอดรัดฟัดเหวีย่ง ปีติแรง แสดงออกเตม็ท่ี ยิง่คนเตะในสนามเองก็ขนาดหนกัเลย  

 

ค าวา่อาริยะท่ีเราตั้งภาษา วา่เป็นพุทธธรรมสัมมาทิฏฐิแท้ๆ ตอ้งประกาศใหรู้้ ซ่ึงแตกต่างกนัมากระหวา่ง ๓ ค า 
ค  าวา่ อาริยะ อริยะ และอารยะ 
ภาษาองักฤษวา่คือ ศิวไิลซ์หมายถึงคุณงามความดีทั้งนั้น แต่เขาท าท่ีตน้เหตุไม่ได ้แต่ของพุทธน่ีท าใหถึ้งตน้เหตุได ้
สนิทเลย รู้เบ้ืองตน้ ท่ามกลาง บั้นปลาย ของแต่ละคนๆ ตอ้งประมาณใหดี้  
 

ค าวา่อารยะ น่ีโลกเขาก็วา่เป็นเร่ือง ผูไ้ปติดยดึวตัถุวสิัย โลกกวา้ง ส่วนทางดา้น อริยะ โต่งไปทางจิตวสิัย ไม่สนใจ
ภายนอก เอาแต่ด่ิงสดบัไปทางจิต ลึกไปสร้างวมิานป้ันเองในจิต  
แต่ค าวา่ อาริยะน่ีสมดุล ไม่ทรมานร่างกายดว้ย ไม่เสียทุนรอนแรงงาน เวลา ประหยดัไม่ฟุ่มเฟือย พอเพียงดว้ย ตาม
พระเจา้อยูห่วั ประหยดั  
 

พวกท่ีมีบารมี แต่วา่มีวบิากไม่ไดเ้จอ อยูต่่างประเทศก็มี เราก็มีหนา้ท่ีท าตวัเรา แลว้ก็รวบรวมกบัหมู่กลุ่ม จะเป็นไป
เอง น ้าไหลไปหาน ้า  น ้ามนัไหลไปหาน ้ามนั  
 

เหตุใหญ่ผูท่ี้ศึกษาทางจิต มีอตัตา ไม่ตอ้งพดูถึงพวกอตัวาทุปาทาน ไดแ้ต่ภาษาวา่อตัตา แต่ไม่ไดส้ัมผสัความเป็น
อตัตาทางสภาวะนามธรรม ดีไม่ดี บางคนอตัวาทุปาทานจดัหนกัวา่ ถา้ใครไปพดูถึงอตัตา คนนั้นแหละมีอตัตา เขา
อยูใ่นลทัธิ อตัตาไม่มี เขาหาวา่เราหลงอตัตา เขาวา่อตัตาไม่มี ถา้ใครเห็นวา่อยา่งน้ีคืออตัตา เขาวา่ผูน้ั้นไม่สัมมาทิฏฐิ 



2 

 

เขาวา่อะไรก็ไม่ใช่อตัตา มนัไม่มีซกัอยา่ง อะไรก็ไม่ใช่ พวกน้ีก็ตดัไปเลย หมดทางบรรลุธรรมเป็นอุจเฉทิฏฐิ  

 

พวกเราเขา้สู่สัมมาทิฏฐิมาแลว้ แต่ไม่บริบูรณ์ไดง่้ายๆ ความเป็นสัมมาทิฏฐิจะเจริญไปตามล าดบั สัมมาทิฏฐิน่ีตรง
ท่ีสุดสั้นท่ีสุด เป๋ไปหน่อยก็แวะทั้งนั้น ไม่มีอะไรเกินกวา่น้ี คุณมีภูมิเท่าไหรก็ไดเ้ร็วเท่านั้น ถา้ตรงท่ีสุดระยะทางสั้น
ท่ีสุด สัมมาทิฏฐินัน่เอง  
 

ในการฟังธรรมน่ีนะ จะมีอานิสงส์ ๕ ประการคือ 
๑.ไดฟั้งส่ิงท่ียงัไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง บางทีพดูมาร้อยคร้ัง แต่คร้ังน้ีเพ่งิเอะ๊เหมือนเพิ่งเคยไดย้นิ อาตมาพดูจนเม่ือยแลว้ 
หรือรู้เร่ืองแต่ไม่ชดัเจนลึกซ้ึง ไอท่ี้ลึกซ้ึงข้ึนน่ีแหละใหม่ ยิง่ไม่เคยไดย้นิน่ีแหละแต่คราวน้ีเขา้ใจมากน่ีแหละใหม่ 
๒.ความชดัเจน จากไดฟั้งใหม่ เขา้ใจยิง่ข้ึน 
๓.ลดความสงสัย คลางแคลง  
๔.ทิฏฐิก็ตรงข้ึน ในปัญญา ปัญญินทรีย ์ปัญญาพละ ธมัวจิยัสัมโพชฌงค ์มคัคงัคะ สัมมาทิฏฐิ ก็จะเจริญข้ึน  
๕. 

 

 วติก วจิยั วจิาร วมุิติ วจิกัขณ์ ก็จะเจริญข้ึนตามล าดบั 

 

อาตมาพยายามยนืหยดั ตรวจสอบตามพระไตรปิฎก ยิง่เห็นจริง ไดม้าเร่ือยๆ อาตมาก็เอามาปะติดปะต่อกนั ได้
รายละเอียดเพ่มิ ใหพ้วกเราปฏิบติั จนมีปรากฏการณ์จริง มีสังคมมีพฤติกรรม เป็นองคร์วมของพฤติกรรมสังคม  

 

มีความบริสุทธ์ิข้ึน สัมมาอาชีพมากข้ึน ตั้งแต่ ละจาก กุหนา ลปนา เนมิตกตา นิปเปสิกตา จนพน้ลาเภนลาภงั นิ
ชิคิงสนาตาได ้ 
 

พวกเราก็ตรวจสอบตามสิ วา่ตรงไหมตามพระอนุสาสนียข์องพระพุทธเจา้  เช่นตรงกบั วรรณะ ๙ กถาวตัถุ ๑๐ ตรง
ไหม? 
ตวัส าคญัก็ อปัปิจฉะ สันตุฏฐิ ถา้ธรรมวนิยั ๙ ก็มีใหต้รวจสอบ  
 

วรรณะ ๙ 
๑. เล้ียงง่าย  (สุภระ)  
๒. บ ารุงง่าย, ปรับใหเ้จริญไดง่้าย (สุโปสะ)  
๓. มกันอ้ย, กลา้จน (อปัปิจฉะ)  
๔. ใจพอ สันโดษ (สันตุฏฐิ) ซ่ึงเขาแปลกนัวา่พึงพอใจในส่ิงท่ีเรามีอยู ่ก็ใหไ้ปถามวอเรน บฟัเฟต หรือบิลเกตต ์
เขาก็พอใจส่ิงท่ีเขามีอยู ่เขาไม่ผดิกม. ไม่ผดิวฒันธรรม ยอมรับกนัได ้เขาไม่ผดิสมมุติสัจจะ แต่ไม่ถูกปรมตัถสัจจะ 
ดีไม่ดีบอกวา่เท่จะตาย ท าทานทีละ ๘๐ % ของส่ิงท่ีเขามี เขาเหลือแค่ ๒๐ % คุณก็ตามไม่ทนัเขา เหลือเป็นแสนลา้น
มาออกดอกอีก ไดเ้ปรียบไม่รู้ก่ีต่อ พวกน้ีนอกจากลูกหลายมาผลาญ จึงหมด ไม่อยา่งนั้นไม่มีหมด เรียกวา่ทุนนิยม มี
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เยอะ แกย้าก ส าหรับคนติดยดึในบลัลงัก ์อยา่งทกัษิณน่ีเขาเอาแต่ดอกผลมาใชก้็เหลือแหล่แลว้  
๕. ขดัเกลากิเลส (สัลเลขะ)  
๖.  เพง่ท าลายกิเลส  มีศีลสูงอยูป่กติ (ธูตะ, ธุดงค)์  
๗.  มีอาการน่าเล่ือมใส (ปาสาทิกะ)   
๘.  ไม่สะสม ไม่กกัเก็บออม (อปจยะ) ตรงขา้ม อวรรณะ๙   
๙.  ขยนัเสมอ, ระดมความเพียร (วริิยารัมภะ) 

 

ผูท่ี้เสียสละไม่ถึงจิตจริงๆนั้นไม่ง่าย เพราะตวัตนมนัมี ตอ้งค่อยๆฝึกปรือลดละไป ผูใ้ดปัญญาคมชดั แลว้กลา้ตดัสิน
กลา้ละวางกลา้ปล่อยก็จะไปไดเ้ร็วง่าย ก็สู้กบัตวัเอง ยิง่อยูก่บัมิตรดีสหายดีส่ิงแวดลอ้มดีดว้ย คุณสู้อยูก่บัตวัเอง
เท่านั้น ส่วนขา้งนอกก็ไม่กงัวล ยิง่เราไม่เกียจคร้านท ามาหากินดว้ยแลว้ ก็เหลือแต่ตวัเองจะใจกลา้ตดัไหม?อธิบาย
ใหเ้ห็นวา่เราบกพร่องตรงไหน แลว้ควรเพ่มิตรงไหน ถึงไดดี้ไดเ้ร็ว ก าลงัทางจิตจะมีเพ่มิข้ึนจริงๆ  

 

เม่ือวานไดพ้ดูถึงสัญญา ๑๐ ก็พดูถึงไม่มาก  
๑.อสุภสัญญา คือความไม่น่ายนิดี แต่ถา้เลยเถิดไปพระก็ไปฆ่าตวัตายเหมือนสมยัพระพุทธเจา้  เป็นการก าหนด
ความไม่น่ายนิดี ไม่น่าช่ืนชม ไม่น่าเป็น 
๒.มรณสัญญา ก าหนดรู้ ความตายคืออะไร มนัตรงขา้มกบัความเป็นคือ ชีวติินทรีย ์แต่ท่ีตายจริงๆคือนิโรธ คนจะ
ไม่กลวัมรณะก็เพราะรู้วา่ความตายเป็นไปตามเหตุปัจจยั รวมทั้งวบิากดว้ย ก็ไม่ติดใจมาก 
๓.อาหาเรปฏิกลูสัญญา คือก าหนดรู้ในเคร่ืองอาศยัต่างๆ แมอ้าหารคือค าขา้วก็ไม่น่ายนิดีหรอก อาตมาเคยให้
พิจารณา เค้ียวใหแ้หลกๆผสมน ้าลายแลว้ก็คายออกมาพิจารณาแลว้ก็เอาเขา้ไปเค้ียวใหม่ หรือสมณะน่ีฉนัเสร็จก็ให้
ใชน้ ้าลา้งบาตรมาเทใส่ฝาบาตรมาฉนั บางคนไม่กลา้กิน เพราะวา่รังเกียจทั้งท่ีอาหารเหมือนกนั มือตนเองแท้ๆ ก็ไม่
กลา้ด่ืมน ้าลา้งบาตรดว้ย คนเรามนัติดยดึ ก็ใหพ้ิจารณาวา่ไม่ใช่ของสกปรก ไม่มีเช้ือโรคก็ไม่น่ามีปัญหา จะใส่เส้ือ
เก่าหมองแต่สะอาดไม่มีเช้ือโรคจะเป็นอะไรไป เราจะตอ้งพิจารณาเคร่ืองอาศยั จริงๆแลว้มนัจะเปล่ียนรู้ไปสู่ความ
เป็นปฏิกลูทั้งส้ินแต่วา่มนัมีส่ิงท่ีเป็นพิษในนั้นไหม ถา้ไม่มีพิษก็อาศยัมนัได ้คนไม่ติดยดึอะไรมากก็อยูง่่าย เล้ียงง่าย 
หรือบางอยา่งมีเช้ือแต่ไปช่วยเพิ่มภูมิคุม้กนัได ้
๔.สัพโลเกอนภิรตสัญญา คืออะไรทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรน่ายนิดี แมข้นัธ์ ๕ ท่ีสะอาด แต่อยา่เลยเถิดเหมือน
นกับวชท่ีไปจา้งคนมาฆ่าตวัเอง ทุกส่ิงไปถึงท่ีสุดท่ีความไม่มีเป็นท่ีสุด แต่ในฐานะท่ีคุณมีจิตนิยามเป็นอตัภาพแลว้
คุณตอ้งเขา้ถึงสภาวะตั้งแต่ความไม่มีตวัตนในอบาย กาม ในโลกธรรม ในอตัตา วา่มนัยดึตวัตนอยา่งไร เราไม่ยดึ
อยา่งไรเป็นตวัอยา่งมาตั้งแต่หยาบมาแลว้ แมท่ี้สุด รูป อรูปคุณก็ไม่ยดึ มีแต่สัญญา ปัญญาเราก็ไม่ยดึเป็นเราเป็นของ
เรา สัญญาเราก็ไม่ยดึเป็นเราเป็นของเรา แต่เราตอ้งอยูก่บัสัญญา มนัจะแยกจากเราก็ไม่มีปัญหา การพดูน่ีเป็นบญัญติั
ภาษา แต่สภาวะนั้นรู้จริงวา่เราไม่ยดึตั้งแต่อบายมาแลว้ คุณตอ้งเขา้ใจเรียนรู้สภาวะละเอียด ไม่ใชแ้ค่บญัญติัปาก
เปล่า อยา่งไรก็ตาม อนาคามีก็เบาสบายแลว้ มีส่ิงส่วนเหลือส่วนตวั ถา้วางไม่ไดก้็เหลืออยู ่ส่วนอรหนัตแ์ลว้
ปรินิพพานได ้เหมือนแยกธาตุได ้ธาตุน ้าสลายเป็น Hydrogen กบั Oxygen ได ้ไม่เป็นน ้าแลว้ จนกวา่จะมีเหตุ
ปัจจยัก็มารวมเป็นน ้าอีกได ้ผูแ้ยกธาตุน ้าเป็นแก๊สได ้
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๕. อนิจเจทุกขสัญญา คือก าหนดรู้ความไม่เท่ียงน่ีเป็นทุกขย์ดึเอาไม่ได ้ไม่อยูก่บัร่องกบัรอย  
๖.ทุกเขอนิจจสัญญา คือก าหนดรู้วา่ทุกขไ์ม่เท่ียงหายไปได ้แต่ก่อนเราหลงวา่น่ามีน่าไดน่้าเป็นเป็นสุข ต่อมาเราไม่
ติดยดึได ้สุขก็ไม่มีทุกขก์็ไม่มี สุขเป็นปลายทางแห่งทุกขต์อนอยากไดน้ัน่แหละเป็นทุกข ์หากดบัเหตุแห่งทุกขไ์ด ้
สุขก็ไม่มี มนัก็จะมีสัญญาไดจ้  าไดว้า่เราเคยสุข แต่ถา้วางไดแ้ลว้ เหมือนเงินก็คือส่ิงใชส้อย เราก็ใชไ้ดถ้า้จ  าเป็น หาก
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชก้็เบาสบายดี เราก็รู้จกัเก็บง ารู้จกัใช ้ไม่กลวัจะพร่อง ของเรามีมิตรดีสหายดี สังคมส่ิงแวดลอ้มดีก็จะ
พิสูจน์ใจเราอยา่งยิง่เลย ขณะน้ีสังคมอโศกก าลงัขดัเกลากนัอยา่งดีเลย หวงแหนกนัพอเหมาะ แต่อีกหน่อยจะหวง
หนกักวา่น้ีแต่ก็อนุโลมมากกวา่น้ี ไม่พอเหมาะเหมือนตอนน้ี พดูน่ีไม่ไดห้ลอกล่อนะ พดูสัจจะ 
คนไม่มีตวัตนก็จะรู้วา่ทุกขไ์ม่มีได ้หายไปได ้ดบัเหตุแห่งทุกขต์วัทุกขก์็หาย สุขก็หายไปดว้ย เป็นของแถม เท่ากบั
ไดห้มดเลย เม่ือดบัเหตุไดก้็ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ในความสามารถอีก แมนิ้พพานเราก็ไม่ยดึเป็นเราเป็นของเรา นิพพานคือ
การดบัแต่เรายงัมีอยูน่ี่ เราก็อาศยัไป หรืออนุโลมไปช่วยเขา มนัก็มีอยู ่ภาษามนัไม่พอ กลบัไปกลบัมาอยู ่แต่ใจเราสิ
จะรู้วา่เราไม่ติดยดึ 
๗.อนตัตสัญญา 
๘.ปหานสัญญา  
๙.วริาคสัญญา 
๑๐.นิโรธสัญญา  
 

ถา้ปหานเป็นเราก็จะรู้วา่เราท าไดจ้างคลายได ้พวกเราไปตรวจสอบสิวา่เราไดจ้างคลายตวัไหน แลว้เราก็จะรู้วา่เรา
ไดพ้ิจารณาอยา่งไร ก็จะรู้แนวทาง รู้เหล่ียมมุมมนั มนัไม่มีตวัตนแต่มีเหล่ียมมุมในการปฏิบติัของเรา พระพุทธเจา้ 
ใหก้ าหนดรู้ตั้งแต่ความไม่เท่ียง อนิจจานุปัสสี  
 

แต่มนัยงัมีดีกวา่น้ีอีก ถา้คุณมีสภาวะรู้ ถา้รู้ละเอียดก็จะรู้วา่ยงัเหลือละเอียดอีก มนัมีอาการไหวใหเ้รารู้ได ้คนสายเจ
โต หดัสมถะเก่งๆจะชา้ เพราะวา่ไปนิดหน่อยก็กดข่มได ้ก็นึกวา่หมด แต่แทจ้ริงกดข่มไว ้สายปัญญาก็จะไม่กดไวก้็
จะเห็นวา่มนัยงัมีอยูน่ะ ก็เลยตอ้งท าต่อ  
 

สายสัทธานุสารีจะชา้กวา่ปัญญานุสารี คร่ึงเท่า ก็ตอ้งตามตรวจสอบไป เป็นจริงได ้คุณจะตดัสินเองวา่ตนหมดไหม 
คุณตดัสินเผือ่ไวดี้กวา่ คนท่ีพน้แลว้หมดแลว้ มนัก็มีแต่ส่วนท่ีจะเจริญสัพพปาปสอกรณงั กุสลสูปสัมปทา จะมี
อตัราการกา้วหนา้ทว ีส่วนท่ีเผลอท าก็จะรู้ทนั แต่อยา่ประมาท คุณท าไมจะตอ้งไปลอง โดยสัจจะไม่ทนัอยูแ่ลว้แต่
อยา่ประมาทวา่วบิากเก่ายงัตามมาอยูเ่หมือนหมาไล่เน้ือ ขนาดพระโมคคลัลานะก็ยงัมีวบิากตามทนั  
 

แมเ้ป็นพระพุทธเจา้ มีกุศลมากมาย ยงัตอ้งรับวปิากทุกขเ์ลย อกุศลแมป้ระมาณนอ้ยอยา่ท าเสียเลย ยิง่นอ้ยยิง่ท  าง่าย
แลว้ไปท ามนัท าไม ประมาท มนัหลอกซอ้นวา่เอาหน่อยน่า นิดเดียวเอง ก็หลอกเราเร่ือยๆไป เราตอ้งท านิโรธแลว้ก็
ท านิโรธซอ้นจนยนืยนับริบูรณ์สุดทา้ย  
 

การสัญญาท่ีไดใ้ช ้ปฏิบติัใหเ้กิดปัญญา แลว้ก็มีพลงัปัญญาท่ีจะสามารถชนะกิเลส กิเลสก็คือพลงังาน แต่ปัญญาก็
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เป็นพลงังานมาเอาชนะได ้ตามวปัิสสนาญาณ๑๖ ท่ีอธิบาย มีอ านาจ คมแม่นชดัเจน ตรงชดัข้ึน  
 

กลบัมาดูความเป็นสัตว ์ใน วญิญาณฐีติ กบัสัตตาวาส ๙ 

 

๑. สัตวบ์างพวก กายต่างกนั  สัญญาต่างกนั  เช่น พวกมนุษย ์ เทพบางเหล่า พวกวนิิปาติกะบางเหล่า  
๒. สัตวบ์างพวก มีกายต่างกนั มีสัญญาอยา่งเดียวกนั   เช่น  เหล่าเทพจ าพวกพรหม  ผูเ้กิดในภูมิปฐมฌาน เป็น
ตน้  คือการก าหนดฌาน การก าหนดของเจโต กบัปัญญาก็ก าหนดวา่ไม่มีนิวรณ์เหมือนกนั แต่ถา้ไปนัง่สมาธิหลบัตา
นั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเลย แต่ฌานมีเง่ือนไขวา่ปราศจากนิวรณ์เป็นหลกัเลย  
 

กายหมายถึงทั้งรูปและนาม เป็นสภาวะขององคป์ระชุม พระพุทธเจา้ วา่ไว ้ในสัตตาวาสขอ้ ๑ สัตวบ์างพวก กาย
ต่างกนั  สัญญาต่างกนั  เช่น พวกมนุษย ์ เทพบางเหล่า พวกวนิิปาติกะบางเหล่า สัตวใ์นท่ีน้ีหมายถึงสัตวท์างปรมตัถ
ธรรมแท้ๆ ไม่ไหห้มายถึงสัตวท่ี์มีรูปร่างเป็นตวัตนบุคคลเราเขา ไม่ใช่เร่ืองเห็นดว้ยตาเน้ือ แต่ส าหรับคนท่ีเขา้ใจวา่
กายคือรูปร่าง ไม่ไดช้ดัเจนวา่กายน้ีหมายถึงจิตใจ ท่ีเป็นความรู้สึกหรือธาตุรู้ เวทนาก็เป็นกาย จิตก็เป็นกายได ้แต่
ไม่ไดข้าดจากภายนอก  
 

กายในกายเป็นใจแลว้แต่เป็นส่ิงถูกรู้ ถูกรู้วา่ เป็นเวทนา เป็นอารมณ์ เป็นสุขหรือทุกข ์คุณยงัไม่เจาะลงไปในเวทนา 
วา่เหตุแห่งสุข ทุกขเ์ป็นอะไร? ยงัไม่ล่วงล ้า ตอนน้ีเวทนาเป็นเพียงรูปกายท่ีถูกรู้เท่านั้น  
แต่พวกนัง่หลบัตาจะตดัทวารนอกทิ้งไปเลย มีแต่ในภายใน การเรียนรู้สติปัฏฐาน ๔ จึงไม่ไดศึ้กษากาย ไม่ได้
พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรมไดใ้นทนัที โดยเฉพาะกายก็เห็นแต่รูปร่าง ส่วนเวทนาก็ไม่ครบมโนปวจิาร ๑๘ เพราะ
ขาด ทวาร ๖ ไม่ได ้พอเล่ือนไปจากกายในกาย ก็ไม่ขาดจากภายนอก สติปัฏฐาน ๔ ของผูเ้รียนรู้ในภวงัคก์็ไม่ได้
ศึกษาตาม พระพุทธเจา้ สอน มโนปวจิาร ๑๘ ก็ไม่ครบ ซ่ึงตอ้งเรียนรู้ครบทวาร ๖ วา่จะปฏิบติัจากเคหสิตเวทนามา
เป็นเนกขมัสิตเวทนาจึงจะไดผ้ลตรงตามพระพุทธเจา้ สอน น่ีเพราะเขา้ใจค าวา่ กายผดิจริงเทียว เลยปฏิบติัไม่เป็น 
พระไตรฯล.๑๖ คุณก็โยนทิ้งเลย ไม่ไดผ้ล 

 

เม่ือไม่รู้แจง้ในกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิตคุณก็ไม่สามารถรู้ได ้ไม่รู้เจโตปริยญาณ ๑๖ เพราะวา่ท าไดอ้ยา่ง
พร่องๆ เป็นเพียงสัญญาเอามานึกคิด ปฏิบติัก็ไม่ไดโ้ยนิโสมนสิการ ท่ีเป็นแดนเกิด ทั้งนอกและใน ไม่มีตาหู จมูก 
ล้ิน กายใจครบ มนัมีแต่สัญญา เพราะมิจฉาทิฏฐิทั้งค  าวา่ กายและสัญญา  
 

การเห็นความเป็นสัตวข์องผูส้ัมมาทิฏฐิกบัมิจฉาทิฏฐิจึงต่างกนั น่ีคือ กายต่างกนั สัญญาต่างกนั อยา่งปุถุชนก็เห็นแต่
ผคืีอรูปร่าง อยูข่า้งนอก ไม่เห็นในใจตนวา่ตนมีผ ีย่งิไกลลิบเลยท่ีจะไปสู่ปรมตัถสัจจะ ตอ้งสัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ย
กาย เห็นดว้ยปัญญาอนัยิง่  อยา่งส าเร็จอิริยาบทอยู ่ คือโตง้ๆเป็นปัจจุบนัน้ี  
  
สัญญา ก็ต่างกนั คือก าหนดหมายวา่มนุษยก์็มีแต่รูปร่าง ซ่ึงอาตมาวา่ไม่ใช่เท่านั้น ร่างกายเป็นมนุษยแ์ต่ใจเป็น
เดรัจฉาน เขาถึงเขียนภาพหวัเป็นสัตวแ์ต่ตวัเป็นคนใส่สูท คุณไม่ไดรู้้วา่ ผ ีเทวดา ท่ีแทอ้ยูใ่นจิตใจ  
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ส่วนเทวดาก็สมมุติกนัต่างๆ ของไทย ของฝร่ังก็สมมุติของตนไป สัตวน์รกสัตวว์นิิบาตก็จะเห็นต่างกนัไป เขาเห็น
ไดแ้ค่เป็นรูปร่างสรีระ พอไปนัง่หลบัตาไปก็เกิดเห็นเขา้ หรืออธิบายอยา่งธรรมกาย อธิบายวา่ใส เป็นรูปร่าง ใส
ขนาดน้ีเป็นโสดาบนั ใสมากข้ึนเป็นสกิทาคามี ใสกวา่น้ีเป็นอนาคามี เหมือนกนักบัการป้ันอากาสานญัจายตนฌาน
ของฤาษี มนัโล่งวา่งบางเบา  
 

กายท่ีเขาเห็นเป็นรูปร่างโครงสร้างสรีระ นัง่หลบัตาเห็นเขา้เห็นสัตวน์รกเทวดาสัตวน์รกเป็นตาทิพย ์ทั้งท่่ีจิตไม่มี
สรีระ อาตมาอธิบายวา่พอตายลงปุ๊ป คนมีสัญญาวา่ตายไปจะเห็นรูปร่างเหมือนคนตายเดินโยง่ๆ ถา้เป็นอยา่งนั้น คน
เกิดมาก็ตอ้งรูปร่างอยา่งน้ีคงท่ีตลอดไปสิ รูปร่างเดินออกจากร่างไป แลว้เกิดมาก็ตอ้งคงเดิมสิ แทจ้ริงมนัอสรีรัง 
ตอ้งก าหนดรู้ดว้ย อาการ ลิงค นิมิต ของใครก็ของใคร  
 

คนตาบอดเขาก าหนดรู้ทาง ทวารอ่ืน เขาก็ประมาณเอาจากสัมผสัเท่านั้น คนจะไปรู้วา่ชา้งเป็นอยา่งไร คนตาบอดก็
สัมผสัใหม้ากท่ีสุด จึงจะรู้ บางคนสัมผสัแต่ปลายงวงก็วา่รู้แลว้วา่ชา้ง หรือหางมา้ต่างจากชา้งนะ หรือสัมผสัรู้วา่
แบงค ์หา้ต่างจากแบงค ์๒๐ ไดน้ะ คุณไม่รู้เหมือนเขาหรอก จะรู้ไดเ้หมือนเขาก็จะตอ้งไปตาบอด มนัจะมีมุมเหล่ียม 
เหมือนคนเล่นไพน่ี่ช านาญมากก็จะรู้  
 

ผูท่ี้ไปก าหนดสัญญา ไดรู้ปแค่สัญญา จึงไม่ครบไม่สดไม่แท ้ไดแ้ค่เบาบางในนั้น แต่วา่เจอของจริงมนัหนกักวา่เยอะ 
คุณตอ้งลดละไปตามล าดบั มีผสัสะ นอกแลว้ท าวญิญาณผใีหต้าย ใหต้ายสนิทยงัไงไม่เกิดอีก อนาคามีไม่จ  าเป็นตอ้ง
หนีหลบไปในรูปภพอรูปภพ แต่อยูก่บักามภพแลว้ก็เหนือกามภพ แมป้ฏิบติัรูปราคะ อรูปราคะก็ตอ้งมีกายท่ีมีขา้ง
นอกอยูพ่ร้อม พระพุทธเจา้ จึงตรัสบงัคบัเลยวา่ตอ้งสัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยกาย 

 

วโิมกข ์๘  
 

๑. ผูมี้รูป(รูปฌาน)  ยอ่มเห็นรูปทั้งหลาย   (รูปี  รูปานิ  ปัสสติ) จิตจะตอ้งรู้จกัรูป (รูปคือส่ิงท่ีถูกรู้) 
๒. ผูไ้ม่มีความส าคญัในรูปภายใน (๑๐/๖๖)  ยอ่มเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก (อชัฌตัตงั  อรูปสัญญี เอโก  พหิทธา
รูปานิ  ปัสสติ) (พอ่ครูแปลวา่มีสัญญาใส่ใจในอรูป คือรู้ทั้งรูปภายนอก ไปจนถึงรูปภายใน ตอ้งเห็นทุกเวลา แมข้ั้น
อรูปก็ตอ้งใส่ใจก าหนด)  

 

นาม คือ ตวัรู้ การไดรู้้ไดเ้ห็น น่ีคือนามแลว้ รูปี รูปานิ ปัสสติ คือผูมี้รูปทั้งหลาย ยอ่มเห็นรูปทั้งหลาย คุณก็ตอ้งฝึก
ใหเ้ห็น รูปทั้งหลาย ส่วนขอ้ ๒น้ีอธิบายนามธรรมทั้งนอกและใน ค าวา่เอโก คือโดยตน ของตน ตนเองทั้งนั้น เห็น
ทั้งรูปและอรูปทั้งนอกและใน ก าหนดรู้ทั้งรูปและอรูป  
 

สัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยกาย ส าเร็จอิริยาบทอยู ่แฃว้อาสวะทั้งหลายหมดไปก็รู้ดว้ยปัญญา ตอ้งรู้วา่กายหมายถึงอะไร 
หมายถึงขา้งนอกดว้ยตลอดเวลา แต่คนไปนัง่หลบัตาไม่รู้หรอกภายนอก แต่เขาไดก้ายสักขี อาสวะบางอยา่งส้ินไป
ดว้ยนะ แต่วา่พระพุทธเจา้ บอกวา่กายสักขีตอ้งสัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยกายนะ แมอ้าสวะบางอยา่งหมด จะตอ้งสัมผสั
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วโิมกข ์๘ ดว้ยกายนะอาสวะของผูน้ั้นจึงหมดส้ินได ้(พระพุทธเจา้ วา่ตอ้ง เหว คือก่ึงปฏิเสธก่ึงรับ) แต่วา่ปัญญาวิ
มุตินั้น นเหว คือไม่ตอ้งกล่าวถึงเลย เพราะวา่สัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่ตน้แลว้ ส่วนสายเจโตนั้นไม่สัมมาทิฏฐิแต่ตน้ จริต
มนัคนละกองเลย พอเวลาไปปฏิบติั สายพุทธิจริต จะใชเ้วลาแค่ ๒๐ ส่วนสายศรัทธานั้นตอ้งใชเ้วลาถึง ๔๐ ส่วน
สายวติกจริตนั้นใชเ้วลาถึง ๘๐  
 

เง่ือนไขหลกัในการบรรลุคือ ตอ้งสัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยกาย  
 

สายสัทธานุสารี จะเจริญเป็นสัทธาวมุิติ แลว้ไดก้ายสักขี แลว้ตอ้งสัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยกายจึงเป็นอุภโตภาควมุิติ 
เป็นอรหนัต ์ส้ินอาสวะได ้ 
 

สายปัญญานุสารี จะเจริญเป็นทิฏฐิปัตตะแลว้ไดเ้ป็นปัญญาวมุิติ สายน้ีไดส้ัมมาทิฏฐิตั้งแต่ปัญญานุสารีแลว้จึงปฏิบติั
เป็นทิฏฐิปัตตะ ไม่เพี้ยนพอถึงปัญญาวมุิติก็ไดอ้รหนัตเ์ลย  
 

สายนัง่หลบัตาทั้งโลกเขา้ใจวา่ จะไดส้มาธิตอ้งไปนัง่หลบัตา จะไดเ้อกคัคตาจิตตอ้งไปนัง่สมาธิ แมแ้ต่ท่านพุทธ
ทาสจะท าสมาธิก็ตอ้งไปนัง่หลบัตาปฏิบติั ไม่ไดต้ามมหาจตัตารีสกสูตร แต่ของอาตมาน่ีท าสมาธิไดใ้นทุกอิริยาบท 
มีอานาปานสติ มีสติปัฏฐาน พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ก็ตอ้งลืมตากระทบรูป แลว้พิจารณาเขา้ไปหา เวทนาจิต
ธรรม อยูต่ลอดท่ีมีสติ เดินโพชฌงคต์ลอดเวลา แต่ทุกวนัน้ีก่อนความคิดเห็นยดึผดิเป็นถูกแลว้ ค าอธิบายทั้งอรรกถา
จารย ์อาจารยวาทต่างๆก็บนัทึกมากบนัทึกผดิก็เช่ือตามอาจารยเ์พี้ยนตกทอดมาเร่ือยๆ มากข้ึนเร่ือยๆ คนไม่มีความ
จริงชดัเจนก็จะหลงไปตามได ้

 

อาตมาน าภาพน้ีมาใหดู้ เป็นภาพแสตมป์จากประเทศบริติช สมยัคศ.๑๘๕๖ ราคา ๑ เซนตใ์นยคุล่าอาณานิคม ขนาด 
๑ คูณ ๑ น้ิวเอง ราคาประมูลกนัตอนน้ีถึง ๓๐๐ ลา้นบาท แต่วา่สุดทา้ย พอ่ซ้ือมา ๓๐๐ ลา้น แต่ลูกหลานไม่รู้ค่า เอา
มาทิ้งสขจ. ก็ไม่รู้ แลว้ก็ทิ้่งไปเสียเปล่าเลย เป็นการสมมุติข้ึนมาทั้งส้ิน  
 

กายปัสสัทธิ คือองคป์ระชุมของจิตมีความสงบ เช่นโสดาบนั จิตสงบจากอบาย คุณก็สงบ เอกราชทั่่วทั้งแผน่ดิน จะ
มีมากระทบเท่าไหร่ก็สงบได ้กายปัสสัทธิ องคป์ระชุมของกายสงบอยู ่แต่ไม่ไดห้มายถึงวา่ กายสงบแขง็ท่ือไม่พดู
เลย ไม่ขยบัเลย หายใจแผว่เบา เอาไปฝังได ้เขาฝังกนัไดถึ้ง ๒๐ กวา่วนั ไปขดุออกมายงัไม่ตาย ยิง่กวา่กบจ าศีล พวก
ฤาษีท าไดข้นาดนั้น  
 

น่ีคือ กายเขาไดส้งบนะ อยา่งสมถะ แต่ของพระพุทธเจา้ ไม่สงบอยา่งสมถะ เราลดกิเลสแลว้กิเลสตายสนิทเลย ยิง่
กวา่เอกราบทัว่ทั้งแผน่ดินยิง่กวา่สวรรคาลยั ยิง่กวา่อธิปไตยใดๆในโลกทั้งปวง น่ีคือโสดาปัตติผล  
 

แต่ใครไปนัง่สมาธิ ตอ้งนัง่แขง็ทน ใครขยบัผดินะ ก็นัง่แขง็สู้ทนไป สุดทา้ยก็ยอมแพไ้ม่ทนเท่าเพื่อน พดูไปเหมือน
ไปวา่เขา แต่ก็วา่จริงๆน่ะแหละ...สาธุ 


