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570623_ธรรมาธรรมะสงคราม เร่ือง กายอย่างพศิดารและคนต้องมคีวามต้องการ อย่างละเอยีด  
 

เราพฒันาชีวติมาเร่ือยๆ หลายคนกล่็วงวยัชรา หลายคนกเ็พิ่งเขา้มาทั้งท่ีวยัชราแลว้ ระวงัจะไม่ทนัเขา 
อาตมาวา่ชาวอโศกไปไกลนะ อาตมากพ็ยายามใหธ้รรมะท่ีละเอียด มนัเป็นการวดัค่าการเจริญทาง
ธรรม วา่ไปอยา่งน้ีๆไดไ้หม  
 

วนัน้ีกม็าทบทวนเร่ืองกาย กายค าเดียวน่ีแหละ ถา้เขา้ใจไม่ดีแลว้ไปไม่รอด สอบตก ไม่มีทางบรรลุ 
ความเป็นสัตวต์อ้งรู้ กายของสัตว ์กายน้ีไม่ใช่แค่รูปธรรม  
 

กายในสัตตาวาส ๙ หรือวญิญาณ ฐิตีกไ็ม่ไหห้มายถึงสรีระ โครงร่าง ไม่ไดห้มายถึงแต่รูปเท่านั้น  
 

๑.กายต่างกนั สัญญาต่างกนั   
 คือ เม่ือมีความเห็นหรือความเขา้ใจวา่ กาย คือ ร่าง หรือรูปร่างสรีระเท่านั้น เม่ือเขา้ใจเช่นน้ี 
แลว้ความเขา้ใจเร่ือง นามกาย หรือนามรูป กจ็ะเห็นกายของสัตวท่ี์เป็น กายวญิญาณกต็าม (กาย
วญิญาณหมายถึงองคป์ระชุมของวญิญาณ) กจ็ะเห็นเพียงรูปร่าง  จะไม่ก าหนดหมายใหเ้ขา้ไปถึง
นามธรรม กไ็ปติดวา่สัตวคื์อสัตวบ์ก สัตวน์ ้ า สัตวเ์ดรัจฉานเท่านั้น  
 

สัตวท์างจิตวญิญาณจะเห็นเป็นอาการของนามธรรม เป็นสัตวเ์ปรต สัตวน์รก สัตวอ์สุรกาย จึงก าหนด
วา่ สัตวน์รก สัตวเ์ทวดาเป็นแบบมีรูปร่าง กไ็ม่ก าหนดรู้เขา้ไปรู้สภาพนามธรรมท่ีอยูภ่ายในจิตใจ กเ็ห็น
เป็นเพียงรูปร่าง จะเห็นไดว้า่คนเก่งๆแค่ไหนกเ็ห็นผ ีเป็นสัตวท่ี์มีรูปร่าง เห็นเดินอยูไ่ปมา เขาจึงจะบอก
วา่เขาเห็นผ ีเห็นสัตวน์รก ส่วนเห็นภายในกเ็ห็นเป็นโครงร่างไปหมด  
 

จะอ่านวญิญาณท่ีเป็นนามธรรม มีองคร์วมของเวทนา สัญญา สังขาร ไม่ได ้มนัตอ้งหมายเอาถึงจิต
วญิญาณชดัๆดว้ย ตอ้งเป็นขณะปัจจุบนัดว้ย แต่ถา้ระลึกเอา กเ็ป็นสัญญา ไม่เป็นกายท่ีสมบูรณ์ครบ
พร้อมหมด ทั้งรูปภายนอก รูปภายใน และทั้งรูปภายในท่ีในๆเขา้ไปอีก ต่อเช่ือมสัมพนัธ์เขา้ไปในองค์
รวม ถึงอรูปท่ีลึกสุด ตามท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นวโิมกข ์ขอ้ท่ี ๒ (อชัฌตัตงั  อรูปสัญญี   เอโก  
พหิทธารูปานิ  ปัสสติ) 

 

กายน่ีอาตมาใชค้  าวา่ Concept  
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ส่วนภายใน Concept กจ็ะเห็น “รายบท” Content แลว้กมี็ “บริบท” Context แลว้ส่ิง
เหล่าน้ีตอ้ง “สัมผสัรู้”Contact  จึงจะครบ ความเป็นกาย ค  าวา่ Con แปลวา่ การศึกษา ความรู้ 
ความจ า มีลกัษณะคลา้ยสัญญา  
 

เม่ือเขา้ใจวา่ กายคือมีแต่รูปร่าง กท็  าใหใ้ชส้ัญญา ดึงเอาความจ าเก่า ป้ันรูปป้ันเร่ืองข้ึนมา 
consciousness มี การต่อเน่ืองตระหนกั Concern แลว้กจ็ดัสรรใหร้วมกนัอยู ่ถา้ทะเลาะกนั
กทุ็กข ์conciliate ท าใหป้รองดองกนัผกูไมตรีอยูด่ว้ยกนัใหไ้ด ้เราประนีประนอมกนัทาง
นามธรรมน่ียุ่ ุ งยากกวา่ทางโลกเขานะ  
 

concoct แปลวา่ สังขาร หรือเร่ืองแต่งข้ึน กข้ึุน ปรุงข้ึนมาเร่ือย คนมีอวชิชา ไม่รู้จกัสังขาร พอเจอ
ผสัสะมนักป็รุงปุ๊ป อวชิชาท าใหเ้กิดสังขาร การปรุงแลว้อยูร่่วมกนัพร้อมๆกนั ท่านเรียกวา่ 
Concomitancy  

 

เราตอ้ง Control มนั จดัการจดัแจงมนั ไม่ใหม้นัปรุงเป็นอกศุล จนสามารถเก่ง เรียกวา่ 
Concentrate มนัได ้เป็นจิตเอก จิตสมาธิ บาลีเรียกวา่ เอกคัคตา เป็นจิตท่ียิง่ใหญ่  
 

อาตมาพยายามอธิบาย แมต้อ้งใชภ้าษาบาลีและองักฤษ ภาษาองักฤษกเ็ป็นภาษาเก่าแก่ มีรากคลา้ยบาลี  
 

สภาพท่ีรวมอยูน่ี่ซอ้นกนัอยู ่แต่วา่ไม่ไดเ้ป็นอนัเดียวกนันะ เม่ือแยกแยะจะเห็นวา่มีส่วนท่ีซอ้นหลายอนั 
เรียกวา่ Intercept มนัซอ้นทบักนั ความซอ้นน่ีแหละต่างคนต่างตอ้งนานาสังวาส ยดึเขายดึเราอยู่
แต่วา่อยูร่่วมกนัได ้อะไรเป็นส่วนของคุณ คุณกท็ าของคุณ แต่ร่วมกนัได ้ 
 

ทางเรามีความต่างแต่กอ็ยูไ่ด ้รักษาจุดร่วม สงวนจุดต่างกนั กอ็ยูก่นัได ้เขา้ใจกนัได ้แต่นามธรรมมนั
ซอ้นกนั  
 

เม่ือวานอาตมาอธิบายเร่ือง ความตอ้งการ หรือตณัหา 
 

ค าวา่ตณัหา หรือ มโนสัญเจตนา เป็นความตั้งใจ มนัมีทิศทางมุ่งมัน่ของจิต คนเราตอ้งมีไม่มีไม่ได ้
อรหนัตก์ต็อ้งมีตณัหา พระพุทธเจา้แยกมโนสัญเจตนาไว ้๓ 

   



3 

 

กามตณัหา ภาวตณัหา และวภิวตณัหา พระพุทธเจา้ใหล้า้งกามลา้งภวตณัหา กมี็วภิวตณัหา คือตณัหา
ลา้งกาม ลา้งภพ คนท่ีไม่มีมโนสัญเจตนาเลย ท าจิตตนใหไ้ม่มีความจงใจมุ่งหมายอะไรเลย ไม่ตั้งใจไม่
คิดใหเ้จริญกา้วหนา้อะไรเลย ไม่ท าอะไรไม่คิดอะไร น่ีไม่ใช่คน มนัแกลง้ความเป็นคนของตวัเอง เลย
เถิดความเป็นจิตสามญั เขา้ขั้นคนไม่สามญัแลว้  
 

ท่ีสอนกนัแนะกนัโดยความเขา้ใจวา่ วภิวตณัหานั้นจะตอ้งมาเรียนรู้ใหไ้ม่น่าได ้ไม่น่ามี ไม่น่าเป็น แลว้
มนักเ็ลยไม่เอาอะไร เป็นคนแขง็ท่ือไม่คิดเอาอะไร เลยเถิด เม่ือก าลงัของความตอ้งการจะรู้ ความวริิยะ
อุตสาหะมนันอ้ย อยูเ่ฉยๆปล่อยๆวา่งๆ กเ็ลยไม่มีพลงัของจิตท่ีจะวจิยัวจิาร ไม่ท างาน แลว้มนัจะไปรู้
อะไรได ้ขนาดพากเพียรรู้ยงัท าไม่ไดเ้ลย น่ีเป็นการเขา้ใจความหมายท่ีผดิ ใครกต็ามท่ีตั้งใจจงใจไม่ให้
จิตคิดอะไร แลว้ใหจิ้ตอยูเ่ฉยๆ คนน้ีจงใจไม่ใหจิ้ตคิดอะไร มนักจ็งใจแลว้ไง คุณกท็ าตามท่ีคุณตั้งใจมี
มโนสัญเจตนาเกิดแลว้ 
 

แลว้หนีความจงใจตั้งใจมุ่งหมายไปไหน ? เริ่มตน้กผ็ดิแแลว้ มนักเ็ลย เป็นการก าหนด หรือสัญญา ผดิ 
ไม่ถูกตอ้งสภาวะของสัจธรรม คนไม่มีมโนสัญเจตนาไม่ไดม้นัผดิความเป็นคน แมพ้ืชมนักย็งัมีเลย แต่
ไม่เรียกเพราะเป็นชีวะไม่ถึงจิตนิยาม แต่วา่มีสัญญา สังขาร ด้ินรนใหชี้วติอยูร่อด หาอาหารมา
สังเคราะห์ แต่วา่เป็นคนไม่ใหมุ่้งหมายอะไรมนัเป็นไปไม่ได ้ 
 

พระพุทธเจา้ตรัสตายตวัเลยวา่ มนุษยต์อ้งอาศยั มโนสัญเจตนาหาร (มีเคร่ืองอาศยั) ไม่มีมโน
สัญเจตนาไม่ได ้ไม่มีเคร่ืองอาศยัอยูไ่ม่ได ้ตาย หรืออยูอ่ยา่งไม่มีสาระ เป็นฤาษี แต่กมี็เจตนาใหอ้ยูส่งบ 
ใหบ้รรลุ กท็  าตามความเขา้ใจ กเ็ป็นมโนสัญเจตนา หรือมโนสัญเจตนาวา่ไม่มีไม่เอากเ็ป็นมโน
สัญเจตนา กไ็ปแปลวว่ภิวตณัหาวา่ไม่น่ามี ไม่น่าได ้ไม่น่าเป็นกผ็ดิไปหมด ไม่มีพลงัท าอะไรกไ็ม่
พฒันา พาซวย  
 

พระพุทธเจา้ไม่มีกิเลสแลว้แต่กมี็มโนสัญเจตนาหาร เป็นวภิวตณัหาในการสร้างศาสนา 
 

ความมีมโนสัญเจตนาของคน หรือตณัหา คนตอ้งมีเป็นปกติธรรมชาติ หากใครไม่มีความจงใจตั้งใจใน
การใชชี้วติกไ็ม่ใช่คน หรือเป็นคนคิดวติถาร กไ็ม่บรรลุธรรมแน่  
 

ท่านตรัสวา่ มโนสัญเจตนามี ๓ คือ กามตณัหา ภวตณัหา (สองอยา่งน้ีเป็นสามญั) อีกอยา่งคือ 
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วภิวตณัหา ตอ้งมีตณัหาเป็นเคร่ืองอาศยั แต่ใหห้มดได ้ในกามตณัหา ภวตณัหา ผูใ้ดตอ้งการดบักิเลส 
ดบัภพ จบชาติ กต็อ้งมีตณัหาท่ีไม่ตอ้งการมีกิเลส ไม่มีภพชาติกเ็รียกวา่ตณัหาลา้งตณัหา ถา้ไม่มีตณัหา
ไม่มีความตอ้งการเลยจิตกไ็ม่มีพลงัไปเจาะไชวจิยัอะไรเลย  
 

ผูใ้ดจะดบักิเลสกต็อ้งมีความตอ้งการเรียนรู้จะดบักิเลส ไม่ตอ้งเหน่ียมอายท่ีจะมีความตอ้งการดบักิเลส 
เขา้ใจแลว้จะท าใหเ้ราเกิดพลงัท่ีเตม็ หากไม่ชดักไ็ม่มุ่งมัน่ในทางกศุล ปกติสามญัของคนยอ่มมีจิตจงใจ 
มุ่งหมาย มโนสัญเจตนาหาร ด าเนินไปสู่จุดใดจุดหน่ึง มีทิศทาง อยา่งนอ้ยท่ีสุดคนเราตอ้งมุ่งหมายไปสู่
ความสุขความสบาย ทุกคนมุ่งหมายเช่นน้ี แลว้ความสบายเป็นอยา่งไรกไ็ปเขา้ใจผดิวา่อยา่ไปคิดไปท า
อะไร อยา่ไปอยากอะไร ตณัหาเป็นสมุทยัอาริยสัจ กเ็ลยกลายเป็นคนเด๋อ ไม่มุ่งหมายอะไร  
 

สัตวทุ์กตวั โดยเฉพาะคน ตอ้งจงใจ มีสัญเจตนา คือตั้งใจ จงใจ ใหเ้ป็นอยา่งไรกแ็ลว้แต่ ใหชี้วติด าเนิน
ไป คนจริงๆจะเป็นเช่นน้ี อยา่งนอ้ยกอ็ยากสบายอยากสุข จะเขา้ใจวา่อยูเ่ฉยๆสบายคุณกท็ า กเ็จตนาจง
ใจท ากส็ าเร็จกไ็ดเ้ท่านั้นไม่ไดเ้รียนอะไรต่อ ชีวติคนกม็ะร่ือท่ือ ฟังดีๆนะ ไม่ไดแ้กลง้พดู ไม่ไดแ้กลง้
ใส่ไคลอ้ะไร  
 

ถา้เกิดเป็นคนแลว้ไม่มีมโนสัญเจตนาหารเลย มนัเป็นไปไม่ได ้จะชัว่คราว กต็าม แต่อยา่ไปท าแบบไม่
จงใจอะไรเลย มนัอุตริ พิเรน ผดิมนุษย ์ถา้ไปท าสภาพนั้น ซ่ึงมีเยอะเลย ในอินเดียกมี็เยอะเลย ใหว้า่ง 
น่ิงเฉย ไม่ตอ้งรู้อะไร กเ็ป็นคนไม่มีพลงัแรง พลงังานปัญญา วริิยะ กไ็ม่มีเลย อ่อน พลงัการงานอนัไม่มี
โทษกไ็ม่มี จะช่วยเหลือคนสังคหะกล็ม้ละลายเลย ท่ีจะบอกวา่ช่วยมนุษยชาติกแ็ค่โฆษณาขายสินคา้เขา 
แลว้พาเพี้ยนพาออกนอกขอบเขตพุทธไปเลย  
 

อาตมาวา่พวกเรายงัมีความตอ้งการจงใจมุ่งหมาย ก าจดั กามภพ รูปภพ อรูปภพ ไม่ใหม้นัมี มีความ
ตั้งใจอยา่งน้ีทั้งนั้น แลว้มีเจตนาท า พหุชนสุขายะ(เพื่อความสุขของหมู่ชนเป็นอนัมาก) โลกานุกมัปา
ยะ(รับใชโ้ลก ช่วยโลก) กท็ าไปตามสัดส่วน กไ็ดอ้ยูบ่า้ง แต่ไม่อยากพดูวา่ไดม้าก ยงัไม่เป็น พหุชนหิ
ตายะ  
 

คนในโลก แสวงหา กามสุข กบั อตัตทตัถสุข เราเองเราไม่ไดไ้ปเป็นภยัเป็นโทษกบัเขา มองดูเหมือน
เราเป็นคนละพวกแตกแยกกบัเขา หาวา่พวกเราท าความแตกแยก มีแต่พวกของมนั จริงมนัเขา้ใจไดว้า่
แยกกนั คนละชนิด แต่ในแนวลึก วเิศษ เราไม่ใช่โทษภยั ไม่ใช่คู่ต่อสู้เขา แต่เรามาเสนอ เสนอจนมีหมู่
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กลุ่มวฒันธรรม ปฏิบติักบัคนขา้งนอกดว้ย เราไม่เป็นปฏิปักษ ์ไปแยง่กบัเขา มีแต่จะช่วยใหเ้จริญ คือจะ
ไดล้าภ ไดย้ศ กอ็ยา่เกิน ไดม้ากกไ็ปแยง่เขา เสียเศรษฐกิจ ไปกกัตุนกอบโกย ออกดอกผลไม่ถูก มนัผดิ 
กินต าแหน่งน้ีแลว้ยงัไปแยง่ต าแหน่งคนอ่ืน ไปกินต าแหน่งนั้นน้ีอีก มนัมากไป ตอ้งดูตนเองวา่จะกิน
ใชอ้ะไรมากมายตอ้งมาท าตนใหม้นันอ้ยสันโดษ แลว้อา้งวา่ตนตอ้งเล้ียงครอบครัว เล้ียงบริวารมนัตอ้ง
มีมาก คุณกเ็อาฐานะความเก่ง สามารถความรู้ ทั้งฐานะทางสังคม ท่ีมีอตัราตั้งไวแ้พงสูง ยิง่เอาเปรียบ
ซบัซอ้นมากมาย พวกเรามาปฏิบติัประพฤติเราไม่ไดไ้ปเป็นโทษภยัต่อคนโลกีย ์ตอ้งอาศยัโลกธรรมอยู ่
เรามาเป็นคนท่ีมีประโยชนต่์อเขา ไม่ใหคุ้ณท าชัว่ท าบาป เอาเปรียบ มาใหคุ้ณเป็นคนเสียสละ มกันอ้ย
สันโดษ 

 

แต่ก่อนเราเคยท าเคยแก่งแยง่จากสังคมทั้งนั้น แต่ตอนน้ีเราไม่ไปแก่งแยง่กบัเขาแลว้ เรามาฝึกฝนลดละ
กิเลส ท่ีเป็นส่วนเกิน กิเลสลดกไ็ม่โลภมาก จึงเป็นคนมกันอ้ย จิตใจกลา้จน แมมี้นอ้ยกพ็อ โดยไม่เสีย
สุขภาพดว้ย ไม่สะสม พากเพียร ขยนัเสมอดว้ย  
 

เม่ือเราพึ่งตนรอด เล้ียงตวัเองได ้มีส่วนเหลือส่วนเกิน เราจึงยอ้นไปช่วยสังคม ดว้ยระบบบุญนิยม เรามี
สูตรของเรา เป็นการเสียสละแก่สังคมแท ้ไม่มีเล่กล ท าตามฐานะ อุตสาหะท า แมเ้ดก็ๆเรากพ็าท า มนั
ตรงกบัหลกั “ขาดทุนของเรา คือก าไรของเรา” น่ีคือพระราชด ารัสท่ีใหแ้ก่สังคมโลก “Our loss in 

our gain” ตรงตามอุดมคติของพระพุทธเจา้ดว้ยนะ เป็นพหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกมัปา
ยะ กท็  าไดพ้อสมควร ไม่เลิศเลอนกั  
 

ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรม สังกปัปะ วาจา กมัมนัตะ อาชีวะ กต็ามเรากส็ัมมา ประกอบกรรมการงานอาชีพ 
มีระบบบุญนิยม ไม่ไดท้  ามาหากินอยู ่๘ เดือน จนปิดกิจการ เรากอ็อกไปชุมนุมกบัเขา เรากอ็ยูร่อด 
ขนาดนั้นกย็งัขนมาอยูก่นัไดน้ะ พวกท่ีท าอยูก่ท็  ามาแจกเขาอีก กินไม่ทนัอีก น่ีคือผลธรรม มีวมุิติธรรม  
 

อาตมาเช่ือมัน่ภาคภูมิใจวา่ ตราบใดมีผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบ โลกไม่วา่งจากอรหนัต ์อยา่งนอ้ยอาตมากว็า่
เห็น ๑ คนแลว้ คงจะตอ้งมีอีก ใครหนอ 
 

อรหนัตก์มี็อรหนัตใ์นโสดาฯ อรหนัตใ์นสกิทาฯ อรหนัตใ์นอนาคาฯอรหนัตใ์นอรหนัต ์กมี็ตาม
ขั้นตอน จากนั้นไปเป็นอนุโพธิสัตว ์กไ็ม่มีประโยชนต์นแลว้กไ็ม่ตอ้งมีอรหนัตเ์พื่อตนเองแลว้ มีแต่
อรหนัตเ์พื่อคนอ่ืนเพ่ิมเติมอรหตัตะเพื่อผูอ่ื้นท าสัมมาสัมโพธิญาณไปเร่ือยๆ ตอ้งท าอยา่งสัจฉิ แจง้ใส
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เห็นจริง  
 

การแสวงหามี ๓ กาม ภพ และพรหมจรรย ์กคื็อ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา นัน่เอง คนอยากได้
พรหมจรรยน์ัง่เฉยแลว้พรหมจรรยจ์ะมาหาเองไม่ไดห้รอก 

 

มาสู่ค  าวา่ “กาย”  
 

ถา้ใครมิจฉาทิฏฐิก าหนดค าวา่กายผดิ กไ็ม่บรรลุธรรมไดแ้น่ ไม่มีทาง อาตมาเจอท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่
ในกายสักขีบุคคล ท่ีบอกวา่ตอ้งสัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยกาย น่ีชดัเลย วา่คนปฏิบติัจากสัทธานุสารี สัทธาวิ
มุติ จนเป็นกายสักขีกต็อ้งศึกษาวโิมกข ์๘ ใหช้ดัเจน แต่ในวโิมกข ์๘ ไม่มีค  าวา่กายสักค า แต่นัน่แหละ
กาย  
 

 

๑. ผูมี้รูป(รูปฌาน)  ยอ่มเห็นรูปทั้งหลาย   (รูปี  รูปานิ  ปัสสติ) จิตจะตอ้งรู้จกัรูป (รูปคือส่ิงท่ีถูกรู้) 
๒. ผูไ้ม่มีความส าคญัในรูปภายใน (๑๐/๖๖)  ยอ่มเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก (อชัฌตัตงั  อรูปสัญญี  
เอโก  พหิทธารูปานิ  ปัสสติ)  (พค.แปลวา่มีสัญญาใส่ใจในอรูป คือรู้ทั้งรูปภายนอก ไปจนถึงรูป
ภายใน ตอ้งเห็นทุกเวลา แมข้ั้นอรูปกต็อ้งใส่ใจก าหนด)  

 

ค าวา่กายคือองคร์วมของสภาวธรรม เป็นConcept ซ่ึงมี Content context ในนั้น คุณตอ้ง
เรียนรู้แยกแยะใหส้ะอาดเรียบร้อยทุก รายบท โดยตอ้งมี Contact แลว้เกิดสภาวธรรม เป็น กาย
วญิญาณ แจกละเอียดไป จนรู้จกัรู้แจง้รู้จริงหมดพน้ความไม่รุู้ พน้อวชิชา หมดส้ินความลบั อรหะ 
กล่าวคือตอ้งลอ้งพน้ ความไม่รู้ขั้น เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ จนเป็นผูมี้ความรู้ท่ีผา่นขั้นน้ีไปกจ็ะ
เป็นผูรู้้ท่ีย่งิยอดพน้อวชิชาสวะ เป็นวชิชาสูงสุด หมดอาสวะของอวชิชา หรือล่วงพน้กา้วพน้ภูมิน้ีไปสู่
อรหนัต ์เราดบัเราท าลายมีทั้งท าไดเ้ป็นจิตเจโต และตรวจสอบ ดว้ยอรูปฌาน อากิญจญัยายตนะคือแม้
นิดแมน้อ้ยกต็อ้งใหไ้ม่มี แลว้กต็อ้งไม่ใหเ้หลือตวัไม่รู้ใหพ้น้ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เม่ือกา้วพน้อนั
น้ีกสู่็ สัญญาเวทยตินิโรธ ไม่ไดไ้ปท าจิตดบัเลย 
 

มนัรู้ชนิดรู้แจง้ สัจฉิ รู้แจง้เป็นนิโรธ เป็นสัญญาเวทยตินิโรธ เป็นของพุทธท่ีสัมมาทิฏฐิเท่านั้น 
พระพุทธเจา้วา่นิโรธตอ้งท าใหแ้จง้(สัจฉิ) ผูป้ฏบติัพึงท าใหแ้จง้ อนัพึงท าใหแ้จง้ จนแจง้เลย ตอ้งแจง้
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อยา่งใส อยา่งปรากฏ ค าน้ีค  าวา่แจง้(สัจฉิ) มนัควรเป็นภาวะท่ีใสหรือด า ใสอยา่งปรากฏเห็นๆหรือวา่
ด าอยา่งไม่รู้เห็นอะไรเลย มนักค็วรรู้เห็นอยา่งแจง้ในปรากฏ ไม่ใช่ด ามืดไม่เห็นไม่รู้อะไรเลย  
 

ผูป้ฏิบติัท่ีบรรลุนิโรธ ควรรู้จกัรู้แจง้ความจริงในความดบันั้น อยา่งปรากฏภาวะเห็นแจง้ทนโท่หลดัๆ
อยา่งปรากฏธาตุรู้ของตนเอง  
 

สัญญาเวทยตินิโรธ เป็น โลกตุรธรรมขั้นท่ี ๙ หรือวา่เป็นโลกตุระธรรม ๔๖ ย่งิชดั เริ่มตน้โลกตุรธรรม 
เป็นเสขบุคคล คือโสดาบนักเ็ขา้โลกตุรธรรมแลว้ ไม่ใช่วา่ตอ้งอรหนัตจึ์งเป็นโลกตุรธรรม  
 

สัญญาเวทยตินิโรธมีแต่ในพุทธแท ้ไม่มีในศาสนาอ่ืน แมใ้นพุทธเองกย็งัยากเลย ถา้ไม่สัมมาทิฏฐิแทก้็
ไม่สามารถมีนิโรธชนิดน้ี ใครกต็ามไดนิ้โรธตั้งแต่แรก ตอ้งก าหนดรู้ใหแ้จง้วา่ ของพุทธเป็นเช่นน้ี ท า
ใหด้บัอยา่งอาริยสัจ ๔ เอาใหรู้้ใหไ้ด ้แมเ้ริ่มรู้คร้ังแรกกท็ าทวนท าซ ้ า ไม่ใช่ไดแ้ลว้กท้ิ็ง แต่วา่ท าอยา่งท่ี
เคยไดน่ี้แหละทวนแลว้ทวนอีก ท าเช่นน้ีเรียกวา่ปฏินิสัคคานุปัสสี ตามรู้ตามเห็นท่ีเราท าได ้มีอนิจจา
นุปัสสะ วริาคานุปัสสี นิโรธานุปัสสี ปฏินิสสัคคานุปัสสี ท าใหม้ากท าใหบ่้อย รักษาผลธรรม เป็นการ
รักษาอเนญชาภิสังขารดว้ย ปรุงแต่งแต่ไม่หวัน่ไหว  
 

การท าซ ้ าน่ีกรู้็หมดทั้งสติปัฏฐาน ๔ สัมมปัปทาน ๔ อ่านวจิยัทุกอยา่ง รู้หมดในเวทนา ๑๐๘ แลว้ท า
เนกขมัสิตเวทนา ซ่ึงจะท ากต็อ้งรู้ เคหสิตเวทนาดว้ย เรากรู้็วา่มีการปรุงอยูแ่ต่เราไม่มี มนัจดัจา้นอยู่
เช่นน้ีแต่เราไม่มี เราแขง็แรงเท่าไหรกรู้็ของเรา จะตอ้งท ามโนปวจิาร ๓๖ ใหค้รบ ๓ กาล ท าทุกปัจจุบนั 
สั่งสมเป็นอดีต จนพน้อวชิชาสวะ ๘ ขอ้ท่ี ๗ คือ ปุพพนัตาปรันเต อญัญนงั คือไม่รู้ทั้งส่วนอดีตและ
อนาคต แต่ตอนน้ีรู้แลว้ วา่กิเลสสูญ ท านิโรธใหต้ั้งมัน่ ท าจนเสร็จกิจตดัสินไดเ้ป็นกตญาณของคุณเอง 
อนาคต ๓๖ มนัไม่เกิดหรอก มนัมาถึงกเ็ป็นปัจจุบนัทุกที แต่มัน่ใจไดว้า่อนาคตไม่เป็นอ่ืน อดีตกบัอนา
คนอนัเดียวกนั เพราะท าความจริงทุกปัจจุบนั จนมัน่ใจไม่่ใช่พยากรณ์ ใครตดัสินผดิกเ็ร่ืองของคุณ  
 

จะกล่าววา่เป็นการตรวจสอบปรมตัถธรรมดว้ยวโิมกข ์๘ หรืออนุปุพพวหิาร ๙ กไ็ปถึงสัญญาเวทยติ
นิโรธทั้งนั้นเลย หลกัธรรมต่างๆหากร้อยเรียงแลว้ตามใหท้นักจ็ะชดั  
 

ท าจนกระทัง่มีผลจิตตั้งมัน่ จะเรียกวา่อนุรักขณาปธาน หรือสั่งสม อเนญชาภิสังขาร จะเรียกวา่สั่งสม
เวทนา ๓กาละกไ็ดห้รือพน้อวชิชา ขอ้ ๗ กไ็ดจ้ะตรวจสอบดว้ยวโิมกข ์๘ อนุบุพพวหิาร ๙ กไ็ด ้เป็น 
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นิจจงั(เท่ียงแท)้ ธุวงั (ถาวร) สัสตงั(ยนืนาน) อวปิริณามธมัมงั(ไม่แปรเปล่ียน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไร
หกัลา้งได)้ อสังกปุปัง(ไม่กลบัก าเริบ) 

 

สรุปวา่ตอ้งปฏิบติัอยา่งวญิญาณฐีติ ๗ อยา่งช ่าชองสูงสุด มีกาย มีสัญญาก าหนดรู้ เกิดวญิญาณเม่ือ
ผสัสะ มีเวทนา สัญญา สังขาร หรือตามนามรูป มีเวทนา สัญญา เจตนา ผสัสะ มนสิการ  
 

รู้จกักาย วา่น่ีคือสัตวน์รก สัตวเ์ทวดา และแยกเทวดาสมมุติ เทวดาอุบติั และเทวดาวสุิทธิ เรากรู้็ รู้ความ
เป็นพรหม แลว้เรากรู้็พรหมเก๊ ท่ีเขาหลงผดิ  
 

ตอ้งรู้จกัรู้แจง้รู้จริง อยา่งสัจฉิ ไม่ใช่ไปรู้แต่ในภพ เป็นภาวะดบัด ามืด เหมือนอยา่งกายของพรหมท่ีช่ือ
วา่ สุภกิณหา (ของฤาษ)ี ไม่ใช่อยา่งนั้น แต่กอ็ยา่งนั้นถา้เขา้ใจวา่สภาพดบันั้นตอ้งเป็นอยา่งสัจฉิ 
สัญญาเดียวกนัเลย แต่ของเขาด ามืด แต่ของพระพุทธเจา้นั้นสวา่ง แต่เป็นส่ิงท่ีสุภกิณหะเหมือนกนั  
 

นิโรธของพุทธนั้นต่างจากนิโรธฤาษี นิโรธของฤาษีไม่มีก าลงั แต่นิโรธของพระพุทธเจา้นั้น จะยิง่มี
ก  าลงัในความดบั เห็นอยูห่ลดัๆขณะนั้นดว้ย เป็นพลงัปัญญา พลงัฌาน ฌานตอ้งมีปัญญา ตอ้งรู้ชดั และ
มีพลงัท าลายไฟราคะ โทสะ โมหะดว้ย มีก าลงัมาก และการรู้ความดบัน่ีรู้ชนิดเห็นๆปัสสติ เห็นความ
เป็นนิโรธ ดว้ย จกัษุ ญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่ง ยิง่ชดัมาก  
 

ตอ้งเป็นการรู้ชนิดมีจกัษุ มีตากระทบสัมผสัรูป มีความรู้ประกอบ เห็นอยา่งลืมตาต่ืน ไม่ตอ้งไปเขา้
ภวงัค ์มีจกัษุ ญาณ ปัญญา เหนือวสิัยธรรมดาสามญั เป็นวชิชาท่ีไดพ้น้อวชิชาได ้ตอ้งยนืยนัไดว้า่ ขณะ
มีนิโรธไดน้ั้นตอ้งมีแสงสวา่ง เพื่อยนืยนัวา่ต่างจากนิโรธไม่ใช่พุทธ ท่ีท าใหแ้จง้ไม่ใช่ท าใหด้ าดบัไม่รู้ 
 

แมจ้ะมีสัญญาอยา่งเดียวกนัวา่ดบั เขากด็บัส าเร็จของเขา เรากด็บัส าเร็จของเรา ของเราดบัคืออกศุล
ภาวะดบัไปแลว้ มีอารมณ์ไม่ทุกขอ์ยา่งเดียวกนั กายอยา่งเดียวกนั เขาไม่ทุกขแ์บบไม่รู้ แต่ของเราน่ี
ทุกขอ์ยา่งรู้ๆ มีองคป์ระชุมของสภาวะเหมือนกนั ดบัเหมือนกนั  
 

กายอยา่งเดียวกนั คือกายความดบัเหมือนกนั ไดส่ิ้งท่ีไม่ทุกขเ์หมือนกนั สัญญาวา่ดบัความทุกข์
เหมือนกนั แต่ของเขาชัว่คราว แต่เขากอ็ยูใ่นภาวะนิโรธเหมือนกนั สัญญาวา่ดบัทุกขเ์ขากท็  าไดส้ าเร็จ 
กายอยา่งเดียวกนั สัญญาอยา่งเดียวกนัแต่นยัส าคญัมากท่ีไม่ใช่วสิัยของการคาดเดาอยา่งตกักะ ท่ีจะตอ้ง
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เรียนของจริงตั้งแต่ สักกายะ คือตวัตนอตัตาท่ีตอ้งพิสูจนญ์าณหยัง่รู้อตัตาตวัแรก เป็นสังโยชนข์อ้แรก
ในสังโยชน ์๑๐ ใครยงัไม่รู้สักกายะ คนนั้นยงัไม่เริ่มตน้กาย แลว้ปฏิบติัอยา่งไรจึงพน้สักกายทิฏฐิ
สังโยชน ์ 
 

น่ีแหละเห็นความเป็นสัตวข์องตน ถา้ตวัตน้คือสักกายทิฏฐิยงัไม่ได ้กไ็ม่บรรลุธรรม อธิบายกนัไปผดิๆ
กท็ าใหป้ฏิบติัผดิๆ อยา่งกายสังขารเขากอ็ธิบายเป็นการปรุงแต่งภายนอก กายปัสสัทธิ กก็  าหนดวา่เป็น
สรีระสงบ กไ็ปก าหนดอยา่งน้ีแลว้กจ็ะปฏิบติัใหบ้รรลุไดอ้ยา่งไร?  
กายสัมผสั เขากอ็ธิบายวา่เตะตอ้งภายนอก  
กายวปัิสสนากไ็ดแ้ค่ภายนอก  
กายกมัมญัญตาเขาแปลวา่ การงานอนัเหมาะควร องคป์ระชุมของการงานอนัเหมาะควรมีทั้งอาชีพ การ
กระท าและจิตอนัเหมาะควร ท่ีออกไปท างานเตม็รูปของอาชีพ  
กายมุทุตา  เขากย็ิง่แปลไปอยา่งไร แปลวา่จิตอ่อนไหวเร็วไว จิตเจโตปรับง่ายรู้เร็วไว ไม่ใช่กายท่ีไปวิง่
เร็ววอ่งไว มนัจึงส าคญัมัน่หมายกนัคนละทิศ  
กายวกิาร แปลอยา่งโลกๆกเ็อาคนขาแขง้พิการมา ไม่ใช่ กายน่ีคืออยา่ง วญิญติัรูป มีลหุตา มุทุตา ตวัจิต
ถูกรู้ คืออุปาทายรูป ๒๔ ถูกรู้นัน่เอง และมีแต่ปสาทรูป โคจรรูป กอ็ยูเ่น่ืองกบัภายนอก แต่วา่จากนั้น
ไปกเ็ป็นนามทั้งนั้น  
 


