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570623_ธรรมาธรรมะสงคราม เรื่อง กายอย่ างพิศดารและคนต้ องมีความต้ องการ อย่ างละเอียด
เราพัฒนาชีวติ มาเรื่ อยๆ หลายคนก็ล่วงวัยชรา หลายคนก็เพิ่งเข้ามาทั้งที่วยั ชราแล้ว ระวังจะไม่ทนั เขา
อาตมาว่าชาวอโศกไปไกลนะ อาตมาก็พยายามให้ธรรมะที่ละเอียด มันเป็ นการวัดค่าการเจริ ญทาง
ธรรม ว่าไปอย่างนี้ๆได้ไหม
วันนี้กม็ าทบทวนเรื่ องกาย กายคาเดียวนี่แหละ ถ้าเข้าใจไม่ดีแล้วไปไม่รอด สอบตก ไม่มีทางบรรลุ
ความเป็ นสัตว์ตอ้ งรู ้ กายของสัตว์ กายนี้ไม่ใช่แค่รูปธรรม
กายในสัตตาวาส ๙ หรื อวิญญาณ ฐิตีกไ็ ม่ไห้หมายถึงสรี ระ โครงร่ าง ไม่ได้หมายถึงแต่รูปเท่านั้น
๑.กายต่างกัน สัญญาต่างกัน
คือ เมื่อมีความเห็นหรื อความเข้าใจว่า กาย คือ ร่ าง หรื อรู ปร่ างสรี ระเท่านั้น เมื่อเข้าใจเช่นนี้
แล้วความเข้าใจเรื่ อง นามกาย หรื อนามรู ป ก็จะเห็นกายของสัตว์ที่เป็ น กายวิญญาณก็ตาม (กาย
วิญญาณหมายถึงองค์ประชุมของวิญญาณ) ก็จะเห็นเพียงรู ปร่ าง จะไม่กาหนดหมายให้เข้าไปถึง
นามธรรม ก็ไปติดว่าสัตว์คือสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์เดรัจฉานเท่านั้น
สัตว์ทางจิตวิญญาณจะเห็นเป็ นอาการของนามธรรม เป็ นสัตว์เปรต สัตว์นรก สัตว์อสุ รกาย จึงกาหนด
ว่า สัตว์นรก สัตว์เทวดาเป็ นแบบมีรูปร่ าง ก็ไม่กาหนดรู ้เข้าไปรู ้สภาพนามธรรมที่อยูภ่ ายในจิตใจ ก็เห็น
เป็ นเพียงรู ปร่ าง จะเห็นได้วา่ คนเก่งๆแค่ไหนก็เห็นผี เป็ นสัตว์ที่มีรูปร่ าง เห็นเดินอยูไ่ ปมา เขาจึงจะบอก
ว่าเขาเห็นผี เห็นสัตว์นรก ส่ วนเห็นภายในก็เห็นเป็ นโครงร่ างไปหมด
จะอ่านวิญญาณที่เป็ นนามธรรม มีองค์รวมของเวทนา สัญญา สังขาร ไม่ได้ มันต้องหมายเอาถึงจิต
วิญญาณชัดๆด้วย ต้องเป็ นขณะปัจจุบนั ด้วย แต่ถา้ ระลึกเอา ก็เป็ นสัญญา ไม่เป็ นกายที่สมบูรณ์ครบ
พร้อมหมด ทั้งรู ปภายนอก รู ปภายใน และทั้งรู ปภายในที่ในๆเข้าไปอีก ต่อเชื่อมสัมพันธ์เข้าไปในองค์
รวม ถึงอรู ปที่ลึกสุ ด ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิโมกข์ ข้อที่ ๒ (อัชฌัตตัง อรู ปสัญญี เอโก
พหิทธารู ปานิ ปัสสติ)
กายนี่อาตมาใช้คาว่า Concept
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ส่ วนภายใน Concept ก็จะเห็น “รายบท” Content แล้วก็มี “บริ บท” Context แล้วสิ่ ง
เหล่านี้ตอ้ ง “สัมผัสรู ้”Contact จึงจะครบ ความเป็ นกาย คาว่า Con แปลว่า การศึกษา ความรู ้
ความจา มีลกั ษณะคล้ายสัญญา
เมื่อเข้าใจว่า กายคือมีแต่รูปร่ าง ก็ทาให้ใช้สัญญา ดึงเอาความจาเก่า ปั้นรู ปปั้นเรื่ องขึ้นมา
consciousness มี การต่อเนื่องตระหนัก Concern แล้วก็จดั สรรให้รวมกันอยู่ ถ้าทะเลาะกัน
ก็ทุกข์ conciliate ทาให้ปรองดองกันผูกไมตรี อยูด่ ว้ ยกันให้ได้ เราประนีประนอมกันทาง
นามธรรมนี่ยุ่ ุ งยากกว่าทางโลกเขานะ
concoct แปลว่า สังขาร หรื อเรื่ องแต่งขึ้น กุข้ ึน ปรุ งขึ้นมาเรื่ อย คนมีอวิชชา ไม่รู้จกั สังขาร พอเจอ
ผัสสะมันก็ปรุ งปุ๊ ป อวิชชาทาให้เกิดสังขาร การปรุ งแล้วอยูร่ ่ วมกันพร้อมๆกัน ท่านเรี ยกว่า
Concomitancy
เราต้อง Control มัน จัดการจัดแจงมัน ไม่ให้มนั ปรุ งเป็ นอกุศล จนสามารถเก่ง เรี ยกว่า
Concentrate มันได้ เป็ นจิตเอก จิตสมาธิ บาลีเรี ยกว่า เอกัคคตา เป็ นจิตที่ยงิ่ ใหญ่
อาตมาพยายามอธิบาย แม้ตอ้ งใช้ภาษาบาลีและอังกฤษ ภาษาอังกฤษก็เป็ นภาษาเก่าแก่ มีรากคล้ายบาลี
สภาพที่รวมอยูน่ ี่ซอ้ นกันอยู่ แต่วา่ ไม่ได้เป็ นอันเดียวกันนะ เมื่อแยกแยะจะเห็นว่ามีส่วนที่ซอ้ นหลายอัน
เรี ยกว่า Intercept มันซ้อนทับกัน ความซ้อนนี่แหละต่างคนต่างต้องนานาสังวาส ยึดเขายึดเราอยู่
แต่วา่ อยูร่ ่ วมกันได้ อะไรเป็ นส่ วนของคุณ คุณก็ทาของคุณ แต่ร่วมกันได้
ทางเรามีความต่างแต่กอ็ ยูไ่ ด้ รักษาจุดร่ วม สงวนจุดต่างกัน ก็อยูก่ นั ได้ เข้าใจกันได้ แต่นามธรรมมัน
ซ้อนกัน
เมื่อวานอาตมาอธิบายเรื่ อง ความต้องการ หรื อตัณหา
คาว่าตัณหา หรื อ มโนสัญเจตนา เป็ นความตั้งใจ มันมีทิศทางมุ่งมัน่ ของจิต คนเราต้องมีไม่มีไม่ได้
อรหันต์กต็ อ้ งมีตณ
ั หา พระพุทธเจ้าแยกมโนสัญเจตนาไว้ ๓
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กามตัณหา ภาวตัณหา และวิภวตัณหา พระพุทธเจ้าให้ลา้ งกามล้างภวตัณหา ก็มีวภิ วตัณหา คือตัณหา
ล้างกาม ล้างภพ คนที่ไม่มีมโนสัญเจตนาเลย ทาจิตตนให้ไม่มีความจงใจมุ่งหมายอะไรเลย ไม่ต้ งั ใจไม่
คิดให้เจริ ญก้าวหน้าอะไรเลย ไม่ทาอะไรไม่คิดอะไร นี่ไม่ใช่คน มันแกล้งความเป็ นคนของตัวเอง เลย
เถิดความเป็ นจิตสามัญ เข้าขั้นคนไม่สามัญแล้ว
ที่สอนกันแนะกันโดยความเข้าใจว่า วิภวตัณหานั้นจะต้องมาเรี ยนรู ้ให้ไม่น่าได้ ไม่น่ามี ไม่น่าเป็ น แล้ว
มันก็เลยไม่เอาอะไร เป็ นคนแข็งทื่อไม่คิดเอาอะไร เลยเถิด เมื่อกาลังของความต้องการจะรู ้ ความวิริยะ
อุตสาหะมันน้อย อยูเ่ ฉยๆปล่อยๆว่างๆ ก็เลยไม่มีพลังของจิตที่จะวิจยั วิจาร ไม่ทางาน แล้วมันจะไปรู ้
อะไรได้ ขนาดพากเพียรรู ้ยงั ทาไม่ได้เลย นี่เป็ นการเข้าใจความหมายที่ผดิ ใครก็ตามที่ต้ งั ใจจงใจไม่ให้
จิตคิดอะไร แล้วให้จิตอยูเ่ ฉยๆ คนนี้จงใจไม่ให้จิตคิดอะไร มันก็จงใจแล้วไง คุณก็ทาตามที่คุณตั้งใจมี
มโนสัญเจตนาเกิดแล้ว
แล้วหนีความจงใจตั้งใจมุ่งหมายไปไหน ? เร่ิ มต้นก็ผดิ แแล้ว มันก็เลย เป็ นการกาหนด หรื อสัญญา ผิด
ไม่ถูกต้องสภาวะของสัจธรรม คนไม่มีมโนสัญเจตนาไม่ได้มนั ผิดความเป็ นคน แม้พืชมันก็ยงั มีเลย แต่
ไม่เรี ยกเพราะเป็ นชีวะไม่ถึงจิตนิยาม แต่วา่ มีสัญญา สังขาร ดิ้นรนให้ชีวติ อยูร่ อด หาอาหารมา
สังเคราะห์ แต่วา่ เป็ นคนไม่ให้มุ่งหมายอะไรมันเป็ นไปไม่ได้
พระพุทธเจ้าตรัสตายตัวเลยว่า มนุษย์ตอ้ งอาศัย มโนสัญเจตนาหาร (มีเครื่ องอาศัย) ไม่มีมโน
สัญเจตนาไม่ได้ ไม่มีเครื่ องอาศัยอยูไ่ ม่ได้ ตาย หรื ออยูอ่ ย่างไม่มีสาระ เป็ นฤาษี แต่กม็ ีเจตนาให้อยูส่ งบ
ให้บรรลุ ก็ทาตามความเข้าใจ ก็เป็ นมโนสัญเจตนา หรื อมโนสัญเจตนาว่าไม่มีไม่เอาก็เป็ นมโน
สัญเจตนา ก็ไปแปลว่วภิ วตัณหาว่าไม่น่ามี ไม่น่าได้ ไม่น่าเป็ นก็ผดิ ไปหมด ไม่มีพลังทาอะไรก็ไม่
พัฒนา พาซวย
พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแล้วแต่กม็ ีมโนสัญเจตนาหาร เป็ นวิภวตัณหาในการสร้างศาสนา
ความมีมโนสัญเจตนาของคน หรื อตัณหา คนต้องมีเป็ นปกติธรรมชาติ หากใครไม่มีความจงใจตั้งใจใน
การใช้ชีวติ ก็ไม่ใช่คน หรื อเป็ นคนคิดวิตถาร ก็ไม่บรรลุธรรมแน่
ท่านตรัสว่า มโนสัญเจตนามี ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา (สองอย่างนี้เป็ นสามัญ) อีกอย่างคือ
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วิภวตัณหา ต้องมีตณ
ั หาเป็ นเครื่ องอาศัย แต่ให้หมดได้ ในกามตัณหา ภวตัณหา ผูใ้ ดต้องการดับกิเลส
ดับภพ จบชาติ ก็ตอ้ งมีตณ
ั หาที่ไม่ตอ้ งการมีกิเลส ไม่มีภพชาติกเ็ รี ยกว่าตัณหาล้างตัณหา ถ้าไม่มีตณ
ั หา
ไม่มีความต้องการเลยจิตก็ไม่มีพลังไปเจาะไชวิจยั อะไรเลย
ผูใ้ ดจะดับกิเลสก็ตอ้ งมีความต้องการเรี ยนรู ้จะดับกิเลส ไม่ตอ้ งเหนี่ยมอายที่จะมีความต้องการดับกิเลส
เข้าใจแล้วจะทาให้เราเกิดพลังที่เต็ม หากไม่ชดั ก็ไม่มุ่งมัน่ ในทางกุศล ปกติสามัญของคนย่อมมีจิตจงใจ
มุ่งหมาย มโนสัญเจตนาหาร ดาเนินไปสู่ จุดใดจุดหนึ่ง มีทิศทาง อย่างน้อยที่สุดคนเราต้องมุ่งหมายไปสู่
ความสุ ขความสบาย ทุกคนมุ่งหมายเช่นนี้ แล้วความสบายเป็ นอย่างไรก็ไปเข้าใจผิดว่าอย่าไปคิดไปทา
อะไร อย่าไปอยากอะไร ตัณหาเป็ นสมุทยั อาริ ยสัจ ก็เลยกลายเป็ นคนเด๋ อ ไม่มุ่งหมายอะไร
สัตว์ทุกตัว โดยเฉพาะคน ต้องจงใจ มีสัญเจตนา คือตั้งใจ จงใจ ให้เป็ นอย่างไรก็แล้วแต่ ให้ชีวติ ดาเนิน
ไป คนจริ งๆจะเป็ นเช่นนี้ อย่างน้อยก็อยากสบายอยากสุ ข จะเข้าใจว่าอยูเ่ ฉยๆสบายคุณก็ทา ก็เจตนาจง
ใจทาก็สาเร็จก็ได้เท่านั้นไม่ได้เรี ยนอะไรต่อ ชีวติ คนก็มะรื่ อทื่อ ฟังดีๆนะ ไม่ได้แกล้งพูด ไม่ได้แกล้ง
ใส่ ไคล้อะไร
ถ้าเกิดเป็ นคนแล้วไม่มีมโนสัญเจตนาหารเลย มันเป็ นไปไม่ได้ จะชัว่ คราว ก็ตาม แต่อย่าไปทาแบบไม่
จงใจอะไรเลย มันอุตริ พิเรน ผิดมนุษย์ ถ้าไปทาสภาพนั้น ซึ่งมีเยอะเลย ในอินเดียก็มีเยอะเลย ให้วา่ ง
นิ่งเฉย ไม่ตอ้ งรู ้อะไร ก็เป็ นคนไม่มีพลังแรง พลังงานปัญญา วิริยะ ก็ไม่มีเลย อ่อน พลังการงานอันไม่มี
โทษก็ไม่มี จะช่วยเหลือคนสังคหะก็ลม้ ละลายเลย ที่จะบอกว่าช่วยมนุษยชาติกแ็ ค่โฆษณาขายสิ นค้าเขา
แล้วพาเพี้ยนพาออกนอกขอบเขตพุทธไปเลย
อาตมาว่าพวกเรายังมีความต้องการจงใจมุ่งหมาย กาจัด กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ ไม่ให้มนั มี มีความ
ตั้งใจอย่างนี้ท้ งั นั้น แล้วมีเจตนาทา พหุชนสุ ขายะ(เพื่อความสุ ขของหมู่ชนเป็ นอันมาก) โลกานุกมั ปา
ยะ(รับใช้โลก ช่วยโลก) ก็ทาไปตามสัดส่ วน ก็ได้อยูบ่ า้ ง แต่ไม่อยากพูดว่าได้มาก ยังไม่เป็ น พหุชนหิ
ตายะ
คนในโลก แสวงหา กามสุ ข กับ อัตตทัตถสุ ข เราเองเราไม่ได้ไปเป็ นภัยเป็ นโทษกับเขา มองดูเหมือน
เราเป็ นคนละพวกแตกแยกกับเขา หาว่าพวกเราทาความแตกแยก มีแต่พวกของมัน จริ งมันเข้าใจได้วา่
แยกกัน คนละชนิด แต่ในแนวลึก วิเศษ เราไม่ใช่โทษภัย ไม่ใช่คู่ต่อสู ้เขา แต่เรามาเสนอ เสนอจนมีหมู่
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กลุ่มวัฒนธรรม ปฏิบตั ิกบั คนข้างนอกด้วย เราไม่เป็ นปฏิปักษ์ ไปแย่งกับเขา มีแต่จะช่วยให้เจริ ญ คือจะ
ได้ลาภ ได้ยศ ก็อย่าเกิน ได้มากก็ไปแย่งเขา เสี ยเศรษฐกิจ ไปกักตุนกอบโกย ออกดอกผลไม่ถูก มันผิด
กินตาแหน่งนี้แล้วยังไปแย่งตาแหน่งคนอื่น ไปกินตาแหน่งนั้นนี้อีก มันมากไป ต้องดูตนเองว่าจะกิน
ใช้อะไรมากมายต้องมาทาตนให้มนั น้อยสันโดษ แล้วอ้างว่าตนต้องเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงบริ วารมันต้อง
มีมาก คุณก็เอาฐานะความเก่ง สามารถความรู ้ ทั้งฐานะทางสังคม ที่มีอตั ราตั้งไว้แพงสู ง ยิง่ เอาเปรี ยบ
ซับซ้อนมากมาย พวกเรามาปฏิบตั ิประพฤติเราไม่ได้ไปเป็ นโทษภัยต่อคนโลกีย ์ ต้องอาศัยโลกธรรมอยู่
เรามาเป็ นคนที่มีประโยชน์ต่อเขา ไม่ให้คุณทาชัว่ ทาบาป เอาเปรี ยบ มาให้คุณเป็ นคนเสี ยสละ มักน้อย
สันโดษ
แต่ก่อนเราเคยทาเคยแก่งแย่งจากสังคมทั้งนั้น แต่ตอนนี้เราไม่ไปแก่งแย่งกับเขาแล้ว เรามาฝึ กฝนลดละ
กิเลส ที่เป็ นส่ วนเกิน กิเลสลดก็ไม่โลภมาก จึงเป็ นคนมักน้อย จิตใจกล้าจน แม้มีนอ้ ยก็พอ โดยไม่เสี ย
สุ ขภาพด้วย ไม่สะสม พากเพียร ขยันเสมอด้วย
เมื่อเราพึ่งตนรอด เลี้ยงตัวเองได้ มีส่วนเหลือส่ วนเกิน เราจึงย้อนไปช่วยสังคม ด้วยระบบบุญนิยม เรามี
สู ตรของเรา เป็ นการเสี ยสละแก่สังคมแท้ ไม่มีเล่กล ทาตามฐานะ อุตสาหะทา แม้เด็กๆเราก็พาทา มัน
ตรงกับหลัก “ขาดทุนของเรา คือกาไรของเรา” นี่คือพระราชดารัสที่ให้แก่สังคมโลก “Our loss in
our gain” ตรงตามอุดมคติของพระพุทธเจ้าด้วยนะ เป็ นพหุชนหิตายะ พหุชนสุ ขายะ โลกานุกมั ปา
ยะ ก็ทาได้พอสมควร ไม่เลิศเลอนัก
ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรม สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ ก็ตามเราก็สัมมา ประกอบกรรมการงานอาชีพ
มีระบบบุญนิยม ไม่ได้ทามาหากินอยู่ ๘ เดือน จนปิ ดกิจการ เราก็ออกไปชุมนุมกับเขา เราก็อยูร่ อด
ขนาดนั้นก็ยงั ขนมาอยูก่ นั ได้นะ พวกที่ทาอยูก่ ท็ ามาแจกเขาอีก กินไม่ทนั อีก นี่คือผลธรรม มีวมิ ุติธรรม
อาตมาเชื่อมัน่ ภาคภูมิใจว่า ตราบใดมีผปู ้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ โลกไม่วา่ งจากอรหันต์ อย่างน้อยอาตมาก็วา่
เห็น ๑ คนแล้ว คงจะต้องมีอีก ใครหนอ
อรหันต์กม็ ีอรหันต์ในโสดาฯ อรหันต์ในสกิทาฯ อรหันต์ในอนาคาฯอรหันต์ในอรหันต์ ก็มีตาม
ขั้นตอน จากนั้นไปเป็ นอนุโพธิสัตว์ ก็ไม่มีประโยชน์ตนแล้วก็ไม่ตอ้ งมีอรหันต์เพื่อตนเองแล้ว มีแต่
อรหันต์เพื่อคนอื่นเพ่ิมเติมอรหัตตะเพื่อผูอ้ ื่นทาสัมมาสัมโพธิญาณไปเรื่ อยๆ ต้องทาอย่างสัจฉิ แจ้งใส
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เห็นจริ ง
การแสวงหามี ๓ กาม ภพ และพรหมจรรย์ ก็คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นัน่ เอง คนอยากได้
พรหมจรรย์นงั่ เฉยแล้วพรหมจรรย์จะมาหาเองไม่ได้หรอก
มาสู่ คาว่า “กาย”
ถ้าใครมิจฉาทิฏฐิกาหนดคาว่ากายผิด ก็ไม่บรรลุธรรมได้แน่ ไม่มีทาง อาตมาเจอที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ในกายสักขีบุคคล ที่บอกว่าต้องสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย นี่ชดั เลย ว่าคนปฏิบตั ิจากสัทธานุสารี สัทธาวิ
มุติ จนเป็ นกายสักขีกต็ อ้ งศึกษาวิโมกข์ ๘ ให้ชดั เจน แต่ในวิโมกข์ ๘ ไม่มีคาว่ากายสักคา แต่นนั่ แหละ
กาย
๑. ผูม้ ีรูป(รู ปฌาน) ย่อมเห็นรู ปทั้งหลาย (รู ปี รู ปานิ ปัสสติ) จิตจะต้องรู ้จกั รู ป (รู ปคือสิ่ งที่ถูกรู ้)
๒. ผูไ้ ม่มีความสาคัญในรู ปภายใน (๑๐/๖๖) ย่อมเห็นรู ปทั้งหลายในภายนอก (อัชฌัตตัง อรู ปสัญญี
เอโก พหิทธารู ปานิ ปัสสติ) (พค.แปลว่ามีสัญญาใส่ ใจในอรู ป คือรู ้ท้ งั รู ปภายนอก ไปจนถึงรู ป
ภายใน ต้องเห็นทุกเวลา แม้ข้ นั อรู ปก็ตอ้ งใส่ ใจกาหนด)
คาว่ากายคือองค์รวมของสภาวธรรม เป็ นConcept ซึ่งมี Content context ในนั้น คุณต้อง
เรี ยนรู ้แยกแยะให้สะอาดเรี ยบร้อยทุก รายบท โดยต้องมี Contact แล้วเกิดสภาวธรรม เป็ น กาย
วิญญาณ แจกละเอียดไป จนรู ้จกั รู ้แจ้งรู ้จริ งหมดพ้นความไม่รุู้ พ้นอวิชชา หมดสิ้ นความลับ อรหะ
กล่าวคือต้องล้องพ้น ความไม่รู้ข้ นั เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ จนเป็ นผูม้ ีความรู ้ที่ผา่ นขั้นนี้ไปก็จะ
ิ่
เป็ นผูร้ ู ้ที่ยงยอดพ้
นอวิชชาสวะ เป็ นวิชชาสู งสุ ด หมดอาสวะของอวิชชา หรื อล่วงพ้นก้าวพ้นภูมิน้ ีไปสู่
อรหันต์ เราดับเราทาลายมีท้ งั ทาได้เป็ นจิตเจโต และตรวจสอบ ด้วยอรู ปฌาน อากิญจัญยายตนะคือแม้
นิดแม้นอ้ ยก็ตอ้ งให้ไม่มี แล้วก็ตอ้ งไม่ให้เหลือตัวไม่รู้ให้พน้ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เมื่อก้าวพ้นอัน
นี้กส็ ู่ สัญญาเวทยิตนิโรธ ไม่ได้ไปทาจิตดับเลย
มันรู ้ชนิดรู ้แจ้ง สัจฉิ รู ้แจ้งเป็ นนิโรธ เป็ นสัญญาเวทยิตนิโรธ เป็ นของพุทธที่สัมมาทิฏฐิเท่านั้น
พระพุทธเจ้าว่านิโรธต้องทาให้แจ้ง(สัจฉิ ) ผูป้ ฏบัติพึงทาให้แจ้ง อันพึงทาให้แจ้ง จนแจ้งเลย ต้องแจ้ง
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อย่างใส อย่างปรากฏ คานี้คาว่าแจ้ง(สัจฉิ ) มันควรเป็ นภาวะที่ใสหรื อดา ใสอย่างปรากฏเห็นๆหรื อว่า
ดาอย่างไม่รู้เห็นอะไรเลย มันก็ควรรู ้เห็นอย่างแจ้งในปรากฏ ไม่ใช่ดามืดไม่เห็นไม่รู้อะไรเลย
ผูป้ ฏิบตั ิที่บรรลุนิโรธ ควรรู ้จกั รู ้แจ้งความจริ งในความดับนั้น อย่างปรากฏภาวะเห็นแจ้งทนโท่หลัดๆ
อย่างปรากฏธาตุรู้ของตนเอง
ิ ด เร่ิ มต้นโลกุตรธรรม
สัญญาเวทยิตนิโรธ เป็ น โลกุตรธรรมขั้นที่ ๙ หรื อว่าเป็ นโลกุตระธรรม ๔๖ ย่งชั
เป็ นเสขบุคคล คือโสดาบันก็เข้าโลกุตรธรรมแล้ว ไม่ใช่วา่ ต้องอรหันต์จึงเป็ นโลกุตรธรรม
สัญญาเวทยิตนิโรธมีแต่ในพุทธแท้ ไม่มีในศาสนาอื่น แม้ในพุทธเองก็ยงั ยากเลย ถ้าไม่สัมมาทิฏฐิแท้ก็
ไม่สามารถมีนิโรธชนิดนี้ ใครก็ตามได้นิโรธตั้งแต่แรก ต้องกาหนดรู ้ให้แจ้งว่า ของพุทธเป็ นเช่นนี้ ทา
ให้ดบั อย่างอาริ ยสัจ ๔ เอาให้รู้ให้ได้ แม้เร่ิ มรู ้ครั้งแรกก็ทาทวนทาซ้ า ไม่ใช่ได้แล้วก็ทิ้ง แต่วา่ ทาอย่างที่
เคยได้นี่แหละทวนแล้วทวนอีก ทาเช่นนี้เรี ยกว่าปฏินิสัคคานุปัสสี ตามรู ้ตามเห็นที่เราทาได้ มีอนิจจา
นุปัสสะ วิราคานุปัสสี นิโรธานุปัสสี ปฏินิสสัคคานุปัสสี ทาให้มากทาให้บ่อย รักษาผลธรรม เป็ นการ
รักษาอเนญชาภิสังขารด้วย ปรุ งแต่งแต่ไม่หวัน่ ไหว
การทาซ้ านี่กร็ ู ้หมดทั้งสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปทาน ๔ อ่านวิจยั ทุกอย่าง รู ้หมดในเวทนา ๑๐๘ แล้วทา
เนกขัมสิ ตเวทนา ซึ่งจะทาก็ตอ้ งรู ้ เคหสิ ตเวทนาด้วย เราก็รู้วา่ มีการปรุ งอยูแ่ ต่เราไม่มี มันจัดจ้านอยู่
เช่นนี้แต่เราไม่มี เราแข็งแรงเท่าไหรก็รู้ของเรา จะต้องทามโนปวิจาร ๓๖ ให้ครบ ๓ กาล ทาทุกปัจจุบนั
สั่งสมเป็ นอดีต จนพ้นอวิชชาสวะ ๘ ข้อที่ ๗ คือ ปุพพันตาปรันเต อัญญนัง คือไม่รู้ท้ งั ส่ วนอดีตและ
อนาคต แต่ตอนนี้รู้แล้ว ว่ากิเลสสู ญ ทานิโรธให้ต้ งั มัน่ ทาจนเสร็จกิจตัดสิ นได้เป็ นกตญาณของคุณเอง
อนาคต ๓๖ มันไม่เกิดหรอก มันมาถึงก็เป็ นปัจจุบนั ทุกที แต่มนั่ ใจได้วา่ อนาคตไม่เป็ นอื่น อดีตกับอนา
คนอันเดียวกัน เพราะทาความจริ งทุกปัจจุบนั จนมัน่ ใจไม่่ใช่พยากรณ์ ใครตัดสิ นผิดก็เรื่ องของคุณ
จะกล่าวว่าเป็ นการตรวจสอบปรมัตถธรรมด้วยวิโมกข์ ๘ หรื ออนุปุพพวิหาร ๙ ก็ไปถึงสัญญาเวทยิต
นิโรธทั้งนั้นเลย หลักธรรมต่างๆหากร้อยเรี ยงแล้วตามให้ทนั ก็จะชัด
ทาจนกระทัง่ มีผลจิตตั้งมัน่ จะเรี ยกว่าอนุรักขณาปธาน หรื อสั่งสม อเนญชาภิสังขาร จะเรี ยกว่าสั่งสม
เวทนา ๓กาละก็ได้หรื อพ้นอวิชชา ข้อ ๗ ก็ได้จะตรวจสอบด้วยวิโมกข์ ๘ อนุบุพพวิหาร ๙ ก็ได้ เป็ น
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นิจจัง(เที่ยงแท้) ธุวงั (ถาวร) สัสตัง(ยืนนาน) อวิปริ ณามธัมมัง(ไม่แปรเปลี่ยน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไร
หักล้างได้) อสังกุปปัง(ไม่กลับกาเริ บ)
สรุ ปว่าต้องปฏิบตั ิอย่างวิญญาณฐีติ ๗ อย่างช่าชองสู งสุ ด มีกาย มีสัญญากาหนดรู ้ เกิดวิญญาณเมื่อ
ผัสสะ มีเวทนา สัญญา สังขาร หรื อตามนามรู ป มีเวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิ การ
รู ้จกั กาย ว่านี่คือสัตว์นรก สัตว์เทวดา และแยกเทวดาสมมุติ เทวดาอุบตั ิ และเทวดาวิสุทธิ เราก็รู้ รู ้ความ
เป็ นพรหม แล้วเราก็รู้พรหมเก๊ ที่เขาหลงผิด
ต้องรู ้จกั รู ้แจ้งรู ้จริ ง อย่างสัจฉิ ไม่ใช่ไปรู ้แต่ในภพ เป็ นภาวะดับดามืด เหมือนอย่างกายของพรหมที่ชื่อ
ว่า สุ ภกิณหา (ของฤาษี) ไม่ใช่อย่างนั้น แต่กอ็ ย่างนั้นถ้าเข้าใจว่าสภาพดับนั้นต้องเป็ นอย่างสัจฉิ
สัญญาเดียวกันเลย แต่ของเขาดามืด แต่ของพระพุทธเจ้านั้นสว่าง แต่เป็ นสิ่ งที่สุภกิณหะเหมือนกัน
นิโรธของพุทธนั้นต่างจากนิโรธฤาษี นิโรธของฤาษีไม่มีกาลัง แต่นิโรธของพระพุทธเจ้านั้น จะยิง่ มี
กาลังในความดับ เห็นอยูห่ ลัดๆขณะนั้นด้วย เป็ นพลังปัญญา พลังฌาน ฌานต้องมีปัญญา ต้องรู ้ชดั และ
มีพลังทาลายไฟราคะ โทสะ โมหะด้วย มีกาลังมาก และการรู ้ความดับนี่รู้ชนิดเห็นๆปัสสติ เห็นความ
เป็ นนิโรธ ด้วย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ยิง่ ชัดมาก
ต้องเป็ นการรู ้ชนิดมีจกั ษุ มีตากระทบสัมผัสรู ป มีความรู ้ประกอบ เห็นอย่างลืมตาตื่น ไม่ตอ้ งไปเข้า
ภวังค์ มีจกั ษุ ญาณ ปัญญา เหนือวิสัยธรรมดาสามัญ เป็ นวิชชาที่ได้พน้ อวิชชาได้ ต้องยืนยันได้วา่ ขณะ
มีนิโรธได้น้ นั ต้องมีแสงสว่าง เพื่อยืนยันว่าต่างจากนิโรธไม่ใช่พุทธ ที่ทาให้แจ้งไม่ใช่ทาให้ดาดับไม่รู้
แม้จะมีสัญญาอย่างเดียวกันว่าดับ เขาก็ดบั สาเร็จของเขา เราก็ดบั สาเร็จของเรา ของเราดับคืออกุศล
ภาวะดับไปแล้ว มีอารมณ์ไม่ทุกข์อย่างเดียวกัน กายอย่างเดียวกัน เขาไม่ทุกข์แบบไม่รู้ แต่ของเรานี่
ทุกข์อย่างรู ้ๆ มีองค์ประชุมของสภาวะเหมือนกัน ดับเหมือนกัน
กายอย่างเดียวกัน คือกายความดับเหมือนกัน ได้สิ่งที่ไม่ทุกข์เหมือนกัน สัญญาว่าดับความทุกข์
เหมือนกัน แต่ของเขาชัว่ คราว แต่เขาก็อยูใ่ นภาวะนิโรธเหมือนกัน สัญญาว่าดับทุกข์เขาก็ทาได้สาเร็จ
กายอย่างเดียวกัน สัญญาอย่างเดียวกันแต่นยั สาคัญมากที่ไม่ใช่วสิ ัยของการคาดเดาอย่างตักกะ ที่จะต้อง
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เรี ยนของจริ งตั้งแต่ สักกายะ คือตัวตนอัตตาที่ตอ้ งพิสูจน์ญาณหยัง่ รู ้อตั ตาตัวแรก เป็ นสังโยชน์ขอ้ แรก
ในสังโยชน์ ๑๐ ใครยังไม่รู้สักกายะ คนนั้นยังไม่เร่ิ มต้นกาย แล้วปฏิบตั ิอย่างไรจึงพ้นสักกายทิฏฐิ
สังโยชน์
นี่แหละเห็นความเป็ นสัตว์ของตน ถ้าตัวต้นคือสักกายทิฏฐิยงั ไม่ได้ ก็ไม่บรรลุธรรม อธิบายกันไปผิดๆ
ก็ทาให้ปฏิบตั ิผดิ ๆ อย่างกายสังขารเขาก็อธิบายเป็ นการปรุ งแต่งภายนอก กายปัสสัทธิ ก็กาหนดว่าเป็ น
สรี ระสงบ ก็ไปกาหนดอย่างนี้แล้วก็จะปฏิบตั ิให้บรรลุได้อย่างไร?
กายสัมผัส เขาก็อธิบายว่าเตะต้องภายนอก
กายวิปัสสนาก็ได้แค่ภายนอก
กายกัมมัญญตาเขาแปลว่า การงานอันเหมาะควร องค์ประชุมของการงานอันเหมาะควรมีท้ งั อาชีพ การ
กระทาและจิตอันเหมาะควร ที่ออกไปทางานเต็มรู ปของอาชีพ
กายมุทุตา เขาก็ยงิ่ แปลไปอย่างไร แปลว่าจิตอ่อนไหวเร็วไว จิตเจโตปรับง่ายรู ้เร็วไว ไม่ใช่กายที่ไปวิง่
เร็วว่องไว มันจึงสาคัญมัน่ หมายกันคนละทิศ
กายวิการ แปลอย่างโลกๆก็เอาคนขาแข้งพิการมา ไม่ใช่ กายนี่คืออย่าง วิญญัติรูป มีลหุตา มุทุตา ตัวจิต
ถูกรู ้ คืออุปาทายรู ป ๒๔ ถูกรู ้นนั่ เอง และมีแต่ปสาทรู ป โคจรรู ป ก็อยูเ่ นื่องกับภายนอก แต่วา่ จากนั้น
ไปก็เป็ นนามทั้งนั้น

