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v ค�าน�า	v

 “รวมเปิดยุคบุญนิยม	(เล่ม	๑)” เป็นการรวบรวมเนื้อหาจากคอลัมน์ “เปิด- 

ยุคบุญนิยม” โดยเก่าสมัย	 ใหม่เสมอ (สมณะโพธิรักษ์) ในหนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” 

ตั้งแต่ฉบับที่ ๒๘๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงฉบับที่ ๓๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

จ�านวน ๓๖๘ หน้า บรรจุเนื้อธรรมบรรยายลึกละเอียดให้อ่านศึกษาเต็มอิ่ม 

 วิถีชีวิตชาวอโศกซึ่งมีสมณะโพธิรักษ์เป็นผู้น�านั้น เป็นการด�าเนินตามธรรมะ 

ค�าสอนของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาตลอด  กล่าวคอืเป็นชาวพุทธทีฝึ่กฝน

ปฏิบัติขัดเกลาลดละกิเลสอย่างมีสัมมาทิฐิถูกตรง ไม่ใช่แค่เป็นชาวพุทธตามทะเบียน

ส�ามะโนครัว  วิถีชาวพุทธเช่นนี้ก็คือวิถีชีวิตแบบ “บุญนิยม” ค�าน้ีหลายท่านไม่คุ้นห ู

บางท่านเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกยังงงอยู่.. “บุญนิยม” เป็นค�าที่สมณะโพธิรักษ์บัญญัติ

เรียกขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับค�าว่า “ทุนนิยม” เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดแนวปฏิบัติโดยตรง

 อย่างไรกต็าม ถงึจะเป็นค�าใกล้เคยีงกนั กม็วีถิชีวีติคนละขัว้กนั แต่แม้จะเป็น

คนละขั้วกันก็ไปด้วยกันได้ สมณะโพธิรักษ์กล่าวว่า “คนหนึ่งยินดีให้ อีกคนหนึ่งยินดีเอา 

แล้วจะขดัแย้งกนัตรงไหน ไม่แย่ง ไม่ทะเลาะ บญุนยิมกบัทนุนยิมไม่ใช่ศตัรกูนั ‘บญุนยิม’ 

ตระกูล ‘ให้’ กับ ‘ทุนนิยม’ ตระกูล ‘เอา’ อยู่กันได้อย่างดี สงบสันติแน่”

 ชาว “บุญนิยม” นั้นเข้าใจสัจจะว่า ผู้ให้ คือ ผู้มีค่า ผู้มีประโยชน์อยู่ในโลก ใน

สงัคม จงึตัง้ใจเสยีสละให้ผูอ้ืน่มากๆ แต่ “ทนุนยิม” นัน้ฉกฉวยพร้อมจะเอาอย่างยิง่ยวด 

ท้ังหาเลศเล่ห์ซับซ้อนหลอกลึกหลอกแล้วหลอกเล่าจนสังคมทั้งโลกสับสนร้อนเร่า 

เข่นฆ่าจมอยู่ในนรกเดือดไม่รู้จบสิ้น เป็นสังคมที่ออกจากห้องไอซียูไม่ได้แม้สักชั่วขณะ

 ในวาระนีส้มณะโพธิรกัษ์จงึขอ “เปิดยคุบญุนยิม” โดยเชือ่มัน่ว่า “โลกตุรธรรม

หรอืบญุนยิมนีจ้ะกอบกูม้นษุยชาต ิกอบกูโ้ลกทีป่่วยหนกั โลกนะไม่ใช่ประเทศไทยเท่านัน้ 

จะกอบกูไ้ด้กเ็พราะแต่ละคน ๆ  ได้พากเพยีรปฏบิตัปิระพฤตใิห้มมีรรคมีผลอย่างแขง็แรง

และสมบูรณ์ ทั้งเพื่อตน และเพื่อสังคม เพื่อโลกทั้งโลกนี้.....” (มาฆบูชา ๘ ก.พ. ๔๔)

 กราบนมสัการขอบพระคณุพ่อครสูมณะโพธริกัษ์ผูเ้ป็นสมัมาสมัพทุธสาวก ที่

เปิดยุคบุญนิยมน�าแสงสว่างมาสู่มวลมนุษยชาติ 

 ขอมอบ “รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)” แด่ทุกท่านผู้ใฝ่หาแก่นธรรมด้วยจริงใจ

    ด้วยความปรารถนาดี

	 	 		 	 	ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
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ยุคปัจจุบันนี้ที่สังคมทั่วไปเป็นกันอยู่จริงๆ

มันคือยุคอะไร? ยุค“ทุนนิยม” ใช่มั้ย?

คนทั้งหลายก็คงจะยอมรับว่าใช่

แล้ว“บุญนิยม”ล่ะ..มันแตกต่างกันไหม

 แน่ยิ่งกว่าแน่ ว่า แตกต่างกัน 

 ก็นี่แหละ เราจะใช้คอลัมน์นี้แจกแจงความแตกต่าง

ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง
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 ระบบ“บุญนิยม”นี้ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในใจจริงๆ ว่า จะช่วย

สังคมมนุษยชาติที่ถูกพิษและฤทธิ์ของระบบ“ทุนนิยม” ก�าลังต้อนเข้า 

มมุอบัอยูใ่นปัจจบุนันีไ้ด้แน่ๆ หากประชาชนได้ศกึษาช่วยวจิยักนัต่อ และ

อบรมฝึกฝนร่วมมือสร้างสรรให้เกดิให้เป็นผู้เจรญิตามระบบ“บุญนยิม” 

นี้กัน จนมีคุณภาพ(quality) และปริมาณ(quantity)เพียงพอ ตอนนี้คน

จะเห็นจะรู้ยังยากอยู ่ยิง่จะเช่ือตาม ยิง่ยากใหญ่ เพราะยงัมผีูพ้อรูพ้อเป็น 

หรือ	ด�าเนินชีวิตในระบบ“บุญนิยม”ได้แล้ว	จ�านวนน้อยเหลือเกิน

 เฉพาะอย่างยิง่	คนทัง้หลายเกอืบทัง้โลกทกุวนันีก้ล้็วนด�าเนนิชวีติ

กันอยู ่ด้วยระบบ“ทุนนิยม” อย่างสนิทสนมและตายใจว่า ไม่เห็นจะมี

ระบบอะไรอื่นอีกเลย	 กันทั้งนั้น ส่วนผู ้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า 

ระบบ“ทุนนิยม”ก�าลังเข้ามุมอับ	 ไปไม่รอด	 ช่วยมนุษยชาติในโลกให้

เกิดสุขสันติอย่างอุดมสมบูรณ์		เป็นสังคมที่ดีตามอุดมการณ์	ไม่ได้นั้น

ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ แต่ข้าพเจ้า 

ก็ยังไม่เห็นทางออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่า	 ต้องปรับตัวมาเป็นระบบ 

“บุญนิยม”นี้ให้ได้		แล้วสังคมมนุษยชาติในโลกไปรอดแน่ๆ

       •	สมณะโพธิรักษ์

✵✵ ✵

 จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
 ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

๑. ศาสนาบุญนิยม

๒. ชุมชนบุญนิยม 

๓. การศึกษาบุญนิยม

๔. บริโภคบุญนิยม 

๕. พาณิชย์บุญนิยม

๖. กสิกรรมบุญนิยม

๗. อุตสาหกิจบุญนิยม

๘. การเมืองบุญนิยม 

๙. ศิลปวัฒนธรรมบุญนิยม

๑๐. สื่อสารบุญนิยม 

๑๑. สุขภาพบุญนิยม

๑๒. สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ
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ฉบับที่ ๒๘๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 คอลัมน์นี้บอกว่า “เปิดยุคบุญนิยม” 

 ท�าไมต้อง“เปิด”ด้วยล่ะ?

 เอ้า..อ้าว... ก็“ไม่ปิด”ไง! 

 ขออภัย พูดหวัดไปนิด ไม่ได้ยียวนนะ

 “ไม่ปิด”กห็มายความว่า ตัง้ใจแง้มออกมาแล้ว เผยออกไปแล้ว 

ไม่ปกปิดไว้ในที่จ�าเพาะหรือในกรอบขอบอยู่อย่างเก่าเท่านั้นแล้ว 

เริ่มเผยตัวออกมาแล้ว

 ผู้เปิดเผยเขาตั้งเจตนาใหม่แล้ว เขามุ่งหมายตั้งใจไม่สงวน

ความเป็น“บุญนิยม”ไว้แต่ในหมู่ หรือสงวนไว้แต่ในขอบเขตจ�ากัด 

เหมือนแต่ก่อนแล้ว ไม่สงวนตัวอย่างเก่าแล้ว

 เขาทัง้ออกตวั ทัง้ส่ือสาธารณะทัว่ไป ทกุวนันีเ้ผยแพร่ให้ได้เห็น 

ได้รู้ ได้ยินได้ฟัง ได้สัมผัสกันอยู่โต้งๆ แต่คนยังไม่รู้ความส�าคัญนี้

 แต่ก่อนนั้นยังไม่ได้เปิด ยังไม่ยอมเผยเพราะเขายังไม่พร้อม

พอ เขาปฏิบัติตนเองในกลุ่มหมู่ของตนเองอยู่เท่านั้น ยังฟูมฟัก 

กันและกัน ช่วยกันก่อร่างสร้างตัวอยู่

 ความมีสภาพของ“บุญนิยม”ที่เกิดจริงเป็นจริงได้ในตัวของ

บุคลากรแต่ละคนก็ดี ทั้งที่เกิดจริงเป็นจริงได้ในหมู่มวลแสดงภาวะ

องค์รวมจนผนึกเป็นปึกแผ่นก็ดี 

 ทั้งคุณสมบัติหรือคุณวุฒิในความเป็น“บุญแบบพุทธ”อย่าง

สมัมาทฏิฐกิดี็ หรืออืน่ๆอกีนัน้ เขาต้องมีภาวะแห่งคณุธรรมทีถ่งึขัน้
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คุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม = ธรรมฤทธิ์ที่เปล่ียนจิตปุถุชนคนโลกีย์เป็นโลกุตระ) 

 และ“คณุวิเศษ”นัน้กจ็ะต้องมีคณุนธิิ(ผูม้คีลงัแห่งความด)ี เพียงพอ 

จนกระทัง่มคีณุราศี(คณุธรรมทีม่นีัน้ๆต้องมีมากจนแผ่พลงัออกไปให้ผูอ่ื้นสัมผัสได้)

พอสมควรกันก่อน

 ก่อนจะเปิดตัวให้คนท่ัวไปสัมผัส“คุณราศี”ได้บ้างแล้ว จึงจะ

พอเผยแพร่ความรู้เรื่อง“บุญ”ให้รับได้ รู้ได้  คนถึงจะมี“คุณ”นั้น  

 และขอย�า้ก�าชับนะว่า คุณสมบติั หรือคณุวุฒขิองบญุนยิมนัน้ 

ต้องเป็นคุณธรรมขั้นคุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)

 ดังนั้น“บุญนิยม”แบบพุทธที่สัมมาทิฏฐิ จึงเป็นอุตริมนุสส-

ธรรม คือเป็นคุณวิเศษ ซึ่งมันไม่ใช่แค่“คุณธรรมสามัญโลกีย์”

 เพราะคุณประโยชน์ที่ว่านี้ ไม่ว่าเรื่องทาน-ศีล-ภาวนา	ก็ต้อง

เป็น“คณุธรรม”ขัน้โลกตุระทัง้นัน้ มใิช่แค่คณุธรรมข้ันโลกยีะเท่าน้ัน 

 แต่เป็นคณุประโยชน์อนัมคีณุค่าเข้าขัน้“วเิศษ”ต้องส�าเรจ็ผล

ถึงจิตใจได้สละกิเลสจางคลายหรือหมด(ดับ)ไปจริง ที่เรียกกันว่า 

คุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)ปานน้ันทีเดียว

 ซึง่คณุวิเศษนัน้มใิช่คณุธรรมแค่สามญัธรรมดา แต่เป็นคณุธรรม

ที่สามารถช�าระกิเลสได้ส�าเร็จจริง แล้วตกผลึกผนึกเป็นแก่นที่

เจริญ“ปริสุทธา-ปริโยทาตา-มุทุ-กัมมัญญา-ปภัสรา”วิเศษยิ่งๆขึ้น   

 ต้องมคีณุประโยชน์ถงึขัน้นีเ้ป็นตวัชีบ่้งคุณค่าแห่งคุณประโยชน์ 

และต้องเป็นชนดิท่ีสัมผสัแตะถูก“ตวัตน”(อัตตา)จริงๆแท้ๆของกเิลส

ในสันดานนั้นๆด้วย แล้วช�าระกิเลสจากสันดานนั้นได้ จึงจะนับว่า

เข้าขั้นชื่อว่า“บุญ”ตามที่เราหมายถึงนี้

 นี่คือ “บุญ” ที่เราก�าลังจะ“เปิดสัจจะความเป็นบุญ”ในยุคนี้
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 ผู้ได้“บุญ” หมายถึงต้องมีผลแห่ง“คุณวิเศษ”กันถึงขั้นนี้

 และค�าว่า“ได้บุญ”นั้น ก็คือ“เสียกิเลส”ออกไป ไม่ใช่ได้

อะไรเข้ามาใส่จิตตนด้วยซ�้า

 ในความเป็น“บุญนิยม”นี้ เรามีเนื้อหากันตามที่ว่านี้ทีเดียว

 ที่จริง“บุญนิยม”นี้ เป็นระบบที่เก่ามาก มีตั้งแต่พระพุทธเจ้า

อุบัติตรัสรู้ขึ้นในโลก กว่า ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว ก็ต้อง“เก่าสมัย”แน่ 

 แต่เป็นระบบเก่าที่ไม่เคยเก่าเลย แม้จะเป็นระบบเก่ามานาน

สมัย ก็ยังล�้าหน้าสมัยใหม่ที่ ใหม่ที่สุดเอาด้วย จึง“ใหม่เสมอ” 

 เพราะเป็นระบบท่ีมคีณุค่า แม้แต่คนสมัยนีใ้นจติลกึๆกถ็วลิหา 

พยายามแสวงหาค้นหาระบบที่จะท�าให้สังคมอยู ่เย็นเป็นสุข 

ปลอดภัย ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ไม่แก่งแย่งใคร มีแต่ความเป็นอยู่ที่มี

น�า้ใจเอือ้เฟ้ือเก้ือกูลเสียสละแก่กันและกัน ไม่รนุแรงโหดร้ายต่อกนั 

จะมีน้อยมีมากก็แบ่งกันอยู่กันกินจริง 

 “บญุนยิม”เป็นระบบสงัคมทีอ่ยูเ่ยน็เป็นสุข ชนิดทีค่นไม่วิปริต

ไปด้วยกิเลสจัดจ้าน หรือมีกิเลสวิตถาร จะต่างถวิลหาความลึกล�้า

วิเศษล้นของสังคมแบบนี้   

 และผู้มีสุขชนิดน้ี(วูปสมสุข,ปรมังสุขัง)นั้น คือคนที่ต่างก็มีชีวิต 

ท�าประโยชน์ให้แก่มวลชนเป็นอันมาก(พหุชนหิตายะ) เป็นผู้สร้าง“สุข” 

อันพิเศษ สร้างสวรรค์อันแสนสุขในเมืองคน ให้แก่มวลชนเป็น 

อันมาก(พหุชนสุขายะ) เพราะเป็นคนรับใช้โลก(โลกานุกัมปายะ) ยิ่งกว่า

ระบบที่คนยุคทุนนิยมมีกันอยู่ เป็นกันอยู่

 ดังนั้น “บุญนิยม”จึงเป็นระบบที่ใหม่อยู่เสมอ หรือล�้าสมัย 

ไม่เลยล้าสมัย ไม่เคยเก่าเลยสักเสี้ยววินาทีแห่งสัจธรรม
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 ถ้าใครศึกษาจากพุทธศาสตร์ได้อย่างสัมมาทิฏฐิ และปฏิบัติ

เป็นสัมมาปฏิบัติก็จะเข้าสู่ความเป็นคนระบบ“บุญนิยม”ได้จริง

 แต่ที่ในศาสนาพุทธทุกวันน้ี คนปฏิบัติแล้วเกิดผลเป็น“บุญ-

นยิม”กนัได้นัน้ไม่ค่อยจะมแีล้ว ก็เพราะการศกึษาพทุธศาสตร์ในยุค

นี้เพ้ียนผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิกันไปไกล จนแทบจะไม่เหลือเชื้อพุทธที่

เป็นบุญนิยมอย่างสัมมาทิฏฐิกันแล้ว ปานนั้นทีเดียว 

 จนกระทั่งแม้แต่พุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็เข้าสู่ระบบทุนนิยม 

เตม็รปู แก่งแย่งลาภยศไม่อาย ไม่ม“ีหริิ”แม้แต่น้อย ไม่เดยีงสาเลย 

 ไม่รู้“บุญ” ไม่รู้“กุศล” ว่า อะไรเป็นโลกียะ อะไรเป็นโลกุตระ    

 เช่น เอา“บุญ”มาเป็นสินค้าหน้าตาเฉย  ค้า“บญุ”ในศาสนาตาม

แบบทนุนิยมเขา ไม่ผิดไปจากเดยีรถย์ีคนนอกศาสนาพทุธเลยสักนิด

 เพราะค�าว่า “บุญ” หรือ“ได้บุญ” ก็พากันเข้าใจผิด จนกล่าว

ได้ว่า พูดกันยังไง พยายามแก้ผิดให้ถูกปานไหน ก็ไม่รู้เรื่องแล้ว

 มิจฉาทิฏฐิกันจนเกือบจะหาสัมมาทิฏฐิในวงการศาสนาพุทธ

จะไม่ได้เลย 

 เพราะยึด“บุญ”เป็นภพเป็นชาติ แม้ชาวพุทธบางผู้บางคนจะ

ไม่ค้าลาภยศชื่อเสียงกามสุขัลลิกะเป็น“ทุนนิยม” แต่ก็ยังค้าอัตตา

เป็น“ทุนนิยม” แสวง“บุญ”เพิ่ม“อัตตา”ใส่จิตตนเองกันอยู่ไม่ถด 

ถอย ไม่รู ้สีรู ้สา จึงก่อกิลมถะ(ความล�าบาก,ความเหน็ดเหนื่อย)ไม่มีหยุด  

 เพราะเข้าใจค�าว่า“บุญ”ยังไม่สัมมาทิฏฐิ หรือยังมีมิจฉาทิฏฐิ

(ความเห็นผิด)ในค�าว่า“บุญ”อยู่ มืดบอดคงเดิม  

 น่ันคอื ยงัเข้าใจผดิกนัว่า “บญุ”นัน้เป็น“การได้”	ได้ความร�า่รวย

คือได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุข	นี่คือกามคุณ	๕	
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	 ส่วนการได้ตามใจอยากทุกสิ่งอย่าง	บ�าเรอตนนั้นคืออัตตา ๓

 ซึ่งผิดไปจากความหมายท่ีแท้จริงของค�าว่า “บุญ” คนละทิศ

คนละทางเลย

 “บญุ”น้ันตามสัจธรรมท่ีแท้จริงแล้ว หมายถงึ การช�าระกาม-

ช�าระอัตตาออกไป	คือ	ช�าระกิเลสในสันดานให้สะอาดหมดจด 

 “บุญ”จึงเป็นการเอาออกไปจากตน ซึ่งมิใช่แค่สละ“วัตถุ” 

ออกไปเท่านั้น แต่“บุญ”คือ การช�าระกิเลสออกไปจากสันดาน

 มันเป็นเรื่องของ“จิต”โดยตรงแท้ๆ เป็นปรมัตถะชัดๆ

 จึงไม่ใช่ให้หรือสละแค่วัตถุออกไป	 แต่จิตใจกลับ“อยาก

เอา”กลับคืน กล่าวคือ กรรมหรือกิริยาของจิตยัง“เอามา-อยากได้

คืนมาอยู่” ก็เลยตั้งจิตขอเอาคืนอยู่	ยังตั้งจิตอยากได้อยากเอาอยู่

 ถ้าเป็นดังว่านั้น ก็ยังไม่ใช่“บุญ”เลย เพราะยังช�าระกิเลส

ภายในจิตใจที่ผนึกเป็นสันดานอันสืบต่อกันอยู่ในจิตใจ	ไม่เป็นจริง 

 “บญุ”ซ่ึงมาจากบาลีว่า ปญฺุญ บาลีอธบิายว่า สนัตานงั	ปนุาติ 

วโิสเธต	ิอนัแปลว่า ช�าระสันดานให้หมดจด (พจนานกุรมบาล-ีไทย-องักฤษ	

ฉบับภูมิพโลภิกขุ	๒๕๓๑	หน้า	๒๔๑๖)   

 ถ้ายังไม่มีผลส�าเร็จปานดังที่กล่าวมาน้ี ก็ยังไม่มีคุณสมบัต ิ

จนเป็นคณุภาพถึงขัน้ปรมตัถ์ จงึเรียกว่า “บญุ”ไม่ได้ เพราะยงัไม่ได้

เกิดการ“ช�าระกิเลสขึ้นในจิตใจ” ก็“มิจฉาทิฏฐิ”กันตั้งแต่ข้อที ่๑ ที่

พระพุทธเจ้าตรัสถึง “สัมมาทิฏฐิ ๑๐”ไว้ให้ศึกษาปฏิบัติ(พระไตรปิฎก  

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๔-๒๕๕) “ทานแล้วไม่มีผล-ไม่มีอานิสงส์”ตามทิฏฐิเดิม 

 เพราะจิตใจยังมีอาการของ“การเอา-การได้”อยู่ จิตใจยัง 

ไม่เป็นอาการ“ให้”หรือ“ทาน”ที่สัมมาทิฏฐิถูกต้อง
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 จึงยังไม่มีแม้แค่กิริยาอาการของจิตใจที่เรียกว่า ผลิ คือ ผลิ

ส่วนแรกของบุญ 

 เมื่อภาวะจิตใจยังไม่งอกหรือยังไม่“ผลิ”อาการบุญ จิตใจก ็

ไม่มีหวังจะได้“ผลิตผล”ท่ีเป็นบุญ

 เพราะจิตยังไม่ถึงผลิต ก็เป็นผลไม่ได้ 

 และถ้าผลิตผลยังไม่มีองค์ประชุม(กาย) จนกระทั่งเห็นสภาพ

แห่งองค์ประชุม(กาย)ท่ีประกอบวิเศษแล้ว(วิปปยุตต)ของรูปและนาม

เพียงพอให้สัมผัสรู้ประสิทธิภาพแห่งความเป็น“บุญ”กันได้ ก็ไม่มี

ประโยชน์ที่จะแสดงตัว หรือยืนยันเปิดเผยยุคบุญนิยมกัน 

 ในช่วงบ่มเพาะความเป็น“บุญนิยม”ให้มีผลผลิตกันอยู่ ชาว 

อโศกยังไม่เป็นตัวเป็นตน จึงยังไม่เปิดตัว  

 จนกระทัง่พอมีความเป็น“บญุนยิม”อนัมพีฤตภิาพทีพ่อสมัผสั

แล้วรู้ได้ พอจะเผย จะเปิดเพื่อให้คนได้รู้ ได้เห็น พอจะมองออก 

สัมผัสแล้วพอรู้ได้แน่ จึงได้เปิดเผยตัว 

 เมื่อกลุ่มสังคมชาวอโศกประมาณตนว่ามีสภาวธรรมความ 

เป็น“บุญนิยม”ของเขาพอเพียง เขาจึงเปิดตัว ซึ่งแน่นอนว่าย่อม 

มาพร้อม“บุญนิยม” ออกมาสู่สังคมภายนอกตามเหมาะตามควร 

 ประชาชนในโลกจึงได้สัมผัส ได้รู้จัก ได้เห็น“คุณ”แห่งความ

เป็น“บุญนิยม” ปรากฏขึ้นในโลก

 สังคมโลกจึงได้รู้จกั ได้เหน็คณุธรรมทีแ่ปลกใหม่เกดิขึน้ในยคุนี้ 

อันมีท้ังลกัษณะ-ทัง้สมบตัขิองความ“เป็นบญุเป็นคุณ”ใน“บญุนิยม”

 ผู้เขียนก็ได้สัมผัสร่วมรู้ร่วมเห็นภาวะท่ีเป็น“บุญนิยม”ตามที่

พอรูไ้ด้แล้ว ประชาชนท่านใดทีไ่ด้สัมผสักค็งจะได้รูไ้ด้เหน็เช่นเดยีว
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กับผู้เขียนได้รู้ได้เห็น 

 คณุลกัษณะ-คณุสมบตัขิองบญุนยิม เป็นไฉน ต่างกรู้็กนัไปจริง 

ตามภูมิแต่ละคน ซึ่งก็ใช่ว่าจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้ง่ายๆ 

 ผู้เขียนก็พอรู้ตามภูมิของผู้เขียน ก็จะขอน�าเอาความเป็น 

“บญุนยิม” เท่าทีผู่เ้ขยีนจะสามารถรู ้สามารถเข้าใจ น�ามาถ่ายทอดได้ 

ด้วยนิรุตติปฏิภาณ ขยายผลต่อ เพราะมันน่าเผยแพร่ให้ได้รู้กัน

มากๆอย่างยิ่งจริงๆ 

 คอลมัน์“เปิดยคุบญุนยิม”จงึปรากฏข้ึน ณ ทีน่ี ้ด้วยประการ

ฉะนี้ ซึ่งก็จะได้สาธยายกันด้วย“พยัญชนะ”สู่กันฟัง

 ขอบอกก่อนว่าผูเ้ขยีนม“ีสภาวะ”เป็นหลกั-พยญัชนะอ่อนด้อย

 เอาละ ทีนี้เราก็มาสาธยายกัน

 ตามทฤษฎท่ีีเราได้มาจากพระพทุธเจ้าและทีผู่เ้ขียนเชือ่มัน่ว่า 

“อย่างนี้ๆคือทฤษฎีที่ถูกต้อง”(สัมมาทิฏฐิ)ตามภูมิของผู้เขียน 

 ขอถามก่อนว่า  ยุคปัจจุบันนี้ที่สังคมทั่วไปเกือบทั้งโลก  

เป็นกันมีกันอยู่จริงๆอย่างเป็นสามัญนั้น มันคือยุคอะไร?

 ยุค“ทุนนิยม” ใช่มั้ย?  ที่เป็นอยู่กันในยุคนี้จริงๆ 

 คนทั้งหลายในโลกก็คงจะยอมรับว่า ใช่

 แล้ว“บุญนิยม”ล่ะ..มันแตกต่างกันไหม?

 แน่ยิ่งกว่าแน่ ว่า แตกต่างกัน 

 ก็นี่แหละท่ีเราจะได้ใช้คอลัมน์นี้แจกแจงความแตกต่าง 

ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง

 “บญุนยิม” นี ้เป็นภาษาไทยทีบ่ญัญตัขิึน้ใหม่ ซึง่เจตนาก�าหนด

หมายให้เป็นภาษาไทยที่ใกล้เคียงกับค�าว่า “ทุนนิยม” 
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 เพือ่จะได้ใช้เปรียบ ใช้เทยีบกนัระหว่าง“ทนุนยิมกบับญุนยิม” 

ให้ได้เห็น ได้ศึกษาว่า ๒ แบบนี้ แบบไหนที่เราน่าจะทุ่มชีวิตให้

 ภาษานัน้ใกล้เคียงกัน จนถ้าฟังไม่ดรีะวงั! จะเผลอเผนิเป็นค�า

เดียวกันได้ง่ายๆ 

 แต่นัยส�าคัญของเนื้อแท้ ๒ ค�านี้นั้น กลับแตกต่างกันไป 

คนละทิศคนละทาง ถึงที่สุดตรงข้ามกัน ๑๘๐ องศาเลยทีเดียว

 ส�าหรับ“บุญนิยม”นั้นผู้ปฏิบัติต้องมี“ปัญญา” โดยเฉพาะ 

“ความยินดี”(ฉันทะ)เป็นส่ิง แรกส�าคัญ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

ใน“มูลสูตร ๑๐”ก็ด(ีพตปฎ. เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘) ใน“แสงอรุณ ๗”ก็ด(ีพตปฎ. 

เล่ม ๑๙ สุริยเปยยาลสูตร ข้อ ๕๘) เป็นต้น ซึ่งถ้าไม่มี“ความยินดี”ในจิต 

น�าหน้าขบวนการปฏิบัติธรรม อิทธิบาท ๔“พลังแท้มนุษย์”ก็เกิด

บริบูรณ์ทั้ง ๔ ได้ยาก 

 การปฏิบัติที่จะเกิดผลหรือ“ได้บุญ”สูงถึงที่สุดก็เป็นไปไม่ได้ 

 “บุญ”ที่ได้ถึงขั้นสูงสุด ก็คือ ในใจได้ช�าระกิเลสหมด ในใจ 

ไม่มีกิเลสเกลี้ยง จึงเป็นผู้สิ้นบาป ไม่มีบาปที่จะต้องช�าระอีกแล้ว 

ซึ่งบาปก็คือ กิเลสนั่นเอง เมื่อกิเลสหมดเกลี้ยงจากจิตใจ ก็ไม่ต้อง

ช�าระกิเลสกันอีก 

 จึงไม่ต้องท�าบุญกันอีก นั่นคือ ไม่ต้อง“มีบุญ” ไม่ต้อง 

“ได้บุญ”ใดอีกแล้ว ไม่ต้องช�าระบาป นั่นแล 

 ชือ่ว่า ผูห้มดบาปหมดบุญ(ปญุญปาปปรกิฺขโีณ) เพราะปฏบิตัสิ�าเรจ็

ถึงขั้นเป็นจริงเต็มที่และสัมบูรณ์แล้ว

 ผู้หมดบาปหมดบุญนี้ แต่ยังมีขันธ์ ๕ หรือยังมีชีวิตอยู่คนนี ้

แหละคือผู้“ไม่ท�าบาปท้ังปวง”(สัพพปาปัสสะ อกรณัง) เป็นผู้“ท�าแต่ดี” 
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(กสุลสัสปูสมัปทา) เพราะได้“ท�าใจของตนให้สะอาดบรสิทุธิ”์(สจติตปรโิยทปนัง)

เสร็จสิ้นแล้ว

 “บุญนิยม” จึงได้แก่ ระบบ“บุญ”ที่เจริญเข้าขั้นปรมัตถสัจจะ

(ความจรงิตามนยัทีส่งูพเิศษขัน้อารยิะหรอืโลกตุระ) ซึง่การ“ได้บญุ” ดงักล่าวนี้

เป็น“บุญ”แบบโลกุตระ ซึ่งต่างจาก“บุญ”ที่เคยรู้ๆกันมาก่อนแน่ๆ

       (จบฉบับที่	๒๘๖)

 
ฉบับที่ ๒๘๗  มิถุนายน ๒๕๕๗

 เป็นไง...? 

 เปิดฉาก“บญุนยิม” หรอืระบบ“บญุ”ท่ีเจรญิเข้าขัน้ปรมตัถสจัจะ

(ความจรงิตามนยัทีส่งูพเิศษขัน้อารยิะหรอืโลกตุระ) ซึง่การ“ได้บญุ” ดงักล่าวนี้

เป็น“บุญ”แบบโลกุตระ ซึ่งต่างจาก“บุญ”ที่เคยรู้ๆกันมาก่อนแน่ๆ

 ที่ผู้เขียนได้สาธยายสู่ฟังไปในฉบับที่แล้ว ก็เพิ่งเริ่มแค่หน่อย

หนึ่งเท่านั้น 

 ผู้อ่านที่เพิ่งจะแรกรู้ค�าว่า “บุญนิยม”และได้รับรู้นิยามของค�า 

ว่า “บุญ” ในนัยะที่แปลกไปจากที่เคยได้รู้ ได้ยึดถือมาเก่าก่อน

 เม่ือมาได้รับรู้ค�าจ�ากัดความ หรือค�าอธบิายความหมายทีใ่หม่

แปลกไปจากที่เคยเข้าใจมาแต่เดิม แปลกไปจากที่ได้เชื่อถืออย่าง

นั้นมาแต่เดิม แน่นอนว่า ต้องสะดุดใจ เพราะมันจะแปลกเกินคาด

 ซึ่งยึดถือกันว่า “บุญ” ก็ต้องหมายความอย่างที่เชื่ออยู่ทั่วไป 

แทบจะกล่าวได้ว่า ท้ังวงการพทุธ “บญุ”มคีวามหมายอย่างทีย่ดึถอื 
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เชื่อกันว่าหมายความอย่างนั้น นั่นแหละ

 เมื่อมาได้ยินได้ฟัง การยืนยันบ่งชี้ว่า“บุญ”มีความหมายแท้ๆ

อย่างนี้ ที่ใหม่หู แปลกกับที่เคยยึดถือ เข้าใจมาแต่ไหนแต่ไร ก็คง 

จะงงบ้าง หรือจะพอเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างหรืออาจจะไม่เข้าใจเอาเลย

 หรืออาจจะมีผู้หัวเราะฟันร่วงหลุดออกมา ๒ ซี่เลยก็ได้ ว่า 

โอ้โฮ..ช่างฝันเพ้อไปได้

 จะเห็นไปว่า เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้บ้าง เป็นเร่ืองเลอะเทอะ

สดุๆบ้าง สร้างวิมานฝันหวานจนิตนาการไปไม่เข้าท่าบ้าง กแ็ล้วแต่

 ค�าว่า “บญุนยิม”น้ีผู้บญัญัตคิ�า คิดต้ังค�าความน้ีขึน้มากเ็พราะ

ได้มี“พฤติลักษณะ”ที่เป็นจริงเกิดขึ้นแล้วจริง เป็นไปได้จริงแล้ว 

คนท�าได้ เกิดจริงได้ มีความจริงยืนยันกันขึ้นมาปรากฏได้แล้ว

 ความจริงท่ีว่านัน้ก็คือ ท�า“บญุ”ถูกต้องตรงแท้กบัความหมาย

ของค�าว่า“บุญ” อันเป็น“โลกุตระ” เป็นคุณธรรมขั้นที่เรียกได้ว่า 

“คุณวิเศษ”(อุตริมนุสธรรม)หรือ“คุณความดีขั้นเหนือกว่ากุศลสามัญ

โลกียะ”(อุตริมนุสธรรม) ชัดๆก็คือ “คุณความดีที่ถึงข้ันสามารถช�าระ

กเิลสออกได้” เดนิทางสู่นิพพานแน่ จึงจะนับว่า เข้าข้ันเกดิ“คณุวเิศษ” 

ที่ภาษาศัพท์ ก็คือ อุตริมนุสธรรม ซึ่งเขียนตามบาลีคือ อุตตริมนุสส 

ธัมม ท่านผู้รู้ท่านตัดอักษรซ�า้กนั คอื ต. กบั ส. ออกไป

 คนผู ้เข้าใจพยัญชนะค�าว่า“บุญ”ผิดเพี้ยนไป โดยเข้าใจ

ว่า“บุญ”เป็นอย่างเดียวกันกับค�าว่า“กุศล”  สภาวธรรมก็ผิดไปแน่

 ซึ่งค�าว่า“บุญ”นั้น ไม่ใช่“สภาวะ”ที่เป็น“กุศล”ดังที่เข้าใจ

ผิดกันเด็ดขาด เพราะ“บุญ”ไม่สะสมเป็น“สมบัติ”เลย

 “บุญ”ไม่สร้าง-ไม่เสริม-ไม่ก่อ-ไม่ต่อ-ไม่ติด 
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 มีแต่“ตัด-ก�าจัด-ท�าลาย-สลาย-ท�าให้หมด-ท�าให้สูญ”  

 เพราะ“บุญ”เป็น“สภาวะ”ที่มี“คุณวิเศษ”ท�าหน้าที่ประหาร

หรือก�าจัด-ท�าลายแท้ๆคือ “ประหารกิเลส”ให้“วิบัติ”  

 กิเลสหรือบาป“วิบัติ”หมดสิ้นเกลี้ยงแล้ว “บุญ”ก็หายไป 

เลย ไม่มี“บุญ”เกิดในจิตคนผู้นั้นอีก

 “บุญ”เกิดได้ในกาละ“ปัจจุบัน”เท่านั้น 

 “บุญ”เกิดใน“ทิฏฐกาล” เป็น“ปัจจุบันชาติ”

 “บุญ”เกิดนอกปัจจุบันไม่ได้  ไม่มี“บุญ”นอกปัจจุบัน

 นอกปัจจุบัน“บุญ”ไม่มี  “บุญ”ไม่เกิดนอกกาละปัจจุบัน

 “บุญ”เป็นพลังงานท�าหน้าท่ีเดียวคือ “ประหารหรือก�าจัด

บาป” หรือก�าจัดกิเลสเท่านั้น ใน“ปัจจุบันนั้นๆ”เท่านั้นด้วย 

 กิเลสหมดเกลี้ยง “บุญ”ก็สิ้นสุดหายไปเลย ไม่มีในผู้นั้นอีก 

 “บุญ”ไม่มีสะสมอยู่ในที่ ใดๆเป็นอันขาด 

 แม้“อรหันต์”จะจ�าได้ ว่า เราท�า“บุญ”ส�าเร็จลงเมื่อน้ันเมื่อ

นี้  แต่“บุญ”ย่อมไม่ใช่“ความมี”เป็น“ของตัว”เลย อย่าส�าคัญผิด

 “บุญ”คือ การท�า“ความไม่มี”ต่างหาก ก�าหนดให้ชัดๆ คมๆ

 “วิบาก”หรือ“ผล”ของ“บุญ”คือ “ความสูญสนิท” ไม่มีอะไร 

 และ“บุญ”คือ “ความเป็นอย่างเดียว”เท่านั้น บาลีว่า เอก�ส, 

เอกังเสนะ ไม่มีโค้ง ไม่มีงอ ไม่มีเอนเอียง มีแต่ความตรง ตรงอย่าง

เดียวแม้แต่ .๐๐๐๐๐๑ องศากไ็ม่ม ีเมือ่เสร็จหน้าทีแ่ล้วกห็ายไปเลย  

 จุดน้ีแหละท่ีเป็น“ความวิเศษส�าคัญย่ิงใหญ่”ที่เข้าใจยากที่สุด  

 ศาสนาพุทธจบที่สุดคือ“ความไม่มี” ไม่เหลืออะไรอีกเลย 

 ศาสนาพุทธ ดับ“เทฺว”คือ “ดับ ๒ เป็น ๐”ได้เด็ดขาด
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 นั่นก็คือ “ดับบุญ-ดับบาป” หรือ“ดับสุข-ดับทุกข์”แท้ๆ 

 ซึง่ความส�าคญัยอดยิง่ใหญ่กอ็ยูท่ีค่�าว่า “บญุ”และค�าว่า“บาป” 

นี่เอง ที่จะต้องท�าความเข้าใจชัดเจนถ่องแท้ เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ 

ไม่เช่นนั้นละก็ ความเจริญเข้าขั้น“คุณวิเศษ”ถึงนิพพาน หรือถึง

อรหันต์ เป็นที่สุดนั้น มิอาจสามารถเกิดได้ แน่ยิ่งกว่าแน่

 จึงต้องตีความค�าว่า“บุญ”ให้แตกˇ ท�าความเข้าใจกันอย่าง

ส�าคัญกันจริงๆ กับค�าว่า “บุญ”นี้แหละ ให้รู ้รอบลึกสุดถ่องแท้ ทั้ง 

เปลือก ท้ังเนื้อ ทะลุไปถึงแก่นแท้ กันดูให้รอบถ้วนแทงทะลุเถิด

 และจะมีค�าว่า “กุศล” เข้ามาวิจัยวิจารณ์เทียบเคียงให้เห็น

อย่างส�าคัญ เพื่อจะได้กระจ่างทะลุถึงเนื้อแท้ของค�าว่า “บุญ”ได ้

ชัดลึกแม่นตรงครบถ้วนกันถึงที่สุด  

 พจนานุกรมฉบับปรับปรุงใหม่ ของพระอุดรคณาธิการ(ชวินทร์ 

สระค�า) กับ รศ.ดร.จ�าลอง สารพัดนึก ท่านให้ค�าแปลไว้ว่า

 ปญุญฺ แปลว่า บญุ,	ความผ่องแผ้วแห่งดวงจติ,	ความสะอาด,	

ความสุข,	ความด ี 

 ค�าแปลค�าแรกที่ว่า บุญ นั้น นั่นแหละคือค�าแปล จากภาษา

บาลีที่ว่า ปุญฺญ ก็กลายมาเป็นภาษาไทย คือ บุญ 

 ปุญฺญ หรือ บุญ ก็ค�าเดียวกันนั่นเอง

 ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน แปลความค�าว่า บญุ ไว้ว่า

 บุญ คือ การกระท�าดีตามหลักค�าสอนในศาสนา	;	ความดี, 

คณุงามความดี.	ว.	ด	ีเช่น	คนใจบุญ,	มคุีณงามความด	ีเช่น	คนมบีญุ	

[บุญ มาจากบาลีคือ ปุญฺญ สันสกฤตคือ ปุณฺย] 

 ซึง่เหน็ชดัว่า ความหมายทัง้หลายทีค่นไทยในประเทศกระทัง่
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เพราะนิยาม“บุญ”เป็น“กุศล”ไปหมด

ค�าว่า“บุญ”จึงหมดความหมายของตวัเองไปสิ้น	

“บญุ”ถูกผู้อวิชชาท�าลายเสียหายฉะนี้

“บุญ”เลยกลายเป็น“กุศล”ไปอย่างสนิทสนม

	 “บุญ”เป็นเครื่องท�าลาย	เกิด“วิบัติ”	

บุญไม่ใช่เครื่องอาศัย		

	 “กุศล”เป็น“สมบัติ”เป็นเครื่องอาศัย	

แม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์

ก็ต้องอาศัย“กุศล”ขณะยังมีชีพชนม์	

“สังขารขันธ์”ยังไมป่รินิพพานเป็นปริโยสาน
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ปราชญ์ราชบณัฑติได้เข้าใจและยดึถอืกนัแล้วนัน้ ล้วนยดึเอาได้แค่

ความหมายผิวๆกว้างๆของค�าว่า บุญ 

 สรปุทีย่ดึเอาได้ก็หมายเอา “ความดี” เป็นหลกั เช่น คนใจบญุ 

ก็คือคนใจด ีหรือคนใจมีความด ีนั่นเอง และคนมีบุญ ก็คือ คนมีดี 

หรือ คนมีความดี	กว้างๆกลางๆ อยู่เท่านี้ เท่านั้น

 “ความดี”นัยนี้ มันมีความหมายตรงกับค�าว่า“กุศล”ในภาษา

สันสกฤตหรือ“กุสล”ในบาลีเป็นไวพจน์ ซึ่งยังเป็นความดีกว้างๆ 

กลางๆ ทั่วๆไปเป็นโลกียธรรมปกติธรรมดาสามัญ ไม่แปลกต่างใดๆ

 จนแทบจะกล่าวได้ว่า มีแต่“ความดี”อันคือ“กุศล”นี้เท่านั้น ที่

เป็น“สมบัติ” เป็นเครื่องอาศัยในชีวิตมนุษย์ ไม่มี“สูญ” ไม่มี“บุญ” 

 เพราะนิยาม“บุญ”เป็น“กุศล”กันไปหมด ค�าว่า“บุญ”จึงหมด

ความหมายของตวัเองไปส้ิน “บญุ”ถูกผู้อวิชชาท�าลายเสียหายฉะนี ้

 “บุญ”เลยกลายเป็น“กุศล”ไปอย่างสนิทสนม

 “บุญ”เป็นเครื่องท�าลาย เกิด“วิบัติ”  บุญไม่ใช่เครื่องอาศัย  

 “กุศล”เป็น“สมบัติ”เป็นเครื่องอาศัย แม้แต่พระพุทธเจ้าหรือ

พระอรหันต์ทุกพระองค์ก็ต้องอาศัย“กุศล”ในขณะยังมีชีพชนม์ 

“สังขารขันธ์” ยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน

 และพระพุทธเจ้าตรัสด้วยซ�้าว่า ท่าน“ไม่สันโดษในกุศล” 

 “ไม่สันโดษในกุศล” หมายความว่า “ทุกกรรม”ที่ท่านยังทรง

ก่ออยู่ ล้วนเป็น“กุศล”ทั้งสิ้น ถึงพร้อมด้วย“กุศล” ไม่มี“บาป”เลย

(สัพพปาปัสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา) 

 “กุศล”เป็นเครื่องอาศัยของความมีชีวิตของคนประเสริฐ  

 “กุศล”จะยกเลิกกันไปก็ต่อเมื่อท่านผู้นั้นท�า“ปรินิพพานเป็น
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ปริโยสาน”ให้แก่ตนส�าเร็จจบ เท่านั้น 

 เพราะเมื่อพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ท�า“ปรินิพพานเป็น 

ปริโยสาน”ให้แก่ตนเป็นสุดท้าย “อัตตภาพ”ของท่านก็ไม่เหลือ  

ความเป็น“จิตนิยาม”ของท่านก็ไม่มี เพราะ“หลังจากการตาย(ปรัม

มรณา)“จิตธาตุ”ของท่านก็กลายเป็น“อุตุธาตุ”ไปสิ้นแล้ว

 ก็เสร็จงาน “จบกิจ”ของผู้มี“วิชชา” “บุญ”ก็หมดสิ้นไปด้วย

 ในหมู่ผู้อวิชชา ได้พากันเข้าใจ“บุญ”ผิดไปหมด ไปเข้าใจ

ว่า“บุญ”เป็นแค่“กุศล”  

 เข้าใจว่า “บญุ”เป็น“สมบตั”ิมแีต่สะสม ไม่มวีนัหมดสิน้“บญุ”  

 เพราะไป“นิยาม”ค�าว่า“บญุ”ผดิถนดัไปเป็น“กศุล”กนัเสยีหมด

 ค�าว่า“บุญ”จึงไม่มีค�านิยาม ที่ชี้บ่งพาไปสู่นิพพานกันแล้ว

 มีมากก็แต่ ที่นิยามกันว่า “บุญ”แปลว่า ความด ี“บาป”ก็แปล

ว่า ความไม่ด ีหรือไม่ใช่ความด ีก็“วน”อยู่ในความเป็น“๒”เท่านี้

 เพราะชาวพุทธพากัน“มิจฉาทิฏฐิ”ไปอย่างสนิทจริงๆ

 วนอยูใ่นวงวนของ“สมมตุ”ิทีเ่ป็นสัจจะของโลกย์ี วนอยู่วงเดมิ  

ออกจาก“วงแห่งโลกีย์”ไม่ได้ นั่นคือ วนอยู่ใน“กุศล-อกุศล”เท่านั้น

 ถ้า“กศุล ”ก็มีความหมายว่า น่าได้ น่ามี น่าเป็น “อกศุล”กม็คีวาม

หมายกลบัขัว้กัน กลบัไปกลบัมา หมุนอยูใ่นวงวนเดมิ คอืหมายความว่า 

ไม่น่าได ้ไม่น่ามี ไม่น่าเป็น  ก็เป็นความหมาย ตรงกันข้ามกันอยู่ใน

วงกลมเดียว วนอยู่ในวงเดิม อยู่อย่างนี้ ไม่ท้ิงสภาพ“๒” ไม่

ดบั“เทวฺ”เป็น“โลกุตระ” ไม่ดบัสุข-ดบัทุกข์ ไม่ดบัสวรรค์-ไม่ดบันรก 

 คือ ไม่หลุดพ้นออกไปจาก“ดีๆ-ชั่วๆ”อันเป็น“โลกียธรรม”

 ยงัไม่เข้าขั้นเรียนรู้“สุข-ทุกข์” ยังหลง“มายา”เป็น“สจัจะ”อยู่
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 ไม่ขึน้ชัน้“โลกุตรธรรม”เป็น“พ้นจากสุข-พ้นจากทกุข์”กนัเลย   

 เม่ือจมอยู่กับแต่กับ“ความดี-ความชั่ว”จึงไม่มี“ธาตุรู้”ขั้น

โลกตุระเหน็นยัะทีช่ี“้สภาพหมนุรอบเชงิซ้อน” ทีม่วีงวนหลดุพ้นออก

นอกวงเก่า คือ“โลกียะ” เป็นเชิงซ้อนหลุดออกไปเป็นวงใหม่ข้ัน 

“โลกุตระ” คือ “ไม่พ้นจากกุศล-อกุศล” ขึ้นไปเรียน“สุข-ทุกข์” 

 จึงยังไม่มีความรู้สูงขึ้น เพิ่มชั้นแห่งผลของคุณธรรมอันเป็น

ความรู้ขั้น“โลกุตระ”

 กศุล ไม่ช้ีนยั“หลุดพ้น”ออกจากวงกลมวงเดยีววงเดมิ พัฒนา

สู่วงใหม่ที่สูงขึ้นๆไปได้เลย ก็ได้แต่“เข้าๆ-ออกๆ”ในสมาธิ ในฌาน 

ในสมาบตักินั วนอยูใ่นภพเดมิภมูเิดิมคอื ภมูแิห่ง“ความด-ีความช่ัว” 

อันเป็น“วงวน”ของ“โลกียะ”ตามที่“เทฺวนิยม”ยึดถือกันนิรันดร

 “เทฺวนิยม”มีแต่“กุศล-อกุศล”อันเป็น“ธรรมะ ๒”คือ“เทฺว” 

จะ“จบลง”เป็น“๑” และเป็น“๐”ไม่ได้

 ซึ่งไม่เหมือนค�าว่า “บุญ”ที่เป็น“ธรรมะ ๑ และ ๐”ส�าเร็จแท้ 

 และมีค�านิยามอันอธิบายได้ว่าจะพาไปสู่นิพพาน 

 “บุญ”จึงมีนัยต่างจาก“กุศล”ส�าคัญยิ่ง

 กล่าวคือ “กุศล”ไม่มีมิติที่เป็นระบบของ“สภาพหมุนรอบเชิง 

ซ้อน”ทีม่ต้ีน-กลาง-ปลายขึน้สู่รอบสูง เพิม่มติขิองข้ันสงูขึน้ไปๆ ตาม

ความหมายของหลักปฏิบัติธรรมที่มี“การออกจากกาม”(เนกขัมมะ) 

บ่งช้ีปรมัตถ์ชดัๆ เลือ่นขัน้เป็นรอบสูงขึน้ๆจนถงึยอดสงูสดุนิพพาน

 จึงไม่รู้ชัดเจนแจ่มแจ้ง เช่น ในกามภพ ขั้นต้น ก็ปฏิบัติให้จิต

เป็น“สมาธ”ิที“่ออกจากกามขัน้อบายภมู”ิ หลดุพ้นออกจากวงวนนี้ 

ไม่วนอยู่ในโลกต�่านี้อีกแล้ว ได้“เข้าถึงภาวะใหม่หรือภูมิใหม่” 
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(สมาบัติ,สัมปทา)เป็นขั้นแรก 

 แล้วก็ปฏิบัติต่อไป เลื่อน(จุติ)“ออกจากกิเลสกาม”(เนกขัมมะ) 

ของภูมิใหม่นั้นอีก จน“เกิดขึ้น”(อุปปัชชติ)ในภูมิใหม่ต่อไปใหม่  

แล้วจิตใจก็มี“การออกจากฌาน-ออกจากสมาธิ”(วุฏฐาน)ขั้นนี้สูง 

ข้ึนไปอีก เป็นรอบใหม่ท่ีเป็นชั้นใหม่ต่อๆไป เป็นการหลุดพ้นจาก 

ภพเดิม สูงขึ้นสู่ภพใหม่ไปตามล�าดับๆ จึงจะหลุดพ้นถึงที่สุดได้

 “การออก”น้ีบาลีคือ “วุฏฐาน” ซึ่งเป็น“การออก”ที่ไม่ใช่

มี“การเข้า” แล้วก็“วน”อยู่กับ“การเข้า-การออก”ดังท่ีชาว“เทฺว 

นิยม” ซึ่งเป็น“ชาว“โลกียะ” ท�า“ฌาน” ท�าสมาธิ”กันแบบนั้น

 “การออก”หรอื“วฏุฐาน”ของพทุธนัน้ ผูป้ฏบิตัธิรรมแบบพทุธ

ที่สัมมาทิฏฐิ จะไม่มี“การเข้า” แล้วจึงจะมี“การออก” แต่มี

เฉพาะ“การออก”จากภูมิต�่า-ภพต�่าสู่ภพสูง-ภูมิสูงขึ้นๆต่างหาก

 “การออก”หรือ“วุฏฐาน”จึงเป็นการเลื่อนชั้นเจริญขึ้นดีขึ้น 

 นีแ่หละคอื การล่วงพ้นจากขัน้ต�า่ ข้ึนสู่ขัน้สงูขึน้ ซึง่มภีาษาว่า 

ความหลุดพ้น(วิมุตติ.วิโมกข์)จากกิเลส	หรือความหลุดพ้น(วิมุตติ.	วิโมกข์)

จากภพต�่าสู่ภพสูงขึ้นๆ 

 ที่ภาษาวิชาการอีกค�าว่า ชนะ,ล่วงพ้น,ผ่านเลยไป(สมติกกมะ)	

แล้วก็สู่การเข้าถึง(อุปสัมปทาหรือสมาบัติ)วงวนหรือภพภูมิใหม่อีกที่สูง

ขึ้นไป ต่อจากนั้นเมื่อปฏิบัติเจริญอีกก็มี“การออกจาก”(วุฏฐาน)ภพ

ภูมินั้นไปอีก จนถึงวงวนแห่งภูมิที่สูงสุด ขั้นอรหันต์ 

 แต่เพราะมมีจิฉาทิฏฐกัินอยู่จริง การปฏิบตักิไ็ม่เป็นไตรสกิขา

ทีส่มัมาทฏิฐ ิหรอืแม้ยนืยนัว่าได้ปฏบิตัไิตรสกิขากด็ ีปฏบิตัจิรณะ ๑๕ 

วชิชา ๘ กดี็ หรอืแม้จะยนืยนัว่าปฏบิตัมิรรคอนัมอีงค์ ๘ ปฏิบตัสัิมมา
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สมาธปิานนัน้เลยกต็าม หรือจะปฏบิตัอิืน่ๆใดๆอกีกเ็ถอะ กไ็ม่มทีาง

เกดิ“อธิปัญญาสิกขา”ทีเ่ข้าขัน้“สมัมาญาณ”หรือ“วชิชา ๘” อันเป็น

“วปัิสสนาญาณ”รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ความเกดิ-ความดับ”ทีเ่ป็นปรมตัถ

ธรรม”(จุตูปปาตญาณ) 

 จงึไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ความเกดิทางจติทางวิญญาณ”(โอปปาตกิโยน)ิ

ด้วย“วิปัสสนาญาณ” และไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความดับหรือความตาย” 

(นิโรธ,นิพพาน)ขั้นปรมัตถธรรม ที่เป็น“นิโรธสมาบัติ”อันถูกตรง 

“สัมมานิโรธ”

 เม่ือ“ทิฏฐิ”ผิด(มิจฉาทิฏฐิ)จึงหลงเข้าใจ“จุตูปปาตญาณ”ว่าเป็น 

การตาย(จุติ)-การเกิด(อุบัติ)ของตัวตนที่หมายเอา“สรีระ”อันมีรูป 

มีร่างของบุคคลตัวตนเราเขาอยู่เท่านั้น 

 ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิหลายชั้น ชั้นที่หน่ึงเห็นกันแค่“รูปร่าง” 

(สรีระ) แทนที่จะเห็น“ปรมัตถธรรม” คือ จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน

 ช้ันทีส่อง กไ็ปมวัเหน็แค่“กายในกาย” อยู่เท่าน้ัน(ซึง่ค�าว่า“กาย”น้ี

ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างซับซ้อนอย่างมีนัยส�าคัญ) แทนที่จะได้พิจารณาปรมัตถ

ธรรมเข้าไปสู่“เวทนาในเวทนา-จติในจติ-ธรรมในธรรม” แล้วได้ผล

เจรญิอธปัิญญาสิกขา ถงึขัน้บรรลุธรรมไปตามล�าดบั อนัมกีารสมัผสั

วิโมกข์ ๘ ด้วย“กาย” ส�าเร็จอิริยาบถอยู(่อัฏฐ วิโมกเข กาเยน ผุสิตวา วิหรติ) 

 ซึ่งยังมิใช่เรื่อง“ปรมัตถธรรม”ท่ีมีวิปัสสนาญาณรู้ชัดสัมผัส 

โต้งๆ มีภาวะเห็นอยู่หลัดๆ จับมั่นคั้นตาย“ตัวกิเลส”อยู่โทนโท่ 

จึงจะ“ฆ่ากิเลส”ถูกตัวตนของกิเลส มีประสิทธิภาพเป็น“บุญ”

 ผูส้�าเรจ็กจิ“บญุ”นัน้หมายถึงผู้ท่ีให้“หมดไป-สญูไป”เข้าขัน้ใน

จิตมี“การเอาออกไป” ไม่ใช่จิตมี“การเอาเข้ามา” หรือ“การตั้งใจ
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เอา-ตั้งใจขอมาให้ตน” หรือไม่ใช่ความดีแค่อยู่“กลางๆ”ไม่ออก-ไม่

เข้า หรือซ�้าหลงผิดว่า“มีแต่ได้มา” 

 ความดีแบบ“กุศล”ยังเป็นความหมาย กลางๆกว้างๆ ที่ผู้

ปฏิบัติต้องมีปฏิภาณรู้จุดหมายมุ่งเจาะเข้าหาจุดส�าคัญ ที่เป็นแก่น

ส�าคัญให้ได้ ถ้าหากผู้ปฏิบัตินั้นศึกษาปฏิบัติกระทั่งสามารถช�าระ 

(ปุนาติ)กิเลสในสันดานตนได้ ผู้ปฏิบัตินั้นจึงจะส�าเร็จ“บุญ”

 หากจะนับว่า “การฆ่า”เป็นความดี “ฆ่ากิเลส”นี่แล ดีแท้

 ค�าว่า “ความดี” จึงหมายเอาดีทางโลกก็ได้ ดีทางธรรมก็ได้ 

เม่ือผู้ศึกษาไม่รู้ชัด ไม่คมแม่น“ความดี”ที่ลึกซึ้งถึงขั้นปรมัตถธรรม 

ตรงภาวะนั้นๆกันจริงๆ ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติบรรลุพุทธธรรมขั้น

อาริยะ ขั้นโลกุตระ ก็คงจะจมอยู่แต่กับ“โลกีย์” 

 ถ้าเข้าใจความหมายของ“บุญ”ไม่เจาะตรงเข้าเป้าส�าคัญที่

เป็น“โลกุตระ”ก็ปฏิบัติให้ตายไม่ได้บรรลุธรรมแน่นอน เพราะ 

เข้าใจค�าว่า“ความดี”ได้แค่กว้างๆกลางๆ ยังไม่แม่นคมชัดลึกถึง 

เนื้อแท้ของจิต-เจตสิก-รูป-โดยเฉพาะทิศทางที่จะไปถึง“นิพพาน”

 เราน�าหลักฐานต่างๆมาประกอบยืนยันถึง“บุญ”และ“กุศล” 

ย�้าซ�้าให้ละเอียดกันดูอีกที

 จากพจนานุกรม บาลี-ไทย รวบรวมเรียบเรียงโดย พระอุดร

คณาธิการ(ชวินทร์ สระค�า) กับ รศ.ดร.จ�าลอง สารพัดนึก มีว่า

 กศุล(สันสกฤต)หรือกุสล(บาล)ี แปลกันว่า ๑) นป. บญุ	ความดงีาม,	

กรรมดี	;	๒)	ค.	ฉลาด,	ช�านาญ,	ดีงาม,	ถูกต้อง,	เป็นกุศล

 ถ้าใครเข้าใจเอยีงและเชือ่หนกัไปข้างว่า “บญุ”นีม้คีวามหมาย

ไปเป็น“ความดี”กว้างๆ ซึ่งไม่ลึกเท่า“กุศล” โดยเห็นว่ากุศลลึก 
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กว่า ก็คงยากที่จะปฏิบัติธรรมบรรลุโลกุตระ 

 ค�าว่า “กุศล” ก็หมายถึง“ความดี” ที่มีความหมายซ�้าซ้อน 

กันกับค�าว่า บุญ ก็จะมีแต่“ได้สมบัติ”ที่มีภพ-มีชาติ

 ถ้าไม่รู ้ถึงเนื้อแท้ ไม่เห็นแก่นจริง ว่า

 “บญุ” นัน้คอื “การช�าระกเิลสในสนัดานให้หมดจด” เมือ่กเิลส

สะอาดหมดจด ก็เป็น“ความผ่องแผ้วแห่งดวงจิต,	 ความสะอาด 

แถมคือ ความสุข,	ความด ีที่สัมมาทิฏฐิ 

 ก็ไม่มีมรรคผล ไม่ฉลาดชนิดที่เป็น“ปัญญา”แต่อย่างใด

 ถ้าไม่แม่นชัดลึกความหมายส�าคัญแท้ในค�าว่า“บุญ” ก็ปฏิบัติ

ธรรมของพุทธพลาดเป้าหมาย ไม่สามารถบรรลุโลกุตรธรรมแน่ๆ

 เพราะจะไม่ชดัเจนในสภาวะของ“บญุกบับาป” และของ“กศุล

กับอกุศล” ก็จะฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพี้ยนไปจากพุทธสัจจะ 

ก็เข้าไม่ถึงปรมัตถธรรม จนเป็นที่สุด ไม่มี“ปัญญา”เป็นอันขาด  

 ต้องชัดจริงถึง“ปรมัตถสัจจะ” ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถแยก 

“บุญ”ได้ว่า แตกต่างจาก“กุศล”อย่างไร? แค่ไหน? 

 จะไม่สามารถแยก“อกุศล”ได้ว่าแตกต่างจาก“บาป”อย่างไร? 

แค่ไหน? ก็สิ้น“บาป”สิ้น“บุญ”(ปุญญปาปปริกฺขีโณ)ไม่ได้ 

         (จบฉบับที่		๒๘๗)
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ฉบับที่ ๒๘๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

 ฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้แจกแจงไปพอสมควรถึงค�าว่า “บุญ” 

กับ“กุศล” ซึ่ง ๒ ค�านี้มีคนเข้าใจว่า เป็นไวพจน์กันและกัน 

 ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่ได้ยินได้ฟังก็คงจะไม่เห็นเป็นสาระ 

ส�าคัญอะไรมากมาย ก็คงรู้สึกแค่ผิวๆเผินๆ เมินๆหมิ่นๆ ไปงั้น  

 แต่ขอยืนยันว่า นี่คือสาระส�าคัญยิ่งๆ 

 ถ้าผูใ้ดเข้าใจนยิามทีเ่ป็นจดุเป้าแท้ของค�าว่า“บญุ” ไม่ได้ หรือ

เข้าใจนยิามส�าคญัของ“บญุ”ผดิเพีย้นจดุส�าคญัยิง่นี ้ของค�าว่า“บุญ” 

หรอืเข้าใจค�าว่า “บญุ” ไม่ถึงขัน้โลกุตรธรรมกแ็น่นอนทีส่ดุ ว่า ผูน้ัน้

ไม่มีทางปฏิบัติให้บรรลุธรรมถึงที่สุด คือ “นิพพาน”

 ซึง่สามญัทัว่ไปนัน้ ปถุชุนทัง้หลาย ในชวีติปกตนิีแ่หละ ผูอ้วิชชา

หรือยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ ไม่เข้าใจชัดแจ้งในค�าว่า “บุญกับกุศล” หรือ 

“บาปกับอกุศล” อย่างถูกต้องถ่องแท้หรอก ส่วนมากประพฤติตน

ในชีวิตประจ�าวันก็ตาม หรือปฏิบัติธรรมก็ตาม ก็จะได้แต่“บาป” 

(กิเลส)กันเป็นส่วนใหญ่

 เพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิต-เจตสิก  และไม่เข้าใจชัดใน 

ความเป็น“บุญ”ที่ถูกแท้

 มแีต่หลงเข้าใจว่า ตนได้“บญุ” แต่แท้ได้แค่“กศุล”(ความดี,ความ
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สุข ซึ่งเป็นกามสุขัลลิกะ, อัตตทัตถสุข หรือเจริญลาภยศสรรเสริญโลกียสุข) ที่เป็น

เพียงโลกียกุศล ยังไม่ใช่“บุญ”(ช�าระกิเลส)เลย

 เพราะเข้าใจความหมายในความเป็น“บญุ”หรอืเป็น“กศุล”ยงั

ไม่ถูกต้องถ่องแท้ ในสารสัจจะ จึงปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่างที ่

ตนมีความเข้าใจ(ตามทิฏฐิที่มี )นั้น 

 มันจึงได้แค่“กุศล” แต่ยังเป็น“บาป”น่ันคือ กิเลสยิ่งเพิ่ม 

ขึ้นๆๆเป็นปฏิภาคทวีอัตราการก้าวหน้าถึงขั้นเรขาคณิตด้วยซ�้า

 เพราะไปเมาหลงแต่ผลที่เป็น“ความดี”ในคุณลักษณะของ 

“กุศล” ที่มันยังสนองกิเลส

 ไม่สามารถลดละกิเลส เป็น“ส่วนแห่งบุญ”(ปุญฺญภาคิยา)ให้แก ่

ตนได้ด้วย“ปัญญา”

 มันเป็นได้แค่ “ส่วนแห่งกุศล” เท่านั้น

 เพราะคนมีพุทธศาสตร์เพี้ยนผิดไปยิ่งๆข้ึน พุทธศาสตร์นะ.. 

ที่ผิด แต่พุทธศาสนาไม่มีผิด

 เหตุคือ“ความรู้”(ศาสตร์)ที่เดินทางมาตามกาล ก็ต้องเป็นไป

ตามไตรลักษณ์ธรรมดา พุทธศาสตร์มีอายุผ่านมากว่า ๒,๖๐๐ ปี 

แล้ว มาถึงวันนี้ “ศาสตร์”ของชาวพุทธก็ไม่เที่ยง ไม่คงเดิม

 อย่างไรคือ“บุญ”(การช�าระกิเลส ที่เป็นโลกุตระ) ไฉนคือ“กุศล” 

(คุณงามความดีทั้งหลายทั้งหมด ที่เป็นโลกียะ) ทุกวันนี้มันผิดเพี้ยนไปมาก

 เพราะการศึกษาและการยึดถือ ถูก“โลกธรรม”ครอบง�า

 อย่างไรคือ“ขัดเกลา”(สัลเลขะ)  ไฉนคือ“สะสม”(อุปจยะ) ก็ 

เข้าใจไม่ถ่องแท้ไปเรื่อยๆ  และผิดเพี้ยนยิ่งๆขึ้น

 เพราะกิเลสในจิตมนุษย์ ท�าให้เส่ือมจากปรมัตถธรรม จึงผิด
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เพี้ยนไปจากสัจธรรม  

 นั่นก็เพราะเหตุไปยึดมั่น“เทีย่งแท้”อยูก่ับสมมุติธรรมนัน่เอง 

 ซึ่งที่แท้ใน“โลก” มัน“ไม่เที่ยงแท้”เลย ใน“สมมุติธรรม”

 แต่ผู้ยัง“เฉโก”นั้น  ยังแยก“เฉโก”กับ“ปัญญา”ไม่ได้ ไม่เป็น  

 เฉโก(ความฉลาดที่เต็มไปด้วยกิเลสหลงติดยึดยิ่งในโลกธรรม)คืออย่างไร 

และปัญญา(ฉลาดที่เป็นปรมัตถ์ เข้าสู ่โลกุตรธรรม)คือไฉน ยังแยกไม่ออก  

 ณ วันนี้ ความรู้“เฉโก”เองนั้นเสื่อมมาก เพราะหลากเหลี่ยม

เลวร้ายยิง่นกั เนือ่งจากมนัสบัสนปนวุน่ผกูมดักนัแน่นทบัถมซับซ้อน

ท่วมท้นล้นหลาย จนสางไม่ออก ยิ่งกว่า“กลุ่มไหมที่พันกันยุ่งเป็น

ก้อนติดตันหาต้นหาปลายไม่ได้”

 เพราะ“เฉโก”คือ“ความฉลาดโลกยี์” เปน็ความเกง่ของกิเลส 

 “กิเลสมันมีแต่ฉลาดชั่ว” สามัญคนทั้งหลายย่อมไม่ชอบ 

“ฉลาดชั่ว” แต่แท้ๆนั้น“ฉลาดโกงฉลาดชั่ว”ก็คือ“เฉโก”นั่นเอง 

 “กิเลส”มันจึงโกง ไม่ยอมเอาค�าว่า“เฉโก”มาใช้เรียกตนเอง 

ให้ตนเองเสียหาย กิเลสก็โกงเอาค�าว่า“ปัญญา”ไปใช้แทน“เฉโก” 

ของตน  สังคมคนก็เลยมีแต่ค�าว่า“ปัญญา”มาเรียก“ความฉลาด” 

มั่วซั่วเลอะเทอะเละเทะไปหมด

  คนในโลกจึงพากันหลงผิด ด้วยประการฉะนี้  ก็เลยพากัน

หลงผิดยึด“วัตถุเป็นจิต”ยิ่งๆขึ้น หลงยึด“จิตเป็นวัตถุ”ยิ่งๆข้ึน

 ความเป็น“กาย”กับความเป็น“จติ”จงึ“สญัญา”สบัสนไปหมด  

 ที่แท้นั้นโลกีย์ฉลาดเป็นแต่“เฉโก”  โลกีย์“ฉลาด”ที่เป็น 

“ปัญญา”ไม่ได้ ท�าไม่เป็น ฉะนััน้“เฉโก”จึงมีแต่“เจตนา”ก�าหนด

เอา“ฉลาดเฉโก”มาใส่บัญญัติค�าว่า“ปัญญา”แทน“เฉโก” 
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 “ความฉลาดเฉโก”ในโลกจึงแพร่หลายกลายเป็น“ค่านิยม” 

ครอบคลุมไปเกือบท้ังหมดทุกอย่างในบัญญัติ“ปัญญา”

 “ปัญญา”จึงกลายเป็น“ของปลอม” เพราะที่แท้คือ“เฉโก” 

 หากเชื้อแท้อันเป็นแก่นของ“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตรสัจจะ” 

ไม่เหลืออยูเ่ลยในก้นบึ้งของ“อนุสัย”มนุษย์ โลกก็สิ้นเชื้อโลกุตระ

 อย่างไรคือ“วัตถุนิยม”(กายภายนอกซึ่งเป็นวัตถุในโลก) ไฉนคือ 

“จิตนิยม”(กายภายใน ซึ่งเป็นจิตเป็นวิญญาณในตน) ก็จะไม่ถ่องแท้ 

 หรือแท้ๆรากเหง้าของ“ความจริง”ยิ่งใหญ่อันคือ แยก“อุตุ

นิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม”กันไม่เป็น  “กรรมนิยาม”ก็ผิดเพี้ยนไป 

ไม่สามารถท�า“กรรม”เป็นสัมมาทิฏฐ ิ“ธรรม”กเ็ป็น“ความจรงิ”มไิด้

 ดังนั้น “สัมมาทิฏฐิ”ทั้งหลายของพุทธศาสนาจึงแทบส้ินเช้ือ

ไปจากโลก ถ้าไม่มี“สยัง อภิญญา”อุบัติขึ้นมาสืบต่อเชื้อไว้ก็สิ้นแน่

 เพราะแค่ค�าว่า“กาย”ก็ดี “บุญ”ก็ดี “สมาธิ”ก็ดี “ฌาน” 

ก็ดีฯลฯ ต่างก็มิจฉาทิฏฐิ ผิดเพี้ยนกันไปจริงแล้ว ตาม“ปรากฏการณ์” 

ที่มีกันดังที่เห็นและเป็นอยู่ ยืนยันกันได้โต้งๆ หลัดๆ ณ ปัจจุบันนี้ไง  

 แม้แต่“พระบ้าน”(คามวาสี) กับ“พระป่า”(อรัญญวาสี) อย่างไร..

มิจฉาทิฏฐิ  หรืออย่างไร..สัมมาทิฏฐิ ก็ไม่รู้กันแล้ว

 อย่างไรคือ“โลกียนิยม”(ยึดถือลัทธิโลกียะเป็นทฤษฎีอยู่) ไฉนคือ 

“โลกุตรนิยม”(นับถือโลกุตระเป็นทฤษฎีได้แล้ว) ก็ยังไม่รู้ถ่องแท ้

 เพราะไม่มี“ปัญญา”พอจะรู้จัก“สัตบุรุษ(สยัง อภิญญา)หรือ 

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ”ที่แท้ได(้พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๑๐๕-๑๐๘, ๑๓๐-๑๕๒  

จึงไม่คบสัตบุรุษให้“บริบูรณ์”ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระ

ไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๖๑ ก็ไม่รู้ทางปฏิบัติที่จะ“ท�าใจในใจ(มนสิกโร
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ติ)”ให้มีประสิทธิภาพ “บุญ”หรือ“ได้ช�าระกิเลส”ถูกแท้อย่างสัมมา

ทฏิฐ ิจงึบรรลโุลกตุระไม่ได้ ยนืยนัชดัเจนกนัอยู ่ซึง่แม้แค่“สกักาย”ตวั

ตนของ “กายของตน”แค่นี้ ที่เป็น“ตัวกิเลส”อันเป็น“ตัวตน”ที่จะ

ต้องก�าจัด”ก็ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง “พ้นสังโยชน์”ข้อที่ ๑ นี้กันไม่ได้

 เนื่องจากแม้แต่ค�าว่า“กาย”ก็ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”กันอยู่ 

 “กาย”ที่ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่ก็คือ “สังโยชน์ข้อที่ ๑”นี่ไง! 

 เพราะความเส่ือมของคนได้เส่ือมไปจากพุทธธรรมมากขึ้นๆ 

พัฒนากันมากก็แต่พุทธ“ศาสตร(์ความรู้บัญญัติ)”เท่านั้น ซึ่งเป็นอาวุธ

ประหารคนให้ไร้“พุทธสัจธรรม”ยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวัน

 โดยไม่รูจั้กรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“ศาสตร์”ในนัยะท่ีเป็น“ศาสน์”  

อันหมายถึง“เน้ือแท้ของสภาวธรรม” ไปหลงยึดมั่นถือมั่นกันได้

เพียง“ศาสตร์”ที่เป็น“ความรู้”ขั้น“บัญญัติ”กันอยู่

 “ศาสน์”มนียัะของ“เทวฺ”ครบ“ธรรมะ ๒” ไม่ว่าจะ“ธรรมะ ๒” 

หรือ“เทฺว”ใน“คู่”ใดๆแบบไหนๆ

  ผู้ไม่สามารถแยกแยะภาวะ“คู่”หรือ“ธรรมะ ๒”ออกได้อย่าง

สัมมาทิฏฐิจึงยากยิ่งนักที่จะเข้าถึงความเป็น“ศาสน์”ได้ครบทุกนัย

 ค�าว่า“ศาสตร์”กับค�าว่า“ศาสน์“นี้ เป็น“ค�าพ้องเสียงกัน” แต่

มีนัยส�าคญัของบญัญัติและสภาวะหรือเนือ้แท้แตกต่างกนัคนละขัว้

 เหมือนกบั“ค�าคู(่เทวฺ)”บางคูท่ีอ่าตมาได้น�ามาแยกแยะให้ฟังกนั

นั้นแหละ ซึ่งเป็น“ศิริมหามายา”เหลือเกินที่จะต้องค่อยๆศึกษา 

สั่งสม“สภาวะ”และ“ความรู้”ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

 จนกว่าจะเป็นผูม้“ีวชิชา”ถงึขัน้รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“เทวฺ” 

ได้“รอบถ้วน”มากพอกันจริงๆ จงึจะช่ือว่า เป็นผู้“อเทวฺนยิม”ได้จรงิ  
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 ผูเ้ขียนน�าค�าว่า“บุญ” กบัค�าว่า“กศุล”มาวเิคราะห์วจิยัเพิง่แค่นี้

เท่านั้น หลายท่านที่อ่านก็อาจจะมองว่า ผู้เขียนดัดจริตเอาการอยู่

 ผูเ้ขยีนเกรงใจผู้รู้สึกเช่นนีอ้ยู่ แต่ผู้เขยีนจรงิใจ และต้องตัง้ใจ

เอามากๆจริงๆที่จะท�านัยส�าคัญในประเด็นต่างๆนี้ให้ได้รู ้กัน เท่าที่

ผู้เขียนจะสามารถท�าได้ แม้ผู้เขียนจะมีภูมิรู้ก็แค่นี้ แต่ขอยืนยันผู้

เขียนบริสุทธิ์ใจ และพร้อมจะน้อมรับค�าบริภาษด้วยความขอบคุณ   

 ผู้เขียนก็ต้องขออภัยอย่างมากจริงๆ ณ ที่นี้โอกาสนี้ ต่อท่าน

ผู้ที่มีความรู้สึกดังว่านั้น เพราะในโอกาสต่อไปผู้เขียนจะต้องวิจัย

วิเคราะห์เรื่องนี้ต่อไปอีกเป็นล�าดับๆแน่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าส�าคัญยิ่ง 

จึงตั้งใจอย่างจริงใจ นั่นก็คือ การแจกแจง“เทฺว”ทั้งหลายนี้แหละ

ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันอย่างมากหลากหลายเพียงพอกันจริงๆ

 โดยเฉพาะนัยส�าคัญของค�าว่า“บุญ”กับ“กุศล”ในประเด็นท่ี 

ผู้เขียนก�าลังหมายถึงนี้ อาจจะมองว่าไร้สาระ แต่เป็นเรื่องใหญ่

ส�าคัญยิ่งสุดๆ ของสังคมยุคนี้ ที่จะต้องรีบตื่นรู้ให้ทันการ 

 ผู้ท่ีง่วนงมงายอยู่กับ“ความยึดม่ันถือมั่น”ที่ได้ยึดกันอยู่ในทุก

วันนี้ จะมองว่า มันแปลก มันบ้าบอ ดูตลกเห็นเป็นความสุดโต่ง 

เห็นเป็นเรื่องหลงเพ้อฝันด้วยลมกระซิบลิบลับแสนไกล ไปปานนั้น

 อิมพอสสิเบิล..!!!!	อย่ามาพล่ามอยู่เลย		ไอ้ที่อาตมาพูดนี้	นั่น

หนะ	มันเป็นไปไม่ได้หรอก!!

 ผูท้ีส่ดุโต่งลอยฟ่ามเฟ้องมงายอยูใ่นวมิาน“ทนุนยิม”(capitalism)

หรือ“ภววิสัย” (objective)โดยหลงว่าโลกของตนมี“อารยะ”ก็ดี  และ

ผู้ที่สุดโต่งจมงมงายดิ่งด�่าอยู่ในวิมาน“จิตนิยม”(spiritualism)หรือ 

“อัตตวิสัย” (subjective)โดยหลงว่าโลกของตนมี“อริยะ”ก็ดี ในสังคม
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ขณะนี้มีมากถึงขั้นจัดหนักแล้ว

 ต่างก็ได้“สุดโต่ง”กันไปไกลสุดแสนไกลแล้วทั้ง ๒ แบบ

 ไม่ว่าแบบ“พระบ้าน” หรือแบบ“พระป่า”

 ทางด้าน“พระป่า”นั้น เป็นลัทธิที่“ปิดรู้” จึงปิดประตู“หวัง”

 ก็เหลือจะพอพูดกันได้บ้าง  ..กระมัง?!! ในด้าน“พระบ้าน” 

 และคนในสงครามสังคมแห่งปัจจบุนันีม้คีวามฉลาดจากเรยีน 

จากประสพการณ์ของทุนนิยมและฉลาดนิยม มากสูงถึงขีดแล้ว

 ณ ลมหายใจเฮือกน้ี จึงถึงกาละอันควรยิ่งแล้วที่จะให้“บุญนิยม” 

ขึ้นมาช่วย“ทุนนิยม”กันเสียที

 มิฉะนั้นจะสายไป เชิญมาช่วยกันศึกษาดูบ้าง แล้วจะได้ช่วย

กันคนละไม้คนละมือ

 เชือ่ไหมว่า การแก้ไขปัญหาของสังคมในโลกนี ้ดทีีส่ดุคอื ต้อง

ใช้“คน”เป็นผู้แก้ไข และ“คน”ก็ต้องใช้“ปัญญา”เป็นส�าคัญ

 ใช้กฎหมายหรือใช้ข้อบังคับ ใช้หลัก ใช้เกณฑ์มาบังคับนั้น 

ใช้ได้ และต้องใช้อยู่ แต่เป็นรอง“คน” ต้อง“สร้างคน”ให้มีธรรมะ 

ถึงยังไงข้อบังคับหรือกฎหมายก็ต้องมี แต่ต้องใช้คู่กันกับธรรมะ 

ที่มี ในคน เฉพาะอย่างย่ิงต้องเป็น“ธรรมะ”ขัน้โลกตุระคอื“ปัญญา”

 ซึ่งสรุปแล้ว “กฎหรือวินัย”ก็มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีศักดิ์สิทธิ์ แต่

เป็นรอง“คน”มีธรรมะ

 ดังนั้น ศาสนาจึงต้องมีทั้ง“ธรรม”และทั้ง“วินัย” ศาสนาจึง

เรียกกันว่า “ธรรมวินัย”

 สังคมต้องสร้างคนด้วยการศึกษาให้มี“จิต”มี“ใจ”พัฒนาเกิด 

“บุญ”หรือมีประสิทธิภาพของ“บุญ”คือ “ได้ช�าระกิเลสในสันดาน” 
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เจริญขึ้นเป็นอาริยะ ถ้ามีแต่การศึกษา  ทว่าขาดธรรมะ ก็เสื่อมแน่ 

 และคนผู้จะสามารถแก้ไขปัญหาสังคมโลกที่เต็มไปด้วยทุกข์

ร้อนแสนสาหสัในยคุนีไ้ด้แท้จริง กต้็องเป็นคนท่ีแม้จะมคีวามรู้ความ

สามารถเก่งยอดแค่ไหนก็เถอะ 

 ถ้าคนผู้ใดไม่มี“ธรรมะ” หรือแม้จะมีแต่ทว่าคุณสมบัต(ิperfec-

tion)ของธรรมะยังมีคุณค่า(value,quality)ไม่ถึงขั้น“ธรรมะชนะกิเลส” 

ในตนได้จริง คนผู้นั้นก็แก้ปัญหาด้วยกิเลสในตนที่มีจริงนั่นแหละ

บงการอยู่ ยังแก้“ปัญหา”จบสุด ไม่ได้อยู่นั่นเอง

 เพราะกิเลสมนัฉวยโอกาสแน่ เมือ่มโีอกาสทีจ่ะใช้อ�านาจและ

ความสามารถที่มีจึงไม่มีหลักประกันส�าคัญสุดเด็ดขาดที่จะไว้ใจได้  

 ต้องเป็นผู้มี“คุณธรรม”(virtue)หรือมี“ธรรมะ”ท่ีแท้ จึงจะแก้

ปัญหาได้จริง ยั่งยืนยาวนานด้วย“ธรรมะ”คือ“คุณวิเศษ”ของคน  

 คนทีว่่านีเ้ป็น คนมปีระสทิธภิาพถงึขัน้“บญุ” ทีเ่ราก�าลังหมาย

ถึง ตามที่เราก�าลังพยายามอธิบาย ซ่ึงได้แก่ คนผู้ช�าระกิเลสใน

สันดานหมดจดได้จริง เป็นอาริยบุคคลแท้ที่เราก�าลังพูดถึงอยู่  

ก�าลังสาธยายถึงให้เข้าใจกันอยู่นี่เอง

 “ผล”ส�าเร็จจะเกิดจริงนั้น แม้จะใช้วัตถุใดๆ(อาวุธร้ายแรงเก่งกาจ

เป็นต้น หรือเทคโนโลยียอดเยี่ยมใดก็เถอะ) หรือจะใช้คนเก่งขั้นไหน หรือใช้

กฎหมายเข้มแข็งแค่ใด ก็แก้ไขปัญหาให้ดีแท้ยั่งยืนถาวรไม่ได้ดีสุด

เท่า“ธรรมะ”เด็ดขาด 

 ดังนั้น ถ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ความเป็น“บุญ”ไม่ได้ หรือ 

ไม่ถูกต้องอย่างสัมมาทิฏฐิก็จะงงมาก หรือไม่รู้เรื่องกับภาษาที่ว่า 

“ส่วนแห่งบญุ”(ปญฺุญภาค) ซึง่พระพทุธเจ้าตรสัไว้ใน“มหาจตัตารสีกสูตร” 
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สังคมต้องสร้างคน 

ด้วยการศึกษาให้มี“จิต”มี“ใจ”

พัฒนาเกิด“บุญ” 

หรือมีประสิทธิภาพของ“บุญ”คือ	

“ได้ช�าระกิเลสในสันดาน”	

เจริญขึ้นเป็นอาริยะ

	ถ้ามีแต่การศึกษา	

	ทว่าขาดธรรมะ	ก็เสื่อมแน่	
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(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔  ข้อ ๒๕๖-๒๕๗) ว่า “ส่วนแห่งบุญ”มันเป็นยังไง

 “ส่วนแหง่บุญ”ทีบ่าลีว่า“ปญฺุญภาคยิาหรือปุญญฺภาค”นี ้เป็น

ค�าตรัสที่ชี้ให้เห็นชัดอย่างส�าคัญ ว่า ผู้“สัมมาทิฏฐิ”เท่านั้นจึงจะ

ปฏิบัติเป็น“ส่วนแห่งบุญ”ได้จริง

 นัน่คอื การประพฤติของคน หรอืกรรมทกุกรรมของเรา ผูส้ามารถ

ท�าพฤติของตนให้เจริญถึงข้ันเป็น“ส่วนของบุญ”ได้จริง ในขณะท่ี 

ผู้ปฏบิัตยิังม“ีสาสวะ”(คุณธรรมยงัไม่บรรลุถงึทีส่ดุขัน้อนาสวะ) ก็จะได้“ส่วน

แห่งบุญ”สะสมไป

 ทีว่่า“ส่วนแห่งบญุหรือส่วนของบญุ”กค็อื ทกุกรรมกริยิาของ

คน กายกรรมกด็ ีวจกีรรมกด็ ีมโนกรรมกด็ ีโดยเฉพาะ“มโนกรรม” 

ผู้ปฏิบัติตามหลัก“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”ก็ดี ตามหลักธรรมอื่นๆ

กต็าม ผูน้ัน้ต้องมคีวามสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสกิโรต)ิ โดย“การท�าใจ

ในใจ”(มนสิการ)ของเราหยั่ง“ลงไปถึงที่เกิด”(โยนิโส,สัมภวะ) ท�า“อกุศลจิต” 

ให้ลดลงได้ก็มีประสิทธิภาพของ“บุญ”(ช�าระกิเลสได้) ที่สุดถึงขั้นมีจิต

ตาย(คือส่วนที่เป็นกิเลส) จิตที่เหลือเท่ากับ“เกิดใหม่” คือ“จิตสะอาด”

 ไม่ใช่“บุญ”นะ “เกิด”หรือ“มีดี”ยิ่งๆขึ้น “จิต”ต่างหากที่เกิด  

 “การเกิดทางจติ”เช่นนีเ้อง คอื การเกดิในประเภททีศ่พัท์เรยีกว่า 

“โอปปาติกโยนิ”

 ส่วนความมปีระสิทธภิาพของ“บญุ”นัน้ คอื มแีต่ท�าลาย-ตาย

 ประสทิธภิาพของ“บญุ”คอื “การท�าใจในใจของตนได้ถ่องแท้

(โยนิโส)-ลงไปถึงท่ีเกิด(โยนิโส)” แล้วท�าความจางคลาย(วิราคะ) หรือ

ช�าระ(ปุนาติ)กิเลสในสันดานลดลงได้ ถึงขั้น“ตาย”ได้ เป็น“ผล”

 ปฏิบัติธรรมถึงข้ันท�า“การช�าระอกุศลจิต”ได้ไปตามล�าดับ
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อย่างเป็นจรงินัน่เอง ท่ีช่ือว่า“บญุ” กิเลสลดลงมาก จนดบัคอื“บญุ”

 “กเิลสดับ”หมดสนทิ “บญุ”ก็“สูญ”สนทิในผูน้ั้น เป็นผูไ้ม่มบุีญ

 ถ้าจะเรียกว่า“กุศล”ถึงขั้น“ท�าใจในใจ”ของตนเกิดคุณภาพ

หรือคุณสมบัติ ถ้าถึงขั้น“ช�าระกิเลสได้” นั่นแหละเรียกว่า “บุญ”

 “อกุศลจิต”ลดลงๆก็เรียกว่ามีคุณงามความดีแน่นอน จึงเรียก 

“กุศล”คือจิตเจริญได้ด้วย จิตเจริญใหม่นี้ก็เป็น“กุศลจิต”ที่เกิดใหม่ 

และยงัท�าคณุงามความดใีหม่ได้อกีไม่มท่ีีส้ินสดุ ตราบทีย่งัไม่“ตาย” 

ชนิด“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”(ดับสูญขั้นสุดท้ายไม่มีอะไรเหลืออีกเลย)

 ส�าหรับ“บุญ”คือ“การช�าระกิเลส”นี้ เมื่อก�าจัด“กิเลส”ที่เป็น 

“ตัวบาป”แท้ๆ หมดสิน้เกลีย้งตายไม่เหลือในจติอกีแล้ว “บาป”กไ็ม่มี

แล้วในจติผู้ปฏบิตันิัน้ กไ็ม่ต้อง“ช�าระกเิลส”นัน้อกี เพราะไม่มกีเิลส

หรือไม่มีบาปนั้นให้ช�าระในใจตนอีกแล้ว เรียกว่า“สิ้นบุญสิ้นบาป” 

บาลีคือ“ปุญฺญปาปปริกฺขีโณ” เป็นผู้หยั่งลงสู่“อมตะ” 

 “สิ้นบุญสิ้นบาป”และ“อมตะ”นี้ อ่านต่อไป พิจารณาไป ก็จะ

ค่อยๆเข้าใจต่อไปเรื่อยๆ  ซึ่ง“การสิ้นบุญสิ้นบาป”นี้แล“นิพพาน”

 ขอกลับมาพูดต่อเร่ือง“ส่วนแห่งบุญหรือส่วนของบุญ” 

(ปุญฺญภาค)กันให้ยิ่งๆขึ้นอีก

 เมือ่คนผู้ใดสามารถปฏิบตัจินเกิดการ“ช�าระหรอืก�าจัดกเิลส” 

ได้จริง โดยรู้จักรู้แจ้งรู้จริงปรมัตถธรรมนั้นๆด้วยญาณของตนไป

ด้วย ภาวะนี้แหละคือผู้เกิด“ส่วนที่เป็นผล” เรียกหวัดๆว่า“ได้บุญ” 

นั่นคือ กิเลสจางคลายหรือดับหายไปจากจิต เป็น“ส่วนแห่งบุญ” 

 เมื่อก�าจัด“บาป”หรือ“อกุศลจิต”นั้นๆหมดสนิทก็ไม่ต้อง 

“ท�าบุญ”นั้นอีก เพราะ“บาป”หรือ“อกุศลจิต”นั้นหมดสิ้นแล้ว
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 “บุญ”คือการ“ช�าระ”กิเลสกันอีก ก็ไม่ต้องช�าระกันอีกแล้ว

 แต่จิตยังอยู่ “อกุศลจิต”ที่เราช�าระก็หมดไป แต่“จิตที่สะอาด

ผ่องใสจากกิเลสนั้นแล้ว” เรายังมีอยู(่ยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน)

 ส่วน“บาปหรือกิเลส”นัน้หมดไปแล้ว” อรหันต์จงึไม่มีบีญุบาป  

 “บญุ”คอืการช�าระกเิลสหรอื“บาป”นัน้จงึไม่ต้องท�าอีก แต่เรา

ยังมีจิตเจริญขึ้นเป็นจิตใหม่อยู่ ยังท�า“กุศล”ใหม่ได้อีกต่อไปอยู่

       (จบฉบับที่		๒๘๘)

ฉบับที่ ๒๘๙  สิงหาคม ๒๕๕๗    

 เรายงัจะคยุกนัในค�าว่า บญุ กบั กศุล ต่ออกี เพราะยงัมนียัส�าคญั

ที่ละเอียดลึกซึ้งและซับซ้อนย้อนเป็นสภาพ“หมุนรอบเชิงซ้อน” 

ของค�า ๒ ค�านี้ อีกไม่น้อยเลย

 บางคนอาจจะรู้สึกร�าคาญ ก็ต้องขออภัยที่จ�าเป็นจะต้องพูด

ย�้าพูดซ�้าวนไปวนมาอยู่แต่ค�าว่า “บุญ” ค�าว่า “กุศล”กันขนาดนี้

 ฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้พูดมาถึงว่า 

 เมือ่ก�าจดั“บาป”หรอื“อกศุลจติ”นัน้ๆหมดสนิทก็ไม่ต้อง“ท�าบญุ” 

นั้นอีกเพราะ“บาป”หรือ“อกุศลจิต”นั้นหมดสิ้นแล้ว

 “บญุ”คอื“ช�าระกเิลส”กไ็ม่ต้องช�าระอกีแล้ว	“บญุ”กไ็ม่มแีล้ว	

	 แต่ใจยงัอยู	่“อกศุลจติ”ทีเ่ราได้ช�าระกห็มดไป	แต่“จติทีส่ะอาด

ผ่องใสจากกิเลสนั้นแล้ว”คือใจเรายังอยู(่ยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน)

 ส่วน“บาปคือกิเลส”นัน้หมดไปแล้ว	หมดถงึข้ันนรินัดรทเีดยีว	

	 “บุญ”คือการช�าระกิเลสหรือบาปนั้นจึงไม่ต้องท�าอีก	 แต่เรา
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ยังมีจิตเจริญขึ้นเป็นจิตใหม่อยู่	ยังท�า“กุศล”ใหม่ได้อีกต่อไปอยู ่

 นั่นคือ จิตที่เป็น“บาป”(กิเลส) หรือจิตที่เป็น“อกุศลจิต”ของผู้

บรรลุขั้นนี้ เท่านั้นหมดไป  แต่คนผู้นี้ร่างกายยังไม่ตายแตกดับ 

 และหรอืแม้จะตายจากร่างกายเก่านีแ้ตกดบัไป(กายสัสเภทา) แต่

คนผู้นี้ยังไม่ยอม“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”(ดับสูญขั้นสุดท้ายไม่มีอะไร

เหลอือกีเลย) จะเกดิอกีกีช่าติๆ “บาป”กห็มดไปอย่างถาวร หรือ“อกศุล

จิต”ก็ไม่มีเหลืออยู่ในใจผู้นี้อีกแล้ว[นอกจาก“ลิงลมอมข้าวพอง”ในแต่ละชาต]ิ  

 “บุญ”คือการช�าระบาปหรือก�าจัดกิเลส เมื่อหมดสิ้นแล้วก็ไม่

ต้องท�า“จติ”ให้เป็น“บญุ”อกี ไม่มอีะไรให้ช�าระ ไม่ต้องก�าจดัอีกแล้ว 

 นี่คือ “จบกิจ”ผู้ปฏิบัติของพุทธศาสนา ที่“หมดบุญ”สัมบูรณ์

 ก็เป็นผู้ไม่มี“บาป” ไม่มี“บุญ”แล้ว คือ ปุญญปาปปริกฺขีโณ

 แต่ภาวะที่ยังมีเหลืออยูข่องคนผู้นี้คือ “กุศล”ต่อไปทุกกรรม 

 “กุศล”จึงยังไม่หมดกันอยู่ได้อีกตาม“กรรม” (กุสลัสสูปสัมปทา)

 แต่“บุญ”หมดแล้วหมดเลย “บาป”หรือ“อกุศล”ก็หมดแล้ว 

หมดเลยเหมือนกัน เป็นคน“หมดสิ้นบุญสิ้นบาป”(ปุญญปาปปริกฺขีโณ)

 “กุศล”เท่านั้นที่ยังไม่หมดได้ 

 ชดัเจนไหมว่า“กศุล”มนียัส�าคญัทีแ่ตกต่างจาก“บญุ”อย่างไร? 

ตรงไหน? แค่ใด? 

 เพราะ“จิตใจ”ยังมีอยู่ ไม่ใช่หมดไปด้วย ตราบใดที่ยังไม ่

“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”

 ปรินิพพานเป็นปริโยสาน	หมายถึง	ตายสิ้นลมหายใจลงโดย

ไม่ตั้งจิตต่อภพภูมิใดอีกแล้ว อรหันต์เท่านั้นจะท�าได้จริง ถ้าไม่ใช่

อรหนัต์ไม่มีสทิธ์ิท�า แม้จะท�าก็ไม่อาจจะปรินพิพานเป็นปรโิยสานได้ 
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เพราะยังไม่อยู่ในฐานะ ยังมีภูมิธรรมไม่เพียงพอ

 “จิต”ที่บริสุทธ์ิแล้ว เป็นจิตสะอาดผ่องใส ก็ยังอยู่ และ 

“จิต”นี้จะด�าริใน“กุศล”(ความดีงาม) จะตั้งใจมุ่งหมายท�าความดีงาม

(กุศลเจตนา) หรือจิตมีกรรมที่ดีงาม(กุศลกรรม)ก็ย่อมท�าได้อีกอย่างหา

ประมาณมิได้ ตราบที่ยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน 

 ถ้าพิจารณาจากค�าตรัสพระพุทธเจ้าให้ดีๆ ก็จะชัดเจนภาวะ

วิเศษยิ่งในปรมัตถธรรม ซึ่งละเอียดมีเชิงซ้อนหมุนรอบลึกล�้า

 ภาวะนี้จึงชื่อ “คุณวิเศษ”(อุตริมนุสธรรม)

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า

 “กาเยน	กุสล�	กตฺวา	วาจาย	กุสล�	พหุ�

	 มนสา	กุสล�	กตฺวา		อปฺปมาณ�	นิรูปธิ�

	 ตโต	โอปธิก�	ปุญฺญ�	กตฺวา	ทาเนน	ต�	พหุ�

	 อญฺญปิ	มจฺเจ	สทฺธมฺเม	พรหฺมจริย	นิเวสย”

 ในพระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เล่ม ๒๕ ข้อ ๒๖๒ แปลความไว้ว่า 

“กระท�ากุศลด้วยกาย	 ด้วยวาจาให้มาก	 กระท�ากุศลด้วยใจหา

ประมาณมิได้	 หาอุปธิมิได้	 แต่น้ันท่านจงกระท�าบุญ	 อันให้เกิด 

สมบัตินั้น[โอปธิก�]	 ให้มาก	 ด้วยทาน	 แล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่นให้ 

ตั้งอยู่ในสัทธรรม	ในพรหมจรรย์”

 พระพรหมคณุาภรณ์ แปลไว้ว่า “ท่านจงท�าให้มาก	ท้ังด้วยกาย	

ด้วยวาจา	และด้วยใจ	ซึง่กศุลอนัประมาณมไิด้[อัปปมาณ	แปลว่า	มากมาย	

ก็ได้	เป็นโลกุตระ	 ก็ได้]	อันไร้อุปธิ[นิรูปธิ]	 แต่นั้นท่านจงท�าบุญอันระคน 

อุปธิ[โอปธิก�]	 ให้มาก	 ด้วยทาน	 แล้วจง[บ�าเพ็ญธรรมทาน]	 ชักจูงแม ้

คนอื่นๆ	ให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรม	ในพรหมจริยะ”  
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 ส�าหรบัผูเ้ขยีนเข้าใจตามประสาแต่กม็ัน่ใจย่ิงในสภาวธรรมว่า 

“การกระท�ากุศลทั้งทางกาย-วาจา-ใจ	นั้นแหละให้มาก	โดยเฉพาะ

“ใจ”นั้นเองวิเศษยิ่งกว่าภาวะใด	 ซึ่งท�ากรรมอันหาประมาณมิได ้

กท็�าใจให้“ไม่มีอปุธ”ิ(นริปูธ)ิให้ได้อยู่ต่อไป	เมือ่ผูน้ัน้สิน้อปุธ(ิสิน้กเิลส)แล้ว	

เพราะได้“ช�าระกิเลสสันดานหมดจด”(สันตานัง	ปุนาติ	 วิโสเธติ)	ซึ่งก็คือ	 

ท�า“บุญ”แล้วน่ันเอง	 แต่น้ัน(ตโต)หรือจากบุญน้ันแล้วหรือต่อจาก	

“บุญ”นั้นไปอีก(ตโต)	จงท�า“ทาน”ให้มาก 

 บาลีที่ว่า “ตโต	โอปธิก�	ปุญฺญ�	กตฺวา	ทาเนน	ต�	พหุ�		อญฺญปฺิ	

มจฺเจ	สทฺธมฺเม	พรหฺมจริย	นิเวสย” นี้แหละที่ไขความชัดยิ่ง

 แต่นั้น(ตโต)หรือยิ่งกว่าน้ัน(ตโต)ก็จงท�า“ทาน”ด้วย“บุญ”อัน 

เป็นสมบัติที่ท่านท�าได้แล้วนั้น ซึ่ง“ทาน”นี้หมายถึง“ทานสัทธรรม” 

(ธรรมที่แท้,ธรรมของสัตบุรุษ) เป็นผู ้ให้“ธรรม”ขั้นสัทธรรมเป็นทาน  

เพราะท่านผู้นี้เป็นผู้เข้าถึงธรรมหรือบรรลุอุตริมนุสธรรมนั้นแล้ว 

 ซึง่ตวัท่านเองเป็นผู้มผีลธรรมนัน้แล้ว ผูม้อีารยิธรรมเป็นฐาน

รองรับแล้ว ได้แก่ “สัทธรรม” ท่านจึงเป็น“โอปธิก�	 ปุญฺญ�”	 ท่านก็ 

“กัตวา	ทาเนน	ต�	พหุ�”

 นั่นคือ อุปธ(ิกิเลส)ส่วนหนึ่งของจิตหมดสิ้นไป แต่“อุปธิ”(กุศล)

อีกส่วนหนึ่งที่มีอยู่ และเจริญขึ้น จึงเท่ากับผู้“ท�าบุญ”ส�าเร็จแล้ว  

ก็จะมีแต่ท�า“กุศล”เท่านั้นต่อไปได้อีก เป็น“ธรรมทาน”  

 “บุญ” คือ การช�าระกิเลสในสันดานได้หมดจด	เมื่อท�าได้เกิด

เป็นวิบัติ(โอปธิกัง ปุญญัง)หรือเป็นพื้นรองรับส�าหรับการเกิดใหม่	

[พจนานุกรม ฉบับภูมิพโลภิกขุ]	 หรืออันให้เกิดอุปธิสมบัติ	 คือ	 บุญอันให้

เกิดสมบัติและโภคสมบัติ	 [พจนานุกรม ฉบับของพระอุดรคณาธิการ(ชวินทร์ 
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สระค�า) รศ.ดร.จ�าลอง สารพดันกึ]ซึง่ได้แก่	สมบัตอินัเกดิจากบญุช�าระแล้ว

 “สมบัติอันเกิดจากบุญ”นี้จึงได้แก่ “สมบัติที่ปราศจากกิเลส”

 แล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่น(ท�ากุศลแก่คนอ่ืนๆทั้งหลาย)ให้ตั้งอยู่ใน

สัทธรรมต่อไป 

 เพราะเป็น“กุศล”อันประมาณมิได้ของท่านผู้“สิ้นอุปธิแล้ว” 

ทกุท่าน ซึง่เป็นการงานทีจ่ะต้องท�า“ความถงึพร้อมแห่งกศุล”(กสุลสั

สูปสัมปทา)หรือ“การท�าแต่กุศล”(กุสลัสสูปสัมปทา) ที่เป็น“กิจใหม่”  

อันเป็นการเกิดใหม่ของกรรม(การกระท�า,การงาน)ในชีวิตของท่าน

 ซึ่งท่านผู้นี้ยังมีชีวิตและจิตใจ ยังไม่ถึงกาละ“ร่างกายแตกตาย” 

(กายัสสเภทา) ยังมีชีวิตต่อไปอยู่ ส่วนการ“ท�าบุญ”ท่านเป็นผู้“จบกิจ” 

ของการ“ท�าบุญ”ได้แล้วส�าเร็จแล้ว

 ท่านเป็นผู้“สิ้นบุญสิ้นบาป”(ปุญฺญปาปปริกฺขีโณ)แล้วจริง และ 

“สิ้นอกุศล”ด้วย

 แต่ยังไม่“สิ้นกุศลกรรม” หรือยังไม่สิ้น“กุศลจิตท่ีจะเกิดอีก 

ต่อไปได้อยู่” 

 ซึ่งมันเป็นเพียงสิ้นเฉพาะ“อกุศลจิต”ในตนเท่านั้น

 แต่“กุศลจิต”ยังท�างานได้ และดียิ่งขึ้นด้วย 

 ผู้ที่มีการประกอบ“กุศล”ให้ยิ่งๆขึ้นได้น้ี หากสัมมาทิฏฐิ ก็

สามารถ“ช�าระกิเลส”ได้ด้วย จึงนับว่าเป็น“ผลบุญ”ไปด้วย

 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๑ ข้อ ๓๓ ที่ว่า 

“เพราะการสมาทาน“กุศลธรรม”ทั้งหลายเป็นเหตุ	 “บุญ”น้ีย่อม

เพิม่พนูอย่างน้ี”(พระพรหมคณุาภรณ์) หรือในพระไตรปิฎกฉบบัหลวง กว่็า 

“บุญ”นี้เจริญข้ึนอย่างนี้	 เพราะเหตุถือมั่นธรรมทั้งหลาย	(ธัมมานัง	
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สมาทานเหตุ)อันเป็น“กุศล” 

 ความแตกต่างกันของ“บุญ”กับ“กุศล” นั้นมีนัยส�าคัญยิ่ง  

ซึ่งต้องท�าความเข้าใจให้ชัดเจนแม่นคมตรงสัจจะให้ดีๆกันเถิด   

 “กุศล”นั้น ไม่มี“หมดกุศล”หรือไม่มี“สิ้นกุศล” ตราบใดที่ยัง 

ไม่“ปรินิพพานอย่างเป็นปริโยสาน” หมายความว่า ตราบที่ผู้นั้น 

ยังมีชีวิต หรือยังต่อภพต่อภูมิให้แก่ตนอยู่ 

 นั่นคือ ผู้เป็นอรหันต์แล้วยังมี“กุศล” ยัง“ท�ากุศล”ให้เกิด 

อีกได้เสมอ(กุสลัสสูปสัมปทา) 

 แต่ผู้เป็นอรหันต์แล้ว ไม่มี“บุญ”แล้ว ไม่ต้อง“ท�าบุญ” หรือ 

ไม่ต้อง“ช�าระกิเลสในสันดานให้หมดจด”(สันตานัง	 ปุนาติ	 วิโสเธติ)กัน 

อีกแล้ว เพราะ“หมดสิ้นบาปหรือสิ้นอกุศลจิตหมดเกล้ียงไม่มีแม ้

อาสวะ” ซึ่งไม่เหลือแม้แต่ธุลีสุดท้ายของกิเลสแล้วเด็ดขาด

 ผู้หมดสิ้น“บาป”น้ีจึงเป็นผู้“หมดบุญหรือสิ้นบุญ”ด้วย 

 เมื่อผู้ใด“หมดบุญ”หรือ“ส้ินบุญ” ก็“จบกิจ”ในการ“ท�าบุญ” 

ได้เป็นที่สุด ไม่ต้อง“ท�าบุญ”ต่อไปอีกแล้ว ส�าหรับผู้หมด“ส้ิน 

บาป” คือ ได้ช�าระบาป หรือได้ช�าระกิเลสในจิตตนหมดสิ้น 

เกลี้ยงแล้ว บริบูรณ์สัมบูรณ์ ไม่มีกิเลสใดจะเกิดในจิตอีกแท้จริง 

ได้จริง เพราะสามารถ“ท�าบุญ”หรือ“ช�าระบาปหมดส้ิน = ช�าระ 

กิเลสจนสิ้นเกลี้ยงอาสวะสุดท้าย”แล้ว  

 ความแตกต่างกันตรงนี้แหละที่เป็นนัยส�าคัญยิ่งยวดที่เป็น

เครื่องตัดสินเด็ดขาดในค�าว่า“บุญ”กับ“กุศล”

 การไม่มี“บุญ”ไม่มี“บาป”นี้แลหย่ังลง(โอคธา)ในจิตของผู ้

ปฏิบัติก็คือมี“วิมุติ”เป็นแก่น(สาระ) จึงช่ือว่า“อมตะ”ดังที่พระ 
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พุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ใน“มูลสูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ เป็นต้น) 

 ผู ้มี“วิมุติ” ได้แก่ ผู ้ไม่มีบุญไม่มีบาปแล้ว หลุดพ้นแล้ว  

ไม่ต้อง“ท�าบุญท�าบาป”อีกแล้วนั่นเอง เป็นธรรมที่หยั่งลง(โอคธา)  

จึงได้ชื่อว่า อรหันต์ หรือผู้ทรงไว้ซึ่ง“อมตธรรม” 

 ถ้า“อมตะ” หมายความว่า ไม่ตาย ก็คือ กิเลสในจิตของคน 

ผู้นั้น“ไม่ตาย”อีกแล้ว เพราะกิเลสไม่มีในจิตแล้ว และไม่มีกิเลส

ใด“เกิด”กันอีกแล้วในจิตท่าน ท่านก็ไม่มีกิเลสใดจะมาตายอีกในจิต  

 น่ีคือ ส่วนท่ี“ไม่ตาย”  

 ไม่ใช่“ร่างกาย”ท่านจะ“ไม่ตาย” 

 ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ ..ใช่มั้ย? เพราะร่างกายของคนต้องตาย 

ทั้งนั้น  ร่างกายอยู่ค�้าฟ้าไม่ได้

 แต่กม็คีวามเข้าใจในลัทธอิืน่ทีไ่ม่ใช่พทุธ ว่า ความเป็น“อมตะ” 

ของเขาคือ ผู้มีจิตบรรลุถึงที่สุดแล้วเช่นกัน แต่ของเขานั้น“จิต”ไป

อยู่กับ“พระเจ้า”เป็น“ธาตุจิต”ที่นิรันดร 

 นี่คือ ไม่ตาย ในความหมายในลัทธิอื่น

 ส�าหรับพุทธ ไม่ใช่ลัทธิ“นิรันดร”อย่างนั้น 

 พุทธคือ ถ้าในมิติที่ชื่อว่า“มี”(โหติ)นั้นไม่มีอะไรเลยที่“เที่ยงแท้ 

(นิจจัง) ยั่งยืน(ธุวัง) นิรันดรหรือตลอดกาล(สัสสตัง) ทุกสรรพสิ่งท่ีอยู่ใน

ภาวะ“มี”(โหติ) ล้วนแล้วแต่“ไม่เที่ยง”(อนิจจัง) เป็นทุกข์(ทุกขัง) ไม่ใช่ 

ตัวตน-ไม่มีตัวตน(อนัตตา) ซึ่งวนอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้น

 เว้นแต่ภาวะ“นิพพาน”เท่านั้นที่“ไม่มี”(น โหติ)“การเวียนเกิด- 

วนตาย” กลับไปกลับมา “มีความเกิด-ความตาย”กันอีก

 ในมหาจักรวาลนีไ้ม่มอีะไรเทีย่งแท้(นจิจงั) ย่ังยืน(ธวุงั) ตลอดกาล
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(สัสสตัง) ไม่แปรเปลี่ยนอีกแล้ว(อวิปริณามธัมมัง) ไม่มีอะไรมาหักล้างได้

(อสังหิรัง) ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) ชนิดที่“ไม่มี”(น โหติ)อะไรจะกลับมา

วนเวียนในวัฏฏสงสารอีก   “นิพพาน”จึงไม่มีอะไรเสมอเหมือน

 ดังนั้นพุทธจึงหมายถึง “กิเลส”เท่านั้นที่“ตายไปจากจิต” 

อย่าง“เที่ยงแท้”(นิจจัง)...ฯลฯ...ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) 

 แต่ความเป็นชีวิตทางร่างกายนั้นต่างหากท่ี“เวียนเกิด-เวียน

ตาย”ได้อีก แม้จะเป็น“อรหันต์”แล้วจิตจะวนภพภูมิบ�าเพ็ญต่อไป

อกี กย็งัได้ นอกจาก“อรหนัต์”ผูน้ัน้จะท�า“ปรนิิพพานเป็นปริโยสาน”

 ผู้เป็นอรหนัต์สามารถตายชนดิทีไ่ม่ต่อภพภมู“ิปรินพิพานอย่าง

เป็นปริโยสาน”ได้ทุกท่าน ตายชนิดหมดสิ้นทุกสิ่งอย่างนิรันดร

 ส่วนตายชนดิยงัต่อภพภมูต่ิอไปอกีกไ็ด้ จึงเรียกว่ายัง“ไม่ตาย” 

ถ้ายังไม่ตั้งจิตจบภพภูมิเด็ดขาด 

 “อมตะ”ของพุทธ จึงคือผู้“ยังอยู่” ยังไม่ตาย แม้“ร่างกาย” 

จะ“เวียนตาย-เวียนเกิดอีกกี่รอบ”ก็เถอะ   

 “กิเลส”ต่างหากที่ตายสนิทไม่เกิดอีกเลย ไม่ว่าท่านจะต่อภพ

ภูมิไปอีกนานเท่าใด “กาย”ก็ตายก็เกิด“วน”ไปได้เร่ือยๆ เท่าที ่

เราประสงค์ จนกว่าท่านจะตาย“ปรินิพพานอย่างเป็นปริโยสาน” 

 ตั้งแต่ผู้เป็น“อรหันต์”แล้ว เป็นโพธิสัตว์ระดับ ๕ ขึ้นไปแล้ว 

ทุกองค์ล้วนสามารถ“ปรินิพพานอย่างเป็นปริโยสาน”ได้แล้ว

 เพราะท่านเป็นผู้“หมดสิ้นบุญ”แล้ว ไม่มี“บุญ”กันอีก 

 ค�าว่า“กุศล”นั้นเป็น“โลกียะ” อยู่ในภาวะที่“มี” ๒ เสมอ 

  ส่วน“บุญ”นั้นมีนัยส�าคัญ ไม่เป็น ๒ หรือมากกว่า ๒ เด็ดขาด  

เป็นแต่“๑”กับ“๐” 
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 ถ้าจะนบั“กุศล”ว่า“บญุ” “กุศล”นัน้ต้องเข้าข่าย“โลกตุระ”จงึ

จะเรียกว่า“บุญ” ซึ่งเป็นคุณวิเศษ 

 ส�าหรับ“การฆ่ากิเลส”น้ันโดย“สมมุติสัจจะ”มันก็ต้องนับเป็น 

“กศุล”(ความด)ีแน่ เพราะ“การท�าให้กเิลสตายได้” มนัคอื“ความดยีิง่

ยอด”ของสตัวโลก ที่ชือ่ว่ามนษุย์” ใครท�าได้จึงเรียกว่า“คุณวิเศษ”

       (จบฉบับที่	๒๘๙)

ฉบับที่ ๒๙๐ กันยายน ๒๕๕๗

 เราได้สาธยายค�าว่า “บุญ” กับ “กุศล”และก�าลังแจกแจงกัน

จนมาถึงค�าว่า “อมตะ”ค�าๆนี้ ในพุทธศาสนาเป็นเรื่องลึกล�้า ที่ใช้ 

เดาไม่ถูกกันง่ายๆเลย หรือแค่ปฏิภาณเฉลียวฉลาดคิดเอา หรือจะ

ใช้หลักตรรกะใดก็ยากมากที่จะเข้าถึง“ความจริง”ที่สมบูรณ์ 

 เพราะมีนัยะวนลึกของ“สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”(ปฏินิสสัคคะ

หรือคมัภีราวภาส)ทีว่นซ้อนกนัสงูขึน้ไปเรือ่ยๆ เหมอืนวงวนของเส้นลาย

ก้นหอย ทีว่นรอบม้วนจากซ้ายวนไปขวา แล้วกว็นกลบัมาซ้าย แล้ว

ก็วนกลับไปขวา แต่มีระดับ“วน”จากต�่าขึ้นสูงไปถึงก้นหอย

 แต่ถ้า“ความวน”ซ้ายไปขวาของโลกยีะ มองระนาบเดยีว มติิ

เดียวก็จะเห็นการวนอยู่ในรอบเดิม ระนาบเดิม ไม่มีระดับสูงขึ้น

 ซึ่ง“วนซ้ายไปขวา” แล้ว“วนกลับจากขวามาซ้าย”ชนิดที่เรา

ก�าลังอธิบายนี้ ถ้าผู้ใดไม่มีภูมิรู ้ในความเป็น“สภาพหมุนรอบ

เชงิซ้อน”(ปฏนิสิสคัคะหรอืคมัภรีาวภาส) ทีเ่ป็นความก้าวหน้า หรือเป็นการ

ก้าวสูท่ีส่งูไปในเบือ้งหน้า(สมัปรายะ,สมัโพธปิรายนะ) กจ็ะไม่สามารถรูถ้งึ
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การละเลิกจากภพภูมิขั้นต�่าก้าวล่วง(สมติกฺกมติ) สู่ภูมิภพขั้นสูงขึ้นๆๆ

 คงจะต้องขอเสียเวลาอธิบายเรื่องของค�าว่า “ปฏินิสสัคคะ” 

ที่มีค�าว่า“ปฏิ”นี้กันก่อน

 คัมภีราวภาส นั้นแปลว่า ปรากฏว่าลึกซึ้ง, ซึ่งมีความลึกซึ้ง

ปรากฏ, มีท่าทางว่าลึกซึ้ง 

 ซึ่ง“สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”น้ีคือ ปรากฏการณ์ที่ลึกซึ้ง  

หรือมีพฤติการที่มีเชิงชั้นแห่งความซับซ้อน นั้นแน่นอน

 ปฏินิสสัคคะ มาจาก ปฏิ-นิ-สัคคะ

 “ปฏ”ิท่านแปลกันว่า ทวน,ตรงกันข้าม หรอืวนกลบัไปกลับมา 

 ที่จริงเป็นสภาพของการกลับไปกลับมา วนไปวนมา ซ่ึงใน

โลกตุระมนัลกึซึง้ซับซ้อนซ่อนเชิงย่ิงนกั แต่ก็คงจะอธบิายนดิหน่อย  

 นิสสัคคะ ท่านแปลกันว่า สละแล้ว

 นิ แปลว่า ออก, ไม่มี, ปราศจาก

 สัคคะ แปลว่า สวรรค์, ที่แห่งความสุข

 นิ กับ สัคค แปลกันตามพยัญชนะก็ได้ว่า ไม่มีสวรรค์  

หรือสวรรค์ไม่มีแล้ว สละแล้วสวรรค์เอ๋ย ลาจากกันที นั่นเอง

 แต่“ปฏนิสิสคัคะ”ของผูท้ีย่งัเป็น“โลกย์ี”น้ันยงัมสีวรรค์ ยงัวน

อยู่กับการไม่มีสวรรค์ แล้วก็กลับไปมีสวรรค์อีก กลับไปกลับมาอยู่ 

ยังไม่หยุด“วน” และเป็น“การวน”อยู่ในระนาบเดียว ระนาบเดิม 

หรือซ�้ามิหน�า“วนลงไปสู่ภพภูมิต�่า”เอาด้วย นั่นคือ โลกียะ     

 จึงมีสภาพวนไปวนมา เหมือนคนกลับกลอก ซึ่งเป็นคนไม่อยู่

กะร่องกะรอย วกวนกลับไปกลับมา ไม่รู้จบ “ไม่มี”วนกลับไป“มี” 

แล้วจาก“มี” กว็นกลับมา“ไม่มี” อยู่อย่างนัน้ไม่ส้ินสุดลงได้เดด็ขาด
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 “ความวน”ของโลกียะ จึงไม่เท่ียง ไม่มีทางไปสู่ที่จบที่สูญ  

ไม่เหมือนโลกุตระ ที่แม้จะเป็น“การวน”ก็“วน”ไปสู่ที่สูง ที่จบสูงสุด

 ซึ่งเป็นความวนหรือ“การกลับไปกลับมา”(ปฏิ)ก็จริง แต่ความ

วนของ“โลกุตระ”นี้มันเป็น“การวนหรือหมุนรอบที่มีเชิงซ้อนสูง

ขึ้นๆ” จากต�่าไปสู่สูง เพิ่มระดับขึ้นไปจากปากหอยไปสู่ก้นหอย อัน

เป็นปลายสุดของก้นหอย จุดที่แหลมสุด จนสูงสุดเป็นที่สุด จุดจบ

 จากภพภูมิที่แสนสุขหรือสวรรค์(สัคคะ) อันเคยเป็นอยู่ติดอยู่ 

มาก่อน บัดนี้ได้พัฒนาขึ้น เลื่อนขึ้น เคลื่อน(จุติ)ไปภูมิใหม่ขั้นสูงขึ้น 

เป็นการเคลื่อนหรือการตายจากภูมิต�่าขึ้นไปเกิดภูมิสูง ซึ่งเพิ่มรอบ

การวนซ้ายไปขวาอย่างเดิม แต่เปลี่ยนชั้น เลื่อนระดับ เป็นภูมิภพ

สูงขึ้นไปๆๆๆ ซึ่งเป็นการ“ดับสวรรค์”ที่เคยเสพติด หลุดพ้นไปได้

 สรุป ความหมายของมันสั้นๆ ก็คือ“ปฏิ”ในที่นี้หมายถึง	การ

วนไปวนมา	 แต่ก็เจริญเดินก้าวหน้าสูงขึ้นไปอีก ซึ่งมันก็“วน” คือ

วนจากซ้ายไปขวาจริง แต่วนซ้าย-ขวาที่มันมีการเจริญสูงขึ้นไปใน

เบื้องหน้า(สัมปรายะ) อีกทั้งมีการรวมกันและการแยกกัน แต่เป็น 

การเอามารวมกันที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

 แม้จะเป็นการ“วน”แต่ไม่ได้“วน”ลงต�่าหรอกนะ “วน”ขึ้นสูง 

   ผู้รู้ไม่พอ ก็จะดูวนไปวนมาในที่เดิม แต่ที่จริงวนเป็นเกลียว 

สูงขึ้นเป็นการเจริญหรือเติมให้บริบูรณ์ขึ้นไปเร่ือยๆ 

 ซึ่งถ้าหมายถึงการเจริญก้าวหน้าแล้ว แม้จะเรียกว่า “การวน

กลับ”ไปมาซ้ายไปขวาก็ไม่ใช่“การถอยกลับ” ไม่ใช่ถอยลงไปหา

เสื่อม ไม่ใช่วนลงที่ต�่า แต่วนขึ้นไปสู่ความเจริญสูงขึ้นๆ  

 “ปฏิ”จึงมีความหมายมากมาย เช่น กลับ,ตอบ,เฉพาะ,มุ่ง, 
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ยัง,ตรงกันข ้าม,สู ่ , ท่ีกลับกัน,ใกล้,ทวน,ตอบแทน,เปลี่ยนกัน, 

ย้อนกลับ,อีก,ครั้งที่สอง,ไปจาก,กลับมา,ไปสู ่,จนถึง,ไปทาง,ม ี

ทั้งรวมกัน-แยกกันอยู่ในตัว,เติมให้เต็ม ฯลฯ อะไรต่ออะไรอีกมาก

 ดังน้ัน ค�าว่า “ปฏินิสสัคคะ” ท่ีผู้เขียนเอามาใช้ในความหมาย 

ว่า “สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน” จึง“มีพฤติว่าลึกซึ้ง”(คัมภีราวภาส)

แน่นอน และมีนัยะ“หมุนไปหมุนมา”ที่สลับซับซ้อนซ่อนเชิงอยู ่

อย่างส�าคัญยิ่ง ซึ่งจะเจริญไปหานิพพานทีเดียว 

 ปฏนิิสสคัคะ ท่ีผูเ้ขียนก�าลังหมายถึงนีก้ค็อื ลกัษณะของภาวะ

ที่“สละสวรรค(์นิสสัคคะ)”นั้นแล้ว คือไม่เอา“สวรรค์”(สัคคะ)แล้ว แต่ 

ก็ยังไปมีสวรรค์ใหม่ที่ดียิ่งข้ึนอีก(ปฏิ) เพราะคนผู้นี้ไม่รู ้จักรู้แจ้ง 

รู้จริง“สวรรค์”หรือ“สุข” อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเป็น“อเทฺว”

 จึงถูก“สวรรค์หรือสุข”ที่ละเอียดลึกล�้านั้นๆ หลอกให้“ยึด

สวรรค์”นั้นอยู ่ ก็เนื่องจากผู้นี้ตีแตกแยกแยะ“เทฺว”หรือ“สุข-

ทุกข์”กันอย่างถ่องแท้ไม่“สัมมาทิฏฐิ”ด้วยทฤษฎีเอกของโลก นั้น

คือ “จรณะ ๑๕ วิชชา ๘” หรือไม่มี“วิชชา”ใน“ปฏิจจสมุปบาท” 

 จึงยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“กาย-บุญ-ฌาน-สมาธิ เป็นต้น ฯลฯ” 

อย่างสัมมาทิฏฐิ แม้แค่ความเป็น“เทฺว”ที่เป็น“ตัวเอง”แท้ๆคือ 

“อัตตา”โต้งๆก็ไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้สัมมาทิฏฐิจริง

 นั่นคือ ยังไม่“พ้นสักกายทิฏฐิ” ซึ่งเป็น“สังโยชน์”แม้ข้อที่ ๑

 ยงัไม่รู้จัก“แสงอรุณ”ข้อท่ี ๓ คือ“อตัตา”ใน“แสงอรุณ ๗” มา

ก่อน ก็ไม่สามารถปฏิบัติ“มรรคองค์ ๘”มีมรรคผลอะไรได้เลย ตาม

ค�าตรัสของพระพุทธเจ้านั่นเอง

 เช่น “อัตตา ๓”คือ“โอฬาริกอัตตา-มโนมยอตัตา-อรูปอตัตา”    
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ก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งชัดๆ แม่นๆ ตรงๆ แม้แต่ความเป็นล�าดับว่า 

โอฬาริกอัตตาคือต้น-มโนมยอัตตาคือกลาง-อรูปอัตตาคือปลาย 

จงึไม่สามารถจะก�าจดั“อตัตา”ได้แน่ ดงันัน้ จงึ“วนเวยีน”อยูก่บั“ม-ี

ไม่มี” แล้วก็กลับไป“มี”ใหม่อีก ไม่สะอาดจบสิ้นอย่างเด็ดขาด 

เป็น“๑”ถาวรหรือ เป็น“๐”ส�าเร็จได้เป็นเด็ดขาดแน่นอน

 และ“ความมี-ความไม่มี”นี้ ก็ต้องชัดเจนแจ่มแจ้งถ่องแท้ว่า 

ได้ท�า“ความไม่มี”ถึงขั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“สังโยชน์ ๑๐” และท่ีสุด

ลึกล�้าละเอียดสุดกันถึง“อนุสัย ๗”หรือเปล่า?

 เริ่มตั้งแต่ความเป็น“กาย”ใน“สังโยชน์ข้อ ๑”ท่ีต้อง“สัมมา

ทิฏฐิ”ตั้งแต่ความเป็น“ตัวตน(อัตตา)”ของ“กาย”นั้นคืออย่างไรไป 

ทีเดียว จึงจะรูัจักรู้แจ้งรู้จริงในการศึกษาและปฏิบัติ 

 เช่น ส(กับ,เป็นไปกับ) คือ อย่างไร? สก(ของตน) คือ อย่างไร?   

เป็นต้น อันเป็นท้ังความหมายของพยัญชนะ และทั้งตัวสภาวะ

 ซึ่งเป็น“ทฤษฎี”การศึกษาที่ดีเลิศมีล�าดับละเอียดซับซ้อน

สุดลึกซึ้งอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆ

 ผู ้ไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”ในทฤษฎีพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะ 

ไม่สามารถปฏิบัติให้ก�าจัดกิเลสถูก“ตัวตน”มันได้ และก�าจัดได้

ชนิดที่ไม่มี“การฟื้นกลับมามีอีก”เลยเด็ดขาดถึงขั้น..นิจจัง-ธุวัง- 

สัสสตัง-อวิปริณามธัมมัง-อสังหิรัง-อสังกุปปัง” เป็นอันขาด

 “ความมี”ที่ท�าให้เป็น“ความไม่มี”เด็ดขาดได้ส�าเร็จสัมบูรณ์

 ซึ่งไม่มี“การเวียนวน”ของ“การเกิด”อีกได้เด็ดขาด ภาวะที ่

“ดับ”ได้แล้วน้ัน โดยเฉพาะคือ“กิเลส”ไม่มีการหมุนเวียนกลับไป

กลับมาอีกแล้วชนิด“จบ”จริงนี้แหละท่ีเป็น“ผลส�าเร็จอันยิ่ง
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ทุกวันนี้	คนเอาค�าว่า“บุญ”

มาเป็นเครื่องมือหากิน	

มาเป็นค�าหลอกคน	

ให้มักมากใน“บุญ”	

	 ต้องมี“บุญ”มาก	

“บุญ”ใหญ่	“บุญ”เยอะ	

“บุญ”หรูหรา	ฯลฯ

	 “บุญ”จึงเลอะเทอะ

เละเทะไปหมด
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ใหญ่”ท่ีศาสนาพุทธมีทฤษฎีวิเศษของพระพุทธเจ้า

 จึงท�า“ความไม่มี”ชนิดที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นอภิธรรมระดับ 

“โลกุตรธรรม” นั่นคือขั้นท่ีเกินกว่าปุถุชนคนโลกีย์จะรู้จะท�าได้

 “โลกียะ”ไม่สามารถรู้จักรู ้แจ้งรู ้จริง“กิเลส”หยาบ-กลาง-

ละเอียด หรือ”เทฺวนิยม”ไม่มี“ทฤษฎี”หรือ“วิธีปฏิบัติ”ก�าจัด 

“กิเลส”ให้“ไม่มี”ส�าเร็จเสร็จ“จบ”อย่างสัมบูรณ์(absolute)ได้  

 จึง“ไม่มี”แล้ว แต่ก็กลับไป“มี”อีก ชนิดที่เป็นการ“ไม่มี”ภาวะ

ที่ไม่ดีน้ันอีกแล้วเด็ดขาดจริง ซึ่งเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเลื่อน

ขึ้นไป“มี”ภาวะที่ดี ที่เจริญขึ้นๆเป็นล�าดับๆ จนกว่าจะถึงที่สุด“จบ”

 ผู้มีภูมิรู้ไม่พอ ก็จะเห็นแค่ว่า “วนกลับไปกลับมา”เท่านั้น  

เหมือนอยู่ในระนาบเดิม 

 แต่ที่เป็นจริงนั้น“การวน”น้ันเป็น“การทิ้งสวรรค์”สูงข้ึนไป

เรื่อยๆ ที่สุดก็จะ“ไม่มีสวรรค์” ตามระบบโลกุตระ 

 จงึไม่ใช่“การวน”หมุนกลบัไปเอาสวรรค์อกีอยูน่ัน่แล้ว ไม่มจีบ 

“การหมดสิ้นสวรรค์”เด็ดขาด มันก็ไม่มี“อนัตตา”หรือ“สุญญตา”

 แต่แท้จริงนั้น“การหมุนวน”นี้คือ “วงวน”มัน“วน”สู่สูงขึ้นไป

 คงจะพอเข้าใจกันได้แล้วนะ

 ทีนี้ ..กลับไปหาค�าว่า “บุญ”กันต่อ 

 “บุญ”นั้นแคบลึก ไม่ได้ออกไปสู่กว้าง เป็นคุณธรรมเข้า 

หาโลกุตระเป็นเป้า นั่นคือหน้าที่ของบุญ เน้นเข้าหาแก่น เข้าข้าง

ในแคบเข้าหาเป้า มีทิศทางไปสู่จุดสุด จุดจบ

 ส่วน“กศุล”นัน้กว้างไกล เป็นได้ทัง้โลกียะ และท่ีสุดถึงโลกตุระ

ก็ได้เมื่อสัมมาทิฏฐิ แต่เน้นหนักมาทางกว้าง มากใหญ่เติมมาทาง
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มวลปริมาณ ไม่มีที่จบ นับเป็นนิรันดร์กันเลย จึงหมายถึง“ความดี

งาม”ทั่วไปทั้งหลายทั้งหมดที่มากมายหลากล้นพ้นประมาณ

 เมื่อความรู้ทางพุทธธรรมเส่ือม จึงสับสนปนเป เอาค�าว่า 

“บุญ” ไปเรียกขานภาวะ“ความดีงาม”สารพัดทั้งที่เป็นโลกียะ ซึ่งมี

มากมายหลากหลายล้น และหนกัเข้ากโ็มเมปโุลปเุลเฉโก เอาค�าว่า 

“บุญ”ไปใช้ในโลกียะเสียเละเทะกันแล้วทุกวันนี้

 “บุญ”ต้องไปสู่เล็ก-สู่น้อย ที่สุดเป้าหมายแท้คือสูญ หมดสิ้น  

จบ นัน่คอื ธรรมใดวินยัใดแสดงหรือพดูโน้มเน้นให้เป็นไป(กถาวตัถ ุ๑๐)

เพื่อความมักน้อยสันโดษ(อัปปิจฉะ,สันตุฏฐิ) ธรรมวินัยนั้นเป็นของเรา

ตถาคต พระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนี้

 ส่วนธรรมใดวินยัใดแสดงหรือพดู(กถาวตัถ ุ๑๐)เพือ่ความมกัมาก 

มักใหญ่ มักโต นิยมหรูหรา(มหัปปิจฉะ,มหิจฉะ) ธรรมวินัยนั้นไม่ใช ่

ของเราตถาคต นี่คือ พระพุทธวจนะ 

 แต่ทุกวันนี้ คนเอาค�าว่า“บุญ”มาเป็นเครื่องมือหากิน มาเป็น

ค�าหลอกคน ให้มักมากใน“บุญ” 

 ต้องมี“บุญ”มาก “บุญ”ใหญ่ “บุญ”เยอะ “บุญ”หรูหรา ฯลฯ

 “บุญ”จึงเลอะเทอะเละเทะไปหมด

 ซึ่งถ้าหากจะให้ความหมายไปในทางเสริมความใหญ่ หรือ 

ให้มีมากขึ้นๆ ก็ควรจะใช้ค�าว่า“กุศล” จึงจะถูกต้อง   

 ด้วย“มิจฉาทิฏฐิ”หรือ“ไม่สัมมาทิฏฐิ ความเพี้ยนผิดไปอย่าง

นีเ้อง ทีท่�าให้พจนานกุรมไทยยคุนีจ้งึนยิามค�าว่า“บญุ”มคีวามหมาย

เหมือนค�าว่า“กุศล”ไปมาก ซึ่งผู้บันทึกพจนานุกรมท่านไม่ผิด ท่าน

ต้องให้ความหมายบนัทกึไปตามความนยิมของคนในสงัคมขณะนัน้ๆ 
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ยุคนั้นๆเป็นธรรมดา แม้แต่ค�าใหม่ๆที่คนสแลงกันขึน้มา แล้วสังคม 

เกิดนิยมกันขึ้นมาในยุคนั้นๆท่านก็ต้องบันทึกไว้ 

 ดังนั้น ในพจนานุกรมยุคนี้ จึงนิยามค�าว่า “บุญ” คือ การ 

กระท�าดตีามหลักค�าสอนในศาสนา,กรรมด,ีความดี,คณุงามความด,ี

ความเมตตา,ความใจดี,กุศลที่เกื้อหนุนมาแต่อดีต เป็นต้น

 และใช้ค�าว่า“บุญ”ไปผสมกับอื่นๆใดๆอีกสารพัด ที่เป็นความ

หมายทางโลกียะ หรือพ้ืนๆตื้นๆ เช่น บุญตา,,บุญธรรม,บุญปลูก, 

บุญวาสนา	แม้“บุญสี-บุญสา” ฯลฯ มันก็เลยยิ่งเลอะกันไปใหญ่

 ถึงกับพจนานุกรมบาลี-ไทยรุ่นหลังนี้ก็นิยามค�าว่า“ปุญฺญ” 

หรือ“บุญ”นี่เอง ว่า ความดี,ความสุข,ความสะอาด,กรรมดี,ความ

ประพฤตชิอบทางกายวาจาและใจ,กศุล,กศุลกรรม,กศุลธรรม,กรรม

ที่ดีงามเป็นประโยชน์,การท�าความดี

 ซึง่กม็ส่ีวนถกูต้องอยูใ่นท ีแต่มนั“โค่นแก่นแท้”ของค�าว่า“บญุ”

 ก็ยังดีที่พจนานุกรมบาลี-ไทย ยังไม่ส้ินเชื้อเนื้อแท้ ยังมีเหลือ

ค�านิยามถูกไว้อยู่ว่า “ช�าระกิเลสสันดานให้หมดจด,	เครื่องช�าระ

สันดาน,	ความผ่องแผ้วแห่งดวงจิต” ดังนี้เป็นต้น

 ซึ่งยังเป็นความหมายของ“ปรมัตถ์”ท่ีแท้ถูกธรรมอยู่ เป็น 

อาริยะ เป็นโลกุตระ

 ทีจ่ริงค�าว่า“บญุ”เป็นโลกุตระเป็นอารยิธรรม ย่อมมคีณุค่าสงู

กว่าโลกียะ เป็น“กุศล”ที่สูงกว่า“กุศลสามัญ” เป็นขั้น“วิสามัญ ก็

เป็นธรรมดาทีใ่ครๆก็อยากได้“บญุ” เพราะเป็นคณุธรรม เป็นความ

ประเสริฐยิ่งกว่า จึงหันมาใช้แต่ค�าว่า“บุญ”ยิ่งกว่า“กุศล” จึง 

เรียกความดีงามต่างๆสารพัดเป็น“บุญ”เปรอะเลอะไปหมด 
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 แม้“ความด”ีน้ันยงัไม่ถงึขดีเขตท่ีเป็น“บญุ” ยงัไม่ถงึขัน้ปรมัตถ์ 

คุณธรรมยังไม่เข้ากระแสแม้แค่“โสดาปัตติมรรค” กรรมของผู้น้ัน

ยงัไม่พ้นสงัโยชน์ ๓ เลย จงึยงัไม่ใช่“บญุ” ไม่ต้องพดูไปถึงโลกุตรธรรม

ขั้นสูงกว่า“โสดาปัตติมรรค”หรอก แต่ก็เอาค�าว่า บุญ ไปเรียกแทน 

“กุศล”ให้เปรอะไปหมด

 เพราะไม่รู้สัทธรรมที่ถูกแท้ จึงโมเม ปุโลปุเลตีกินเป็น“บุญ” 

ไปหมด 

 ซึ่งคล้ายกันกับคนไทยในทุกวันนี้ ค�าที่หมายถึง ความฉลาด 

มีแต่ค�าว่า “ปัญญา”(ความฉลาดโลกุตระเท่านั้น)กันแล้ว คนไทยไม่รู้จัก 

ค�าว่า“เฉก”หรือ“เฉกา”กันแล้ว ทิ้งค�าน้ีกันไปเลย 

 ทั้งๆที่“ความฉลาด”ในปุถุชนนั้น ท่ีเป็นกันอยู่จริง คือ“เฉก” 

ซึ่งเป็นความฉลาดในปุถุชนคนทั่วไปทั้งหลายแท้ๆ เพราะมันเป็น

ความฉลาดของคนที่มีกิเลสเป็นตัวบงการอยู่ มันจึงเป็นฉลาด 

แกมโกง ฉลาดทุจริต 

 แต่คนทั้งหลายก็ยังใช้ความฉลาด(เฉก)อีกหนะแหละโกงต่อ  

คอื ไม่อยากเป็นคนได้ช่ือว่า มี“ความฉลาด”แบบชัว่ๆเลวๆอย่างน้ัน 

 ก็ไม่เอาแล้วค�า“เฉก”(ความฉลาดโลกียะ) มันไม่เท่เท่า“ปัญญา” 

ไม่ประเสริฐเท่าปัญญา เลยทิ้ง“เฉก”ไปไม่ไยดี

 คนก็“ฉลาด(ขี้ โกง)”อีกแหละจึงเอาแต่ที่เท่ๆ

 หันมาใช้แต่ค�าว่า“ปัญญา” ให้หมายถึง ความฉลาด แม้มัน 

จะฉลาดโกงปานใดก็ตาม

 ค�าว่า “บญุ”และ“กศุล”กม็นียัะเยีย่งเดยีวกนักบั“ปัญญา”และ 

“เฉก”ที่คนหันมานิยมชมชอบค�าว่า “บุญ”มากกว่า “กุศล”
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 ทั้งๆที่ค�าว่า“บุญ”นั้น มีความหมายแคบมากอย่างยิ่งกว่า 

“กุศล”  “บุญ”ไม่กว้างไม่ไกล ไม่มากหลากหลายเท่ากับ“กุศล”เลย

 แต่“บญุ”มคีวามลึกซึง้ในนยัส�าคญัเพราะมคีวามหมายทีช่ีช้ดั

ถึงความสูงส่งเป็นอาริยะ เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นความประเสริฐหรือ

ความมีคุณค่าส�าคัญจ�าเพาะ เหมือนเพชร แม้จะมีน้อย แต่ใครก็

อยากได้ยิ่งกว่ากรวด  

 เพราะนัยะนี้นี่เอง ที่ท�าให้“บุญ”ต้องกลายเป็น“ของปลอม” 

ในตลาดศาสนาพุทธ โดยมีคนเอาค�าว่า“บุญ”ไปใช้แทน“กุศล”กัน 

เสียหายเลอะเทอะกันหมด

 ค้าบาป ขายบุญกันอย่างไม่กลัวนรก จึงได้นรกกัน ได้วิบาก

บาปเป็นล�่าเป็นสัน เพราะความไม่รู้หรือโง(่อวิชชา)แท้ๆ  

 จะเหน็ได้ว่า ในวัดในวากด็ ีหรือในวงการการกศุลกด็ ีใช้ค�าว่า 

“บุญ”หาเงินกันโครมครืน 

 แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองน่าสงสัยแต่อย่างใด เพราะคนที่“ไม่รู้”(อวิชชา) 

ก็ย่อมท�าอย่าง“พาซื่อ”ตามความไม่รู้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

 คนไม่รู้ แถมกิเลสมากอีกด้วย ก็เลยยิ่งใช้ดอกไม้ไปท�าบุญ 

ตกแต่งหรูหราใส่ความเป็น“ธุดงค์”

 โดยค�าว่า“ธุดงค์”ก็ยังไม่สัมมาทิฏฐิ เข้าใจว่า“ธุดงค์”คือ 

การออกไป“อยู่ป่า”กันพาซื่อไม่รู ้สีรู ้สา ออกป่าออกดงว่างั้นเลย  

 ฉะนัน้ “บญุ” กบั “กศุล”นีจ้งึต้องแม่นคมลกึกว้างชดัตรงอย่าง

ส�าคัญ ไม่เช่นนั้นภาษาหรือพยัญชนะจะพาเราออกนอกเนื้อแท้ๆ

หรืออัตถะของสภาวะสัจธรรมไปไกลและกว้างจนเกินเหตุเกินจริง 

หรือลึกจนไม่สามารถหยั่งลงไปถึง ก็ได้แต่เดาเอา  ประมาณเอาไป
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ตามภูมิ จึงสะเปะสะปะจับนั่นชนนี่ไปทั่ว สัจจะก็ผิดเพ้ียนไปเร่ือย 

เพิ่มสมมุติสัจจะขึ้นทับถมโลก เต็มไปหมด

	 		 	 	 	 	 (จบฉบับที่	๒๙๐)

ฉบับที่ ๒๙๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗

 ซ่ึงเกิดจากความไม่แม่นชัดในสัทธรรม หรือความเส่ือม 

จาก“ความรู้”ปรมัตถสัจจะในพุทธธรรมจึงท�าให้ผู ้ไม่รู ้ก็ใช้ภาษา 

ค�าว่า“บุญ” ค�าว่า“กุศล”ปนเปสับสนเลอะเทอะกันไปเร่ือย คร้ัน 

นานเข้า ก็ไม่รู ้จริง ไม่ลึกซึ้งพอ จึงเห็นดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

 ถ้าแม้นเข้าใจความหมายค�าส�าคัญๆของบญัญตัไิม่สมัมาทฏิฐิ 

กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้ว ก็แน่นอน ย่อมไม่เกิดมรรคเกิดผล 

กันได้ ซึ่งทุกวันนี้เป็นเช่นนั้นแล้ว กล่าวคือ ไม่เกิดมรรคผลที่เป็น 

“แก่น”(สาระ)ของศาสนา

 ผู้บรรลุถึง“แก่น” ซึ่งก็คือ จุดหมายแท้ของศาสนา ส�าหรับ

พุทธเราคือ “วิมุตติ” ที่รู้กันดีอยู่ทั่วไป เพราะมีตรัสไว้มากกว่ามาก

 และผู้บรรลุวิมุตตินั้น ก็คือผู้ปฏิบัติจนถึง“แก่น”ส�าเร็จแล้ว 

จบกิจแล้ว ก็ไม่ต้อง“ปฏิบัติ”ให้เกิดมรรคผลอะไรอีกแล้ว 

 นั่นคือ ไม่ต้อง“ท�าบุญ”อีกแล้ว 

 ไม่ต้อง“ท�าบุญ” หมายความตรงๆก็คือ “ไม่ต้องช�าระกิเลส 

ในสันดาน”อีกแล้ว เพราะ“ดับกิเลส”(นิโรธ)ได้สิ้นแล้ว ก็เป็นคนผู ้

“สิ้นบุญ”แล้ว ก็เท่ากับ“สิ้นกิเลส”หมดแล้ว
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 กิเลส ก็คือ บาป นั่นคือ บาปก็สิ้นด้วย บาปไม่เกิดอีกเลย

 ผูจ้บกจิ หรือถงึ“แก่น”แล้วน้ี จึงเป็นผู“้สิน้บญุสิน้บาป”(ปญุญปาป

ปรกิขโีณ) ตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่า พระองค์คอื“ผูส้ิน้

บุญสิ้นบาป”แล้ว รวมทั้งอรหันต์องค์อื่นๆด้วย พูดเช่นนี้กันทั้งนั้น 

 ผูส้ิน้บญุสิน้บาปแล้ว พระพทุธเจ้าตรสัว่า เป็นบคุคลผู“้อมตะ”

 ท่านใช้ศัพท์ว่า อมโตคธ หรือนิพฺพาโนคธ

 “โอคธ” ค�านี ้ในพจนานกุรมท่านแปลว่า จมลง, จุ่มลง, แช่ลงไป, 

ด�าหรือกระโดดลงไป, หยั่งลง, ถึงที่สุด, นับเข้า

 อมโตคธ กค็อื จมลงในอมตะ, จุม่ลงในอมตะ, แช่ลงไปในอมตะ, 

ด�าหรือกระโดดลงไปในอมตะ, หย่ังลงในอมตะ, ถึงที่สุดเป็นอมตะ, 

นับเข้าเป็น“อมตะ” 

 นิพฺพาโนคธ ก็นัยเดียวกัน จมลงในนิพพาน,... ฯลฯ ...นับเข้า

เป็น“นิพพาน”

 ผู้ได้“แก่น”แล้ว ก็เป็นผู้“อมตะ”  

 ผู้“สิ้นบุญสิ้นบาป”แล้ว ก็เป็นผู้อมตะ

 “อมตะ” คืออะไร? 

 พระพทุธเจ้าทรงระบคุ�าว่า“อมตะ”นีไ้ว้ใน“มลูสตูร” เป็นล�าดับ

ที่ ๙ ของสูตรนี้ทีเดียว ลองสดับรับรู้เนื้อความที่ท่านตรัส แล้ว

พิจารณาตามกันดีๆดูเถิด

 “ถ้าพวกอญัญเดียรถีย์ปริพาชกพงึถามอย่างนีว่้า	ดกูรอาวโุส

ทัง้หลาย	ธรรมทัง้ปวงมอีะไร		๑.เป็น“ต้นเค้า”(มลู)		๒.เป็น“แดนเกิด” 

(สัมภวะ)		๓.เป็น“เหตุเกิด”(สมุทัย)	๔.เป็น“การประชุม,ที่ประชุมลง” 

(สโมสรณา)	๕.เป็น“ประมุข”(ปมุขะ)	๖.เป็น“ใหญ่”(อธิปไตย)	๗.เป็น“ยิ่ง” 
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(อุตตระ)		๘.เป็น“แก่น”(สาระ)	๙.เป็น“ที่หยั่งลง”(โอคธา)	๑๐.เป็น“ที่สุด” 

(ปริโยสาน) 

 เธอทัง้หลายถกูถามอย่างน้ีแล้ว	พงึพยากรณ์แก่อญัญเดยีรถย์ี

ปริพาชกเหล่านั้น	 อย่างนี้ว่า	 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย	 ธรรมท้ังปวง	

๑.ม“ีความพอใจ,ความมุง่หมาย”(ฉนัทะ)เป็น“ต้นเค้า”(มลูกา)	๒.ม“ีการ

ท�าใจในใจ”(มนสิการ)	 เป็น“แดนเกิด”(สัมภวะ)	 ๓.มี“การสัมผัส”(ผัสสะ)

เป็น“เหตุเกดิ”(สมทัุย)	๔.ม“ีอารมณ์,	ความรูส้กึ”(เวทนา)เป็น“การประชมุ, 

ที่ประชุมลง”(สโมสรณา)	 ๕.มี“จิตตั้งมั่น”(สมาธิ)เป็น“ประธาน, 

หวัหน้า”(ปมุขะ)	๖.ม“ีความระลึกได้”(สต)ิเป็น“ใหญ่”(อธปิไตย) ๗.ม“ีความ

รอบรู้ข้ันอาริยะ”(ปัญญา)เป็น“ยิ่ง”(อุตตระ)	 ๘.มี“ความหลุดพ้น”(วิมุตติ)

เป็น“แก่น”(สาระ)	 ๙.มี“ความไม่ตาย,ความไม่เกิดไม่ตาย”(อมตะ)เป็น 

“ที่หยั่งลง”(โอคธา)	 ๑๐.มี“การดับรอบส้ินทุกสิ่งอย่าง”(ปรินิพพาน)

เป็น“ที่สุด”(ปริโยสาน)  

 ก่อนจะได้พดูกนัถงึรายละเอียดของ“อมตะ” ซึง่ใน“มลูสตูร”น้ี 

มียืนยันไว้ชัดในข้อที่ ๙ นั้น ก็ต้องอธิบายไปตามล�าดับ แล้วจะ

เห็น“ความจริง”ของธรรมะได้แจ่มแจ้งชัด

 ตั้งแต่ข้อต้นของ“มูลสูตร” ว่า มีฉันทะเป็น“ต้นเค้า”(มูลกา) 

ฉันทะคือ	ความพอใจ,	ความมุ่งหมาย”(ฉันทะ) 

 ต้นเค้า นั้น มันอะไร?

 ก็ต้นเค้า ที่จะเกิด “ธรรมะทั้งปวง”..ไง

 นัน่กค็อื ผู้จะม“ีธรรมะท้ังปวง”ได้ ก็ต้องม“ีความพอใจ,	ความ

มุ่งหมาย”(ฉันทะ)ในตนเป็นอันดับแรก

 นั่นหมายถึง “ความเป็นพฤติของใจ”
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 ใช่มั้ย? 

 มันเป็นเรื่องของ“อาการทางใจ”แท้ๆ

 ใจของเราม“ีอาการ”เป็น“ความพอใจ,	ความมุง่หมาย”	...แล้ว

เราจะรู้ได้ยังไง

 เราต้องอ่านใจของเรา และมี“สัญญา” ก�าหนดรู้ อ่านให ้

เหน็“ใจในใจ” จนรู้จริงว่า“อย่างน้ีๆแหละ”อาการใจ และรูเ้หน็แล้วว่า 

เป็น“อาการพอใจ,อาการเป็นความมุ ่งหมาย” มันมีลักษณะ 

อย่างนี้ๆพอรู้แจ้งก็เป็นญาณ 

 นีค่อื การเหน็“นามรปู” ด้วย“อาการ-ลงิคะ-นิมติ-อุเทศ” ตาม

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ 

 มันมี“อาการ”ของใจ ให้ญาณของเราเห็นได้

 และมันมีลักษณะที่“ต่างกันไป” เรียกว่า “ลิงคะ” ซึ่งความ 

แตกต่าง”นั้นมีหลากหลาย

 “อาการ”ต่างๆ คอื ความต่างกนั ทีไ่ม่ใช่“ความพอใจ” หรือไม่ใช่ 

“ความมุ่งหมาย”

 อาการอื่น ก็คือ อาการที่ไม่ใช่“ฉันทะ”อันมีความหมายแตกต่าง 

“ความพอใจ	หรือความมุ่งหมาย” 

 ความแตกต่าง ก็คือ “ลิงคะ”  เราแยกความแตกต่างได้

  เราก�าหนดหมาย หรอืท�า“นมิติ” คอืเครือ่งหมายเอาเองให้ได้ว่า 

อาการอย่างนี้ๆ คือ “ความพอใจ	หรือความมุ่งหมาย” ซึ่งต่างจาก” 

“ความไม่พอใจ	หรือความไม่มุ่งหมาย” และต่างจากอาการอื่นๆอีก

นานาสารพัด แยกแยะความแตกต่างออกได้ ดังนี้ เป็นต้น 

 เราก็ก�าหนดหมายไว้ในใจเราให้รู้ว่า“อย่างนี้ๆ”คืออะไร ต่าง
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จากอย่างนั้นๆไฉน เราก็รู้ตามที่เรา“ก�าหนดรู้”(สัญญา)ได้แล้ว 

 หรือยิ่งมีลักษณะอื่นอีกนับไม่ถ้วน ก็คือ “อาการ”ต่างๆ ที่ม ี

“เครื่องหมาย”(นิมิต) แต่ละอาการ เราก็ต้องรู้อาการต่างๆนั้นๆ   

 ส่วน“อุเทศ” คือ การยกข้อนั้น	เรื่องนี้ขึ้นมาอธิบาย เหมือน

อย่างที่ผู้เขียนก�าลัง“ชี้แจง-อธิบาย”อยู่นี้ นี่เแหละคือ “อุเทศ”

 ถ้าผู้ไม่พอใจเลย ไม่เกิด“อาการใจ”ที่มันจะพอใจในเรื่อง 

“ธรรมะ” ไม่เคยมใีจทีม่“ีความพอใจ”หรือไม่เคยม“ีความมุง่หมาย”

ที่จะ“แสวงหา หรือมายินดี มามุ่งหมายแสวงหาธรรมะ” หรือ 

เอาธรรมะให้ได้ 

 นัน่หละคือ ภาวะของ“ใจ”ไม่ม“ีต้นเค้า”(มลูกา)ของใจ คนส่วนใหญ่

ทั่วไปก็เป็นอย่างนั้น

 แล้วคนที่ไม่มี“ต้นเค้า”อย่างที่กล่าวนั้น มันก็“จริง”ใช่มั้ย ว่า 

มันไม่มีทางที่จะเกิด“ธรรมทั้งปวง”หรือมีโอกาสได้“ธรรมทั้งปวง”

 ใจคนที่ไม่มีความพอใจ,ความมุ่งหมายเป็น“ต้นเค้า”ฉะนี้แล 

ที่ไม่มีสิทธิ์จะ“มีธรรมนั้น” ไม่มีโอกาสที่จะ“ได้ธรรมนั้น”แน่นอน

 ต้องมีใจที่พอใจ-สนใจ-มุ่งหมายก่อนอื่น หรือเป็น“ต้นเค้า” 

ของคนๆนั้น จึงจะแสวงหาว่าจะมี“ธรรม”หรือ“ได้ธรรม”อย่างใด 

 จากข้อ ๑ เม่ือพอใจ-สนใจ-มุ่งหมาย ก็แสวงหา ก็ศึกษา เมื่อมี 

“สมัมาทฏิฐ”ิกจ็ะต้องม“ีข้อ ๒ ”คอื “มนสกิาร” คอื ต้องม“ีการท�าใจ

ในใจ”เป็น ถ้าท�า“ไม่เป็น” แล้วมันจะได้ธรรม จะมธีรรม กนัอย่างไร?

 “การท�าใจในใจเป็น” หรือ“การท�าใจในใจได้จริง” น่ีแหละเป็น

ข้ัน“บญุ” หรือไม่ถึงขัน้เป็น“บญุ” ถ้าสามารถท�าให้ม“ีการช�าระเกดิ

ขึ้นในใจ”ได้ขึ้นมาจริง นี่คือ การเกิดธรรม 
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 เกิดทีใ่จ ใจเป็น“แดนเกดิ”ของธรรม เรยีกด้วยศพัท์ว่า “สัมภวะ 

หรือปภวะ”

 ที่ใจของเรา เราสามารถท�าใจของเราให้“เกิดการช�าระกิเลส

ออกได้จรงิ”(จะน้อยก็ตาม)คือภาวะประสพผลส�าเรจ็ของ“การเกิดธรรม” 

เพราะ“ท�าบุญ”ได้ผล(อัตถิ) 

 คือ ช�าระกิเลสออกได้ เป็นผล ใจก็มี“ส่วนบุญ”(ปุญญภาคิยา)

สะอาดขึ้นตามล�าดับ 

 ไม่ใช่“การได้”อะไรทีเ่ป็นอามสิมาให้ตนเลย แม้แต่ได้อารมณ์-

ได้ความรู้สึกเป็น“โลกียรส”ใดๆให้มีขึ้นในใจตนเลย 

 นี่คือ “บุญ”แท้ๆ ข้อแรก ข้อต้น จริงๆ

 เพราะฉะนัน้ ใครเข้าใจว่า“บญุ” คือ การได้	การเอา หรอืการ

หวังว่าจะได ้โดยถูกหลอกไว้เป็น“วิมาน”สารพัด ว่า ท�าทานแบบนี้

จะได้“บุญ” จะได้“บุญใหญ่” จะได้“บุญมาก” เป็นต้น [มิจฉาทิฏฐิ ข้อ ๑ 

แท้ๆ ในมหาจัตตารีสกสูตร พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๕] 

 แล้วคนก็เกิด“ความหวัง”ก็เป็น“ภพ” เกิด“ความอยากได้” 

ก็เป็นตัณหา ล้วนเป็นกิเลส ภาวะปฏิปักษ์ของค�าว่า“บุญ”ทั้งนั้น 

 มิใช่“บุญ”เลยสักอย่าง เป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ๆทั้งเพต่างหาก  

ที่สอนผิดสัจจะ และพากันท�าอยู่ ท�ากันอย่างเป็นล�่าเป็นสัน เป็น 

มิจฉาทิฏฐิกันทั่วไปในวงการศาสนาพุทธ

 สอนกันผิด ให้ท�าใจในใจกันผิดๆอย่างยิ่งแท้ๆ แล้วเม่ือไหร ่

จะเกิด“บุญ”ที่ถูกต้อง“สัมมาทิฏฐิ”กันจริงๆได้ 

 ถ้าไม่เข้าใจให้ถกู แล้วน�าพากนั“ท�าใจในใจ”ให้เป็นสัมมาทฏิฐิ-

สัมมาปฏิบัติ 
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 ใครที่ยกเอา“อามิส”ต่างๆ เอาลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข หรือรส 

กาม รสพอใจสมใจในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพใดๆ ก็ตาม

 ได้“บาป” หรือได้“กิเลส”ทั้งนั้น  

 “บุญ” คือ ได้ช�าระกิเลสจากสันดาน หรือ“ช�าระจิตสันดาน 

ให้หมดจด” ที่ภาษาบาลีว่า สันตานัง	ปุนาติ	วิโสเธติ

 ค�าว่า“สันดาน”เท่านั้น ก็หมายถึง “ใจ” แล้ว ใช่มั้ย?เพราะ 

“สันดาน”ไปหมายถึง ดิน,น�้า,ไฟ,ลม,ต้นไม้,อากาศ ไม่ได้ ไม่ใช่ แน่

 สันดาน หมายถึง“ใจ”แท้ๆ

 แล้ว“ใจ”ทีม่“ีสนัดาน” ทีจ่ะท�า“สะอาดหมดจด”กนัน้ัน สะอาด

หมดจดจากอะไร?

 สะอาดหมดจดจากวัตถุใดๆ สะอาดหมดจดจากสิ่งต่างๆ

ภายนอกใจ หรือไง

 ก็ไม่ใช่อีกแหละ ที่แท้ก็คือ สะอาดหมดจดจากกิเลส ตัณหา 

อุปาทาน จากกิเลสโลภ,โกรธ,หลง จนสะอาดจนหมดจด นั่นเอง

 การช�าระ“ใจ” หรือช�าระกิเลสดังกล่าวเช่นนี้แล คือ “บุญ” 

ต้องพยายามท�าความเข้าใจค�าว่า“บุญ”ให้ชัดๆ แม่นๆ ตรงๆ เถิด 

ไม่เช่นนั้นมันพาศาสนาเสื่อมจริงๆ 

 นี่ผู้เขียนขอยืนยันนะ ไม่ใช่พูดพล่อย

 หากการกระท�าใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ หรือขณะที่คนม ี

“กรรม”ใดๆอยู ่ในชวีติทกุขณะของใครกต็าม “ใจ”ไม่ได้อยูใ่นภาวะ 

“ช�าระกิเลสออกอยู่” ขณะนั้น ใจไม่เป็น“บุญ”

 ดงัน้ัน ผู้จะ“ท�าบญุ”เป็น หรือท�า“บญุ” เกดิเป็น“บญุ”จรงิๆ ก็

คอื เกดิการช�าระกเิลส ลดหรอืออกจากใจ มผีลจนใจสะอาดหมดจด 
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 กต้็องรูจ้กั“ใจ” และรูแ้จ้งรูจ้ริงว่า“ใจ”ในแต่ละขณะ ขณะนัน้ๆ 

“ใจ”ของเรามันก�าลังเป็น“บุญ”อยู่หรือเปล่า หรืออยู่ในลักษณะ 

“บุญ”หรือเปล่า หรือเป็นบาป-ไม่บุญไม่บาป

 ในใจจะเป็น“บุญ”เราก็ต้อง“ท�าใจ”เรา คือ “การท�าใจในใจของ

เรา”(มนสิการ)นี้แหละ

 โดยเราต้องเป็น“ผู้ท�า”ของตน ถ้า“ท�า”ไม่เป็น ก็นี่แหละคือ 

ไม่มี“มนสิการ” 

 ข้อ ๒ ของ“มูลสูตร” ท่ีว่า ม“ีมนสิการ” เป็น“แดนเกดิ”(สมัภวะ)

 การปฏบิตัธิรรมจงึคอื การ“ท�าใจในใจ”(มนสกิโรต)ิของเราน่ีเอง

 ยิ่ง“มูลสูตร”ข้อ ๒ นี้ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นว่า การจะได้“ธรรมทั้ง

ปวง”ก็ต้อง“ท�าใจ”ให้เป็น ท�าใจให้ถูกต้อง ท�าใจให้เกิด“ผล”(อัตถิ)

 “ผล”คือ อย่างไร?

 “ผล”คือ ช�าระกิเลสออกจากใจได้จริง จะน้อยก็ใช่ ยิ่งมาก 

หรือยิ่งหมดเลย..ก็ยิ่งใช่

       (จบฉบับที่	๒๙๑)

ฉบับที่ ๒๙๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

 ฉบับที่แล้วเราก�าลังพูดถึง“มูลสูตร”ข้อ ๒ ท่านตรัสว่า “การ

ท�าใจในใจ”(มนสิการ)นั้นเป็น“แดนเกิด(สัมภวะ)ของสัตว์ทางวิญญาณ 

 ผู้แสวงหา“แดนเกิด”(สัมภเวสี)ก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงให้ได้ ว่า  

“แดนเกิด”(สัมภวะ)ของสัตว์ ทางวิญญาณนี่อยู่ตรงไหน? 
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 “สัตว์ทางวิญญาณ ซ่ึงเป็น“สัตว์”ที่ไม่มีร่าง(อสรีระ) ที่ไม่มีแท่ง 

กอ้นของดนิน�า้ไฟลมคือมหาภูตรปูให้สมัผสั จึงเรียนรูก้ันยากยิ่งอยู่

 เพราะ“วิญญาณ”นั้นมีแต่ความเป็น“นามธรรม”เท่าน้ัน จะ

เรียกกันว่า “รูปกายหรือนามกาย”ก็ตาม ที่เป็น“กายวิญญาณ” 

(องค์ประชุมของรูปของนามทางวิญญาณ คือ มีวิญญาณอยู่ทั้ง ๒ ภาวะเป็นคู่เสมอ) 

แล้วน้ี มันอยู่ ณ ตรงไหน จึงจะสามารถสัมผัสภาวะนั้นๆรู้กันได้

จรงิๆว่า เป็น“วญิญาณ”หลดัๆ โทนโท่ ชนดิทีรู่จ้กัรู้แจ้งรู้จริงกนัแท้ๆ

 ที่พูดกันนักกันหนาว่า เห็น“ความเกิด”เห็น“ความดับหรือ

ความตาย”นั้น มันเห็นอะไร? เห็นยังไง? เห็นกันตรงไหน? อยู่ที่

เดียวกันหรือเปล่า? หรือว่าอยู่หลายที่?

 เรียนกัน-ท่องกัน ได้ยินกันมานักต่อนัก ว่า “ผู้มีนิพพานคือ	ผู้มี

ความตาย	ที่ไม่เกิดอีก	เป็นผู้ไม่เกิดอีก”

 แล้วอะไรกันแน่ที่“เกิด”?  อะไร“ตาย”?

 พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดแล้วว่า เราต้อง“ท�าใจในใจของเรา” 

(มนสิกโรติ)ให้ได้ ท�าให้เป็น ท�าอย่างถูกต้องถ่องแท้คือ โยนิโส 

 ศัพท์บาลีที่ว่า “โยนิโส”น้ีแหละ คือ ถูกต้องถ่องแท้

 ดังน้ัน ผู้ท่ี“มนสิการ”ยังไม่“โยนิโส” ก็ยังไม่ถูกต้องถ่องแท้

 ซึง่ธรรมดา“ใจ”มนัเอง มนักจ็ดัการกบัใจเองอยูต่ามธรรมชาติ

(สังขาร)อยู่แล้ว แต่การจัดการกันของใจนั้น มันก็จะมีกิเลสร่วม

ประกอบการจัดการปรงุแต่งกนัอยู่เป็นสามญั ด้วย“อวชิชา” กไ็ม่รูจ้กั 

“สังขาร” ตามที่หลักปฏิจจสมุปบาท ประเด็นต้นเลย

 กล่าวคือ ไม่รู้จักว่า“ใจในใจมันจัดการกันเองอยู่”นั้น มัน

จัดการกัน(สังขาร)อย่างไร?
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 แต่เม่ือผูใ้ดสามารถเรยีนรูจ้นเข้าใจดีถกูต้องตามพระพทุธวจนะ

(สัมมาทิฏฐิ) และอบรมฝึกฝนปฏิบัติได้ตามอย่างถูกต้องถ้วนรอบ(สัมมา

ปฏบิติั) จงึจะสามารถ“จดัการท�าใจในใจของตน”(สงัขาร)ถงึข้ัน“จดัการ

ช�าระกิเลสของตนได้” เรียกว่าเป็นผู ้มี“อภิสังขาร  ๓”ซึ่งนับเป็น 

“โลกตุระ”(สงัขารเจรญิยิง่กว่าขัน้โลกยีะ ไม่ใช่สงัขารตามธรรมดาของปถุชุนเท่านัน้)

 เพราะเป็น“การจัดการตกแต่งจิตใจของเรา”ได้แบบใหม่ที่ 

วิเศษเหนือกว่า“การจัดการตกแต่งแบบปุถุชนที่วนเวียนอยู่แต่ใน

กรอบโลกียภูมิเท่านั้น”

 “อภิสังขาร ๓ ”ได้แก่ ปุญญาภิสังขาร,อปุญญาภิสังขาร,อเนญ

ชาภิสังขาร ซึ่งเป็น“โลกุตรภูมิ”ทั้ง ๓ อภิสังขาร  
 ผู้“ท�าใจในใจ”ของตนได้ถึงโลกุตระ ท�าได้ถูกต้องถ่องแท้ตาม 

พระพุทธวจนะปานนี้ ก็เรียกว่า“โยนิโสมนสิการ”ถึงขั้น“ปุญญาภิ 

สังขาร” นั่นคือ การท�าใจในใจถึงขั้นช�าระกิเลส(ปุนาติ)ได้ส�าเร็จ ซึ่ง

เป็น“ผล”ส�าเร็จชนิดที่“หยั่งลงไปถึงที่เกิดอย่างถ่องแท้”(โยนิโส) 

 และต่อจาก“ปุญญาภิสังขาร”นั้นไปแล้ว จึงเป็น“อปุญญาภิ 

สงัขาร” ซึง่หมายความว่า การจดัการปรับปรงุตกแต่งจติใจของตน

จากนัน้ไปกไ็ม่ต้องช�าระกิเลส(อปญุญ)อกีแล้ว นัน่คอื กรรมกริยิาของ

จิตใจจบกิจ“ปุญญาภิสังขาร”แล้วก็ไม่มีแต่“กรรมกิริยา”ที่เป็น 

“กศุล” ไม่ม“ีบญุ”อกีแล้ว ไม่ม“ีบาป”อกีแล้วหรือไม่มแีม้“อกุศลหรือ

ทุจริต”ใดๆอีกแล้วเด็ดขาด

 มีแต่“กุศล”เท่านั้นที่เกิดในกรรมกิริยา 

 นัยส�าคัญคือ ไม่มี“บุญในกรรมกิริยา”อีกแล้วในกรรมกิริยา 

จึงมีแต่กุศล หรือที่แปลกันว่า ถึงพร้อมแต่กุศล หรือยังกุศลให ้
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ผู้ใดไม่มี“ศีล	๕”ข้อ

ก็ไม่มีพื้นฐานในความเป็นมนุษย ์ 

มนุษย์คือ “ผู้มีใจสูงกว่าเดรัจฉาน”	

 ใครผู้ใดไม่มี“ศีล	๕”	

ก็คือผู้ยังอยู่ในฐานเดียวกันกับเดรัจฉาน	 
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ถึงพร้อม นั่นเอง

 เพราะจิตสะอาดจากกิเลสถาวรยั่งยืนไม่กลับก�าเริบอีกแล้ว   

 ผู้มี“ญาณ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวตนของกิเลสได้ ด้วยวิปัสสนา

ญาณหยัง่เข้าไปในใจ“เห็นความเป็นตวัตนของกเิลสในใจตน”เรยีกว่า 

“หยั่งรู้สักกายะ” หมายถึง หยั่งรู้“องค์ประชุมของรูปนาม”ตัวที่

เป็น“เหตแุห่งการเกดิภพ” เช่น หยัง่รู“้ตวักามตณัหา” ซึง่กามตณัหา

ในกามภพตัวต�่าสุดก็คือ ตัวโง่ที่อยากเกิดในกามภพขั้น“ภพอบาย” 

 “ภพอบาย” คือ “แดนของใจที่มันประพฤติต�่าทรามอยู ่” 

เป็นต้นว่า ในใจมีอาการด�าริโลภถึงข้ันทุจริตโกงหรือขโมยปรากฏ

ขึ้นจริงในจิต(กามสังกัปปะในเชิงใคร่อยากได้มาเป็นของตน) -ในใจมีความ 

ด�าริโทสะถึงขั้นทุจริตร้ายแรงหรือทุจริตฆ่าสัตว์ปรากฏข้ึนจริง 

ในจติ(พยาปาทสังกปัปะ) -ในใจมอีาการด�าริราคะถงึข้ันทุจริตท่ีร้ายท่ีเลว

นอกรตีนอกกฎหมายปรากฏขึน้ในจติ(กามสงักปัปะในเชงิใคร่อยากมาเสพรส)

 นัน่คอื ศลีพืน้ฐานใน“ความเป็นมนษุย์ ๓ ข้อ” รวมทัง้“วจีกรรม-

มโนกรรม”ก็เป็น ๕ ข้อ ถ้าผู้ใดไม่มี“ศีล ๕”ข้อนี้ก็ไม่มีพื้นฐานใน

ความเป็นมนุษย ์ มนุษย์คือ “ผู้มีใจสูงกว่าเดรัจฉาน”	

 ใครผู้ใดไม่มี“ศีล ๕” ก็คือผู้ยังอยู่ในฐานเดียวกันกับเดรัจฉาน  

 ดีไม่ดีจะต�่ากว่าเดรัจฉานเอาด้วยหนะนา

 ดังนั้น “ศีล ๕”จึงเป็นเครื่องชี้วัด“มนุษย์”อย่างแท้จริง

 ที่พูดนี้ ไม่ได้ด่าว่า ไม่ได้กล่าวร้าย ไม่ได้พูดพล่อย แต่เป็น 

หลักแห่งความจริง ถ้าศึกษาดีๆจะเห็นความจริงที่ว่านี้ได้จริง  

 จะเป็น“สัตว์”หรือเป็น“มนุษย์”วัดกันที่คุณธรรมที่ว่านี้จริงๆ

 เมื่อจิตเกิดอาการของ“ความด�าริ”ดังว่ามา ๓ ข้อข้างต้นนั้น
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จริง(ปาณาติบาต-อทินนาทาน-กาเมสุมิจฉาจาร) นี่แหละคือ การเกิดของ 

ใจ บาลีว่า “โอปปาติกโยนิ”(ซึ่งไม่ใช่การเกิดแบบชลาพุชโยนิ-อัณฑชโยนิ- 

สังเสทชโยนิ) ถ้าในใจคนมี“มโนสัญเจตนา” ซึ่งมันเป็นอาการใจที่มี

ความมุ่งหมายหรือมีความต้องการเกิดขึ้นจริงก็นับเป็น“ตัณหา” 

เกิดอยูใ่นแดนของใจเราจริง ตามที่เกิดที่เป็นอยู่นั้นอยู่ภายในใจ  

 “กามตัณหาตัวนี้แหละที่มันบงการพฤติกรรมทาง“วาจา- 

กมัมันตะ-อาชีวะ”ด้วยอ�านาจของมนัท่ีอาละวาดอยู่ในสงัคมมนษุย์

 ในใจคน มันจะมีภาวะอาการ“มโนสัญเจตนา” ๒ ข้อต้น คือ 

“กามตัณหา” กับ“ภวตัณหา”กันอยู่อย่างนี้เอง ที่คนเป็นทุกข์  

 ส่วน“มโนสัญเจตนา”ข้อที ่๓ อีกตัวหนึ่งใน“ตัณหา ๓”ที่ชื่อว่า 

“วิภวตัณหา”นั้น เป็นมโนสัญเจตนาชนิดพิเศษ ที่เข้าใจกันยัง 

ไม่ถูกต้องกันอยู่มากในวงการศาสนาพุทธ เพราะมันเป็น“ตัณหา

อุดมคติ”ที่ประเสริฐ ซึ่งไม่ใช่กิเลส ไม่ใช่พลังงานของจิตที่เลวร้าย

ตรงกันข้ามกลับเป็นพลังงานของจิตที่วิเศษประเสริฐยิ่ง ที่ต้อง

เข้าใจให้ดี ให้ถูกต้องส�าคัญ 

 “วิภวตัณหา”เป็นความปรารถนาดี ซึ่งเป็นอาการทางใจที่

ต้องการจะ“หมดส้ินจากความเป็นภพ”โดยตรงเลยทีเดียว

 มใิช่“ตณัหา”ทีต้่องการสร้างภพ-สร้างชาต ิเหมอืน“กามตณัหา-

ภวตัณหา”

 “วิภว”แปลว่า ไม่มีภพ-ไม่มีชาติที่ยึดถือเป็นตัวตนแล้ว	

	 แต่ที่“มีภพ”อยู่ก็เป็น“ภพ” ที่เจริญพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก

	 เป็น“ภพที่อาศัย”อยู่ไปเพื่อท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเท่าน้ัน	

	 ซึ่งเป็น	“ภพ”ที่วิเศษประเสริฐสุด	ไร้ความเป็นตัวตนสนิท
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 “วิ” แปลว่า ไม่มี, วิเศษ, แจ้ง, ต่าง 

 “ภว” ก็คือ “ภพ-ความเป็น” 

 ดังนั้น “วภิวตณัหา”จงึเป็นความต้องการหรือความปรารถนา 

“ไม่มีภพ(โลกีย์)” เป็นโลกุตรธรรม ซึ่งเป็นความต้องการที่วิเศษยิ่ง เป็น

ความต้องการที่ไม่เห็นแก่ตัวเลย เป็นความต้องการอุดมคติแท้จริง 

 อย่าเข้าใจผิดว่า ถ้ามี“ความต้องการ-ความปรารถนา” แล้ว

จะเป็นกิเลสไปเสียทั้งหมด

 เมือ่ผูใ้ดมคีวามต้องการจะก�าจดั“ภพ”ทีเ่ป็น“กามภพ-รปูภพ-

อรูปภพ”ของตนในตน  นั่นคือ ผู้นั้นมี“วิภวตัณหา” เริ่มขึ้นแล้ว

 แล้วก็ศึกษาวิธีปฏิบัติตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าให้สัมมา 

ทิฏฐิ โดยเรียนรู้“สังขาร” เรียนรู้“วิญญาณ” เรียนรู้“กาย” เรียนรู ้

“ใจ” เรียนรู้“รูป” เรียนรู้“นาม” เป็นต้น

 ผูส้ามารถเรยีนรูค้วามเป็น“ใจ”หรอื“วญิญาณ” น่ีแหละส�าคัญ

จนสามารถมี“ญาณ”มีปัญญาอ่านความเป็น“ใจ”หรือเป็น“วิญญาณ” 

 รู้ใจที่เกิดที่เป็นอยู่ใน“แดนใจ”(สัมภวะ)ได้ ที่มันอยู่ในตนนี้เอง 

 และสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสกิโรต)ิของตนได้“ถ่องแท้”กระท่ังใช้ 

“อภิสัญญา”ก�าหนดหมายรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“กายของตน” ที่บาลีว่า 

“สกักายะ”ได้ “สกั”คอื“ของตน” “กาย”คอื“องค์ประชมุของรปูนาม” 

“สักกาย”จึงหมายถึง “องค์ประชุมของรูปนามของตน”(ไม่ใช่แค่ร่าง)

 เราก็ปฏิบัติการพิจารณา“กายในกาย”(คือสักกายะ)ที่เรารู้จัก 

รู้แจ้งรู้จริงมันอยู่ในปัจจุบันนั้นๆหลัดๆโทนโท่ ขณะที่มี“ตา”สัมผัส 

“รูป” มี“หู”สัมผัส“เสียง”อยู ่เป็นต้น ก็จะเกิด“นาม”ขึ้นในใจคน ก็

คือ “วิญญาณขันธ์”นั้นแหละ
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 เมื่อมี“วิญญาณ”หรือ“ใจ” เราก็ศึกษาตัวนี้แหละตัวการใหญ่

ส�าคญัยิง่  “วญิญาณ”นีก้ค็อื “เทวฺ”ทีช่าว“เทวฺนยิม”ตไีม่แตกนัน้แล 

 ถ้าผู้น้ันสามารถจัดการให้“ใจส่วนใดส่วนหนึง่ตายได้”(อกศุลจติ

เป็นต้นตาย)	 ก็จะมี“ใจส่วนที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่ง”	นั้นแหละเป็นใจใหม่ 

เพราะมี“ส่วนหนึ่งของใจ”ถูกช�าระออกไป ใจที่เหลือก็เป็น“ใจใหม่” 

จึงชื่อว่า ใจที่“เกิดใหม่” 

 นี่คือ การตาย-การเกิดของใจ ซึ่งผู้จะท�าได้ถึงข้ันน้ันก็คือ 

ผู้สามารถท�าได้ถึงขั้นเป็นผลของการปฏิบัติธรรม เรียกในภาษา

ศัพท์ส�าคัญว่า “บุญ” 

 ผู้ปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้ เรียกว่า ผู้ท�าใจในใจ(มนสิกโรติ)ของตน 

โดยจัดการปรับปรุงใจตนด้วยความสามารถได้ถึงขั้น“อภิสังขาร”  

เรยีกตาม ศพัท์ว่า“ปญุญาภสิงัขาร” หรอื“ท�าบุญ”เกดิประสิทธภิาพ

ของ“บุญ”จริงน่ันเอง  นั่นคือ เกิดผล“ช�าระกิเลสได้”(ปุนาติ)

 ผู้ปฏิบัติสามารถ“ท�าใจในใจ”ของตนเจริญ เป็นผู้รู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริง“สังขาร”ของตน ท่ี“จิตสังขาร”ก็ดี“วจีสังขาร”ก็ดีหรือที่ 

“กายสังขาร”ก็ด ีได้ ก็คือผู้“พ้นอวิชชา”ขั้นต้น 

 และเมื่อสามารถมี“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”ก็จับตัวอาการ

ของ“กามวิตกหรือปฏิฆวิตก”ได้ จึง“จัดการกับสังขาร”หรือ“ท�า 

อภิสังขาร”จนเป็น“บุญ”ส�าเร็จจริง

 เราก็ต้องแม่นๆชัดๆตรงๆ ว่า การ“ท�าบุญ” คืออะไรเกิด? 

อะไรตาย? เกดิยงัไง? ตายยงัไง?  ซึง่แท้ๆ“ท�าบญุ”มแีต่ท�าให้“ตาย” 

 อะไรตาย? “กิเลสคือ อกุศลจิต”หรือ“บาป”นั่นเอง ที่เราท�า 

ให้มันตายได้จริง”(ปุญญาภิสังขาร) ซึ่งก็คือ “ที่ใจ”(มนสิ)ของเรา 
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 และ“กิเลสเกิด-กิเลสตายนั้น มันอย่างไร? ตรงไหน? ก็ต้อง

จับมั่นคั้นตายภาวะแห่ง“ตัวตน”นั้นๆให้ได้ จึงจะก�าจัดได้

 กิเลสของเรามันก็เกิด“ที่ใจ”(มนสิ)เราแน่ และมันจะตาย มัน 

กต้็องตาย“ทีใ่จ”(มนส)ิ เราจงึ“ท�าการเกดิ-การตายของใจ”กนัตรงนี้ 

 “แดนเกดิ-แดนตาย”(สมัภวะ)กค็อื“ทีใ่จ” (มนส)ิ “จะเกดิ-จะตาย” 

จึงอยู่“ที่ใจ”เรานี้แล

 “กเิลสเกดิในใจเรา เรากต้็องท�าให้มนัตายของเราให้ได้” จึงเป็น 

“การท�าใจในใจของเราเอง”(มนสิการ)แท้ๆ ใครมาท�าให้ไม่ได้หรอก

 เม่ือเราปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิ กิเลส-ตัณหา-อุปาทาน คือ 

“อกุศลจิต”หรือ“บาป”ในสันดานของเรา ก็ถูกช�าระจากจิตสันดาน

ออกไปๆจนหมดสิ้น ตายเกลี้ยง หรือ“ดับ”(นิโรธ) 

 ที่สุด“อกุศลจิต”ดับสนิท นั่นแหละคือ “ความตาย”ของสัตว์

ทางจิต(สัตว์โอปปาติกะ)

 “กิเลส”คือ อกุศลจิต คือ“บาป”

 เมื่อกิเลส“ตาย”ไป จิตก็“เกิด”ใหม่เป็น“จิตสะอาดจากกิเลส

นัน้แล้ว” ซึง่เป็น“ความตาย”และเป็น“ความเกดิ”จดุส�าคญัยิง่ยอด 

 ผูเ้หน็“ความเกิดของอกศุลจิต”และเห็น“ความตายของอกศุลจติ” 

เช่นนี้เองคือ การเห็น“ความเกิด-ความตาย”ที่เป็น“ปรมัตถ์”

 “บุญ”ก็ฉะนี้คือ“ช�าระกิเลส”(ปุนาติ)ออกไปได้ก็เป็น“บุญ” 

 “กิเลสดับ” ก็คือ“ตาย”

 “บุญ”ก็พูดย�้าซ�้ามามากแล้วว่า “บุญ”คือ “อาการของใจที่มี

ลักษณะช�าระกิเลส” นี้แหละคือ “เอาออกไปๆ” ที่สุดจนหมดสิ้น 

“ดับ”สนิท คือ“กิเลสตายสนิท” ไม่เกิดอีกเลย ก็หมดไป ไม่ใช่ได้มา
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 “จิต”มันก็ยิ่งสะอาดขึ้นๆ เพราะ“บุญ”แท้ๆที่ท�าให้“เอาออก” 

 ไม่ใช่“เอาเข้าๆ” ต้องชดัๆแม่นๆตรงๆในความหมายทีถ่กูต้อง

นี้ให้ได้

 “อาการของใจ”นี่แหละ คือ “ใจเป็น” มันเป็นกิเลส เป็นอยู่ไง 

มันก็“เป็น”อยู่อย่างนั้น 

 “เป็นกิเลส”จริงๆมั้ย? ก็อ่านมันตรงนี้ให้ได้ ดับให้ถูกตัวมัน

 ไม่ใช่“ดับ”มั่วๆ หรือ“ดับ”เดาสุ่มไปหมด ไม่รู้อะไรเป็นอะไร

 แล้วมัน“ตาย”ล่ะ? มันตายอย่างไร?

 นี้คือ การรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ในความเป็น“ชีวิตินทรีย์”ของสัตว์

ทางใจ ต้องเห็น“ชีวิตรูป”นี้ด้วย“วิปัสสนาญาณ”ของผู้ปฏิบัติ

 เราจะต้องก�าจัดความเป็นสัตว์ทางใจนี้ ให้มัน“ตาย”ไปจริงๆ

 แล้วก็จัดการ(อภิสังขาร)กับชีวิตของ“สัตว์ทางนามธรรม”นี้  

หรือเรียนรู้ฝึกหัด“การท�าใจในใจ”(มนสิการ)ให้ส�าเร็จ คือท�าการ 

ช�าระกิเลสให้ได้  ท�า“บุญ”ให้เป็น ท�า“บุญ”ให้“สัมมาทิฏฐิ”

 คอื“ช�าระ”(ปนุาต)ิ หรอื“ก�าจดั”(ปหาน) กเิลส อนัคอื สตัว์ทางใจ	

อย่าให้มนัม“ีชวีติ” อยู่ในใจเรา ถ้าสามารถช�าระได้ส�าเรจ็ ภาษาทาง

วิชาการเรียกความส�าเร็จนี้ว่า พ้นสังโยชน ์หมายความว่า พ้นจาก

ความเป็นสัตว์ทางใจที่เราโง(่อวิชชา)ผูกมันไว้ในใจเราเอง	ได้แล้ว

 อย่างนี้แหละที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องพยายาม“อ่านใจ”ของ

ตนให้ได้ ในขณะมกีารสัมผสัของ“ปสาทรูป ๕”กบั“โคจรรปู ๕” แล้ว

เกิด“วิญญาณ” ผู้สัมมาทิฏฐิก็จะสามารถปฏิบัติเห็น“วิญญาณ”ที่

เป็น“ภาวรปู”นีไ้ด้ ซึง่มทีัง้ทีม่ภีาวะเป็น“รปูกาย”หรือเป็น“นามกาย”

 และจะอยู่ในภาวะของ“อิตถัตตะ”ก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
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“ภาวรูป”นั้น แล้วช�าระเหตุที่มันท�าให้มี“ชีวิตินทรีย์”อยู ่ใน

ภาวะ“อิตถินทรีย์” หากช�าระ“เหตุ”นั้นได้ จิตก็จะเกิดภาวะใหม่  

มี“ปริสินทรีย์” เมื่อปฏิบัติกระทั่งเจริญความเป็น“ปุริสัตตะ” 

สัมบูรณ์ ก็ชื่อว่า ประสบความส�าเร็จในการพฒันา“ปรมตัถธรรม” 

               (จบฉบับที่	๒๙๒)	

ฉบับที่ ๒๙๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗

 เราได้พดูถงึ“มลูสตูร”ข้อ ๒ ท่านตรสัว่า “การท�าใจในใจ”(มนสกิาร)

นั้นเป็น“แดนเกิด(สัมภวะ)ของ“สัตว์ทางวิญญาณ(โอปปาติกสัตว์)”

 ผู้แสวงหา“แดนเกิด”(สัมภเวสี)ก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงให้ได้ ว่า 

“แดนเกิด”(สัมภวะ)ของ“สัตว์ทางวิญญาณ”นี่อยู่ตรงไหน? อันเป็นที่

เกิดของ“สัตว์ทางวิญญาณ”(โอปปาติกสัตว์)จริงๆ 

 “สตัว์ทางวญิญาณ” ซึง่เป็น“สตัว์”ทีไ่ม่มร่ีาง(อสรรีะ) ไม่ม“ีรูป”ท่ี

เห็นด้วย“ตา” ไม่มี“ภาพ”เป็นแท่งเป็นก้อน เป็นเส้นเป็นสาย เป็น

แสงเป็นสีให้สมัผสัได้เหมอืนอย่างดนิอย่างน�า้(มหาภูต ๔) ไม่มเีย็นร้อน

อ่อนแข็งหวานเผ็ดเค็มมันให้“ผัสสะ”ได้เหมือนอย่างไฟอย่างลมที่ 

เป็นโผฏฐัพพะให้“สัมผัส”ได้ จึงเรียนรู้กันยากยิ่ง

 ผู้สามารถมี“วิปัสสนาญาณ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในขณะมี“ผัสสะ 

ด้วยองค์ ๓” คือ มี ๑.ตา กระทบสัมผัส ๒.รูป แล้วเกิด ๓.วิญญาณ 

หรอืมี“ห”ูกระทบสมัผสั“เสยีง”แล้วเกดิ“วญิญาณ” ม“ีจมกู”กระทบ

สัมผัส“กลิ่น”แล้วเกิด“วิญญาณ” มี“ล้ิน”กระทบสัมผัส“รส”แล้ว 



74 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

เกิด“วิญญาณ” มี“กาย”กระทบสัมผัส“ทุกส่วนของภายนอกของ

ร่าง”แล้วเกิด“วิญญาณ” 

 พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง“ผัสสะด้วยองค์ ๓”ที่เกิด“วิญญาณ”น้ี

ไว้ เป็นต้นว่า ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๖๑ หรือในเล่มอื่นๆอีก ก ็

ทรงชี้เรื่อง“วิญญาณ”ที่เกิดด้วยองค์ ๓ กันชัดๆ อย่างนี้

 ดังนั้น จึงมี“วิญญาณ ๖”นี้แหละให้เราศึกษาหาความจริงกัน 

 สังเกตให้ดีนะว่า ความเป็น“วิญญาณ”ในศาสนาพุทธของ

พระพุทธเจ้าทรงสอนเรา ว่า “วิญญาณ”ที่จะเกิดให้เรา“เห็น”และ

ศึกษาได้นั้น ต้องเป็น“วิญญาณ”ท่ีมี“กาย”กระทบสัมผัส“ทุกส่วน

ของภายนอกของร่างกับภายในจิต”แล้วเกิด“วิญญาณ”อันเป็น 

“วิญญาณ ๖”นี้เอง ที่คนทุกคนมีอยู่ เป็นจริง ศึกษาได้  

 ไม่ใช่หลงผิดวุ่นวายอยู่กับ“วิญญาณ”ที่ล่องลอยอยู่ไหนก็ไม่รู้ 

ของคนท่ีตายแล้ว หรือไปนัง่สมาธ“ิเหน็”วิญญาณผ-ีวิญญาณเทวดา

อันเกิดอยู่ภายในภวังค์ ที่เรียกว่า “สัมภเวสี” ไม่มี“กาย”ภายนอก

 ซึ่งเป็น“วิญญาณ”ท่ีไม่มีการกระทบสัมผัส“ทุกส่วนภายนอก

ของร่าง”	แต่ไปหลงผิดว่า นี่คือ“วิญญาณ” เหมือนชาวเทวนิยม 

พากันเชื่อถือและศึกษาปฏิบัติกัน

 เพราะ“เทวนิยม”เขาไม่มี“ทฤษฎี”(ทิฏฐิ)ท่ีสามารถรู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริง“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”(ปรมัตถธรรม)แบบพุทธ ซึ่งเริ่มตั้งแต่

รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วิญญาณ”จากการ“สัมผัส”ของ“ปสาทรูป ๕ กับ

โคจรรูป ๕” แล้วเกิดภาวะ“วิญญาณ”ให้เราศึกษา เป็นต้น

 ซึ่งเมื่อ“รูป-นาม”สัมผัสกันก็จะเกิด“ภาวรูป ๒ (อิตถีภาวะกับ 

ปุริสภาวะ)”ให้เรารู้จักได้ศึกษา ก็นี่แลคือ “วิญญาณ”ที่คนทุกคนเกิด
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มี“วิญญาณ”อย่างนี้ทั้งนั้น  (อย่าไปหลงงมอยู่กับวิญญาณสัมภเวสีเป็นอันขาด)

 แต่เมือ่ผูใ้ดยงัมจิฉาทิฏฐ ิกจ็ะหลงไปศกึษาวญิญาณผดิๆอยู ่จงึ

ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง เพราะไม่ได้ศึกษาเลย หรือศึกษาไม่สัมมาทิฏฐิ 

 แม้แต่ชาวพุทธเองท่ีมิจฉาทิฏฐิในเร่ือง“วิญญาณ” ก็หลงผิด

กันอยู่เยอะ ในวงการพุทธเกือบไม่เหลือที่ถูกแล้ว ไปหลงผิดเชื่อว่า

ในความเป็น“วิญญาณ”เหมือนชาวเทฺวนิยมเขาเชื่อเขาเข้าใจกัน

 นั่นคือ เชื่อว่า วิญญาณเป็น“สัมภเวสี” หรือเห็นว่า วิญญาณ

คือ “ธาตุรู้”ที่ตนเองก�าหนดอยู่ในใจตนเอง ไม่เกี่ยวกับใคร

 แต่พระพุทธเจ้า ให้ศึกษากับ“วิญญาณ”ที่เป็น“องค์รวมของ

ธาตุรู้ของเรา”กับ“ผู้อื่น-สิ่งอื่น”ที่ต้องสัมผัสภายนอกด้วยเสมอ

 จะไม่หมายเอา แค่“ธาตุรู้”ของตัวเองจะคิด จะรู้ จะเป็น

อย่างไร ก็มีอยู่แต่กับ“ตนเอง”ผู้เดียวรับรู้หรือให้เป็นไปแต่ผู้เดียว 

แล้วนับเอาอย่างนี้คือ“วิญญาณ”

 “วิญญาณ”คือ ภาวะที่ตีแตกแยกแยะออกจาก“๑”ได้เป็น 

“๒”ขึ้นไปเป็นต้น และจะเป็น“๓”หรือ“๔” หรือ“๕”ไปอีกมากมาย

ก็รู้จักความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยกันได้อย่างไม่สับสน

 พ้นจากการยึดมั่นถือมั่นว่า “วิญญาณ”เป็น“เทฺว”ที่ยิ่งใหญ่

ที่สุด ใครจะมาตีแตกแยกเป็น“๒”ออกไปจาก“๑”ไม่ได้เด็ดขาด

 ไม่เช่นนั้นจะเป็น“เทฺวนิยม”ด้วยประการฉะนี้ต่อไปนิรันดร 

 แต่พุทธนั้น“อเทฺวนิยม”นะ! พุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เทฺว”ดีแล้ว 

 “อเทวนยิม” มใิช่การปฏเิสธความมคีวามเป็น“เทวะ” หรอืไม่

เคารพนบัถือ“เทวะ” ทว่าเป็นผูรู้จ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ความเป็นเทวะ”อย่าง

ดียิ่งสัมบูรณ์ทีเดียว และสามารถท�าความเป็น“เทวะ”ให้ตนเองได้
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อย่างเป็น“จิตวิญญาณ”ท่ีสัมบูรณ์แม้“ตรีมูรติ”ได้จริง คือเป็น 

“เทวะ”ที่มี“วิสุทธิคุณ-กรุณาธิคุณ-ปัญญาธิคุณ”ด้วยตนเองแท้ 

 กล่าวคือ สามารถมี“วิชชา”ท่ีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“จิต” 

เป็น“วิญญาณ”ที่เป็น“อาตมัน(อัตตา)”ได้แท้ 

 ๑.ท�าจิตให้สะอาดจากกิเลสาสวะจบสิ้น เป็น“จิตที่มีวิสุทธิ

คุณ”สัมบูรณ์ ในตนเองได้จริงๆ

 ๒.“จิตมีกรุณาธิคุณ”หาท่ีสุดมิได้ คือ จิตที่ท�างานช่วยเหลือ

เกื้อกูลเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 ๓.“จติมีปัญญาธคุิณ”คือ รอบรู้พร่ังพร้อมจรงิ ครบ“วชิชา ๘” 

จงึรู้จกัรูแ้จ้งรูจ้ริงความเป็น“เทฺว”หรือ“พระเจ้า”ที่เป็นปรมาตมัน

(ปรมัตถธรรม) ว่า “เทฺว”เป็น“วิญญาณ”หรือเป็น“ธาตุรู้”เหมือนกัน

หนึ่งเดียวกันแท้ๆ ไม่แตกต่างกันเลย ที่ยืนยันกันกับผู้คนในโลกได้

 “ตรีมูรติ”นี้ มี“รูป ๓” คือ รูปพระพรหม(พระผู้สร้าง) รูปพระวิษณุ 

(พระผู้รักษา) รูปพระศิวะ(พระผู้ท�าลาย) เราก็สามารถพิสูจน์สัจธรรมนี้ได้ 

ว่า การสร้างคืออะไร? การรักษาคืออะไร? การท�าลายคืออะไร? 

เราปฏิบัติจริงด้วย“กรรม ๓”ที่มี“ผล”แท้ได้จริง

 กระทั่งส�าเร็จ“นาม ๓” คือ วิสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ ปัญญา- 

ธิคุณ ครบความเป็น“ตรีมูรติ”สัมบูรณ์ทีเดียว   

 เพียงแต่ว่า ผู้ท่ีบรรลุสูงสุดท่ีเรียกว่า “อรหันต์”นั้น เมื่อม ี

จิตเป็น“เทวะ”บริสุทธิ์สัมบูรณ์ด้วย“ตรีมูรติ”แล้ว รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

ว่า“อาตมัน”(อัตตา)คืออะไร อย่างไรแท้ๆ  ที่มี“ตัวตน(อัตตา)”ก็เพียง 

อาศัยจิตท่ีมี“พระคุณ ๓”นี้ยังชีวิตอยู ่ท�าสิ่งที่มนุษย์พึงท�า เพื่อ

มนุษยชาติและโลก เป็น“พหุชนหิตายะ-พหุชนสุขายะ-โลกานุกัม 
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ปายะ”เท่านั้น ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า“อาตมัน”หรือ“อัตตา”ที่เป็น 

“อรหัตตา”นี้คือตน เป็นของตน ได้แท้จริง

 “อรหัตตา”คือ “อรหะ + อัตตา”  อรหะ แปลว่า ไม่ลึกลับ 

อตัตา กค็อื ตวัเราเอง นัน่คือ เราไม่ลึกลบัในความเป็น“อัตตา”แล้ว

 แจ่มแจ้งชัดเจนย่ิงในสัจธรรม“ตนเป็นที่พึ่งของตน” และ 

“อนัตตาธรรม”จึงไม่สงสัยในความเป็นผู้บันดลบันดาลของใคร ให้

ใครจะได้หรอืไม่ได้ เพราะรู้แจ้งรู้จริงใน“วิบาก” ใน“กรรม”เป็นของ

ของตน-ตนเป็นทายาทของกรรม-กรรมพาเกิดแท้ๆ-กรรมเป็น 

เผ่าพันธุ์-กรรมเป็นที่พึ่งอันเกษม จึงจริงจังใน“วิบาก” เพราะรู้จัก 

รู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“วิบาก”ว่า ในทุก“อัตตภาพ”นั้นมี“วิบาก” 

นี้แล คือ ตนหรือวิบากของตนแท้ๆที่บันดลบันดาล“ตน”จริงๆ

 ผูท้ีส่ามารถตดักิเลสให้หมดแท้เดด็ขาดกค็อื “ตนเอง” สิน้บญุ

สิ้นบาป(ปุญญปาปปริกฺขีโณ)บริสุทธิ์หมดจด นี่คือผู้ตัด“วัฏฏสงสาร”ได้

เด็ดขาด ไม่ต้อง“ท�าบุญ”อีก หากยังอยู่ในโลกต่อไปก็ท�าแต่“กุศล” 

ต่อไป ไม่ท�าบาปท้ังปวงแล้ว(สพัพปาปัสสอกรณงั) ท�าแต่กศุลให้ถงึพร้อม

(กุสลัสสูปสัมปทา) เพราะได้“ท�าจิตให้สะอาดผ่องใส”(สจิตตปริโยทปนัง)ได้

ส�าเร็จสัมบูรณ์แท้แล้ว     

 เนือ่งมาจากรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“วญิญาณ”ท่ีเป็น“เทวะ” 

กด็ ีเป็น“มาร”ก็ด ีเป็น“พรหม”หรอื“วสุิทธิเทพ”กด็ ีได้อย่างสมัมาทฏิฐิ

ว่า “วญิญาณ” คือ“ธาตรูุ้”ท่ีเกิดขึน้ให้เรา“เหน็” ให้เราศกึษาได้จรงิ

ขณะที่มีรูปและนาม“ประชุมกัน”(กาย)เป็น“วิญญาณ”ชัดจริงตามที่

พระวจนะตรัสสอน แล้วก็ปฏิบัติจัดการกับ“เหตุ”นั้นๆได้ส�าเร็จ

สัมบูรณ์ ดับสิ้น ก็จบ ...เว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้ม ี 
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 ซึ่งต่างจากชาวผู้ที่เชื่อว่า วิญญาณคือ นามธรรมที่ล่องลอย

อยู่ทั่วไป หรือวิญญาณ คือ ภาวะหนึ่งที่ออกจากร่างคนเมื่อตายลง 

และจะไปตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ ก็ต่อเมื่อตายหมดลมหายใจ ถ้า

ปฏบิตัชิัว่“วญิญาณ”ก็ไปตกนรก ปฏบิตัดิ“ีวิญญาณ”กไ็ปขึน้สวรรค์

 หรอืถ้าปฏบิตัดิถึีงขัน้นกับญุก็ได้ไปอยู่กบัพระเจ้าหรือเทพเจ้า

ผู้ยิ่งใหญ่ จากนั้นไป วิญญาณจะมีจริงหรือไม่มีอย่างไร ก็ไม่มีใคร

รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิอย่างจบัม่ันค้ันตายน�ามายืนยนัต่อกนัและกนัได้เลย

 มนัจงึคลมุเครืออยู่ตลอดกาล ไม่“รู้จกั” กไ็ม่รูแ้จ้ง-ไม่รูจ้ริงได้

 นี่คือ ลัทธินอกพุทธทั้งหลาย

 ส่วนชาวพุทธที่มิจฉาทิฏฐิก็เข้าใจคล้ายกัน ทว่ามีนัยะต่างกัน

เล็กน้อย คือ ปฏิบัติช่ัว“วิญญาณ”ก็ไปตกนรก ถ้าหากปฏิบัติดี 

“วิญญาณ”ก็ไปขึ้นสวรรค์ และถ้าปฏิบัติท�าสมาธิ(ตามแบบหลับตาเข้า

ภวังค์ ซึ่งไม่สัมผัสวิโมกข ์๘ ด้วยกาย เลยนะ) แล้วหลงว่า หลับตาท�าสมาธินี้

แหละจะถึงขั้น“อรหันต์”ก็จะไม่เกิดอีก 

 ซึ่งก็ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่นั่นเอง 

 เพราะยงัไม่“สมัมาทฏิฐ”ิจงึยงัไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“จติ-เจตสกิ-

รูป-นิพพาน”(ปรมัตถธรรม) ในขณะมี“วิญญาณฐีติ”(วิญญาณเกิดอยู ่- 

ตัง้อยูใ่นขณะมีสมัผสั ๓ หลดัๆโต้งๆ) กไ็ม่สามารถรู้“รปู” ไม่สามารถรู้“นาม” 

ชนิดที่“ก�าหนดรู้”(สัญญา)ความเป็น“กาย”ได้อย่างสัมมาทิฏฐิ 

 จึงไม่อาจจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สัตว์ทางจิตวิญญาณ” 

(โอปปาติกสัตว์) ที่ด�ารงความเป็น“สัตว์”ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน 

“สัตตาวาส ๙” อย่างรู้ยิ่งเห็นจริงปฏิบัติกันเกิดมรรคผลชัดเจนถึง

ขั้นถูกตรงตามสัมผัสวิโมกข ์๘ ด้วย“กาย”และรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง
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 จึง“ก�าจัด”(ปหาน)ความเป็นสัตว์ไม่ได้ตามล�าดับจนกระทั่งสิ้น

ความเป็นสตัว์ทัง้ ๙ ได้บรบิรูณ์ พ้น“สงัโยชน์ ๑๐”ส�าเรจ็เป็นสมัมาทฏิฐ-ิ

สัมมาปฏิบัติ-สัมมาปฏิเวธ  

 เพราะถ้าผู้ใดยังเป็นชาวเทวนิยมอยู่ก็ดี หรือเป็นชาวพุทธท่ี

ยงัไม่สมัมาทฏิฐกิด็ ีกจ็ะไม่สามารถรู้จกัรู้แจ้งรู้จรงิความเป็น“กาย” 

แม้ขั้นต้นคือ “สักกาย”(สังโยชน์ข้อ ๑)ได้ถูกต้อง 

 ดังนั้น เมื่อไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“สักกายะ” จะพิจารณา“กายใน

กาย”กไ็ม่ถกูสภาวะแล้ว ตัง้แต่เริม่ต้น“สงัโยชน์”ข้อ ๑ เพราะ“ความ

เห็น”(ทิฏฐิ)ในความเป็น“กาย”หรือ“สักกาย” ยังมิจฉาทิฏฐิ จึงไม่

สามารถปฏิบัติเข้าสู่ปรมัตถ์อื่นใดต่อไปได้ ก็ไม่ต้องพูดไปถึงการ

ก�าหนดรู(้สญัญา)เวทนาในเวทนา-จติในจติ-ธรรมในธรรม”กนัต่อเลย 

 เพราะเข้าใจ“ความแตกต่างของกาย”ทีเ่ป็นสตัว์ทางใจ(โอปปา

ติกสัตว์)ยังไม่สัมมาทิฏฐิ คือ “สัญญา”ความเป็น“กาย”ยังต่างกัน

 จึงไม่อาจจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สัตว์ทางจิตวิญญาณ” 

(โอปปาติกสัตว์) ที่มี“กาย”(องค์ประกอบของรูปและนาม)ในความเป็น“สัตว์” 

ตามค�าตรัสไว้ใน“สัตตาวาส ๙” ให้รู้ยิ่งเห็นจริงและปฏิบัติให้เกิด

มรรคผลได้ผลถึงขั้นถูกต้องตรงตาม“สัมผัสวิโมกข์ ๘	ด้วยกาย	

ส�าเร็จอิริยาบถอยู่	ทั้งอาสวะของผู้นั้นหมดสิ้นแล้ว	เพราะเห็นด้วย

ปัญญา” จึงไม่ส�าเร็จอรหันต์ได้หรอก(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๕๑)

 เพราะเมือ่“ความเหน็”(ทฏิฐ)ิต่างกนัแล้ว เป็นมจิฉาทฏิฐิไปแล้ว 

ย่อม“เห็น”ความเป็น“กาย”ต่างกันแน่นอน

 ดังน้ัน ถ้าคนตัง้แต่ ๒ คนขึน้ไปต่างมี“ความก�าหนดหมาย”คอื 

“สญัญา”ต่างกนั และแถมมี“ความเหน็”ในความเป็น“กาย”คือ“องค์
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ประกอบของรูปและนาม”ก็ต่างกันอีก ตาม“สัตตาวาส ๙”หรือ 

“วญิญาณฐตี ิ๗” ข้อที ่๑ ที่มว่ีา “สตัว์พวกหนึง่มีกายต่างกนั	มสัีญญา

ต่างกัน	 เหมือนมนุษย์	 เทวดาบางพวก	 และวินิปาติกสัตว์(ผี,มาร) 

บางพวก” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๘๘) มันก็เห็นต่างกันไปคนละอย่าง

 แต่ละคนก็จะ“เห็น”ความเป็น“กาย”(องค์ประชุมของรูปและนาม) 

ในขั้นที่เป็น“ปรมัตถธรรม”คือ “เห็น”สัตว์ทางใจหรือวิญญาณ(สัตว์

โอปปาติกะ)ในสภาพของ“มนุษย์”(ความเป็นใจสูง) ก็ต่างกัน ในสภาพของ 

“เทวดา”(ความเป็นใจที่อยู่ในอารมณ์สุขหรือใจที่เจริญ)ก็ต่างกัน ในสภาพ

ของ“วนิปิาตกิสตัว์”(สตัว์ทางใจหรอืทางวญิญาณทีต่กต�า่ในอบายภมูทิัง้หลาย) ก็

ต่างกันไปสารพัด ตามความหลากหลายของ“ความเห็น”(ทิฏฐิ) 

ของ“ความเชื่อ”(ศรัทธา)แต่ละคน ของตนๆ

 จึง“เห็น”มนุษย์ “เห็น”เทวดา “เห็น”ผีหรือสัตว์นรก(วินิปาติก) 

แตกต่างกันไปสารพัด [ปุถุชนหรือผู้ยังอวิชชายังไม่มีสิทธิ์“เห็น”พรหมเด็ดขาด]  

 เป็นต้นว่า แต่ละคนกจ็ะเข้าใจ“ความเป็น‘องค์รวมหรอืองค์ประชมุ’ 

(กาย)แห่งจิตใจในสภาพของมนุษย์”	ไปต่างๆ หลากหลายนับไม่ถ้วน

 จะเข้าใจ“ความเป็น	‘องค์รวมหรือองค์ประชุม’(กาย)แห่งจติใจ

ในสภาพของเทวดา”ไปต่างๆ หลากหลายนับไม่ถ้วน

 จะเข้าใจ“ความเป็น	‘องค์รวมหรือองค์ประชุม’(กาย)แห่งจติใจ

ในสภาพของวินิปาติกสัตว(์ผี,มาร)”	ไปต่างๆ หลากหลายนับไม่ถ้วน

 ต่างคนก็จะต่างเห็นไปตามความเห็น-ตามความรู้-ตามความ

เข้าใจของแต่ละคน อาจจะคล้ายกันมากบ้างน้อยบ้าง หรอืไม่คล้าย

กันเลย สารพัดหลากหลายที่แตกต่าง

 ซึ่งใจหรือวิญญาณนี่แหละ บางคนเห็น“อย่างมีทรวดทรง มี
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ร่าง มีสรรีะ” แต่บางคนเหน็“อย่างไม่มทีรวดทรงไม่มร่ีางไม่มสีรีระ” 

คือเห็น“อย่างเป็นแค่อาการ ซึ่งเข้าใจในลิงคะ-นิมิต-อุเทศ ได้ด้วย

 พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนั้น จะรู้ได้ด้วย 

“อาการ,ลิงคะ,นิมิต,อุเทศ” (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๖๐) 

 ไม่ว่าใครทัง้นัน้ คนทัว่ไปทีรู่จ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิว่า “ความเป็น‘องค์รวม

หรอืองค์ประชุม’(กาย)แห่งจติใจในสภาพของมนษุย์กด็	ีของเทวดาก็

ดี	ของวินิปาติกสัตว์ก็ดี” ก็จะแตกต่างกันไปสารพัดนับไม่ถ้วน

 น่ันคือ คนผู้ยัง“ไม่มีความรู้”(อวิชชา)ทั้งหลายทั้งปวง ก็จะ 

“เหน็”ความเป็น“สตัว์ทางวญิญาณ”(โอปปาตกิะสตัว์) ไม่ว่า จะหมายถงึ 

“ใจหรอืวญิญาณในความเป็นมนษุย์”-“ใจหรือวญิญาณในความเป็น

เทวดา”-“ใจหรือวิญญาณในความเป็นสัตว์อบายภูมิทั้งหลาย” 

ไปคนละแบบคนละอย่าง ต่างกันสารพัด

 นีค่อื คนจะเหน็“กาย”(ของสตัว์ทางวญิญาณหรือทางใจ)กต่็างกนั โดย

เฉพาะคนทีม่จิฉาทิฏฐ ิกับคนท่ีสัมมาทิฏฐ ินัน่แหละจะ“เห็น”ต่างกนั 

เพราะมี“กาย”ต่างกัน มี“สัญญา”ต่างกัน

 ผู“้สมัมาทฏิฐ”ิกไ็ด้ความเป็น“กาย”(ของสตัว์ทางวิญญาณ ; กายปฏลิาโภ)

อย่างหนึ่ง ส่วนผู้“มิจฉาทิฏฐิ” ก็จะได้“กาย”(ของสัตว์ทางวิญญาณ ; กาย

ปฏิลาโภ)ต่างไปอีกอย่างหนึ่ง

         (จบฉบับที่	๒๙๓)
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ฉบับที่  ๒๙๔   มกราคม  ๒๕๕๘

 ฉบบัท่ีแล้วเราก�าลงัสาธยายกันถงึ ค�าว่า“กาย” ทีค่วามหมายของ

พุทธศาสนาแท้ๆ ตรงๆนั้นหมายเอา “องค์รวมของปสาทรูป ๕ กับ 

โคจรรูป ๕” หรือ“องค์ประชุมของรูป	ทั้ง	๒	นี้	 กับ	นาม” ประชุม 

กันเข้า ก็คือ “กาย”

 โดยเฉพาะต้องชัดเจนว่า ค�าว่า“กาย”ที่เราก�าลังพูดถึงนี้ คือ 

การรวมกันเข้าของรูปและนาม ที่เราจะต้องเรียนรู้ชนิดที่มุ่งเข้าไป

หา“ปรมัตถธรรม”ซึ่งได้แก่ จิต-เจตสิก-รูป-นิพพานกันทีเดียว 

 ดังนั้น จึงต้องขอย�้านะว่า ความเป็น“กาย”นั้นต้องมี“นาม” 

ร่วมอยูด้่วยเสมอ หากองคป์ระชมุใดทีไ่มม่“ีนาม”รว่มอยู่ด้วยภาวะ

นั้นไม่ใช่“กาย”ในกรอบที่เราหมายนี้ 

 “กาย”จึงมี“นาม”ท่ีจะก�าหนดได้ว่า เมื่อใด“เป็นกาย” เมื่อ

ใด“ไม่เป็นกาย” ซึ่งก็ก�าหนดเอาตรงที่มี“เวทนา”หรือ“ไม่มีเวทนา”

 หาก“มีเวทนา”ก็นับว่าเป็น“กาย” คือ “จิตนิยาม” 

 แต่หาก“ไม่มีเวทนา”ก็นับว่า“ไม่เป็นกาย” คือ “พีชนิยาม” 

หรือ“อุตนุยิาม”ไปเลย  เมื่อเปน็พีชะหรอือุตไุปแล้ว ก็ไม่ม“ีเวทนา”

 ไม่มี‘เวทนา”ก็คือ ไม่มี“สุข”ไม่มี“ทุกข์” นี้คือ โลกุตระแท้ๆ 

 ตรงนี้แหละเป็นประเด็นส�าคัญมาก ท่ีผู ้เขียนต้องพูดซ�้า 

พดูซากวนไปมากนัหนกั..นาน เพราะค�าว่า“กาย”ทกุวนันี ้ค�านีม้นัได้

กลายมาเป็นภาษาไทยกันเรียบร้อยไปแล้ว และมีความหมายหรือ
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นิยามของค�าว่า“กาย”ในภาษาไทยนั้น ได้กลายเป็น“รูปรูป” ที่ไม่มี 

“นาม”ร่วมอยู่ด้วยเลย คือ มีแต่ความเป็น“วัตถุ”หรือมหาภูตรูป

ภายนอกเท่าน้ัน ไม่ได้นบัเอา“นาม”หรือ“ส่วนของธาตรุู”้เข้าไปเป็น 

“องค์รวม,องค์ประชุม”(กาย)ร่วมอยู่ด้วยเลย

 ยิง่ไปเอาค�าว่า“ร่าง”เข้ามาใช้คู่กับค�าว่า“กาย”เข้าไปอกี เป็น 

“ร่างกาย” ก็ยิ่งท�าให้เข้าใจว่า “กาย”คือส่วนเฉพาะ“ร่าง”ภายนอก

ของคนยิง่ๆขึน้เท่านัน้ ก็ย่ิงตดั“ความรู้สึกภายใน”ทิง้ไปสนทิกันเลย      

 ซ่ึงธรรมสัจจะถูกต้องแท้จริงท่ีสุดแล้ว “กาย”เป็นภาษาที่ใช้

สื่อความหมายบ่งบอกความเป็นสภาวะของพุทธธรรมส�าคัญมาก 

เป็นเรือ่งของปรมตัถธรรม เป็นเร่ืองของ“จติ-เจตสกิ-รปู-นพิพาน” 

เป็นเรือ่งโลกตุระ แม้แต่ค�าว่า“รปู”ในทีน่ีก้ค็อื“รูปนาม”มใิช่“รูปรูป”

 ใครยังไปหลงมัวหมายเอาแต่ว่า “กาย”คือองค์ประชุมหรือ

องค์รวมกันเข้าของ“วัตถุธาตุภายนอก”เพียงเท่านั้น ไม่มุ่งศึกษา

เข้าไปหมายถึง หมวดแห่ง“เจตสิกธรรม”อันหมายถึง กอง-ถึง

หมวด-ถงึ“องค์รวมของเวทนา-ของสญัญา-ของสังขาร”กนัแท้ๆ [ใน

พจนานกุรมบาล-ีไทยกแ็ปลความน้ีไว้ชดัๆไปเปิดดเูถดิ]ซึง่ล้วนเป็น“นาม” จงึผดิ

 หากผู้ใดยังหลงผิดอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีทางจะศึกษาต่อได้ ก ็

เรียนรู ้ความจริงท่ีวิเศษลึกล�้า(ปรมัตถสัจจะ)ของ“กาย”อันหมาย

ถึง“องค์ประชุม”จากสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ภายนอกทั้งหลาย ที่ตน

ก�าลังเกี่ยวข้องอยู่ในบัดนั้น แล้วต่อเนื่องเข้าไปร่วมกับ“ใจ”ของ

ความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ขาดความสืบต่อเนื่องกันของวัตถุภายนอก 

กับใจภายใน(สันตติ) อันเป็น“ภาวะ ๒”เสมอ ได้แน่นอน

 ไปหลงผิดว่า “กาย”มี“แค่ภายนอก” เป็น“๑” เป็น“วัตถุ”อยู่
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เท่านั้น ไม่มี“นาม”  หลงผิดว่า“กาย”มีแค่“วัตถุ”หนึ่งเดียว

 จึงไม่สามารถหย่ังเข้าไปรู ้จักรู ้แจ้งรู้จริงภาวะความเป็น 

“นามธรรม”ภายใน(วิญญาณ)ที่อยู่ใน“องค์ประกอบสุดวิเศษของ 

รูปธรรมและนามธรรมท้ังมวล”..ได้ ก็เรียก“องค์ประชุมของรูป 

ของนาม”นี้ว่า“กายวิญญาณ” เต็มสภาพไม่ได้  

 การศกึษาเร่ิมจาก“กาย”ก็ผิดไปแต่ต้นแล้ว อ่ืนต่อไปจงึผดิแน่ 

 และไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“นามธรรมของตน

ในตน”ที่เรียกว่า“สักกาย”(สัก=ของตน)ซ่ึงมี“องค์ประชุมของรูปนาม

(กาย)ในตน” ที่เป็น“กายในกาย”ว่า มันจะปรุงแต่งกันเป็นอย่างนั้น

อย่างนีอ้ยูแ่บบไหนบ้าง มาก บ้างน้อยบ้าง หลากหลายขนาด เลอะเทอะ

เยอะแยะเรื่องราว(กายสังขาร) ท้ังท่ี“รูปภายนอกก็ยังสัมผัสอยู่ ทั้งที่

เป็นนามธรรมเคร่ืองอาศัยดี(กศุลจติ) ท้ังท่ีเป็นนามธรรมเครือ่งอาศยั

ไม่ดี(อกศุลจติ) จงึหมายถงึรวมทัง้“องค์ประกอบของรปูและนามท้ังปวง” 

(สัพพกาย : อย่าลืมว่า “ทั้งรูป-ทั้งนาม”นะ) ซึ่งต้องเรียนรู้พร้อมครบ 

ทั้งรูปทั้งนามทั้งหมด(สัพพกายปฏิสังเวที) 

 เพราะ“กาย”ไม่ได้หมายถึง“สรีระ”โดยเฉพาะเท่าน้ัน หรือ

หมายถึง“สรีระ”อย่างเดียว หรือแม้แต่“ใจ”อย่างเดียวก็ไม่ใช่ด้วย

 สรีระ นั้นแปลว่า ร่าง, รูปร่าง, โครงร่าง, ศพ, โครงกระดูก 

ไม่ใช่นามธรรมเลย

 อย่างค�าว่า “สรีรกิจ” ก็แปลว่า การปลงศพ หรือการท�ากิจ

เกี่ยวกับร่างภายนอกเท่านั้น หรือเก่ียวกับกิจภายนอก เช่น ถ่าย

อุจจาระ เป็นต้น    

 แต่ค�าว่า “กาย” นั้นแปลว่า องค์รวม ซึ่งรวมทั้งรูปธรรม กับ
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นามธรรม ต้องเป็น“๒”ขึ้นไปเสมอ เป็นหมู่ เป็นหมวด เป็นกอง 

 “กาย”คอื จ�านวนทีร่วมกนั, กลุม่, กอง, หมู,่ การรวมเข้าด้วยกนั, 

ชุมนุม, ประชุมกัน, ประกอบกันเข้า, องค์รวม	ไม่ใช่ส่วนสิ่งเดียว

 “กาย”น้ีหมายเอา ความเป็นองค์รวมของรูปกับนาม ต้อง

เป็น“๒”ภาวะ และย่ิงผูป้ฏบิตัเิพือ่บรรลุนพิพานนัน้ยิง่จะต้องเข้าใจ

ให้ชดัเจนในความเป็น“กาย”นีเ้น้นเข้าหา“ปรมตัถธรรม” ซึง่โน้มมา

ทาง“นามธรรม”ด้วยซ�้า แต่ท�าไมถึงหลงเข้าใจผิดกลับตาลปัตร 

กลายเป็นเน้นโน้มออกไปเป็น“รูปธรรม”ได้ถึงปานนั้น  

 ก็ถึงขนาด“องค์รวมของนามธรรม”โดยตรงแท้ๆไม่รวมเอา

ส่วน“ภายนอก”เลย ก็ยังเรียกว่า “กาย” คือ“องค์ประชมุของนาม” 

เช่น “องค์ประชุมของเวทนา-องค์ประชุมของสัญญา-องค์ประชุม

ของสังขาร” เป็นต้น เวทนา-สัญญา-สังขารนั้นก็เห็นกันอยู่ชัดๆว่า 

เป็น“นามธรรม” ไม่ใช่“รูป”ภายนอก รวมภายในก็เรียกว่า“กาย”

 หรือ“กายปัสสัทธิ”อย่างนี้ ก็หมายถึง ความสงบร�างับแห่ง

นามกาย,	ธรรมชาติท�านามกาย	คือ	เจตสิกทั้งหลายให้สงบเย็น 

 ไม่ได้ไปหมายเอา“รูปธรรม”ภายนอกเลย

 ซึ่งถ้าเป็นเร่ืองของปรมัตถ์แล้ว“กาย”ไม่ได้โน้มเอนไปหา 

วัตถุภายนอก แต่หมายโน้มเอนมาทางนามธรรมโดยตรงทีเดียว 

 “กาย”นี้ถ้าจะแปลว่า จิตภายใน นั้นจะถูกกว่า ไปแปล“กาย” 

ว่า ร่างภายนอก ด้วยซ�้า

 แต่..เม่ือได้มิจฉาทิฏฐิไปหลงผิดว่า“กาย”คือร่างภายนอก

เท่านัน้ ไม่มจีติ ก็ผิดกันไปใหญ่เลย  การปฏบิตักิไ็ร้มรรคผลแน่นอน

 เพราะเข้าใจผิดฉะน้ีน่ีเอง การพิจารณา“สัพพกาย”(กายทั้งปวง) 
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กด็ ี “กายสงัขาร”(การปรงุแต่งกนัของกาย)กด็ ี“ปัสสมัภยงั กายสงัขารงั” 

(จักระงับกายสังขาร)ก็ดี จึงปฏิบัติกับ“กาย”ที่หมายเอา“ส่วนของ

ภายนอก”ที่เป็นสรีระ เท่านั้น  ไม่มีจิตร่วมด้วย 

 “กายปัสสัทธิ”ก็เลยไปได้แต่เพียงร่างภายนอกเท่านั้นท่ีสงบ

แขง็ทือ่อยู ่คอื ท�าแค่ความเคลือ่นไหวของกริยิาทางภายนอก ให้น่ิงๆ 

 ไม่ได้ท�าให้“อกุศลจิต”ภายในที่อยู ่ใน“เวทนา”ใน“สัญญา” 

ใน“สงัขาร” ใน“วิญญาณ” ระงับเป็นผลตรงตวัของ“สมทุยัอรยิสจั” 

กเ็ลยหลงไประงบัแต่“สรีระ”ภายนอก ซึง่ผดิเป้าส�าคญัไปคนละทศิ

 แม้ที่สุดที่ลึกล�้ายิ่งกว่านั้น ก็คือ มันไม่แค่เข้าใจผิดความเป็น 

“กาย”ที่หมายเอาเฉพาะร่างภายนอกเท่านั้น แถมนัยส�าคัญของ

ความหมายที่ว่า “การท�าความสงบระงับ”ก็พาลผิดเลยเถิดไปท�า 

“ความระงับ”อย่างพาซื่อเอากับ“จิต”เสียอีก กล่าวคือ ไปหลง 

“ระงับจิต”ท�าจิตให้หยุดนิ่งไม่ท�างาน จิตท้ังจิตอยู่เฉย ไม่คิดไม่นึก 

จิตทั้งจิตกระด้างแข็งทื่อ ที่สุดถึงขั้นให้จิตทั้งจิตไม่รับรู้อะไรเลย  

แล้วหลงผิดว่า นี่คือ“นิโรธ” ซึ่งกลายเป็น“อสัญญีสัตว์”ไปเลย

 ผู้ที่“มิจฉาทิฏฐิ”ท้ังหลายทั้งสายปัญญา และสายเจโต ที ่

เข้าใจค�าว่า“กาย”ไม่ถ่องแท้ถูกตรง จะมี“สัญญา”ดังว่านี้ และ

ปฏิบัติผิดไปดังว่านี้แทบท้ังนั้น จึงไม่เป็นผลท่ีสัมมาทิฏฐิได้ 

 ดังนั้น ผลธรรมที่ได้จากการปฏิบัติหากสัมมาทิฏฐิ-สัมมา

ปฏิบัติจริงแล้ว ผลที่ได้นั้นความเป็น“กาย”ทั้งภายนอกและภายใน 

ของผู้ปฏิบัติจะยิ่ง“คล่องแคล่วแววไว”ยิ่งๆเป็น“ชวนจิต”เป็น 

“จิตมุทุตา(ความอ่อนไหวไวเร็วของจิต)”กันแท้ๆ

 ยิ่งเกิด“ผลนิโรธ”เจริญย่ิงขึ้นนั่นแหละ คือ“จิต”ยิ่งจะมี 
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คุณวิเศษของ“กายปาคุญญตา(ความแคล่วคล่องว่องไวของ“กาย”)” 

 “กายปาคุญญตา”นี้ หมายถึง ความคล่องแคล่วของหมวด

เจตสกิ	เป็นต้นว่า	เวทนากด็	ีสญัญากด็	ีสงัขารกด็	ีต่างกค็ล่องแคล่ว

ว่องไวยิง่ขึน้	แต่เมือ่มจิฉาทฏิฐใินค�าว่า“กาย”	ไม่เกีย่วกบัจิต	เจตสิก

ทั้งหลายก็เลยไม่มีโอกาสจะเจริญคล่องแคล่วว่องไวแต่อย่างใด  

 เพราะไปมิจฉาทิฏฐิในค�าว่า“กาย”นั้นหมายเอาเฉพาะร่าง

ภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นเสียแล้ว การ“สัญญา”ของผู้ปฏิบัตินี้ก็

ผิดไป ฉะนั้น“กาย”ที่ได้จากการปฏิบัติก็ย่อมผิดไป 

 กลายเป็นยิง่ปฏบัิติ “ร่างภายนอกท่ีจะระงบั” กเ็ป็นร่างทีแ่ขง็ทือ่ 

“จิตภายในท่ีจะระงับ” ก็เป็นจิตท่ีแข็งท่ือ เพราะจะไป“ก�าหนด

หมาย”(สัญญา)ให้“กาย”ให้“จิต”กลายเป็น“องค์รวม”(กาย)อย่างหนึ่ง

อย่างเดยีว แทนทีจ่ะเป็น“องค์ประกอบ”(กาย)ของ“รูปกบันาม” ท่ีสุด

ก็ผิดไปหมดแม้แต่“องค์ประกอบ”(กาย)ของ“นามกับนาม” ก็เป็น 

“เอกัคคตา”ที่มี“กาย”เป็น“อสัญญีสัตว์”แน่นอน 

 เพราะจะหลงไปท�าให้“เวทนา-สญัญา”ดบัไม่รับรู้ ถงึกับมดืด�า

ไปหมดทั้งใจ ไม่รับไม่รู้อะไรเลย แล้วหลงว่า นี่คือ“นิโรธ” จึง 

ผิดเตลิดเปิดเปิงออกนอกค�าสอนของพุทธกันไปใหญ่ 

 “กายกลิ” ที่หมายถึง โทษภัย“ภายในใจ”แท้ๆ ซึ่งไม่ใช่ 

“ภายนอก”เลย ก็คือ กิเลสนั่นเอง ก็เลยไม่ได้จัดการกับจิต เพราะ

ไปหลงผิดว่า “กาย”หมายเอาเพียง“ร่าง”ภายนอกเท่านั้น

 จึงได้แต่ท�า“กายกรรม-วจีกรรมไม่ให้ทุจริต”กันแค่นั้น การ

ส�ารวมอนิทรีย์ ๕ ก็เลยแค่ข่ม“กริยิาอาการภายนอก”ไม่ให้ท�าทจุริต

 ก็ได้ผลแค่“วิกขัมภนปหาน”กันไปเป็น“สมถะ”อยู่ชัดๆโทนโท่
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 ไม่ถงึขัน้รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิภาวะ“จิต-เจตสิก-รูปภายใน”แต่อย่าง

ใดเลย ปฏิบัติไม่เข้าไปถึงการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะ“มโนกรรม”ท่ี

เป็น“วิปัสสนา” มันได้แต่ปฏิบัติ“สมถะ” เป็นแค่“กดข่ม”อยู่โต้งๆ 

 จึงไม่มีโอกาสรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรายละเอียดของ“จิต-เจตสิก-

รูป-นิพพาน”บริบูรณ์เพราะไม่ได้“สัมผัส“กายในกาย-เวทนาใน

เวทนา-จติในจติ-ธรรมในธรรม” เนือ่งจากเข้าใจ“กาย”ผิดไปแต่ต้น   

 ที่แท้แล้ว“จิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวง” กายกรรม-วจีกรรมก็

เกิดมาจาก“จิต”หรือ“มโน”แท้ๆที่คือตัวบัญชาหรือจอมบงการ

 การปฏิบัติ“สมถะ”นั้นไม่ได้ไปก�าจัด“กิเลส”ใน“จิต”หรือใน 

“มโน”เลย เพราะมีแต่สะกดจิตให้เข้าสู่ความเป็น“๑” ให้หยุด 

ให้นิ่ง ให้แน่น ให้ดับสนิทเด็ดขาด ไม่รับรู้สึกใดๆ แข็งทื่อไปเลย 

 การปฏิบตัิ“สมถะ”นัน้ ไม่มี“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”ท�าการ 

“วิจัย..จิต-เจตสิกต่างๆ” ด้วยวิธีแยกแยะความเป็น“ธรรมะ  ๒” 

(เทฺว ธัมมา) ได้แก่ การแยกแยะ“กายในกาย-เวทาในเวทนา-จิต

ในจิต-ธรรมในธรรม”นี้แล

 ซึ่งก็คือ การแยกแยะ“เทฺว”นี่เอง เรียกว่า “เทฺว ธัมมา” เป็น 

การแยกแยะ“ธรรมะ  ๒”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐  ข้อ ๖๐) 

 “กิเลส”ทีเ่ป ็น“ตัวการร้าย”ได้แก ่“ตัวเจตนา”ท่ีเป็นจอม

บงการ“กรรม”ตัวส�าคัญ

 จึงต้องเรียนรู้จับตัว“เจตนา”ให้ได้ ซึ่ง“เจตนา”ก็มีอยู่

 “เจตนา”นี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจกไว้มี“๓ เจตนา”ใหญ่ๆ

 ได้แก่  ๑.“เจตนา”ที่เป็น“กามตัณหา”

 ๒.“เจตนา”ที่เป็น“ภวตัณหา”
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 ๓.“เจตนา”ที่เป็น“วิภวตัณหา”

 “กามตัณหา”กับ“ภวตัณหา”เป็น“ตัณหา”ท่ียังมี“ภพ”อยู่

 ผู้“ดับตัณหา”ได้ ก็คือ ผู้“ดับภพ-ดับชาติ”ในจิตตนเองได้

 ส่วน“วิภวตัณหา”นั้นเป็น“ตัณหา”ที่“ไม่มีภพ”แล้ว คือ 

“ความต้องการที่ดับภพจบชาติแล้ว” เป็น“ความต้องการ”ท่ีหมด

กิเลส เป็นความต้องการของ“อรหันต์”ขึ้นไป หมดความเลวร้าย  

 ดังนั้น “เจตนา”ท่ียังเป็น“กามตัณหา”หรือ“ภวตัณหา”จึง

เป็น“ตัวร้าย”ที่จะต้องก�าจัดไปให้หมดสิ้น“ตัณหา”จึงจะสิ้น“ภพ ๓”

 เห็นชัดเห็นแจ้งมั้ยว่า “เจตนาเป็นกรรม”จรงิๆตัวแท้   

 ตัง้แต่“กามตณัหา”เป็น“ตณัหา”ขัน้ต้น เมือ่ก�าจดั“กามตณัหา” 

ได้แล้ว จึงจะเหลือ“ภวตัณหา” ซึ่ง“ภวตัณหา”ก็ได้แก ่“รูปภพ-อรูป

ภพ”อีก ๒ ภพ ก็ปฏิบัติก�าจัดไปเป็นล�าดับๆ 

 “ดบัรปูภพ”ก่อน ได้แล้วก็เหลือ“อรูปภพ” จนกระทัง่ดบั“อรปู

ภพ”อีกหมดสิ้น ก็จบสิ้น“ภพ ๓” ไม่เหลือ“ภพ ๓”กันอีก 

 “ตัณหา”ต่อจากนั้นก็เป็น“ตัณหาที่ไม่มีภพ ๓”แล้ว ซึ่งเป็น 

“ตณัหาอดุมการณ์”ต่อไป เป็น“ตัณหาที่สิ้นภพจบชาติแล้ว” ตณัหา 

ที่ไม่มีตัวตน ตัณหาเพื่อผู้อื่น ภาษาก็คือ “วิภวตัณหา”นี่เอง

 “วิภวตัณหา”คือ “ตัณหา”ที่ไม่มี“กิเลสในภพ ๓”เด็ดขาด

 “กิเลสในกามภพ”ก็เกิดจาก“มโนสัญเจตนา”

 “กิเลสในรูปภพ”ก็เกิดจาก“มโนสัญเจตนา”

 “กิเลสในอรูปภพ”ก็เกิดจาก“มโนสัญเจตนา” 

 ผู้ปฏิบัติก็ต้อง“ดับกิเลส”ใน“ภพ ๓”ไปตามล�าดับ    

 ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ท�าการก�าจัด คือ ไม่ได้จัดการกับ“มโนกรรม” 
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ทีถ่กูบงการด้วย“มโนสญัเจตนา”หรอื“จติทุจริต”ในขณะท่ี“จติก�าลัง

ทุจริตปัจจุบันนั้นๆ” จึงเท่ากับไม่ได้ก�าจัด“โจรตัวจริง”ที่ก�าลัง

ท�าการ“ทุจรติกรรม”อยูโ่ต้งๆกนัจริง กไ็ม่ได้ก�าจัด“ตวัตนของกเิลส”

 “โจร”หรือ“ตัวตนของกิเลส”ที่เกิดใน“ปัจจุบัน”ที่มี“กาย”ตั้ง 

แต่“กายภายนอกกับจิตภายใน”ครบ“ภาวะ ๒”ไปทุกมิติของ“กาย

กับจิต” จึงจะนับว่าเป็น“ความจริง”ของ“เทฺว”ครบ“๒”

 “สัมผัส”ท่ีมี“ภายนอก”ร่วมอยู่ด้วยใน“ปัจจุบัน”จึงจะนับ

ว่า“เป็น“ความจริง”ที่สัมบูรณ์ที่สุด

 การปฏิบัติ“หลับตา”จึงคือ การปฏิบัติที่“ไม่สัมผัสวิโมกข ์๘  

ด้วยกาย” เพราะไม่ม“ีภายนอก(พหทิธา)”ครบพร้อมอยูด้่วยทกุทวาร  

 “หลับตา”ปฏิบัติมันมีแต่“ภายใน”ทวารเดียว

 “โจร”หรือ“กิเลส”ที่ระลึกขึ้นใน“สัญญา”แม้จะระลึกกันข้ึน 

ใน“สัญญาปัจจุบัน”ใดๆก็ตาม ก็เป็นแค่“โจรในอดีตที่ระลึกขึ้น

มา”หรอื“โจรในอนาคตท่ีระลึกขึน้มา”เท่าน้ัน ยงัไม่ใช่“โจรตวัแท้ตัว

จริง”อันมี“กาย”ของกิเลสตัณหาที่ครบ“ภาวะ ๒”เกิดอยู่หลัดๆใน 

“ปัจจุบัน”โต้งๆโทนโท่ ยืนยันสภาวะจริงทุกขณะที่ครบ“สัมผัส

ภายนอก-ภายใน”อันเป็น“ปัจจุบัน”ให้ผู้ปฏิบัติการก�าจัดหรอก  

 นี่คอื การก�าจัด“โจร”อนัคือ“กิเลสหรือตณัหา”ทีพ่ระพทุธเจ้า

พาท�าแท้ที่สุด ไม่ต้องเสียเวลาสืบสวน พิพากษาใดๆกันอีกเลย

 “ปัจจุบันกรรมหรือปัจจุบันชาติ(ทิฏฐกาล)”จึงเป็น“ทิฏฐธรรม

นิพพานทิฏฐิ”ท่ีต้อง“สัมมาทิฏฐิ”แท้จริงด้วยประการฉะนี้

 ผู้ปฏิบัติที่ไม่มี“ทวารภายนอก ๕”ในการปฎิบัติ จึงโมฆะแท ้

 ผู้ที่ปฏิบัติไม่ถึงขั้นน้ีจะไม่มี“ผลถึงจิต”ที่เป็น“ผลธรรม”ข้ัน 
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“ปรมัตถ์”ในการปฏิบัติธรรม เพราะหลงผิดโดยเข้าใจค�าว่า“กาย” 

ผิดไป มาตั้งแต่ต้น เริ่มจาก“สักกายทิฏฐิสังโยชน์”กันมาเลย 

 เพราะฉะนั้น “กายสังขาร”จึงไม่ใช่ไปหมายเอาแค่“องค์รวม

หรอืองค์ประชมุ”ของมหาภตูรปู หรอืของวตัถธุรรมภายนอกเท่าน้ัน 

โดยไม่รวมเอา“นามธรรม”เข้าไปด้วย 

 ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในขณะท่ีเรียกว่า“กายคตาสติ”หรือ 

“อานาปานสต”ิ ต้องมคีวามเป็น“กาย”คือ“ภาวะ ๒”อยูต่ลอดเสมอ

 “กาย”จึงไม่ใช่หมายเอาเฉพาะ“ภายใน”ที่ไม่มี“ภายนอก”

 และจะไม่ใช่แค่“ภายนอก”เดียวๆเดี่ยวๆเท่านั้น เป็นอันขาด

 แน่นอนว่า กายทุจริต-วจีทุจริตอันเป็น“กรรม”ภายนอกนั้น

ต้องจัดการก�าจัด“ทุจริตภายนอก”นั้นๆมาก่อน เพราะเป็นภัยทั้งผู้

อื่น และภัยที่ตนเองด้วย 

 ซึ่งใน“กาย”นั้นก็คือ“จิต”อีกนั่นแหละท่ีเป็น“ตัวแท้”ของ

ประธาน บงการให้กระท�าออกมา“ภายนอก” จึงต้องจัดการ 

“ดับกิเลส”ตัวนี้ ในจิตให้“ดับเด็ดขาด”ก่อน เบื้องต้น จึงจะจริง  

จึงจะชื่อว่า เป็นล�าดับ“ต้น-กลาง-ปลาย”อย่างน่าอัศจรรย์ ตาม 

ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙

 เพราะมีทัง้“ภายนอก-ภายใน”มทีัง้“กาย”ทัง้“จติ”ครบ“เทวฺ”   

 ไ่ม่ใช่แค่ให้มันฝึกฝน“ห้ามกายกรรม-วจีกรรม”ภายนอกแบบ 

“สะกดอดทนแค่ภายนอก”ซึง่เป็น“วธิสีมถะภายนอก” อนัแตกต่าง

จาก“วิธีวิปัสสนาภายนอก”อย่างมีนัยส�าคัญอยู่อย่างยิ่ง

 “สมถะภายนอก”ก็หมายความว่า “สงบภายนอก”ได้ แต่

ภายในจิตยังไม่ประสีประสา ยังไม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนจัดการกันอย่าง
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 พุทธวิชชานั้นต้อง“สัมมาทิฏฐิ”กันจริงๆ	

ที่พระพุทธเจ้าเริ่มต้นให้เรียนรู้

ความเป็น“กาย”กับ“จิต”นี้แล	คือ	

“คู่แห่งการศึกษา”สุดยอดของโลก”

	ที่เรียกด้วยภาษาว่า“เทฺว”

ซึ่งเป็น“ภาวะ ๒”		

	 “เทฺว”คือ“วิญญาณ”	

คือ“ธาตุรู้”

ขั้น“จิตนิยาม”
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รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“จติ-เจตสิก-รูป-นพิพาน”กันอย่างถ่องแท้จรงิๆเลย

 “สมถะภายนอก”นัน้คนทุกคนท�าอยู ่เป็นสญัชาตญาณสามญั 

 ส่วน“วิปัสสนาภายนอก”นั้นหมายความว่า “รู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ทั้งภายนอกทั้งภายใน”ที่สัมผัสกันเป็น“ภาวะ ๒”อยู่และท�า“ความ

สงบกิเลส”ที่มันบงการภายนอกและภายในใจอยู่เป็น“รูปกับนาม” 

ซึ่งเป็น“ตัวการ”ได้จริงของภาวะ“คู่”คือ “เทฺว”หรือ“กาย”ส�าเร็จ 

 การฝึกหัดแต่เพียง“สมถะภายนอก”ระงับกิริยาภายนอกนั้น 

สามัญปุถุชนหรือโลกียมนุษยชาติทั้งหลาย ล้วนกระท�าเป็น และได้

ท�าให้แก่ตนมาตาม“ส�านึกดี”สามัญปกติของมนุษย์กันมาทั้งนั้น

 มันก็แค่“ท�าสมถะภายนอก”ตามสัญชาตญาณสามัญปุถุชน

เท่านั้น มันไม่ได้มีอะไรดีเกินไปกว่าสามัญปุถุชนที่มีอวิชชาเลย  

 ผู้มีความละอายต่อพฤติกรรมท่ีตนเองรู้สึกว่า“หยาบต�่า” 

ไม่ควรท�า ก็เป็นธรรมดาที่เขาจะท�า“สมถะภายนอก”กันทุกคน

 แต่คนนี้ยังไม่ได้แก้ไขตนเองด้วยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเลย

 เพราะเขาไม่มีวิธีท�า“วิปัสสนาภายนอก”ก็ไม่สามารถรู้จัก

รู้แจ้งรู้จริง“กิเลส”ที่เกิดเพราะมีความเนื่องเกี่ยวจากภายนอก

 แล้วเราก็จัดการ“ดับกิเลส”ตัวนี้ไปตามล�าดับให้ได้

 ตามท่ีเหล่าคนผู้หลงผิดไป“หลับตา”ปฏิบัตินั่นเอง

 แม้“ท�าภายนอกได้แล้ว” แต่ไม่รู้จกัรู้แจ้งรูจ้ริง“จติ”ของตนว่า 

“ตัวการ”ในจิตคือ “กิเลส”นั้นเป็นอย่างไร? กิเลสน้ีเองท่ีเรา

ต้อง“รู้จักตัวมัน” อย่าง“รู้แจ้งรู้จริง”ชนิดที่พ้น“วิจิกิจฉา”ให้ได้

 ซึ่งต้องมี“วิปัสสนา”คือ “วิจัย”ให้รู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริงเจ้าตัว 

“กิเลส”ให้ถูกตัวถูกตนของมันจริงๆ ท่ีเรียกว่า“พ้นสักกายทิฏฐิ”
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 นั่นก็คือ“กาย(รูปกับนาม)”นี้แหละคือ ภาวะตัวตนเจ้ากิเลส

 และเราได้จัดการ“ก�าจัดตัวนี้แหละ”เป็น“เป้า”แท้ๆ ตรงตัว

ถูกตนของกิเลสนี้จริงมั้ย?  ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงให้คมแม่น

 ไม่เช่นนั้น จะเที่ยวไปก�าจัดเอาส่วนอื่นเลอะเทอะไปหมด

 หรอืไม่กไ็ปตขีลุม“เหมาก�าจัดจติท้ังจติดือ้ๆดุน้ๆ”เอาหมดเลย 

แบบที่“หลับตา”ปฏิบัติกันนั้นแล

 ซึ่งมันเลยเถิด เลยธงไปแล้ว หรือไม่“เข้าเป้า”ตัวกิเลสแท้ๆ 

 และวิิธีที่เลยเถิดต่างๆ ก็เกิดขึ้นหลากหลายวิธี หลากหลาย

ทฤษฎขีองการปฏบิติัธรรม ตามอาจารย์นบัไม่ถ้วนในโลก ทีย่งัไม่ใช่

ของพุทธที่“สัมมาทิฏฐิ”หรอก

 พุทธวชิชานัน้ต้อง“สมัมาทฏิฐ”ิกนัจรงิๆ ท่ีพระพทุธเจ้าเร่ิมต้น

ให้เรียนรู้ความเป็น“กาย”กับ“จิต”นี้แล คือ “คู่แห่งการศึกษา” 

สุดยอดของโลก” ที่เรียกด้วยภาษาว่า“เทฺว” ซึ่งเป็น“ภาวะ ๒”  

 “เทฺว”คือ“วิญญาณ” คือ“ธาตุรู้”ขั้น“จิตนิยาม” 

 แต่“เทฺว”ของผู้อวิชชาก็คือ ความไม่รู้ที่ไม่รู้“ธาตุรู้”ความ

เป็น“เทฺว”ของตนเอง ก็“อวิชชา”อยู่ และหลงยึดว่า“เทฺว”คือ“๑” 

 ส่วนผู ้ม“ีวชิชา”กค็อืผูมี้“ธาตรุู”้ทีรู่ย้ิง่ตัง้แต่“เทวฺ”คอื“๒” และ

รู้สูงขึ้นๆในความเป็น“เทฺว”คู่อ่ืนๆท่ีเรียนรู้ได้ด้วย“กาย”คือ“นาม-

รูป” กระทั่งที่สุด“เทฺว”ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ไม่มีอะไรจะที่จะ“รู้ยิ่ง”หรือ 

“ยิง่ใหญ่ไปกว่า”แล้วในคนทกุคน ทีส่ามารถท�าให้“รู้ยิง่ยอดเป็นท่ีสุด

เท่าพระเจ้าจะรู้ได้”

 “พระเจ้า”ของ“เทฺวนิยม”แต่ละศาสนามีหลากหลายศาสนา 

ต่างก็มี“สุดยอดแห่งความรอบรู้”แยกกันไปคนละสุดยอด
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 ส่วน“อเทฺวนิยม”นั้นมีศาสนาเดียวเท่าน้ันในมหาจักรวาลที่

สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ความเป็น“เทฺว”เพราะตีแตกแยกแยะ 

“เทฺว”ออกได้ ด้วยความเป็น“๒”แล้วศึกษาครบถ้วน“วิญญาณ”ได้   

ทกุ“เทวฺ”ประดาม ีจงึสามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“เทฺว”ของแต่ละ“เทฺว”

 “เทฺวนิยม”ก็ยืนยันว่า“เทฺว”คือ“วิญญาณ” และ“เทฺว”ท่ีย่ิง

ใหญ่ที่สุดนั้นคือ“พระเจ้า” แต่ไม่สามารถตีแตกแยกแยะ“พระเจ้า” 

ได้ว่า“พระเจ้า”คือไฉน? เกิดอย่างไร? ดับอย่างไร?

 “พระเจา้”ของ“เทฺวนิยม”จึงลึกลับ ไม่มีใครรู้จักจริงได้เลย 

 ซ�้ามิหน�าเชื่อว่า“พระเจ้า”หรือ“เทฺว”เป็น“อัตตา(อาตมัน)” 

นิรันดรเอาด้วย  “เทฺวนิยม”จึงไม่มี“นิพพาน”

 และห้ามเด็ดขาด ไม่ให้วิจัยวิจาร หรือห้ามตีแตกแยกแยะ

ความเป็น“พระเจ้า”เดด็ขาด  “พระเจ้า”ถือว่าทีส่ดุแห่งความสงูสดุ 

แล้ว “หนึ่งเดียว”  อย่าว่าแต่“ตีแตก”เลย ห้าม“แตะต้อง”ด้วยช�้า

 ซึ่งก็คือ ห้ามตีแตกแยกแยะความเป็น“วิญญาณ”หรือ“ธาตุ

รู้”อันยึดกันว่า“เทฺว”ที่เป็น“หนึ่ง”ยิ่งใหญ่เรียกกันท่ัวไปว่า God  

หรือ พระเจ้า นี้แหละที่มีความเป็น“๑”ยิ่งใหญ่เด็ดขาดสูงสุด

 ทั้งๆท่ี“เทฺว”นั้นหมายถึง“๒”แท้ๆ แต่ก็หลงกันสนิทว่า“๑” 

 แต่ไม่เคยแยกแยะได้เลย หรือไม่เคยเปิดใจเรียนรู้เลยว่า 

“๒”นั้นมันอะไรกันแน่? และมีอย่างไรกันบ้าง? 

 เห็น“ความผิด”ท่ียิ่งใหญ่กันมั้ย?

 นัน่คอื “ความยดึมัน่ถอืมัน่”นี ้๑ และจมอยู่ใน“ความเท่ียงของ

ความเป็น ๑”นี้อีก ๑  รวมเป็น “๒ ความผิด”ที่ยิ่งใหญ่

 “ความยึดมั่นถือม่ัน”คือ “อุปาทาน” หรือ“อภินิเวส”
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 “ความเที่ยง”คือ “นิจจัง” ยึดความเป็น“๑”นี่เองว่า“เที่ยง” 

นิรันดร หรือยึด“ความเป็น ๑ ไม่เปลี่ยนแปลงในความเป็นใหญ่”

 และหลงยึดผิดๆอยู่แต่กับ“สุข” ไม่เอา“ทุกข์” 

 แต่ก็ไม่รู ้จักรู้แจ้งรู้จริง“ทุกข์” ไม่รู ้“เหตุ”แห่ง“ทุกข์” ไม่รู ้

จักรู้แจ้งรู้จริง“ความดับทุกข์” เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วิธีปฏิบัติ

เพื่อความดับทุกข์”

 ที่แท้นั้น“ทุกข์”เท่านั้นที่เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป

 “สุข”นั้นเป็น“มายา” หรือ“ทุกข์”ต่างหากที่เป็น“ผีหลอก”

 ผู้หลง“สุข”จึงถูก“ผีหลอก(ทุกข์)”อยู่ตลอดกาลนาน

 และที่ส�าคัญยิ่งยอดคือ ไม่รู้ว่า“สุขกับทุกข์”นี้แลคือ “เทฺว”  

คือ“คู่หู”หรือ“ภาวะ ๒” ที่แยกกันไม่ได้ ซ�้าหลงจะเอาแต่“สุข”อีก

 ผู้หลงยึดจะเอาแต่“สุข”จึงคือ ผู้ไม่รู้ความจริงของ“เทฺว”

 ผู้หลงผิด“ยึด”ใน“ความสุข”ว่าเป็น“ความทุกข์”ก็ดี

 หลงผิด“ยึด”ใน“ความทุกข์”ว่าเป็น“ความสุข”ก็ดี

 หลงยึด“ความไม่เที่ยง”ว่า“ความเที่ยง”ก็ดี

 หลงยึด“ความไม่ใช่อัตตา”ว่าเป็น“อัตตา”ก็ดี

 หลงผิดยึดใน“ความไม่น่าได้-ไม่น่ามี”ว่า“น่าได้-น่ามี”ก็ดี

 ก็คือ ผู้“วิปลาส(ความคลาดเคลื่อนไปจากความจริง)”โดยแท้ ตาม

ค�าตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ ข้อ ๔๙

 พระพุทธเจ้าตรัสถึง“วิปลาส”ว่า มี“วิปลาส ๓” ได้แก่

 ๑.สัญญาวิปลาส  ๒.จิตตวิปลาส  ๓.ทิฏฐิวิปลาส

 สัญญา คือ ประสิทธิภาพของ“จิต”ส่วนหนึ่ง ที่สามารถการ

ก�าหนดหมายรู้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือภาวะใดภาวะหนึ่ง
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 จติต(หรือจิตที่กร่อนมาเป็นค�าไทยแท้ๆคือ“ใจ”นั่นเอง) คอื “ธาตรุู”้ทีท่�างาน

หรือท�าหน้าที่รู้องค์รวมของ“สังขาร”นั้นๆ [โดยมี“เจตสิก”เป็น“ธาตุรู้”ที่

แยกย่อยไปจาก“จิต”นั้นแหละ ซึ่งท�าหน้าที่แหลมคมละเอียดย่ิงๆข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง]

 ทิฏฐิ คือ ความเห็น ความรู้ ความเชื่อ ตามภูมิธรรมที่มี

 ถ้าสัญญาก็ดี จิตก็ดี หรือทิฏฐิก็ดี วิปลาสไป ก็จะท�าให้

เกิด“วิปลาส ๔”ขึ้นได้อีกต่อไป

 นั่นคือ วิปลาสไปได้ เช่นว่า ๑.เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่า เที่ยง 

 ๒.เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่า สุข  ๓.เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน ว่า เป็น

ตัวตน  ๔.เห็นสิ่งที่ไม่น่าได้น่าม(ีอสุภ) ว่า น่าได้น่าม(ีสุภ)      

 “ความวิปลาสที่ยิ่งใหญ่”ที่สุด ได้แก่ ความวิปลาสใน“เทฺว” 

นี่เอง ที่“ยิ่งใหญ่”สุดๆส�าคัญๆในเรื่อง“เทฺว”หรือ“จิตวิญญาณ”

 “เทฺว”ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้น จึงได้แก่ God หรือพระเจ้า นี้แล

 ที่ชาว“เทฺวนิยม”ไม่ให้“วิจัย-วิจาร”แยกแยะใดๆเป็นอันขาด  

 ชาว“เทฺวนิยม”ไม่ยอมให้“วิจัย-วิจาร”หรือตีแตกแยกแยะ 

“เทวฺ” หรือไม่ยอมให้ตแีตกแยกแยะ“เทฺว”ทีเ่ป็น“พระเจ้า”เดด็ขาด 

“ความรู-้ความจรงิ”ทีเ่ป็น“สมมตุธิรรม”ของ“พระเจ้า”จงึเท่ียง คงท่ี 

เก่าแก่อยู่ตามเดิม ไม่เคลื่อนไปตามโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนเคลื่อน

ไปไม่มีหยุด  

 แต่ระบบ“พระเจ้า”ก็ยังหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความเก่าแก่

เสื่อมโทรม ไม่ทันสมัย ไม่วิวัฒนาการ ไม่ร่วมสมัยอยู่นั่นเอง 

 เพราะไม่มี“ความรู้-ความจริง”ที่มัน“ไม่เที่ยง”ไปตาม“ความ

เคลื่อน”ของทุกสรรพสิ่ง แค่ค�าว่า“ความเคลื่อน”ก็คือ ความไม่อยู่

ที่เก่าแล้ว ไม่เท่าเก่าแล้ว ไม่คงเดิมแล้ว  ไม่ว่า“มหาภูต”หรือ“จิต
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วิญญาณ” มันไม่มีอะไร“คงที่”เท่าเก่า คงเดิม อยู่อย่างเดิมได้ดอก  

 มันมีสิ่งใหม่ มันต้องรู้สิ่งใหม่ ท่ีมันเข้ามาร่วมแปรเปล่ียนไป

ทั้งนั้น อย่า“หลงยึด”ว่า ทุกสรรพส่ิงจะมีผู้ควบคุมให้มัน“เที่ยง

แท้”เท่าเก่า อยู่อย่างเดิม เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ เป็นอันขาด

 ผู้มี“ความรู้-ความจริง”ที่มันย่อมแปรไปตาม“องค์ประกอบ” 

ที“่เกดิขึน้-ตัง้อยู่-เปล่ียนไป” ไม่เท่ียง ไม่เคยมีเท่าเดิม อยูอ่ย่างเดมิ 

จึงเป็นผู้หยั่งรู้“ความจริง”แห่ง“ไตรลักษณ์”นี้สุดแจ่มแจ้ง  

 โลกเคลื่อนไปแต่ละสิ่งอย่างย่อมเคลื่อนไป และเปลี่ยนไปอยู่

ตลอด มากหรือน้อยเท่านั้น ไม่ว่า ดิน-น�้า-ลม-ไฟ ที่ถือว่า หยาบ 

“มหาภูต ๔” ย่อมเปล่ียนแปรสภาพไปท้ังน้ัน ไม่คงรูปคงร่างอยู่

อย่างเดมิเลย แม้“ความจรงิ”ของ“มหาภตู ๔”แค่น้ี กว็ปิลาสไปแล้ว 

 ยิ่ง“นามธรรม”หรือ“จิตวิญญาณ”ที่มันเป็นแค่“พลังงาน” ไม่

เป็นกลุ่มเป็นก้อน ไม่ยึดติดกันแน่นเหนียวเหมือนมหาภูต ๔ ก็ยิ่งไม่

สามารถที่จะ“เห็น”ความไม่เที่ยงได้ง่ายๆแน่นอน

 เพราะมันเป็น“สุขุมรูป” มันมี“รูปละเอียด ที่สัมผัสด้วยตาหู

จมูกลิ้นกาย ยากยิ่งกว่ามหาภูต ๔ นั้นนักกว่ายิ่งนัก

 แถมไม่ให้วิจัย-วิจารพระเจ้า ไม่ให้แตะความเป็น“เทฺว”ผู้ยิ่ง

ใหญ่อันคือ“พระเจ้า”นี้เด็ดขาด เข้าไปอีก

 “พระเจ้า”อยู่ไหนก็ไม่มีใครรู้  สัมผัสไม่ได้เลยอีกต่างหาก   

 “พระเจ้า”จงึเป็น“จติวิญญาณ”ทีเ่ป็นเจ้าของ“ความรูก้บัความ

จรงิ”ทีล่กึลบัอยู ่เท่าที“่พระเจ้า”ของแต่ละศาสดาม“ีความรู-้ความ

จริง”ของแต่ละ“ศาสดา”แต่ละองค์น�ามาประกาศนั้น

 ซ่ึงแต่ละ“ศาสดา”ก็จะมี“ความรู้-ความจริง”ในความเป็น 
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“วิญญาณ”ตามแต่ละ“ศาสดา”แต่ละองค์มี“ในตนของตน”

 “ตนของตน”ของแต่ละศาสดาน้ีแล คือ “ปรมาตมัน”ของ 

“พระเจ้า”แต่ละของ“ศาสดา”แต่ละศาสนา

 ซึ่ง“ปรมาตมัน”นั้นก็คือ “อัตตาหรืออาตมัน”ของแต่ละ 

“ศาสดา”นั่นเอง ที่แต่ละ“ศาสดา”ตีแตกแยกแยะ“อัตตาตน”ไม่ได้

 นี้แหละคือ “ความไม่รู้ตัวตน”หรือความไม่รู้จัก“อัตตา”หรือ

ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“อาตมัน-ปรมาตมัน”ซึ่งคือ“เทฺว”

 ตั้งแต่“เทฺว”เล็กที่สุด ไปจนกระทั่งสูงสุดใหญ่ยิ่งที่สุดสุดๆที่

เป็น“ปรมาตมัน”หรือ“พระเจ้า”อันคือ God แท้ๆ

 ก็ไม่ได้ศึกษาความเป็น“อัตตา”หรือ“ตัวเอง”จริงๆเลย

 ฉะนี้เองคือ ความไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริง“ปรมาตมัน”ของ

ชาว“เทฺวนิยม” ก็เพราะไม่เร่ิมศึกษาความเป็น“อัตตา-อาตมัน” 

ตัง้แต่“จดุเริม่ต้น”ไปจนกระท่ังจดุกลางขัน้กลาง และขัน้ปลายสุดๆ

แห่งที่สุดเป็น“ปรมาตมัน” ด้วยทฤษฎีที่สัมมาทิฏฐิกันนั่นเอง 

 ส่วน“อเทฺวนิยม”คือ ผู้สามารถตีแตกแยกแยะความเป็น 

“เทฺว”ออกได้อย่างสัมบูรณ์แบบ จึงรู้จักรู ้แจ้งรู ้จริงความเป็น 

“เทฺว”สัมบูรณ์บริบูรณ์ถ้วนสิ้น ว่า เทฺว”นั้นสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ได้ด้วย“รปู-นาม”ของ“วิญญาณ”ท้ังหมด “อตัตา”แท้ๆนัน้แหละคอื

ความเป็น“วิญญาณ” แม้จะเรียกกันว่า “พระจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่

สุดๆ”ปานใดๆเท่าท่ีมนุษย์จะพิสูจน์สัมผัส“ความจริง”นี้กันได้  

ไม่ลึกลับ ก็ยืนยันความเป็น“เทฺว”กันกับมนุษย์ด้วยกันได้

 เฉพาะอย่างยิ่ง“เทฺว”ท่ีเป็น“วิญญาณ”อันเป็นความฉลาด

(ปัญญา)สามารถหยั่งถึงความจริงตามความเป็นจริงของภาวะนั้นๆ 
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ได้ว่าเป็น“ธาตุรู”้ขัน้โลกตุระ ทัง้“ธาตรุู”้ทีเ่ป็น“ความฉลาด”(เฉโก)ทีย่งั

เป็นแค่“ความฉลาด”ขั้นโลกียะ ว่าแตกต่างกันคนละขั้วคนละโลก

 ต้ังแต่“ความฉลาด”ชนดิทีเ่ลวร้าย ทีไ่ม่ดีต่อผูอ่ื้นของตน ไม่ว่า

จะเป็น“ธาตุรู้”ที่เป็นความฉลาดซึ่งมีกิเลสเป็นตัวการ เป็นความ

ฉลาดเลว ความฉลาดโกง-ฉลาดหลอกซบัซ้อนทัง้หลายทีเ่กดิอยูใ่นใจ

(อธรรม) อันเป็น“องค์ประชุม”(กาย)จากภายนอกแล้วต่อเนื่องเข้าไป

ถึงภายในคือ“ใจ” ซึ่งเป็นอกุศลทุจริตตั้งแต่หยาบร้าย กระทั่ง

เป็น“อกศุลทุจรติ”ลดลงเป็นปานกลาง และ“อกศุลทุจริต”เหลือเล็ก

น้อย กระทั่งธุลีละอองของที่สุดแห่งที่สุด ที่เป็น“ความฉลาดเฉโก”

 จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้งความเป็น“วิญญาณ”ที่เป็น“ปัญญา”

 โดยเฉพาะ“ปัญญา”นี้เองท่ีเป็น“ความรู้ขั้นโลกุตระ” ซึ่ง

เป็น“ความรูท้ีเ่กนิกว่าความรู้ของชาวโลกยีะ”เท่าทีรู่อ้ยูท่ัง้หมด จงึ

สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ภาวะของ“เทฺว”ท่ีชาวโลกียะรู้อยู่ได้ครบ

ถ้วนทั้งที่เป็น“๑”และเป็น“๒” และเป็น“๓” และเป็น“๔”และต่อๆ

ไป ๕-๖ กระทั่งถึง“๑๐”หรือ“๐” โดยรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น 

“๑๐”ซึ่งก็คือ“๐”ที่เป็น“ความจบ”ใน“รอบ”หรือ“วงวน”ที่“๑”แท้ๆ 

 อกีทัง้เป็น“๐”อย่างสัมบูรณ์แบบใน“รอบที่ ๒”กด็ ี“รอบที ่๓”ก็ด ี

“รอบที่ ๔”ก็ดี หรือ“รอบ”ต่อๆไปถึง“๑๐”อีกก็ชัดเจนยิ่งว่า

 ทุกๆอัตราการก้าวหน้า ย่อมมี“ความเต็มรอบ”คือ “๑”

 หากยังไม่เต็ม“๑”ก็คือ เศษส่วนของ“๑ ใน ๑๐”นั่นเอง หรือ

จะแบ่งย่อยไปกว่านั้นเป็น“.๐๑”ก็ได้ เป็น“.๐๐๑”ก็ได้ ย่อยต่อไปอีก

เป็น“.๐๐๐๑”หรือจะ“.๐”เพิ่มไปอีกกี่ระดับก็คือ“การลด”หรือ“การ

เพิ่ม”ของภาวะทั้งหลายไปทีละอัตราเท่านั้นเอง
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 หรอืการลดถอยลงมามทีีส่ดุกค็อื“๐”เป็น“แกนแก่นของท่ีสุด” 

ของ“ความประชุมกัน”หรือ“ร่วมกันเข้า” ซึ่งเป็นที่จบแห่งที่สุด 

 และการก้าวหน้ากค็อืการเพิม่ขึน้ทลีะ“๑”หรือทลีะ“ทศนิยม” 

เท่าที่จะมีได้เป็นได้ตามจริงน้ันๆ ปรุงแต่งกันเข้าหรือ“สังขาร”กัน

เข้าเป็น“กาย”คือเป็น“องค์ประชุม”ตั้งแต่“๒ ภาวะ”ไปเรื่อยๆ

 ความเป็น“กาย”จึงเป็น“กระบวนการของการรวม”และ 

“กระบวนการของการเพิ่มขึ้นๆ”อย่างมีล�าดับที่น่าอัศจรรย์ที่สุด

 เพราะความเป็น“กาย”นี้เองคือ จุดเริ่มต้นของการปรุงแต่ง

หรือ“สังขาร”ทั้งหลาย ที่ผู ้มี“วิชชา”จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงชัดแจ้ง

ชัดเจนได้ตลอด“เหตุ”กับ“ปัจจัย”ที่จะ“ปรุงแต่ง”กันข้ึนตามหลัก 

“ปฏิจจสมุปบาท”ของพระพุทธเจ้าสัมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมด

 “กาย”จงึเป็น“ภาวะ ๒”ของ“รปู”กบั“นาม”คูท่ีย่ิง่ใหญ่ยิง่ทีจ่ะ

น�าพาผู้ศึกษาไปรู้จัก“มนุษย์,เทพ,มาร,พรหม”ได้สัมบูรณ์บริบูรณ์      

 หากคนผู้ใดยังมิจฉาทิฏฐิในความเป็น“กาย”อยู่ ผู้นั้นก็ไม่ได้

เรยีนรูปั้จจยาการของจติ-เจตสกิ-รปู-นพิพาน อันเป็นปรมตัถธรรม

ที่มีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน(ปฏินิสสัคคะ)ไปจนกระทั่งถึงที่สุดแน่ๆ 

เพราะจะไม่สามารถแยกความเป็น“รูป”เป็น“นาม”ของความเป็น 

“กายในกาย”ท่ีเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันบรรลุเข้าไปถึงส่วนที่เป็น 

“เวทนา-จิต-ธรรม”ครบถ้วนบริบูรณ์ได้เด็ดขาด 

 เพราะไปหลงผิด-เข้าใจผิดเสียแล้วว่า ความเป็น“กาย”น้ัน 

จะเพียงเห็นว่า“กาย”ก็แค่พิจารณาส่วนต่างๆของ“ร่าง(สรีระ)” 

หรืออะไรต่างๆภายนอกแล้วก็หมดเรื่องของ“กาย” จึงไม่นับ 

ความเป็น“นาม”ว่า คือส่วนของ“กาย”ด้วย นี่แหละส�าคัญยิ่ง 
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 ค�าว่า“กาย”มันได้ผิดเพี้ยนไป การเรียนรู้ใดๆก็ผิดไปหมด

 ผู้ที่ยังเข้าใจ“กาย”มิจฉาทิฏฐิอยู่ จึงเอาแต่หลงว่า “กาย” 

หมายถึงองค์ประชุมของวัตถุ ของร่างกายภายนอกเท่านั้น ผู้นั้นก็

ไม่สามารถจะเรียนรู้ในขณะปฏิบัติ“กายคตาสติ”ให้มีผล“ละความ

ด�ารพิล่านทีอ่าศยัเรอืนเสยีได้”(ทีท่่านแปลความจากบาลว่ีา	เย	เคหสติา	สรสงั

กปัปา	เต	ปหยีนัต)ิ ในขณะทีม่สีมัผสัภายนอกอยูด้่วย น้ันแหละกจ็ะต้อง

อ่านทะลุเข้าไปถึง“ความเป็นกายในกาย”ภายใน คืออ่านทะลุต่อ

เน่ืองไปถงึ“นามภายใน”ด้วยทันทีท่ีมสัีมผัสภายนอกอยูด้่วยนัน้เอง 

โดยไม่ขาดการสัมผัสภายนอกอยู่ ตามท่ีท่านตรสัไว้ใน“กายคตาสติ

สูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ตั้งแต่ข้อ ๒๙๒ เป็นต้นไป) แน่นอน  

 เป็นต้นว่า ในข้อ ๒๙๔ กค็อื ผูป้ฏบิตัทิีต้่องอ่านเข้าไปถงึจติใจ

เหมอืนทีท่่านตรัสไว้ใน“อานาปานสต”ินัน่เอง กต้็องรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ

ในความเป็นเป็น“กายท้ังปวง”(สพัพกาย) รู้จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิในความเป็น 

“กายสังขาร”(กายสังขารัง)ว่า “กายท้ังปวง”(สัพพกาย)นั้น จะต้องมี 

“ภายนอก”ด้วย ขาด“ภายนอก”ไม่ได้ เช่น จะต้องเป็นผู้รู ้ชัดใน 

ความเป็น“กายทั้งปวงอยู่”(สัพพกายปฏิสังเวที) 

 ใน“อานาปานสติสูตร”เองนี้แหละ ท่านก็ตรัสก�าชับใน 

ความเป็น“กาย”ที่ต้องมีอยู ่ด้วยเสมอแม้ในการปฏิบัติที่ชื่อว่า 

“อานาปานสติ” เช่น “ลมหายใจ”คอื “ส่วนของภายนอก” ทีจ่ะต้อง

มีให้รู้อยู่ด้วยไม่ขาดไป โดยก�าชับไว้ชัดว่า ต้อง“ปฏิสังเวที”คือ  

รู้พร้อมครบทั้งนอกทั้งใน

 ดังนั้น “อานาปานสติ”จึงไม่ใช่การ“หลับตา”ปฏิบัติตัด 

ความรับรู้จาก“ภายนอก” แล้วเข้าไปเรียนรู้อยู่แต่“ภายใน”เป็น 
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เด็ดขาด ไม่ว่าจะนั่งต้ังกายตรงด�ารงสติมั่นอยู่กับที่ก็ตาม ก็ต้อง

มี“ภายนอก”ที่ตื่นรู ้เต็มสติอยู่พร้อมครบทั้งตา,หู,จมูก,ลิ้น‘กาย,ใจ 

ไม่บอดใบ้ส่วนใดของ“ทวาร ๖”เลย

 “กาย”จึงมี“นามธรรม”ร่วมท�างานอยู่ด้วยครบทั้ง“๖ ทวาร” 

หรือ“๖ คู่”อยู่ตลอดกาลปฏิบัติธรรมทีเดียว

 แต่ถ้าไปเข้าใจผิดว่า“กาย”คือ “วัตถุธรรม”ภายนอก ๑ เดียว  

เท่าน้ัน ไม่ม“ีนามธรรม”ร่วมอยู่ด้วย ก็เป็นอนั“ไร้มรรคผล”แน่นอน

 ก็เพราะ“มิจฉาทิฏฐิ”แค่ค�าว่า“กาย”ตั้งแต่ต้นแบบน้ีเอง ผู ้

ปฏิบัติธรรมชาวพุทธจึง“พ้นสักกายทิฏฐิ”สังโยชน์ข้อแรกไม่ได้สักที 

                                 (จบฉบับที่	๒๙๔)

ฉบับที่ ๒๙๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   

 ฉบับนี้เราก็จะยังสาธยายกันถึง ค�าว่า“กาย” ท่ีความหมาย

ของพุทธศาสนาแท้ๆ ตรงๆนั้นหมายเอา “องค์รวมของปสาทรูป ๕ 

กับ โคจรรูป ๕” หรือ“องค์ประชุมของรูปทั้ง	๒	นี้	กับ	นาม” เช่น 

ตากับรูป หรือหูกับเสียง จมูกกับกลิ่น เป็นต้น ก็คือ“กาย” 

 เมื่อ“รูป”กับ“นาม”ประชุมกันเข้า หรือสัมผัสกันเข้าแล้ว

ท�างานตามหน้าท่ีของ“ประสาท”และ“โคจร”เข้า“คู่”กัน ก็จะเกิด 

“วิญญาณ” ท�างานครบความเป็น“กาย” 

 กล่าวคือ “ปสาท”หรือประสาท น้ันเป็นอุปกรณ์ให้ธาตุรู ้

หรือวิญญาณอาศัยท�าหน้าท่ี ส่วน“โคจร”ก็คือ ความเป็นสัตว ์
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ทางวิญญาณ(โอปปาติกะ)เกิดด�าเนินการท�าหน้าที่ขึ้นมา 

 ผู้ที่ยังเข้าใจ“กาย”มิจฉาทิฏฐิอยู่ ยังเอาแต่หลงว่า “กาย” 

หมายถึง องค์ประชุมของวัตถุ ของร่างกายภายนอกเท่านั้น ผู้นั้นก็

ไม่สามารถจะเรียนรู้ในขณะปฏบิตั“ิกายคตาสต”ิให้มผีล ตามทีท่่าน

ตรัสไว้ใน“กายคตาสติสูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ตั้งแต่ข้อ ๒๙๒ เป็นต้นไป) 

แน่นอน 

 เพราะการมสีตพิจิารณาความเป็น“กาย” นัน่กค็อื องค์ประชมุ

ของภายนอกและภายในท้ังหลายท่ีมกิีเลสโลกย์ีร่วมปรงุแต่งอยูเ่รา

ก็จะต้อง“ละความด�ารพิล่าน(ของกิเลส)ที่อาศัยเรือนเสียได้”	ส�านวนนี้

ท่านแปลความมาจากบาลีว่า	“เย	เคหสิตา	สรสังกัปปา	เต	ปหียันติ” 
 ค�าความนี้นั้นหมายความแท้ๆชัดๆก็คือ “ความด�าริที่มีกิเลส

พล่านอยู่กับโลกีย์ ในขณะที่มีสัมผัสภายนอกอยู่ด้วยนั้น ก็ให้

พิจารณาต่อเน่ือง“ความเป็นกายในกาย”เข้าไปถึงภายในกันทันที 

ในขณะทีม่สีมัผัสภายนอกอยู่ด้วยนัน้เอง แล้วปฏบิตัแิยกแยะให้พบ

กิเลสอันเป็นโลกีย์แล้วก�าจัดกิเลสนั้นๆให้ได้

 จงึจะเป็น“การปฏบัิติทีไ่ด้ก�าจดัลดละกเิลสภายนอกหรือกเิลส

หยาบ” หรือ“กิเลสเบื้องต้น”ได้มาตามล�าดับอย่างสัมมาทิฏฐิ

 แต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิเข้าใจเพียงว่า “กาย”คือ “ร่าง”ที่เป็นสรีระ” 

เท่านั้น ก็จะเรียนรู้ปฏิบัติ“กายคตาสติ”กันเพียงแค่หลงระงับอยู ่

แต่อิริยาบถการเคลื่อนไหวภายนอกเท่านั้น  หรือระงับแค่“กาย

วิญญัติ” ไม่มีภาวะของการ“ระงับ“กามฉันทะ”อันเกิดแต่“กาย

สัมผัส”แน่ๆ  ..เห็นมั้ยว่า เหตุก็คือ เข้าใจค�าว่า“กาย”ผิดแท้ๆ

 เพราะไปก�าหนดกันอยู่แต่เพียงว่า “กาย”คือส่วน“ภายนอก” 
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อิริยาบถภายนอกเท่านั้น ไม่มีส่วนของ“ภายใน”เข้าไปร่วมด้วยใน

ความเป็น“กาย” จงึไม่สามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้ริงใน“ปรมตัถธรรม” คือ 

จิต-เจตสิก แล้วจะเกิดปัญญาเรียนรู้“รูป ๒๘ เจตสิก ๕๒ จิต ๘๙” 

ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันและกันอยู่ ได้อย่างไร? 

 และเป้าประเด็นที่จะได้เรียนรู้แล้วละลด“กิเลสกาม”ก็ไม่มี 

 “ปรมตัถธรรม”แท้อนัคอื กเิลสทีเ่กดิอยู่ใน“จติ-เจตสิก”กย่็อม

ไม่ได้เรียนรู้ปฏิบัติละลด“กิเลส”ที่เกิดอยู่กับ“จิต-เจตสิก”นั้นๆแน่ๆ

 “จิต-เจตสิก”หรือ“ใจ”ก็สูงขึ้นมาจากความเป็น“สัตว์”ไม่ได้

 จึงปฏิบัติตนให้เป็น“มนุษย์”หรือเป็น“สัตว์ใจสูง”ขึ้นมาไม่ได้

 ก็จมอยู่ในความเป็น“สัตตาวาส ๙”นั่นเอง ไม่เจริญกว่านั้น

 ความเป็น“สัตว์”หรือเป็น“มนุษย์”จริงๆวัดกันตรงนี้

 ในเมือ่คนทีเ่ป็น“สตัว์ใจสงู”โดยก�าหนดภาษาเรียก“มนษุย์”ว่า

มี“ใจสูง” แต่“ใจไม่สูง”จริงตามที่ก�าหนดหมายกันไว้ จงึไม่ใช่มนุษย์

 “ใจของคน”ผู้นั้น กลับไม่ได้เริ่มเรียนรู้ปฏิบัติตนให้“ใจสูง” เม่ือ

มีแต“่ใจไม่สูง” มีแต่“ใจต�่า” หรือ“ใจชั่ว-ใจทราม” กว่าที่ก�าหนดไว้

ให้เรียกว่า “มนุษย์” แต่“ใจ”ของผู้นั้นมันไม่ใช่แล้ว พระพุทธเจ้า 

จึงตรัสว่ายังเป็น“สัตว์”อยู่

 “สัตว์”ในที่น้ีหมายเอาความเป็น“สัตว์โอปปาติกสัตว์”

 “สัตว์โอปปาติกะ” ก็คือ สัตว์ดังว่านี้ ไม่ใช่หมายเอา“รูปร่าง” 

หรอื“ร่างกาย”เป็นสตัว์ แต่หมายเอา ความมี“ใจทราม-ใจชัว่-ใจต�า่-

ใจไม่สูง”นี้ต่างหากเป็น“สัตว์”ท่ีแต่ละคนต้องเรียนรู้ และก�าจัด 

“ความเป็นสตัว์”ของตนๆ ให้หมดสิน้จนเกลีย้งความเป็น“สัตว์”ตาม

ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ใน“สัตตาวาส ๙”
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 ผู้มี“ใจ”ไม่สูงจริง แต่ใจต�่า หรือใจช่ัว หรือไม่ก็ใจทรามน้ี 

คือ สัตว์ที่มีร่างกายเรียกโก้ๆว่า“มนุษย์”หรือ“คน” แต่ใจไม่สูงจริง 

ใจต�่า ใจชั่ว ใจทราม นี้เองที่แท้ๆ ของคนที่มีความเป็น“สัตว์”

 “ใจ”นั้นแหละ“เป็นสัตว์จริงๆ” เรียกว่า“สัตว์โอปปาติกะ คน

มีใจสัตว์ก็เรียกว่า“ผี” ว่า“มาร” ว่า“เปรต” ว่า“สัตว์นรก” ฯลฯ

 หรอืแม้แต่“เทวดา”กเ็ป็น“สัตว์”ท่ีต้องดบัด้วย นีค่อืแบบพทุธ

 นี่คือ ผีแท้ๆที่คนหลงเป็นเทวดาจริงๆ แล้วก็หลอกคน หลอก

โลกอยู่ อย่างเป็นจริง มีจริง จนได้ชื่อว่า “เทพบุตรมาร”(เทพผี )

 สัตว์โอปปาติกะจึงคือ“ใจคน”ท่ีเป็นสัตว์ผีหรือเทวดา ซึ่งจะ

ต้องศึกษาและ“ดับ”ให้ได้ “ดับ”ได้สนิทเด็ดขาดก็เป็น“อรหันต์”

 “สตัว์ทางจติวญิญาณ”ขอย�า้นะว่าเป็น“ใจทราม-ใจชัว่-ใจต�า่-

ใจไม่สูงจริง”นี่เอง ที่เราก�าลังหมายถึง เป็น“ใจคน” แต่เป็น“ใจ” 

ที่ไม่สูง ใจต�่าแท้ๆ แล้วหลอกว่า เป็น“มนุษย์”

 คนที“่ใจไม่สงู”นีเ่อง คอื “สตัว์”ท่ีร้ายแรงเลวช่ัวกว่าเดรัจฉาน 

 ชัดเจนแล้วนะว่า เราจะเรียนความเป็น“สัตว์ทางใจ” หรือ 

“สัตว์ทางจิตวิญญาณ”

 ถ้าความเป็น“สัตว์ในวิญญาณ-ในจิต”(สัตว์โอปปาติกะ) ผู้นั้น 

ก็ยังไม่ได้เรียนรู้ใน“องค์รวม(กาย)หรือองค์ประกอบ(กาย)ของรูป 

(ภาวะที่ถูกรู ้ ) กับนาม(ภาวะเป็นธาตุรู ้ )” ซึ่งมีทั้ง“ภาวะของรูปและ 

ภาวะของนามปรุงแต่งกันอยู่”(สังขาร) อันเป็นภาวะที่เกิดจริงมีจริง

ในตัวคนตัวเรา โดยมี“ปสาทรูป”เป็นเหตุ มี“โคจรรูป”เป็นปัจจัย 

เป็นต้น โดยเฉพาะขณะเรามี“สัมผัส”หลัดๆอยู่โทนโท่ ในปัจจุบัน จึง

ปรากฏเป็น“ธาตรุู”้ ในตวัเรา พระพทุธเจ้าตรัสเรยีก “ธาตรุู”้ตวันีว่้า 
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“วิญญาณ” ตัวนี้เองที่ส�าคัญที่จะจัดการได้  

 “วิญญาณ”ตัวนี้พระพุทธเจ้าตรัสส�าทับหนักแน่นไว้ชัดว่า 

“วญิญาณอาศยัปัจจยัประชมุกนัเกดิข้ึน	ความเกดิแห่งวญิญาณเว้น

ปัจจัย	มิได้มี”(มหาตัณหาสังขยสูตร	พระไตรปิฎก	เล่ม	๑๒	เริ่มจากข้อ	๔๔๐	เป็นต้นไป)

 ท่านไม่ได้ส่งเสรมิให้ไปเสยีเวลากบัวญิญาณทีล่อยไปออกจาก

ร่างนั้นเลย มีแต่เน้นว่า ถ้าตายไป โดยมีอกุศลมีบาป ก็ไปตกนรก

แล้วก็ทรงสอนให้จัดการ“ดับเหตุ”ที่จะไปตกนรก ซึ่งต้องจัดการ 

ให้ได้จรงิตัง้แต่ทีม่ชีวิีตเป็นๆนี ้ณ ปัจจบุนันี ้ไม่ได้เน้นสวรรค์เลย ไม่

ได้ต้องไปมัวหลงศึกษาหาสวรรค์-สร้างสวรรค์อยู่ ให้เสียเวลาเลย   

 หวัใจศาสนาคือ “ทุกข์”ต่างหาก ตรัสว่าเป็น“อรยิสจั”ด้วยซ�า้

 เพราะ“สวรรค์”คือ“มายา” คนหลง“สวรรค์”ว่าเป็น“สุข” 

ที่แท้เป็นของหลอก เป็นเท็จ(อลิกะ) พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า 

“สุขัลลิกะ” คือ“สุข + อลิกะ(เท็จ)” สุขหลอกๆ มีแต่เป็น“ภพ” ซึ่ง 

ไม่เที่ยง(อนิจจัง) เป็นทุกข(์ทุกขัง) ไม่มีตัวตน(อนัตตา) ที่คนต้องพิสูจน์

 พสิจูน์“สตัว์นรก”กนัให้ลกึซึง้ อย่าหลงว่าเป็น“สวรรค์”อยู่เลย

 เพราะ“ภพสวรรค์”คือ“แดนมายา” ที่แท้คือ“แดนนรก”

 มันกระดาษแผ่นเดียวกันแท้ๆ แต่มี“๒”หน้าจริงๆ แยกไม่ได้   

 “สัตว์นรก”นี้ผิดกับ“สัตว์สวรรค์”ที่คนโง่ท�า“นรก”ใส่ตน นั่น

คอืท�า“กิเลส”บ�าเรอตน กิเลสก็ได้อาหารสิ ก“็ปถุ”ุคอื(กเิลส)อ้วน,โต, 

มากขึ้นๆ กิเลสจึงหนาขึ้นๆๆเพราะอวิชชา แล้วก็หลงใหลยึดมั่น 

เหนียวแน่นตกผลึกลงเป็น“อนุสัย-อุปาทาน” ยิ่งแน่นยิ่งหนาไป 

ด้วยความเป็น“ภพ”แห่งความหลงยึดติดแท้ๆ 

 ก็“สวรรค์”นี่แหละคือ “ภพ”  “ภพ”ก็ยิ่งหนายิ่งแน่นๆๆๆ
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 “สวรรค์”หรือ“นรก”มันก็“ตัวเดียวกัน”ที่มันแปลงตัวอยู่

 เพราะมัวเมาหลงแต่สร้าง“สวรรค์ลวง”นี่แหละใส่จิตใจตน

 ในใจในจิตจึงมีแต่“ความติดยึดหนาแน่น”เข้าไปๆๆๆๆ

 ความติดยึดคือ อะไร?  ความยึดติดคือ “กิเลส”

 “ติดสวรรค์”นี้แหละคือ “กิเลสอนุสัย” ที่สั่งสม“ภพ”ยิ่งๆขึ้น 

 เลยกลายเป็น“ภพ”คือ“นรก”คงทนแน่นนาน เป็นอนุสัย-

อุปาทาน  ส่วน“สวรรค์”นั้นมันเป็นแค่“ภพจร” ไม่ใช่ตัว“ภพจริง”  

เป็นแค่“อารมณ์จรที่เกิดจากการบ�าเรอ” ซึ่งฉาบฉวย มาเร็ว ไปเร็ว 

จึงไม่เกิดสั่งสมตกผลึกสถิตเสถียร ชื่อว่า ของหลอก..เท็จ

 แต่ไม่เรียนรู้“อาการ”ของมันให้รู ้จักรู้แจ้งรู้จริงให้ได้

 ซึ่งเป็นอาการของ“จิต-เจตสิก”หรือ“วิญญาณ”ทั้งสิ้น

 “ผี”ก็วิญญาณ “เทวดา”ก็วิญญาณ  “ผี”คือ “วิญญาณโง่”

 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาปฏบิตัจิดัการตรงที“่วญิญาณ” 

จะเกิดจะมีได้ ก็เมื่อมี“ปัจจัยปรุงแต่งกันอยู่”(สังขาร)เท่านั้น     

 นัน่กค็อื ถ้าไม่ม“ีปสาทรปู”(ตาหจูมกูลิน้กาย)และ“โคจรรปู”(รปูเสยีง

กลิ่นรสโผฏฐัพพะ)ที่เป็น“ปัจจัย”ของสัตวโลกเข้าท�าหน้าที่ร่วมกันแล้ว 

“วิญญาณ”มิได้มี

 ท�าความเข้าใจความเป็น“วิญญาณ”ให้ดีให้ชัดๆ มิฉะน้ันจะ

เหมือนอย่างภิกษุสาติที่ถูกพระพุทธเจ้าบริภาษเอาหน้าแหกนะ

 ทีส่�าคญั จะไปหลงละเมอ“เหน็”หรอืได้เรียนรู้กนัแต่“วญิญาณ

ผ-ีวญิญาณเทวดา”ทีไ่ม่ใช่“ความจริง” เพราะเป็นแค่“ความจ�า” เป็นแค่ 

“สัญญา” ยังไม่ถึงขั้น“วิญญาณ” ซึ่งแตกต่างจาก“วิญญาณ”

 “วิญญาณ”นั้นต้องมี“สัมผัสภายนอก”ในปัจจุบันด้วยเสมอ
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 ส่วน“สัญญา”นั้น มี“สัมผัสภายนอกหรือสัมผัสภายใน”ก็ได้  

 “ธาตุรู้”ที่ช่ือว่า“วิญญาณ”นี้ เป็น“ธาตุ”แห่ง“ความจริง”ใน

ปัจจุบันนั้นๆ เป็น“ธาตุที่ยังไม่ปรากฏเพศ” เป็น“นปุงสกลิงค์”

 แต่“สัญญา”นั้นเป็น“ธาตุ”แห่ง“ความจ�า” ซึ่งมีลักษณะเพศ

หญงิ เป็น“อติถีลิงค์” คือ โดยตวั“สัญญา”เองกย็งัเป็นภาวะทีม่ธีาตุ

แห่ง“การเกิด”(ชาติ)อยู่ ยังไม่ใช่ธาตุที่“หยุดเกิด” นั่นคือ ธาตุจิตตัว

นี้ยังไม่เป็น“เอกัคคตา” อาการจิตหรืออาการของธาตุยังไม่เป็น 

“เอกบุรุษ” ยังเป็น“ธาตุรู้”ที่ยังไม่สงบ-ยังไม่ดับกิเลส นั่นเอง

 ซ่ึง“สัญญา”ตัวนี้ เป็น“ธาตุรู้”ที่จะต้องท�าหน้าที่“ก�าหนดรู้” 

และท้ังเป็น“ความจ�า” ช่วยการปฏบิตัเิรยีนให้รู ้ชนดิทีรู่จ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ

ตั้งแต่ต้น..ไปตลอดจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งที่สุด“สัญญาเวทยิตนิโรธ” 

(ก�าหนดรู้เวทนาในเวทนาจนกระทั่ง“แจ้ง”(สัจฉิ)ในนิโรธ)กันทีเดียว จึงจะ“เห็น”

 ชนิดที่“เห็น”แบบรู้จัก“วิญญาณ”ที่เกิดจาก“สัมผัส”และเห็น

ในปัจจุบันนั้นๆ ตั้งแต่“กายวิญญาณ”ท�าให้รู้แจ้งจนกระทั่งรู้จริง

ละเอียด(นิปุณา)ในความเป็น“จิต-เจตสิก-รูป(ถ้วนทั้งรูป ๒๘) โดยการ

ก�าจัด“อกุศลจิต” ตั้งแต่หยาบ-กลาง-ละเอียดเจริญข้ึนไปเรื่อยๆ 

จนกระทัง่ถงึ“มโนวญิญาณ”สดุท้ายกก็�าจดั“อาสวะ”สิน้หมด กระทัง่

ถึงท่ีสุด“นิพพาน” ชนิดที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“นิพพาน” มีของจริงที่เป็น 

ภาวะจริงท่ีชื่อว่า“นิพพาน”น้ันปรากฏอยู่โทนโท่ ให้เราผู้ปฏิบัติ 

“เห็น” ด้วย“สญัญา”ขัน้สงูของตวัผูป้ฏบิตัเิอง “นพิพาน”นัน้แสดง 

“ความจริง”ของ“ความเป็นนิพพาน”อยู่ ภาษาคือ “สัญญา เวทยิต 

นิโรธ”

 เช่น “สญัญา”..ก�าหนดรูอ้าการของ“เวทนา”ท่ีอยู่ในภาวะของ



110 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

ความเป็น“นิโรธ” มีหน้าที่ก�าหนดรู้“นิโรธ”หรือ“นิพพาน” ที่ภาษา

บาลีว่า “สัญญา เวทยิต นิโรธ”นั้นแหละ 

 “สัญญา”จึงเป็นภาวะ“นิโรธหรือนิพพาน”เสียเอง ไม่ได้ 

 “สัญญา”แค่ยังเป็นพลังงานเคล่ือนไหวอยู่ ยังมีอิริยาบถอยู่ 

ยังถึงกับดิ้นรนอยู่ ยังไม่นิ่ง ยังไม่หยุด ยังเป็น kinetic energy ยัง

ไม่ใช่ potential energy อันเป็นพลังงานศักย์ ที่นิ่งอยู่ ที่สงบอยู่ 

หรือสงบได้แล้ว พักการเกิดได้บ้างแล้ว หรือดับได้แล้ว ซึ่งไม่ใช ่

ผู้ท�าการเกิดสัมบูรณ์แล้ว แต่มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่ ด้วยซ�้า

 ส่วน“วญิญาณ”นัน้ต้องรวมเอาจติ-เจตสกิอืน่ๆด้วย เมือ่หมด

กิเลสแล้วหยุด แล้วนิ่ง จะเป็นภาวะ“ถูกรู้”ได้ง่าย ได้เต็ม ได้ชัด 

 “สญัญา”จึงท�าการด้วยหน้าท่ีก�าหนดรู้“กายวญิญาณ” ตลอด 

ไปถึง“จิต”(ซึ่งก็ไม่ใช่อ่ืนไปจาก“กาย หรือจิต-มโน-วิญญาณ”เลย) จนลึกสุด 

ถึงขั้น“มโนวิญญาณ”เสียเอง ของตนเองในตนเองได้

 “วญิญาณ” กับ “สัญญา” อยู่กันคนละฐานะด้วยประการฉะน้ี

 ชัดเจนขึน้มัย้ว่า “วิญญาณ”นัน้คนละภาวะกบั“ธาตรุู”้ทีเ่รยีก 

ว่า “สัญญา” มีนัยะที่ละเอียดสุขุมรูปยิ่งอย่างไร?

 “สัญญา”จึงเป็น“อิตถีลิงค์” คือ ภาวะท่ียังไม่หยุดน่ิง ยัง

เคลือ่นไหว ยงัดิน้รนแส่หาตามพระวจนะ ซึง่ยงัไม่ใช่ภาวะ“ปงุลงิค์”

 ยังท�า“นปุงสกลิงค์”ด้วยวิชชาให้เป็น“ปุงลิงค์”ยังไม่ได้

 “วิญญาณ”นั้นอยู่ในภาวะ“นปุงสกลิงค์”ยิ่งกว่า“สัญญา” 

ส�าหรับผู้มี“วิชชา”ก็จะท�าให้จิตตนเองไม่อยู่ในภาวะ“อิตถีลิงค์” 

 เป็น“ปุลิงค์”เด็ดขาดได้ที่สุด ยั่งยืนถาวรตลอดกาลนิรันดร

 ส่วนผู้ยัง“อวิชชา” คือผู้ที่ท�าให้เป็น“ปุงลิงค์”ไม่ได้เด็ดขาด 
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 แม้ท�าได้ก็ได้แบบ“สมถะ”อันเป็นได้แค่ช่ัวระยะหน่ึงเท่าน้ัน 

อาจจะท�าได้นาน จนหลงว่าเป็น“นิรันดร”ก็ได้ หลงกันปานนั้นเลย

 ยงัไม่รูจั้กรู้แจ้งรู้จริง“ตวัอัตตาหรือตวักเิลส”แล้วฆ่าตวันีต้าย

 “อัตตา”หรือ“อาตมัน”ก็คือ“เทฺว”ที่มีภาวะ“๒”ให้ปฏิบัติ

 ภาวะ“๒”นั้นคือ “จิต” กับ “กิเลส” ผู้แยกได้ก็ก�าจัดกิเลสได้

 “ปุงลิงค์” น้ันคือ ภาวะที่ก�าจัดกิเลสให้ตายหรือหยุดน่ิงได้ 

หยุดเคลื่อนไหวได้ เป็น“เอกัคคตจิต”ได้ จึงชื่อว่า “อุตตมบุรุษ” ชื่อ

ว่า “เอกบุรุษ” เพราะกิเลส“ดับหรือตายสนิท”ยั่งยืนถาวรนิรันดร 

 จากการปฏิบัติที่มีสัมผัสเป็นปัจจัยหลัดๆปัจจุบันโทนโท่ และ

มีทฤษฎ(ีหรืออุบายเครื่องออก)ก�าจัด“กิเลส”ถูกตัวมันและตายแท้

 การปฏิบัติธรรมจึงต้องอยู่ในโอกาสที่มี“สัมผัส”เป็นปัจจุบัน 

ในขณะที่เป็น“วิญญาณ” ไม่ใช่แค่อยู่ในฐานะ“สัญญา”เท่านั้น

 การ“หลับตา”ปฏบิตัจิงึเป็นการปฏบิตัธิรรมทีย่งั“มจิฉาทฏิฐิ”

 แม้จะ“ลมืตา”อยู่แท้ๆ ถ้าไม่มสีตติืน่เตม็เป็น“ชาครณ”ก็ยงัไม่

สามารถจะปฏิบัติธรรมที่มีประสิทธิภาพบริบูรณ์ได้

 “ชาครณ”นัน้คือ “ผู้มีสตติืน่เตม็เป็นอ�านาจทีพ่ลงัครบถ้วนทัง้

ภายนอก-ภายใน ทั้งใน“กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม”

 วิญญาณที่อยู่ในฐานะปฏิบัตินั้น“มี”ได้ในขณะที่“ปสาทรูปกับ

โคจรรปู”เป็นปัจจยั“สัมผัส”กันข้ึน ก็จะ“มวิีญญาณ”	ตามพระวจนะ

ที่ว่า	“วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุม(กาย)กันเกิดขึ้น” จึง“มี”(โหติ)

 ถ้าไม่มี“ปัจจัย”สัมผัสอยู่ จะไม่ใช่“วิญญาณ”ท่ีจะปฏิบัติ

 ก็เป็น“วิญญาณ”ท่ีล่องลอยเป็น“สัมภเวสี” ซึ่งยังไม่มีตา, 

หู,จมูก,ลิ้น,กาย,ใจมาเป็นปัจจัย“ประชุมกัน”เป็น“เทฺว”ให้ปฏิบัติ 
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 ต้องมตีากบัรปู หรอืมหีกูบัเสยีงเป็นต้น คอื มปัีจจยัร่วมกนั(กาย, 

เทฺว)เยี่ยงนี้ จึงจะนับว่า “วิญญาณ”เกิดขึ้น(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๖๒)

 แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงส�าทับว่า “ความเกิดแห่งวิญญาณ	 

เว้นจากปัจจัย	มิได้มี” (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๒ ข้อ ๔๔๐-๔๔๔) 

 ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๖๒ หรือในเล่มอื่นอีก ก็ม ี

พระวจนะชัดอยู่แล้วว่า	เพราะอาศัยตากับรูป	จึงเกิด“วิญญาณ” 

ที่ช่ือว่า“จักขุวิญญาณ”	หรืออาศัยหูกับเสียง จึงเกิด“วิญญาณ”ที ่

ช่ือว่า	“โสตวิญญาณ” เป็นต้น ความประชุม	๓	ประการน้ีโดยม ี

ผัสสะ(สัมผัส)	หรือเรียกง่ายๆว่า “สัมผัส ๓” คือ องค์ประชุม(กาย)

ของ“ตา(จักขุ ) + รูป (สิ่งที่ถูกรู ้) + วิญญาณ” ๓ ประการน้ีรวมกัน

เกิด“กายวิญญาณ”  

 นี้คือ “ความจริง(สภาวะ)”  มิใช่แค่“ความจ�า(สัญญา)”   

 ส่วน“ความจ�า”นัน้เป็น“สญัญา”หรอืธาตรู้ทีท่�าหน้าท่ี“ก�าหนด

รู้-หมายรู้”ได้ ทั้งภายในจิต-เจตสิกทั้งหลาย โดยไม่ต้องอาศัย“ตา, 

หู,จมูก,ลิ้น,กายภายนอก” หากจะเกิดเป็นสัตว์ก็เป็นได้แค่“สัตว์ใน

รูปภพ-อรูปภพ” ไม่ใช่สัตว์เต็มสภาพ“โอฬาริกอัตตปฏิลาโภ”(สภาพ 

ที่ได้อัตตาอย่างหยาบครบภายนอกภายในอยู่)	

 ไม่มีตา,หู,จมูก,ลิ้น,กายท่ีเป็นภาวะเป็น“ภายนอก”มันก็เกิด  

เกิดง่าย เกิดได้มากกว่า“วิญญาณ” และไม่ดับทันทีเมื่อจบสัมผัส

เหมือน“วิญญาณ”อีกด้วย 

 ซึ่ง“รูปภพ-อรูปภพ”น้ันเป็นได้แค่“สัตว์โอปปาติกะ”ท่ีช่ือว่า 

“มโนมยอัตตา หรืออรูปอัตตา”ที่เป็น“สัตว์ในภายในจิต”เท่านั้น

 แม้แต่“สัตว์”ที่ชื่อว่า“มโนมยอัตตา”ท่ีสามารถเป็นได้ท้ัง 
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“สตัว์ทีเ่กดิภายนอก“กไ็ด้ “สตัว์ทีเ่กดิภายใน“กไ็ด้ ก็ยงั“ไม่เป็น”เลย 

ยังเป็นได้แค่“สัตว์ที่เกิดในภายใน”เท่านั้น

 ที่จริง“สัญญา”เป็นอาการของ“วิญญาณ”ด้วยซ�้า เป็น

“เจตสิก”หนึ่งในเจตสิกทั้งหลาย 

 “สัญญา”จึงไม่ใช่“วิญญาณ” แยกกันได้ตรงที่มี“ปัจจัย” 

ภายนอก กับภายในนี้ให้ชัดๆกันเถิด

 เพราะไปหลงผิดตัดสัมพันธ์ ไม่มีสัมผัสกับส่วน“ภายนอก” 

แล้วไปหลงผิดว่า “ภาพ” ที่เห็น หรือ“ภาวะ”ที่สัมผัสรู้อยู่เฉพาะ

ภายในเท่านัน้คอื“ความจริง” โดยไม่มส่ีวนทีเ่ป็น“ภายนอก”เลย จงึ 

หลงผิดยึดแค่“สัญญา”ว่า เป็น“วิญญาณ”ครบเต็ม“ความจริง”

 ที่แท้นั้น “สัญญา”เป็น“เจตสิกส่วน ๑ ของวิญญาณ”แค่นั้น 

 “สัญญา”เป็นแค่“ความจ�า” ยังไม่ใช่สภาวะ“วิญญาณ”เต็มๆ  

 ก็หลงงมจมอยู่แต่กับ“สัญญา”คือ“ความจ�า”ว่าเป็น“ความ

จริง”ทั้งหมด ซึ่งที่จริงยังไม่ได้เห็น“ความจริง”ครบ“วิญญาณ” 

ทั้งหมดที่มีตา,หู,จมกู,ลิ้น,กายของคนอื่นทั่วไปเขาเห็นได้ด้วยเลย 

 ผู้ที่มีแต่นั่งสมาธิหลับตาปฏิบัติกันอยู่แต่“ภายใน”ของตน จึง

มแีต่อยูก่บั“ความจ�า” ไม่ได้อยูก่บั“ความจรงิ” ไม่ได้ปฏบิติักบั“ความ

จริง” จงึไม่ได้เรียนรู้“ความจริง”ท้ังหมดของ“วญิญาณ” โดยเฉพาะ

เริ่มต้ังแต่“กายวิญญาณ” เป็นการลัดข้ันตอน ก็ไม่มีสิทธิ์เกิด 

“ปัญญา”ที่เป็นความรอบรู้ใน“กองสังขาร”มองเห็นตามเป็นจริง	

หรือไม่มีสิทธิ์เกิด“ปัญญา”ที่เป็นธาตุรู้ความจริงตามความเป็นจริง	

ตั้งแต่“สังโยชน์ข้อที่ ๑”ตามล�าดับ“ต้น-กลาง-ปลาย”อยู่ชัดๆโต้งๆ

       (จบฉบับที่	๒๙๕) 
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 “โลกียสมาธิ”นั้น

เป็นของศาสนา“เทฺวนิยม”ทั้งหลาย	

หรือแม้ไม่นับว่าอยู่ในศาสนาก็ตาม

ก็เป็น“สมาธิ”อื่นๆที่ไม่ใช่“โลกุตรสมาธิ”

 “โลกุตรสมาธิ”จึงเป็น“สมาธิ”

เฉพาะของศาสนาพุทธเท่านั้น	

ไม่ทั่วไปของสากล

หรือไม่ใช่“สมาธิ”ปุถุชนที่เป็นสาธารณะ
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ฉบับที่ ๒๙๖  มีนาคม  ๒๕๕๘

 ต่อจากฉบับที่แล้วกันเลย ฉบับที่แล้วจบลงตรงที่ว่า...

 ผู้ที่มีแต่นั่งสมาธิหลับตาปฏิบัติกันอยู่แต่“ภายใน”ของตน จึง

มแีต่อยูก่บั“ความจ�า” ไม่ได้อยูก่บั“ความจรงิ” ไม่ได้ปฏบิติักบั“ความ

จริง” จงึไม่ได้เรียนรู้“ความจริง”ท้ังหมดของ“วญิญาณ” โดยเฉพาะ

เริ่มตั้งแต่“กายวิญญาณ” เป็นการลัดข้ันตอน ก็ไม่มีสิทธิ์เกิด 

“ปัญญา”ที่เป็นความรอบรู้ใน“กองสังขาร”มองเห็นตามเป็นจริง 

หรอืไม่มสีทิธิเ์กดิ“ปัญญา” ทีเ่ป็นธาตรูุ้ความจรงิตามความเป็นจรงิ

ตั้งแต่“สังโยชน์ข้อที่ ๑”ตามล�าดับ“ต้น-กลาง-ปลาย”อยู่ชัดๆโต้งๆ 

 “หลบัตา”ปฏบิตักิไ็ด้“สมาธ”ิแบบหนึง่ ม“ีความจริง”แบบหน่ึง   

เป็นแบบ“โลกียสมาธ”ิท่ีมกัีน“สามญั”ท่ัวไปของสากลหรอืสาธารณะ 

 “โลกียสมาธิ”ไม่จ�าเป็นจะต้องได้รับ“ความรู้”หรือ“วิชชา” 

ตามแบบของพระพุทธเจ้าเลย เพราะไม่ใช่“สมาธิ”แบบ“วิสามัญ” 

 “โลกยีสมาธ”ินัน้เป็นของศาสนา“เทฺวนยิม”ทัง้หลาย หรอืแม้

ไม่นบัว่าอยูใ่นศาสนากต็าม กเ็ป็น“สมาธ”ิอืน่ๆท่ีไม่ใช่“โลกตุรสมาธ”ิ

 “โลกุตรสมาธิ”จึงเป็น“สมาธิ”เฉพาะของศาสนาพุทธเท่านั้น 

ไม่ทั่วไปของสากล หรือไม่ใช่“สมาธิ”ปุถุชนที่เป็นสาธารณะ

 เพราะ“โลกุตรสมาธิ”นั้นจะต้องได้รับ“ความรู้”หรือ“วิชชา” 

ถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าผู้“ธรรมสามี”แท้ โดยการเรียนรู้ให้ 
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“สมัมาทฏิฐ”ิแล้วท�า“กรรม”ของแต่ละคนเองเป็นการ“สืบเผ่าพนัธุ์”

 “โลกุตรสมาธิ”เป็น“สมาธิ”ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามหลัก 

“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”ซึ่งต้อง“สัมมาทิฏฐิ”จริงๆ 

 โดยเฉพาะ“อปัณณกปฏิปทา ๓”ช้ีชัดยืนยนัอยูแ่ท้ๆนีต้้อง“ม”ี

 ไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติตามหลัก“หลับตา”สามัญทั่วไปเลย 

 เห็นความแตกต่างที่น�ามาอ้างอิงนี้มั้ย? ว่า “สมาธิ”แบบหนึ่ง 

“ลืมตา”ปฏิบัติ ย่อมได้“ความจริง”เป็นแบบ“โลกุตรสมาธิ”ที่ผู้จะมี

ได้ต้อง“สมัมาทิฏฐ”ิตามหลัก“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”อยูโ่ต้งๆจงึจะเป็น 

“วิชชาจรณสัมปันโน”ในศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

 “สมาธิ”จึงมี ๒ ชนิด คือ   ๑.“สมาธิ”แห่ง“ความจริง” 

 กับ ๒.“สมาธิ”แห่ง“ความจ�า”

 แต่การท�า“สมาธิ”ท่ี“หลับตา”เข้าไปอยู่ในภวังค์ก็มีอุปการะ

มากถ้าสัมมาทิฏฐิ ซึ่งอาศัยท�า“เตวิชโช”(ปุพเพนิวาสานุสติญาณ-จุตูปปาต 

ญาณ-อาสวักขยญาณ) จาก“ความจ�า”นี่แหละจะได้“อธิปัญญาสิกขา” 

ใน“เตวิชโช”มี“ปุพเพนิวาสานุสติญาณ-จุตูปปาตญาณ” เป็นการ

ตรวจสอบมรรคผลที่ได้ปฏิบัติมาของตนเอง เหมือนการตรวจสอบ 

บัญชีว่า ถูกต้องบริบูรณ์แน่นะ  ไม่เช่นนั้น ไม่มีผลมาก ไม่เจริญเร็ว 

จะไม่ถึง“อาสวักขยญาณ”ง่าย หากไม่มี“ปุพเพนิวาสานุสติญาณ-

จุตูปปาตญาณ”ก็เหมือนคนท�าธุรกิจท่ีไม่ท�าบัญชี ไม่มีบัญชีดู ก ็

ไม่รู้รายละเอียดของผลได้-ผลเสียที่ท�ามาแล้วจริง 

 ซึ่งผู้มีสัมมาทิฏฐิ ก็จะใช้“สมาธิ”แบบนี้ร�าลึกเอาความจ�า 

ข้ึนมาท�า“เตวิชโช” เพื่อตรวจดูจาก“ความจ�า”ที่เคยปฏิบัติผ่าน 

มาแล้ว ก็จะเป็นอุปการะมากให้แก่ตน ทวนดู“ความจริง”ต่างหาก
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 มิใช่ไปหลงงมงายอยู่กับ“ความจ�า” แล้วก็พาลหลงละเมอ 

เพ้อไปกับผลข้างเคียงของพลังงานจิตที่มีได้ในสมาธิแบบภวังค์น้ี

สาระพัดที่มันจะหลอกให้ออกไปหา“เดรัจฉานวิชา” ซ่ึงมันหลอก

หลากหลายไม่มีประมาณ ต่างก็“โมหะ(หลงเลอะ)”กันไปนับไม่ถ้วน 

 ผู้ไม่สมัมาทฏิฐ ิหรอืมจิฉาทฏิฐใินวธิปีฏิบตัขิองศาสนาพทุธกนั

แบบหลับตาเข้าภวังค์นี้ ซึ่งทุกวันนี้มีมาก มากจนเกือบจะหมด 

ทั่ววงการพุทธศาสนาแล้วกระมัง 

 ซึ่งในวงการพุทธที่เล่าเรียนกันอยู่ แม้จะไม่เล่าเรียนก็ได้ยิน

ได้ฟังกันมา ต่างยนืยนักันทั้งนัน้ว่า หลกัใหญย่ิง่ของการศกึษาพทุธ

คือ “ศีล-สมาธิ-ปัญญา”	แต่..ล้วนยัง“ไม่สัมมาทิฏฐิ”กันอยู่แทบทั้ง

นั้นอีกแหละ เท่าที่เห็น (ขออภัยที่พูดหนักจัดไป คือ กวาดทิ้งอื่นๆไปทั้งหมด)

 เพราะ“เหน็”อยูโ่ต้งๆ ทีเ่ป็นทีมี่กนัอยูท่ัว่ไปทัง้หลายในวงการ

พุทธศาสนา นับตั้งแต่“การถือศีล” ก็ไม่เห็นเอา“ศีล”มาเป็นหลัก

ปฏิบัติหรือเป็นบาทฐานในการปฏิบัติเพื่อให้เกิด“สมาธิ”หรือเกิด 

“อธิจิต”อย่างยืนยันกันชัดๆจริงๆเป็น“ความจริง”กันเลย 

 จึงมิจฉาทิฏฐิกันไป แล้วจะเกิดจะได้“ความจริง”กันตรงไหน

 เพราะในวงการพทุธศาสนาทุกวันนีก้ไ็ปมวัหลงผดิสอนกนัแต่

ว่า ปฏิบัติ“ศีล”นั้น จะมีผลมีอานิสงส์กันก็แค่ทาง“กายกรรม”กับ 

“วจีกรรม”เท่านั้น จะมีผล ๒ อย่างนี้เท่านั้น ยืนยันยังงั้นเลย! 

 ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ให้ใจเกิด“สมาธิ”ได้ ปฏิบัติ“ศีล”ไม่เกี่ยว

กับ“ใจ” ไม่เกี่ยวกับ“สมาธิ”หรือ“อธิจิต”เลยเป็นอันขาด 

 ใครอยากได้“สมาธิ”ให้“หลับตา”เข้าไปอยู่ในภวังค์เพ่งกสิณ

อย่างใดอย่างหนึ่งมีกสิณ ๔๐ โน่น จึงจะได้“สมาธิ” 
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 ก็เห็นแต่สอนกันอย่างนี้ กันทั้งนั้น 

 แถมสอนเน้นซ�้าตอกย�้าเข้าไปเสียอีกว่า “อย่าให้จิตออกไป

นอกตัว	ให้สะกดจติไว้ในภวงัค์นีใ้ห้ได้	อย่าให้ออกไปข้างนอกเดด็ขาด”	

 ตีกรอบเน้นหนักเน้นหนากันถึงขนาดนี้

 ไม่ให้จิตออกมารับรู้กับภายนอกตาหูจมูกล้ินหรือ“กาย”อัน

เป็นภายนอกกันเลย

 “ศีล”ก็อยู่แต่ภายนอกส่วนหนึ่ง อย่าเกี่ยวกัน “จิต”ก็ไปอยู่

ส่วนจิต อยู่ภายในเท่านั้น แล้วหาทางสะกดจิตเข้าไป หรือท�าให้จิต

หยุดนิ่งๆให้ได้ และที่สุด..ไม่ให้“จิต”รับซับทราบอะไรเลยได้-ดับมืด

ไปเลยได้ คือดีสุด  

 เห็นไหมว่า สุดโต่งกันถึงขนาดนี้จริงๆ

 ซึ่งขัดแย้งชัดๆโต้งๆกับพระวจนะของพระพุทธองค์ตรัส  

ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๑ และข้อ ๒๐๘ ที่ว่า “ศีล”นั้นมีผลมี

อานิสงส์ท�าให้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ(อวิปปฏิสาร) ท�าให้ใจเบิกบานยินดี

(ปามุชชะ) อิ่มใจ(ปีติ) ใจสงบจากกิเลส(ปัสสัทธิ) สุขเพราะใจสงบ สมาธิ

(เหน็ไหมว่าใจเกิดสมาธ)ิ ยถาภตูญาณ นพิพทิา วริาคะ วมิตุติญาณทัสสนะ

 และตลอดที่“จิต”เกิดอาการอย่างไร ก็ให้รู้แจ้ง(สัจฉิ)ในความ

จริงที่เกิดที่เป็นนั้นๆให้ตรง-ให้จริงกับสภาวะนั้นๆ ซึ่งเรียกภาวะนี้ 

ว่า “รู้ความจริงตามความเป็นจริง”

 เหน็มัย้ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๑ และ ๒๐๘ นัน้พระพทุธเจ้า

ตรัสว่า ปฏิบัติ“ศีล”นั้นมีอานิสงส์ถึงขั้นทั้งสมาธิ ท้ังปัญญา ทั้ง 

วิมุติ บรรลุธรรมสูงสุดปานนั้นทีเดียว แล้วไปสอนกันว่า “ศีล” 

ไม่มีอานิสงส์ถึง“ใจ”  บรรลุผลแค่“กายกับวาจา”เท่านั้น
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 พุทธทุกวันนี้สอนกันว่า ปฏิบัติ“ศีล”มีอานิสงส์แค่ส่วนกาย 

กับวาจา ส่วนการปฏิบัติที่จะมีอานิสงส์เป็น“สมาธิ”หรือ“อธิจิต”ก็

ไปปฏิบัติเอาอีกส่วนหนึ่งต่างหาก คือ ต้องไปหลับตาเข้าภวังค์แล้ว

ก็“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ) เฉพาะใจเท่านั้น อย่าให้เกี่ยวกับการ 

ท�าอาชีพอยู่(อาชีวะ) อย่าให้เกี่ยวกับการกระท�าต่างๆอยู่(กัมมันตะ)  

อย่าให้เกี่ยวกับการพูด(วาจา) 

 ควบคุมให้จิตอยู่แต่กับจิต ท�าให้ไม่มีนิวรณ์ ๕ ได้ก็ถือว่าเป็น 

“เอกัคคตา” อย่างนี้แหละนับว่า เป็น“สมาธิ”แล้ว 

 “สมาธิ”หลับตาท�าในภวังค์จะมีทิฏฐิอย่างนี้ ต้องไม่ให้ใจ 

ออกมารู ้เรื่องของ“กายภายนอก” จึงจะเรียกว่า“สมาธิ”ท่ีจะ 

ตัดกิเลสพาไปนิพพาน ..ต้องอย่างนี้

 ให้อยู ่แต่กับ“ใจ” และถึงที่สุดอาการท่ีจิตเป็น“สมาธิ”คือ  

อาการ“ใจ”ไม่มีอารมณ์นิวรณ์ ๕ และจะจบลงด้วยการหยุดคิด  

แล้วก็หยุดรู้ การท�านิโรธ”ก็ท�าจิตดับมืดไปเลย แบบนี้แหละ 

 ความเป็น“กายภายนอก”ตัดขาดกันไปเลย “ศีล”จึงตัดขาด

จาก“ใจ” หรอื“ศีล”ถูกตดัออกไปไม่เก่ียวกับการปฏบิตั“ิสมาธ”ิชดัๆ 

 “ศีล”จะเกี่ยวอยู่แต่การปฏิบัติ“กายและวาจา”เท่านั้น ไม่ให้ 

เกี่ยวกับ“ใจ” จึงไม่ได้เป็นบาทฐาน ไม่..แม้แต่เนื่องเกี่ยวไปถึง“ใจ” 

 กลายเป็นคนละส่วน ซึ่งไม่ตรงตามพระพุทธวจนะที่ทรง 

สอนไว้เลย 

 ความเป็น“กาย”นั้น ท�าความเข้าใจให้ดีๆ มันหมายถึง “องค์

ประกอบ”ที่มี“นาม”เป็นหลักขาดไม่ได้ ความเป็น“กาย”นั้นจะต้อง 

มี“นาม”เป็นส�าคัญ  
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 ความเป็น“กาย”นี้ แม้ปฏิบัติละเอียดสูงขึ้นถึงขั้นล่วงพ้น 

ความเป็น“รูปภายนอกหรือรูปที่เป็นมหาภูต ๔”แล้ว เลื่อนชั้นก้าว 

ข้ามขั้นขึ้นไปเป็น“นามกาย”โดยเฉพาะยังได้เลย ไม่เกี่ยวกับ 

“รูปภายนอกหรือมหาภูต ๔”แล้ว ก็ยังเรียกว่า“กาย”ได้นะ

 “กาย”หมายเอา“จิต”กันเลย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระ

ไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐ ว่า “กายคือ จิต,มโน,วิญญาณ” ก็ชัดๆ  

 และความเป็น“กาย”เกี่ยวกับมหาภูต ๔ ภายนอก”นั้นย่อมได้

อยู่แล้วแน่นอน เป็น“กาย”ขั้นหยาบ เป็นเรื่องขั้นโอฬาริกะ ที่จะต้อง

ท�ากจิให้ส�าเรจ็ให้ได้ก่อนอืน่เป็นล�าดับเบือ้งต้นแท้ๆ แล้วจึงจะละเอยีด

ลึกไปถึงข้างในเฉพาะจิต เป็นเบื้องกลาง และเบื้องปลายในที่สุด 

 แต่ถ้าเอาแต่ปฏิบัติแบบไม่มี“สัมผัส”กับ“รูป”ภายนอก ที่ 

เป็นปัจจัยจะก่อให้เกิด“กาย”ของ“สัตว์โอปปาติกะ” จนมีสังขาร 

เป็นอารมณ์กามหรือพยาบาทจริงๆภายนอกแท้ๆ ก็ไม่มีหนะสิ 

 จงึไม่มี“ความจริง”ของความเป็น“สัตว์ทางใจ”หรอื“สตัว์โอป

ปาติกะ”ให้เรารู้จักรู้แจ้งรู้จริง เพื่อรู้แจ้งเห็นจริง ครบถ้วนบริบูรณ์ 

 ดังนั้น กายหรือวาจาที่จะเกี่ยวข้องกับ“ภาวะที่จะพิจารณา

ของจริง”ว่า “เรายึดเป็นเรา-เป็นของเรา” อันมีภายนอกที่ท�าให ้

เกิดอารมณ์กามหรือพยาบาทจริงๆก็ไม่มี กายหรือวาจาที่จะ 

เกี่ยวข้องกับ“คนที่มีเพศนั้นเพศนี้”ภายนอก ที่ท�าให้เกิดอารมณ ์

กามหรือพยาบาทเบื้องต้นจริงๆก็ไม่มี เป็นต้น 

 เช่น “ศลี” ข้อ ๑ กด็ ีข้อ ๒ กด็ ีข้อ ๓ กด็ ีไม่มข้ีอใดทีไ่ด้“สมัผสั” 

ให้ปฏบัิต ิม“ีภาวะจรงิ”ทีเ่กดิ“กาย-เวทนา-จติ-ธรรม”ให้เราได้ฝึกฝน

ท�า“อธิจิตสิกขา” ตาม“ศีล”แห่งฐานานุฐานะแต่ละคนที่แต่ละคน
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สมาทาน ได้เจริญ“อธิปัญญาสิกขา” บรรลุ“อธิมุติ”ไปตามล�าดับ 

เป็น“มนสกิาร”ทีจ่ะเกิดเป็น“สมาธิ”แบบพุทธ กไ็ม่ม“ีความจรงิ”ใดเลย 

 เพราะ“ศีล”ข้อ ๑ ก็ดี ข้อ ๒ ก็ดี ข้อ ๓ ก็ดี ข้อ ๔ ก็ดี ข้อ ๕ ก็ดี 

เป็นต้น อนัเป็นศลีธรรมพืน้ฐานแท้ๆ เราได้สังวรอินทรีย์ ๖ ได้ปหาน

หรอืก�าจัด“ความเป็นสัตว์”ในจติ เพราะอ่าน“กายในกาย-เวทนาใน

เวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”ภายในจิตของเรา เป็น“การท�าใจ

ในใจ = มนสกิาร” เมือ่ขณะท่ีสัมผัสกับสัตว์ตวัใดแล้วเราเกดิอาการ

ทางใจ ไม่ว่าจะมีอาการ“ไม่เมตตา” ในใจมันเกิด“ชังหรือชอบ”  

เราก็ไม่ได้เรียนรู้อบรมฝึกฝนส�ารวมสังวรกับของจริง กับภาวะ 

จริงที่เกิด ณ บัดนั้น  เมื่อ“จิตเราเกิดจริงขณะสัมผัสของจริง”

 “เอกัคคตา”ที่ได้จึงเป็น“สมาธิ”ที่ไม่มี“ความจริง”ไม่มี“ภาวะ

จริง” ตามข้อ“ศีล”ครบถ้วนตามที่เราสมาทานแต่ละข้อกันเลย 

“ศีล”ที่ว่าเป็นบาทฐานก็ไม่มีเลย ซึ่งเห็นกันชัดๆด้วยประการฉะนี้   

 เห็นมั้ยว่า การปฏิบัติหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์นั้น มันไม่ได้

ฝึกได้อบรมกับความมีจริงเป็นจริงใดๆเลย ไม่มีเหตุปัจจัยปฏิบัติ

 “ศีล”ของผู้ที่หลับตาเข้าไปปฏิบัติอยู่แต่ในภวังค์ จึงเห็นได้ว่า

ไม่เป็นบาทฐานกันจริง การปฏิบัติตัดทิ้งของพระพุทธเจ้าไปหมด

 เห็นความเพี้ยน ความผิดพลาด จาก“สมาธิ”ท่ีไม่สัมมาทิฏฐิ 

กล่าวคือ ไม่มี“อาชีพ(อาชีวะ)-การกระท�าต่างๆ(กัมมันตะ)-ค�าพูดต่างๆ

(วาจา)-ความนกึคดิต่างๆ(สังกปัปะ)”เกีย่วข้องอยูจ่รงิ ตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ใน“มหาจัตตารีสกสูตร”(พตปฎ. เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓)แต่อย่างใดเลย 

ชัดเจนขึ้นมั้ย?  เห็น“การตัดทิ้ง”ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามั้ย?

 อย่าไปตัดทิ้งค�าสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะ! บาปหนักนะ!!!
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 เห็นมั้ยว่า เป็น“สมาธิ”ที่ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่แท้

 ต้องขออภยัอย่างมากจรงิๆ ซ�า้ซากอกีแหละ ทีพ่ดูกล่าวกราด

ว่า วงการพทุธ-สังคมพทุธกนัอย่างนี ้ซึง่ไม่ใช่โกรธเกลยีด หรอืเบ่ง

ข่ม อวดดี หลงตัว ยกตนข่มท่าน ทับถมผู้อื่นแต่อย่างใดเลย แต่นี่

พูดเป็นวิชาการ  เอาหลักฐานความจริงที่เป็นพุทธวจนะมาพูดกัน

 ขอยนืยนัว่า ผูเ้ขยีนไม่ได้เขยีนด้วยอารมณ์ หรอืบ�าเรออารมณ์

หรอก เพราะผู้เขียนได้ฝึกมรรคองค์ ๘ มาจริงๆ เขียนด้วยสมาธิ 

เขยีนด้วยปัญญาท่ีใช้สัปปริุสธรรม ๗ และมหาปเทส ๔ ควบคมุกาย

สังขารและจิตสังขาร ท�างานกลั่นกรองด้วย“วจีสังขาร”อยู่เสมอ 

จึงท�างานให้เป็น“สัมมากัมมันตะ”ตามภูมิของตนอยู่ตลอดเวลา  

ไม่ให้เป็นการประมาท

 ทีพู่ดทีเ่ขยีนนี ้ก็ต้องขออภยัซ�า้แซะอกีแหละ ต้องขอกนัซ�า้ซาก

อยู่อย่างนี้จริงๆ ว่าท่ีพูดท่ีเขียนออกไปไม่ใช่ท�าเป็นพูดโก้ว่าตนเก่ง

วิเศษที่ท�าได้อย่างที่พูดข้างบนนั้นเก่งยอด แต่พากเพียรท�าอยู ่

เช่นนัน้จรงิๆ ใครจะเชือ่หรอืไม่ กบ็งัคบักนัไม่ได้ แต่ผูเ้ขยีนรายงาน

ความจริงที่จริงใจเท่านั้นเอง 

 เพราะผู้เขยีนกล้ายนืยนัว่า การปฏบิตัติามหลัก“มรรคองค์ ๘” 

ของพระพทุธเจ้าท่ีสัมมาทิฏฐิ จะเกิด“ไตรสิกขา”เจรญิอย่างแท้จรงิ 

ไม่มากก็น้อยของแต่ละบุคคล 

 จึงเกิดผล“เจริญด้วย“อธิศีลสิกขา-อธิจิตสิกขา-อธิปัญญา

สิกขา”สัมมาผลไปตามล�าดับแท้ แล้วเจริญเป็น“วสี”ที่ส่งผลเป็น

นิสัย เป็นวิสัย เป็นสัญชาตญาณ ถึงขั้นอัตโนมัติ        

 ดังนั้น ไม่ว่า ใครจะปฏิบัติ หรือฝึกฝนตนในทฤษฎีหรือทิฏฐิ
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แบบใด ย่อมเกิดผลตามนั้นจริง  ขอให้เอาจริงกับทิฏฐิหรือทฤษฎี

ของตนนั้นให้จริงเถิด

 เช่น ผู้ท�า“สมาธ”ิกนัแบบหลับตาเข้าไปท�าความสงบในภวงัค์

ก็จะได้ผลแบบ“เจโตสมถะ” ที่เป็นผลของ“อธิจิตสิกขา”แบบหนึ่ง

 จะไม่เกีย่วกบั“อธสิลีสกิขา”เลย เพราะมนัขาดความเป็น“กาย

สังขาร-กายวิญญาณ” ที่ครบปสาทรูป ๕ และโคจรรูป ๕ 

 จึงไม่เกิดภาวรูป ๒ ให้ผู้ปฏิบัติได้สังวรปธาน-ปหานปธาน- 

ภาวนาปธาน-อนรัุกขนาปธาน ตามการปฏบิตั“ิสตปัิฏฐาน ๔” จงึไม่

บริบูรณ์ด้วย“รูปนาม”อันจะเกิดผลพัฒนา“รูป ๒๘ เจตสิก ๕๒  

จิต ๘๙” เป็นต้น ได้เลย

 เพราะความเป็น“กาย”ไม่บริบูรณ์ เมื่อหลับตาเข้าไปอยู่ใน

ภวงัค์เสยีแล้ว ย่อมไม่ม“ีความจรงิ”ครบถ้วนอยู่พร้อม ท้ังอาการ ๓๒ 

ให้“สัญญาและใจ”ท�างานอย่างเป็น“สติมันโต”

       (จบฉบับที่		๒๙๖)

ฉบับที่  ๒๙๗  เมษายน  ๒๕๕๘

 พระพุทธเจ้าตรสัว่า ในภาวะท่ีม“ีองค์ประกอบ”ของความเป็น 

“มนุษย์ชมพูทวีป” ครบครันเท่านั้น จึงจะเป็น“องค์ประกอบ”ท่ี 

ปฏิบัติบรรลุความเป็น“โลกุตระ”  “องค์ประกอบ”อื่นนอกนี้ไม่มี

 ซึ่งความเป็น“มนุษย์ชมพูทวีป”ก็คือ ผู้มี“สูราหรือสุรภาโว- 

สติมันโต-อิธ พรหมจริยวาโส” ที่ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์แบบอื่น 
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 “สุรภาโว”คือื มีภาวะท่ีเจรญิพรกัพร้อมกล้าหาญ กล้าเตม็ถ้วน

รอบครบครัน ที่จะประพฤติปฏิบัติใดๆได้ครบถ้วนเป็นมนุษย์สูงสุด 

 “สติมันโต”ก็คือ มีสติตื่นเต็มครบ“ชาคริย”นั่นคือ สติตื่นเต็ม

ทั้งในกายกรรม- สติต่ืนเต็มทั้งในวจีกรรม-สติตื่นเต็มท้ังใน

มโนกรรม” ซึ่งไ่ม่ใช่แค่มี“สติทื่ตื่นเต็มอยู่แต่เฉพาะภายในใจ”อย่าง

เดียวเท่านั้น เหมือนพวกที่ปฏิบัติ“หลับตา”เป็นต้น

 ดังนั้น ผู้“หลับตา”ปฏิบัติจึงเป็น“มนุษย์ชมพูทวีป”ไม่ได้เลย

เข้าสู่แดนที่จะประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ได้แน่นอน 

 นั่นคือ “อิธ พรหมจริยวาโส”ซึ่งหมายถึง ถิ่นท่ีอยู่อันมีความ

ครบพร้อมขององค์ประกอบสุดแสนบริบูรณ์ สามารถจะปฏิบัติให้

บรรลุที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็น“อรหันต์”ได้แน่ๆ

 “หลับตา”ปฏิบัติจึงปิดประตูที่จะเป็น“มนุษย์ชาวชมพูทวีป”   

 ส่วน“มนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีป”นั้นคือ หมายถึงเฉพาะ“จิต” 

อยูใ่น“ภพ”หรอืใน“ที”่ที ่๑.ไม่มีทกุข์ ๒.ไม่มคีวามหวงแหน ๓.ม“ีอายุ

แน่นอน” เช่น ลัทธิ“หลับตา”สะกดจิตปฏิบัตินี่เองที่ท�าได้ตามแบบ

ของเขาในขณะทีเ่ขา“เป็นอยูใ่น‘ภพ’อนัแสนสขุ(ไม่มทีกุข์)”นัน้ เขาไม่

ทกุข์ เขายงัมสีขุ เขากม็“ีภพ”ขนาดหนึง่อยูท่เีดยีว และเขาไม่รู้อะไร

มากไปกว่านั้น แต่เขาก็อั้นตู้อยู่ยังงั้น เที่ยงแท้แน่นอนอยู่แค่นั้น

 ค�าว่า“กรุุ”นี ้คอืถิน่ทีข่องชาวบ้านนอก ชนบท ทีท่ีย่งัไม่เจรญิ  

แต่เขาก็มีความรู้ระดับหนึ่ง เขาก็สามารถท�าจิตตนให้พิเศษเหนือ

สามัญได้เหมือนกัน ภาษาก็ว่า“เหนือ”บาลีก็“อุตตร”ไง! 

 แต่มันก็“อุตตระ”แบบโลกียะอยู่ ยังไม่ใช่“ความรู้รอบ” หรือ

ไม่ใช่ความรู้ทั้ง“โลก ๒ โลก”(เทฺว) จึงยัง“ไม่ใช่ความรู้โลกุตระ”แท้
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 นีค่อื “มนษุย์ชาวอตุตรกรุุทวีป” ท่ีต่างจาก“มนษุย์ชมพทูวปี” 

ตรงทีย่งัไม่สามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ภพ-ชาต”ิ ทีจ่ะ“ดบัภพ-จบชาต”ิ  

หมดสิ้นความวนเวียน 

 “มนุษย์ชาวอตุตรกุรุทวีป”จงึยังวนเวียนอยูใ่นแดนเกดิอยูก่บั 

๑.ไม่มีทุกข์ ๒.ไม่มีความหวงแหน ๓.มี“อายุแน่นอน” 

 ส่วน“เทวดาชั้นดาวดึงส์”จะถือว่ามีส่วนประเสริฐกว่า“พวก

มนุษย์ชาวกุรุทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป” ก็ตรงที่มี“อายุ

ทิพย์-วรรณะทิพย์-สุขทิพย์”อันเป็น“โลกียธรรม”โต้งๆอยู่แท้

 ยงัหลงความเป็น“ทิพย์”ท้ังหลายคือ ยงัหลงการเกดิเป็นสตัว์

ในสวรรค์อยู่

 “ทิพย์”ก็คือ ภาวะอันเลิศ ที่ตนยังหลงยึดถืออยู ่   

 ซ่ึงมี“มนุษย์ชาวชมพูทวีป”เท่านั้น ที่ประเสริฐกว่าพวก 

มนุษย์ชาวกุรุทวีปและเทวดาดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการ คือ 

เป็นผู้ม“ีสูราหรือสุรภาโว”	ที่ท่านแปลตรงตัวว่า “เป็นผู้กล้า” นี้ ๑ 

 และเป็นผู้มี“สติมันโต”ที่ท่านแปลว่า	“เป็นผู้มีสติ” นี้ ๒ 

 สุดท้ายคือ เป็น“อิธ พรหมจริยวาโส” ซึ่ง“ที่”นี้แหละ เป็น 

“ที่”ท่ี ใครๆจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยม นี้ ๓       

 กล่าวคอื “สูราหรือสุรภาโว”กห็มายถึงจะต้องม“ีภาวะเต็มของ

กาย”ครบ ในบาลีท่านใช้ค�าว่า“สูรา”หรือ“สุรภาโว” ซึ่งหมายถึง

ส่วนของ“รูป”ต้องเต็มครบความแข็งแรงกล้าบริบูรณ์พร้อม น่ัน 

คือ มี“อาการ ๓๒”ครบพร้อมอันเป็นภาวะของรูป และอรูป ขั้น 

“อากาส”(ความว่าง) ขั้น“อากิญจัญญ”(ความไม่มี,ความว่างเปล่า)ในความ

เป็นคนที่มีชีวิตบริบูรณ์ 
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 และส่วนของ“นาม” ก็มี“สติเต็ม”สัมบูรณ์มีท้ังภายนอก 

และทั้งภายใน”(สติมันโต)

 “อิธ พรหมจริยวาโส” ก็คือ ในที่นี(้อิธ) ณ “ที่”นี(้อิธ) ในโลก

อย่างนี(้อธิ) ในภาวะท่ีมอีงค์รวมอย่างนี(้อธิ) ในโลกหรอืในภพปัจจบุนั

นี(้อิธ)เท่านั้น ซึ่งก็คือ องค์ประชุมของ“รูป” กับ “นาม”ในความเป็น

คนมชีีวติเป็นๆนีเ้องจึงจะสามารถเรยีนรูแ้ละตรสัรูใ้ห้จบพรหมจรรย์

ได้ส�าเร็จ(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๒๕) 

 ในโลกอื่น ในภพอื่น ณ “ที่”อื่น เช่น ในภวังค์ ซึ่งผู้ท�าสมาธิ

แบบหลบัตาสะกดจติเข้าไปอยูแ่ต่ใน“ภพ”ภายในเท่าน้ันไม่มกีามภพ 

มีแต่“นามภายใน”ซึ่งไม่มี“รูปภายนอก” “กาย”ก็ไม่ครบ ไม่สัมผัส

วโิมกข์	๘	ด้วยกาย (ศกึษาในพระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๗ ถึงข้อ ๒๔) ถ้าสมาธิ

หลับตาไม่รู้ลมหายใจแล้วก็ไม่มีกายสักขี 

 เพราะผู้ปฏบิตัไิด้ตดัทิง้“องค์ประกอบ” ทีภ่าษาบาลีว่า “กาย” 

ที่หมายถึง“องค์รวมของรูปกับนาม” หรือ“องค์ประชุมของรูปกับ

นาม” หรือ“องค์ประกอบของรูปกับนาม” ซึ่งต้องมี“รูปภายนอก- 

รูปภายใน”ประกอบอยู่ด้วยในปัจจุบันนั้น โดยเฉพาะมี“ภายใน”

 ความเป็น“กาย”นี้ถ้าแม้นไม่มี“นาม” มีแต่“รูปรูป” เช่น

ปฏิบัติ“รูป ๒๘”ก็มีแต่“รูป”ไม่มี“นาม”ท่ีสามารถ“ก�าหนดรู้รูป” 

ต่างๆเลย ก็จะปฏิบัติขาดความเป็น“องค์ประกอบของรูปกับ 

นาม”ไป “กาย”ก็จะไม่เป็น“สูรภาโว” พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า 

ไม่ใช่“อิธ พรหมจริยวาโส”(ตามพระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๒๕) ซึ่ง

หมายความว่า ณ ท่ีนั้นไม่ใช่“ท่ี”ท่ีจะปฏิบัติให้เรียนรู้กิเลสได้จริง 

ไม่มี“กาย” ก็ไม่สามารถก�าจัดกิเลสให้บรรลุธรรมจนกระทั่งหมด 
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สิ้นจบพรหมจรรย์”ได้   

 “กาย” หมายถึง “กอง”แห่งองค์รวมของรูปกับนาม “หมู่” 

แห่งองค์ประชุมของรูปกับนาม หรือแม้แต่“หมวด”แห่งองค์

ประกอบของนามกับนาม ก็เรียกว่า“กาย” ซึ่งได้แก่ หมวดแห่ง

เจตสิกธรรม คือ เวทนา สัญญา และสังขาร เป็นต้น

 “กาย”จึงหมายถึง “องค์ประกอบ”หรือ“องค์ประชุม”หรือ 

“องค์รวม”ของรูปกับนาม หรือภาวะที่รวมกันเป็น“กอง”ของรูป 

กับนาม หรือเป็น“หมู่”เป็น“หมวด”ของรูปกับนาม 

 “รูป”ก็คือ “อาการ ๓๒” และ“รูป ๒๘” 

 “นาม”ก็คือ “จติ-มโน-วิญญาณ” หรือ“เวทนา-สญัญา-สงัขาร-

วิญญาณ” ซึ่งท่านรวบรวมไว้ว่า มี“จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒”เป็นต้น  

 “อาการ ๓๒” ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก 

เยือ่ในกระดกู ม้าม หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหาร

ใหม่ อาหารเก่า(อุจจาระ) มันสมอง ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ 

มันข้น น�้าตา มันเหลว น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ มูตร(ปัสสาวะ)

 “สูราหรือสุรภาโว”ท่ีท่านรวบรวมไว้เป็น“รูป ๒๘”นั้นมีทั้ง 

“รูปวัตถุ”ภายนอก ครบดินน�้าไฟลมอากาสและอากิญจัญญะ  

พร้อมทั้ง“นามจิต”ภายในด้วย ประกอบกันท�างานร่วมกันอยู่  

แล้วผู้ปฏิบัติสามารถ“ท�าการก�าหนดรู้ภาวะ“รูป ๒๘”เหล่านี้ได้  

 ผู้ที่หลับตาเข้าไปอยู่แต่ในภวังค์ จึงเป็นผู้ไม่มี“รูป ๒๘”และ 

“นาม”ครบสุรภาโว เพราะไม่มี“ความจริง”ที่บริบูรณ์ดังกล่าวแล้ว   

 จะมีก็แต่“ความจ�า”กับ“รูปสัญญา”ที่รู้ตัวอยู่ภายใน“ภวังค์” 

เท่านั้น  
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 การปฏิบัติต้องมีความเป็นคนครบท้ัง“สุรภาโว”และ“สติมัน

โต” จึงจะเป็น“อิธ พรหมจริยวาโส” “มหาภูตรูป ๔ ปสาทรูป ๕ 

โคจรรูป ๕”ร่วมเป็น“องค์รวม”(กาย)ประกอบด้วย จึงจะเป็น“ความ

จริง” ขั้น“ปรมัตถธรรม” 

 การปฏบิตัถ้ิาขาด“ความจรงิ”ตามทีก่�าลงัสาธยายอยูน้ี่ จะเกดิ 

“อธิปัญญาสิกขา”ไม่ได้ ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘ เพราะจะไม่เกิดผลที่เป็น“ปัญญา-ปัญญินทรีย์-

ปัญญาพละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค 

(มัคคังคัง)”ท่ีครบองค์ในการปฏิบัติอย่างเป็นปฏิสัมพัทธ์ขององค์ 

ทั้ง ๖ ก็ไม่รู้ด้วยปัญญา

 จะมีแต่“ความจ�า”ท่ีปรุงแต่งกันเป็น“อธิสัญญาสิกขา”อยู่ 

เท่านั้น เพราะศึกษาฝึกฝนปฏิบัติ“อานาปานสติ”อยู่แต่ในภวังค์

 ไม่มี“ศลี”มาสมัผสัสมัพนัธ์ด้วย ไม่มคีวามเป็น“กาย”ภายนอก 

 ผลได้จึงมีแต่“ตักกะ”อันมีรากฐานท่ียืนอยู่บน“สัญญา”อยู่ 

ใน“สัญญา”เท่านั้น

 “อธิปัญญา”ท่ีอภิวัฒน์พัฒนาเจริญเป็น“ปัญญา-ปัญญิน 

ทรีย์-ปัญญาพละ”อันเกิดได้เพราะมี“ธมัมวิจัยสัมโพชฌงค์”ซึ่งเป็น 

“จิตวิเคราะห์”(psychoanalysis)ตามที่ปฏิบัติ“องค์แห่งมรรค(มัคคังคัง)” 

และจะเจริญสัมมาทิฏฐิทวียิ่งขึ้นไปตามล�าดับ แล้วพัฒนาข้ึน

เป็น“ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัส

ยืนยันไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘ แน่นอน 

 หลับตาท�าสมาธิจะไม่ได้ท�า“มนสิการ”ให้เป็น“โยนิโส”ได้

บริบูรณ์ครบถ้วน“ตักกะ-วิตักกะ-สังกัปปะ-อัปปนา-พยัปปนา- 
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เจตโส อภินิโรปนา-วจีสังขาร” ตามพระวจนะแน่ 

 “มนสิการ”แบบหลับตาอยู่ในภวังค์นั้นมันได้ผลแค่“สัญญา” 

หรือ“ตักกะ” 

 เพราะไม่มี“ปัญญา”ทีเ่กดิจาก“ไตรสกิขา”ครบ“องค์รวม”(กาย)

นั่นเอง(มีแต่“สัญญา”ในภายในเท่านั้น ที่อยู่กับการปฏิบัติ) “กายวิญญาณ” 

จึงไม่เต็มสภาพ ตาม“วิโมกข์ ๘”

 เช่นว่า ข้อ ๑	มีรูปก็เห็นรูปทั้งหลายได้(รูปี รูปานิ ปัสสติ) แต่ใน

ภวังค์ย่อมไม่มี“ปสาทรูป ๕ โคจรรูป ๕”เห็น“รูป”ทั้งภายนอกและ 

ในอยู่โทนโท่แน่นอนจึงเห็นรูปภายนอกไม่ได้

 ก็ไม่ครบในความเป็น“กาย” ๑ ข้อแล้ว

 ข้อ ๒ การเห็นก็เห็นภายนอกตลอดเข้ามาถึงภายใน ซึ่ง

สามารถก�าหนดรู้-เหน็(ปัสสต)ิท้ัง“รูป”ภายนอกและทัง้ก�าหนดรู-้เห็น

ทั้ง“อรูป” ภายใน ทั้ง“รูป”ภายนอก-(อัชฌัตตังอรูปสัญญี พหิทธารูปานิ ปัสสติ) 

ต้องมทีัง้ ๒ นอก-ใน เมือ่ไม่เป็นไปตามน้ี กไ็ม่ครบอกี เป็น ๒ ข้อแล้ว

 ข้อ ๓ มีผลของจิตโน้มน้อมไปในทิศทางที่ดีน่าพึงใจ(สุภันเตว  

อธิมุตโต โหติ) ก็ไม่ใช่แล้ว จึงไปได้“กาย”และ“สัญญา”ที่เป็น“สุภ” 

(น่าพึงใจ)แค่“กิณหะ”(ด�า) ส�าหรับผู้โมหะหรืออวิชชาอยู่ เป็นต้น  

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิญญาณฐีต ิ๗ หรือสัตตาวาส ๙ ข้อ ๔

 เมือ่ไม่ม“ีกาย” ทีเ่ป็น“องค์ประกอบของภายนอกด้วย-ภายใน

ด้วยครบท้ัง ๒ สภาพ” ก็เป็นอัน“ไม่ครบความเป็นกาย”แล้ว  

เพราะวิโมกข์ ๘ ไม่ได้สัมผัสครบ“กาย” ดังนี้เป็นต้น

 เมื่อไม่เป็นไปตาม“วิโมกข์”แม้แค่ ๓ ข้อนั้น ก็ไม่มีความ 

บรบิรูณ์จรงิครบตามเนือ้หาของวิโมกข์ทัง้ ๓ เพราะความเป็น“กาย” 
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และไม่มีภาวะ“การเห็น“(ปัสสติ)ที่พร้อมไปทั้งภายนอกประกอบอยู่

ด้วยแล้ว มีแต่หลับตาเข้าไปอยู่แต่ในภวังค์แล้วนี่ จึงไม่ต้องกล่าว

ไปถึงวิโมกข์อีก ๕ ข้อต่อไปเลย แค่นี้ก็ชื่อว่า ไม่ได้“สัมผัสวิโมกข์	๘	

ด้วยกาย”แล้ว เห็นจริงเห็นแจ้งกันโต้งๆ ยืนยันอยู่ฉะนี้ ชัดๆ

 ขยายความ“วิโมกข์ ๘”กันดูชัดๆซิ

 “วิโมกข์” ข้อ ๑ บาลีคือ “รูปี รูปานิ ปัสสติ”

 “รปีู” แปลว่า “รูป”หรือ“ส่ิงท่ีถูกรู้ต่างๆนานา” ได้แก่ รปูหรอื

ภาพ-เสียง-กลิ่น-รส-รู้สึกภายนอก-รู้สึกภายใน นั้่น“มี”อยู่ ที่จะให้

คนเห็น-ได้ยิน-ได้กลิ่น-ได้รส-ได้รู้สึกภายนอก(โผฏฐัพพารมณ์)-ได้รู้สึก

ภายใน(ธรรมารมณ์)

 “รปูาน”ิ แปลว่า รูป(ภาวะ)ทีค่นสามารถรบัเอาได้(อาน)ิ หรือผล

 แปลว่า ผู้มีรูปย่อมเห็นรูป หรือผู้มีรูปก็สามารถเห็นรูปนั้นได้

 ถ้าผู้ไม่มี“รูป” ก็ย่อมไม่สามารถเห็น”รูป”แน่นอน เช่น ไม่มี 

“รูป”ใดๆขณะนั้น หรือ“คนตาบอด”ย่อมไม่เห็น“รูป”แม้จะมีรูปอยู่

 คน“ห”ูหนวก ย่อม“ไม่ได้ยนิ” กน็ยัะเยีย่งเดยีวกนักบั“ไม่มรีปู”

 คนประสาท“จมูก”เสีย ย่อม“ไม่ได้กลิ่น” ก็นัยะเยี่ยงเดียวกัน 

 คนประสาท“ลิ้น”เสีย ก็ย่อม“ไม่รู้รส” 

 คนประสาท“สัมผัสผิวหนังภายนอก”เสีย ก็ย่อม“ไม่รู ้สึก 

ในการสัมผัสภายนอก”นั้นๆ 

 คนไม่มี“สัญญา(เจตสิกที่ท�าหน้าที่ก�าหนดรู้มันไม่ท�างาน)”ภายใน เช่น 

“ดับสัญญา”เป็นต้น ย่อม“ก�าหนดรู้อะไรไม่ได้”ดังนี้

 เช่น ปฏบิตัแิบบ“หลับตา” ดบัทัง้สัญญาทัง้เวทนา กไ็ม่รูอ้ะไร

 ย่อมเป็นไปตามจรงิทีท่�ากัน ปฏบิตักินัมอีงค์ประกอบอย่างน้ัน
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 ชัดเจนนะ ว่า “รูปี” คือผู้มี“รูป”(รูปี = คนผู้น้ันมีทวาร ๖ พร้อมที่จะ

รับรู้จากทวารต่างๆของตนได้) ย่อมเห็นด้วยตา(ปัสสติ)เป็นรูป(รูปาน ิ= สิ่งที่

อายตนะเชือ่มรู้ได้) ย่อมได้ยนิด้วยห(ูโสต)เป็นเสยีง(รปูาน)ิ..-ย่อมได้รับรู้ทาง

จมูก(คันธะ)เป็นกลิ่น(รูปานิ)ฯ..-ย่อมได้รับรู้ทางลิ้น(ชิวหา)เป็นรส(รส)(รูปา

นิ)ฯ..-ย่อมได้สัมผัสถูกต้องทางผิวหนังภายนอก(กายสัมผัส) ย่อมรู ้

เป็น“โผฏฐพัพารมณ์(ความรูส้กึเกีย่วกบัภายนอก)”..-ย่อมได้สมัผสัถกูต้อง

ภายใน(มโนสัมผัส) ย่อมรู้เป็น“ธรรมารมณ(์ความรู้สึกเกี่ยวกับภายใน)”

 และ“รูปานิ”แปลว่า สิ่ง(ที่ปรากฏภาวะนั้น)อันคนสามารถรับเอา

มาจัดการได้  ซึ่งมีภาวะนั้นๆที่จะจัดการท�าให้เกิดผลได้

 ก็มี“องค์ประกอบพร้อม”จึงจัดการปรุงแต่งได้

 ส่วน“ปัสสติ”ก็แปลว่า เห็นด้วย“ตา”ก็ปัสสติ  ได้ยินด้วย 

“เสียง”ก็ปัสสติ ได้กลิ่นด้วย“จมูก”ก็ปัสสติ ได้รสด้วย“ลิ้น”ก็ปัสสติ 

ได้รู ้สึกทางสัมผัสภายนอกเกิด“โผฏฐัพพารมณ์(ความรู้สึกที่เกี่ยวกับ

ภายนอก)”ก็ปัสสติ และได้รู้สึกทางสัมผัสภายในเกิด“มโนรมณ์(ความ

รู้สึกที่เกี่ยวกับภายใน)”ก็ปัสสติ 

 การปฏิบตัขิองพทุธจงึต้องมี“ทวาร ๖”เช่น ตากบัรปู หกูบัเสยีง 

เป็นต้น ท�างานร่วมกนัทัง้ภายนอกและภายในอยูต่ลอด เป็นคู่ๆ  คอื 

“นาม-รูป(ภาวะ ๒ = เทฺว หรือกาย)”ของวิญญาณทั้งหลาย ที่จะแจกออก

ไปเป็น“จิต-เจตสิก”ก็ดี เป็น“เจตสิก-รูป”ก็ดี แล้วก็ศึกษาปฏิบัติ

จัดการให้ถึงที่สุด จนเป็น“รูป-นิพพาน”ก็ดี ก็เข้าข่ายสามารถ

ท�าให้“ภาวะ ๒”นั้นมีอาการ“นิพพาน”

 ย่อมม“ีภาวะ”ตัง้แต่“๒ ภาวะ”ขึน้ไปจงึจะจดัการท�าได้ นัน่คอื 

มี“กาย”เป็นส�าคัญคือ“นาม”กับ“รูป”เสมอ  “นาม-รูป”ก็ภาวะ“๒”   
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หรือ“เทฺว”นั่นเอง หรือต้องมี“กาย” ต้องเป็น“ภาวะ ๒”มาให้ศึกษา

 เหน็ม้ัยว่า แม้เป็น“เทวฺ”อยูแ่ท้ๆแต่ไม่มคีวามเป็น“กาย”เข้าไป

ร่วม“โยนิโสมนสิการ”เต็มสภาพ ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงการแยกแยะ 

ออกเป็นภาวะต่างๆ(ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์) ตั้งแต่“ภาวะ ๒”ที่สามารถ

เปรยีบเทยีบกนัให้ศึกษา ก็จงึไม่ได้จดัการ(อภสัิงขาร)กบั“สังขารทัง้ปวง” 

(สัพพสังขาร)บริบูรณ์ครบทั้ง“กายสังขาร-จิตสังขาร-วจีสังขาร” 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงส�าทับผู้ปฏิบัติว่า ต้องมี“การสัมผัส 

วิโมกข์ ๘ ด้วยกาย”..ไง!!!  ...รู้จักรู้แจ้งรู้จริงขึ้นบ้างมั้ย?

 ต้องมีทั้ง“สัมผัสภายนอก(พหิทธา)-มีท้ังภายใน(อัชฌัตตา)” 

ตาม“วิโมกข์ข้อที่ ๒”ให้ครบ เห็นจริงมั้ย? ชัดเจนมั้ย?  

 ท�าความเข้าใจค�าว่า“กาย”ให้ดีๆ ครบๆ อย่าไปหลงแต่ว่า

“กาย”คือ ส่วนภายนอกส่วนเดียวเท่านั้น เป็นอันขาด

 “กาย”คือ “ธาตุรู ้ภายใน”ด้วย และ“ภายใน”น่ีแหละมีนัย 

ส�าคัญที่เป็นประธานชีวิต เป็นประธานความเจริญความเส่ือม 

ประธานความทกุข์ความสุขของกายของใจท่ีจะต้องรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ

ศึกษาให้ละเอียดลออบริบูรณ์และสรุปกระทั่งสัมบูรณ์เป็นสุดท้าย 

 ต้องปฏิบัติ“ส่วนนี้” ผลจะเกิดก็เกิดที่ส ่วนนี้ ส ่วน“องค์

ประกอบ”(กาย)มันก็ต้องมีทั้งภายนอกทั้งภายใน จึงจะถูกต้องครบ

ครันในการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา มี“ภาวะ ๒”จัดการ  

 อื่นๆนั้น ก็เป็น“องค์ประกอบ”เสริมเท่านั้น และถ้าถือว่า

มี“องค์ประกอบ”ครบบริบูรณ์  

 ดังนัน้ การท�า“สมาธ”ิแบบหลบัตาทีห่ลงว่าการท�า“อานาปาน 

สติ”นั้นต้องปฏิบัติในขณะหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์ เป็นส�าคัญ ก็
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คอืการปฏบิตัทิีไ่ม่ใช่การจัดการกบั“ภาวะ ๒” เพราะไม่ม“ีภายนอก” 

 ซึ่งไม่ใช่การปฏิบัติ“อานาปานสติ”แบบลืมตาท�างานไปด้วย

หลัก“มรรค ๗ องค์” ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก  

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓ ทีท่�าได้ทัง้ในขณะท�าอาชพี(สมัมาอาชวีะ)-ท�าการงาน

ต่างๆ(สมัมากมัมนัตะ)-พดูจาอยู่(สมัมาวาจา)-ไตร่ตรองขบคดิ(สมัมาสังกปัปะ)

 จึงเป็นผู้หลงผิด ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”แท้

 พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๕๓ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

นั้นมีเนื้อความว่าดังนี้

	 ดูกรภกิษทุัง้หลาย	เราจกัแสดงสัมมาทฏิฐิ	ของพระอรยิะ	อนั

มีเหตุ(ุอุปนิสา) มีองค์ประกอบ(ปริกฺขาร) แก่เธอทั้งหลาย	 พวกเธอจง

ฟังสัมมาทิฏฐินั้น	จงใส่ใจให้ดี	เราจักกล่าวต่อไป	

 ดกูรภกิษท้ัุงหลายก็สัมมาทิฏฐขิองพระอรยิะ	อนัมเีหต(ุอปุนสิา)	

มีองค์ประกอบ(ปริกฺขาร)	คือ	สัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ	สัมมาวาจา	

สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	เป็นไฉน

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ความท่ีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง(เอกัคคตา)	

ประกอบแล้วด้วยองค์ ๗	 เหล่านี้แล	 เรียกว่า	 สัมมาสมาธิของ 

พระอริยะ	อันมีเหตุบ้าง	มีองค์ประกอบบ้างฯ

 ชัดเจนนะว่า สมาธิ ที่เป็น“สัมมาสมาธิ” ของพระอริยะ นั้น 

ต้องเกิดจากการปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” นั่นคือ มี“มรรค ๗ องค์  

เป็นเคร่ืองมือ”(ปริกฺขาร) ไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติ“หลับตาเข้าไปอยู่

ในภวังค์” เป็นเหต(ุอุปนิสา) เป็นเครื่องมือ(ปริกฺขาร)

 ชดัเจนยิง่ว่า “วถิทีาง”หรอื“มรรควธิ”ี(เหต ุ= อปุนสิา) เป็น“เครือ่งอปุกรณ์” 

หรอื“ของทีจ่�าเป็นหนึง่ชดุ”(องค์ประกอบ = ปรกิขฺาร)ในการใช้ปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิ
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ผลเป็น“สมาธิ”ของศาสนาพุทธ นั้นคือ การปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” 

 จึงจะเรียกว่า“มรรควิธี”ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิด“สมาธิ” 

ของพระอริยะ เป็นส�าคัญ ซึ่งมีวิถีทางท�า“สมาธิ”ที่ตรงตามพุทธ

วจนะพระพุทธเจ้า จึงจะเรียกว่า “สัมมาสมาธิ”ได้ อย่างถูกต้อง

         (จบฉบับที่	๒๙๗)

ฉบับที่ ๒๙๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ฉบบัทีแ่ล้ว เราได้เน้นถงึการปฏบิตัติามแบบท่ีไม่ใช่พทุธ เพราะ

ได้พากนัหลงผดิ ไปยึดเอาแบบนอกขอบเขตพุทธ แล้วบรรล“ุฌาน” 

บรรลุ“สมาธิ”แบบมิจฉาทิฏฐิกัน 

 ซึ่งแน่นอนเมื่อหลงผิดยึดเอา“วิธีปฏิบัติ”ผิด ย่อมได้ผลเป็น 

“มจิฉาผล”(เพราะมใิช่ผลธรรมของพทุธตามพระวจนะ) แต่กห็ลงกนัว่า นีแ่หละ

คอื ผลธรรมของพทุธทีแ่ท้ ทัว่ไปทัง้วงการพทุธ และประพฤตปิฏบิตัิ

กนัแพร่หลายอยู่สนทิใจ เป็นท่ีน่าสงสารมาก และน่าเห็นใจยิง่จรงิๆ  

ที่“ใจมันมืดอยู่อย่างใสซื่อ”เพราะ“เขาสนิทใจจริงว่าตนยึดม่ันสิ่งที่

ถูกต้อง” ไม่ฉุกใจกันเลย ว่าได้หลงยึดเอา“สิ่งผิด” นอกรีตพุทธ  

มาเป็น“สิง่ถกู”ของศาสนาพทุธอย่างซือ่สนทิใจ ไม่ถอดถอนกนัแล้ว 

 นั่นคือ ยึดเอา“มิจฉาฌาน”และ“มิจฉาสมาธิ”ท่ีได้จากการ

หลับตาเข้าไปปฏิบัติอยู่ภายในภวังค์ มีผลเป็น“ฌาน”อยู่ในภวังค์ 

ได้ผล“นิโรธ”ที่เป็น“อสัญญีสัตว์”(สัตว์ไม่มีสัญญา) 

 จึงไม่มีผลเป็น“นิโรธ”อัน“สัมมาทิฏฐิ”ที่บริบูรณ์ด้วย“สัญญา 
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เวทยิต นิโรธ” เป็นผู้มี“อายตนะ”ในขณะปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐ ิ

ตามแบบพระพุทธเจ้าตรัสว่า ต้องปฏิบัติใน“ขณะมีวิญญาณฐีติ”	

หมายความว่า ขณะปฏิบัติต้องม“ีมีวิญญาณ”		ไม่ใช่“ดับวิญญาณ” 

 เพราะ“วิญญาณฐตี”ินัน้คือ “วิญญาณตัง้อยู	่มธีาตรุูท้�าหน้าที่

เต็มที่อยู่ในขณะนั้น”  มิใช่ขณะนั้น“ไม่มีวิญญาณตั้งอยู่-ไม่มีธาตุรู้ 

หรือท�าให้‘ธาตุรู้’มันไม่รู้ไปเสียนี่!” ...ก�าหนดรู้ให้แม่นๆ คมๆ

 “วิญญาณฐีติ”คือ มีธาตุรู้หรือมีวิญญาณตั้งอยู่ ต่างหาก 

 เมื่อท�าให้“วิญญาณหลับ”ไปจากภายนอก ภายนอกก็ไม่ครบ

ความเป็น“กาย”แล้ว เพราะความเป็น“กาย”ต้องมีทั้งภายนอก

(พหิทธา) มีทั้งภายใน ที่ครบ“รูป ๒๘” 

 “สัญญา”ก�าหนดรู้อยู่ได้ทั้งหมด มี“อายตนะ ๑๒”ครบ จึงจะ

ปฏิบัติเป็น“วิโมกข์ ๘”บริบูรณ์ โดยเฉพาะไม่ขาด“วิโมกข์ ๘”ข้อ ๒ 

ที่ว่า “อัชฌัตตัง อรูปสัญญี พหิทธารูปานิ ปัสสติ” ซึ่งความหมาย

ที่สัมมาทิฏฐิ คือ “เห็นรูปภายนอกทั้งหลายจากกามาวจร	และลึก

เข้าไปถึงรูปภายในท้ังหลาย“ท้ังในรูปาวจรทั้งในอรูปาวจร”	 ต้อง	

‘เห็น(ปัสสติ)’ด้วยการก�าหนดรู้(สัญญา)”ตลอดเวลา	 โดยไม่ได้ขาด

จาก“ภายนอก”เลย		จะต้องมีทั้งสัมผัสภายนอกอยู่ด้วยเสมอ	

 ดังนัน้ ความเป็น“สัตว์โอปปาตกิะ”(สตัว์ทางจติวญิญาณ)ทัง้หลาย

ใน“สัตตาวาส ๙”จึงต้องปฏิบัติสัมผัสรู้ด้วยการมี“วิญญาณฐีติ ๗” 

อัน“เห็น”ใน“จิตจากภายนอก ๗” ซึ่งมี“ธาตุรู้”นั่นแหละ“เห็น”ได้

 ปฏิบัติในขณะท่ีมี“วิญญาณฐีติ ๗”จึงจะ“พ้นสัตตาวาส ๙” 

ส�าเรจ็ผลหมดถ้วน ไม่ม“ีอสัญญีสัตว์”กับไม่ม“ีเนวสญัญานาสญัญา

ยตนะ”ได้บริบูรณ์ถ้วนสิ้น 
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 ซ่ึงผู้“มจิฉาทิฏฐ”ิใน“วิญญาณฐตี ิ๗”ย่อมปฏบิตัใิห้พ้น“อสญัญี

สัตว์”กับ“เนวสัญญานาสัญญายตนสัตว์”ทั้ง ๒ นี้ไม่ส�าเร็จแน่ๆ 

 ไม่สามารถหลุดพ้นความเป็น“สัตว์ทัง้ ๙ (สัตตาวาส  ๙)”ไปสิน้ได้

 ผู้“สัมมาทิฏฐิ”ท่ีปฏิบัติด้วย“วิญญาณฐีติ ๗”จึงจะสามารถ

รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“สัตตาวาส ๙” และเห็นในจิตภายในสุดอีก ๒ คือ 

“อสัญญีสัตว์ กับ เนวสัญญานาสัญญายตนสัตว์”

 ผู้“หลับตา”ปฏิบัตินั้นไม่มี“วิญญาณฐีติ ๗” เพราะ“หลับตา” 

ปิดทวาร ไม่รับรู้ภายนอกไปท้ง ๕ ทวาร นั่นเอง จึงไม่สามารถที่จะ

มี“วิญญาณครบ ๗” ก็เห็นและเป็นอยู่ในการปฏิบัติ“หลับตา”ชัดๆ     

 จงึเป็น“อสัญญีสัตว์” ก็ระบอุยู่โทนโท่ว่า “สตัว์”ไม่ม“ีอายตนะ” 

ว่า จะหลุดพ้นจากชัดๆก็คือ “สัตตาวาส ๗”ไปไม่ได้ 

 เพราะ“อายตนะ”คือ “ภาวะ ๒ ของ‘รูป’กับ‘นาม’ที่สัมผัสกัน

อยู่”หลัดๆ มันไม่มีถึง “๕ คู่” เห็นชัดมั้ย? 

 “อายตนะ”คือ สะพานที่ต่อเชื่อมของ“รูป”กับ“นาม”สัมผัสกัน

 ถ้าไม่มี“การสัมผัสของรูปกับนาม”ก็จะไม่มีภาวะ“อายตนะ”

 “อายตนะ”มีขึ้นมาได้เพราะ“มี“การสัมผัสของนามกับรูป”  

 และ“อายตนะ”มีขึ้นชั่วขณะที่มี“นาม-รูป”สัมผัสกันเท่าน้ัน 

หมดหน้าที“่การสัมผสัของรูปกบันาม”ลงไปเมือ่ใด “อาตนะ”กห็าย

ไปทันที  จะไม่มี“อายตนะ”ตั้งอยู่ในที่ไหนๆเลยใมมหาจักรวาล 

 “อายตนะ”มีได้แต่ใน“ปัจจุบันขณะ”เท่านั้น

 อายตนะ“ไม่ตั้งอยู(่อฐีติ) หรือตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใด”

 จะมีเพียง“ปัจจุบันขณะ”เท่านั้น “นอกจากปัจจุบัน”ไม่มีเลย 

 นอก“ปัจจุบันชาต(ิทิฏฐกาล)” จะหา“อายตนะ”ไม่ได้ในที่ไหนๆ
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 ดังนั้น “สัตว์”ที่ไม่มี“สัมผัสภายนอก” ก็ย่อมไม่มี“อายตนะ” 

ภายนอก ๕”ขึ้นมาได้แน่นอน ..ใช่มั้ย?

 ถ้าจะมีบ้างก็แค่“อายตนะภายใน”ทวารเดียว 

 สตัว์ทีไ่ม่มี“อายตนะ”ชัดๆจงึคือ“อสัญญสัีตว์”(สตัว์ทีไ่ม่มีสญัญา)” 

 “อสัญญีสัตว์”จึงเป็น“สัตว์”ที่ต้อง“มีอายตนะ”ให้ผู้ปฏิบัติมี

องค์ประกอบใน“การสัมผสั” แล้วเกดิ“เวทนา”เป็นต้นมาปฏิบติักนั

 ซ่ึงไม่ได้หมายถึง“สัตว์ท่ีไม่มีอายตนะ” สักหน่อย ก็ยืนยันอยู่

ชัดเจนโต้งๆ

 ค�าว่า“อายตนะ”นี้ คือ เครื่องติดต่อหรือสะพานเชื่อมต่อของ 

“ธาตุรู้” ถ้าไม่ม“ีอายตนะ”ธาตรูุ้ใดๆก็ไม่สามารถรูไ้ด้ แม้แต่เร่ิมจากจิต 

“ภายนอก”ต่อกบั“ภายใน”เป็น“กายายตนะ” แล้วมลี�าดับต้น-กลาง-

ปลายถงึทีส่ดุขัน้“มนายตนะ กับ ธรรมายตนะ”เป็น“ภายในสดุท้าย 

 หรอืถงึทีสุ่ดขัน้“อสัญญสัีตว์ กบั เนวสญัญานาสัญญายตนะ” 

นี้แหละ ที่เป็น“คู่”ส�าคัญ ของ“สัตตาวาส ๙”ที่ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

 “อสัญญีสัตว์”เป็น“สัตว์”ท่ีผู้“มิจฉาทิฏฐิ” ไม่สามารถรู้จัก 

รู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“สัตว์”ได้ครบถ้วน หรือไม่รู้จักเลย

 ส่วน“เนวสัญญานาสัญญายตนะ”นั้น เป็น“ปัญญาหรือญาณ

หรือวิชชา”ของผู้“สัมมาทิฏฐิ”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ไปตามภูมิบารมี

 “สัตว์”ก็ดี “อายตนะ”ก็ดี จึงเป็นภาวะที่ต้องเรียนรู้ส�าคัญสุด 

 ซึ่ง“อายตนะ”นั้น ไม่ตั้งอยู่ในที่ใดๆ จะปรากฏข้ึนต่อเมื่อม ี

การสัมผัสของ“ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา)ที่ได้“สัมผัส”กันขึ้นมาเท่านั้น 

 เมื่อท�าหน้าที่เสร็จแล้ว“อายตนะ” ก็จะหายไปทันที ไม่เหลือ

อยู่ และไม่ต้ังอยู่ในท่ีใดๆเลย ไม่มีในท่ีใด จะมีแค่ตอนเกิดมา 
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“การออกจากความเป็นสัตว์”ทางวิญญาณ

จึงไม่ใช่“การเข้าฌาน-การออกฌาน” 

หรือ“การเข้าสมาธิ-การออกสมาธิ” 

ที่ชาว“หลับตา”ปฏิบัติ	

ท�า“การเข้าๆ-ออกๆ”จากภวังค์กันอยู่แค่นั้น
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ท�าหน้าที่ให้“ธาตุรู ้”(วิญญาณ)ท�างานเท่านั้น ช่วยสัญญาและช่วย

ปัญญา (มียืนยันอยู่ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๑๕๘ “นิพพานสูตร ที่ ๑”ตรวจดูได้)

 ใน“นพิพานสูตร ที ่๑”นีพ้ระพทุธเจ้าตรัสว่า “อายตนะน้ันมอียู่	

ดิน-น�้า-ไฟ-ลม-อากาสานัญจายตนะ-วิญญาณัญจายตนะ-อากิญ 

จญัญายตนะ-เนวสญัญานาสญัญายตนะ-โลกนี-้โลกหน้า-พระจนัทร์

และพระอาทิตย์		ทั้งสองย่อมไม่มีในอายตนะนั้น		

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราย่อมไม่กล่าวซึง่อายตนะนัน้ว่า	เป็นการมา 

เป็นการไป	เป็นการตั้งอยู่	 เป็นการจุติ	 เป็นการอุบัติ	อายตนะนั้น

หาที่ตั้งอาศัยมิได้	มิได้เป็นไป	หาอารมณ์มิได้” ดังนี้      

 “อายตนะ ๒”คือ “อสัญญสีตัว์ กบั เนวสญัญานาสญัญายตนะ”นี้ 

ไม่ใช่“อายตนะ”ขั้นต้น-ขั้นกลาง-ขั้นปลายของรูปฌานเท่านั้น แต่

เป็น“อายตนะ”ท่ีได้ปฏบิติับรรลุมรรคผลผ่านอายตนะ ๖ อายตนะ๑๐ 

และอายตนะ ๑๒ แม้แต่ขั้น“อรูปฌาน ๔”ก็มีผลล่วงพ้นผ่าน 

“อรปูฌาน”ขัน้ที ่๓ ขึน้ไปถงึขัน้“เนวสญัญานาสัญญายตนะ”กนัแล้ว

 จึงเป็นขั้นสุดท้ายของ“อรูปฌาน”ที่จะบรรลุให้ล่วงพ้น“เนว

สัญญานาสัญญายตนะ” หรือให้“ออกจาก(วุฏฐาน)”เนวสัญญา 

นาสัญญายตนะไป

 “การออกจากความเป็นสัตว์”ทางวิญญาณจึงไม่ใช่“การเข้า

ฌาน-การออกฌาน” หรือ“การเข้าสมาธิ-การออกสมาธิ” ที่ชาว 

“หลับตา”ปฏิบัติ ท�า“การเข้าๆ-ออกๆ”จากภวังค์กันอยู่แค่นั้น 

 “การออกจากความเป็นสัตว์(ทางจิตวิญญาณ = โอปปาติกสัตว์)”จึง 

เป็น“ความแตกต่างกนั”ทีส่�าคญัยิง่ใหญ่กว่า“การออกฌาน-การเข้า

ฌาน”หรอื“การออกสมาธิ-การเข้าสมาธ”ิในภวงัค์ทีห่ลบัตา-ลมืตา
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กันออกๆ-เข้าๆอยู่เท่านั้น คนละเรื่อง คนละสภาวะกันเลยทีเดียว 

 “อสัญญีสัตว์”นั้นเขาไม่มี“การออกไป”(นิสสรณะ)จากความ

เป็น“สัตว์”เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนท่ีลึกซ้อนวนจากต�่าไปสู่สูง

ชั้นแล้วชั้นเล่าสลับไปมาสุดลึกซึ้ง(ปฏินิสสัคคะ)ดังที่พุทธวิชชามี

 ซึ่งเป็น“วิชชา”ของ“โลกุตรภูมิ”กันชัดๆ มิใช่“วิชาความรู้

ระดับ“โลกียภูมิ”ท่ียังไม่แทงทะลุความเป็น“ปรมัตถธรรม”อย่าง 

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงชนิดมี“การสัมผัส”ทุกสภาวะธรรมครบ

 ดังน้ัน การปฏิบัติท่ียัง“มิจฉาทิฏฐิ” เช่น การปฏิบัติที่หลับตา

เข้าไปอยู่ในภวังค์ พอเป็น“นิโรธ”ก็ไป“ดับสัญญา”ชนิดที่ไม่ให้มี 

“การก�าหนดรู”้กนัเลย กเ็ท่ากบั“ดบัวญิญาณ” ไม่ม“ีความรับรู้”แล้ว

ไม่มี“สัญญา” ไม่มี“สัมผัส” ไม่มี“อายตนะ”ที่เชื่อมต่อการรับรู้ที่

ส�าคัญ จึงไม่สามารถศึกษา“ปรมัตถธรรม”ได้ถึงท่ีสุดแห่งท่ีสุด  

การศึกษานั้นก็ไม่ตรงตามพระวจนะพระพุทธเจ้า 

 จึงไม่สามารถที่จะท�า“การดับ”(นิโรธ)ที่“สัมมาทิฏฐิ” คือ “ดับ 

กิเลส”เฉพาะส่วนที่เป็น“อกุศลเจตสิก”เท่านั้น ถึงจะชื่อว่า “ชาต ิ

ดบั”ในความเป็น“ชาต”ิของ“ปฏจิจสมปุบาท” ทัง้สายทีต้่องชดัเจน

ทั้งอนุโลมและทั้งปฏิโลม

 ซึ่งไม่เหมือน“การดับ”ที่สัมมาทิฏฐิอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง  

 คือ ชาติ“ดับ”ตามอนุโลม ได้แก่ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกขะ 

โทมนัส อุปายาสะ “ดับ”หมดแล้ว ไม่มี“เกิด”ในจิตอีกเลยตลอดไป

เป็น..นิจจัง	ธุวัง	สัสสตัง	อวิปริณามธัมมัง	อสังหิรัง	อสังกุปปัง		

 แต่ถ้าย้อนเป็น“ปฏิโลม”ตั้งแต่“ชาติ”ข้ึนไป ชาติก็ดี ภพก็ดี 

อุปาทานก็ดี ตัณหาก็ดี ผัสสะก็ดี อายตนะก็ดี นามรูปก็ดี วิญญาณ
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ก็ดี สังขารก็ดี วิชชาก็ดี ยังมี“การเกิด”อยู่แต่เป็น“การเกิด”ชนิดที่

เป็น“อภนิพิพตัต”ิ คอื “การเกดิ”ของจติที“่บรสิทุธิ”์เพราะสามารถ

ปฏิบัติก�าจัดกิเลสไม่ให้เกิดในจิตได้เป็นอรหัตตผลแล้วตลอดไป

 ซึ่งคนผู้บรรลุ“ความดับ”นี้ยังไม่ท�าการ“ตายกายแตก(กายัสสะ 

เภทา)” ก็ยังมีรูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณอยู่ แม้ถึงข้ัน 

“ดับอาสวะสิ้น”เป็นอรหันต์ ก็จะ“ดับ”แต่เฉพาะ“อวิชชา”เท่านั้น

หมดสิน้“อวิชชาสวะหรอืส้ินอวชิชาสงัโยชน์” ไม่ใช่“ดบั”ไปทุกอย่าง 

 เป็นผู้“พ้นเนวสัญญานาสญัญายตนะ”เข้าถงึความเป็น“สญัญา

เวทยติ นโิรธ” คอื “นโิรธ”ทีม่“ีสัญญา”ท�างานตรวจสอบเคล้าเคลยี

อารมณ์ของ“เวทนา”จนถ้วนสิ้นแล้วว่า การปฏิบัติ“เวทนา ๑๐๘”มี

ผลส�าเร็จสัมบูรณ์ตามหลัก“อาริยสัจ ๔”บริบูรณ์ด้วย“สัจจญาณ”

 “สัจจญาณ”ก็คือ มีความรู้ขั้น“ญาณวิเศษ”ที่สามารถรู้จัก 

รูแ้จ้งรู้จรงิใน“อารยิสจั ๔” คอื รูท้กุข์ทีเ่กดิในจติตนชัดว่าม“ีอาการ” 

อย่างนี้ๆในความรู้สึกตน”ชัดเจนแจ่มแจ้ง 

 และปฏิบัติ“เวทนาปัจจุบัน ๓๖”ก็ได้สั่งสมผล“กิเลสสูญ” 

ด้วย“กิจจญาณ”ส�าเร็จ แล้วตกผลึกเป็น“ส่วนอดีต” โดยมีญาณ 

ทัสสนะวิเศษเป็น“ปริวัฏฏ์ ๓”ในอริยสัจ ๔ ถึงข้ันมี“กตญาณ”ว่า 

“ส่วนอนาคต”กิเลสก็สูญเด็ดขาดแน่ๆ 

 เพราะได้ปฏิบัติด้วย“การรักษาผล(อนุรักขนาปธาน)”ตามทฤษฎี 

“อาเสวนา-ภาวนา-พหุลีกัมมัง”จน“จิตต้ังมั่นแล้ว(สมาหิตจิต)” เข้า

ขัน้..นจิจงั	ธวุงั	สัสสตงั	อวิปริณามธมัมงั	อสังหริงั	อสงักปุปัง	นัน่เอง 

ตามล�าดับ“อนุปุพพวิหาร ๙”บริบูรณ์ครบ“โลกุตรธรรม ๙”

 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติที่ไม่มี“อสัญญีสัตว์”เพราะ“สัมมาทิฏฐิ”ใน
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ความเป็น“กาย”เป็น“สัญญา”ท่ีปฏิบัติแล้วรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“สัตตา

วาส ๙” จนกระทั่งผ่านภูมิ“สัญญา เวทยิต นิโรธ”บริบูรณ์ เพราะ

ล่วงพ้นข้ัน“เนวสญัญานาสญัญายตนสตัว์”ได้สัมบรูณ์ กเ็ป็นอรหันต์ 

ที่ยังมี“วิภวตัณหา”ท�างานอยู่ในโลก ยังไม่ตายไปจากวัฏฏสงสาร

 ในขณะยังไม่ตายกายแตก(กายัสส เภทา) ยังมีชีวิตอยู่ จึงยัง

มีชาติ-ยังมีวิภวภพ-มีสมาทาน-วิภวตัณหา-ผัสสะ-อายตนะ-นาม

รูป-วิญญาณ-สังขาร อยู่ครบ ดังเช่น คนสามัญปุถุชนท้ังหลาย

ยัง“มี” แต่“มีพิเศษกว่า”คนสามัญปุถุชนเขา“มี”กันแน่นอน

 ที่“ไม่มี”ก็“อวิชชา”เท่านั้นหมดส้ินเกลี้ยง ไม่มีอีกแล้วต่อไป 

ชีวิตจึงได้อาศัย..ภพ-สมาทาน-วิภวตัณหา-ผัสสะ-อายตนะ-นาม

รปู-วญิญาณ-สงัขาร อยูใ่นโลก ท�างานให้มปีระสิทธภิาพชนิดท่ีเรียก

ได้ว่า“พหุชนหิตายะ(เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งหลาย)-พหุชนสุขายะ

(เอื้อความสุขให้แก่มวลชนท้ังหลาย)-โลกานุกัมปายะ(เป็นผู้รับใช้โลกโดยแท้)”อยู่

ในโลก เพื่ออนุเคราะห์สังคมมนุษยชาติสืบทอดศาสนาต่อไปแท้ๆ  

 ตามพระวจนะนั้น วิธีปฏิบัติก็ดี การได้ผลก็ดี จะต้องปฏิบัติ

กันในขณะมี“วิญญาณฐีติ”เสมอ  จึงจะบรรลุ“สัมมานิโรธ”แท้จริง

 ซึ่งผู้“สัมมาทิฏฐิ”นั้นคือ ผู้จะไม่ปฏิบัติแบบ“มิจฉาทิฏฐิ”ที่ท�า

จิตตนเองให้เป็น“อสัญญีสัตว์”เป็นเด็ดขาด 

 แต่จะเป็นผู้“มีสัญญา” ใช้“สัญญา” ไม่ใช่เป็นผู้“อสัญญี”(ดับ

สัญญาของตนให้เป็นคนไม่มีความก�าหนดรู้ไปเลย)แน่นอน และก็“สัญญา” 

นี่เองที่ท�างานปฏิบัติอย่างส�าคัญยิ่ง ในขณะมี“วิญญาณฐีติ”เสมอ 

จึงปฏิบัติไปถึงที่สุดใน“วิญญาณฐีติ ๗”ไม่ต้องมี“เนวสัญญานา

สญัญายตนสญัญา”เลย กจ็บ“วญิญาณฐตี”ิเพยีงแค่“อากญิจญัญาย-
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ตนสัญญา(วิญญาณฐีต ิที ่๗)”ก็จบ“ภาคปฏิบัติ”บริบูรณ์ได้จริงแล้ว 

 เพราะการปฏบิตั“ิวิญญาณฐตี ิ๗”นีค้รบ“สัมผสัวโิมกข์ ๘ ด้วย

กาย”บรบิรูณ์ถ้วนตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิแล้ว 

จึงบรรลุ“สัมมาผล”แบบพุทธที่ชื่อว่า “สัญญา เวทยิต นิโรธ”

 นั่นคือ มีการก�าหนดรู้“เวทนา”ของตนแล้วว่า ตนนิโรธแล้ว

 “วิญญาณฐีติ ๗”จึงสัมบูรณ์ในตัวทุกอย่าง ไม่ต้องกล่าว 

ถงึ“เนวสัญญานาสัญญายตนสญัญา” และแม้ค�าว่า “สญัญา เวทยติ 

นิโรธ”ก็ไม่ต้องกล่าวกันอีกเลย จบกันท่ี“อากิญจัญญายตนะ” 

จิตก็เป็นอันสิ้นสุดการปฏิบัติลงเรียบร้อยบริบูรณ์

 เพราะทัง้“สัญญา”ทัง้“ปัญญา”รู้จกัรู้แจ้งรู้จรงิ“ความไม่มอีะไร

อีกแล้วที่จะต้องก�าหนดรู้ และจบการรู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว”

 ซึง่ทกุภาวะของการปฏบิตัจิะอยู่ในขณะมสีมัผัสของภายนอก

และภายในอยู่เสมอ ตลอดเวลา คือหมายถึง มี“ธรรมะ ๒”(เทฺว  

ธัมมา) เช่น รูปกับนาม ตากับรูป หูกับเสียง ฯลฯ ชรามรณะกับชาติ 

ชาติกับภพ ภพกับอุปาทาน ฯลฯ หรือวิญญาณกับนามรูป หรือ 

เคหสิตเวทนา กับ เนกขัมมสิตเวทนา ดังนี้

 แล้วปฏิบัติท�าให้“เวทนา”ของตน“จบกิจ”สูงสุดถึงขั้นเป็น 

“เนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา”บริบูรณ์และยืนยงด้วยภาวะ“ปริสุทธา-

ปริโยทาตา-มุทุ-กัมมัญญา-ปภัสรา”เท่ียงแท้(นิจจัง)-ยั่งยืน(ธุวัง)-ไม่

เปลีย่นแปลงอกีแล้ว(อวิปริณามธัมมัง)-ไม่มอีะไรหักล้างได้(อสังหิรัง)-ไม่

กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) สัมบูรณ์ 

 แต่ละคู่ล้วนสามารถอาศัยศึกษาได้จาก“ธรรมะ ๒”ที่รวมลง

เป็นอันเดียวกันกับ“เวทนา” โดยส่วนสอง [ทฺวเยน เวทนาย เอกสโมสรณา 
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ภวันติ)ทั้งนั้น (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐] 

 “ธรรมะ ๒ ท่ีรวมลงเป็นอนัเดยีวกันกับ‘เวทนา’โดยส่วนสอง” 

หมายความว่า ท�าภาวะ ๒ นั้นให้เหลือเพียง ๑ ก็คือ“พ้นทุกข์”แล้ว 

(เวทนาเป็นอุเบกขา) ยิ่งถ้าผู้นั้นสามารถท�าตนให้มีภาวะบรรลุในภายใน

ของตนสูงสุดถึงขั้นเป็น ๐ หรือเป็น“อนัตตา”ได้ ก็นั่นแหละคือ ผู ้

“จบกิจ”แล้ว ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง” 

 นี่คือ การปฏิบัติแบบ“ลืมตา”ปฏิบัติ ถ้า“หลับตา”จะท�าไม่ได้  

 เพราะปฏิบัติแบบหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์ ก็จะไม่ได้เรียนรู ้

“จิตวิเคราะห์”(วิตกวิจาร = psychoanalysis) จะไม่เป็นการท�าใจในใจ 

อย่างแยบคาย หรือจะไม่สัมมาทิฏฐิใน“โยนิโสมนสิการ” แม้ได ้

“สมาธิ”มันก็เป็น“มิจฉาสมาธิ”ไปทั้งหมด ไม่ใช่“สัมมาสมาธิ”เลย  

 เหตุใหญ่เพราะยังไม่มี“สัมมาทิฏฐิ ๑๐” จึงไม่มีความเป็น 

“สัมมาสมาธิ-สัมมาวิมุติ”ได้เด็ดขาดแน่นอน   

 ผู้เขียนได้น�าเอาพระพุทธวจนะมากมายจากพระไตรปิฎกที่

พระบรมศาสดาตรสั มายนืยนั ทัง้ได้อธบิายเปรียบเทยีบการปฏิบติั

บรรล“ุฌาน”แบบพุทธท่ีถูกเป็น“สัมมาทิฏฐ”ิ เช่น จากพระไตรปิฎก 

เล่ม ๙ ตั้งแต่สูตรที่ ๒ สามัญญผลสูตรไปถึงสูตรที่ ๑๓ ทุกสูตรนั้น

เป็น“พุทธคุณ”แท้ๆคือ“วิชชาจรณสัมปันโน” อันได้แก่“จรณะ ๑๕ 

วิชชา ๘”ตามพระวจนะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

 ซ่ึงเริ่มด้วยแต่ละคนต้องสมาทาน“ศีล”เป็นหลักข้อต้น ตาม

ความเหมาะสมส�าหรับตนแต่ละคน แล้วจึงจะปฏิบัติด้วย“วิธีปฏิบัติที่

ไม่ผดิ ๓ ข้อ”(อปัณณกปฏปิทา) ได้แก่ ส�ารวมอนิทรย์ี ๖ โภชเนมตัตญัญตุา 

ชาคริยานุโยคะ อันยืนยันว่า ต้องแบบนี้จึงจะปฏิบัติไม่ผิด
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 จึงจะไม่ผิดศาสนาพุทธแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง!

 ซ่ึงปฏิบตั“ิส�ารวมอนิทรย์ี ๖”นะ ไม่ใช่วธิหีลบัตาสะกดจติเข้าไป

ในภวังค์แล้วหลงไปสู่การหลบอยู่ในภวังค์และได้นิโรธ“ด�า”(กิณหะ)

 “ส�ารวมอินทรีย์ ๖”จริงๆนั้น มันไม่ใช่“ส�ารวมอินทรีย์ ๑”อยู ่

“ในภายใน”หนึ่งเดียวเท่านั้นดอกนะ

 แต่ปฏิบัติขณะมี“ส�ารวมอินทรีย์ ๖” มีทวาร ๕ ภายนอกด้วย

 มี“โภชเนมัตตัญญุตา” ในขณะเคี้ยวกินอาหารอยู่ ก็ปฏิบัติ

ธรรมอยู่ และก�าจัดกิเลสใน“ปัจจุบัน”อยู่โต้งๆไปด้วยให้ได้จริงๆ

 ซึ่งต้องปฏิบัติในขณะมี“ความระมัดระวัง-ความตื่น”(ชาคริยา) 

มคีวามรบัรูท้กุทวาร ม“ีสต”ิเตม็ครบท้ังภายนอก-ทัง้ภายในตืน่รูอ้ยู่

 จึงจะเกิด“สัมมาฌาน”และ“วิชชา-วิมุติ”ของพระพุทธเจ้า 

ครบ“จกัษ-ุปัญญา-ญาณ-วชิชา-อาโลก”สัง่สมลงเป็น“สัมมาสมาธ”ิ 

 หรือด้วยวิธีปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ-สัมมา

สงักปัปะ-สัมมาวาจา-สมัมากมัมนัตะ-สมัมาอาชวีะ-สัมมาวายามะ-

สัมมาสติ “๗ องค์”นี้ต่างหากเป็นเหต(ุสอุปนิโส) เป็น“องค์ประกอบ” 

(สปริกขาโร)ของการปฏบิตั ิจงึจะเกดิ“สมัมาสมาธ”ิตามพระพทุธวจนะ

(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓) และตามพระวจนะอื่นๆที่มียืนยันอยู่ 

 มิใช่“หลับตา”สะกดจิตเข้าไปๆในภวังค์เป็น“เหตุ(สอุปนิโส)” 

เป็น“องค์ประกอบ(สปรกิขาโร)”ตามที“่หลงผดิ”กนัมานานแล้วนัน้แน่ 

 ทบทวนค�าสอนพระพุทธเจ้ากันให้ชัดๆ ให้ถ่องแท้เถิดเทอญ

 “สัมมาสมาธิ”ในทุกวันนี้จึงหาได้ยากแล้ว หรือเกือบจะสูญ 

หายสิ้นซากไปแล้วในความเป็นศาสนาพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ี เพราะ

เข้าใจ“ปฏิปทา”(วิธีปฏิบัติ)ในการปฏิบัติออกนอกขอบเขตพุทธ เป็น
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ผู้“มิจฉาทิฏฐิ”ไปไกล นาน ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปีแล้ว ด้วยประการฉะนี้  

 ซึ่งท่ีถูกต้อง“สัมมาทิฏฐิ”นั้น “ผล”แบบพุทธจะต้องบรรลุถึง

ขัน้เข้าสู่ภมู“ิมนษุย์อตุตรกรุุทวปี” นกัปฏบิติัในทกุวนัน้ีกเ็ข้าใจความ

เป็น“มนุษย์อุตตรกุรุทวีป”ไม่ได้กันแล้ว ล้วนกลายเป็นเรื่องลึกลับ 

พิสดาร มีตัวตนพิลึกแปลกๆ กลายเป็นเรื่องที่เป็นตัวตนบุคคลเรา

เขา หรือเป็นแบบ“เทฺวนิยม”ตามปุถุชนพากันเข้าใจไปหมดแล้ว

 เพราะ“มนุษย์อตุตรกรุุทวปี”กม็“ีทัง้มจิฉาทิฏฐ-ิทัง้สมัมาทฏิฐ”ิ

 ทุกกวันนี้มันไม่เป็น“สัมมาทิฏฐิ” แม้จะศึกษา“ปรมัตถธรรม” 

กัน ก็ยังเห็นความเป็น“มนุษย์อุตตรกุรุทวีป”ก็ด ี“มนุษย์ชมพูทวีป” 

ก็ดีในแบบ“อัตตา”หรือเป็น“ตัวตน”กันอยู่เท่านั้น คือ ยังเห็นเป็น 

“โอฬาริกอัตตา”(อัตตาหยาบเป็นภายนอก) หรือยังเป็น“มโนมยอัตตา” 

(อัตตาที่ส�าเร็จด้วยจิต)ที่“เป็นเรา(ยังมีตัวตน)”และ“เป็นตัวตนของเรา”อยู่

กันแค่นั้น  ยังไม่ต้องพูดถึง“อรูปอัตตา”กันเลย

 หาก“สัมมาทฏิฐ”ิแล้ว ปฏบิตัไิปๆกจ็ะรูจ้กัรู้แจ้งรูจ้รงิความเป็น 

“กาย” เริ่มต้ังแต่สามารถเห็น“กาย”(องค์ประชุมของรูปกับนาม)อันเป็น 

“สัก”(ของตน)ซึ่งเป็น“องค์ประชุมของรูปกับนาม”(กาย) ของตน(สัก) 

คือ “กาย”ของ“สัก” หรือ“รูป-นาม”ของตน

              (จบฉบับที่	๒๙๘) 
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ฉบับที่ ๒๙๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘

 ฉบบัทีแ่ล้ว เราได้เน้นถงึการปฏบิตัติามแบบทีไ่ม่ใช่พทุธ และ

ผูเ้ขยีนกไ็ด้น�าเอาพระวจนะมากมายจากพระไตรปิฎกท่ีพระพทุธเจ้า

ตรัส มายืนยัน ทั้งได้อธิบายว่า การบรรลุ“ฌาน”หรือ“สมาธิ”แบบ

พุทธที่ถูกเป็น“สัมมาทิฏฐิ” เป็น“พุทธธรรม”ที่เกิด“พุทธคุณ”แท้ๆ 

ซึง่สมัมาทฏิฐ-ิสัมมาปฏบิตั-ิสัมมาผลด้วย“วชิชาจรณสมัปันโน” อัน

ได้แก่“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”ตามพระธรรมค�าสอนน้ัน คือ การปฏิบัติ

ตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ทุกสูตร ท้ัง ๑๓ สูตร

ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ โดยเฉพาะสูตรที่ยืนยันว่า เป็น“สามัญญผล”

 สามัญญผล แปลว่า ผลที่เกิดที่ได้เป็น“สามัญ” หรือผลที่ได้

เป็น“สมณะ”

 สามัญ แปลว่า ปกติ, ธรรมดา, ทั่วๆไป หรือแปลว่า ความเป็น 

“สมณะ”

 สมณะ แปลว่า ผู้สงบ, ความสงบ 

 และ“ความสงบ”ท่ีว่านีคื้อ ความสงบท่ีเป็น“ปรมตัถธรรม”เข้าขัน้ 

“โลกุตระ”ด้วย นั่นคือ “จิตสงบจากกิเลส”หรือ“กรรมสงบจากบาป”

 ไม่ใช่“ความสงบ”ท่ีเป็น“สมมุติธรรม”ซึง่รูก้นัทัว่ไปง่ายๆ“สามญั” 

แต่เป็น“วิสามัญ”ของคนมีชีวิต“ลืมตาธรรมดา”ท่ีมีสติตื่นเต็มปกติ

ของคน“ผู้ไม่หลับตาอยู่ในภวังค์ภายใน”แท้ๆที่มีความสงบของจิต 

 และเป็น“ความสงบ”(สนัตา)ในขณะทีม่“ีความสงบสนทิ”(เพราะกเิลส
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ตาย กิเลสไม่มีในใจ)ทั้งๆที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ภายนอกอยู่ครบ เป็น

ผูต้ืน่เตม็มสีตมินัโต นัน่คือ มคีวามตืน่รู้อยู่พร้อมครบทวารตาหูจมกู

ลิน้กายใจ แม้แต่ในขณะเป็น“ฌาน” เป็น“สมาธ”ิ เป็น“นโิรธ” กร็บั

รู้อยู่ทั้ง ๖ ทวาร ทั้งภายนอกภายใน และท�างานอยู่เป็นปกติของ

คนผู้มีกาย-วาจา-ใจท�าหน้าที่ธรรมดาของคนเป็นๆ

 ซ่ึงเป็น“ความสงบ”ท่ีย่ิงสงบ ยิง่ท�างานขยนัในการงาน ท�างาน

มีสมรรถนะยิ่งขึ้น ดียิ่งขึ้นด้วย ซึ่งเป็น“ความสงบ”แบบ“โลกุตระ” 

“อารยิะ”แท้  จะไม่ใช่“ความสงบ”ท่ีกายก็หยุดเคลือ่นไหว วจกีห็ยดุ

พูดจา ใจก็หยุดคิดนึก อย่างเด็ดขาด

 อันแตกต่างจากความเป็น“ฌาน” เป็น“สมาธิ” เป็น“นิโรธ” 

แบบมิจฉาทิฏฐิของพวกฤๅษีเดียรถีย์นอกพุทธที่ไม่สัมมาทิฏฐิ

 กล่าวคือ “ความสงบ”ของฌาน-ของสมาธิ-ของนิโรธ แบบ

มิจฉาทิฏฐินั้น จะไม่มี“อิริยาบถทางกายกรรม-วจีกรรม”เลย ยิ่ง

มโนกรรมถ้าเป็น“นิโรธ”ก็ยิ่ง“ดับ”แบบ“นิ่งอยู่เฉย” หยุดนิ่งอยู่กับ

ภาวะ“ด�า”(กิณหะ) ที่ไม่รู้สึก ไม่รับรู้ใดๆเลย เพราะไป“ดับ”หมด

ทั้ง“เวทนา”ทั้ง“สัญญา”ไม่ให้ท�าหน้าที่เลย

 แล้วเหน็ภาวะ“ด�า”ทีไ่ด้นัน้“เป็นสภุ” คอืเป็นของน่าพงึใจ เป็น

โชค เป็นของงาม(สุภ) 

 ผู้ได้“นิโรธ”จึงคือ ผู้ได้ภาวะ“ด�า-มืด”(กิณห)

 ผูบ้รรลธุรรมถึงภมูเิป็นเทวดาหรือพรหมชัน้“สภุกณิหะ”น้ี คอื 

จิตใจของท่านผู้นี้ มีสภาพ“ด�า” หรือ“ดับมืด”อยู่ในภาวะเช่นนี้เอง

 แล้วหลงยึดเอาการบรรลุธรรมท่ีได้ภาวะ“ด�า”หรือ“มืด”นี้ 

ว่า“สงบ”ขั้น“นิโรธ” หลงผิดแบบนี้จึง“มิจฉาทิฏฐิ”แท้เต็มสภาพ



149รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

 ในพระไตรปิฎก “วิโมกข์ ๘” ข้อ ๓ “สุภันเตวะ	อธิมุตโต	โหติ” 

นั้น ท่านผู้รู้แปลค�าว่า“สุภ”โดยใช้ค�าว่า “งาม”หรือ“ของงาม”กัน

เลย (ซึ่งเป็นความหมายที่ยิ่งกว่า น่าได้-น่ามี น ่าเป ็นไปเสียอีก) ซึ่งถ้าแม้นการ

ปฏิบัตินั้นมิจฉาทิฏฐิดังว่า คือ ไปได้แค่“ภาวะจิตใจด�ามืดอยู่ในภพ

นั้น” เท่านั้น มันก็ยัง“ไม่สัมมาทิฏฐิ”อยู่แน่นอน 

 “สัมมาทิฏฐิ”นั้นคือ “กิเลสดับด�ามืดไปสนิท” แต่“ภาวะจิตใจ

ใสสะอาดสว่าง” และมี“ธาตุรู้”ท�าหน้าที่อยู่เต็มที่เห็น(ปัสสติ)ชัดเจน

แจ่มแจ้ง มีแค่“กิเลสดับ-สมุทัยดับ”(นิโรธอาริยสัจ)นั่นต่างหากที่ดับด�า

ดับมืดไป  มีเฉพาะภาวะ“กิเลส”เท่านั้นที่“ดับด�า-ดับมืด”(กิณหะ)

 ไม่ได้ไป“ดับจิต”หรือ“ดับธาตุรู้”ลงไปแต่อย่างใด แม้แต่จะ 

“หรี่”ความรับรู้ลงไป ก็ไม่โง่ ไม่ซื่อ ไม่เซ่อๆอย่างนั้นดอก

 ในขณะ“กิเลสยิ่งดับด�า” จิตก็ยิ่งสะอาดใสใจก็ยิ่งสว่างชัด

 “สัมมาทฏิฐ”ินัน้ ผู“้ยิง่ดบัด�ามดืไป” จติใจย่ิงใสสดคล่องแคล่ว

ว่องไว มีสมรรถนะท�างานได้ดียิ่งๆขึ้น(กัมมัญญา)นั่นต่างหาก

 ดังนั้น ใน“สัญญา”ที่สัมมาทิฏฐิจึงก�าหนดหมาย“ลึกซึ้ง” 

ได้เก่งขึ้นๆ ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือ “กิเลสยิ่งดับ”นั้นไม่ใช่แค่จิต“ดับ

ด�า-มืด” แต่“กิเลสดับสูญสนิท”ถึงขั้นไม่เกิดอีกนิรันดรจริงๆแท้ๆ 

 “การดับกิเลส”ท่ี“สัมมาทิฏฐิ”แท้ จึงไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อให ้

“จิตดับด�าดับมืด”ไปในชั่วขณะที่ท�าการดับ“หลับตา”เท่านั้น

 แต่เป็นการปฏิบัติท่ี“ลืมตา”ย่ิงท�าให้สว่าง จึงจะท�าให้รู้แจ้ง

เหน็จรงิ“ตวัตน”ของ“กิเลส”ชัดเจนถ่องแท้ด้วยซ�า้ อย่างนีต่้างหาก 

จึงจะก�าจัด“ตัวตน”ของกิเลสถูกตัวมันจริง สิ้นซากได้หมด  

 “อธิมุตตหรืออธิโมกข”ที่สัมมาทิฏฐินั้น เป็นจิตใจที่น้อมไปใน
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ความเห็นแจ้ง(สัจฉิ) ท่ีสัมบูรณ์ ซึ่งมี“แสงสว่าง(อาโลกา)”อยู่พร้อม 

ม“ีทวารภายนอก ๕-๖”อยูค่รบ มอีงค์ประกอบอ่ืนๆร่วมด้วยบริบรูณ์ 

มี“สัมผัส”เป็นปัจจัยคู่เคียง(เทฺว,กาย)ไปตลอดการศึกษา จึงเป็นการ

ปฏิบัติที่เห็นถ้วนรอบในความเป็น“วิญญาณ”สัมบูรณ์ต้น-กลาง-

ปลายของ“รูป”กับ“นาม”ทั้งหลาย ทั้งภายนอก-ภายใน 

 ที่สุดจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“ตามเห็นความไม่เที่ยงทั้งหลาย 

(อนิจจานุปัสสี) -ตามเห็นความจางคลายของกิเลส(วิราคานุปัสสี) -ตาม

เหน็ความดบัของกิเลส(นโิรธานปัุสส)ีต่างหาก ว่า “งาม”(สภุ) มผีลกเิลส

ดับได้จรงิงดงามลงตามล�าดบั แล้วจงึปฏบิตัติามเหน็ความเกิดขึน้-

ตั้งอยู่-ดับไปทวนไปทวนมากันให้ครบถ้วนสัมบูรณ(์ปฏินิสสัคคานุปัสสี)

 การเห็น“กาย”จึงเป็นการเห็นที่เห็นแจ้งครบถ้วนถ่องแท้ว่า 

“กิเลสไม่มี” มีแต่“จิตสะอาดผ่องแผ้วปภัสสร”เจริญข้ึนสัมบูรณ์ 

ละเอยีดลออ วจิติรพสิดาร มากมายหลากหลายต่างหาก ว่า “งาม” 

 มิใช่เห็น“กาย”ที่สะกดข่มให้“ดับ”ได้จน“ด�า”ปี๋นั้นว่า “งาม”

 ตามทีไ่ด้หลงผดิถนดั เข้าใจค�าว่า“กาย”มจิฉาทฏิฐิไปไกลสดุกู่ 

 เข้าใจค�าว่า“สัญญา” ก็“มิจฉาทิฏฐิ”ไปไกลสุดกู่อีกด้วย

 น่ันคอื ความเป็น“กาย”ของมิจฉาทิฏฐนิัน้“ดบั”ตาม“สญัญา” 

ที่ท�าตาม“ทิฏฐิ”ที่ผิดของตนไป จึงได้“กาย”ตาม“สัญญา”ที่ผิดของ

ตนขึน้มา กไ็ด้“นโิรธ”ผดิๆเลอะเทอะตาม“สัญญา” คอื“มจิฉาทฏิฐิ” 

ของตนอนัต่างไปจาก“นโิรธอาริยสัจ”ที“่สัมมาทฏิฐ”ิ ผดิไปกนัใหญ่ 

 เพราะท่านยึดได้ตามความรู้ของท่านว่า “จิตใจ”มันดับ“ด�า” 

ลงไปน่ันแหละคอื “นโิรธ” แล้วท่านกไ็ด้“กาย”ดบัเป็น“จติด�า”(กณิหะ)นัน้

 ผู้ยังไม่พ้น แม้แค่“สักกายทิฏฐิ”สังโยชน์ข้อที่ ๑ ก็เป็นเช่นนี้ 
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 นั่นคือ ไม่ได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“กาย”อันเป็น“ตัวตน

ของกเิลส”ในตนของตน ซึง่เป็น“สงัโยชน์”ข้อที ่๑ ทีเ่ป็น“สมทัุย”แท้ 

 ผู้สมัมาทฏิฐ“ิกาย”ของความเป็นสมทุยัแห่งทกุขอาริยสัจแล้ว 

กก็�าจดั“สกักาย”ตวันีห้รือ“ดบั”ตวันีเ้ท่าน้ัน ไม่ใช่ไป“ดบั”จติใจให้ไม่

รับรู้อะไร หรือดับเวทนา ดับสัญญาให้มันไม่รู้อะไรไปหมดทั้งจิตใจ 

กลายเป็น“จิตใจดับด�า”อยู่ ตามที่มี“ทิฏฐิ”ผิดๆอยู่ 

 ผูป้ฏิบติั“สัญญา”ว่าจะได้“ด�า”นีต้ามทฏิฐ ิและปฏบิตัจินส�าเรจ็ได้

“กาย”ที“่ด�า”ตาม“ทฏิฐ”ิ ด้วย ท่านกช็ืน่ใจเป็น“สภุะ”ตามทิฏฐขิองท่าน

 ส่วนผู“้สมัมาทิฏฐ”ิแบบพทุธนัน้ ไม่ใช่ไปได้“กาย”ให้เป็นภาวะ 

“ด�า”(กิณหะ)อย่างนั้น  แต่เป็นการ“ดับกาย”คือ“สัตว์ให้สูญต่างหาก

 จึงสามารถ“ดับสัตตาวาส ๙”ตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนส�าเร็จ

 ซึ่งเป็น“ทิฏฐิ”อีกอย่างหนึ่ง คือ จะต้อง“ดับกาย(องค์ประชุมของ

รูปนาม)ของสัตว์”ที่มันมี“ชีวิตินทรีย์”ในความเป็นสัตว์กระทั่งติดยึด

หรือหลงความเป็น“ชาติ”(ความเกิดในสามัญส�านึก)ความเป็น“สัญชาติ” 

(ความเกิดในรูปภพและอนุสัยที่เหลือ)อยู่ ยังไม่หมดสิ้นจบใน“ชีวิต”ลงได้

 จึงตั้งใจก�าจัด“ชีวิต”โดยการก�าจัด“เหตุ”ที่ยังก่อให้เกิดความ

เป็น“สัตว์”(สัตว์โอปปาติกะ) ตามที่มี“สัญญา”ก�าหนดมั่นหมายรู้อยู่ ไป

ตามล�าดับ จนกระทั่ง“ดับ”ความเป็น“ชีวิต” ด้วยการ“ดับอินทรีย์” 

(พลังงานที่เกิดจากกาย)ของ“สัตว์”นั้นๆหมดส้ินเกลี้ยงลงไป จึงเรียกว่า 

“นิโรธอาริยสัจ” 

 “กาย” คือ อาการ หรือพลังงานของชีวิต“สัตว์”ที่เราก�าลัง 

“ก�าจัดตัวตน”ของมัน

 “ตัวตน”ท่ีว่านี้คือ “อัตตา”หรือ“ตัวตนในความเป็นสัตว์ของ 
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จิตวิญญาณ” ที่เรียกว่า“สัตว์โอปปาติกะ”นี่เอง ที่“ดับ”ได้

 ซึ่งก็คือ “การดับกิเลส”ชนิดที่เห็นแจ้ง“ความจริง”ต่างๆ ท้ัง

เห็น“ความมีตัวตนกิเลส”(กายหรือองค์ประชุมของรูปนาม) ทั้งเห็น“กิเลส

ดับ”ลงๆๆก็เห็น(ปัสสติ) ก็รู(้ชานาติ)อยู่โทนโท่ หลัดๆ โต้งๆ ทีเดียว 

 จงึเป็นการปฏบัิตทิีม่“ีเวทนา”ม“ีสญัญา”อยู่เตม็ครบ ตืน่รู้เตม็

สตสิมัปชญัญะ(ชาครยิา) ไม่ใช่ไปดบัเวทนาหรอืดบัสัญญา อย่างพาซือ่ 

ให้ไม่รับรู้อะไรไปหมดใน“ธาตุรู้”(จิต-เจตสิก-มโน-วิญญาณ)ทั้งหลาย

 เมือ่“กเิลสดบั”จติใจก็“สงบ”ปราศจากทกุข์ ปราศจากสิง่ร้าย 

“สงบ”แบบไร้กิเลส เป็น“ความสงบ”ที่สันติ สดใส ไม่มีกิเลสในจิต 

 นี้คือ“ความสงบ”ของฌาน-ของสมาธิ-ของนิโรธ แบบสัมมา

ทิฏฐิ ที่เป็นโลกุตระซึ่งมีอิริยาบถทางกายกรรม-วจีกรรมอยู่ปกติ

ของคนตื่นรับรู้ทุกทวารภายนอก และมโนกรรมภายในสัมบูรณ์ 

 “มโนกรรม”นั้นแม้จะอยู่ในขณะมี“นิโรธ”นี้แหละก็มี“ดับ”แต่

ยิ่งไม่น่ิง ไม่เฉยอยู่บื้อๆ  ทว่ายิ่งรู้ยิ่งเห็นจริงแจ้งชัดใสสะอาดใน 

ทุกสิ่งยิ่งๆขึ้น และมีความแคล่วคล่องยิ่งๆข้ึน(กายปาคุญญตา) มี

สมรรถนะเจริญยิ่งขึ้น การงานจึงยิ่งเหมาะควรดีงาม(กัมมัญญตา) 

 ซึ่งมันตรงข้ามกับ“การท�าจิตใจ(มนสิการ)ให้ดับแบบด�าปี๋ไป” 

(กิณหะ)กันคนละขั้วเลย 

 เพราะการปฏิบัติเพื่อให้เกิด“ฌานหรือสมาธิหรือนิโรธ”แบบ

หลบัตาเข้าไปในภวังค์น้ัน ไม่มพีฤตกิรรมภายนอก จงึไม่อยูใ่นกรอบ

ของ“ศลี“ ทีค่นผู้ปฏบิตัแิค่“ศีล ๕”เขาก็ต้องสงัวรส�ารวมกาย-วาจา 

โดยเฉพาะ สังวรส�ารวม“ใจ” และ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ในขณะมี

สมัผสัภายนอกทีม่“ีกรรมกริยิา”เกีย่วข้องสัมผัสสัมพนัธ์อยู่กบั“ชีวติ
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สตัว์-ของทีไ่ม่ใช่ของเรา-ผูท่ี้ไม่ใช่ผัวเราเมยีเรา-ค�าพดู-สิง่เสพตดิที่

เรายังติดยึด”(ศีล	 ๕)ให้ไม่ผิดทั้งภายนอก และภายในใจที่มี“อาการ

ของใจ”เกดิอกุศล เราก็ต้อง(ท�าใจในใจ,อภสิงัขาร)อกศุลจติน้ันๆให้ลดละ

จางคลายกระทั่งมัน“ดับ”ให้ได้ 

 เมื่อท�าได้ตามกรอบของ“ศีล”ท่ีสมาทานดังกล่าวนี้ “จิตใจ” 

ของผูน้ี้ มผีลธรรม สามารถลดละได้จรงิ จนถึงข้ัน“ดบัอกศุลเจตสิก” 

นัน้ๆได้จรงิ นีค่อื “การท�าฌาน”แบบพทุธที“่สมัผสัวโิมกข์	๘	ด้วยกาย	

ส�าเร็จอิริยาบถอยู่	และรู้ด้วยปัญญา”	

 ส�าหรับผู้ก�าหนดสมาทาน“ศีล ๕”ก็คือ ผู้ก�าลังปฏิบัติ“อธิศีล

สิกขา-อธิจิตสิกขา-อธิปัญญาสิกขา”อยู่พร้อมไปด้วยกัน ไม่แยกไป

เป็น“ศีล”ก็ปฏิบัติอย่างหน่ึง “สมาธิ”ก็ปฏิบัติอย่างหนึ่ง “ปัญญา”ก็

ปฏิบัติอย่างหนึ่ง แต่ทั้ง“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”น้ันเป็น“องค์รวม”ไม่

แยกกัน

 เช่น ศีลข้อ ๑ ผู้ปฏิบัติก็ท�าจิตใจตนให้เป็น“อธิจิต” จนกระทั่ง

จติต้ังม่ัน เป็นทีสุ่ดของ“สมาธ”ิ ในการมชีวิีตอยูก่บัสตัว์ทัง้หลายใน

โลกตามที่“ศีล”ก�าหนดให้เป็น“อธิศีล” ได้จริงอย่างไม่มีผลร้ายต่อ

กนัเลย ล้วนเป็นเพ่ือนทกุข์เกดิ-แก่-เจบ็-ตายด้วยกนัหมดทัง้สิน้ หวงั

ประโยชน์ในสตัว์ท้ังปวงอยู่ตลอด ม“ีอธปัิญญา”รู้จักรูแ้จ้งรูจ้รงิเตม็

รอบ จบ“วิชชา-วิมุตติ” ปัญญาก็เป็นวิชชาบริบูรณ์ จบ“วิชชา ๘”

 จบความเป็น“วิมุตต”สัมบูรณ์ นั่นคือ หลุดพ้นสิ้นโลกียธรรม  

สะอาดสนิท ด�าเนินชีวิตด้วยโลกุตรธรรมเป็นปกติธรรมดาในโลก

อยู่ไปกับ“โลก” แม้เขายังเป็น“โลกียธรรม”อยู่ตามฐานานุฐานะ ก็

เป็นธรรมดา ก็อยู่กับเขาทั้งหลายอย่างเป็นประโยชน์ยิ่งๆ
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เมื่อมีผู้คนบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วย“ศีล”

ได้มากเท่าใดก็ยิ่งเจริญจริงมากเท่านั้น	

คือ	จิตบรรลุ“ศีล”แต่ละข้อนั้นจริง	

ด้วย“ปัญญา”	มี“วิมุติ”แท้ๆ	

สังคมนั้นๆก็มีความเจริญรุ่งเรืองแท้จริง

เป็นแดนศิวิไลซ์ขั้นโลกุตระ
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 ศีลข้อ ๒ ก็ตาม ศีลข้อ ๓ ก็ตาม ก็มีนัยส�าคัญเยี่ยงเดียวกัน 

นัน่คอื หลดุพ้นส้ินโลกียธรรม สะอาดสนทิ ด�าเนินชีวติด้วยโลกุตรธรรม

เป็นปกติธรรมดาในโลกอยู ่ไปกับ“โลก” แม้เขายังเป็น“โลกีย

ธรรม”อยู่ตามฐานานุฐานะ ก็เป็นธรรมดา ก็อยู่กับเขาท้ังหลาย

อย่างเป็นประโยชน์ยิ่งๆ

   “ศีล”จึงเป็นข้อชี้บ่ง ความจริงของคนในสังคม ตามค�าจ�ากัด

ความของ“ศลี”แต่ละข้อ เมือ่มผีูค้นบรสิทุธิบ์ริบรูณ์ด้วย“ศีล”ได้มาก

เท่าใดกย็ิง่เจรญิจริงมากเท่าน้ัน คือ จติบรรล“ุศลี”แต่ละข้อนัน้จรงิ 

ด้วย“ปัญญา” ม“ีวมิตุ”ิแท้ๆ สงัคมนัน้ๆกม็คีวามเจรญิรุง่เรอืงแท้จรงิ

เป็นแดนศิวิไลซ์ขั้นโลกุตระ 

 ไม่ว่าสังคมมนุษย์โลกยุคไหนๆ จะเอาระบอบใดๆมาจับก็ตาม 

ระบอบ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”ท่ีบรรลุ“วิมุติ”จริงนี้ข้ามพ้นความเป็น

ระบอบการปกครองที่ยังแบ่งส่วน แย่งพวกกันพิสูจน์อยู่ทั้งนั้น 

 การปฏิบัติ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”ของพุทธ ไม่แยกกันไปคนละ

อย่าง คนละโอกาส คนละพฤติกรรม คนละอิริยาบถ คนละเวลา 

คนละสถานที ่คนละ“ภพ” ตามท่ีผู้“มจิฉาทิฏฐิ”เข้าใจกนัอยูแ่น่นอน

 “ศลี-สมาธ-ิปัญญา”ของพทุธทีส่มัมาทิฏฐปิฏบิตักินัครบพร้อม

อยู่ในขณะที่ตื่นอยู่ รับรู้ในขณะที่มี“กามภพ”คือ ตา,หู,จมูก,ลิ้น, 

กาย,ใจเปิดท�างานอยู่ ตามชีิวิตสามัญปกติ ก็จัดการก�าจัด“กาม

กิเลส”ซึ่งหยาบเป็นขั้นต้น ให้ได้จริง เมื่อก�าจัดกิเลสหยาบน้ีได้

แล้ว เราก็อยู่เหนือ“กามมาวจร”นี้ปกติ มีชีวิตด�าเนินไปสลาย 

ไม่ต้อง“หลับตา” ไม่ต้องหนี ไม่ต้องเสียเวลาที่ต้องปลีกวิเวกไป

ปฏิบัติธรรมแต่ประการใดเลย
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 ผู้บรรลุสูงสุดเป็น“อรหันต์” จึงคือ คนมีสติลืมตาสามัญ

ด�าเนินชีวิตอยู่ปกติมี เหมือนคนทั้งหลายในระบอบใดๆมีชีวิตไป

ธรรมดา แต่มีศีล-สมาธิ-ปัญญาพาสังคมเจริญไป เป็นคนไม่มี

โทษแก่ใครๆแล้ว มีแต่เสริมประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ  

 ส่วน“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”ของแบบที่ไม่ใช่พุทธ หรือแบบ

หลับตาเข้าไปในภวังค์ที่มิจฉาทิฏฐิปฏิบัติกันนั้น ไม่ได้อยู่ในขณะที ่

ต่ืนอยู่รับรู้“กามภพ” แต่กลับหลบหนีจาก“กามภพ”เข้าไปอยู่ใน 

“ภวภพ”คือ“รูปภพ-อรูปภพ”อันมีแต่“รูปาวจร-อรูปาวจร”เท่านั้น

 จึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“โลก”ของ“กาม”ที่มีตา, หู, 

จมูก,ลิ้น,กาย ซ�้ากลับจมหนักไปกับ“ใจ”คือ“อัตตา”ยิ่งๆขึ้นเสียอีก  

 การปฏิบัติจึงไม่สัมมาทิฏฐิ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ท้ังใน 

พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ทุกสูตร ที่เป็น“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”บริบูรณ์ 

 หรือในเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒ ถึง ๒๘๑ และในสูตรอื่นๆอีกมาก ซ่ึง 

“สัมมาสมาธิ	อันเป็นอริยะ”(อริโย	 สัมมาสมาธิ) นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้

ชัดว่า ต้องมี“สาเหตุในการปฏิบัติ”(อุปนิสา) หรือมี“องค์ประกอบใน

การปฏบิติั”(ปริขารา) คอื ต้องประกอบไปด้วย“องค์ทัง้ ๗” ของ“มรรค

องค์ ๘” มี“องค์ทั้ง ๗”นะ ที่เป็น“องค์ประกอบ”ในการปฏิบัติ

 มิใช่“หลับตา”เป็น“องค์ประกอบ”ในการปฏิบัติแต่อย่างใด

 “องค์ทั้ง ๗”นี้ไม่มีข้อใดบอกว่า ให้“หลับตา”เลย ..ชัดมั้ย?

 ดังนั้น ขณะ“ท�างานอาชีพ”อยู่ ก็ปฏิบัติ“ไตรสิกขา”เพื่อให้ 

“จิต”เกิด“สมาธิ” ตั้งแต่ภายนอกของงานที่ท�าเป็น“อาชีพ”ก็ต้อง 

“พยายาม(วายามะ)”ร่วมมือกับ“สติ”เป็นมือซ้ายมือขวาช่วย“สัมมา

ทิฏฐิ”ให้ปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” จนเกิดผล“องค์ที่ ๘ ของมรรค” 



157รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

คือ“จิต”ส�าเร็จตั้งมั่นเป็น“สัมมาสมาธิ” 

 หากยงัมี“มจิฉาอาชีวะ ๕” ท่ี“กาย”ภายนอกหรอื“กาย”ภายใน

ใจ(กายในกาย)มีทุจริตอกุศลใดก็ดี ก็ใช้ความพยายาม(วายามะ)ร่วมกับ

มีสติปฏิบัติให้เป็น“สัมมาอาชีวะ ๕” แม้ที่สุด“พ้นมิจฉาอาชีวะ” 

ข้อที ่๕ นัน่คอื ด�าเนนิชีวิตด้วยอาชีพชนดิถึงขัน้ท�างานฟร ีท�าอาชพี

ที่ไม่เอารายได้ใดๆมาเป็นของตน 

 ซึ่งสุดยอด“สัมมาอาชีพ”แล้ว ของความเป็นคน ในสังคม  

 และขณะกระท�ากรรมใดๆ(กัมมันตะ)คือท�าการงานทุกชนิดอยู่ 

ก็นัยะไม่ต่างกันกับ“สัมมาอาชีพ” คือ ปฏิบัติ“ไตรสิกขา” ตั้งแต่

ภายนอกของ“การกระท�า” ก็พยายาม(วายามะ)กับมีสติช่วยกัน 

ปฏิบัติมรรค ๗ องค์ ให้เกิด“สัมมาสมาธิ” เยี่ยงเดียวกัน 

 หากยังมี“มิจฉากัมมันตะ ๓” ทั้ง“กาย”ภายนอก และ“กาย” 

ภายในใจ(กายในกาย) ก็พยายาม(วายามะ)กับมีสติช่วยกันปฏิบัติให้

เป็น“สัมมากัมมันตะ ๓”

 หรือขณะพูดจาอยู่ ก็ปฏิบัติ“ไตรสิกขา” ตั้งแต่ภายนอกของ 

“การพูดจา” ก็ต้องพยายาม(วายามะ)กับมีสติช่วยกันปฏิบัติมรรค ๗ 

องค์ ให้เกิด“สัมมาสมาธิ” 

 หากยงัมี“มจิฉาวาจา ๔” ทัง้“กาย”ภายนอกและ“กาย”ภายในใจ

(กายในกาย) ก็พยายามมีสติปฏิบัติให้เป็น“สัมมาวาจา ๔” 

 หรือขณะด�ารินึกคิดใดๆอยู ่ ก็ปฏิบัติ“ไตรสิกขา” ตั้งแต่

ภายนอกของ“การด�ารินึกคิด”  ก็ต้องพยายาม(วายามะ)กับมีสติ 

ช่วยกันปฏิบัติมรรค ๗ องค์ ให้เกิด“สัมมาสมาธิ” 

 หากยังมี“มิจฉาสังกัปปะ ๓” ทั้ง“กาย”ภายนอกและ“กาย” 
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ภายในใจ(กายในกาย) ให้เป็น“สัมมาสังกัปปะ ๓” บรรลุสัมบูรณ์ 

 ผู้มี“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”เป็นประธาน และมี“สัมมาวายามะ กับ

สมัมาสติ”ร่วมมอืปฏบิตัช่ิวย“สัมมาทิฏฐ ิ๑๐” เพราะม“ีสมัมาทฏิฐิ” 

เป็นประธานองค์มรรคทั้งหมด จึงจะเป็น“สัมมาปฏิบัติ”ได้

 ต้องมี“สัมมาทิฏฐิ”ก่อน การปฏิบัติจึงจะเกิด“อธิศีล-อธิจิต- 

อธปัิญญา”ปฏสิมัพทัธ์กัน ร่วมกนัทัง้จบัตวักเิลส-ทัง้ก�าจดักเิลสให้ได้ 

“สัมมาปฏิบัติ”จึงจะเกิดเป็น“สัมมาผล”

 จะเหน็ว่า การปฏบัิตเิพือ่ให้เกิดฌาน-สมาธ-ินโิรธใน“ทฏิฐิ” ๒ 

แบบนั้นแตกต่างกัน แบบหนึ่งผิด(มิจฉาทิฏฐิ) แบบหนึ่งถูก(สัมมาทิฏฐิ) 

 แบบ“สัมมาทิฏฐิ”จะเร่ิมด้วยแต่ละคนต้องสมาทาน“ศีล” 

เป็นหลักข้อต้น ตามความเหมาะสมส�าหรับตนแต่ละคน แล้วจึงจะ

ปฏิบัติด้วย“วิธีปฏิบัติท่ีไม่ผิด ๓ ข้อ”(อปัณณกปฏิปทา) ได้แก่ “ส�ารวม

อินทรีย ์๖ โภชเนมัตตัญญุตา ชาคริยานุโยคะ” ที่พระบรมศาสดา

ของพุทธทรงยืนยันว่า ต้องแบบนี้จึงจะเป็น“การปฏิบัติท่ีไม่ผิด” 

(อปัณณกปฏิปทา)

 และปฏบัิต“ิส�ารวมอนิทรีย์ ๖” ไม่ใช่วิธหีลับตาสะกดจติเข้าไป

ในภวังค์แล้วหลงไปสู่การหลบอยู่ในภวังค์และได้นิโรธ“ด�า”(กิณหะ)

 แต่ปฏิบัติในขณะมี“โภชเนมัตตัญญุตา” ในขณะเคี้ยวกิน 

อาหารอยู่ ก็ปฏิบัติธรรมอยู่

 ซึ่งต้องปฏิบัติในขณะมี“ความระมัดระวัง-ความตื่น”(ชาคริยา) 

ที่มีความรับรู้อยู่ทั้งทวารภายนอก และทวารภายในครบทวาร ๖ 

 เหน็มัย้ว่า มนัแตกต่างกันคนละขัว้กันเลยกบั“หลบัตา”ปฏบิตัิ

       (จบฉบับที่	๒๙๙)
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ฉบับที่ ๓๐๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

 ฉบับที่แล้ว เราได้พูดถึง..สัมมาทิฏฐิ-เมื่อปฏิบัติเป็น“สัมมา

ปฏิบัติ”จึงจะเกิดผลเป็น“สัมมาผล” ท่ีเจริญ“อธิจิตสิกขา”เข้า

ข่าย“สัมมาสมาธิ” แล้วจึงจะได้“สัมมานิโรธ” 

 ซึง่ต้องมาจาก“วชิชาจรณสมัปันโน”ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

 “วชิชาจรณสัมปันโน”นีก้ค็อื สุดยอดแห่งความรูอ้นัประเสรฐิ

ในความเป็นมนุษย์(วชิชา) และสดุยอดแห่งความประพฤตอินัประเสรฐิ

ในความเป็นมนษุย์(จรณะ) ทีพ่ระสัมมาสมัพทุธเจ้าเป็นผูท้รงค้นพบ และ

ทรงบรรล“ุความจรงิ”ของผลธรรมนัน้ๆชนดิทีม่ขีองจรงิปรากฏและ

มีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงธรรมะนั้นมาตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดแห่งที่สุด

ได้แล้ว“ถึงพร้อมแล้ว”(สัมปันโน)อย่างสัมบูรณ์ 

 อาตมาได้เอาพระวจนะมากมาย จากพระไตรปิฎก

 ท่ีพระพุทธเจ้าตรัส แม้แต่ที่พระเถรเจ้าในพุทธสมัยได้พูดไว้  

มายืนยันทั้งได้อธิบายว่า การบรรลุฌานหรือสมาธิแบบพุทธที ่

ถูกต้องถ่องแท้ เป็น“สัมมาทิฏฐิ”ของ“พุทธธรรม”ที่เกิด“พุทธคุณ” 

กันจริงๆนั้น คืออย่างไร ก็ได้สาธยายไปมากมาย

 และที่ว่า “จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”ตามท่ีพระธรรมค�าสอนน้ัน  

คอื การปฏิบัตติามทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ทกุสตูร 

ทั้ง ๑๓ สูตรในพระไตรปิฎกเล่มนี้ โดยเฉพาะสูตรที่ยืนยันว่า เป็น 

“สามัญญผล” 
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 และตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ 

ตั้งแต่ข้อ ๒๕๒ ถึง ๒๘๑ “มหาจัตตารีสกสูตร”ที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ทุกสูตรนั้น คือ โครงสร้างของ 

การปฏิบัติของ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”ที่ครบครันชัดเจนย่ิง ว่า เป็น 

“ผลธรรม”อันเป็นอาริยะ

 โดยเฉพาะ “ศีล”อันเป็นหลักส�าคัญของการปฏิบัติธรรม 

ของแต่ละคนทุกคนตามแต่ละฐานะ เท่าท่ีตนมบีารม ีแต่การปฏบิตัิ

ต้องเริ่มที่ต�่าสุดก็คือ“ศีล ๕ ข้อ”นี้เอง เป็น“ศีลพื้นฐาน”ขั้นต้นของ

ทกุคน ไม่ว่านกับวชหรือเป็นฆราวาสทีจ่ะพงึปฏบิตั ิกค็อื“ศลี ๕ ข้อ” 

ส�าหรับตนก�าหนดหมายในการปฏิบัติเบื้องต้นส�าหรับตนเองทุกคน 

 เมือ่ปฏิบตัมิผีลได้ดเีพยีงพอ จึงเพิม่“อธิศลีสกิขา”เป็น“ศลี ๘” 

แล้วจงึจะก้าวต่อไป“ศลี ๑๐” แล้วจงึไล่ไปตาม“ศีลโอวาทปาฏโิมกข์” 

คือ “จุลศีล ๒๖ มัชฌิมศีล ๑๐” 

 ซ่ึง“ศีล ๕”ก็ดี “ศีล ๘”ก็ดี “ศีล ๑๐”ก็ดี ก็อยู่ใน“จุลศีล ๒๖ ข้อ” 

น่ันแหละ ผู้ปฏิบัติพึงเพิ่มขึ้นๆไปตามบารมีของตน จนกว่าจะ

ครบ“ศีล ๒๖ ข้อ” แต่ละคนก็พึงท�าของตนๆ

 ถ้าผู้ใดมีบารมีบรรลุธรรมใน“ศีล ๕”มาแต่ปางก่อนแล้วจริง 

แม้จะมาปฏบิตัติอนนีช้าตนิี ้กจ็ะไม่ยากเลย จะท�าได้ง่าย จะสอบผ่าน

ได้อย่างเร็วไปตามบารมีเองแหละ 

 ไม่ต้องไปหลง“ถือตน”ว่าตนบวชเป็นภกิษุแล้วกไ็ม่ต้องปฏบิตัิ

ศลี ๕-ศลี ๘-ศลี ๑๐ เพราะตนม“ีศีล ๒๒๗”แล้ว ไม่ต้องปฏบิติั“ศลี ๕” 

...อย่าไปคิดเห็นอย่างนั้น 

 แม้จะเป็นภิกษุก็เริ่มปฏิบัติศีล  ๕ นี้แหละทุกคน และที่ส�าคัญ 
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ต้อง“สัมมาทิฏฐิ”ในวิธีปฏิบัติ “ศีล”จึงจะพาบรรลุ“สมาธิ-ปัญญา-

วิมุตติ”ไปตามขั้นตอนมีล�าดับลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเล จากหยาบไป

กลางไปสู่ละเอียด จากขั้นต้นไปขั้นกลาง ไปสู่ขั้นปลายได้บริบูรณ์ 

 ๒๒๗ นั่นมัน“วินัย”ไม่ใช่“ศีล” วินัยเป็นกฎหมายอาญา มี 

บทก�าหนดโทษบทลงโทษ วินัยเป็นหลักเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมา เพราะมี 

คนท�าผิดแล้ว พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยข้ึนมา ซึ่งเป็นข้อห้าม 

ข้อบังคับ ศักดิ์ศรีวินัยต�่ากว่าศีล “ศีล”จึงมีศักดิ์สูงกว่า“วินัย”

 แต่“จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล”นี่คือ“ธรรมนูญ”ของศาสนา

พุทธ เป็น“ศีลโอวาทปาฏิโมกข์”ตัวแท้  แต่ทุกวันนี้“ศีลโอวาทปาฏิ

โมกข์”เหลือแค่“วินัย ๒๒๗”ท่ีใช้สวดทบทวนกันส�าหรับสงฆ ์

ทุกปักษ์เท่านั้นเป็น“โอวาทปาฏิโมกข์” 

 วินัย ๒๒๗  นั้นเป็น“โอวาทปาฏิโมกข์”ชั้นรอง บัญญัติขึ้น

ทีหลัง เป็นกฎหมายลูก เป็นกฎหมายอาญา ที่ต้องมีบทลงโทษ  

ซึ่งมีศักดิ์ต�่ากว่า“จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล”  

 ส่วน“จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล”นั้นภิกษุจะพึงปฏิบัติ“ศีล ๕” 

(ในจุลศีล)ตามภูมิตนไปเป็นล�าดับก็จะบรรลุผลไปเป็นขั้นเป็นตอน

 เพราะ“จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล”นี้เป็น“โอวาทปาฏิโมกข์” 

ทีเ่กดิมาเป็นแม่บทคอื“ศลีธรรมนญู”ทีจ่ะต้องปฏบิตัท้ัิงประโยชน์ตน 

และประโยชน์ของศาสนาโดยรวม ทีจ่ะพาให้บรรลเุป็น“ผูไ้ม่ท�าบาป

ทั้งปวง-ท�าแต่ดีให้ถึงพร้อมถ่ายเดียว-เพราะได้ท�าจิตในจิตจน

สะอาดผ่องใสส�าเร็จแล้ว”ด้วย“จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล” 

 “จุลศีล ๒๖ ข้อ” คือ หลักปฏิบัติเพื่อผลที่เป็นประโยชน์ตน 

ตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นปลาย
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 และ“มัชฌิมศีล ๑๐ ข้อ”นั้นก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สัมพันธ์กับ

สังคมยิ่งขึ้น เป็น“ศีล”ละเอียดที่ขยายสูงขึ้นๆในการปฏิบัติ

 ส่วน“มหาศีล ๗ ข้อ”นั้นเป็น“ศีลหลักใหญ่”ของศาสนาพุทธ 

กันทีเดียว ซึ่งสงฆ์ในศาสนาพุทธทั้งหมด ภิกษุทุกรูปต้องปฏิบัต ิ

ไม่ละเมิด“มหาศลี ๗ ข้อ”นี ้เพราะเป็นเคร่ืองชีบ่้งความเป็นศาสนา

ชื่อว่า“พุทธ”ที่ส�าคัญยิ่งว่า พุทธศาสนาเป็น“อเทวนิยม”เช่นนี้ๆนะ! 

 พระพทุธเจ้าทรงประกาศยืนยันศาสนาของพระองค์ว่าไม่เอา

ความเป็น“เดรัจฉานวิชา” และต้องสังวรความเป็น“เดรจัฉาน”อย่าง

ยิ่ง อย่าท�าแบบลัทธิอื่นเขามีเขาเป็นกันนั้นนะ จึงตราธรรมนูญ 

“มหาศีล ๗ ข้อ”ให้รู้ว่า “นี้คือพุทธ”  พุทธมี“ธรรมนูญ”อย่างนี้

 เนื่องจากศาสนาหรือลัทธิแบบ“เทวนิยม” นั้นยังลึกลับ ยัง 

ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“เทวะเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้าชนิดที่

สัมผัส“วิญญาณหรือพระวิญญาณ”กันจริงๆ

 ส่วนพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่มีลัทธิแบบ“อเทวนิยม” 

เพราะจะรูจ้กัรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“เทวะเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้า”

ทั้งที่เป็น“สมมุติเทพ” ทั้งที่เป็น“อุบัติเทพ” ท้ังท่ีเป็น“วิสุทธิเทพ” 

อย่างไม่ลึกลับ(อรหะ)แล้ว นั่นคือ ความไม่ลึกลับในความเป็นอัตตา 

เข้าถงึ“อรหตัตาหรืออรหตัตผล”ได้แท้ โดยรู้จกัรูแ้จ้งรู้จรงิ“เทวดา-

มาร-พรหม”อย่างแจ่มแจ้งแทงทะลุ(ปฏิเวธธรรม)ทั้ง“อาตมัน-ปรมา

ตมนั”(อตัตา-บรมอตัตา) และบรรลผุลจรงิ  หมดสิน้ความยดึม่ันใน“เทฺว” 

 เพราะได้ศึกษาจนประจกัษ์ความเป็นโอฬารกิอตัตา(อาตมนัหรอื

ตัวตนอย่างหยาบที่เกี่ยวกับภายนอก) มโนมยอัตตา(อาตมันหรือตัวตนทั้งภายนอก

ภายในใจท้ังหลายอย่างละเอยีด) อรปูอตัตา(อาตมนัหรอืตวัตนข้ันอรูป) และบรรลุ
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หลดุพ้นความเป็น“อตัตาหรอือาตมนั”ทัง้หมดอย่างประจักษ์สิทธิใ์น

ตนของตน(ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ)

 จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า“อาตมัน-อัตตา-วิญญาณ”หรือจะเรียก

กนัว่า“พระเจ้า”ก็ด ีจะใช้อะไรเป็น“ส่ือ”เพือ่ติดต่อนัน้ ไม่จ�าเป็นเลย 

ถึงจะใช้ ก็ไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อาตมัน-อัตตา-วิญญาณ

พระเจ้า”ได้แท้

 ไม่ว่าจะใช้น�า้เป็นสือ่(สญิจนยญั) เป็นต้นว่า อาศัยน�า้เป็น“ส่ือ”ให้

ถงึเทวดา ถงึพระเจ้า ด้วยการใช้น�า้เป็นส่ือ จะด้วยการหล่ังน�า้ รดน�า้ 

พรมน�า้ พ่นน�า้ อาบน�า้ แช่น�า้ เสกน�า้ หยาดน�า้ ด้วยการพ่นน�า้มนต์ 

รดน�้ามนต์ จะสวดมนต์แถมอีกอย่างไรก็ไม่มีทางถึงได้

 การใช้น�้าเป็นสื่อ(สิญจนยัญ)จึงไม่มีในศาสนาพุทธของพระองค์ 

แต่ในศาสนาพทุธทกุวนัน้ีมกีนัเป็นเดยีรถย์ีไปหมด และถอืว่าศาสนา

ต้องม“ีน�า้พทุธมนต์” ถ้าไม่มเีสยีอกีหาว่าไม่ใช่พทุธ เละเทะถงึขนาด  

 หรือการใช้ไฟเป็นสื่อ(อัคคียัญ) เป็นต้นว่าอาศัยไฟที่มีเปลว

เป็น“สือ่”ให้ถงึเทวดา ถึงพระเจ้า ด้วยการใช้ไฟเป็นสือ่ จะด้วยการ

จุดไฟบูชา ไม่ว่าจุดเป็นเปลว เช่น ท�าให้ไฟเป็นเปลว ด้วยการใช้

น�้ามัน ด้วยการใช้เนย ก็ไม่มีทางถึงเทวดา ถึงพระเจ้า แต่พุทธยุค

นี้ใช้เทียน ถึงขั้นใช้ไฟฟ้ามีเปลวในหลอดเลย เป็น“เทฺวนิยม”สนิท

 หรือไม่ว่าจะจุดให้เป็นควัน ด้วยการซัดแกลบเข้าไปในไฟให้

เกดิควนั ด้วยการซดัร�าเข้าไปในไฟให้เกดิควนั ด้วยการซดัข้าวสาร

เข้าไปในไฟให้เกิดควันเพื่อ“สื่อ”ถึงเทวดา ถึงพระเจ้า พุทธเป็น 

อเทวนิยม ไม่ท�า

 แต่ศาสนาพุทธทุกวันนี้ได้ประยุกต์กันมาเป็นการจุดธูปเกิด
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ควัน มีกันเป็นสามัญเป็นจารีตเลย ถือว่าต้องมีด้วย จึงจะเป็น 

ศาสนา ถ้าไม่มีเสียอีกหาว่าไม่ใช่พุทธ ไปโน่น

 ข้ออ่ืนๆอีกท่ีเป็น“เดรัจฉานวิชา”เพื่อสื่อไปถึงอะไรก็ไม่รู้ ซึ่ง

ส่วนมากก็นึกว่าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่จะบันดลบันดาลอะไร

ให้แก่ชีวิตตนนั่นเอง ซึ่งพุทธไม่ใช่ลัทธิแบบนั้นเลย พระพุทธเจ้า

ให้“เว้นขาด”(เวรมณี) เดรัจฉานวิชาด้วยซ�้า ตาม“ศีล”ที่บัญญัติไว้

ยืนยันชัดยิ่ง จะยังมี“ศีล”กันมั้ย หรือไม่แล้ว

 ศาสนาพทุธเป็นศาสนาท่ีพระพทุธเจ้าให้“พึง่ตน” หรอืม“ีตน” 

เป็นที่พึ่ง อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่ใช่ไปพึ่ง 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่อยู่ใน“ความจริง”ที่เป็น“ความรู้”และ“ความ

สามารถ”ของเราเอง

 ใครจะเป็นพุทธหรือไม่ใช่พุทธก็อยู่ตรง“มหาศีล ๗ ข้อ”น้ีจะ 

เห็นได้อย่างส�าคัญ เพราะศาสนาพุทธไม่มีการประพฤติตามที่

เดียรถีย(์ติตฺถิยะ)เขามีกัน  ใครประพฤติคือ นอกพุทธ

 เดียรถีย์ก็คือเขาต่างก็ปฏิบัติไปตามลัทธิ“เทวนิยม” ซึ่งใช ้

“เดรัจฉานวิชา”กันอยู่ ตาม“ศีล”ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุ

ของพุทธ“เว้นขาด”(เวรมณี)นี้แล พุทธแตกต่างจากเดียรถีย์ เห็นได้

ตามพระธรรมค�าสอน โดยเฉพาะตาม“มหาศีล”นี้ที่ต้อง“เวรมณี”

 ดังน้ัน ภิกษุใดยังท�าเดรัจฉานวิชาอยู่จึงเป็นเดียรถีย์ เป็น

นักบวชนอกพุทธศาสนา แม้จะนุ่งห่มจีวรรวมอยู่ในหมู่ภิกษุแต่

ประพฤตปิฏิบตัตินตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า “ภิกษุเว้นขาดจากการ

เลี้ยงชีพ	 โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา	 เช่นอย่างที่สมณพราหมณ ์

ผู้เจริญบางจ�าพวก	ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว	ยังเลี้ยงชีพ
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โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา	เห็นปานนี้	คือ...	ท�าพิธีบูชาไฟ	ท�าพิธี

เบิกแว่นเวียนเทียน	ท�าพิธีซัดแกลบบูชาไฟ	ท�าพิธีซัดร�าบูชาไฟ	ท�า

พธิซีดัข้าวสารบชูาไฟ	ท�าพธิเีตมิเนยบชูาไฟ	ท�าพธิเีตมิน�า้มนับชูาไฟ	

ท�าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ...	ท�าพิธีบนบาน	สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน

บวงสรวงพื้นที่	พ่นน�้ามนต์	รดน�้ามนต์	...	ฯลฯ”	 

 ศาสนาพทุธยคุนีม้นัได้กลายกลบัไปเป็น“เทวนิยม”กนัจนสนิท

เนียนมากแล้ว แทบไม่เหลือความเป็นพุทธกันเลย ปานนั้น

 เพราะไม่มี“ศีล” ซึ่งเป็น“ศีลธรรมนูญ”แท้ๆ ที่พระพุทธเจ้า

ทรงก�าชบัว่า “แม้ข้อนีก้เ็ป็นศลีของเธอประการหน่ึง	ภิกษุท้ังหลาย”

 “ศลี”ต่างจาก“วินยั” “วินยั”ซึง่ยดึถอืกนัว่า “ม ี๒๒๗ ข้อ” ส่วน 

“ศีลธรรมนูญ”ของพุทธนั้นคือ “จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล” ที่ภิกษุ

ของศาสนาพุทธต้องยึดถือกันให้ได้ทุกยุคทุกสมัยจึงจะชื่อว่าพุทธ 

หากไม่ถือ“จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล” ก็ไม่มีศีล” มีแต่“วินัย” 

 เมื่อศาสนาพุทธไม่มี“ศีล”กันแล้ว ก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธ เพราะ 

“ศีล”ของศาสนาใดก็เป็นเครื่องก�าหนดความเป็นศาสนานั้น

 ขออภัยอย่างมากที่สาธยายมาถึงขนาดน้ี ล้วนเป็นความรู้ 

เป็นวชิาการ ไม่ใช่ค�าส่อเสียด หรือไม่ใช่ค�าตูท่ีจ่ะไปจาบจ้วงละลาบ

ละล้วงอื่นใด แต่เป็นความรู้ความเห็นที่ผู้เขียนว่าไปตามที่มั่นใจว่า

ควรทบทวนสัจธรรมของพุทธกันบ้าง ว่า ถึงวันนี้แล้ว มันยังเป็นไป

ตามพระอนุสาสนีของพระศาสดาอยู่หรือไม่...??  

 แม้จะเป็นภิกษุแล้ว มีวินัย ๒๒๗ ข้อ ก็ต้องเคร่งครัดในวินัย 

เพราะเป็น“ศลีอาชญา”คือหลักเกณฑ์ท่ีมบีทลงโทษ และต้องปฏบิติั

ไปตาม“ศีลหลักใหญ่”ของหมู่คือ“มหาศีล ๗”   
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 ถ้าผู้มี“สมัมาทฏิฐ ิ๑๐”เป็นประธาน และม“ีสมัมาวายามะ กบั

สมัมาสติ”ห้อมล้อม“สัมมาทฏิฐ”ิประพฤตปิฏบิตัไิปกบั“ทฏิฐิ”ทีเ่ป็น

ประธาน ผลก็จะได้ตาม“สัมมาปฏิบัติ”

 กจ็ะเกดิอธศิลี-อธจิติ(สมาธิ)-อธปัิญญาไปตามล�าดบั อย่างเป็น

ปฏิสัมพัทธ์มีมรรคผล  

           (จบฉบับที่	๓๐๐)

ฉบับที่ ๓๐๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘

 จะเห็นว่า การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดฌาน-สมาธิ-นิโรธใน“ทิฏฐิ”  

๒ แบบนั้นแตกต่างกัน 

 แบบ“สมัมาทฏิฐ”ิจะเร่ิมด้วยแต่ละคนต้องสมาทาน“ศลี”เป็น

หลกัข้อต้น ตามความเหมาะสมส�าหรับตนแต่ละคน แล้วจงึจะปฏิบตัิ

ด้วย“วธิปีฏบิติัท่ีไม่ผิด ๓ ข้อ”(อปัณณกปฏปิทา) ได้แก่ “ส�ารวมอินทรย์ี ๖ 

โภชเนมตัตัญญตุา ชาครยิานโุยคะ” ทีพ่ระบรมศาสดาของพทุธทรง

ยืนยันว่า ต้องแบบนี้จึงจะเป็น“การปฏิบัติที่ไม่ผิด”(อปัณณกปฏิปทา)

 และปฏบิตั“ิส�ารวมอนิทรย์ี ๖” ไม่ใช่วธิหีลับตาสะกดจติเข้าไป

ในภวังค์แล้วหลงไปสู่การหลบอยู่ในภวังค์และได้นิโรธ“ด�า”(กิณหะ)

 แต่ปฏิบัติในขณะมี“โภชเนมัตตัญญุตา” ในขณะเคี้ยวกิน

อาหารอยู่ ก็ปฏิบัติธรรมอยู่

 ซึง่ต้องปฏบัิตใินขณะม“ีความระมดัระวงั-ความตืน่”(ชาคริยา)ทีม่ี

ความรับรู้ทุกทวารอยู่ทั้งทวารภายนอก และทวารภายในครบทวาร ๖ 
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 จึงจะเกิด“สัมมาฌาน-สัมมาสมาธิ”และ“วิชชา-วิมุติ”ของ

พระพุทธเจ้า 

 หรือด้วยวิธีปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ-สัมมา

สงักปัปะ-สัมมาวาจา-สมัมากมัมนัตะ-สมัมาอาชวีะ-สัมมาวายามะ-

สัมมาสติ “๗ องค์”นี้ต่างหากเป็นเหต(ุสอุปนิโส) เป็น“องค์ประกอบ” 

(สปริกขาโร)ของการปฏบิตั ิจงึจะเกดิ“สมัมาสมาธ”ิตามพระพทุธวจนะ

(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓) มิใช่“หลับตาสะกดจิตเข้าไปๆในภวังค์” 

เป็นเหต(ุสอุปนิโส) เป็นองค์ประกอบ(สปริกขาโร) สักหน่อย 

 “สัมมาสมาธิ”ในทุกวันนี้ จึงหาได้ยากแล้ว หรือเกือบจะสูญ 

หายสิ้นซากไปแล้วในความเป็นศาสนาพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ี เพราะ

ชาวพุทธทั้งหลายพากันเข้าใจ“ปฏิปทา”(วิธีปฏิบัติ)ในการปฏิบัติ 

ผิดเพี้ยนออกนอกขอบเขตพุทธไป ด้วยประการฉะนี้ 

 ซ่ึง“ผล”แบบพุทธนั้นต้องบรรลุถึงขั้นเข้าสู่ภูมิ“มนุษย์อุตตร 

กรุทุวปี” นกัปฏบิตัใินทกุวนันีก็้เข้าใจความเป็น“มนษุย์อุตตรกรุทุวปี” 

ไม่ได้กันแล้ว กลายเป็นเรื่องลึกลับ พิสดาร มีตัวตนพิลึกแปลกๆ 

กลายเป็นเรื่องที่เป็นตัวตนบุคคลเราเขา หรือเปน็แบบ“เทวนิยม” 

ตามปุถุชนพากันเข้าใจไปหมดแล้ว

 แม้จะศึกษา“ปรมัตถธรรม”กันจนเก่งปริยัติ ก็ยังเห็นความ

เป็น“มนุษย์ชมพูทวีป”ก็ดี “มนุษย์อุตตรกุรุทวีป”ก็ดี หรือยัง“เห็น” 

(ปัสสติ)ความเป็น“สัตว์โอปปาติกะ”ที่ชื่อว่า“ดาวดึงส์” ไม่ได้กันแล้ว 

แม้ได้ก็ยังเป็น“อัตตา” ยังเป็นตัวตนกันอยู่ คือ แม้แต่“โอฬาริก

อตัตา”(อัตตาหยาบเป็นภายนอก)กยั็งสับสน ยังไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ ความเป็น 

“มโนมยอัตตา”(อัตตาที่ส�าเร็จด้วยจิต) หรือ“อรูปอัตตา”(ตัวตนขั้นอรูป)”
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ก็“เป็นตัวตนของเรา”อยู่แน่นอน 

 เพราะยงัไม่มคีวามรู้“วิปัสสนา”(รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ)ทีถ่กูต้องถ่องแท้ 

หรือยังไม่มี“วิปัสสนาญาณ”อันเป็น“วิชชา”ข้อแรกของ“วิชชา ๘” 

 ยังไม่มีความรู้ใน“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”ซึ่งเป็น“พุทธคุณ”แท้ๆ

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่างยัง“มิจฉาทิฏฐิ”กันอยู่จริงๆ นั่นเอง

 อันเน่ืองมาจากยงัไม่สามารถ“เหน็”(ปัสสต)ิรปูกายและนามกาย 

ด้วย“อาการ-ลิงคะ-นมิติ-อุเทศ”ท่ีเกิดอยู่ใน“ฌานลมืตา”ซึง่จะต้อง

ปฏิบัติโดยมี“มรรค ๗ องค์”เป็นเหต(ุอุปนิสา)เป็นองค์ประกอบ(ปริก ฺ

ขารา)ในการปฏิบัติอยู่ครบครัน ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“มหา 

จัตตารีสกสูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒ ถึง ๒๘๑)  

 หาก“สัมมาทิฏฐิ”แล้ว ปฏิบัติไปๆก็จะมี“วิปัสสนาญาณ”คือ

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“กาย” เริ่มตั้งแต่สามารถเห็น“กาย”(องค์

ประชมุของรปูกบันาม)อนัเป็น“สกั”(ของตน)ซึง่เป็น“องค์ประชมุของรูปกบั

นาม”(กาย) ของตน(สกั) คอื “กาย”(องค์รวมของรปูกบันาม)ของ“สกั”(ตนเอง)

 ผู“้สมัมาทฏิฐ”ิในความเป็น“รปู”เป็น“นาม”จงึจะสามารถแยก

ความเป็น“รูป”เป็น“นาม”ใน“กาย”ของตนที่เป็น“ปรมัตถธรรม” 

เมื่อ“ปสาทรูป”กับ“โคจรรูป”มี“สัมผัส”กันขึ้นเกิด“ภาวรูป ๒” เจ้า

ตวักไ็ด้ศกึษาความเป็น“ชวิีตินทรีย์”ใน“ชวิีตรูป” อนัเป็น“นามธรรม”

ในองค์ประกอบของ“กาย” แล้ว“มนสิกโรติ” หรือ“อภิสังขาร”ให้

เป็น“บุญ”(การช�าระกิเลส) เป็นมรรคผลไปตามล�าดับ

 เมือ่“เครือ่งช�าระกเิลส”(บญุ)มปีระสทิธ ิภาพจนกระท่ังสามารถ 

“โยนิโสมนสิการ”เกิดผลถึงข้ันเด็ดขาด(สมุจเฉทปหาน) โดยจัดการ

กับ“อิตถินทรีย์”ให้กลายเป็น“ปุริสินทรีย์” หรือเป็น“เอกบุรุษ” 
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(จิตเป็นเอกัคคตาส�าเร็จผล) 

 นั่นคือ ธรรมสอง ได้แก่ เวทนา ๒ คือเป็นสุข กับที่เป็นทุกข์

(เทฺว ธัมมา) แล้วผู้ปฏิบัติสามารถท�าให้รวมลงกลายเป็นเวทนาหนึ่ง 

(ทฺวเยน เวทนาย เอกสโมสรณา ภวันติ) คือ เวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นกลาง 

(อุเบกขาเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา) และเวทนาก็ยังมีอยู่ครบถ้วน เพียง

แต่เปลี่ยน“อาการของเวทนา”พ้นทุกข์ไปส�าเร็จเป็นจริงได้เท่านั้น

 เพราะสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ) คือ ท�า“เวทนา”ที่เป็น 

“ธรรมสอง” ให้“เวทนา”สองน้ีรวมตวักนั จงึเป็น“หน่ึงในสอง”อย่าง

มีพลัง และพลังงานท้ังหมดก็ไม่ได้หายสูญไปไหน แต่พลังงานเลว

(อกศุลเจตสกิ)ได้ถูกปรับแต่ง(อภสิงัขาร)ให้กลายมาเป็นพลงังานดี(กศุลจติ) 

จึงเกิดพลังงานที่เจริญยิ่งขึ้น เกิดปฏิภาคทวีตามบารมีของแต่ละคน

 ผู้“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ได้ส�าเร็จ[ท�าใจในใจนะ ไม่ใช่ท�า“คน”ให้เป็น

กะเทยจากที่คนท่ีเป็นเพศหญิงให้เป็นคนเพศชาย นั่นมันเดรัจฉานวิชา ที่พระพุทธเจ้า

ตรัสให้เว้นขาดใน“มหาศีล” ข้อ ๗] ซึ่งพระอาริยะของพุทธคือผู้สามารถ 

“เปลีย่นเพศ”(เปลีย่นลงิค)ของจติวญิญาณตนได้แท้จรงิ นัน่คอื “ท�าใจ

ในใจตน”ที่เป็น“อิตถีลิงค์”กลายเป็น“ปุงลิงค์”ได้ ถึงปานฉะนี้ บัดนี้ 

ก็ได้ชื่อว่า“อมตบุคคล”หรือ“เอกบุรุษ”  

 และสงูไปกว่านัน้สามารถท�าจติใจตนจาก“ปงุลงิค์”(เพศชาย)ให้

เป็น“นปงุสกลงิค์”(ไม่มเีพศ) กระทัง่อนโุลม-ปฏโิลมใน“นปงุสกลงิค์”ให้

เป็น“ปงุลงิค์”อกีกไ็ด้ กระทัง่เก่งแกล้วแคล่วคล่องว่องไวด้วย“มทุภุตู” 

(จิต“หัวอ่อน”ที่ปัญญาก็มีไหวพริบแววไว เจโตก็ปรับให้เกิดให้ดับได้เร็วไม่แข็งทื่อดื้อ

กระด้าง)จึงชื่อว่า“อุตตมโปริส(บุรุษผู้ยอดเยี่ยม)”สัมบูรณ์

 เห็นไหมว่า ถ้าผู้ใดไม่สามารถรู้แจ้งในความเป็น“กาย”อย่าง
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สัมมาทิฏฐิแท้ ผู้นั้นไม่สามารถ“ท�าใจในใจ”บรรลุพุทธธรรมแน่ 

 นี่คือ“สักกาย”ตาม“สัมมาทิฏฐิ”ที่เรียนรู้ปริยัติมา เมื่อปฏิบัติ

ก็จะ“สัมผัสของจริง”ด้วย“ความรู้”ท่ีสามารถ“รู้”องค์ประชุมของ

รูปกับของนามที่เป็น“กาย” ซึ่งผู้ยังไม่มีภูมิพอเมื่อได้ยินพระพุทธ

ศาสดาตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐ ก็จะงงเต็กมึนตึ๊บ

แน่นอน จงึได้แต่ปฏบิตัผิดิๆตามมิจฉาทิฏฐหิรอืทีต่นโมหะกนัสบืมา 

 เพราะ“กาย”ตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ 

ข้อ ๒๓๐ นั้นมีว่า “ในร่างกายนั้น	แต่ตถาคตเรียก‘ร่างกาย’	อันเป็น

ที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง	๔	นี้ว่า	จิตบ้าง-มโนบ้าง-วิญญาณบ้าง”	

 งงมั้ยล่ะ? “กาย”ท�าไมท่านไปเรียกว่า“จิต”บ้าง “มโน”บ้าง 

“วิญญาณ”บ้าง 

 มันยังไง..???

 หากรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“กาย”ไม่“สมัมาทฏิฐกิไ็ม่สามารถ 

“ท�าบุญ”แล้วจะมีผลช�าระกิเลสตามหน้าที่ของ“บุญ”เป็นอันขาด

 เพราะในความเป็น“กาย”นัน้ผูป้ฏบิตัธิรรมต้องแก้ไขจดัการกับ 

“จิต-เจตสิก-รูป(ส่ิงที่ถูกรู้ในใจ)-นิพพาน” ซึ่งเป็นปรมัตถธรรม มิใช่

สมมุติธรรม เท่านั้น

 “บญุ”คอื การช�าระกเิลสในจติใจให้สิน้ไป ไม่ใช่“วมิาน”ท่ีใครๆ

จะได้เป็นภพเป็นชาต ิหรือไม่ใช่“สมบตั”ิทางนามธรรมทีจ่ะสะสมได้ 

 จงอย่าเอาค�าว่า“บญุ”ไปหลอกคน ว่า คน“ได้บญุ”คอื ได้“วมิาน”

ที่ฝันเพ้อหลอกกัน “บุญ”ไม่ใช่วิมานใดๆเลย บุญเป็นวิมานไม่ได ้

 ดังนั้น ถ้าไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงค�าว่า“กาย” อย่างสัมมาทิฏฐิ จึง

ไม่สามารถปฏิบัติให้ส�าเร็จความเป็น“บุญ”ได้อย่างเด็ดขาด  
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 ความเป็น“กาย” จงึต้อง“สมัมาทฏิฐ”ิกันอย่างแท้จรงิ ไม่เช่นนัน้ 

เริ่ม“สักกาย”อันเป็น“กาย”ตัวแรกในสังโยชน์ข้อต้น ก็ไม่สามารถ

จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ ไม่เกิดปัญญาที่จะพ้น“สังโยชน์”แม้แต่ข้อที่ ๑ 

เป็นแน่  การจะ“พ้นมิจฉาทิฏฐิ”ในความเป็น“กาย”จึงไม่ง่ายเลย 

 ทุกวันนี้นักปฏิบัติธรรม แม้นักศึกษาพุทธศาสนาต่างไม่สนใจ

ค�าว่า“กาย” หรือไม่เหน็ว่า “กาย”ค�านี ้เป็นค�าส�าคัญในศาสนาพทุธ

 เพราะศาสนาพุทธมันผิดเพี้ยนไปยึดมั่นถือมั่นกันในการ

ปฏิบัติ“สมาธิ”หรือ“การท�าใจในใจ”(มนสิการ) ตามแบบเดียรถีย์กัน

ไปหมดแล้ว เป็น“สมาธ”ิแบบธรรมดาทัว่ไป ทีห่ลบัตาเข้าไปในภวงัค์ 

ซึ่งมันมีอยู่ครองโลกปุถุชนตลอดกาล เป็นโลกียธรรมสามัญ

 ชาวพุทธในยุคนี้จึงไม่สนใจหรือไม่เห็นส�าคัญในค�าว่า“กาย” 

ซึ่งเป็น“ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา)ที่ส�าคัญยิ่งในการปฏิบัติธรรมของพุทธ

 มนัได้หลงผิดไปเข้าใจกันสนทิใจแล้วว่า “กาย”คอื“ร่าง”(สรรีะ)

ภายนอกเท่านัน้ ไม่ใช่“ธรรม ๒”(เทวฺ ธมัมา) ไปเข้าใจสนทิว่า“กาย”คอื 

“ธรรมหนึ่งเดียว” คือ “รูปภายนอก”เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับ“ใจ”เลย 

 “กาย”จะไปหมายถงึอาการของ“จติใจ”ไม่ได้เป็นอนัขาด ดงันัน้ 

เม่ือได้เห็นหลักฐานพระวจนะว่า “กายนี้ตถาคตเรียกว่า	จิตบ้าง	 

มโนบ้าง	วญิญาณบ้าง” จงึน่าจะส�าเหนยีกกนับ้างมัย้ว่า ทฏิฐทิีย่ดึถอื

กันอยู่นั้นมันผิด

 เพราะเท่าท่ีเช่ือถือกันมานานหลายร้อยปีแล้วนัน้ ไม่เห็นว่า มี

การเป็น“โสดาบนั”กนัตรงไหนกนัสกัท ีมนัมแีต่ไปโมเมกนัว่า องค์นัน้

อรหันต์ องค์นี้อรหันต์ ต่อเมื่อผู้นั้นตายลง ก็เห็นแต่มีกันอยู่อย่างนี้ 

 “โสดาบัน”เป็นอย่างไรกันแท้ รู้แจ้งรู้จริง กันบ้างไหม? ท�าไม
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เมืองไทยเมืองพุทธจึงยืนยันกัน หรือพูดกัน สาธยายกันไม่ได้ 

 มนัน่าจะมนีะ!!! คนไทยเป็นพทุธกันตัง้ ๙๕ % ท�าไมมนัจงึมกีนั

แต่“อรหนัต์”เท่านัน้ “โสดาบนั”มนัน่าจะมมีากกว่า โสดาปัตตมิรรค-

โสดาปัตตผิลเป็นอย่างไร มใีครบ้างเป็นต้น ให้รู้ของจรงิ ให้เห็นของ

จรงิกนับ้าง หรอืแม้ไม่บอกกันในตอนเป็นๆ ตายแล้ว กน่็าจะบอกว่า 

คนนี้เป็นโสดาบัน คนนั้นเป็นสกิทาคามี คนนี้เป็นอนาคามี กันบ้าง 

 เห็นมีกันได้แต่อรหันต์ แปลกมั้ย! แค่โสดาบันยังไม่รู้กันเลย 

 เมื่อเบื้องต้น มันก็ไม่รู้กันแล้ว เบื้องปลายก็มีแต่เบื้องปลาย

โมเม หรือมิจฉาทิฏฐิกันเท่านั้นเอง ก็ได้แต่เดากันไปสารพัด 

 มัน“มิจฉาทิฏฐิ”มาไกลแล้วจริงๆนะ 

 ลดทิฏฐิของตนกันบ้าง ก็จะดีแท้ๆเลย  

 ขออภัยที่พูดนี้ ไม่ใช่กล่าวตู่ หรืออวดดีแต่อย่างใดเลย เป็น

ความมั่นใจในความปรารถนาดีจริงๆ ที่พูดนี้จริงใจ 

 ยุคนี้แหละคือ ยุค“มิจฉาทิฏฐิ”ที่ได้เกิดจริงเป็นจริงในศาสนา

พุทธกันถึงที่สุดแล้ว แม้แค่ค�าว่า“กาย”ดังที่ก�าลังวิจัยให้ฟังอยู่นี้  

 ไปหลงกนัอยู่แต่ค�าว่า จติๆๆ หนกัเข้าถึงกบัสอนกนั ปฏบิติักนั

แต่ว่า “อย่าท�าจติให้ออกนอกตวั” และ“กาย”กปั็กใจมัน่ว่า คือ“ร่าง” 

(สรีระ)ภายนอกเท่านั้น ไม่ใช่“ธรรม ๒” 

 ถอืว่า “กาย”เป็นเพยีงวตัถธุรรมเท่านัน้ “กาย”ไม่ใช่“ธรรม ๒” 

“กาย”คือ ธรรมเดียว  หมายเอา“กาย”คือ“มหาภูตรูป”เท่านั้น

 นี่คือ มิจฉาทิฏฐิที่ปิดประตูนิพพาน

 เพราะจะมีความเป็น“รูปกาย”และ“นามกาย”ให้เราได้ศึกษา

เป็น“ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา) ไปตลอดตั้งแต่ต้นจนเป็นอรหันต์ทีเดียว 
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 เช่น “ธรรม ๒”(เทวฺ ธมัมา)ของ“รปู ๒๘” เป็นต้น ซึง่จะเป็น“กาย” 

(องค์ประกอบของรูปกับนาม) ให้ผู้ปฏิบัติ“เห็น”(ปัสสติ)อย่าง“รู้จักรู้แจ้ง 

รูจ้รงิ”(วปัิสสนา) ตลอดสายแห่งการปฏบิตั ิจงึเรียกว่า“รู้แจ้งเห็นจริง” 

(อญัญา,วชิชา) ซึง่เป็นวทิยาศาสตร์ทางจิตอย่างแท้จรงิ(science of conscious-

ness) มิใช่“ตรรกศาสตร์”(logic) มิใช่“การเปรียบเทียบ”(comparison)

 ดังนั้น หากไม่สัมมาทิฏฐิในค�าว่า“กาย” ก็จะไม่สามารถเรียนรู้

ความเป็น“กาย”ทีห่มายถงึ“องค์ประกอบของรปูกบันาม”(องค์ประกอบ

ของ“ธรรม ๒”) ซึ่งพลังงานชีวภาพขั้น nuclear  ก็คือ genome นี่เอง 

ที่เป็น“ธรรม ๒”ของ“ชีวิตรูป” อันมี“ชีวิตินทรีย์”ที่ต้องจัดการ

 ซึ่งก็คือ “ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา)ที่จะต้องศึกษา“ธรรม ๒”ตั้งแต่

ต้นแห่ง“อนิทรย์ีของชวิีต”(ชวีติินทรย์ี) และจัดการ(อภสิงัขาร)กบัใจของตน

จนกระทั่งสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนได้ผล ถึงขั้น“ท�าใจ

ในใจ”ของตนจาก“อิตถีลิงค์”เป็น“ปุงลิงค์”ได้ส�าเร็จ แล้วจึงจะท�า

ภาวะ“ปุงลิงค์”ให้เป็น“นปุงสกลิงค์”คือ“๐”ได้ถึงที่สุดขนาดนั้นเลย 

 กล่าวคือ ท�า ๒ ให้เป็น ๑ ส�าเร็จ แล้วจึงจะท�า“๑”ให้เป็น“๐”

         (จบฉบับที่	๓๐๑)

ฉบับที่ ๓๐๒ กันยายน ๒๕๕๘  

 ฉบับที่แล้วพูดถึง“ท�า ๒”ให้เป็น ๑ ส�าเร็จ 

 ซึ่งก็คือ “ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา)ที่จะต้องศึกษา“ธรรม ๒”ตั้งแต่

ต้นแห่ง“อนิทรย์ีของชวิีต”(ชวีติินทรย์ี) และจัดการ(อภสิงัขาร)กบัใจของตน
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จนกระท่ังสามารถ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนเป็นผลส�าเร็จถึง

ขั้น“ใจในใจ”ของตนเจริญจาก“อิตถีลิงค์”เป็น“ปุงลิงค์”ได้จริง และ

ท�าภาวะ“ปุงลิงค”์ให้เป็น“นปุงสกลิงค์” ได้ถึงที่สุดขนาดนั้นเลย 

 หรอืท�าความหลากหลายมากมาย ให้เป็น ๑ ส�าเรจ็(พหทุธา ปิ หตุ

วา เอโก โหติ)  และที่สุดผู้นั้นท�า ๑ ให้เป็น ๐ ได้ส�าเร็จเสร็จสม

 กเ็ป็น“อมตบคุคล” ผูเ้จตนาสามารถท�าหลากหลายให้เป็น ๑ กไ็ด้ 

ท�า ๑ ให้เป็นหลากหลายก็ได้ (เอโก ปิ หุตวา พหุทธา โหติ)

 และที่สุดท�า ๑ ให้เป็น ๐ ได้ส�าเร็จแน่แท้   

 หรือในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นๆ ยังไม่ตายอยู่นี้แหละ ก็คือผู้

สามารถตัด“สันตติ”ไม่ให้มีต่อไป ก็ท�าได้กันจริงๆ

 ตรงนีแ้หละทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๔๓ 

ที่ว่า	“โลกนี้โดยมากอาศัยส่วน ๒ อย่าง	คือ	“ความม ี๑”	(อัตถิ)	ความ

ไม่ม ี๑	(นัตถิ) 

 ก็เม่ือบุคคลเห็น“ความเกิดแห่งโลก”(โลกสมุทัย)ด้วยปัญญาอัน

ชอบตามเป็นจริงแล้ว	“ความไม่มีในโลก(โลเก	นัตถิตา)	ย่อมไม่มี”(น	โหติ) 

 หมายความว่า ผู้ที่มปัีญญาเหน็ชอบตามเป็นจรงิแล้ว จะเห็นว่า 

“ความเป็นโลก”ท่ียังมี“เหตุ”หรือความวนเวียนที่“เหตุ”มันก็ยังพา

เราทุกข์พาเราสุขอยู่(โลกสมุทัย)นั้น มันก็ต้องเป็นจริง หรือชื่อว่า 

“ความไม่มีในโลก”(โลเก นัตถิตา) ย่อมไม่มี(น โหติ) หรือย่อมไม่เป็น 

(น โหติ) หรือย่อมไม่ได้อย่างนั้น(น โหติ) ในผู้นั้น 

 เมือ่บุคคลเหน็“ความดบัแห่งโลก”(โลกนโิรธ)ด้วยปัญญาอันชอบ

ตามเป็นจริงแล้ว	“ความมีในโลก(โลเก	อัตถิตา)	ย่อมไม่มี	(น	โหติ)” 

 หมายความว่า ผู้ทีม่ีปัญญาเหน็ชอบตามเป็นจรงิแล้ว จะเห็นว่า 
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“ความเป็นโลก”ที่“เหตุดับ” หรือความวนเวียนที่“ดับเหตุ”ได้แล้ว 

ย่อมเป็นจริง หรือชื่อว่า “ความมีในโลก”(โลเก อัตถิตา) ย่อมไม่มี(น โหติ)

หรือย่อมไม่เป็น(น โหติ) หรือย่อมไม่ได้อย่างนั้น ในผู้นั้น

 เห็นไหมว่า สุดท้ายคือ “ความไม่มี”(น โหติ)นั้น ต้องเป็น“การ

ดับโลก-ดับความวน” (นิโรธ) จึงจะเป็น“ความไม่มี”สูงสุดเป็นที่สุด

 และ“ความไม่มี”ที่เป็นที่สุด ย่อมเป็น“ความจบ”ของที่สุด ใน

คนผู้ยัง“มี”ขีวิตท่ีมี“ปัญญา”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า อะไรแท้ๆที่“ไม่มี” 

ในเราที่ยัง“มี”ชีวิตอยู่นี้ แล้ว“มี”อยู่อย่างไรจึงจะประเสริฐสุด 

 ฉะนี้คือ ผู้ยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสานไปจากโลก(ยังไม่ตาย 

ชนิดสุดท้าย คือตายท้ังรูปท้ังนาม ยังไม่สิ้นซากไปจากโลก) ยังมี“เรา”ยังมี“กาย” 

อยู่(คือยังมีอัตตา แต่เป็น“อรหัตตา”แล้ว)ตราบใด ก็ยังช่ือว่าเป็นผู ้อยู่ 

ใน“ความไม่มี” โดยเฉพาะ“ไม่มีกิเลส”เกิดอีกเลยตลอดกาล

 ดังนั้น “ธรรม ๒”คือ อะไรก็ตาม ไม่ว่า“กาย”หรือ“เทฺว” หาก

ผู้นั้นตัด“สันตติ”ได้ส�าเร็จจริงแล้ว ในพลังงานใจของตน พลังงานท่ี

ถูกตัดปล่อยไปแล้วก็จะกลายเป็น isotope ที่เหลือแต่ nuclear fis-

sion เท่านั้น ที่มี“ชีวิตครึ่งหนึ่ง”(half life) หรือมี“พลังงานครึ่งเวลา” 

(half time) แม้จะแตกตัวเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่(chain reaction)ไปอีก 

เท่าใดๆก็ตาม ก็จางคลายเบาบางไปเรื่อยๆ ที่สุดก็สิ้นสุดเอง 

 ภาวะเช่นนี้คือ ภาวะของ“ชรตา” ได้แก่ โมเมนตั้มสุดท้าย ที่

ผู้เป็นอรหันต์สามารถจะให้“วนเวียน”หรือจะให้“จบส้ิน”ไปจนสูญ

สิ้นไปเลยได้ด้วยตนเองแท้ๆจริงๆ

 ซึ่งโลกแห่งฟิสิกส์ ก็จะวนเวียนมีแล้วก็ไม่มี เปลี่ยนแปลงไป 

-เปลี่ยนแปลงมาอยู่นิรันดร ระหว่างสสารกับพลังงาน 
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 “อมตบคุคล”จงึเป็นผูส้ามารถจะให้เป็น“อปุจยะ”คือ“เกิดต่อไป” 

กไ็ด้ หรือจะให้เป็น“ชรตา”คือ“เส่ือมสลายไปในท่ีสุดดบั” กส็ามารถ

ท�าได้ เพราะเป็นผูส้ามารถตดั“สนัตต”ิของกเิลสได้เดด็ขาดแล้วจรงิ

 เช่นนี้เองคือ ผู้มีท่ีสุดรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ลักษณะรูป ๔”(อุปจยะ-

สนัตติ-ชรตา-อนจิจตา) ซึง่“สพัเพธมัมา อนจิจงั” ทกุสรรพสิง่ล้วนไม่เทีย่ง 

 แม้ทีส่ดุ“อมตบคุคล”ก็สามารถควบคุมได้สงูสดุไม่ว่า“อุปจยะ

(ให้เกิดได้)-สันตติ(แม้จะตัด ไม่ต่อแล้ว หรือจะต่อก็ได้)ล้วนท�าได้ จะปล่อย 

“ชรตา”คอืปล่อยให้เสือ่มไปตามกาลเป็นทีส่ดุ หรือจะกลับมาอีก ซึง่

เป็น“อนิจจตา”ก็ได้ นี่คือ “สัพเพธัมมา อนิจจัง”ทุกสรรพสิ่งล้วน 

ไม่เที่ยง เป็นที่สุดแห่งที่สุด

 ท้ายสุดแห่งที่สุดจึงเป็นจริงอยู่ใน“ลักษณะรูป ๔”นี้

  เพราะฉะนัน้ผูม้ทีฏิฐิในความเป็น“กาย” ผดิเพีย้นไปดงักล่าว

มาน้ัน จึงไม่สามารถเป็น“อาริยบุคคล”ได้เลยแม้แต่ข้ันต้น“โสดา

ปัตติมรรค” เริ่มตั้งแต่ข้อแรกคือ “สักกาย”ก็ไม่สามารถสัมมาทิฏฐิ 

 เมือ่“สกักาย”ก็ยังไม่สามารถมปัีญญาญาณรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิใน

ความเป็น“กาย”ของตน หรือรู้ผดิว่า“กาย”คอื“ธรรมเดียว”เท่านัน้ 

ไม่ใช่“ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา) 

 ซึง่ทกุวนันีช้าวพทุธทัง้หลายได้เชือ่ว่า“กาย”คอื“ธรรมเดียว” 

กนัหมดสิน้แล้ว จะมเีหลือเหน็ว่า“กาย”คือ“ธรรมะทีไ่ม่ใช่ ๑”สกัคน

หนึ่งอยู่ในโลกไหมเอ่ย?

  จงึเป็นอนัหมดทางทีจ่ะพจิารณา“กายในกาย”ทีจ่ะต้องเรยีน

รู้พิจารณาอบรมฝึกฝนของตนในตน แล้วจัดการ(อภิสังขารให้เป็นบุญ 

คือให้ช�าระกิเลสออกจากใจได้)ได้บรรลุพุทธธรรมเป็นมรรคเป็นผล
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 ส่วนโลกแห่งวิญญาณ ผูเ้ป็น“อมตบคุคล”สามารถจะหยดุวน

เวยีนในความเป็น“ชีวะ” ให้“ทรงอยู่”(ธรรมนยิาม)ในภาวะ“พชีนยิาม” 

ก็ได้ จะให้อยู่ในภาวะ“จิตนิยาม”ก็ได้

 โดยการจดัการหรือปรับแต่งคือ “อภสัิงขาร”ตามความสามารถ

ของแต่ละท่านด้วย“การท�าใจในใจ”(มนสกิาร) เพราะท่านสามารถปรับ

แต่งจัดการ“สังกัปปะ ๗”ได้จริง 

 ในกระบวนการของ“สังกัปปะ ๗”นัน้มี“ธรรม ๒”ได้แก่ หมวด 

“ปัญญา”(พลังงานจลน)คือ kinatic energy หรือ dynamic ได้แก่ 

ตักกะ-วิตักกะ-สังกัปปะ นี้“ธรรม ๑” 

 ส่วนหมวดของ“เจโต”(พลงังานศกัย) คอื potential energy หรือ 

static ได้แก่ อปัปนา-พยปัปนา-เจตโส อภนิโิรปนา นีอ้กี“ธรรม ๑” 

อย่างนี้ก็คือ“ธรรม ๒”

 หรือจะจัด“ธรรม ๒”เป็นว่า “ตักกะ-วิตักกะ-สังกัปปะ และ

อปัปนา-พยปัปนา-เจตโส อภนิโิรปนา”นัน้คอื“ธรรม ๑” แล้วจดัเอา 

“วจีสังขาร”เป็นอีก“ธรรม ๑”ก็ได้

 หรอื“ธรรม ๒”คอื อะไรกต็าม หากผูน้ัน้ยงัต่อ“สนัตต”ิอยู ่ใน

พลังงานใจของตน พลังงานที่เกิดอยู่หรือยังมีอยู่ ส�าหรับผู้เป็น 

“อมตบุคคล”ก็จะกลายเป็น isotope ที่เหลือแต่ nuclear fusion 

ทีม่“ีชวีติเตม็” (full life) หรอืม“ีพลงังานเตม็เวลา”(full time) แม้จะแตก

ตัวเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่(chain reaction)ไปอีกเท่าใดๆก็ตาม ก็ยังเป็นผู้

ก�าหนดควบคุมให้เป็นไปตามที่สามารถจะ“ประมาณเอาได้อย่าง

เหมาะสม”(มัตตัญญู)ในที่สุดด้วยความสามารถ 

 ภาวะเช่นนี้คือ ภาวะของ“อุปจยตา”ของอรหันต์แต่ละท่าน
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 เพราะ“ทิฏฐิ”ในความเป็น“กาย”ก็มิจฉาทิฏฐิว่าคือ ๑ 

 “สัญญา” ก็มิจฉาทิฏฐิว่าคือ ๑ เสียแล้วอย่าง“เที่ยงแท้”กัน

จริงๆนี่เอง จึงไม่มีทางพ้น“สัตตาวาส ๙”ไปได้เลย  

 ความเป็น“กาย”จงึส�าคญัยิง่ทีจ่ะต้อง“สมัมาทฏิฐิ” แล้วศกึษา

ปฏิบัติเกิดปัญญา(อธิปัญญาคือญาณ) ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงธรรมทั้งปวง

 เมื่อมี“ญาณ”เห็นความเป็น“กาย”ได้จริงจึงจะเร่ิมเป็นผู ้

พิจารณาเห็น“กายในกาย”อยู่(กาเย กายานุปัสสี วิหรติ) ก็จะเป็นผู้“เห็น

กายในกาย”ที่เป็น“รูปภายนอก”สัมพันธ์สัมผัสอยู่เห็นๆ(พหิทธารูปานิ 

ปัสสติ) กระทั่งต่อเนื่องเข้าไปเป็น“อรูปในภายใน”ด้วย“การก�าหนดรู้”

(อชัฌตัตงั อรปูสญัญ)ี ซึง่กย็งัม“ีภายนอก” สัมพนัธ์สมัผสัอยูเ่สมอ ไม่ได้

ขาดกนั ยงัมีการสบืต่อกนัอยู(่มสีนัตต)ิ ยงัสามารถเห็นอยูท่ัง้ภายนอก

และภายใน เป็น“องค์รวมร่วมอยู่ด้วยกัน”(กาย) ไม่ขาดส่วนใดส่วน

หน่ึงจากกนั เลย แม้จะปฏิบตัไิด้ผลเจรญิขึน้ถึงข้ันพจิารณา“อรปูกาย” 

 การปรุงแต่ง“กาย”(อภสิงัขารหรอืมนสิการ)นัน้กค็อื จิตบ้าง มโนบ้าง 

วญิญาณบ้าง มใิช่แค่ร่างกาย หรือแค่ส่วนทีเ่ป็นดนิน�า้ลมไฟเท่านัน้

 แต่“รูป”ซึ่งก็คือ“ภาวะท่ีก�าลังถูกรู้”อยู่ในขณะน้ีบัดนี้เป็น

ภายนอกก็มีอยู่ และ“รู้”เนื่องต่อกันกับ“ภาวะที่มีอยู่ในภายใน” ซึ่ง

มีทั้งภาวะ“ดินน�้าไฟลม”ตรงๆ และมิใช่เรา“เห็น”ภาวะของ“ดินน�้า

ไฟลม”เท่าน้ัน ทว่า“เหน็(ปัสสต)ิ”ภาพหรือ“รูป”ด้วย“จติ”ทีเ่ป็น“องค์

ประชุม”(กาย)กันแล้วเห็น ก็เป็นกลุ่ม“รูป-นาม”ขึ้นแล้ว ๒ ภาวะ 

 มันมีทั้ง“รูป”ทั้ง“นาม” และมีทั้ง“ภายนอก”ทั้ง“ภายใน”..ไง!

 ผูป้ฏบิตักิค็อื เรยีนรูข้ณะทีม่“ีรปูทีเ่ป็นภายนอกและนามท่ีเป็น

ภายใน”นัน่แหละ โดยไม่ต้องหลับตาปิดหหูรือดบัการรบัรู้ทางจมูก-
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ลิน้-กายสมัผัสแต่อย่างใด จงึชือ่ว่า ม“ีกาย” ให้เรียนรู้“กายในกาย” 

 แล้วเรียนรู้จาก“กาย”ท่ีมี“รูป ๒๘”น้ันอยู่พร้อมให้เรียน มี 

“นาม ๕”ปฏบิตัโิดยจดัการ(อภสัิงขาร)ให้เป็นไปสู่ภาวะท่ีม“ีรูป”สะอาด

จากกเิลสท่ียงัอุปาทานอยู่จนหมดไปจาก“รูปขนัธ์”ส�าเรจ็ จงึจะเป็นผู ้

“พ้นอปุาทาน”ใน“รปูขนัธ์” หรอื“รปูขนัธ์”ปราศจากอปุาทานสิน้เกลีย้ง

แล้ว(เป็นผู้พ้น“รูปูปาทานักขันโธ”) แต่ผู้นี้ก็ยังมี“รูปขันธ์”ที่อาศัยอยู่

 ต่างกันอย่างยิ่งกับการปฏิบัติในแบบ“หลับตา”เข้าไปอยู่ใน

ภวังค์ ซ่ึงเป็นผู้ไม่มี“กาย”ให้ปฏิบัติ จึงเท่ากับผู้ไม่มีทางจะปฏิบัติ

ให้บรรลุ“โลกุตรธรรม”ได้เลยตั้งแต่ข้อแรก  ..พิจารณาดีๆ

 “ข้อแรก”ในความเป็น“โลกตุรธรรม”น้ันคือ ผูป้ฏิบตัมิรรคเร่ิม

จุดที่ ๑ เลย ก็“กายในกาย”นี่แหละ ที่เป็น“โลกุตรธรรม”ข้อต้น ใน 

“โลกุตรธรรม ๓๗” ซึ่งเป็น“ข้อที่ ๑ ของสติปัฏฐาน ๔” อันเป็นหนึ่งใน 

“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็น“โลกุตรธรรม”  

ซึ่งมียืนยันในพระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐

 การปฏิบัติแบบที่ไม่ใช่“สัมมาสมาธิ”นั้น เมื่อผู้ปฏิบัติหลับตา

เข้าไปอยู่ในภวังค์ไม่มี“ความรับรู้”ภายนอกแล้ว แม้แต่รับรู้อยู่กับ 

“ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก”ภายนอกก็ไม่รูอ้ะไรในภายนอกแล้ว 

จิต“รู้”ขณะปฏิบัตินั้นมี“รู้อยู่แต่ในภายใน” 

 ฌานหรือสมาธิแบบ“หลับตา”เข้าไปในภวังค์เขาจึงจะนับว่า 

เป็นการ“เข้าฌานหรอืเข้าสมาธ”ิ เขายดึถอืก�าหนดหมายกนัอย่างนี้ 

“ฌาน”หรือ“สมาธิ”ของเขา นับเอาภาวะที่เป็นอย่างนี้กันจริงๆ

 เม่ือคลายจิตท่ีรู้อยู่แต่ภายในออกมามี“ความตื่นรู้”กับความ

รับรู้“ภายนอก” ก็เรียกว่า“ออกจากฌาน ออกจากสมาธิ”
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 ผู้ที่หลับตาเข้าไปจนหมดสิ้น “รู้แต่ในภายใน” ไม่มี“ความรับรู้

ต่อสัมผัสภายนอก”แล้วส้ินเชิงนั้น ก็คือ ผู้หมดสิ้นความเป็น“กาย” 

ท่ีเป็น“ความจริง”ภายนอกแล้ว เพราะคนผู้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่มี“กาย 

ธรรม”หรือไม่มี“ธรรมกาย”ของความเป็นคนอยู่โต้งๆ ที่จะปฏิบัต ิ

เพ่ือบรรลุ“สัจธรรม”อย่างครบครันบริบูรณ์หลัดๆโทนโท่ ชัดม้ัย

 ถ้าเราเอาแต่งมอยู่กับมี“รู้”อยู่แต่เฉพาะในภายใน “รู้ภาพ-

เห็นภาพ”แต่ในภายใน มันมีแต่จาก“ความจ�า” มันไม่มี“ความจริง” 

ของดินน�้าไฟลมจากภายนอกนั้นร่วมด้วยเลย มันก็“เห็น”ด้วย 

“ความจ�า”(สัญญา) หรือ“เห็น”ด้วย“การก�าหนดรู้”(สัญญา)เอาเอง 

 ยิ่งปั้นเองขึ้นมาในภายในจิตของเราเอง ไม่ใช่จาก“ความจ�า” 

เท่านั้น แต่คิดขึ้นมาใหม่ด้วยซ�้า มันก็ปั้นเอาได้สารพัด มันจึง

ไม่ใช่“ความจริง”ในโลก เป็น“ของใหม่”ที่ผู้นั้นคิดปั้นขึ้นมาแท้ๆ

 ใช่มั้ย?   

 “ความจริง”ที่สัมผัส“เห็น”ในปัจจุบันนี้จึงไม่ใช่“รูป”อย่างที่มี 

“องค์ประกอบหรือองค์รวม”ของ“ดินน�้าไฟลม”ที่ประชุมกันขึ้นให ้

เห็น ณ ปัจจุบันนั้นๆ ในกาละนั้นๆ มีการยืนยันกับบุคคลอื่นได้โต้งๆ 

 แต่เป็น“รูป”ที่ไม่ใช่ภาวะแท้ของ“ดินน�้าไฟลม”ภายนอกที่

สัมผัสอยู่หลัดๆ ณ บัดนี้ มันคือ“การเห็น”เพียง“ความจ�า”(สัญญา) 

หรือภาวะที่“ก�าหนดขึ้นมาใหม่”ในภายในของตนเองคนเดียวแท้ๆ

 มิใช่“ความจริง”ของดินน�้าไฟลมที่เป็น“รูป”ให้เราสัมผัสและ 

“ร่วมประชมุกนัอยู”่(กาย)กบัธาตรุูข้องเราที“่เหน็”กนัอยูห่ลดัๆโทนโท่ 

“รูป”ที่“เห็น”อยู่ ณ บัดนี้ ทั้งเราก็รู้ได้ คนอื่นก็รู้ได้ ยืนยันกันได ้

 จงึเป็นแค่เพยีง“ความจ�า”หรือ“รูป”จ�าลองมาจากทีเ่รา“คดิ” 
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เราป้ันขึน้มาเหน็ ซึง่เป็น“รปู”ทีเ่รา“ก�าหนดข้ึนมาใหม่”แท้ๆต่างหาก

 เรียกด้วยศัพท์ทางวิชาการว่า “มโนมยอัตตา”ที่แปลว่า “รูป

หรืออัตตาที่ส�าเร็จด้วยใจเราเองสร้างขึ้นมันมาเอง”เท่านั้น  

 ยังไม่ใช่“ความจริง”ที่แท้ คือ ยังไม่ใช่“รูป”ที่เห็นโต้งๆด้วย“ตา” 

โต้งๆด้วย“หู” โต้งๆด้วย“จมูก” โต้งๆด้วย“ลิ้น” โต้งๆด้วย“กาย

ภายนอก” ที่สัมผัสภาวะนั้นๆอยู่หลัดๆกันทีเดียว 

 ภาวะทีเ่ราสมัผสัจากภายนอกแล้วเกดิ“ความรู”้ข้ึน นัน่คอื “รปู” 

 “ความรู้”ของเรา ณ บัดนั้นคือ “นาม” 

 “รปู”กบั“นาม”ท่ีร่วมกนัปรากฏเป็น“กาย”ให้เรา“รู”้อยู ่ณ บัดนี ้

คือ “ความจริง”ครบ“๒ ภาวะ”  

       (จบฉบับที่	๓๐๒)

ฉบับที่ ๓๐๓ ตุลาคม  ๒๕๕๘

 ฉบับที่แล้วเราได้พูดถึง“ความจริง”ท่ีต้องมีท้ังภายนอกและ

ภายในท้ังรูปท้ังนาม และต้องมีการ“สัมผัส”ขั้น“ปฏิฆสัมผัสโส” 

 จึงจะเกิดภาวะ“รูปและ“นาม”

 ภาวะทีเ่รา“สัมผสั”จากภายนอกแล้วเกดิ“ความรู”้ขึน้ นัน่คอื 

“รูป” และ“ความรู้-ธาตุรู้”ในภายในจิตเรา ณ บัดนั้น คือ “นาม” 

 “รูป”กับ“นาม”ที่ร่วมกันปรากฏนี้เป็น“กาย”ให้เรา“รู้”อยู่ ณ 

บัดนี้ นี้แล“ความจริง”ของ“ธรรมะ ๒” ภาวะ“๒”แบบนี้คือ “กาย”

 หากรู้“ความจริง”ตาม“ความมีความเป็นจริงๆ”ของภาวะนั้น
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คอื“ของจรงิ”ภายนอก กับ“ความรู้”(ปัญญา)ท่ีเกดิภายในใจเราอยู ่ณ 

บัดนั้น มี“ความรู้ภาวะนั้นแท้ๆ” ๑ ความรู้ตรงๆตามนั้นเท่านั้น ที่มี 

“ความจริงตามความเป็นจริง”ที่สัมผัสกันอยู่ปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบัน

นั้นเกิด“ความรู้สึก”แท้ๆตามเป็นจริง “หนึ่งเดียว”ในจิตเรา 

 ผู้สามารถท�าความรู้สึก“หนึ่งเดียว”ตามภาวะจริงฉะนี้ได้ คือ 

“โลกุตรภูมิ”ของคนผู้นี้ทีเดียว 

 “ไม่มคีวามรูส้กึอืน่”(อญัญาณ) เช่น ไม่มคีวามรูส้กึทีเ่ป็น“รสอร่อย-

ไม่อร่อย” หรือไม่มีความรู้สึก“สุข-ทุกข์” เกิดอยู่ใน“ความรู้สึก” 

(เวทนา)ของเราขณะนั้น 

 นั่นคือ ไม่มี“ความรู้สึก”อื่นเกินกว่า“การรู้ความเป็นจริงออก

ไปอีก”เพิ่มเกินกว่า“ความรู้สึกกลางๆ”(อุเบกขาเวทนา) คือ ไม่สุข-ไม่ทุกข์, 

อร่อยก็ไม่มี-ไม่อร่อยก็ไม่มี 

 มีแต่“รู้ภาาวะ”ของความจริงแห่งสิ่งที่เรา“สัมผัส”อยู่นั้นๆ

 “ความรู้สึก”เช่นนี้เองคือ “อทุกขมสุขเวทนา”หรือ“อุเบกขา

เวทนา” ทีเ่ป็นคนม“ีโลกตุรธรรม” สามารถก�าหนดรู้(สัญญา)”ความรูส้กึ

(เวทนา)ของตนที่ท�าให้เกิด“ภาวะความจริงตามความเป็นจริง” 

ได้ตรงตาม“เวทนา ๑” ไม่มี“เวทนา ๒”เกิดในจิตเรา

 ภาวะ ๒ นีค้อื “เทวฺ” ทีเ่รยีกว่า“นาม-รปู”ของวญิญาณกค็วาม

ฉลาดรอบรู้แบบหนึ่ง และเรียกว่า “กาย” ที่แยกความเป็น“กาย” 

เป็น“จิต”ได้ก็เป็นความฉลาดรอบรู้อีกแบบหนึ่ง  

 ผู้ที่มีความสามารถแยกภาวะ“๒”ได้ และท�าให้“เวทนา ๒” 

เหลือ“เวทนา ๑”ตามความเป็นจริงส�าเร็จ คือ โลกุตรธรรม

 ซึ่งชาว“เทฺวนิยม”แยกภาวะ“๒”ไม่เป็น ท�าให้เป็น“๑”ไม่ได้
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 พระพุทธเจ้าทรงแบ่งเป็นแบบ“โลกียะ”และแบบ“โลกุตระ” 

 ถ้าเป็น“โลกยีะ”เรียกว่า“เคหสิตอเุบกขาเวทนา” และถ้าเป็น 

“โลกุตระ”เรียกว่า“เนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา”

 ซึ่งผู้รู้จัก“เคหสิตอุเบกขาเวทนา ๑๘” และแยกเป็น“เนกขัม

ม- สิตเวทนา ๑๘”ออกได้นั้นคือ “อาริยบุคคล”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

“มโนปวิจาร ๑๘” ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อยู่ใน“เวทนา ๑๐๘”    

 “เคหสิตอุเบกขาเวทนา”เป็น“อารมณ์หรือความรู้สึก”ของ

ปุถุชนคนสามัญทั่วไป ที่มีกันเป็นธรรมดาของอารมณ์คนที่มันจะมี 

“อาการ”เฉยๆ-กลางๆ-ว่างๆ ไม่สุขไม่ทุกข์  ไม่ดูดไม่ผลัก คือ 

ตอนนั้นมันไม่โลภไม่โกรธ มันมี“อาการ”เฉยๆ-กลางๆ-ว่างๆ จริง

 แต่ไม่ใช่“ไม่โลภไม่โกรธ”เพราะกเิลสโลภกเิลสโกรธของเราที่

มีในจิตใจเรามันถูกก�าจัดออกไปจากจิตเราแล้ว ท�าได้ส�าเร็จแล้ว

 จริงๆนัน้“กเิลส”ในใจของผู้ม“ีเคหสิตอเุบกขาเวทนา”นี ้ไม่ได้ 

“ถกูก�าจดั”เลย กิเลส มนัแค่“พกัยก”ตามธรรมดาของมนัไปในตอน

นัน้เท่านัน้ มนัหยุด“อาการ”ของมนัเป็นคร้ังเป็นคราวเท่านัน้ มนัไม่

ได้ลดละตัวตนของมันเลย ตัวมันไม่ได้เล็กลง หรือตัวตนของมันไม่

ได้จางคลายไป ชีวิตินทรีย์ของมันไม่ได้ถดถอยน้อยพลังลงไปเลย

 ก็แค่มันมี“อาการ”เฉยๆ-กลางๆ-ว่างๆ ได้ตามธรรมชาติโลก 

 นีค้อื “เคหสติอุเบกขาเวทนา”ธรรมดา สามญัของปถุชุนทัว่ไป

ทุกคนเป็นได้ มีอยู่  มันก็ยัง“มิจฉาทิฏฐิ-มิจฉาปฏิบัติ-มิจฉาผล”

 หรือแม้จะเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เถอะหากยัง“มิจฉาทิฏฐิ” ยัง

เข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือที่พระพุทธเจ้ามักใช้ค�าว่า “อุบาย

เคร่ืองออก”(นิสสรณัญจ)ไม่ได้ ถึงจะพยายามท�า“จิตใจ”ให้มันเป็น 



184 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

“จิต”เฉยๆ-กลางๆ-ว่างๆได้ ตนรูส้กึได้จริงๆว่า จติตนขณะน้ันเฉยๆ-

กลางๆ-ว่างๆ แม้อย่างนี้ก็ยังเป็น“เคหสิตอุเบกขาเวทนา”อยู่ดี

 ถ้าผู้นี้ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“กาย” ตั้งแต่“กายของตน” 

ที่ภาษาบาลีว่า“สักกาย” แม้จะมี“ทิฏฐิ”คือมีความรู้ มีความเข้าใจ

ในความหมายของค�าว่า“กาย”ดี ถูกต้องแล้วก็ตาม แต่ยังปฏิบัติม ี

“สัญญา”หรือ“ปัญญา” ที่สามารถ“ก�าหนดรู้-หยั่งรู้ถึงความจริง” 

จนกระทั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อาการ”ของ“นามกาย”ในตนชนิดท่ีมี 

“การสัมผัสด้วยการกระทบ”(ปฏิฆสัมผัสโส)ของ“ปสาทรูป๕”(ตา,หู,จมูก, 

ลิ้น,กาย) ท�าปฏิกิริยาต่อกันกับ“โคจรรูป ๕”(รูป,เสียง,กลิ่น,รส,โผฏฐัพพะ)” 

เช่น ตากระทบรูป เป็นต้น ซึ่งยังไม่ถ่องแท้ชัดเจนตรงสภาวธรรม

 จนเกิด“ภาวรูป ๒ (อิตถีภาวะ,ปุริสสภาวะ)” และมี“หทยรูป(ณ ตรงที่

สามารถก�าหนดรู้“อาการ”ของความรูส้กึได้)”ให้ตนได้ศกึษาเพือ่“รู้ย่ิงเห็นจริง”

 ไม่ได้ 

 กไ็ม่ต้องพดูเลยถงึการจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“อาการ”ในความเป็น 

“รูปกาย”แม้แค่“การสัมผัสเพียงแต่ชื่อ”(อธิวจนสัมผัสโส) เห็นชัดๆมั้ย 

 โดยเฉพาะ“หลับตา”ปฏบิติันัน้มันผิดแบบพทุธออกไปไกลสดุกู ่

เพราะยังไม่เป็นผู้“พ้นสังโยชน์” แม้แค่ข้อ ๑ คือ “สักกายทิฏฐิ”

 ก็แค่“กาย”ภายนอกโทนโท่ โต้งๆ พวก“หลับตา”ก็ไม่มีแล้ว

 ทั้งๆที่ตนเองก็มิจฉาทิฏฐิอยู่แท้ๆแล้วว่า “กาย”คือ ภายนอก

 แล้วจะทะลึง่พรวดเข้าไปรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“กายในกาย”

 เนื่องจากยังไม่เร่ิมความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของ“ธรรม ๒” 

(เทฺว ธัมมา) ที่ต้องศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะต้องมี“ผัสสายตนะ ๖” 

ถึงจะชื่อว่า มี“ผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา” ก็ยังไม่กระดิกเลย 
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 และ“นามธรรม”ท่ีส�าคัญย่ิง อนัเป็นจดุ“รวมลง”ในการศกึษา 

นัน่คอื “เวทนา”นีเ่องทีจ่ะต้องเรียนรู้ให้รู้จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ความจรงิ”

ตามความเป็นจรงิ(ยถาภตูญาณ)ให้ได้ กย็งัประสา ไปหลงกสิณ ๔๐ โน่น 

 เช่น ผูส้ามารถเรยีนรู“้การดบัผสัสะทางตา”(ดบัจักษสุมัผสั) มผีล

ส�าเร็จ อย่างสัมมาทิฏฐิ นั้นก็ต้องชัดแจ้งว่า ส่วนไหน? อะไร“ดับ!”

 ซึ่งมันไม่ใช่การ“ดับความรับรู้ทางตาไปทั้งหมด ไม่ให้ตารับรู้ 

อะไรเลย”  แบบผิดเพี้ยนไปถนัดถนี่สนิทสนมปานนั้นเด็ดขาด 

 หรอืไม่ใช่การ“ดบัความรับรู้ทางหไูปทัง้หมด ไม่ให้หรูบัรู้อะไร

เลย” แบบผิดเพี้ยนไปถนัดถนี่สนิทสนมปานนั้นเด็ดขาด

 หรอื“ดับความรับรูท้ัง้หมดของแต่ละทวารท้ัง ๖ ไม่ให้รับรู้อะไร

เลย”  แบบผิดเพี้ยนไปถนัดถนี่สนิทสนมอย่างพาซื่อ หรือเซ่อๆแน่ 

 แต่เป็น“การดับอาการ”ที่เป็น“โทษ”เป็นส่วนเฉพาะภาวะท่ี

ปรากฏในการสัมผัสนั้นๆที่มันพาเกิดโทษเกิดภัยเท่าน้ันๆ ไม่ลาม 

ไม่เลยไป“ดับ”ส่วนอื่นเป็นอันขาด

 เพราะ“ดับเฉพาะอาการ”ที่เป็น“อกุศล” เท่าน้ันๆจริงๆ ซึ่ง 

“อาการ”นีเ้กดิในขณะที“่รูป”กบั“นาม”สัมผสักนัเป็น“ปัจจุบนั”น้ันๆ

จริงๆ จึงเห็น“ความจริง”ครบๆถ้วนๆโทนโท่-โต้งๆ-หลัดๆ ยืนยัน 

“ความจริง”ของชีวิตที่เป็นมนุษย์ในโลก ตามที่ตนเป็นได้จริงนั้นๆ

 ครบ“ความจริง”ท้ังภายนอกท้ังภายใน ของ“มนุษย์”ที่เป็น 

“ชีวิต”จริง ยืนยันโต้งๆ 

 ไม่ใช่“ฝัน”หลบัอยูใ่นภพภายในเท่านัน้ แต่มเีตม็ครบ ไม่มอีะไร

ขาด ไม่ลกึไม่ลบัส�าหรบัผูไ้ด้จรงิ เป็นจรงิ ม“ีสมัผสั”ยนืยนักบัผูอ่ื้นได้

 จึงไม่ใช่แม้แต่“อดีต”หรือ“อนาคต”ที่น�ามายืนยันแก่กันและ
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กัน ไม่ได้ แต่มัน“สัมผัส”อยู่เป็นปัจจุบัน”หลัดๆ โทนโท่ โต้งๆ จริงๆ 

 และไม่ใช่แม้แต่อยู่ใน“ภพภายใน”ของใครคนใดคนหน่ึงคน

เดียว แล้วไม่ยอมให้ใครล่วงรู้ได้ด้วย แต่มปีรากฏกบัคนอืน่ได้อย่าง

จรงิใจว่าตนเป็นได้จริง ยืนยันมัน่ใจ เป็นความส�าเรจ็จรงิ ด้วยความ

รูแ้จ้งเหน็จรงิของตนจรงิๆ ทีไ่ด้ผลส�าเรจ็อย่างเท่ียงแท้ย่ังยืนตลอดไป 

ไม่เป็นอื่นอีก ไม่มีอะไรหักล้างได้ ไม่กลับก�าเริบแล้ว(อสังกุปปัง)  

 อันเป็น“ผลส�าเร็จ”แท้ ที่“จริง”ในภายใน และสามารถท�าได้

จรงิ ยนืยนัได้ด้วย“การเป็นจริงแตะต้องได้รู้อยูเ่ห็นอยู ่เป็นปัจจบุนั

นั้นๆ”(ชานโต ปัสสโต วิหรติ) แม้ใครไม่รู้ไม่เห็นในภายในน้ันด้วย แต่ 

ก็เป็น“ความจริง”ที่เป็นได้จริงประกาศความจริงสุจริตอยู่แท้ 

 ซึ่งไม่มีมดเท็จ ไม่มีความหลงตน มีแต่ความจริงที่จริงใจ 

 มีทัง้“การเป็นได้จริงในใจตน” และมทัีง้“ญาณหรอืปัญญาอนั

ยิ่งของตน”ที่รู้ยิ่งเห็นจริงซื่อสัตย์กระจะกระจ่าง ไม่มีแฝงซ่อน

 เป็นการรูย้ิง่เหน็จรงิ“ความจรงิ” ทีต้่องมทีัง้“รปู”และ“นาม”ซึง่

เป็น“ธรรม ๒”(เทวฺ ธมัมา)จงึเป็น“กาย” คือ “รูปกาย”และ“นามกาย” 

 การรู้ยิ่งเห็นจริง“ความจริง”ก็ต้องเห็นท้ัง“สมมุติสัจจะ”ท้ัง 

“ปรมัตถสัจจะ” เป็น“เทฺว” คือ“ธรรมะ ๒”เสมอ

 ถ้าเห็น“สัจจะ”เพียงส่วนใดส่วนเดียว ก็รู้จักรู้แจ้ง รู้จริง“ความ

จริง”ไม่ครบถ้วน

 “สมมุติสัจจะ”คือ“ความจริง”ที่รู ้ร่วมกันได้ และเน้นกันได้

ภายนอกเป็นใหญ่ รู้กันแค่ส่วนหยาบ แม้จะภายในมีบ้างก็ยังไม่สูง 

ไม่ลึกสุด จึงถึงได้เป็นได้แค่ขั้น“โลกียภูมิ” 

 “โลกียภูมิ”ศึกษาเรียนรู้ไม่เป็นล�าดับ จากเบื้องต้น-เบื้อง
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กลาง-เบื้องปลาย จากภายนอกขั้นหยาบ-ข้ันกลาง-ข้ันละเอียด 

ท�าให้สบัสนไปมา วกวน เป้ือนไปเป้ือนมา เสยี เวลา จงึไม่เรยีงเป็น

ล�าดับอย่างน่ามหัศจรรย(์พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙) นี่ประเด็นที่ (๑)

 และ(๒) ไม่มีอุบายเครื่องออก หรืออุบาย โกศลที่สัมมาทิฏฐิ 

ครบ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”หรือไม่เป็น“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘” เป็นต้น  

 ซึง่เหน็ได้ทัง้“ปรมตัถสจัจะ” ความจรงิทีรู้่ได้อย่างครบครันทัง้

ภายนอกและภายใน มีโลกวิทูคือรู้จักทั้งโลกภายนอกครบครันจาก

ขั้นองค์ประกอบภายนอกคือ“กาม” ทั้งโลกภายใน โดยเฉพาะโลก

ภายในก็รู้ลึกซึ้งเข้าไปถึงที่สุด ขั้น“รูป” ขั้น“อรูป” ไล่ก�าจัดไปตาม 

ล�าดับ แล้ว“อยู่เหนือ”(โลกุตตระ)โลกขั้นหยาบ-กลาง-ละเอียดอย่าง

เข้าใจ“ความจริง” และอยู่กับ“ความจริง”นัน้ๆอย่าง“เมตตา”เข้าใจ

เขา สงสารเขา ช่วยเหลือเขา ไม่ใช่ข่มเขา

 จงึเป็น“จติใจ”ทีจ่รงิ มเีมตตาจรงิ เพราะผ่านภาวะน้ันๆมาจริง 

จงึรูแ้จ้งรูจ้รงิว่าสงสาร หรือสังสารวัฏฏะเป็นอย่างไร ทกุข์อย่างไร 

เราหลดุพ้นมาได้ ผ่านพ้น“สงสาร”มาได้ มนัดยีิง่อย่างไร ย่อม“เห็น

สงสาร”นั้นว่ามันทุกข์จริงๆ จึงเข้าใจผู้ตกอยู่ใน“สงสาร”ว่าควร

เหน็ใจควรช่วยเหลือเพราะตกอยู่ใน“สงสาร”นัน้มนัทรมานอย่างไร 

ผู้รู้และหลุดพ้นมาได้แล้วจริง ย่อมรู้“สงสาร”ได้ดี เมื่อเราพ้นมาได้ 

จึงมี“เมตตา”เกิดในจิตใจผู้บรรลุจริง ซึ่งไม่ใช่ข่มใจท�า แต่ท�าด้วยมี 

“เมตตา”แท้ ซึ่งเป็นคุณค่าความประเสริฐแท้ของอาริยบุคคลจริง 

 และม“ีเวทนา”แท้ ผูไ้ด้ปฏบิตัจิรงิผ่าน“เวทนา ๑๐๘”มา จงึรูจ้กั

รู้แจ้งรู้จริงว่า ความเป็น“เวทนาในเวทนา”น้ัน มันละเอียดอย่างไร 

เป็นจรงิอย่างไร โดยเฉพาะ“มโนปวจิาร ๑๘”ว่า เป็น“เคหสิตเวทนา” 
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“สมมุติสัจจะ”คือ“ความจริง”ที่รู้ร่วมกันได้	

และเน้นกันได้ภายนอกเป็นใหญ่	

รู้กันแค่ส่วนหยาบ	แม้จะภายในมีบ้าง

ก็ยังไม่สูงไม่ลึกสุด	

จึงถึงได้เป็นได้แค่ขั้น“โลกียภูมิ”
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นัน้มนัม“ีอาการ”เวทนา ว่า มนัทกุข์อย่างไร สขุอย่างไร ทีเ่ป็น“โลกยี

ธรรม” ทัง้แบบเป็น“เนกขมัมสติเวทนา”ว่า มนัม“ีอาการ”เวทนาน้ัน

มันไม่ทุกข์ ไม่สุขอย่าง“โลกียะ”เป็นอย่างไร และส้ินทุกข์-ส้ินสุข” 

แบบโลกียะ เป็น“โลกตุรธรรม”อย่างไร คอื รูจั้กรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ธรรม ๒”

 กล่าวคอื รูท้ัง้“โลกยีะ”ทัง้“โลกตุระ” และรู้ได้ท้ังด้วยความเป็น 

“รูป” ทั้งด้วยความเป็น“นาม” ซึ่งเกิดอยู่ใน“กาย”นั่นเอง

 ช่ือว่า“รูปกาย”และ“นามกาย” ซึ่งเกิดเป็น“อาการ-ลิงคะ-

นิมิต-อุเทศ”ให้ศึกษาเรียนรู้ได้รอบถ้วนสัมบูรณ์

 โดยเฉพาะได้ศกึษาเรยีนรูใ้นขณะทีม่“ีวญิญาณฐตี ิ๗ อายตนะ ๒” 

และแม้“อสัญญีสัตว์”ก็ชัดแจ้งแท้ว่า มัน“มิจฉาทิฏฐิ”สมบูรณ์แบบ 

 จึงเป็นผู้มี“สัญญา”(ไม่ใช่อสัญญีสัตว์)ท�าการ จนกระทั่งบรรล ุ

“เนวสัญญานาสัญญายตนะ”จากความเป็น“กาย” ครบถ้วนหมด

ทั้ง“รูปกาย-นามกาย” และใช้“การก�าหนดรู้”(สัญญา) ท�าการศึกษา

เรียนรู้ จนถึงที่สุดผ่านยอดสูงสุดของ“สัญญา”คือ เนวสัญญานา

สญัญายตนะ อนัเป็น “อายตนะ”ขัน้สดุท้ายของความเป็น“สัญญา” 

กระทั่งเป็น“สัญญา เวทยิต นิโรธ” สัมบูรณ์ถึงที่สุดได้จริง 

 นัน่คอื รูจั้กรูแ้จ้ง“อายตนะ ๒”สมับรูณ์แล้ว คือ รู้ทันไม่หลงผดิ 

เป็น“อสัญญีสัตว์”อยู่ แต่ใช้“สัญญา”ท�างานบริบูรณ์จริงให้ครบ

ถ้วน ไม่ตกหล่นความเป็น“ธรรมะ ๒”คือ “เทฺว”ที่ยิ่งใหญ่สัมบูรณ์ 

 ส่วนผู้“มิจฉาทิฏฐิ”นั้นยังหลงผิด ก็ก�าหนดผิดกันอยู่นั่นเอง

 (๑) “อสัญญีสัตว์” หมายถึง “สัตวไ์ม่มีสัญญา” ก็ก�าหนดรู้

อะไรไม่ได้ ซึง่การเรยีนรูต้้องกต้็องม“ีการก�าหนดรู้” เราเองได้ศึกษา

เรียนรู้ความเป็น“สัตว์”ที่จะต้องเรียนรู้ผ่าน“อายตนะ”(สัตตายตนะ)
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สดุท้ายได้แก่ “อากญิจญัญายตนะ หรอืเนวสญัญานาสัญญายตนะ” 

กระทั่งถึงขั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“พ้นความไม่รู้”สูงสุดแล้ว(พ้นอวิชชาสวะ) 

 ผู้รู้ที่“สัมมาทิฏฐิ”จึงไม่เอา“การดับสัญญา” เพราะมัน“ไม่

ก�าหนดรู้”(อสัญญี)กันอีกแล้ว แล้วจะได้รู ้จักรู้แจ้งอะไรกัน ทั้งๆ

ที่“สัตว์”นั้นมี“อายตนะ”(สัตตายตนะ)อยู่ภายในแท้ๆ ซึ่งมีอยู่ในผู้หลง

ผิดไปกับวิธีปฏิบัติ“หลับตา”ทุกคนนั่นแหละ แต่ไปหลับดับทิ้งเสียนี่

 ความเป็นสัตว์ทีม่“ีกายภายนอก”อยูจ่ริงให้เจ้าตัวก�าหนดเรยีน

รู้อยู่ตั้ง ๕ ทวารก็ไป“ดับทิ้ง”ไม่ยอมรับรู้ ไม่ยอมเรียนรู้ ไปเรียนรู้

อยู“่ทวารภายใน”ทวารเดียว แล้วมนัจะรู้จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิครบถ้วนร?ึ

 ผู้“สมัมาทฏิฐ”ิจงึไม่“หลบัตา”ปฏบิตัเิพราะมนัผดิถนัดชดัแล้ว 

 (๒) “อากญิจญัญายตนะ-เนวสญัญานาสญัญยตนะ”น้ันหมาย

ถึง“สัญญา”ของเราที่เราได้ใช้“สัญญา”(ความก�าหนดรู้ของเรา)ท�าการ 

“ก�าหนดรู”้พ้น“เนวสญัญานาสญัญายตนะ”แล้ว เรากไ็ด้“ก�าหนดรู้”

เพื่อเรียนรู้ศึกษากระทั่งครบจบสุด หรือ“ก�าหนดรู้”ความเป็นสัตว์

ด้วย“สตัตายตนะ”ครบ“วิญญาณฐตี ิ๗” สุดท้ายได้“ก�าหนดรู”้ความ

เป็นสัตว์“อากิญจัญญายตนะ”บริบูรณ์แล้ว หรือจนกระทั่ง“ไม่ต้อง

ก�าหนดรู”้กนัต่อไปอกีแล้ว(“น สญัญา”ต่างหาก ซึง่มิใช่“อสัญญี”เลย) ผูรู้จ้กั

รู้แจ้งรู้จริงก็ได้ศึกษาปฏิบัติกระทั่งบรรลุจบสิ้นแล้ว

 เพราะได้“ก�าหนดรู้”มาจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงครบถ้วนบริบูรณ์

สัมบูรณ์แล้ว จึงชื่อว่า เป็นผู้มี“สัญญา เวทยิต นิโรธ”จบการก�าหนดรู ้ 

 “สญัญา เวทยิต นโิรธ” คือ ถึงท่ีสุดมี“นโิรธ”ชนดิทีไ่ด้ใช้“การ

ก�าหนดรู้”(สัญญา)ท่ัวท้ังรูปฌาน กระทั่งอรูปฌาน“เนวสัญญานา

สัญญายตนสัญญา”ก็ได้“ก�าหนดรู้”เวทนาต่างๆทั้งหลายชนิดท่ีได้
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ตรวจสอบอารมณ์ท้ังหลายมาหมดถ้วนครบการปฏิบัติบริบูรณ์จบ

สุด“เวทนา ๑๐๘”สัมบูรณ์แล้วเรียบร้อย

 ซึง่มนัคนละขัว้แตกต่างกบั“อสญัญสัีตว์” อยู่กนัคนละโลกเลย

            (จบฉบับที่	๓๐๓)

ฉบับที่  ๓๐๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 ฉบับที่แล้วได้พูดถึง“เวทนา ๑๐๘”ว่า เป็น“เวทนาในเวทนา” 

มนัละเอียดอย่างไร เป็นจริงอย่างไร โดยเฉพาะ“มโนปวจิาร ๑๘”ว่า 

เป็น“เคหสิตเวทนา”(เวทนาของชาวโลกีย์)นั้นมันมี“อาการ”เวทนา ว่า 

มันทุกข์อย่างไร สุขอย่างไร ที่เป็น“โลกียธรรม” ทั้งแบบเป็น“เนกขัมม 

สติเวทนา”(เวทนาของชาวโลกตุระ)ว่า มนัม“ีอาการ”เวทนาน้ันมนัไม่ทุกข์

ไม่สุขที่เป็น“โลกียะ”นั้นอย่างไร และสิ้นทุกข์-สิ้นสุขทั้งแบบโลกียะ 

ทั้งแบบ“โลกุตรธรรม”เป็นไฉน 

 และทีบ่อกว่า รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ธรรม ๒”นัน้จะอย่างไร? ซึง่จะรู้ 

“โลกียะ” รู้“โลกุตระ”อันเป็นเทฺว”น้ีเอง ด้วยความเป็น“รูป” ทั้งด้วย

ความเป็น“นาม” ซึ่งเกิดอยู่ใน“กาย”นั้น อย่างไร? 

 ซึ่งในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้

ชัดเจน ถึงเรื่องนี้ 

 ชือ่ว่า“รปูกาย”และ“นามกาย” จะศึกษาได้จาก“อาการ-ลงิคะ-

นิมิต-อุเทศ”ที่สามารถเรียนรู้ได้รอบถ้วนสัมบูรณ์

 โดยเฉพาะได้ศึกษาเรียนรูใ้นขณะท่ีมี“วญิญาณฐตี ิ๗ อายตนะ ๒” 
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ครบถ้วน จากความเป็น“กาย” ครบถ้วนหมดทัง้“รูปกาย-นามกาย” 

ซ่ึงมิใช่จะรู้ได้ด้วย“อสัญญีสัตว์” และใช้“การก�าหนดรู้”(สัญญา) 

ท�าการศกึษาเรยีนรู ้จนถงึทีส่ดุผ่านยอดสงูสดุของ“สญัญา”คอื เนว

สญัญานาสญัญายตนะ อนัเป็น“อายตนะ”ขัน้สดุท้ายของความเป็น

“สัญญา” กระทั่งเป็น“สัญญา เวทยิต นิโรธ” 

 น่ันคือ ผ่าน“อายตนะ ๒”สัมบูรณ์แล้ว คือ “อสัญญีสัตว์”กับ 

“เนวสัญญานาสัญญายตนะ” บริบูรณ์จบสุด  

 (๑) “อสัญญีสัตว์” หมายถึง “สัตว์” ที่เราเองได้ศึกษาเรียนรู้

ความเป็นสัตว(์สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะ คือ สัตว์ทางจิตใจ) ที่เกิดอยู่ในขณะที่

เป็น“วิญญาณตั้งอยู่”(วิญญาณฐีติ)โดยมีสัมผัสอยู่หลัดๆให้เรารู้จักรู้

แจ้งรู ้จริง อันต่างจาก“ดับสัญญา”ของตนให้เป็น“อสัญญี(ไม่มี

สัญญา)”เสีย

 ในขณะยังปฏิบัติอยู่ มี“ภูมิเจริญ”ไปตามล�าดับ ไม่“พ้นเนว

สัญญานาสัญญายตนะ” ยังไม่พ้น“อรูปฌาน”ถึงขั้นสุดท้าย 

 “สัญญา”ก็ต้องท�างานเพื่อก�าจัดส่วนที่จะต้องก�าจัดอยู่ 

 “สัญญา”จึงต้องยังท�าหน้าที่ ยังไม่จบกิจของการก�าจัดกิเลส 

 “สัญญา”ยังต้องท�างานอยู่ แม้ที่สุด“สัญญา”รู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ความเป็น“นิโรธ”สัมบูรณ์ ก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“สัญญา”อยู่ดี

 นั้นคือ “สัญญา เวทยิต นิโรธ” 

 “สัญญา”จึงเป็น“อสัญญี”(ไม่มีการก�าหนดรู้)ไม่ได้เลยเด็ดขาด  

 ต้องผ่าน“อายตนะ”ทีเ่ป็นสตัว์สดุท้าย คอื “เนวสญัญานาสญั 

ญายตนะ” สตัตาวาส ตวัที ่๙  หรอื“อากญิจญัญายตนะตวัท่ี ๗” เมือ่

ได้รูแ้ล้ว มาตามล�าดบั ตัง้แต่ขัน้รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้ริง“สัตว์” และได้ปฏบิตัิ
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กระทั่งพ้น“ความเป็นสัตว์”ตัวสุดท้ายนั้น จนจบกิจ“พ้นความไม่รู้” 

สุดท้ายแล้ว(พ้นอวิชชาสวะ) จึง“ไม่ต้องก�าหนดรู้”(น สัญญา)กันอีกแล้ว

 “น สัญญา” จึงไม่ใช่“อสัญญี”ที่เป็น“ความไม่มีตัวก�าหนดรู้”

 ซึ่งเป็นการก�าหนดรู ้อย่าชัดแจ้งชัดเจนความเป็น“สัตว์”

ที่เป็น“สัตตาวาส”ตัวท่ี ๙ ตายไปจากจิตใจเราแล้ว ทั้งๆที่สัตว์นั้น

มี“อายตนะ”(สัตตายตนะ)อยู ่เป็นธรรมดา ซึ่งเป็น“มนายตนะ”ที่

สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ธรรมายตนะ”ต่างๆในตนตามสามัญ

 ส่วนอายตนะที่ ๒ “เนวสัญญานาสัญญายตนะ”น้ันหมายถึง 

“สัญญา”ของเราที่เราได้ใช้“สัญญา”(ความก�าหนดรู ้ของเรา)ท�าการ 

“ก�าหนดรู้” เราก็ได้“ก�าหนดรู้”เพื่อเรียนรู้ศึกษากระทั่งสามารถ

“ก�าหนดรู”้ความเป็นสัตว์ โดยอาศัย“อายตนะ”ทีช่ือ่ว่า“เนวสญัญา

นาสัญญายตนะ”สัตว์ตัวนี้ รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์ตัวนี้ และได้

ปฏิบตักิ�าจดั“ความเป็นสัตว์”ตวันี ้จนกระทัง่หลุดพ้น“สัตตาวาส”ตวั

ที ่๙ สดุท้ายนีไ้ด้บรบิรูณ์ จึง“ไม่ต้องก�าหนดรู”้(น สัญญา)กนัต่อไปอกีแล้ว

 เพราะได้“ก�าหนดรู้”มาจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงครบถ้วนบริบูรณ์

สัมบูรณ์แล้ว ทั้งใน“ความเป็นสัตว์ ทั้ง ๙ ขั้น”(สัตตาวาส ๙) และได้

ก�าจัดสัตว์ทั้งหลายนี้หมดสิ้นสนิทแล้วจริง จน“พ้นสัตตาวาส ๙”

 ทัง้ได้“ก�าหนดรู้”(สญัญา)มาจนรู้จกัรู้แจ้งรูจ้รงิครบถ้วนบรบูิรณ์

สัมบูรณ์แล้ว ทั้งใน“ความเป็นสัตว์ ทั้ง ๙ ขั้น”(สัตตาวาส ๙) และได้

เห็น“ความเป็นสัตว์ ตัวที่ ๙”ตายดับสูญสลายไปหมดสิ้นสนิทแล้ว

จริง โดยตนเอง(เอโก) ชัดเจนแจ่มแจ้งใน“จิตนิยาม”ที่ไม่มี“กาย”

 “คน”สามารถท�า“จิตนิยาม”ตนให้เป็นผู้“ไม่มีกายในตน”ได้

 ซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก“สัตตาวาส ๙ หรือวิญญาณฐีติ ๗”ได้
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ฝึกฝน“ดับ”ความเป็น“กาย”ครบทั้ง“รูปกาย-นามกาย” ด้วยองค์

ธรรม“อาการ-เพศ-นิมิต-อุเทศ” และได้รู ้จักรู้แจ้งรู้จริง“เหตุ- 

นิทาน-สมุทัย-ปัจจัย”ต่างๆประดามีท่ีประกอบกัน“เกิดขึ้น-ตั้งอยู่- 

ดับไป”ชนิดที่ชัดเจนชัด“แจ้ง”(สัจฉิ)แล ้วอย่างถ้วนทั่ว จาก 

“สัญญา”ของตนก�าหนดรู้จักรู้แจ้งรู้จริงบริบูรณ์สัมบูรณ์แล้ว

 “กาย”นัน้คอื หมวดแห่งเจตสกิธรรม“เวทนา สญัญา สังขาร” 

 “กาย”ในที่นี้เจาะจงลงไปที่“เวทนา”โดยตรงคือ“ความรู้สึก”

 เพราะ“ความรู้สึก”นี้แหละที่“มันสุข-มันทุกข์” ไม่ใช่“ตัวอื่น”

 แล้วเราก็“ดบัที่เหตุแห่งทุกข์”เป็นส�าคัญโดยเฉพาะ

 “เวทนา”ที่เป็น“ทุกข์หรือสุข”ก็“ดับไป”ได้จริงเด็ดขาด

 เพราะทุกสิ่งเกิดมาแต่“เหตุ” เมื่อ“ดับเหตุ”ได้ ทุกสิ่งก็“ดับ”

 ผู้มี“ความดับ”ก็คือผู้มี“นิโรธ” ที่เราใช้“สัญญา”ก�าหนดรู้ 

ความเป็น“เวทนา ๑๐๘” และได้ฝึกฝนจนส�าเร็จ“ผล”บริบูรณ์สุด

 จึงชื่อว่า เป็นผู้มี“สัญญา เวทยิต นิโรธ” จบสิ้นการก�าหนดรู้ 

เพราะสิ้น“อวิชชาสวะ” สุดท้ายลงแล้ว ด้วยประการฉะนี้  

 “สัญญา เวทยิต นิโรธ” คือ ถึงที่สุดมี“นิโรธ”ชนิดที่ได้ใช้ 

“การก�าหนดรู”้(สญัญา)ทัว่ครบรอบทัง้รูปฌาน ๔ กระทัง่อรปูฌาน ๔

 ถึงท่ีสุด..“เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน”ก็ได้“ก�าหนดรู้” 

ด้วยรูปด้วยนาม และปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่“รูปฌาน ๔” บรรลุ 

ผลผ่านมาตามล�าดับ จนจบผล“อรูปฌาน ๔” ที่สุดบรรลุ“สัญญา 

เวทยิต นิโรธ” บริบูรณ์ด้วย“อนุปุพพวิหาร ๙”โดย“สัมผัสวิโมกข์ ๘ 

ด้วยกาย”ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ครบถ้วน

 เพราะ“สัตตาวาส ๙”ถูกพิชิตความเป็น“สัตว์”ไปได้สิ้นหมด 
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 ซึง่ความเป็นสัตว์ทุกสัตว์นัน้ ตัง้แต่เป็น“อบายสตัว์-กามสตัว์” 

อันเป็น“สัตว์”ใน“กามภพ” เราก็ปฏิบัติจนสามารถก�าจัดความเป็น

สัตว์ในภพ“อบาย”ในภพ“กาม”นี้ลงได้ ล้วนส�าเร็จด้วย“ฌานจิต” 

ตามกระบวนการของ“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”ทั้งสิ้น

 มิใช่ส�าเร็จด้วย“ฌานจิต”ตามวิธีการ“หลับตา”สะกดจิตแน่

 กล่าวคือ ม“ีศลี-ส�ารวมอนิทรีย์ ๖-โภชเนมตัตญัญุตา-ชาคริยา

นุโยคะ-ศรัทธา-หิริ-โอตตัปปะ-พหูสูต-วิริยะ-สติ-ปัญญา-ฌาน ๑-

ฌาน ๒-ฌาน ๓-ฌาน ๔ และเจรญิไปกบั“วชิชา ๘”(วปัิสสนา,มโนมยทิธ,ิ 

อิทธิวิธี,ทิพยโสต,เจโตปริยะ,ปุพเพนิวาสานุสติ,จุตูปปาตะ,อวิชชาสวะ)ครบสูตร

 จึงเจริญด้วย“ศีล-สมาธิ-ปัญญา-มุตโต-มุตติญาณทัสสนะ” 

เจริญปฏิภาคทวีด้วย“อธิศีลสิกขา-อธิจิต-อธิปัญญา-อธิมุตโต- 

อธิมุตติญาณทัสสนะ”ไปตามล�าดับ

 ซ่ึงอภิวัฒน์พัฒนาไปด้วย“สติปัฏฐาน ๔ -สัมมัปปธาน ๔ - 

อิทธิบาท ๔ -อินทรีย์ ๕ -พละ ๕ -โพชฌงค์ ๗ -มรรค ๘”นั่นเอง 

ครบกระบวนการของ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” 

 ผลธรรมจากการปฏบิตัท่ีิท�าให้“เวทนาในเวทนา” หรอื“ธรรม ๒”

หยั่งลงสู่ความเป็นหนึ่ง(ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ) คือ... 

 เรากศ็กึษาจาก“ธรรม ๒”(เทวฺ ธมัมา)  ท่ีมนัปรงุแต่งกนัขึน้(สงัขาร) 

แล้วเราจึงเรียนจาก“สังขาร”ของเราตั้งแต่“กายสังขาร” ก็เรียนรู้ 

“กายสงัขาร”(สพัพกายปฏสิงัเวท)ี แล้วกป็ฏบิติัก�าจัดกเิลสใน“กายสงัขาร” 

ให้สงบระงับลง(ปัสสัมภยัง กายสังขารัง) 

 และปฏบิตัใิห้เจรญิ“รปูฌาน”ไปจนบรรลุจบครบ“รูปฌาน ๔” 

 การปฏบิตักัิบ“กายสังขาร”คือ ปฏบิติัเป็นองค์รวมท้ังภายนอก
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ภายใน ขั้นหยาบหรือขั้นต้น ก็เรียนรู้“กิเลส”ที่กระทบมาจาก

ภายนอกทาง“กามคุณ ๕” ซึ่งหมายเอา“กิเลส”ตั้งแต่“อบายภูมิ” 

มาทเีดยีว แล้วต่อมาก“็กามภมู”ิอนัเกดิจากสมัผสัจาก“ทวาร ๕” ก็

ปฏิบัติก�าจัด“กิเลสกาม”นี้เป็นเป้าหมายหลัก โดยก�าจัดจากขั้น 

“อบาย”ต�่าสุดมาก่อน แล้วก็เป็น“กาม”สูงขึ้นๆๆๆ จนหมด

 ซึ่งก�าจัดให้ได้ไล่สูงขึ้นๆไปตามล�าดับ ก็ล้วนอยู ่ใน“ภพ”

ภายนอก คอื“กามภพ”มาก่อนเป็นล�าดบั ต้น-กลาง-ปลาย จนทีส่ดุ

“อรูปภพ”  

 “กเิลสกาม”ลดลงๆ ทีส่ดุ“ดบัไป” กค็อื ได้ท�า“กายสงัขาร”(องค์

ประกอบของรูปกับนาม)ให้สงบระงับ(ปัสสัมเภติ) ซึ่งภาวะที่“ดับ”ไปนั้นคือ 

เฉพาะ“อกุศลจิต”ที่อยู่ในความเป็น“กาย”นี้ทั้งหมดเท่านั้น ไม่ใช่ 

“ดับ”ไปหมดทั้ง“จิต” 

 “กาย”คอื “ธรรม ๒”อยูต่ลอดกาล แต่ส่วนท่ีถกูก�าจดัไปนัน้คือ 

ก�าจัดเฉพาะ“จิต”ส่วนที่เป็น“อกุศลจิต”เท่านั้น

 “จิตที่เหลือ”จึงเป็นจิตสะอาดขึ้นที่“วิจิตต”(วิจิตร)ยิ่งๆ ซึ่งเป็น 

ความดีงามขั้นวิเศษ

 วิ ค�านี้ หมายถึง วิเศษ คือ ไม่เหลือ หรือ ปราศจาก

 วิจิตต ก็คือ จิตวิเศษ เพราะจิตไม่มีกิเลส หรือไม่เหลือกิเลส

 เมือ่ส่วน“อกศุลจิต”นัน้ดบัไป ท�าให้ปราศจาก“อกศุลจติ” หรือ

ไม่มี“อกศุลจติ”ได้จรงิ และส่วนทีเ่หลอืนีแ้หละท่ีเรียกว่า “ความเป็น

หนึง่ทีห่ยัง่ลงสูผ่ลส�าเรจ็”(เอกสโมสรณา ภวนัติ) เป็นจติวิเศษ(เท่าทีไ่ด้ทีเ่ป็น)

 เมื่อ“กิเลสกาม”ภายนอกถูกก�าจัดได้หมดแล้ว ก็เหลือกิเลส

ภายในจิตเท่านั้น
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 นี่เป็นขั้นต้น ระงับ“กายสังขาร”ได้แล้ว

 ปฏิบัติ“ลืมตา”มีสัมผัสภายนอกหมดส้ินไปอย่างน้ี กิเลส

ภายในเท่านั้นที่เหลือ ที่ยัง“สังขาร”อยู่ในจิตของเรา จึงเป็นหน้าที่

เราที่จะก�าจัดกิเลสภายในท่ีเหลือ ซึ่งเรียกว่า“จิตสังขาร”นี้เป็น

ล�าดับต่อไป 

 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสใน“อานาปานสติสูตร”...รู ้แจ้งกาย 

ทั้งปวง(สัพพกายปฏิสังเวที)ระงับกายสังขาร(ปัสสัมภยัง กายสังขารัง)

 เมื่อ“ระงับกายสังขาร”ได้แล้ว ล�าดับต่อไปก็เป็น“จิตสังขาร” 

ซึ่งก็“ลืมตาปฏิบัติ”ทั้งนั้น 

 แล้วจึงท�าต่อ...รู้แจ้งใน“จิตสังขาร”(จิตตสังขารังปฏิสังเวที) ระงับ

จิตตสังขาร(ปัสสัมภยัง จิตตสังขารัง) ก็จะเป็น“ขั้นกลาง”   

 “จิตสังขาร”หมายเอา“จิต”ที่อยู่ในภาวะที่เป็นเช่นนี้ ในกาละ

นีแ้ล้ว จงึจะปฏิบติักบักเิลสส่วนทีเ่หลือจากทีไ่ด้ก�าจัดทางกายสงัขาร

ทาง“กามภพ”เบื้องต้นแล้ว ก็ปฏิบัติกับกิเลสที่เหลือในจิตต่อไป ซึ่ง

เป็นกเิลสสกทิาคามภีมู ิต่อเมือ่หมดกเิลสขัน้นี ้กจ็งึจะเป็นอนาคามภีมูิ

 ทีนี้ ถ้าเป็นเฉพาะกิเลสแต่ละตัว มันก็สามารถหมดไปได้ถึง

ขั้น“สิ้นกิเลสกาม”ได้ แม้ภูมิธรรมคนผู้นั้นจะยังไม่เข้าขั้นอนาคามี 

บุคคล หรือกิเลสตัวนี้สิ้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  

 สรุปก็คือ “กายสังขาร”นั้นขั้นต้น 

 “จิตสังขาร”นี้ขั้นกลาง

 และยังมี“วจีสังขาร”คือ ขั้นปลาย (วจีสังขารนี้ไม่ใช่วจีกรรมดอกนะ)

 ซึ่ง“วจีสังขาร”น้ี ก็ต้องเป็นผู้มีภูมิ“เข้ากระแสอาริยภูมิ”(โสตาปัน

นะ)จรงิๆ จงึจะสามารถม“ีวชิชา”ต้ังแต่ข้อต้นวปัิสสนาญาณเป็นต้นไป 
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จงึจะรูจ้กัรูแ้จ้งรู้จรงิ“สงักัปปะ ๗” ได้แก่ “อาการ”ของจิตทีเ่ป็น“ตกักะ-

วติกักะ-สงักปัปะ-อัปปนา-พยัฺปปนา-เจตโส อภนิโิรปนา-วจสีงัขารา”

 วจีสังขารา หรือ“วจีสังขาร”นี้ยังเป็น“จิตในจิต” ยังไม่ใช่จิต

ที่ท�างานออกมานอกจิต ยังเป็นแค่“จิต”ที่ปรุงแต่งตัวเองอยู่ในจิต

 ยงัไม่ใช่“วจกีรรม”(ภายนอก) หรอืออกมาร่วมปรุงกับ“กายกรรม” 

(กายวิญญัติ) แต่เป็นเพียงแค่“มโนวิญญัติ”อยู่ใน“ภายใน”เท่านั้น 

 เป็นเพยีงภาวะ“รปูกาย”หรอื“นามกาย”ท่ีเกดิอยู่ใน“จติ” โดย

เฉพาะเป็นเจตสกิตวัทีจ่ะต้องเรยีนรูใ้ห้“รูจ้กัรู้แจ้งรู้จริง” และจะต้อง 

“ดับ”กิเลสส่วนอกุศลจิตในจิตมาให้ได้ก่อน 

 ซึ่ง“วจีสังขาร”นั้น ก็ยังมีอยู่ ๒ ฐานะ

 วจีสังขาร“ฐานะท่ี ๑” คือ ภาวะท่ีมีกิเลสร่วมปรุงอยู่ด้วย(วจีที่ 

สสังขาริกัง) ของปุถุชนท่ัวไปทุกคน ผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกฝนก�าหนดรู้ 

“วจีสังขาร”ตัวนี้ให้ได้เพื่อเรียนรู้แล้วก�าจัดส่วนที่เป็น“กิเลส”ร่วม

อยู่ในสังขารตัวนี้ ให้หมด 

 วจีสังขาร“ฐานะที่ ๒”คือ ภาวะที่เราได้ปรุงแต่งเป็น“ค�าพูด” 

(วจี)ขึ้นมา ด้วย“จิตที่สะอาด” แต่ยังอยู่ในใจ เป็นค�าพูดไม่มีกิเลส

ร่วมปรุงด้วยเลย(วจีที่อสังขาริกัง = วจีสังขารที่วิสุทธิ์) แต่ได้ก�าหนดเป็น

ภาษาเป็นค�าพดูท่ีอยู่ภายในใจแล้ว เพยีงแต่ยงัไม่ได้ส่งเสยีงออกมา

เป็นค�าพูดสู่ภายนอกเท่านั้น 

 “วจสีงัขาร(ปรงุแต่งเป็นค�าพดู)” จงึไม่ใช่“วจกีรรม(พดูออกมาเป็นค�า)”

 และผูส้มัมาทฏิฐแิท้จงึจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“วจสัีงขาร”นี ้ซึง่เจ้าตัว

ต้องดับกิเลสที่เป็นตัวการให้ได้เป็น“ต้น”ก่อน จึงจะมีหลักประกัน

เป็น“ต้นเกิด”ที่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ได้ เป็นสัจจะ
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 เพราะ“จิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวง”

 “วจีสังขาร”จึงเป็นตัว“ก่อนอื่น”ท่ีจะต้อง“ดับ”ให้ได้ส�าเร็จ

ภายในจนบริบูรณ์ และ“ดับอยู่”อย่างยั่งยืน แล้วจึงจะเป็นผู ้

ให้“ความเกิด”แก่“จิตสังขาร”และ“กายสังขาร” ในโอกาสต่อไป 

ชนิดที่ประเสริฐเป็นอาริยบุคคลจริง นี้คือ ล�าดับในภายในที่ส�าคัญ

 จึงต้อง“สังขต”(ปรับปรุง)“วจีสังขาร”ตัวส�าคัญ“ก่อนอื่น”แล้ว 

จงึจะ“สงัขต”กบัจติตวัต่อมา แล้วจงึจะ“สงัขต”กบักายตวัปลายท้าย

 “วจสีงัขาร”ในทีน่ีค้อื การปรงุแต่งของกระบวนการ“สงักปัปะ๗” 

ซึ่งมีอยู่เฉพาะ“ในภายในจิต”ที่ยังไม่ออกมาเป็น“วจีกรรม” 

 ยงัเป็นแค่“ปฏฆิสัมผสัโส(การกระทบกนัหรอืการจัดการกนัของจติอยูใ่น

ภายในเท่านั้น ยังไม่เป็นแม้แต่เป็น“ค�าพูด(อธิวัจจนะ)”ขึ้นมาในจิต” ไม่ว่าจะเป็น 

การปรบัปรงุ“การเกดิ” หรอืการปรบัปรงุ“การดบั”ให้แก่จิตตน-กายตน

 “จิต”ที่สะอาดไม่มีกิเลสที่แท้ถาวรแล้วจริง จึงท�ากายกรรม-

วจีกรรมซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยั่งยืนแท้

          (จบฉบับที่	๓๐๔)

ฉบับที่ ๓๐๕   ธันวาคม   ๒๕๕๘

 ต่อจากฉบับท่ีแล้วกันเลยก็แล้วกัน ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้

สาธยายถึงตอนท้ายๆว่า 

 “วจีสงัขาร”ในทีน่ีค้อื การปรงุแต่งของกระบวนการ“สังกปัปะ 

๗” ซึ่งมีอยู่เฉพาะ“ในภายในจิต”ที่ยังไม่ออกมาเป็น“วจีกรรม” 
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 ยงัเป็นแค่“ปฏฆิสัมผสัโส(การกระทบกนัหรอืการจดัการกนัของจติอยูใ่น

ภายในเท่านั้น ยังไม่เป็นแม้แต่เป็น“ค�าพูด(อธิวัจจนะ)”ขึ้นมาในจิต” ไม่ว่าจะเป็น 

การปรบัปรงุ“การเกดิ” หรอืการปรบัปรงุ“การดบั”ให้แก่จิตตน-กายตน

 ผู้สัมมาทิฏฐิแท้จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วจีสังขาร” ซึ่งเจ้าตัว

ต้องดับกิเลสที่เป็นตัวการให้ได้เป็น“ต้น”ก่อนจึงจะมีหลักประกัน

เป็น“ต้นเกิด”ที่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ได้ เป็นสัจจะ

 เพราะ“จิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวง”

 “วจีสังขาร”จึงเป็นตัว“ก่อนอื่น”ท่ีจะต้อง“ดับ”ให้ได้ส�าเร็จ

สมับรูณ์ และ“ดบัอยู”่อย่างยัง่ยนื แล้วจงึจะเป็นผูใ้ห้“ความเกดิ”แก่

“จติสงัขาร”และ“กายสังขาร” ในโอกาสต่อไป ชนดิทีป่ระเสรฐิเป็น

อาริยบุคคลจริง

 จึงต้อง“สังขต”(ปรับปรุง)“วจีสังขาร”ตัวส�าคัญ“ก่อนอื่น”แล้ว

จงึจะ“สงัขต”กบัจติตวัต่อมา แล้วจงึจะ“สงัขต”กบักายตวัปลายท้าย

 ไม่ว่าจะเป็น การปรบัปรงุ“การเกดิ” หรอืการปรบัปรงุ“การดบั” 

ให้แก่จิตตน-กายตน

 “จิต”ที่สะอาดไม่มีกิเลสที่แท้ถาวรแล้วจริง จึงท�ากายกรรม-

วจีกรรมซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยั่งยืนแท้

 [จบฉบับที่แล้วตรงนี้ ก็อ่านต่อไปได้เลย] 

 เพราะเมือ่ใดเราก�าจดั“กาย”ย่อมหมายถึงก�าจดัเฉพาะ“ภาวะ

ของอกุศลจิต”นั่นเองโดยตรงเสมอ มิใช่ไปก�าจัดส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของร่างภายนอกที่เป็นดินน�้าไฟลมประกอบกันข้ึนเป็นองคาพยพ

แห่ง“ร่างกาย”ของเราให้หมด ให้หาย ให้ดับสิ้นไปเลย 

 แม้แต่ความมิจฉาทิฏฐิของผู้หลงเข้าใจผิดว่า การท�าให้“กาย
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สังขารระงับหรือสงบ”นั้น(ปัสสัมภยัง กายสังขารัง) คือการท�าให้“อาการ

กระดุกกระดิก”ของร่างภายนอก หรืออาการที่เคลื่อนไหวของทุก

ส่วนที่เป็นภายนอก มันหยุดลง เบาลง หรือนิ่งลง กระทั่งที่สุดหยุด

ความเคลื่อนไหวใดๆทุกส่วนภายนอกสนิท แล้วเข้าใจว่า การปฏิบัติ

ได้ผลเช่นน้ีแหละเป็น“ความระงับกายสังขาร”(กายสังขารัง ปัสสัมภยัง) 

ผู้นั้นก็ยังมิจฉาทิฏฐิ เพราะ“กาย” มิใช่แค่“มหาภูตรูป ๔”หรือแค่

ภายนอกเท่านั้น

 ที่ผิดความเป็น“กาย”เลยเถิดไปถึงกับตัดความรู้สึกภายนอก 

ไม่รับรู้“อาการ”ใดๆจากภายนอกเลย แม้กระท่ังลมหายใจเข้า- 

ลมหายใจออก(อานาอาปานะ) ก็ไม่รับรู้กันเลย “ตัด”ความรับรู ้สึก

ภายนอกไปสิ้นหมด มีแต่“ความรู้สึก”อยู่ภายในเท่านั้น อย่างนี้คือ 

การปฏิบัติที่“มิจฉาทิฏฐิ”เละเทะไปกันใหญ่แล้ว

 พระวจนะของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“อานาปานสติสูตร”(พระ

ไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๘๕-๒๘๙)นั้นศึกษากันดีๆ แล้วจะรู้แจ้งชัดเจนยิ่งว่า 

ผู้ปฏิบัติของพุทธที่จะบรรลุสู่อาริยภูมิทั้งหลายน้ัน ต้องประกอบ

ความเพียรในอันเจริญ“สติปัฏฐาน ๔”อยู(่วิหรติ)เป็นหลักเสมอ

 ซึง่ถ้าผูใ้ดมไีหวพริบเข้าใจได้ลึกซึง้ยิง่ไปถงึว่า ก“็อานาปานสติ” 

นัน่แหละคอื ทุกขณะท่ีคนผู้ใดก็ตาม ท่ียังมลีมหายใจเข้า-ลมหายใจ

ออก“อยู่”(วิหรติ) พึงมี“สติ”และพึงปฏิบัติ“สติปัฏฐาน ๔”อยู่(วิหรันติ)

ให้ได้เสมอ ในทุกขณะ ในทุกกรรมกิริยา (มใิช่เอาแค่“หลบัตา”นิง่อยู่่เท่านัน้)  

 ค�าว่า“อยู่”ทีบ่าลว่ีา วหิรติหรอืวหิรนัติ นี ้ต่างกันกบัค�าว่า“มอียู”่

ที่บาลีว่า สันติ อย่างมีนัยส�าคัญ ที่จะต้องท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้

 ซ่ึงการปฏบิตั“ิสตปัิฏฐาน ๔”นี ้กค็อืผูป้ฏิบตั“ิโพธปัิกขิยธรรม” 
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อยู(่วิหรติ)นั้น ย่อมมี“โพธิปักขิยธรรม”ครบพร้อมไปทั้ง ๓๗ อยู่ (วิหรนัติ) 

ไม่ได้ตัดขาด“โพธิปักขิยธรรม”ส่วนใดทั้ง ๓๗ น้ันออกไปไหนเลย 

ผู้ปฏิบัติย่อมจะมี“โพธิปักขิยธรรม”ทั้ง ๓๗ อยู(่วิหรันติ)เป็นองค์ธรรม ที่

ต้องเกิดต้องมีต้องท�า ตามเวลาและหน้าที่ เมื่อถึงภาวะนั้นปัจจุบันนั้น 

 แม้แต่ในสตูร“อานาปานสต”ิ[ตลอดเวลาทีม่ลีมหายใจเข้าและลมหายใจ

ออกอยู่(วิหรติ) ยังไม่ตายนั่นเอง ก็พึงมีสติ]” และปฏิบัติ“สติปัฏฐาน ๔”อยู ่

(วิหรันติ)ด้วย ในปัจจุบันนั้นไปตลอด ที่ีมีทั้ง“กาย-เวทนา-จิต-ธรรม” 

 ปฏบิตั“ิสตปัิฏฐาน” กค็อื มกีารตัง้สต ิมกีารใช้สต ิมกีารปฏบิตัิ

ที่ใช้สติเป็นประธาน แล้วผู้ปฏิบัติก็ท�าหน้าที่นั้นๆอยู่ตลอด(วิหรติ)

 และการปฏิบัติ“สติปัฏฐาน”นั้น ก็มี ๔ องค์ธรรมที่ปฏิบัติอยู่ 

คือ ปฏิบัติกับความเป็นกาย-กับความเป็นเวทนา-กับความเป็นจิต-

กับความเป็นธรรม คน“มีอยู่”(สันติ)ให้ปฏิบัติเมื่อถึงภาวะนั้นๆซึ่งจะ

มีต่อเนื่องกันไป

 พิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นว่า “อยู่”(วิหรติ) กับ“มีอยู่”(สันติ)นี้ หมาย

ถึง ภาวะที่เป็น-ภาวะที่มี-ภาวะที่อยู่ ในปัจจุบัน,ขณะนั้น(now)ทั้งคู่ 

 แต่ค�าว่า“อยู่”(วิหรติ) คือ ปฏิบัติอยู่ มีอาการอยู่ ประพฤติอยู่ 

กระท�าอยู่

 ซึ่งหมายถึง “อาการปฏิบัติ-อาการท่ีท�า-อาการของความ

ประพฤติ” ค�านี้ใช้ในฐานะเป็น“ค�ากริยา”(verb) ในปัจจุบัน(now)นั้น

 ส่วนค�าว่า“มีอยู่”(สันติ)นั้น คือ ในปัจจุบันน้ันเช่นเดียวกัน 

มีตัวตนอยู่ มีสภาพอยู่ มีลักษณะที่เป็นได้แล้วอยู่ หรือมีบุคคลอยู่ 

นั่นคือ “สันติ”(มีอยู่) เป็นการระบุบอกภาวะที่หยาบใหญ่กว่า 

“วิหรติ”(อยู่) ค�านี้ใช้ในฐานะเป็น“ค�านาม”(noun) ในปัจจุบัน(now)นั้น
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 อันนี้หมายถึง ขณะนั้นก็มีคนที่บรรลุธรรมตามที่ว่านั้นอยู่ ใน

ขณะทีพ่ระพุทธเจ้า ตรสัค�าสอนน้ีอยูน่ัน้เอง บคุคลทีบ่รรลอุรหนัต์กดี็ 

อนาคามีกด็ ีสกทิาคามีก็ดี โสดาบันก็ดี นัน้“มี” และ“อยู”่ในปัจจบุนัด้วย  

 ดังจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสถึง ภาวะของบุคคล เช่น 

อาริยบุคคลทั้ง ๔ อรหันต์, อนาคามี, สกิทาคามี, โสดาบัน ท่านใช้

ค�าว่า “มีอยู่”(สันติ)ในกาละนั้น

 นั่นก็คือ “มีอยู ่”(สันติ)นี้เป็น“ค�านาม” (noun)แล้ว แต่ก็ยังมี 

“กรยิา”(verb)ของอาริยภมิูอยู่ในบุคคลเหล่านัน้ เป็น“อดตีสมับรูณ์” 

(past perfect) จึงมีท้ัง“ปัจจุบัน”(continuous)อยู่ในขณะนั้น(now)ด้วย 

และมีทั้ง“ปรากฏอยู่”(present)ในขณะนั้น(now) มีทั้ง“ผ่านไป

แล้ว”(past)อยู่ในขณะนั้น(now)ทีเดียว 

 ส่วนความประพฤติท่านใช้ค�าว่า“อยู่”(วิหรติ) ตั้งแต่การเจริญ 

“สติปัฏฐาน ๔” ก็ต้องเจริญ“สัมมัปปธาน ๔-อิทธิบาท ๔-อินทรีย์ ๕-

พละ ๕-โพชฌงค์ ๗-มรรคมีองค์ ๘”ไปตลอดซึ่งมีทั้ง“โพธิปักขิย

ธรรม” ๗ ข้อใหญ่“อยู่”(วหิรต)ิด้วย ในขณะประกอบความเพยีรในอัน

เจริญ“อานาปานสติ”อยู(่วิหรติ)ไม่แยกกัน 

 ทั้งการเจริญ“เมตตา”อยู่(วิหรติ)ก็ต้องเจริญ“กรุณา-มุทิตา-

อเุบกขา”ไปตลอดหมดไม่แยกกนั ใน“พรหมวหิาร ๔”เป็นสมงัคแีละ

ปฏสิมัพทัธ์กนัขณะประกอบความเพยีรในอนัเจริญ“อานาปานสต”ิ 

อยู(่วิหรติ)นั่นเอง

 ทัง้การเจรญิ“อสภุสญัญา”(ก�าหนดรูค้วามไม่น่าพงึใจ)เช่นกนั ก“็อยู”่ 

(วหิรต)ิในขณะประกอบความเพยีรอันเจรญิ“อานาปานสติ”ไม่แยกกนั

 ทัง้การเจริญ“อนจิจสัญญา”(ความไม่เท่ียง) เช่นกนั ก“็อยู”่(วหิรต)ิ
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ในขณะประกอบความเพยีรอนัเจริญ“อานาปานสต”ิด้วยไม่แยกกนั

 ซึ่งเป็นภาวะท่ีมีอาการอยู่ ประพฤติอยู่ กระท�าอยู่ ปฏิบัติอยู่ 

ทั้งนั้น

 การปฏบิตั“ิสติปัฏฐาน ๔”นัน้ ถ้าไม่มกีารปฏบิตั“ิสัมมปัธาน ๔” 

ด้วยเป็นต้น หรืออื่นๆตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ มันก็ไม่ใช่แล้ว 

เพราะ“กายสังขาร” มนัไม่มแีล้ว เพราะมนัทิง้“ภายนอก”ไปหมดส้ิน

แล้ว มันก็ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปจากพระพุทธวจนะแน่นอน

 มันไม่มี“มหาภูต ๔” ความเป็น“กาย”มันถูก“ตัด”ไปจาก“ใจ” 

(นาม) ขาด“ภายนอก”ไปสิ้นหมดแล้ว ขาดภายนอกก็ไม่ใช่“กาย”

 ทิ้งภายนอกไม่ได้เลย ที่“หลับตา”เข้าไปมี“ความเพ่ง”อยู่แต่

ภายในใจก็ขาดความรับรู้“มหาภูตรูป ๔”ไปแล้ว ก็ถือว่าไม่มี“กาย” 

 แม้จะเหลือเพยีงรับสัมผสัรู้อยูแ่ค่“ลม”อนัเหลอืแค่“ลม”ทีย่งั

ผ่านสมัผัสให้มีรู ้๑ ใน ๔ ของมหาภตูเท่านัน้ทีเ่หลือสัมผสัอยูน้่อยนิด 

ไม่ขาดหายไป กย็งัเป็น“กาย”อยู ่เพราะ“ลมหายใจออก-ลมหายใจ

เข้านี้ เป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกาย” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน

พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๘๙

 หากขาดการ“สัมผัสภายนอก”หรือ“ตัดภายนอกไปหมดสิ้น” 

ไม่เหลือความรับรู“้ภายนอก”อยู่เลย เช่นนี้แล ที่ไม่ใช่“กาย”แล้ว

 นี่คือ เครื่องชี้บ่งชัดว่า การปฏิบัติ“สติปัฏฐาน ๔”ให้บริบูรณ์ 

ได้นั้น ต้องมี“ภายนอก”พร้อม อย่าขาดจาก“มหาภูตรูป ๔” จึงจะ 

ช่ือว่าการเจริญ“อานาปานสติ” ที่ปฏิบัติ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” 

ได้ครบบริบูรณ์มีผลมาก   

 ศึกษาจาก“อานาปานสติสูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔) โดยเฉพาะ
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ข้อ ๒๘๙ หรือ“สติปัฏฐานสูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐) เกือบทุกข้อจะมี

ค�าว่า“วิหรติ”(อยู่)เสมอ ก�ากับตลอด

 นั่นคอื หากพิจารณา“กายสังขาร”น้ันจะต้องก�าหนดจากภายนอก 

และแม้พิจารณา“จิตสังขาร”ก็ยังมีภายนอกสัมผัสสัมพันธ์“อยู่” 

(วหิรติ) เพยีงแต่ก�าหนดเน้นเข้าไปเรยีนรูล้กึขึน้ถงึภายในเท่าน้ัน โดยมี

ความเป็นทัง้ภายนอกและท้ังภายใน“อยู่”(วหิรติ)หรอื“ย่อมอยู”่(วหิรติ)

หรอื“ส�าเรจ็อริิยาบถอยู่”(วิหรต)ิหรือ“ส�าเหนยีกอยู”่(วิหรต)ิ แปลกนัไป

หลายส�านวน ตามแต่ผู้แปลจะเห็นเป็นไปตามพลความที่เหมาะสม

 ซึ่ง“วิหรติ”นี้หมายถึง มีองค์ประกอบน้ันๆ“อยู่”ในขณะน้ัน

พร้อม ณ ปัจจบุนันัน้ด้วยโต้งๆโทนโท่หลดัๆยงัไม่ขาดไปจากองค์รวม

ของ“รปูและนาม” หรอืยงัไม่ขาดไปจากองค์รวมของ“ภายนอกและ

ภายใน” หรอืจะเป็น“กายและจติ”กย็งัไม่ขาด ยงัม“ีธรรม ๒”เสมอ 

จึงจะชื่อว่า“กาย” หรือ“กายสังขาร”

 ดังนั้น การประพฤติ“ส�ารวมอินทรีย์ ๖”จะตัดความรับรู้ไปแม้

ไม่มีอายตนะ ๔ (ตา,หู,ล้ิน,กาย)เพราะตัดสัมผัส“กาย”ส่วนอ่ืนไปแล้ว 

เหลอืแค่“กาย”ทีรู้่ได้จาก“สมัผสั”อยู่เป็น“ลม”ภายนอก ผ่าน“จมกู” 

ที่หายใจเท่านั้น 

 “กาย”ส่วนอ่ืนๆไม่รับรู้แล้วสิ้นหมด เหลือแค่“ลม”ผ่านจมูก 

เหลอืแค่นีก้ย็งัพอนบัได้ว่า เป็น“กาย” ซึง่มนัเกือบจะไม่มี“กาย”แล้ว 

 หากขาดความรู้สึกสัมผัส“ลม”ตรงนี้เสียแล้ว ไม่มี“ลม”ให้

พิจารณาในการปฏิบัติแล้ว “กาย”ชนิดหนึ่งในพวกกาย ซึ่งตาม 

พระพุทธพจน์ว่า จะพิจารณาเหน็“กายในกาย	มคีวามเพยีร	รูสึ้กตวั	

มสีต	ิก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลก” ตามพระไตรปิฎก ในเล่ม ๑๔ 
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ข้อ ๒๘๙ ก็ไม่เหลือให้พิจารณาเลย

 การปฏบิตัก็ิไม่บริบรูณ์ เพราะ“กาย ไม่มอียู”่ให้ประกอบความ

เพียรในอันเจริญ“สติปัฏฐาน ๔”ตามพระพุทธพจน์ในเล่ม ๑๔ ข้อ 

๒๘๕ ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นไหม? 

 หรอืแม้จะเป็น“จติสงัขาร”หรอื“วจสีงัขาร” กต้็องม“ีธรรม ๒” 

คือ“รูป”(ภาวะที่ถูกสัมผัสรู้อยู่ท่ีเป็นภาวะภายนอก เป็น“กรรมของกริยา” = object) 

กบั“นาม”(ภาวะทีเ่ป็นจติโดยตรงของผูรู้เ้อง เป็น“ประธานอาการของจติ-อาการของ

วจีในใจ” = subject)อยู่ 

 ไม่ขาด“ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา)ให้ศึกษา จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริง“อาการ”ของ“นามธรรม”(จิต-เจตสิก)ที่เป็น“รูป”ให้ศึกษาได้ 

 เราต้องมุ่งรู้ลึกเข้าไปหา“นามธรรม”เป็นส�าคัญเสมอ แต่ไม่

ได้ทิ้งภายนอกไปเลย 

 และที่ส�าคัญนั้น“ส่วนที่จะถูกจัดการช�าระหรือตรงที่จะก�าจัด

แท้ๆ”นั้น ก็คือ“จิตหรือมโนหรือวิญญาณ” ไม่ใช่ส่วนภายนอก  

 เราก�าจดัเฉพาะส่วนทีเ่ป็น“จติ-มโน-วญิญาณ”เท่านัน้ ในส่วน

ทีเ่ป็น“อกศุลจติ”  เพราะขัน้“จติสังขาร”น้ีมนัไม่ใช่“กายสังขาร”แล้ว 

 แม้ภายนอกจะยังมี“เหตุ”สัมผัสอยู่ แต่ส่วนร่างกายหรือ

อาการที่มีอยู่ภายนอกของเรานั้นจะแข็ง จะแรง จะเร็ว จะหนัก จะ

เบาอย่างไร ก็จะมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมตามกิริยาในโอกาส  

น้ันๆเป็นอยู ่ทีท่�ากรรมอนัดทีีส่ดุ เพยีงแต่“กายกรรม”นัน้ ไม่ม“ีอกศุล

จิต”เป็น“ตัวชักน�า”(อสังขาริกัง) เท่านั้นเอง 

 เห็นไหมว่า มันมีนัยส�าคัญที่ละเอียดลึกซึ้งกันปานฉะนี้  

 ดังนัน้ นกัปฏบัิตธิรรมของพทุธ จะไม่งง ไม่สงสัยเลยทีพ่ระพทุธเจ้า
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ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐ โดยเฉพาะประเด็นส�าคัญ 

ที่ว่า “ตถาคตเรียก กาย นี้ ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง” 

 เพราะ “กาย” คอื “องค์รวมของรปูกบันาม” ถ้าไม่ม“ีธรรม ๒”นี้ 

เราก็เรียนรู้ไม่ได้

       (จบฉบับที่	๓๐๕)

ฉบับที่  ๓๐๖ มกราคม  ๒๕๕๙

 ต่อจากฉบับท่ีแล้วกันเลยก็แล้วกัน ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้

สาธยายถึงตอนท้ายๆว่า 

 การปฏิบัติจะไม่บริบูรณ์เลย ถ้า“กาย ไม่มีอยู่”ให้ประกอบ

ความเพียรปฏบิตัด้ิวย ในอนัเจรญิ“สตปัิฏฐาน ๔”ตามพระพทุธพจน์

ในเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๘๕ ตั้งแต่ความเป็น“กายในกาย” ซึ่งปฏิบัติได้แล้ว

เสร็จ“กาย”ก็ยังมี“รูปกับนาม”อยู่ตลอด เป็น“ธรรม ๒” ซึ่งเป็น 

“เวทนาในเวทนา(กาย)-จิตในจิต(กาย)-ธรรมในธรรม(กาย)” คือ“องค์

รวมธรรม ๒”ใน“ความม”ี(อตัถหิรอืโหต)ิคอื “หนึง่”กบั“ในหนึง่” อยูเ่สมอ 

 และหนึง่กบัในหนึง่นีก้จ็ะแตกต่างกนั(ลงิคะ,เพศ)ท้ังน้ัน ไม่มอีะไร

ในภาวะ“๒”ที่เท่ากันจริงหรือเหมือนกันชนิดที่ไม่มีอะไรต่างกัน

 “ความจริง”(สัจจะ)มีอย่างเดียวเท่านั้น สัจจะที่สองไม่มี(เอก� หิ 

สัจจ� น ทุตียมตฺถิ) 

 ผู้ทีส่รปุจบสัจจะ“เป็นหนึง่” ไม่ได้ส�าเรจ็เสรจ็จรงิ กเ็พราะ คน

ผูน้ัน้ยงัยดึตวัตน ว่า“ตนถกู-คนอืน่ผดิ” กย็งัเป็นผูท้�า“เอกคัคตาจติ” 
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ให้แก่ตนเองไม่ได้ ผู้นี้ยังมีตน คือ “มานะ”  

 หรือผู้ยึดว่า“ตนถูก-อื่นใดต่างไปจากตนน้ันผิด” แล้วก็ยังวาง 

“ตัวตน”ไม่ได้ ตนเข้าร่วมกับคนอื่นอย่างสนิทใจไม่ได้ เท่านั้นแหละ 

จึงยังมีทุกข์นี้เหลืออยู่ในตน ถ้าวางได้ เข้ากับหมู่ให้ได้ ก็จะเจริญ

ด้วย“สัลเลขธรรม”ไปเอง แล้วมันจะสะอาดสนิทเนียนได้ในที่สุด

 ส�าหรบัคนที“่ก�าหนดยึด”หน่ึงเดยีว หรอืยดึหนึง่ใดว่า “เทีย่งแท้” 

แล้วตนเองก็วางใจอนุโลม-ปฏิโลมไปตาม“สัปปุริสธรรม ๗”โดยมี 

“มหาปเทส ๔”เป็นหลักยึดไม่ได้ ผู้นั้นก็ยังมี“ตน”(อัตตา) จึงยังเหลือ 

“ทุกข์”ส่วนนี้อยู่แท้

 “สัจจะ”จึงมีอยู่ที่“คน” ถ้าผู้ใด“ก�าหนดในตนเอง”(สัญญา) ว่า 

ภาวะนีน้ีแ่หละแท้จริงหนึง่เดยีว(นจิจงั) เป็นอืน่ไปไม่ได้ คนนีก้“็ยดึมัน่

ถือมั่น”(อภินิเวส)ในภาวะนั้น“โดยตนเอง(เอโก)” จึงมี“ตน”อยู่ ก็ทุกข์

เท่าที่ตนยึดนั้น

 ส่วนผู้ที่“ก�าหนดในตนเอง”(สัญญา) ว่า ภาวะนี้นี่แหละแท้จริง

หนึ่งเดียว(นิจจัง) แต่ก็วางทิ้งเสียได้ อนุโลมเป็นไปกับหมู่ที่ตนร่วมอยู่

ได้ด้วยดี ผู้น้ีก็“ไม่ยึดมั่นถือมั่น”(นาภินิเวส)ในภาวะนั้น“โดยตนเอง” 

(เอโก) ผู้นี้ก็คือผู้จบกิจถึง“ความไม่มีตน”(อนัตตา) สบายไป เจริญต่อ

 นี้คือ ความเป็น“สัญญายะ นิจจานิ”

 ดงันัน้ “สจัจะหลากหลายต่างๆกนั เว้นจากสัญญาว่าเท่ียงเสีย 

ไม่มีเลยในโลก”[น เหว สัจจานิ พหูนิ นานา อัญญัตระ สัญญายะ นิจจานิ โลเก] 

ผู้นั้นก็“จบกิจ”ในความเป็น“ธรรม ๒” ส�าหรับตน ชื่อว่า เป็นผู้ท�า 

“ธรรมะ ๒”ให้เป็น“หนึ่ง”(เอกัคคตา=ปุงลิงค์)ได้แล้วนี้ บัดนี้สามารถท�า 

“หนึ่ง”ให้เป็น“นปุงสกลิงค์”(หมดส้ินความเป็นเพศ หรือไม่มีความแตกต่าง) 
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คอื“กลางๆ หรอืสญู”ได้อกี เป็นทีส่งูสุด เป็นผูส้ิน้เกลีย้งความเป็น“เจ้า

ทิฏฐิ”[ทิฏฐิก ; ตักกัญจ ทิฏฐีสุ ปกัปปยิตวา สัจจัง มุสาติ ทฺวยธัมมมาหุ]ได้สัมบูรณ์

 ฉะนีแ้ล ค�าสอนของพระผูมี้พระภาคเจ้าศาสดาของโลก(พระไตรปิฎก 

เล่ม ๒๕ ข้อ ๔๑๙) ซึ่งแม้จะเป็น“จิตสังขาร”หรือ“วจีสังขาร” ก็ต้องม ี

“ธรรม ๒”คือ“รูป”(ภาวะที่ถูกรู้แต่เป็นภาวะภายใน เป็น“กรรมของกริยา” = ob-

ject) กับ“นาม”(ภาวะที่เป็นจิตหรือวจีโดยตรง ของผู้รู้เอง เป็น“ประธานอาการของ

จิต-อาการของวจีในใจ” = subject)อยู่ 

 ไม่ขาด“ธรรม ๒”(เทวฺ ธมัมา)ให้ศกึษา จงึจะสามารถรู้จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิ 

“อาการ”ของ“นามธรรม”(จติ-เจตสกิ)ทีเ่ป็น“รปู”ให้ศกึษาได้ แม้จะปฏบิตัิ

ได้ส�าเรจ็แล้ว“ธรรม ๒”กย็งัอยู ่คอื มี“ภาวะทีถ่กูรู”้(รปู)กบั“เราผูรู้”้(นาม) 

 เพียงแต่ว่า ในขณะยังไม่ส�าเร็จสัมบูรณ์นั้น เราสามารถม ี

“ธรรมะ ๒”คอื “เราเป็น ๑”(เอก)ได้จรงิ กบั“อืน่ๆ”(ปร)อยู ่แต่เรากเ็ป็นเอก 

เป็นหนึ่งในตัวเรา ผู้ยินยอม ไม่ยึดมั่นถือมั่น อ่อนน้อมพร้อมที่จะ

อนุโลม-ปฏิโลมไปกับความพอเหมาะพอดี ประโยชน์สูง-ประหยัด

สุด ที่เป็น“มติหมู่”และร่วมไปกับหมู่นั้นๆอย่างเต็มใจ-สบายใจ- 

มีก�าลงัใจเต็ม เพราะ“ปลดความยดึมัน่ถอืมัน่”ในความเป็น“ตน”ได้  

 ผู้ปฏิบัติจึงต้องมุ่งรู้ลึกเข้าไปหา“นามธรรม”เป็นส�าคัญเสมอ 

แต่ไม่ได้ทิ้งภายนอก ไปตลอดการศึกษา กระทั่งบรรลุอรหันต์

 และที่ส�าคัญนั้น“ส่วนที่จะถูกจัดการช�าระหรือตรงที่จะก�าจัด

แท้ๆ”นั้น ก็คือ“จิตหรือมโนหรือวิญญาณ” ไม่ใช่ส่วนภายนอก โดย

เฉพาะของผู้อืน่ อย่าไปก�าจดัอะไรของใคร ของใครเขากก็�าจดัของ

เขาเอง เราเพียงแค่แนะ ดีสุดก็แนะแรงๆ ให้ความเห็นก็สูงสุดแล้ว  

 เราก�าจดัเฉพาะส่วนทีเ่ป็น“จติ-มโน-วิญญาณ”ของเรา ในส่วน
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“ตถาคตเรียก	กายนี้ว่า	

จิตบ้าง	มโนบ้าง	วิญญาณบ้าง”

 เพราะ“กาย”	คือ	

“องค์รวมของรูปกับนาม”

	ถ้าไม่มี“ธรรม	๒”นี ้

เราก็เรียนรู้	

บรรลุธรรมไม่ได้เลย
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ทีเ่ป็น“อกศุลจติ” หากจิตส�าเร็จผลแล้ว ภายนอกกจ็ะอนโุลม-ปฏโิลม

อย่างใด กเ็ท่าท่ีเรามบีารมจีะสามารถ ยืดหยุน่ให้ผูอ้ืน่ได้เท่าทีผู้่ใดมี

สมรรถนะและเรี่ยวแรงเราจะมีพอ ไม่ประมาท เมื่อน้ันเราก็จะไม่

ต้องฝืน ไม่ต้องสะกดอะไรต่อไปอีกแล้ว ก็จะเบา สบาย เรียบร้อย ฉลุย

 ส่วนร่างกายหรอือาการทีม่อียูภ่ายนอกของเรา และพฤตกิรรม

ต่างๆ จะเรว็ จะแรง จะแขง็ จะใหญ่ จะหนัก จะช้า จะนุม่ จะอ่อน จะน้อย 

จะเบา อย่างไรกเ็หมาะสมตามกริยิาท่ีประมาณแล้วโดยการประมาณ

ของตน(มัตตัญญุตา)ในโอกาสนั้นๆเป็นอยู่ ที่ท�ากรรมอันดีที่สุด เพียง

แต่“กายกรรม”นั้นไม่มี“อกุศลจิต”เป็น“ตัวชักน�า”(อสังขาริกัง)   

 เห็นไหมว่า มันมีนัยส�าคัญที่ละเอียดลึกซึ้งกันปานฉะนี้  

 ดังนัน้ นกัปฏบัิตธิรรมของพทุธ จะไม่งง ไม่สงสัยเลยทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐ โดยเฉพาะประเด็นส�าคัญ

ที่ว่า “ตถาคตเรียก กาย นี้ ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง” 

 เพราะ “กาย” คือ “องค์รวมของรูปกับนาม” 

 ถ้าไม่มี“ธรรม ๒”นี้ เราก็เรียนรู้ บรรลุธรรมไม่ได้เลย

 ขอย�้านะ ว่า บรรลุนิพพานบริบูรณ์ไม่ได้ สัมบูรณ์ไม่ได้

 ปฏิบัติธรรมโดยวิธี“หลับตา”ตามที่เดียรถีย์ท�ากัน ไม่มี“กาย

ภายนอก”นั้น “มิจฉาทิฏฐิ”แท้ๆ  

 ไม่มีทางบรรลุธรรมแบบพุทธเด็ดขาด เพราะไม่มี“กาย”ไง!

 ยกเว้นคนทีม่“ีปัจเจกภูม”ิหรอื“สยัง อภญิญา” อนัเป็น“ของตน” 

ได้มาแล้วแต่“ชาติ”ปางก่อน(ปุพเพกตปุญญตา = จบกิจ“บุญ”ได้มาก่อนแล้ว) 

 เพราะจะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในสภาวธรรมของความ

เป็น“สตัว์” จากสัตว์ขัน้ต้นสัตว์นรก-เทวดาโลกยีะ-เทวดาโลกตุระ-
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รูปพรหม-อรูปพรหมจนถึงขั้นเป็น“เนวสัญญานาสัญญายตน

สตัว์”(ความเป็นสตัว์ทีอ่ยูใ่นภาวะที่ ๙ ของสตัตาวาส ๙) พระพทุธเจ้าทรงก�าชบั

ชัดๆเลยว่า ให้ศึกษาด้วยความมี“กาย” ต้องไม่ปราศจาก“กาย” 

(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๔๙,๑๕๑) จึงจะบรรลุเป็นอรหันต์ได้

 กล่าวคอื ผู้ปฏบิตัไิม่ว่า สายศรัทธาหรือสายปัญญา ทีเ่ร่ิมจาก

ศรัทธานุสาร(ีผู้ปฏิบัติที่มีศรัทธาน�าการปฏิบัติ) หรือธรรมานุสาร(ีผู้ปฏิบัติที่มี

ปัญญาน�าการปฏิบัติ) จะต้องมี“กาย”เป็น“สักขี”พยานหลักฐานส�าคัญ

ยืนยันอยู่เสมอ(กายสักขี) จึงจะชื่อว่า เป็นผู้มี“ความจริง”(สัจจะ)ครบ

บริบูรณ์ ด้วยการเชื่อมผนึก(integrate) ซึ่งเชื่อมทั้งส่วนนอก-ส่วนใน

ให้บรบิรูณ์ ทัง้ผนกึส่วนรวม-ส่วนตวัเข้าด้วยกัน(integration) จงึจะเป็น 

บูรณาการ(integrity)ได้ความจริงท้ังท่ีเป็น“สมมุติสัจจะ” และทั้ง 

“ปรมัตถสัจจะ” บริบูรณ์สัมบูรณ์ถ้วนรอบแห่ง“สัจจะ ๒”

 ผู้บรรลุธรรมของพุทธนั้นจะต้องบรรลุด้วยการปฏิบัติที่ม ี

องค์ธรรม“ธรรม ๒”เสมอ(พตปฎ. เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐) และบรรลุธรรมด้วย

การรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้ริงใน“สัจจะ ๒”หรือ“รู้ชัด”ในฐานะทีต่ัง้แห่ง“ทฏิฐิ” 

ของตนให้เป็น“สมัมา ทฏิฐ”ิสมับรูณ์ ทัง้ไม่ยดึมัน่“ความรูช้ดั”นัน้ด้วย 

ถ้าขืนยึดมั่น“ความรู้ชัด”เราก็มี“อัตตา”

 ผู้ไม่ยึดมั่นถือม่ันแม้“ความรู้ชัดของตน”นี้แลคือ ผู้“หมดตัวตน” 

หรือ“ไม่มีตัวตน”

 ซึ่งตนมีความรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความจริงที่รู้ชัด”นั้นแล้วอย่าง

สมับรูณ์ ต่อจากนัน้ก็อยู่กับสังคมกบัโลก ชนดิท่ีไม่ยดึมัน่“ความรูชั้ด

ของตน”อันได้“ก�าหนดรู้กระทั่งเที่ยงแท้”(สัญญายะ นิจจานิ)นั้นไป 

กดดันสังคมหรือไปเบียดเบียนสังคม เป็นผู้ใช้“สัปปุริสธรรม ๗- 
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มหาปเทส ๔”ประมาณสัดส่วนองค์ประกอบธรรม(มัตตัญญู)ให้อยู่กับ

สังคมอย่าง“พอเหมาะ”(ปโหติ) ตามโลกหรือตามความเป็นสังคมท่ี

ควรจะเป็น โดยการอนุโลม-ปฏโิลม อย่างไม่มีตวัตน ด้วยประการฉะนี้ 

 นี้คือ “ความไม่มีตัวตน”ที่สัมบูรณ์  

 พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๐,๓๔,๓๘, ๔๒,๔๔,๔๖,๔๗,๔๘,๔๙,๕๐ 

มากมายหลายข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรงยืนยนัความชัดเจนน้ี เมือ่คนน้ัน

ไม่ยดึมัน่ถอืมัน่กจ็ะทราบความเกดิข้ึน-ความดบัไป คุณและโทษของ 

“เวทนา”ทั้งหลาย กับทั้งกลอุบายเป็นเครื่องออกไปจาก“เวทนา” 

เหล่านั้น ตามความเป็นจริง จึงทราบความดับเฉพาะตน เพราะไม่

ยึดมั่นถือมั่น ผู้ปฏิบัตินั้นจึงหลุดพ้น  

 ฉะนี้แลคือ คนผู้นี้ได้ปฏิบัติตามแบบ“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย

กาย”เป็นล�าดับมาจริง

  ซึ่ง“วิโมกข์ ๘”นี้ตั้งแต่ข้อ ๑ ไปจนถึงข้อที่ ๘ ศึกษากันตั้งแต่ 

ขั้นเร่ิมต้นจาก“รูปธรรม”ตาม“วิโมกข์ ๘”ระบุไว้ชัดว่า ข้อ ๑ “รูปี  

รูปานิ ปัสสติ” ผู้ท่ี“มีรูป”(รูปี)ให้รู้ ต้องรู้ชนิดสัมผัสอย่างรู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริง “เห็น”(ปัสสติ)ภาวะนั้นไปตลอด เห็นให้บริบูรณ์ด้วยความ

เป็น“กาย”ที่เป็น“รูปทั้งหลาย”(รูปานิ) 

 การปฏิบัติจึงปราศจากความมี“กาย”ที่เป็น“รูป”ไม่ได้ ตลอด 

ทางของการปฏิบัติ จนกระท่ังถึงความเป็น“นิโรธ” ซึ่งแบบพุทธ 

ที่สัมมาทิฏฐิเรียกเต็มๆว่า สัญญา เวทยิต นิโรธ

 และต้องมี“นาม”ประกอบกันไปตลอดเป็น“ธรรมะ ๒”เสมอ

อีกด้วย เช่น ในข้อหนึ่งนี้ มีค�าว่า“รูป”นั้นชัดแล้ว ส่วนความเป็น 

“นาม”ก็คือ ค�าว่า “ปัสสติ”ที่แปลว่า “เห็น”..ไง
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 ข้อ ๒ ของวิโมกข์ ๘ ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกคือ “อัชฌัตตังอรูป

สัญญ ี(เอโก) พหิทธารูปานิ ปัสสติ”  

 ข้อนี้คือ ผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติไปตามล�าดับ ตั้งแต่ขั้น“กามภพ” 

แล้วก็“รูปภพ” จนถึงที่สุดขั้น“อรูปภพ”จะเป็นขั้นปลาย

 ส่วนข้อ ๓ ของวิโมกข์ ๘ ความว่า“สุภันเตวะ อธิมุตโต(อธิโมกโข) 

โหติ” ก็คือ การปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติต้อง“สัมผัสวิโมกข์”ที่ตนปฏิบัต ิ

มาตั้งแต่ข้อ ๑-๒ ว่า มีผลหรือไม่ 

 แล้วจงึต่อไปขัน้“อรูปธรรม” จนขัน้ปลายของอรปูกค็อื เนวสญัญา

นาสัญญายตนะ และที่สุดสูงสุดก็คือ “สัญญา เวทยิต นิโรธ”

 “วิโมกข์ ๘”นี้ผู้ศึกษาจะดูได้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๖ 

และเล่ม ๑๑ ข้อ ๓๕๐

 การศึกษาของพุทธจะต้องมี“ธรรมะ ๒”ที่เรียกว่า “กาย” คือ 

องค์ประกอบของ“รูป”กับ“นาม” อยู่ในการปฏิบัติไปด้วยกันตลอด

 ม“ีกาย”คอื “องค์ประกอบของรปูกบันาม” เป็น“ธรรมะ ๒”ใน

การปฏิบัติศึกษาไปด้วยเสมอตลอด ไม่ขาดหาย“กาย”ไปไหนเลย 

ล�าดับแห่งการศึกษาก็จากขั้น“กามาวจร” แล้วต่อไปจึงเป็นขั้น 

“รูปาวจร” และที่สุดก็ต่อไปสู่ขั้นปลายคือ“อรูปาวจร”

 แม้“รูปาวจร”หรือ“อรูปาวจร”กย็งัม“ีกาย”ภายนอกด้วยเสมอ 

 ดังนั้น “หลับตา”ปฏิบัติก็จะขาด“กามาวจร” อันเป็นภพ

ภายนอกที่เป็น“กาย”ซึ่งต้องก�าจัด“กามคุณ ๕”ไปถึง ๕ ทวาร

 การปฏิบัติก็ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ธรรม จึงบรรลุอรหันต์ไม่ได้

 นั่นคือ การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาต้องมีความเป็น 

“กาย”อยู่ตลอดทั้ง ๓ ขั้น ตั้งแต่ในขั้น“กามาวจร”ขั้นต้น แม้บรรลุ
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หลุดพ้น“กามตัณหา”ไปได้แล้ว “กาย”ก็ยังคงมีภายนอกอยู่เสมอ 

ไม่ขาดหายไปจากการสัมผัสแต่อย่างใด มีสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย 

“กาย”ไปตลอด ไม่ขาดหายจากการสัมผัส“กาย” 

 การปฏบิตัขิองพทุธจะต้องผ่านมรรคผลของ“กามภพ”ได้ก่อน

จงึจะต่อด้วย“รูปภพ” แล้วจงึจะ“อรูปภพ” ตามล�าดบัเป็น“อนปุพุพ

วิหาร ๙” และที่สุดขั้น“นิโรธ”(สัญญา เวทยิต นิโรธ)แท้ๆ ก็ต้องศึกษา

ด้วยความเป็น“กาย”อยู่ตลอด ม“ีสัมผสั” (ผสัสะ)อยูต่ลอดการปฏบิติั

มี“เห็น”(ปัสสติ)อยู่ ตลอด“วิโมกข์ ๘”ด้วย“กาย” 

 นัน่กค็อื ม“ีธรรมะ ๒” อนัเป็น“องค์ประกอบของรปูกบันาม” 

นั่นเอง ซึ่งต้องเริ่มจาก“กายภายนอก”อันเป็น“กามภพ”แล้วจึงจะ

เข้าไปสู่ขั้น“รูปภายใน”เป็นขั้น“รูปภพ”ต่อไป และข้ันปลายสุดก็ 

“อรูปภพ” เป็นขั้น“ในภายใน”สุดท้าย

 แม้จะละเอียดสุดขั้น“อรูปในภายใน”เท่าใดก็ต้องเพียรก�าหนด 

รู้(อัชฌัตตังอรูปสัญญี) ซึ่งต้อง“สัมผัส”และ“เห็น”(ปัสสติด้วยวิปัสสนาญาณ)

ทั้ง“รูปกาย”และทั้ง“นามกาย”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันยิ่ง(สัมมัป

ปัญญา)อนัเป็น“ธรรมะ ๒”คอืเรยีนรูค้วามเป็น“กาย”ไปตลอดการปฏบิตัิ

 ต่อเม่ือสดุๆจริงๆขัน้“นโิรธ”ท่ีเรียกว่า “สญัญา เวทยิต นิโรธ” 

โน่นแหละ ผูป้ฏบิตัสิามารถท�าได้ถงึขัน้“ธรรมทัง้สองเหล่าน้ีรวมเป็น

อันเดียวกันกับเวทนา โดยส่วนสอง” (เทฺว ธัมมา ทฺวเยนะ เวทนายะ 

เอกสโมสรณา ภวันติ)

 ซึ่ง“เวทนาในเวทนา”ที่เป็น“องค์รวมของรูปกับนาม”(ธรรม ๒)

ล้วนเรียกว่า“กาย”ให้เราได้ศึกษาทั้งนั้น 

       (จบฉบับที่	๓๐๖)
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ฉบับที่  ๓๐๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

 ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้สาธยายว่า 

 การปฏิบัติจะไม่บริบูรณ์เลย ถ้า“กาย”ไม่มีอยู่ ให้ประกอบ

ความเพยีรปฏิบตัด้ิวย ในอนัเจริญ“สติปัฏฐาน ๔”ตามพระพทุธพจน์

ในเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๘๕ ที่เริ่มฐานต้นตั้งแต่ความเป็น“กายในกาย” 

 “กาย”ก็คือ “ธรรมะ ๒” เช่น “กาย” กับ “จิต” หรือ“รูป” 

กับ “นาม” หรือ“ภายนอก” กับ “ภายใน” เป็นต้น ฯลฯ

 และ“ธรรมะ ๒”อนัคอื“เทฺว”ทัง้หลายประดามด้ีวย ท่ีจะศึกษา

เล่าเรียนแต่ละ“เทฺว”ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“ธรรมะ ๒” 

ของ“เทฺว”คู่ต่างๆที่“ทรงอยู่”ในภาวะนั้นๆ 

 ซึ่งล้วนเป็น“สังขารธรรม”ทั้งสิ้น ท่ีศึกษาได้ด้วย“ปฏิจจ 

สมุปบาท”ให้เกิด“วิชชา”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงไปตลอดที่มี“เหตุ-ปัจจัย” 

ต่างๆอาศัยกันและกัน ไม่ว่าในเชิง“อนุโลมหรือปฏิโลม” กระทั่ง 

รู้ยิ่งเห็นจริงครบถ้วนบริบูรณ์สัมบูรณ์ ตั้งแต่“สังขาร”ไปจนถึง

ที่สุด“ภพ-ชาติ-โศก ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส”นั่นแล

 ผูเ้กดิ“วชิชา”หย่ังรู้“ความไม่เท่ียง-เป็นทกุข์-ไม่มตีวัตน” หรอื 

มีญาณหยั่งรู้เรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยในความเป็น“ไตรลักษณ์” 

อันเป็น“สภาวะ”(อปรัปปัจจยาญาณ เมวัสสะ เอตถะ โหติ ; พตปฎ. เล่ม ๑๖ ) 

 ได้แล้วเสร็จ“กาย”กย็งัมี“รูปกบันาม”อยูต่ลอด เป็น“ธรรม ๒” 

ซึ่งเป็น“เวทนาในเวทนา(กาย)-จิตในจิต(กาย)-ธรรมในธรรม(กาย)” 
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คอื“องค์รวมธรรม ๒”ใน“ความม”ี(อตัถหิรอืโหติ)คอื “หนึง่”กบั“ในหนึง่” 

อยู่เสมอ และหนึ่งกับในหนึ่งนี้ก็จะแตกต่างกัน(ลิงคะ,เพศ)ทั้งนั้น ไม่มี

อะไรในภาวะ“๒”ทีเ่ท่ากนัจรงิหรอืเหมอืนกนัชนิดทีไ่ม่มอีะไรต่างกนั 

เลยใน“ภาวะ ๒”ของทุกสรรพสิ่ง

 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัจจะ มี ๑ เดียวเท่านั้น มิได้มี ๒  

(เอกัง หิ สัจจัง น ทุตียมัตถิ ; พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๕๔๙)”

 ผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงแท้“ที่สุดแห่งที่สุด”แล้วจะไม่เถียงกับใครๆ

 ที่สุดแห่งที่สุดนั้น ความจริงนั้น“มี ๑”เดียวเท่านั้น

 ยิง่ความ“ไม่ม”ีของทีสุ่ดแห่งทีสุ่ดนัน้ยิง่เป็นได้ท้ัง“๐”และ“๑”

 ทีส่ดุผูรู้้แจ้งเหน็จริงใน“๐”กับ“๑”แล้วว่าเป็น“เทวฺ”สงูสุดกจ็บ 

 ผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“เทฺว”อย่างบริบูรณ์ถ้วนรอบ จึงจะรู้แจ้ง

เห็นจริงว่า “เทฺว”แท้ๆคือ “ภาวะ ๒”อันให้“ชีวิต”อาศัยใช้ท�างาน

ไปกับ“กาละ”เท่านั้นเอง ที่จริงก็คือ“สังขาร”หรือ“ไตรลักษณ์” อัน

สามารถเรียนรู้ท�าที่สุดแห่ง“ทุกข์”เป็น“นิโรธ”กันได้แท้ๆจริงๆ

 ผู้ถึงที่สุดซึ่งบรรลุ“สัญญา เวทยติ นิโรธ”  

 และที่สุดขั้น“นิโรธ”(สัญญา เวทยิต นิโรธ)แท้ๆนี้ ก็ต้องศึกษาด้วย

ความเป็น“กาย”อยู่ตลอด มี“สัมผัส”(ผัสสะ)ไปกับการปฏิบัติตลอด 

มี“เหน็”(ปัสสติ)อยูต่ลอด“วโิมกข์ ๘”ด้วย“กาย” จึงจะรู้จกัรู้แจ้งรู้จริง

 ซึง่ต้องมี“ธรรมะ ๒”หรือ“กาย” อนัเป็น“องค์ประกอบของรปู

กับนาม”หรือ“องค์ประกอบของ“กายกับจิต”กค็ือ“เทฺว”นั่นเอง

 ตั้งแต่ภายนอกกับภายใน และแม้จะ“จบกิจ”ภายนอกแล้ว 

เหลอืภายในกบัภายใน กเ็ป็น“รูป”ภายใน กับ“นาม”ภายใน ซึง่กค็อื 

“ธรรม ๒”อยู่ที่ต้องเรียนรู้ด้วยความเป็น“เทฺว”อีกนั่นเอง   



218 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

 ทีส่ดุละเอยีดสุดข้ัน“อรูปในภายใน”เท่าใดกต้็องเพยีรก�าหนด

รู้(อัชฌัตตังอรูปสัญญี) ซึ่งต้อง“สัมผัส”และ“เห็น”(ปัสสติด้วยวิปัสสนาญาณ)

ทัง้“รปู”และทัง้“นาม”รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิด้วยปัญญาอนัยิง่(สมัมปัปัญญา) 

พร้อมด้วย“ธรรม ๒”อยู่ทั้งนั้น ในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนา

 ต่อเมื่อสุดๆจริงๆขั้น“นิโรธ”ที่เรียกกันว่า “สัญญา เวทยิต  

นิโรธ”โน่นแหละ ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถท�าได้ถึงข้ัน“ธรรมทั้งสอง 

เหล่านี้รวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนา โดยส่วนสอง”(ส�านวนแปลใน 

พระไตรปิฎก จากบาลีที่ว่า เทฺว ธัมมา ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ)

 “ธรรมทัง้สอง”ก็คอื เวทนาทีส่ขุกบัทกุข์ “รวมเป็นอันเดยีวกนั

กบัเวทนา”กค็อื“เวทนามนัรวมกันเป็น ๑ คือไม่สขุ-ไม่ทกุข์” มนัรวม

กันเป็น“ความรู้สึกกลางๆ” หรือเป็น“ธรรมะ ๑” 

 “ธรรมะ ๑”คือ มัน“ไม่สุข-ไม่ทุกข์”ซึ่งมันก็คือ“เวทนา”ที่“ไม่

สุข-ไม่ทุกข์หรืออุเบกขา”นี่เองที่มี“อารมณ์เดียว” 

 แต่มันกย็งัเป็น“ภาวะทีถ่กูรู(้รปู)”กบั“ภาวะทีเ่ป็นตวัรู้(นาม)” อนั

ก็คือ“ธรรมะ ๒”อยู่นั่นเอง แม้จะท�า“๑”ได้แล้ว ก็ยังมี“ภาวะ ๒”ไง

 ท่านพยายามแปลให้อยู่ในความหมายของพยัญชนะที่ท่าน

ศึกษามา ก็ได้ภาษาตามท่านเรียนกันมา ดังที่ท่านแปลไว้นั้นเอง   

 ซึ่งในความหมายสภาวะจริงๆ “เวทนาในเวทนา”ที่เป็น“องค์

รวมของรูปกับนาม”(ธรรม ๒)ล้วนเรียกว่า“กาย”หรือ“เทฺว”ให้เราได้

ศึกษาทั้งนั้น เป็นภาวะของ“เวทนา ๒” 

 แล้วเราก็สามารถท�าให้เป็น“เวทนา ๑”ได้ส�าเร็จใน“ธรรม ๒” 

นั้น(ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ)

 ยกตัวอย่าง ตามความจริง เช่น 
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 เมื่อ“ปสาทรูป”ท�างานร่วมกับ“โคจรรูป” สัมผัสกันขึ้นมาเป็น 

“สุขเวทนา”ก็เป็น“สัตว์เทวดา”(สมมุติเทพ) ซึ่งที่จริงเป็นสัตว์มีตัณหา

เป็นเหตุ เพราะเรานีเ่องบ�าเรอตณัหาตนเอง จิตกเ็สวยสุขสมใจเป็น

อิฏฐารมณ์ วิญญาณที่อยู่ในภพนี้ขณะนี้ก็ขึ้นสวรรค์ อยู่ในภาวะ

ของ“สมมุติเทพ”เป็นเทวดาโลกีย์ ยังเป็น“เทฺว”(ยังเป็นภาวะ ๒) เราก็

พยายาม“ดับเหตุ”ที่เป็น“ตัณหา”อันมีอยู่ใน“เทวดา(จิต)”ให้ได้  

 เราก็เรียนรู้จาก“เวทนา”แล้วก็ปฏิบัติโดยการท�า“เวทนาใน

เวทนา”(เทฺว ธัมมา) ก็คือ“กาย”นี้เอง ให้เป็น(ภวันติ)“เวทนา ๑”(ทฺวเยนะ 

เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ) ให้ได้

 นั่นคือ เราดับเวทนาท่ีมันเป็นอารมณ์ของสุขโลกีย์(สุขัลลิกะ) 

นั้นได้ในความรู้สึก(เวทนา)ด้วยพลัง“ปัญญา”

 “เวทนา ๑”(อารมณ์สุข)ดับไป “เวทนา”ที่เหลือก็ยังมีความรู้สึก

ถึง“ความจริง”นี้อยู่ 

 จงึชัดเจนยิง่ในความเป็น ๑ เป็น ๒ เพราะม“ีความรูส้กึจรงิใน

ขณะผสัสะ”นัน้ มอีารมณ์ ทีเ่ป็น“ของจรงิ” ให้เราปฏบิติัเหน็“ความม”ี 

และ“ความไม่มี”อย่างเป็น“ของจริง” 

 ฉะนี้แลคือ “อาศัยส่วน ๒ อย่าง คือ ความมี ๑ กับ ความ

ไม่มี ๑” จนสามารถ“เห็น” ความเกิดแห่งโลก(โลกสมุทัย) ด้วยปัญญา

อันชอบตามเป็นจริงแล้ว “ความไม่มีในโลก” ย่อมไม่มี เมื่อ

บคุคล“เหน็”ความดบัแห่งโลก (โลกนโิรธ)ด้วยปัญญาอนัชอบตามเป็น

จริงแล้ว “ความมีในโลก” ย่อมไม่มี”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๔๓) 

 นี้คือ “ธรรม ๒”ท่ีปฏิบัติแล้วเห็นแจ้งจริง“ความเกิด-ความ

ดับ”ที่เป็น“จิตเกิด-จิตดับ”แท้ๆ ซึ่งสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
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 ไม่ใช่แค่“คดิๆๆๆๆๆ” ขบคดิพิจารณา“ความเกดิของจิต-ความ

ดับของจิต”ว่ามันคงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปจนกระทั่งแน่ใจว่า“รู้

แจ้ง”แล้วเท่านั้น แล้วหลงว่าตนสามารถ“เห็นจิตเกิด-เห็นจิตดับ”

 นัน่ มันแค่“ตรรกะ”เท่าน้ัน ไม่ใช่“เหน็ความจริงตามความเป็น

จรงิ”ของจติอนัเป็นปัจจบุนัมภีายนอก-ภายใน“สมัผสั”กนัอยูห่ลัดๆ 

โต้งๆ ณ บัดนั้น ที่เราก�าลังมี“อาการเกิดและอาการดับ”จริงเลย

 การศึกษาปรมัตถธรรมของพุทธจึงเว้น“สัมผัส”ไม่ได้ ต้อง

ปฏิบัติอย่างมี“ผัสสะ(สัมผัส)”เป็นปัจจัยเสมอ

 “เว้นผัสสะแล้ว จะรู้สกึได้ น่ันไม่เป็นฐานะทีจ่ะมไีด้” พระพทุธเจ้า

ตรัสอย่างนี้ทีเดียว ผู้สนใจศึกษาได้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ พรหม-

ชาลสูตร โดยเฉพาะตั้งแต่ข้อ ๕๑ เป็นต้นไป จะชัดเจนยิ่งว่า คนผู้

อวิชชา หรือยังมิจฉาทิฏฐิน้ัน คือ ผู้ไม่รู้(อชานโต)ไม่เห็น(อปัสสโต) 

“ความจริง” หรือไม่รู ้-ไม่เห็นความถูกต้อง จึงเป็นความแส่หา 

เป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้น

 นั่นคือ ผู้“หลับตา”ปฏิบัติจึงเป็นแค่ความแส่หา เป็นความ

ดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้น

 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ ให้เรา

ศึกษาโดยมี“ธรรม ๒” เสมอ เป็นหลักส�าคัญในการศึกษาปฏิบัติสู่

ความส�าเร็จ โดยการท�าให้เป็น“ธรรม ๑”ให้ได้(เทฺว ธัมมา ทฺวเยนะ เวทนายะ 

เอกสโมสรณา ภวันติ)

 “ธรรม ๒”ก็คือ “กาย”(องค์ประกอบของรูปกับนาม) ที่ต้องปฏิบัต ิ

“กายในกาย”เป็น“ธรรมะ ๒”นี่เอง ทีละ“ธรรมะ ๒”             

 แล้วก็“เวทนาในเวทนา”ก็คือ “ธรรม ๒”อีก(ทฺวเยนะ เวทนายะ) ที่
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เป็นเวทนาต่างๆท้ังหลาย ท่ีประกอบกันขึ้นเป็น“เวทนา ๒”ที่ต้องไป 

ทีละ“คู่”(คือ ๒) ก็จะได้เรียนรู้“เวทนา ๓-เวทนา ๕-เวทนา ๖-เวทนา 

๑๘-เวทนา ๓๖-เวทนา ๑๐๘” ชนิดที่ได้มีภาวะจริงจากการสัมผัส 

เป็นปัจจัย จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอารมณ์ทั้งหลายมาหมดถ้วนครบการ

ปฏิบัติบริบูรณ์สัมบูรณ์จบสุด“เวทนา ๑๐๘”ถ้วนรอบเรียบร้อย

 “อาการ”ของเวทนาต่างๆ ที่มีนัยะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น 

“ลักษณะ”ของเวทนา ก็รู้เห็น“เครื่องหมายของภาวะนั้นที่เป็น

อยู่”ว่ามีลักษณะอย่างไร หรือไม่ว่าจะเป็น“สสัมภาระ”ของเวทนา 

กร็ูเ้หน็“องค์ประกอบท่ีก�าลังท�างานร่วมกันอยู”่ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

หรือ“อารัมมนะ”ของเวทนา ก็รู้เห็น“ความรู้สึก,อารมณ์ท่ีเราเป็น

เรามี”นั้น อย่างไร หรือ“สมมติ”ของเวทนา ก็รู้เห็น“ความเห็นร่วม

ตามที่คนทั้งหลายยอมรับกัน” เช่น ความเห็นหรือความยอมรับว่า 

นี้จริง-นี้ไม่จริง นี้ถูก-นี้ไม่ถูก เป็นต้น ซึ่งมีละเอียดลออยิ่งอย่างนี้  

 และสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ทุกนัยะที่มีนั้นในความเป็น 

“ธาตุดิน-ธาตุน�้า-ธาตุลม-ธาตุไฟ”อีกด้วย

 พงึส�าคญัในความหมายของค�าว่า“รปู” กบั“นาม”กนัให้แม่นๆ 

คมๆ ชัดๆ ตรงๆ  

 สภาวะที“่ถกูรู้”คอื “รูป” แม้“สภาวะท่ี“ถกูรู”้นัน้จะเป็น“นามธรรม” 

นามนั้นก็เป็น“นามรูป” คือ “ภาวะที่ถูกรู้ ”(object)นั้นเป็น“นาม” ซึ่ง

อยู่ในฐานะองค์ประกอบของรูปและนามร่วมประชุมกันอยู่ 

 เช่น “กายในกาย”ที่“ถูกรู้”ก็ดี “เวทนาในเวทนา”ที่“ถูกรู้”ก็ดี 

“จิตในจิต”ที่“ถูกรู้”ก็ดี “ธรรมในธรรม”ที่“ถูกรู้”ก็ดี ล้วนเป็น“รูป”

ทั้งสิ้น เรียกว่า “นามรูป”หรือ“นามกาย” อันเป็น“ภาวะคู่”ตลอด 
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 ส่วนสภาวะของ“ผู้รู้”(subject)ที่สามารถอ่าน“รู้”ความเป็นรูป

ธรรมนั้นๆ ก็ยังคือ “นามธรรม”เป็นตัวส�าคัญอยู่นั่นเอง

 ดงันัน้ ความเป็น“สตัว์โอปปาตกิะ”ซึง่เป็น“สัตว์ทางนามธรรม” 

ไม่ใช่“สตัว์ทางรปูธรรม” ผูป้ฏิบตัท่ีิสมัมาทฏิฐิจงึสามารถ“รู้จกัรู้แจ้ง

รู้จริง”ได้ ด้วยการ“สัมผัส”จึงจะมี“รูป”กับ“นาม”เป็น“กาย”จริงๆ

 ไม่ใช่“เห็น”รูป”ที่มีแต่“ร่าง”(สรีระ)เพียงติดอยู่แค่ภายนอก

เท่านั้น ซึ่งต้องรู้ได้ด้วย“อาการ-ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”ไปด้วย

 เห็นได้เป็น“อาการ”แท้ๆ ไม่ใช่“รูปร่าง”(สรีระ) ผู้“เห็น”(ปัสสติ)

มีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นสัตว์โอปปาติกะ

 จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สัตว์นรก”เป็นต้น หรือ 

“สัตว์เทวดา” หรือ“สัตว์ขั้นพรหม” ล้วนเป็น“นามธรรม” ที่ไม่ใช่ที่ 

“สรีระ แต่รู้ได้ด้วย“อาการ-ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”(พตปฎ. เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐)   

 พระพุทธเจ้าจึงให้ปฏิบัติเรียนรู้ในขณะที่มี“วิญญาณตั้งอยู่” 

หรอื“มอียูใ่นบดันัน้” เรยีกว่า“วญิญาณฐตี”ิ แล้วศกึษาจากความเป็น 

“กาย”และ“สัญญา”เป็นเครื่องก�าหนดรู้

 จงึจะสามารถรู้จกัรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็น สตัว์ทางจติ”(สตัว์โอป

ปาตกิะ)ได้แท้สัมมาทิฏฐ ิซึง่ไม่ใช่แค่จาก“รูปร่าง” แต่เป็น“อาการ”ทัง้ 

“ภายนอกและภายใน”ไปด้วยกันเป็น“ธรรมะ ๒”เสมอ   

 แล้วปฏบัิตใิห้“พ้นความเป็นสัตว์”จบส้ินได้โดยการเรยีนรูจ้าก 

“กาย” และ“พ้นความไม่รู้”(อวิชชา)ได้อย่างสูงสุดหมดเกลี้ยง  

 “กาย”จึงเป็นสภาวธรรมที่ส�าคัญในการปฏิบัติอย่างยิ่ง

 การศกึษาเรียนรู้ในขณะทีม่“ีวิญญาณฐติี ๗”อย่างสมัมาทฏิฐิ 

กจ็ะได้เรยีนรู“้สัตตาวาส ๙”โดยอาศยั“สญัญา”อ่าน“กาย”ไปตลอด 
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 สัตว์ที่ไม่มี“สัญญา”คือ “อสัญญีสัตว์”นั้น พุทธไม่เอา ไม่น�า

มาใช้ในการปฏบิตั ิจะต้องม“ีอายตนะ ๒”เป็น“คู”่ไปตามล�าดบั“อนุ

ปุพพวิหาร ๙” ก็คือ การศึกษาเรียนรู้ด้วย“กาย” โดยมีความรู้ว่า 

“สัญญา”คือ อะไร แล้วต้องใช้“สัญญา”เพื่อศึกษาเรียนรู้ความเป็น 

“กาย”(องค์ประชุมของรูปกับนาม) ไปตลอดความเป็น“สัตตาวาส ๙”

 “สังโยชน์”ข้อที่ ๑ จึงต้องเริ่มด้วยการมี“ทิฏฐิ”ในความเป็น 

“กาย”ให้“สัมมาทิฏฐิ” เรียกว่า“พ้นสักกายทิฏฐิ”ให้ได้เป็นข้อต้น

 หากยัง“มิจฉาทิฏฐิ”ในความเป็น“กาย”ของตน(สัก)อยู่ ก็หมด

สิทธิ์ที่จะเรียนรู ้ธรรมะของพุทธ เพราะเร่ิมจาก“กาม”อันเป็น 

เบื้องต้น พื้นฐานของสัจธรรมทั้งหลายก็ไม่มีเสียแล้ว 

 กเ็ป็นอนัไม่ม“ีฐาน”แห่งการปฏบิตัใิห้อาศยัอย่างเป็นจรงิเลย

 และการอาศัยความเป็น“กาย”นี้เอง เป็นเครื่องศึกษาเรียนรู้

แล้วก�าจัด“เหตุ-ปัจจัย”ที่ท�าให้เกิดความเป็น“สัตว์”ทั้ง ๙ นี้ออกไป

จากจิตใจเราให้ครบ ซ่ึงเป็น“สัตว์ทางจิตใจ” (สัตตา โอปปาติกา หรือสัตว์

โอปปาติกะ) ซึ่งจะไม่ใช่สัตว์ที่เป็นสัตว์ทางร่างภายนอกเท่านั้น ที่เป็น

สัตว์สี่ขา-สองขา-สัตว์น�้า-สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

 แต่เป็น“สัตว์”ที่หมายเอา“กิเลส”พาให้เป็น“สัตว์”นั้นๆ

 เพราะฉะนัน้ การปฏบิตัติามทฤษฎหีรอื“ทฏิฐ”ิของพระพทุธเจ้า

ทีเ่ป็น“สมัมาทิฏฐ”ิจรงิ จงึเป็นผู“้เหน็กเิลส”จริง และดบักเิลสชัดเจน

ยิง่ เพราะยนือยู่บนฐาน“ความจริง” จงึจะ“ดับ”ความเป็น“สตัว์โอป

ปาติกะ”ได้ ไปตามล�าดับ ส�าเร็จจริง

 “การดับ”เฉพาะ“อาการ”ส่วนที่เป็นโทษเป็นภัย หรือเป็น 

“อกุศลธรรม”นี้ได้ จึงท�าให้“เวทนา”ของคนผู้นั้น คือ อารมณ์หรือ
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ความรูส้กึของคนผูน้ัน้ ทีจ่ะ“โศก-ปริเทวะ-ทกุข์-โทมนสั-อปุายาส” 

ไม่ม“ีเหต”ุ-ไม่ม“ีนทิาน(เรือ่งราว)” ไม่ม“ีสมทุยั(เหตใุนเหต)ุ” ไม่ม“ีปัจจยั

(เหตุของเหตุอีกที)”เกิดขึ้นอีกเลย

 ฉะนี้แล คือ ผู้ปฏิบัติธรรมที่สามารถมี“สติปัฏฐาน ๔”อย่าง

สัมมาปฏิบัติกระทั่งบรรลุธรรม“เนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา”จน 

หลุดพ้นได้จริง ครบถ้วนสัมบูรณ์เวทนา ๑๐๘ 

 ผู้ปฏิบัติธรรมแบบพุทธที่สัมมาทิฏฐิจริง จะสามารถ“เห็น” 

(ปัสสติ) ความจริงตามความเป็นจริง แม้ถึงขั้น“นามธรรม”แท้ๆ

 “นามธรรม”นัน้เป็น“อรูป” คอื ไม่มรูีปร่าง(สรรีะ) ไม่มเีส้นแสง

สีเสียงอะไร มีแต่“อาการของนามธรรม” หรือมีแต่“ความเคลื่อน 

ไหวของนามธรรม”ให้รู้ได้   

 “อรูปในภายในที่มีการก�าหนดรู้”(อัชฌัตตัง อรูปสัญญี)ในขณะ

ปัจจุบัน(ขณะนั้น“รูป”กับ“นาม” สัมผัสกันอยู่) ซึ่งเป็นภาวะของความเป็น 

“กาย”นี้ผู้สัมมาทิฏฐิสามารถศึกษาและก�าหนดรู้(สัญญา)“อาการ” 

นั้นๆได้ การจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ภาวะนามธรรม”จริงจึงต้องมีผัสสะ

 และ“อาการ”นีเ้ป็นได้ทัง้“รูปธรรม”และ“นามธรรม” ทรงอยู่

(ธรรม)ในจิตใจ  

 มใิช่“เหน็”ด้วย“เส้นแสงสีสันหรือรูปท่ีมีโครงร่าง”แต่อย่างใด 

ซึ่งมิใช่“เห็น”อย่างเป็น“รูปร่าง”(สรีระ)นั่นเอง แต่เห็นด้วย“อาการ”

 เพราะ“จติหรอืมโน”นัน้ไม่มภีาวะของความเป็น“ร่าง”(สรรีะ) คือ 

“ไม่มีร่างหรือหาสรีระมิได้”(อสรีระ = พตปฎ. เล่ม ๒๕ ข้อ ๑๓)

 จิตหรือมโนหรือวิญญาณมีแต่“อาการ”เท่านั้น ที่เป็น“ภาวะ

ให้เรารู้ได้”(นามกาย) 



225รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

 แต่“จิตหรือมโนหรือวิญญาณ”อยู ่ในภาวะที่เป็น“กาย” 

(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐) คอืมภีาวะ“ธรรม ๒” พระพทุธเจ้าจึงตรสั

เรียกว่า “กาย” ซึ่งการศึกษาของพุทธต้องมี“กาย”นั่นคือมี“ธรรม ๒” 

ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง

 มนุษย์อุตตรกุรุทวีป คือ ปรมัตถธรรม ซึ่งจะต้องบรรลุในร่าง

ของคน ที่ต้องมีความเป็น“มนุษย์ชมพูทวีป”ที่มีสูรภาโว-สติมันโต-

อิธ พรหมจริยวาโส” ด้วย“วิชชา”(ความรู้แบบพุทธหรือความรู้ตามความ

ตรัสรู้พระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสตร์) ที่ผู้มี“วิชชา”ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิต” 

ที่เป็น“กาย”ของมนุษย์ทั้งที่เป็น“มนุษย์ชมพูทวีป”ทั้งที่เป็น“มนุษย์

อุตตรกุรุทวีป”(โลกุตระ)

 มนุษย์ที่ว่านี้ จึงคือ “จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ในตัวคนนี้เอง 

ชัดเจนขึ้นมั้ย?

       (จบฉบับที่	๓๐๗)

ฉบับที่  ๓๐๘  มีนาคม  ๒๕๕๙

 ฉบบัทีแ่ล้วผู้เขยีนได้สาธยายถงึความเป็น“กาย”และความเป็น 

“จิต”ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงละเอียดขึ้นมากแล้ว ถ้าผู้ฟังฟังด้วยดีก็จะ

เกิดปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงถึงความละเอียดแปลกใหม่ที่ควรได้รู้

อย่างยิ่ง เพราะส�าคัญมากในการปฏิบัติธรรมที่จะให้เกิดมรรคผล

 หากใครถ้าแยก“กาย”แยก“จติ”นีย้งัไม่สมัมาทฏิฐิ กไ็ม่มสีทิธิ์

ปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลถึงขั้นสูงสุดได้แน่ๆ
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 นั่นก็คือ ผู้ที่ไม่สามารถแยก“ธรรมนิยาม ๕”อันได้แก่ “อุตุ

นิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”อย่างสัมมา

ทฏิฐ ิกป็ฏบิตัธิรรมไม่สามารถม“ีปัญญา”ท�า“จิต”ของตนให้เป็น“อุตุ

นิยาม”หรือ“พีชนิยาม”ส�าเร็จได้ จึงบรรลุอรหันต์ไม่ได ้ 

 เพราะในความเป็นเจตสกิ(อาการของจิต) ทีลึ่กซึง้ขัน้ละเอียด ทีมั่น

ต้องมีความแตกต่างกัน(ลิงคะ,เพศ)นั้น ซึ่งท่านให้อ่านจาก“อาการ” 

และให้อ่านจาก“นิมิต”ว่า แตกต่างกัน(ลิงคะ,เพศ) อย่างไร? แค่ไหน?

 ซึ่ง“อาการ”ก็คือเวทนา และ“นิมิต”ก็คือเวทนา ..เวทนาทั้งคู่

 “เวทนา”คือ “ความรู้สึกได้”ในตัวของเรานี่เอง

  “อาการ”คือ “ความรู้สึก”ที่เคลื่อนไหวของเวทนา(dynamic)

 ส่วน“นิมิต”นั้นคือ “ความรู้สึก”ที่อยู่นิ่งๆของเวทนา(static)

 นัยะของ“อาการ”กับ“นิมิต”ที่แตกต่างกัน ก็มีอยู่อย่างนี้

 ทีน้ี“อาการ”ก็ดี “นิมิต”ก็ดี หากเป็นภาวะที่ไม่มี“ความรู้สึก

(ไม่มีเวทนา)”ในตัวเองอยู่ภายใน ภาวะนี้คือ ภาวะที่ไม่มี“กาย” 

 ซ่ึงกาย”ก็ต้องมีภายนอก ต้องมี“สัมผัส” และประสาทของ

เรากท็�างานรับรู้ด้วย จงึจะสามารถ“รู้อาการ-นมิติ”ได้ ว่า“เวทนา” 

 แต่ถ้าไม่มี“สัมผัส”หรือสัมผัสแต่ประสาท ทว่าไม่มี“โคจร”ก็

ไม่ใช่“ฐานะ”ที่จะรู้ได้เรียนได้อีกแหละ ก็ยิ่งไม่ใช่“กาย”กันเลย 

 ภาวะที่ไม่มี“สัมผัส”ภายนอกเลย จะเรียกว่า “กาย”ได้ก็ต้อง

มี“เวทนา”ด้วย แต่ถ้า“ไม่มีเวทนา”ก็ไม่เรียกว่า“กาย”กันแล้ว พ้น

จากการเป็น“จิตนิยาม” เหลือแต่ภาวะ“พีชนิยาม”หรือ“อุตุนิยาม”

 “พีชนิยามหรืออุตุนิยาม”นั้น ยังไม่มีธรรมชาติของ“อาการ 

๓๒” เพราะยงัไม่ม“ีเวทนา” เพราะยงัไม่มี“รกั”ไม่มี“ชัง” ไม่ม“ีบาป” 
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ไม่มีบุญ” ไม่มี“อวิชชา” จึงไม่สามารถเรียนรู้ท�า“วิชชา”ให้แก่ตน

 ส่วนสตัว์มนษุย์ทกุคนผูท้ีย่งัม“ีอวชิชา”อยูม่“ีอาการที ่๓๓”กนั

ทั้งนั้น เริ่มตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวมาทีเดียว 

 ในสัตว์มนุษย์ทุกคนผู้ท่ียังมี“อวิชชา”อยู่มี“๓๒ อาการ”เป็น

ธรรมชาติธรรมดา และมี“อาการ ๓๓”คือ อาการชอบหรือชัง ดูด

หรือผลักมาให้ตนแล้วทั้งนั้น 

 ส่วนผู้เป็นอรหันต์แล้วนั้นไม่มี“อาการที ่๓๓” ไม่มี“ดาวดึงส์” 

 ส�าหรับผู้ยัง“อวิชชา”หากตน“สร้างอาการใหม่เกินกว่า ๓๒ 

นี้”ขึ้นมา“ในใจตนเอง” เป็น“อาการที ่๓๓” “อาการ”นี้ไม่ใช่“ธรรม 

ชาติ” เรียกว่า“ตาวติงสาการ(ภาษาบาลี แปลว่า อาการที ่๓๓)” ซึ่งอาการใน

จตินีเ้ป็นอารมณ์“ดาวดงึส์”(ตนท�าอารมณ์นี้ขึน้มาเองเสพเอง) เป็น“อาการ

ของความติดยดึ”หลงเป็นภพเป็นชาตอิยู ่ยงัไม่หมดสิน้“ความหลง” 

ซึ่งเกินกว่า“อาการธรรมชาติ”ที่มีเพียง“อาการ ๓๒ (ทวัตติงสาการ)”

 “อาการ”ทีี่เพิ่มขึ้นมานี้ จึงเป็น“ของปลอม” เป็น“ของเก๊”

 ไม่ใช่“ธรรม”ที่ผู้มี“โลกุตรภูมิ”จะพึงสร้างสะสมใส่ตน 

 “ดาวดงึส์”นีเ้ป็นแค่“ชาต”ิในจติเฉพาะตนแต่ละคนทีห่ลงเป็น 

-หลงมีกันอยู่ และหลงเสพ“ภพ”เสพ“ชาติ”โลกีย์นี้กันไปเท่านั้น 

 “อาการดาวดงึส์”(อาการที ่๓๓)นีเ้ป็นแค่“ชาต”ิท่ีตนเองท�าให้เกดิ

มาของตนเองแท้ๆ ไม่มีในคนอื่นในที่ใดอื่น “อาการดาวดึงส์”นี้จึง

ไม่ใช่“ธรรมชาติ”ของคนอื่น มันเป็น“ธรรมชาติ”เฉพาะของตัวคุณ

เอง คนอื่นไม่มี“ธรรมชาติ”ที่เป็น“ดาวดึงส์”อันนี้ไปกับคุณเลย

 เพราะเป็นแค่“นิรมานกาย-สัมโภคกาย-อทิสสมานกาย” ซึ่ง

เป็น“กายเก๊ๆ กายปลอมๆ ๓ ลักษณะ”ท่ีคนผูอ้วชิชาสร้างกนัทัง้นัน้ 
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 อันมีลักษณะมีกิริยาความเคล่ือนต่างๆ ความไหวตัวต่างๆ

(อาการ) หรอืแม้อยูน่ิง่ๆ(นมิติ) ทีเ่รา“ปรงุแต่ง(สงัขาร)”ข้ึนมาของตนเอง 

 “เรา”มภีาวะของตนเท่านัน้จงึจะเรียกว่า “สจัจะ”หรอื“ความ

จริง” แล้วก�าหนดเอาเองว่า“แท้”จน“เที่ยง”ของตนเท่าน้ันว่า

เป็น“สัจจะ”(สัญญายะ นิจจานิ)       

 ส่วน“นมิติ”น้ันคือ “รูปธรรม”เฉพาะตน ภาวะที“่ไม่มีความรูส้กึ” 

ในตัวเอง เป็นของตนอยู่ภายในตนเท่านั้น ก�าหนดขึ้นเองคนเดียว 

“นิมิต”ไม่มี“ความรู้สึกอะไร” ไม่มีอยู่ภายนอก “ถูกรู้”ได้ด้วยการ 

“สัมผัสในภายในตนของตนเอง”คนเดียว คนอื่นไม่มีด้วยเลย

 ในสตัว์มนษุย์ทุกคนท่ียังอวิชชาอยู่จะสร้าง“นมิติ”(เนรมติ)ทีต่น

สร้างขึ้นมาแก่ตนทั้งนั้น คือ“มโนมยอัตตา”(อัตตาที่ส�าเร็จด้วยจิต) 

 ในสตัว์มนษุย์ทกุคนท่ียงัอวชิชาอยูจ่ะหลงสร้าง“อาการที ่๓๓” 

คือ“ดาวดึงส์”นี้กันท้ังน้ันมากบ้าง น้อยบ้าง เป็น“กาม”บ้าง เป็นแค่ 

“รูป”บ้าง เป็นแค่“อรูป”บ้าง ซึ่งคือ“อัตตา”หรือ“มโนมยอัตตา(รูปที่

ส�าเร็จด้วยจิตของตนเอง)”จึงเรียกว่า“นิมิต”ดาวดึงส์ ของตนเองเท่านั้น

 “นิมิตดาวดึงส์”(อาการที่ ๓๓)นี้เป็นแค่“ชาติ”ที่ตนเองท�าให้เกิด

มาของตนเองแท้ๆ ไม่มีในคนอื่นในที่ใดอื่น “นิมิตดาวดึงส์”นี้จึง

ไม่ใช่“ธรรมชาติ”ของคนอื่น มันเป็น“ธรรมชาติ”เฉพาะของตัว 

คุณเอง คนอ่ืนไม่มี“ธรรมชาติ”(ดาวดึงส์)อันนี้ไปกับคุณเลย เรียกว่า 

“นิมมานรดี”(สร้างข้ึนมาหลงเสพความยินดีเอง)บ้าง “ปรนิมมิตวสวัตตี” 

(มีอ�านาจจนผู้อื่นสร้างให้)บ้าง หรือแม้“ยามา-ดุสิต”ก็ล้วนตนเองหลง

สร้างมนัขึน้มาเองด้วย“อ�านาจบาตรใหญ่(จติโหดร้ายเป็น“ยกัษ์-มาร”เรยีก

ว่า จาตุมหาราช)”ของตนเองทั้งนั้น
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 ดงันัน้ “เทวดา ๖ ชัน้นีก้ค็อื ดนิแดนทีต่นเองสร้างข้ึนมาหลอก

ตนเองเสพสมสุขสมอยู่ทั้งสิ้น เหมือนเด็กที่หลงดูดหัวแม่มือตนเอง

แล้วก็หลงสุขไปกับอาการดูดนั้นอย่างไม่เดียงสาอยู่ หรือสุนัขหลง

เลยีกระดกูทีไ่ม่มเีนือ้แล้วมแีต่“กล่ินคาว”ท่ีตนหลงเสพตดิอยูน่ัน้แล

 ส�าหรับผู้ยัง“อวิชชา”หากตน“สร้างนิมิตใหม่เกินกว่า ๓๒ 

อาการ”ขึ้นมา“ในใจตนเอง” เป็น“นิมิตที่ ๓๓” “นิมิต”นี้ไม่ใช ่

“ธรรมชาติ”เรียกว่า“ตาวติงสาการ”ซ่ึงอาการในจิตนี้เป็นอารมณ ์

“ดาวดึงส์” (ตนท�าอารมณ์นี้ขึ้นมาเองเสพเอง) ไม่มีใน“ธรรม”ใดของใคร 

นอกจากตน

 จงึต้องศึกษาจาก“ความเป็นกาย”คือ “องค์ประชมุของรปูกบั

นาม” ซึ่งเป็น“ธรรมะ ๒”เสมอ ได้แก่ ภาวะที่“ตนมีธาตุรู้”(subject) 

และภาวะที่“ถูกสัมผัสรู้”(object) จนกระทั่งเกิด“ความรู้สึก”คือ 

“เวทนา”ให้ตนได้ศึกษา ไม่เช่นนั้นไม่มี“ฐาน”ให้ตนเรียนรู้ศึกษา 

ตามพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๗๗-๘๙

 “กรรมฐาน”ทีใ่ช้ศกึษาจงึต้องม“ีฐาน”ทีต้่องมผีสัสะเป็นปัจจยั 

นั่นคือมี“เวทนา”เป็น“ฐาน”ให้เราปฏิบัติศึกษา จึงจะสามารถเรียน

รู้ด้วยความเป็น“รูป”กับความเป็น“นาม”  

 “องค์ประกอบของรูปกับนาม”ที่เรียกว่า “กาย”ต่างๆอันเป็น 

“ดาวดึงส์”ดังกล่าวมานั้น จึงเป็นแค่“ธรรมชาติ”เฉพาะตน ส�าเร็จ

ด้วยจิตตนเอง ถ้ายงั“ทรงอยู”่ในตนเมือ่ใดกเ็รียกว่า“ธรรม” เมือ่น้ัน 

ถ้า“ไม่ทรงอยู่”ในตน ก็ไม่มี“ธรรม”นั้นในตน อรหันต์เป็นผู้ท�า

“ธรรม”ให้มีในตนได้ หรือไม่ให้มีในตนได้ และหากอรหันต์ท่านจะ

ให้“มี”ขึ้นมา ก็จะมีแต่“กุศลธรรม”เท่านั้น ไม่มี“อธรรม”หรือธรรม
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ทีเ่ป็น“อกศุล” โดยเฉพาะทีเ่ป็น“บาป”เลยอย่างเดด็ขาด(สพัพปาปัสสะ 

อกรณัง กุสลัสสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง)      

 ผู้ใดสนใจค้นคว้าได้จากพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ จะรู้จัก

รูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“ธรรม ๒”(เทวฺ ธมัมา) คอื“กาย”ทีต้่องเรียนรู้ด้วย 

“อาการ-ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ” 

 ซึ่งมีทั้ง“รูป”ทั้ง“นาม” เป็น“ธรรมะ ๒” ที่ผู้มีความรู้ก�าหนด

เอาเองด้วยตนเอง และสามารถรู้“ภาวะ”นั้นๆได้ ทั้งท�าภาวะนั้นได้ 

จึงเป็นภาวะที่มากกว่าหรือใหญ่กว่า ถึงขั้นรวมทุกภาวะไว้ด้วยกัน 

เรียกว่า “นิมิต”  

 ดังนั้น ผู้ที่เรียนรู้จาก“กาย” จาก“จิต” หากมีความรู้ที่ผิดๆ ก็

ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของมันออกจากกันได้แน่นอน 

 แม้แต่ใน“อาการ”ของมนัเอง หรอืใน“นิมติ”ของมนัเอง ภาวะ

ของ“อาการ”เอง หรอืในภาวะของ“นมิติ”เอง กม็“ีความแตกต่างกนั” 

(ลิงคะ,เพศ)ใน“ตัวเอง”อีกด้วย ว่า “กาย”กับ“จิต”นั้น มันอยู่ในภาวะ

อย่างไรแท้

 เช่น ในความเป็น“ปัสสัทธิ”(ความสงบร�างับ)ก็ดี มันมี“อาการ” 

แตกต่างกันอย่างไรและมันมี“นิมิต”แตกต่างกันอย่างไร

 หรือไม่ว่า “ลหุตา”(ความเบา)ก็ดี “มุทุตา”(ความอ่อนละเอียดไม่กระด้างหรือ

ความแววไว)ก็ดี “กัมมัญญตา”(ความเหมาะควรในการงานหรือการกระท�า)ก็ดี “ปา

คุญญตา”(ความคล่องแคล่วเชี่ยวชาญของหมู่เวทนา-หมู่สัญญา-หมู่สังขาร)ก็ดี  

“อุชุกตา”(จิตซื่อตรง)ก็ดี ล้วนมี“อาการ”แตกต่างกันและมันมี“นิมิต” 

แตกต่างกัน อย่างไร? แค่ไหน? ทั้งนั้นๆ

 ฉะนีเ้อง ผูม้คีวามเข้าใจรู้จกัรู้แจ้งแท้จริงในความเป็น“กาย”ว่า
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มีความแตกต่างกันกับความเป็น“จิต” ที่“สัมมาทิฏฐิ”จริงแท้จึงจะ

สามารถแยก“ความแตกต่าง”กันออกได้

 จงึจะเป็นผูม้คีวามสามารถแยก“เพศหรือลิงคะ”ของ“กาย”ว่า

แตกต่างกับ“จิต” 

 เป็นต้นว่า ภาวะของ“กายปัสสัทธิ”กับ“จิตปัสสัทธิ”เป็นต้น 

ผู้ที่ยังมิจฉาทิฏฐิ ก็จะหมายเอา “กายปัสสัทธิ”น้ันแค่ในความเป็น 

“รูป”เท่าน้ัน หรือในความเป็นภายนอกเท่านั้น หรือในความเป็น

มหาภูต ๔ เท่านั้น ที่สงบร�างับ ไม่หมายเอา“นาม”ด้วยเลย จึงผิด

พลาดในการปฏิบัติความเป็น“กายปัสสัทธิ”     

 ดังนั้น ความเป็น“กายปัสสัทธิ”ของผู้มิจฉาทิฏฐินี้ ก็จะไม่ไป

ก�าหนดเอา“ความสงบระงับของนามธรรมที่เป็น“เจตสิก”ต่างๆ 

ได้แก่ ความสงบระงับแห่งกองเวทนา-ความสงบระงับแห่งกอง

สัญญา-ความสงบระงับแห่งกองสังขาร เป็นต้น แน่ยิ่งกว่าแน่

 ดงันัน้ ผูม้จิฉาทฏิฐนิี ้พจิารณา“กายสงัขาร”หรอื“กายานปัุสสนา” 

หรือ“กายคตาสติ” แม้แต่“กายในกาย”ก็จะงมๆคล�าๆพิจารณา

หมายเอา“ความเป็นร่างภายนอก”หรือ“มหาภูตรูป”เท่านั้น

เป็น“กาย” ไม่ถึงจิต จึงได้แค่“ภายนอก” ที่ไม่เกี่ยวกับ“กิเลส”เลย

 “กายสงบ”กห็ลงไปท�าแค่“ความเคลือ่นไหวของร่างภายนอก” 

อย่าให้“ร่างภายนอก”มันเคลือ่นไหว ให้“ร่างภายนอก”นิง่ๆ ไม่เคลือ่น-

ไหว กท็�ากนัแค่นี“้หลงผดิ”ว่า ได้ท�า“กายสงบ”กนัแล้ว ดงันีเ้ป็นต้น

หรอืทีห่ลงผดิกนัอยู่ใน“พระป่า”ว่า “กายสงบ”คอื “ภายนอกไม่สมัผสั

ทางตาหจูมกูลิน้กาย”ไปดือ้ๆ นีค้อื “กายสงบแล้ว”เพราะไม่ม“ีภายนอก

แตะต้องสัมผัส” มันก็ไม่รับรู้-ไม่รู้สึก มันก็นิ่งๆ มันก็สงบแล้วไง!  
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 “ความสงบ”จึงมีแค่“อาการไม่เคลื่อนไหวของกายกรรม- 

วจกีรรม” หรอื“ความสงบ”คอื ไม่มกีารร่วมทางกายกรรม-วจีกรรม

 ซึ่งมันคนละเร่ืองกันเลยกับการท�าในขณะที่มี“การสัมผัสอยู่

กับภายนอก”คือมี“กาย”อยู่แท้ๆ แต่ส่วนที่ท�าให้“สงบ”ในขณะท่ีมี

การ“สมัผสั”อยูก่บัอะไรภายนอกอยูก่ต็ามนัน้แม้จะ“สัมผสักนัอยู่กบั

ภายนอกแรงปานใด” มันก็“สงบ”กันทีี่ภายใน หมายเอา“จิตไม่มี

กเิลส”ทีท่�าให้“กายกรรม-วจกีรรม”มนัไม่ท�าอกศุลกรรมหรือท�าบาป 

 ไม่ใช่หมายเอา“ความเคลือ่นไหวทางกาย-ทางวจ”ีแค่น้ัน ทีไ่ม่

เคลื่อนไหว หรือสงบ หรือนิ่งๆ นั่นมันพาซื่อหรือตื้นเขินเกินไป 

 แต่หมายเอา ขณะทีม่“ีกาย”ทีส่มัผสัสมัพนัธ์อยูก่บัภายนอกนัน้ 

เราก็สามารถ“ก�าจัดกิเลส”ให้“สงบ”ได้นั่นต่างหาก 

 “กาย”ภายนอกจึงไม่มีท�าบาป-ไม่ท�าอกุศลหรือทุจริต คือ 

“กิเลส”ขั้นหยาบขั้นกาม หรือข้ันภายนอก ทางตาหูจมูกล้ินกาย 

สัมผัสแล้ว เราก็ท�า“กิเลส”ให้ลดละจางคลายลง หรือดับได้   

 “กายกรรม-วจีกรรม”จะมีความเคลื่อนไหวรวดเร็ว หรือแรง

อยู่ปานใดก็ตาม “บาป”หรือ“อกุศลทุจริต”ก็ไม่มีทั้งใน“จิต”ที่เป็น

ประธาน ทั้งใน“กายกรรม-วจีกรรม”ก็ไม่มีบาป-ไม่มีอกุศลทุจริตไป

ด้วยกันหมดบริสุทธิ์ทั้งภายนอก-ภายในบริบูรณ์

 เมื่อท�าให้“กิเลสที่เกิดจากสัมผัสภายนอก”ดับไปได้แล้ว เรา

จึงจะเลื่อนชั้นขึ้นไป“ดับกิเลส”ที่เหลือ“ในภายใน”ต่อไป

 “กเิลส”กจ็ะถูกก�าจดัไปตามล�าดบัครบครนัสิน้เกลีย้งบริบรูณ์ 

 “ความสงบ”ที่ครบทั้ง“กาย-วาจา-ใจ”นี้คือ “ความสงบ”ที ่

ครบถ้วน เป็น“ความสงบ”สัมบูรณ์แท้เมื่อ“ท�าได้ส�าเร็จ”ชนิดที่เป็น 
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“อัตโนมัติ”หรือ“เป็นได้เองที่เรียกว่า“ตถตา”แข็งแรงบริบูรณ์

 ซึ่งการปฏิบัติธรรมของพุทธ จะมีล�าดับครบครันสัมบูรณ์

 ความเป็น“กาย”นี้จึงส�าคัญมากท้ังท่ีเป็นเบื้องต้น และหรือ

เป็นที่สุดแห่งที่สุดกันทีเดียว 

 หากรูไ้ม่ได้แม้แต่แค่“รปูกบันามของตวัเอง”ทีเ่รยีกว่า“สักกาย” 

(กายของตวัเอง) อนั“สังโยชน์ข้อท่ี ๑” ก็ยัง“มจิฉาทฏิฐิ”ในค�าว่า“กาย” 

กันอยู่ ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงควาเป็น“สักกาย”อย่าง“พ้นวิจิกิจฉา” 

กันจริงๆแท้ๆ ก็แน่นอนว่า ย่อมปฏิบัติธรรมของพุทธแบบสูญเปล่า

กนัทัง้น้ัน เพราะไม่ม“ีจุดเร่ิมต้น” หรือจุดเร่ิมต้นมจิฉาทฏิฐิเสยีแล้ว 

ไม่เป็นไปตาม“สังโยชน์ ๑๐”ของพระพุทธเจ้า

 เหมือนกับกลัดกระดุมผิดไปตั้งแต่เม็ดแรก ทั้งหมดมันก็ผิด

 ซึง่ส่วนมากนัน้“มจิฉาทิฏฐ”ิแยก“กาย”ไปเป็น“วตัถ”ุกนัโดดๆ 

เด่ียวๆ เป็นแต่“ภายนอก”หรือเป็น“แต่“มหาภูตรูป” ไม่มี“จิต

สัมพันธ์”ร่วมอยู่ในความเป็น“กาย”ด้วยเลย เด็ดขาด

 จงึพากนั“หลบัตา”ปฏบิตักินั ทิง้ภายนอกไปเลย แล้วไม่เข้าใจ

ว่านั่นมัน“มิจฉาทิฏฐิ”แล้ว นั่นมันไม่มี“กาย”กันเลยแล้วต่างหาก

 “กายสงบจากกิเลส”คือ “กายปัสสัทธิ”จึงไม่เป็นปรมัตถ์

 แต่เป็น“กายอยู่นิ่งๆ” หรือ“กายไม่เคลื่อนไหวรุนแรง”คือ 

“กายสงบ” จึงตื้นๆเขินๆกันอยู่อย่างพาซื่อกันเช่นนี้ 

 ผู้รู้ผิดๆเช่นนี้จะไม่พิจารณา“กาย”เชื่อมต่อเข้าไปหา“จิต”  

จะตดัขาดส่วนท่ีเป็น“กาย”ก็ต่างหาก ส่วนท่ีเป็น“เวทนา”กต่็างหาก 

 พิจารณา“กาย”ก็จะหมายเอาแค่“วัตถุรปู” เช่น“ กายสงบ”ก็

จึงหมายเอาว่า “ร่างภายนอก”เท่านั้น“สงบ” 
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 “ร่างภายนอก”เท่านั้นอยู่นิ่งๆ หมายเอาเฉพาะ“กิริยากาย” 

ไม่เคลื่อนไหว ก็ได้แค่ส่วน“ภายนอก”ตื้นๆเขินๆ พาซื่ออยู่เท่านี้

 จะไม่หมายเอาว่า “ขณะที่กายมีสัมพันธ์อยู่กับสิ่งภายนอก” 

แล้ว“ฤทธิอ์�านาจของวตัถหุรอืกามคณุ ๕ ท�าให้กเิลสเกดิในจติไม่ได้” 

อย่างนี้ต่างหากคือ “กายสงบ”หรือ“กายปัสสัทธิ”แน่ๆ กันดีๆ 

 ดงัน้ัน ผู้ท่ี“มจิฉาทิฏฐ”ิก็จะหมายเอา“กายปัสสทัธ”ิกแ็ค่“ร่าง

ภายนอกอยู่นิ่งๆ”เท่านี้ “ผลธรรม”คือ การไม่เคลื่อนไหวภายนอก

 จะไม่หมายเอา“กิเลส”ที่เกิดอยู่นั้น เพราะเหตุ“สัมผัสวัตถุ

ภายนอก”แท้ๆในปัจจุบันชาต(ิทิฏฐกาล)ที่“สงบ” หรือ“ถึงขั้น“ดับ”ไป

 ถ้าอย่างนี้ ก็คือ ยัง“ดับกิเลส”ไม่เป็น  ยังส�าคัญมั่นหมายผิด

 ยัง“สัญญา(ความส�าคัญมั่นหมาย)”ในความเป็น“กาย”วิปลา่สอยู่  

ยังไม่ถูกตรงแท้ ต้องศึกษาความเป็น“กาย” ความเป็น“สัญญา”ดีๆ

 ไม่เช่นน้ัน จะ“ดบั”ความเป็น“สัตตาวาส ๙”ไม่ส�าเรจ็เดด็ขาด

 มาอธิบาย“กายปัสสัทธิ”ให้แจ้งๆชัดๆกันต่อ ตรองตามดีๆ

 ซึ่งเมื่อมี“การสัมผัสภายนอกแล้ว ฤทธิ์อ�านาจของ“วัตถุหรือ

กามโทษ ๕”ท่ีหลงว่า เป็น“กามคณุ ๕”อยู ่อนัเกดิจาก“ภายนอก”น้ัน 

ต่างหาก“ทีด่บั-ท่ีสงบ”ไป ท้ังๆท่ี“ทางกายภายนอกกย็งัมสีมัผสั”นะ

 เพราะ“กายสงบ(กายปัสสัทธิ)”นั้น มันไม่ใช่แค่“วัตถุภายนอก

สงบ”หรอื“ร่างอยูน่ิง่ๆ-ไม่เคลือ่นไหว”เท่านัน้ แต่“กเิลสทีม่อียูใ่นจติ

ที่มันยังยึดติดหรือเสพติดของภายนอก”นั่นต่างหากที่“สงบ”

 “กาย”หมายความว่า“มภีายนอกอยู-่สมัผสัอยู่”แต่“กเิลสดบั”

 หากใครยังเข้าใจ“กายสงบ”คือ ร่างภายนอกไม่เคล่ือนไหว

เท่านั้น ผู้นี้ยังเข้าใจ“กาย”แค่ว่าคือ“รูปธรรม”มี ๑ เดียวอยู่ มิใช่ ๒
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 ก็ยังไม่มี“สัมมาทิฏฐิ” ว่า “กาย”นั้นต้องมี“๒ ภาวะ”เสมอ

 “กาย”ที่มิจฉาทิฏฐิ จึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเข้าไปร่วม

กับ“จิต” ร่วมกับ“เวทนา”เลย โดยตัดขาดให้“กาย”มีแค่ ๑ เดี่ยวๆ 

 นี่คือ ผู้ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”ในความเป็น“กาย”อยู่แท้  

 ยังเป็นผู้“ไม่พ้นสักกายทิฏฐิ” ที่เป็น“สังโยชน์ข้อที่ ๑”

 เพราะเข้าใจว่า “กาย”หมายเอาแค่“รูป” หรือ“มหาภูต ๔” 

หรือมีแต่“ภายนอก”เท่านั้น

 ผู้“มิจฉาทิฏฐิ”นี้ก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมบรรลุผลแน่นอน

 ความเป็น“กาย”นั้น อย่างน้อยต้องมี“รูป”กับ“นาม”

 เบื้องต้นหมายเอา“ภายนอก” ที่ต้องเรียนรู้“กิเลส”นี้แล้วดับ 

นั่นก็คือ ผู้ปฏิบัติต้องมี“รูปกับนาม”คือ “ภาวะ ๒”เสมอที่ปฏิบัติอยู่

 เม่ือ“กเิลสทีเ่สพภายนอก”นัน้มัน“ดบั”ไป จงึชือ่ว่า“กายสงบ” 

แต่“ยังมีสัมผัสภายนอกอยู่นะ” ทว่า“ในจิตยังมีกิเลสส่วนภายใน

เหลืออยู่” ดังนี้จึงจะ“พ้นความเป็นกาย” เหลือแต่ความเป็น“จิต”

 แล้วจึงจะต้องปฏบิตั ิให้“กิเลสส่วนในจติดับ”เป็นล�าดบัต่อไป

 เหน็“ความเป็นล�าดบั”ว่า มนัละเอยีดอย่างน่าอศัจรรย์กนัมัย้?

 หากยังไม่สัมมาทิฏฐิในความเป็น“กาย”ก็ศึกษาภาวะอื่นๆผิด 

ต้องสัมมาทิฏฐิว่า “กาย”อย่างน้อยก็ต้อง“ภาวะ ๒” คือ มี“รูปกับ

นาม” และม“ีภายนอกกับภายใน”เสมอ นีคื่อ “เทวฺ”คูส่�าคญัยิง่ใหญ่  

 ด้วยเหตุนี้ การศึกษา“อุปาทายรูป ๒๔”ท่ีเริ่มจาก“อาการ” 

ของ“ภาวรูป ๒”ซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาภาวะ“เทฺว”กันแล้วคือ 

อาการของ“อติถภีาวะ”(ธรรมะ ๒ อเนกภาวะ)กบัอาการของ“ปริุสภาวะ” 

(ธรรมะ ๑ เอกภาวะ) ที่มี“ความแตกต่างกัน”(ลิงคะ,เพศ)ของ“ธรรมะ ๒” 



236 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

หากผู้ใดไม่รู้ก็จะงมอยู่กับ“กาย”ที่หมายเอาแค่ความเป็น“มหาภูต” 

หรือวัตถุภายนอกเท่านั้น ยึดเอาแค่“ธรรมะ ๑”

 “ธรรมะ ๒”ส�าหรับปุถุชนผู้เริ่มศึกษานั้นความแตกต่างกัน

(ลิงคะ,เพศ)ที่แบ่งเป็น ๒ ขั้วใหญ่ เช่น รูปกับนาม ภายนอกกับภายใน  

ถนีมิทธะกบัอทุธจัจะ เป็นต้น ยงัเป็นอวิชชา(ความไม่รูจ้กัไม่รูแ้จ้งไม่รูจ้รงิ) 

ซึ่งมันไม่รู้ทั้งใน ๑.ลักษณะ ๒.สสัมภาระ ๓.อารัมมนะ ๔.สมมุต ิ

 เพราะทั้ง“ถีนมิทธะกับอุทธัจจะ”นี้พุทธลืมตาศึกษาในขณะมี

ผัสสะ ไม่ใช่ไปหลงศึกษาอยู่แต่ในขณะ“หลับตา”เท่านั้น ตามที่หลง

ผิดว่า“กาย”คือ มีแต่“ภายนอก”เท่านั้น หรือเป็นแค่ ๑ ดังนี้เป็นต้น

 ถนีมิทธะ คอื ๑.มี“ลกัษณะ”ของธาตหุนกั,ทัง้ธาตวุตัถท้ัุงธาตจุติ 

ที่มันรวมตัวเกาะกันแน่นเข้าๆ ลักษณะหดเข้าหากัน,ลักษณะแข็ง

กระด้าง ดื้อด้านดึงดัน นี่คือ ถีนมิทธะมี“ลักษณะ”อย่างหนึ่ง 

 ๒. มี“สสัมภาระ”คือ มี“การสะสม, รวมกันรวบเข้าหากัน”

 ๓. มี“อารัมนะ”นั่นคือ มี“อารมณ์, อาการรู้สึกของจิต”

 ๔. มี“สมมติหรือสมมุติ”ก็คือ มี“ความเห็นรู้ร่วมกันไปทั่วแล้ว 

เป็นที่รู้กันแล้วในส่วนใหญ่ของคนในสังคมมากพอสมควร จนถึง

ที่สุดรู้จักกันทั่วโลก” 

 ถ้าเป็น“จิต”ก็มีกันท้ัง ๔ ข้อนี้ แต่ถ้าเป็นแค่วัตถุ(อุตุนิยาม) หรือ 

“พีชนิยาม”ก็มีเพียง ๒ ข้อ คือ“พีชนิยาม”เต็มรูปก็มีแค่“ลักษณะ” 

กับ“สมมติหรือสมมุติ”เท่านั้น

 ยิง่ถ้าเป็นวตัถุแท้หรอื“อุตนิุยาม”ทีไ่ม่พัฒนาข้ามขัน้มาหา“ชวีะ” 

เลย กจ็ะมีแต่เพิม่คณุลักษณะของพลังงานทาง“อตุ”ุ(อณุหธาต)ุยิง่ๆขึน้ 

มปีระสิทธภิาพต่างๆทางฟิสิกส์-ความร้อนแสงเสยีงแม่เหลก็ไฟฟ้า ฯลฯ 
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ยิ่งๆขึ้นไปจนประมาณไม่ได้ หรือยังรู้ไม่ได้อีกมากมายหลายหลาก

 แต่ถ้าเป็นวัตถหุรอื“อตุ”ุท่ีพัฒนาเข้าหา“ชีวะ” กจ็ะมคีณุลักษณะ

ของพลังงานที่เป็น“อินทรีย์”ของ“ชีวิตินทรีย์” ก่อขึ้นและสะสมกัน

ขึ้น การสะสมนี้เรียกว่า“สสัมภาระ” เป็นพัฒนาการของ“เทฺว”

 “การสะสม”นี้อธิบายว่า เริ่มภาวะ“เชื้อชีวะ”แรก(primary cell) 

พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า กลละ(ซึ่งเป็นเมือกใส) “เชื้อชีวะ”แรกนี้หาก

ไม่มปัีจจยัที ่๒ สบืเชือ้ต่อไป “เชือ้ชวีะ”แรกนีก้จ็ะไม่เกดิ“ชีวติินิทรีย์” 

ต่อ จึงเสื่อมสลายไป 

 แต่ถ้ามีปัจจัยร่วมก่อสืบต่อการสะสมขึ้นจึงจะเป็น“เชื้อชีวะ” 

ที่ ๒”(secondary cell หรือ เทฺว) พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า อัมพุทะหรือ

อัพพุทะ  ซึ่งเริ่มเป็น“ละอองธาตุน�้า”จับตัวกันขึ้น

 และ“อัมพุทะ”(secondary cell)นีถ้้ามีพลงังานหรอืปัจจยั“เช้ือชีวะ” 

ที ่๓(tertiary)ร่วมก่อสืบต่อการสะสม(สสมัภาระ)ต่อไปอกีกเ็รยีกว่า เปสิ 

เป็นธาตุน�้าอัมพุทะรวมตัวควบแน่นจับตัวกันเข้าเป็น“มวลเนื้อเยื่อ

บางเบา”ขึ้นมา

 เมือ่..กลละ-อมัพทุะ-เปส“ิสามเส้า”นีเ้คลือ่นตวักม็กีารกระทบกนั

เกิดพลังงานขึ้น(ปฏิฆสัมผัสโส) พลังงานท้ังสามเกาะตัวกันปรับตัวกัน 

เชื่อมกันเข้ารวมเป็น“องค์รวมหนึ่ง”(เอกสโมสรณา = ตัวตนตัวแรก)  

ท�างานร่วมกันข้ึน มีหน้าที่ของแต่ละตัว ต่างก�าหนดหน้าที(่สัญญา)

รวมกันเป็นระบบ จึงเป็นพลังงานร่วมขึ้นมา เกิดอัตโนมัติแห่ง 

“ชีวะ”ขั้นปฐมฐาน

 กล่าวคือ หนึ่งนั้นได้แก่ “ธาตุน�้า”ที่มีพลังงานในตนประกอบ

ด้วยธาตไุฟ(ร้อน)และธาตลุม(ก�าลงัดนั)ท�างานกนัเข้าไปร่วมถงึขัน้ชือ่ว่า
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กรด(acid) อยูใ่นใจกลางของมวลเนือ้มอีณมูากมายน้ัน เรียกในภาษา

สากลได้ว่า nucleic acid แต่หน่วยแรกนี้ละเอียดเล็กเกินจะ

สามารถรูเ้หน็กนัได้ง่าย ม“ีธาตไุฟกบัธาตลุม”จบัตวักนัเป็น“หน่วย” 

เป็น“องค์รวม”กนัมกีารเกาะตวักนั กม็วีงรอบนอกอกีภาวะหนึง่ชือ่ว่า 

“กรอบ”หรือ“วงรอบ-วงรวม”ก็ได้ ทั้ง“๓ ภาวะ”นี้เล็กละเอียดจน

ต้องเรียกว่า “อรูป”

       (จบฉบับที่	๓๐๘)

ฉบับที่  ๓๐๙  เมษายน  ๒๕๕๙

 ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้สาธยายถึงความเป็น“กาย”และความ

เป็น“จิต”ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงละเอียดขึ้นมากแล้ว ถ้าผู้รับรู้ รับรู้ด้วย

ดกีจ็ะเกดิปัญญารู้จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิถงึความละเอียดแปลกใหม่ท่ีควรได้

รู้อย่างยิ่ง เพราะส�าคัญมากในการปฏิบัติธรรมที่จะให้เกิดมรรคผล 

ได้จริงแท้

 ถ้าแยก“กาย”แยก“จติ”นีไ้ม่สมัมาทฏิฐ ิกไ็ม่มสิีทธิป์ฏบิตัธิรรม

บรรลุมรรคผลถึงขั้นสูงสุด ที่เรียกว่า “อรหันต์”ได้แน่ๆ ขอยืนยัน

 เพราะคนไทยทุกวันน้ี ได้หลงเข้าใจผิด กันสนิทแล้วในค�าว่า 

“กาย”นั้น หมายเอาแค่ความเป็น“รูป”คือ ร่างภายนอกเท่านั้น

 “กาย”คือ ส่วนประกอบของดิน,น�้า,ไฟ,ลมเท่านั้น หรือถ้าจะ

แถมอีก“อากาศ(ช่องว่าง)”ก็ได้ท่ีประชุมกันอยู่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ“จิต- 

มโน-วิญญาณ”เลย คนไทยทั้งหลายเชื่อมั่นกันว่า “กาย”ไม่มีส่วน 
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“พัวพันถึง”(concern)จิต-มโน-วิญญาณเลย เชื่อมั่นว่า“กาย”น้ันจะ

ไม่“เกี่ยวกับ”(concern)จิต-มโน-วิญญาณเลย

 คนไทยทุกคนมีความคิดมีความเห็นองค์รวม(concept)ก็ดี หรือ

การต่อเนื่องเกี่ยวกับความคิดความเห็น(conceptual)ก็ดี โยงไปถึง

ความคดิเหน็(conceptual)กด็ ีอ�านาจของความคดิ(conception)กด็ ีความ

คิดที่มีพลังยิ่ง(conception)ก็ดี ได้ปักมั่นสนิทไปว่า“กาย”นั้นคือ วัตถุ 

ดินน�้าไฟลม หรือร่างภายนอกเท่านั้น กันหมดแล้ว 

 คนไทยจะเหน็ว่า“กาย”นัน้ไม่เกีย่วกบั“จติ-มโน-วญิญาณ”เลย 

เมือ่ชาวพทุธเข้าใจเช่นนีจ้รงิ “มรรคผล”ของศาสนาพทุธจงึไม่มแีล้ว

 นีแ่หละคือ ความเหน็“ผิด”ไปแล้ว เพราะ“กาย”นัน้ตามความ

หมายของพระพุทธเจ้า จะขาดจาก“จิต-มโน-วิญญาณ”ไม่ได้ หรือ

ไม่เกี่ยวกับ“จิต-มโน-วิญญาณ”ไม่ได้เลย

 “กาย”จะต้องมีส่วนของ“จิต-มโน-วิญญาณ”เสมอ จะอยู่ใน

ภาวะทีเ่หลอืส่วนของ“ดนิ-น�า้-ไฟ-ลม”เก่ียวข้องอยูน้่อยนดิเท่าใดก็

ขาด“จิต-มโน-วิญญาณ”ไม่ได้ จึงจะชื่อว่า“กาย”

 พระพุทธเจ้าจึงตรัสชัดเจนยิ่งว่า “ตถาคตเรียกร่างกายอัน

เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป นี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง” 

(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐) เชิญตรวจสอบความถูกต้องนี้กันได้เลย  

 ภาวะใดท่ี“ขาดความเป็นจิตไปแล้ว” ภาวะนัน้“ไม่ใช่กาย” แม้

จะยังเป็น“ชีวะ” ภาวะนี้แลที่อยู่ในสภาพของ“พีชนิยาม”ไม่มีทุกข์-

ไม่มีสุข ภาวะที่“ไม่มีทุกข์-ไม่มีสุข”เช่นนี้เอง คือ “อารมณ์นิพพาน”

 พระพุทธเจ้าทรงให้อปัุชฌาย์ต้องส่ังสอน“มูลกรรมฐาน ๕”ให้

แก่ลกูศิษย์ผู้ท่ีเป็นสัทธวิหิาริกเป็นบทแรกเมือ่เริม่บวชเป็นภิกษุของ
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พทุธ ซึง่จะต้องแยก“กาย”เป็น“จติ”ออกได้อย่างรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้ริง ให้ 

“สัมมาทฏิฐ”ิ ไม่เช่นนัน้“กายในกาย”ก็ไม่สามารถหลดุพ้นจากกเิลส

 เมือ่ภาคภายนอกคือ ภาค“กาย”ท�าจติให้เป็น“นพิพาน”ได้แล้ว 

จึงจะ“ท�าจิตในจิต(มนสิกโรติ)”ส่วนท่ีเหลือภายในให้เป็นหลุดพ้นจาก 

“กิเลส”ต่อไปเป็นล�าดับๆ  จะไม่ลัดขั้นตอนเป็นอันขาด

 ความเป็น“กาย”จะไม่ขาดจากความมี“จติ-มโน-วญิญาณ”เป็น

อันขาด ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใดๆ

 และแม้จะอยู่ในภาวะที่เหลือ“กิเลสเฉพาะ”ส่วนของ“จิต- 

มโน-วิญญาณ”ภายใน ท่ีเก่ียวข้องอยู่กับ“กาย”น้อยนิดเท่าใด ก็

ขาด“ดิน-น�้า-ไฟ-ลม”ที่เป็น“ภายนอก”ไม่ได้  จึงจะชื่อว่า“กาย” 

 ภาวะ“กาย”ต้องมี“รูปกับนาม”เป็นต้น คือ“ธรรมะ ๒”ตลอด  

 “กาย”ต้องเป็นภาวะ ๒ เสมอ(เทฺว ธัมมา) แม้“กิเลสกาย

ภายนอกอันคือกามคุณ ๕”จะ“ดับ”ได้แล้ว แต่คนผู้นี้ก็ยังเป็นคนที่

มี“จิตนยิาม”อยู่นะ ยงัมีชวีติสมัผสัสมัพนัธ์ภายนอกและมจิีตภายใน

ท�างานอยู ่เพยีงแต่“กเิลสกาม(ซึง่คอืนามธรรม)ทีเ่กีย่วกบัภายนอก” 

เท่านั้นที่“ดับ”ไป แต่ชีวิตก็ยังมี“ภายนอกกับภายในอยู่นั่นเอง 

 เพราะฉะนั้น ค�าว่า“กาย”ก็ต้องมี“ธรรม ๒”คือ “รูปกับนาม” 

หรือ“ภายนอกกับภายใน”อยู่เสมอ  ขาดกันและกันไม่ได้

 กล่าวคือ “รูป”ได้แก่ สิ่งที่ถูกรู้ แม้แต่เป็น“จิต-เจตสิก” 

หรือ“มโน-วิญญาณ”ก็อยู่ในสภาวะที่“ถูกรู้”(object)คือ “รูป”ได้

 ซึ่งจะมีความเป็น“นาม”เป็น“ผู้รู้”ท�างานอยู่ใน“กาย”  

 “นาม”ได้แก่ ตัวธาตุรู้หรือตัวประธานที่เป็น“ผู้รู้”(subject)

 แต่“อุตุนิยาม”ไม่มี“ธาตุที่รู้”เลย มีภาวะเพียงแค่“ธาตุวัตถุ”
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 “อุตุนิยาม”จึงเป็น“ธาตุ”ที่ไม่นับว่ามีความเป็น“กาย”

 แม้“พีชนิยาม”ก็ยังไม่นับว่า ในสังขาร”ของมันมี“กาย”หรือ

มี“ธาตุนาม”ร่วมอยู่ด้วย นับเป็นแค่“ธาตุก�าหนดส�าคัญมั่นหมาย” 

 การก�าหนดส�าคัญมั่นหมายของ“พีชนิยาม” จึงนับเป็นเพียง 

“สัญญา”ของ“ชีวะ”ที่อยู่ขั้น“พืช” ยึด“ตัวตน(ISH)” แต่ยึดไม่ถึงขั้น 

self (ยัง selfish ไม่เป็น) เป็นได้แค่“ตวัตน”ของ“ธาตชุวีะ”ขัน้ cell ยงั

ไม่เรียก“นาม” ยังไม่เรียกธาตุที่มี“กาย” แน่นอนไม่มี“เวทนา”แน่  

 นั่นคือ แค่เป็นเพียง“ชีวะ“ของ“ธาตุ”ที่ยัง“ไม่ทุกข์-ไม่สุข”

 ฉะนี้เอง “สังขาร”ที่มีแค่“สัญญาครอง” ยังไม่ใช่“สังขาร”ที่

มี“วิญญาณครอง” เพราะเป็น“สังขาร”ยังไม่มี“สสัมภาระ”ถึงขั้น

เป็น“เวทนา”หรือเป็น“อารมณ์หรืออาการรู้สึก” ที่เป็น“ทุกข์-สุข”

 “สังขาร”แค่“สัญญาครอง”นี้เอง คือ เป้าประเด็นส�าคัญที่

พระพทุธเจ้าสามารถน�ามา“จดัการปรงุแต่งจติ(ท�าใจในใจ)ของตน”คอื 

“อภสิงัขาร”ส�าเรจ็ได้ถงึขัน้“ปญุญาภสิงัขาร” ซ่ึงส�าเร็จผลข้ัน“บุญ”

 “ปุญญาภิสังขาร”คือ สามารถจัดการปรับแต่งจิตใจของตน

ได้ถึงขั้นมี“การท�าใจในใจ(มนสิการ)”ให้เกิดพลังงาน“ก�าจัดกิเลส” 

ส�าเร็จนิรันดรได้แท้จริง ครบกระบวนการ“อภิสังขาร ๓”สัมบูรณ์ 

 ซึ่งต้องอาศัย“ธาตุรู้”ที่มีความสามารถพิเศษขั้น“โลกุตรจิต”

 “พีชนิยาม”ไม่สามารถแน่ๆ แม้แต่“จิตนิยาม”ที่ยังไม่มี“ภูมิ 

ปัญญาสูงเข้าขั้นโลกุตระ”ก็ไม่สามารถก�าจัด“กิเลส”แบบพุทธได้

 ผู้จะก�าจัด“กิเลส”ในจิตได้ จึงต้องมี“ธาตุรู้”ถึงขั้น“นาม”

 แต่“วัตถุ”หรือ“ดิน,น�้า,ไฟ,ลม”เอง มันรู้อะไรไม่ได้ มันจึงไม่มี

สิทธิ์เป็น“นาม”เลย ดิน,น�้า,ไฟ,ลมจึงเป็น“รูป”ได้ถ่ายเดียว
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“จิต-มโน-วิญญาณ”

หรือ“จิตทั้งหลาย-เจตสิกทั้งหลาย”นั้น

เป็น“นาม”แท้ๆแต่ก็มีโอกาสเป็น“รูป”	

คือ	มีโอกาสอยู่ในฐานะ“ถูกรู้”	

คือ	เป็น“รูป”ได้ด้วย	

ซึ่งเป็นไปตาม“กาละ-เทศะ-ฐานะ”
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 ส่วน“จิต-มโน-วิญญาณ”หรือ“จิตทั้งหลาย-เจตสิกทั้งหลาย” 

นั้นเป็น“นาม”แท้ๆแต่ก็มีโอกาสเป็น“รูป” คือ มีโอกาสอยู่ในฐานะ 

“ถูกรู้” คือ เป็น“รูป”ได้ด้วย ซึ่งเป็นไปตาม“กาละ-เทศะ-ฐานะ”

 ฉะนี้คือ ผู้มีความรู้เท่าทัน“ความเกิด-ความดับ” และเป็นผู้

ท�าความเกิด-ความดับขั้น“สิริมหามายา” ได้อย่างสัมมาทิฏฐิ

 ความชัดเจนนี้พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่า “ร่างกายอันเป็น

ที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้”(จาตุมหาภูติสมิง กายสมิง) แม้ปุถุชนผู้มิได้

ฟังมิได้สดับค�าสอนของพทุธ จะพงึเบือ่หน่ายบ้าง คลายก�าหนัดบ้าง 

หลุดพ้นบ้าง ก็ยังได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร 

 เพราะเหตุว่า ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดี 

การตายก็ดี ของ“ร่างกาย”อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้(จาตุ

มหาภูติกัสสะ กายสัสะ)นี ้ย่อมปรากฏ ปถุชุนคนทัง้หลายแม้ผูไ้ม่เคยได้ยนิ

ได้ฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็ตาม ก็ยังเบื่อหน่ายบ้างคลาย

ก�าหนดับ้าง หลุดพ้นบ้างใน“ร่าง”หรือ“กาย”อนัหมายเอาแต่ดนิน�า้

ไฟลมภายนอกที่ประชุมกันอยู่นี้ โดยไม่เคยหรือไม่ต้องเรียนรู้ธรรม

ของพระพุทธเจ้า เขาก็เบื่อ“ร่าง”นี้ได้ แม้คนผู้ยัง“อวิชชา”

 ส่วน“จติ”นัน้ หากไม่ได้เรยีนรูท้ฤษฎีอนัเป็น“ความตรัสรู้”ของ

พระพุทธเจ้าที่สัมมาทิฏฐิจริง จากพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือจากผู้

ได้สัมมาทิฏฐิมาจริงและปฏิบัติมีมรรคผลเป็นของตนเอง มาบอก

มาสอนแล้วละก็ จะไม่สามารถเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด หรือหลุด

พ้นกันได้เลย เพราะ“ธาตุรู้”ยังไม่สัมมาทิฏฐิถึงขั้น“ปัญญา” 

 ผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง สัมมาทิฏฐิ-สัมมาปฏิบัติ-สัมมาปฏิเวธจน

กระทั่งมี“จรณสมบัติ-วิชชาสมบัติ”เกิดขึ้นในตนจริง จึงจะรู้แจ้งรู้
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จริงค�าตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่า...  

 “แต่ตถาคตเรียก‘กาย’อนัเป็นท่ีประชุมแห่งมหาภตูทัง้ ๔ นีว่้า 

จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง” อย่างไม่งง ไม่สงสัยเลย

 เพราะมี“ธาตุรู้”สัมมาทิฏฐิถึงขั้น“ปัญญา” พ้นอวิชชา

 ซ่ึงเป็นผู้ได้ปฏิบัติความเป็น“กายในกาย” จนกระท่ังเห็นแจ้ง 

“เวทนาในกาย-จิตในกาย-ธรรมในกาย”ได้อย่างแจ่มแจ้งเป็นจริง

 จึงไม่งุนงงสงสัย หรือไม่ฉงนฉงายใดๆ กับความเป็น“กาย”ที่

เป็น“จติบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง”แต่อย่างใดเลย แม้“เวทนา”บ้าง

 พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า... 

 “ปุถุชนผู้มิได้สดับ จึงไม่อาจเบื่อหน่าย ไม่อาจคลายก�าหนัด 

ไม่อาจหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร

 เพราะว่าจิตเป็นต้นนี้ อันปุถุชนมิได้สดับ รวบรัดถือไว้ด้วย

ตัณหา ยึดถือด้วยทิฏฐิ ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตน

ของเรา ดังนี้ ตลอดกาลช้านานฉะนั้น ปุถุชนผู้มิได้สดับ จึงไม่อาจ

จะเบื่อหน่าย ไม่อาจจะคลายก�าหนัด ไม่อาจหลุดพ้นในจิตเป็นต้น

นั้นได้เลย”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐)

 ก็ในเมื่อ“จิต”อันเป็นต้นตอ อันเป็นประธาน(มโนปุพพังคมา ธัมมา 

มโนเสฏฐา มโนมยา) ของทั้งสิ่งทั้งปวงไม่เกิดไม่เป็นมาก่อน อะไรที่เป็น

ตัวตามมา จะเกิดตามได้อย่างไร

 เพราะเหตฉุะนีแ้ล คนผู้จะเบือ่ใน“จติ-มโน-วญิญาณ” จะหน่าย

คลายก�าหนดั จึงต้องรู้จกัรูแ้จ้งรู้จริงในความเป็น“ภาวะ”(ปรากฏ)ขึ้น

และมีอยู่จริงในปัจจุบันท่ีเป็น“ความจริง”โดยเฉพาะ“จิต-มโน-

วญิญาณ”ทีเ่ราสามารถร่วมรู้กันอยูเ่ป็น“ปัจจบุนั”พสิจูน์กนัได้โต้งๆ
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หลัดๆโทนโท่นี้

 “ความจริง”นี ้ยืนยันอยู่ เป็นหนึง่เดยีวกค็อื “ปัจจบุนั”เท่านัน้ 

ในภาวะ ๓ ของโลก ที่เป็น“อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต”  

 เพราะอดีตก็คือ ภาวะท่ีผ่านไปหายไปแล้ว ผ่านปัจจุบันไป 

แล้ว กลายเป็น“อดีต”ไปแล้ว ส่วนอนาคตคือภาวะที่อยู่ข้างหน้า 

ยังมาไม่ถึง เพราะฉะนั้น“อนาคต”หรือ“อดีต”มันก็เป็นภาวะที่ไม่มี

ยืนยันปรากฏให้ตนสัมผัสอยู่ ณ บัดนี้ โดยตนและผู้อื่นไม่สามารถ

มีการสัมผัสรู้ ด้วยตาหูจมูกกายของเขาเหมือนกันได้ อย่างยืนยัน

อยู่หลัดๆโทนโท่โต้งๆ  เป็น“ปัจจุบัน”นั่นเทียว

 จึงไม่ชื่อว่า“การบรรลุธรรมอย่างปัจจุบันชาต(ิทิฏฐกาล)”

 “ปัจจุบัน”จึงเป็นความ“มี”ยิ่งกว่า“อดีต-อนาคต” แท้จริง 

 ดังนั้น เว้นจาก“ภาวะ ๓”นี้อันได้แก่ “อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต” 

แล้ว กไ็ม่มอีะไร“ม”ีเลยในจกัรวาล หรอืในมหาเอกภพ หรอืในทีไ่หนๆ

 เพราะเว้น“อดตี-ปัจจบุนั-อนาคต”แล้ว นัน่คอื อะไรๆก็“ไม่ม”ี 

หรอก ใน“กาล”หรือในโลกมหาเอกภพ 

 ในประดาภาวะที่“มี”กับ“ไม่มี” ก็คือ“ปัจจุบัน”น่ันเองที่เป็น 

“ความจรงิ”เพียงหนึง่เดยีว ที“่ม”ีและ“จรงิ”ย่ิงกว่าภาวะอีกสองน้ัน

 หมดสิน้“ปัจจุบนั”แล้ว ก็คือ ไม่มอีะไรอกีแล้ว “ปัจจบุนั”เท่านัน้

ที่เป็นจริงที่สุด  หมด“ปัจจุบัน”นั้นไปก็คือ “๐”ทันทีส�าหรับผู้ ไม่มี”

 และจะเป็น“๑”สุดยอดเท่านั้น ไม่มีอะไรเทียบ ส�าหรับผู้

ยัง“มี”และจะอยู่กับ“ความมี”ท่ีเป็น“๑”นี้ ในด้าน“ยิ่งกว่าสุข(ปรมัง  

สุขัง)”ใน“ความเบิกบานยิ่ง(อภิปฺปโมทยังจิตตัง)”หรืออยู่“อุเบกขา(เฉยๆ)”

 ดังนั้น “ปัจจุบัน”ใดถ้าไม่มี“อุปจย(ความเกิดต่อ)” มีแต่“สันตติ
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(จุดกลางที่จะสืบต่อก็ได้ จะตัดจบก็ได้)” ปัจจุบันนั้นก็เป็นอันสั้นที่สุด

 ถ้าท�า“ความเร็ว”นี้ให้เร็วยิ่งกว่าแสง ผู้นั้นคือ ผู้ย้อนไปรู้จัก

อดีตได้มาก ชัดเจนยิ่ง มีลักษณะยิ่งๆ ตาม“สมรรถนะ”อันยิ่งๆนั้น

 ผูส้ามารถไปได้เร็วกว่าแสง ก็จะพบ“อดีต” แต่ผูท้ีม่“ีปัจจบุนั” 

แล้วไม่มี“สันตติ”ดับ“สันตติ”ลงใน“ปัจจุบัน”นั้น จึงเป็นผู้ที่หายไป

จากจักรวาลหรือเอกภพได้แท้  

 “ปัจจบุนั”จงึ“จรงิ-เรว็-ส้ัน-เล็ก”ยิง่กว่า“อดีต”ใดๆ โดยไม่ต้อง

พูดถึง“อนาคต”กันเลย เพราะ“อนาคต”จะเกิดไม่ได้เด็ดขาด ถ้าไม่

ผ่าน“ปัจจุบัน”นั้นๆ หากจบ“ปัจจุบัน”ลง ณ บัดใด เด็ดขาดนิรันดร 

ก็ไม่มี“อนาคต”ต่อไปอีกแล้ว

 “ปัจจุบัน”นั้นเป็น“ความจริง”กว่า“อดีต-อนาคต”ชัดๆฉะนี้   

 “ความจริง”เบื้องต้นและเบื้องสุดท้ายในโลก จึงสั้นและเร็ว 

ที่ยืนยันได้เต็มสุดยิ่งกว่า“ความจริงที่เป็นจริง”อื่นใดอันพึงมีในโลก 

 ใครเหน็“ความจรงิ”คอื “ปัจจบุนั”นีเ้องทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดมัย้เอ่ย?  

 เพราะฉะนั้น การรู้ การเรียนแบบพุทธ จึงไม่ต้องไปเสีย

ทุนรอน-ไม่ไปเสียแรง-ไม่ไปเสียเวลาเลย กับภาวะที่เป็น“อดีต” 

และ“อนาคต” อันไม่ใช่“ปัจจุบัน” ไม่มัวหลงงมอยู่กับอดีตหรือกับ

อนาคตให้สูญเปล่าอย่างโง่ๆแล้ว ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน 

“พรหมชาลสตูร” ซึง่ลึกซึง้สมบรูณ์ย่ิงในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ตัง้แต่

ข้อ ๑ จนถึงข้อสดุท้าย อ่านดูให้ละเอียดลออแตกฉานกันดีๆเถิด 

 ผู้ใดยังไปงมหลงอยู่กับ“อดีตกับอนาคต” พระพุทธเจ้าทรง

รวบรวมไว้ทั้งหมดที่เป็น“มิจฉาทิฏฐิ” มีถึง“๖๒ ทิฏฐิ”(ตามที่พระ 

พุทธเจ้าตรัสไว้ใน“พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ตั้งแต่ข้อ ๒๖ ไปจนถึงข้อ ๙๐”ทีเดียว) 
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 รวมไว้ทั้ง“ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ”ของผู้ที่ยังหลงผิด 

 ผู้หลงผิดใน“ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ”ก็คือ ผู้เข้าใจว่า ตน

ปฏิบัติใน“ปัจจุบันขณะ”นั้น เหมือนกันนี่นา! ได้แก่ผู้ปฏิบัติแบบ 

“หลับตา”สะกดจิตเข้าไปอยู่ใน“ภวังค์(องค์แห่งภพภายในจิตที่ไม่มีความรับ

รูท้างทวารภายนอก)”ในขณะปฏบิตันิัน่เอง กป็ฏบิตัอิยู่ใน“ปัจจบุนัขณะ” 

 และเขายัง“หลงผดิ” (๑)หลงกามเป็นนพิพาน (๒)หลงฌาน ๑ 

เป็นนิพพาน (๓)หลงฌาน ๒ เป็นนิพพาน (๔)หลงฌาน ๓ เป็น

นิพพาน (๕)หลงฌาน ๔ เป็นนิพพาน  

 ใช่.. มีนัยยะว่าเป็น“ปัจจุบันขณะ”เช่นกัน แต่“ปัจจุบันขณะ” 

แบบนั้น มันเป็นการปฏิบัติท่ีอยู่ในภาวะ“หลับตา”เข้าไป“รับรู้อยู่” 

แค่“ภพข้างในภายในจิต”ส่วนเดียวเท่านั้น 

 แต่ไม่มีข้างนอกที่“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย” ...ใช่มั้ยล่ะ?

 แบบนี้แหละที่เป็นการปฏิบัติของชาวเดียรถีย์ทั้งหลาย อัน

เป็นการ“หลงผิด”แท้ๆ ทิ้ง“ปัจจุบันขณะ”ซึ่งประกอบไปด้วย“จักษุ 

ปัญญา ญาณ วิชชา อาโลก” อันเป็นภาวะ“ภายนอก”ที่เป็นสามัญ

 จึงไม่ใช่“ปัจจุบันขณะ”ท่ีมี“การรับรู้”ถ้วนบริบูรณ์คนต่ืนเต็ม 

ตามปกติชีวิต“ตื่นๆ(ชาคริยา)” ครบ“ทวาร ๖”เป็นธรรมดาของคน ที่

ด�าเนินชีวิตอยู่ในเวลากลางวันอันไม่ใช่กลางคืน“เวลาหลับนอน” 

 พระพุทธเจ้าทรงใช้ศัพท์เรียกการปฏิบัติ“สมาธิ”แบบนั้นว่า 

“เจโตสมาธิ” อันไม่ใช่“สัมมาสมาธิ”ตามแบบของพระพุทธเจ้า 

 แต่เป็น“สมาธิ”ของคนผู ้ปฏิบัติแบบสาย“ศรัทธา” หรือ 

สาย“เจโต” ที่ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติท�าแต่“แบบหลับตาเข้าสมาธิ” 

อันเรียกว่าสมาธิแบบ“เจโตสมาธิ” ซ่ึง“เข้าสมาธิ-ออกสมาธิ”อยู่
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แล้วๆเล่าๆ มันจึงแตกต่างจาก“สัมมาสมาธิ”ที่ไม่ต้องออกๆ-เข้าๆ

 เพราะ“สัมมาสมาธ”ินัน้คือ “จติ”ท่ีถูกช�าระกเิลสออกไป ตาม

หลัก“มรรค ๗ องค์”หรือด้วยการปฏิบัต“ิจรณะ ๑๕ วิชชา ๘”ได้

ส�าเรจ็เป็นล�าดบัๆ จนกระท่ังสะอาดแล้วก็ผนกึควบแน่นกนัตกผลกึ

รวมลงเป็น“จิตตั้งมั่นแล้ว”เรียกด้วยพยัญชนะว่า “สมาหิต-สมาหิโต”

 ซ่ึงเกดิจากกระบวนการของ“จรณะ ๑๕ วชิชา ๘” แล้วส�าเรจ็

เป็น“จิตสะอาด” เจริญขึ้นๆเป็น“สมาธิ”กระทั่งเรียกว่า“สมาหิต” 

แปลว่า “จิตที่ตั้งมั่นแล้ว”

 “สมาหิตจิต”คือ จิตที่ถึงขั้น“อนุตตรจิต”ตามขั้นตอนของ 

“เจโตปรยิญาณ ๑๖” ซึง่จะเจริญสูงเป็น“วิมตุตจติ”บรบิรูณ์ถงึท่ีสดุ

 ตามกระบวนการ“เจโตปรยิญาณ ๑๖” ได้แก่ “สราคะ-สโทสะ-

สโมหะ-วีตราคะ-วีตโทสะ-วีตโมหะ-สังขิตตังจิตตัง-วิกขิตตังจิต

ตัง-มหัคตจิต-อมหัคคตจิต-สอุตตรจิต-อนุตตรจิต-สมาหิตัง- 

อสมาหิตัง-วิมุตติ-อวิมุตติ” ซึ่งเป็น“แผนที่หรือแผนผัง”ที่บอกแจ้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมอย่างครบครัน ใช้ตรวจสอบ“สภาวธรรม” 

เท่าที่ผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติมีผลหรือไม่ อย่างไร จนบริบูรณ์จบถ้วนสิ้น

 อันไม่ใช่เกิดจากการ“หลับตา”สะกดจิตเข้าไปๆให้เป็น“จิต 

ตั้งมั่น”แบบเดียรถีย์ ที่มีกันดาษดื่นมากหลายในแบบโลกีย์สามัญ 

 แต่เป็นโลกุตระที่มีขั้นตอนตามล�าดับ“เจโตปริยญาณ ๑๖”  

อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ลืมตา”ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันธรรมดานี่เอง

 ซึง่“สมัมาทฏิฐ”ิแบบพทุธนีจ้ะไม่นยิม“หลบัตา”ปฏบิตั ิเพราะ

ถ้า“หลับตา”จะไมม่“ีปจัจบุัน”ทีย่ืนยนักับคนใดใครอืน่ใหม้าสมัผสัดู 

สัมผัสเห็นใน“ปัจจุบัน”ร่วมกันโต้งๆหลัดๆด้วยกันได้ 
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 หาก“หลับตา”ปฏิบัตินั้นมันก�าจัดกิเลสที่เกิดจากภายนอก ๕ 

ทวารให้สะอาดบริสุทธิ์ส�าเร็จเป็น“สมาหิต”ไม่ได้เลย  

 เรียนภาวะที่มี“ปัจจุบัน”นี้แล จะรู้ยิ่งทุกสิ่งอย่างได้ครบหมด

 แต่อย่าหลงปัจจุบัน แล้วตีท้ิง-ลบหลู่หรือประมาทอดีตและ

อนาคตเป็นอันขาด แม้แต่“หลับตา”ปฏบิติันีเ้องกม็อีปุการะมากถ้า

สัมมาทิฏฐิ ไม่เช่นนั้น คุณจะแย่ที่สุดโง่ที่สุดและไร้ค่าท่ีสุด หรือ 

คุณจะสูญเสียทุกอย่าง ชนิดที่ไม่มีอะไรจะเสียได้เท่าอีกแล้ว ใน 

ภาวะที่เรียกว่า ความฉิบหายทั้งมหาเอกภพ

 พระพุทธเจ้าจึงสรุป“ความจริง”ท่ีย่ิงใหญ่นี้ไว้ใน“พรหมชาล

สูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ สูตรที่ ๑) ว่า ในวิธีปฏิบัตินั้น การ“หลับตา” 

ท�าสมาธิหรือเข้าไปเรียนรู้แต่ใน“ภพภายใน”น้ัน ถ้าไม่มีการรับรู้

ภายนอกด้วยและมภีายในด้วย พร้อมกนัไปกบัปัจจบุนั กจ็ะงมเรียน

รู้อยู่แต่กับ“อดีต”(ปุพพันต) ภาวะที่ผ่านไปแล้ว สามารถระลึกรู้ได้

จาก“สัญญา”(ความจ�า)ที่บันทึกไว้ในอนุสัยนี่หนึ่ง

 ภาวะที่เป็น“อดีต”นี้ทั้งหมดทั้งสิ้นมี ๑๘ ลักษณะเท่าน้ัน ไม่มี 

“อดีต”ใดเกินกว่านี้ไปได้ พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้หนักแน่น

 และอีกหนึ่งคือ “อนาคต” ซ่ึงภาวะอนาคตนั้นท้ังหมดทั้งสิ้น 

มี ๔๔ ลกัษณะ คนมกัหลงเพ้อไปกับ“อนาคต”(อปรันต)ทีฝั่นกนัได้ง่าย 

 และ“อนาคต”ก็สามารถก�าหนดได้จาก“สัญญา”ที่ส�าคัญมั่น

หมายเอาเองปั้นเป็น“มโนมยอัตตา”(สมัยนี้เรียกสั้นๆว่า“มโน”นั่นแหละ) 

 หรือคือ“กาย ๓”ท่ีผู้มิจฉาทิฏฐิสามารถสร้าง“นิรมานกาย” 

ด้วยอวิชชา ซึ่งเป็นภาวะ“อนาคต”(อปรันต) คิดอะไรก็ได้ หวังไป ฝัน

เพ้อไป ก็เคยท�ากันมาแล้วทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง ตามแต่จะเคย



250 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

หวัง เคยฝัน อันเป็นภาวะ“อนาคต” ซึ่งมีทั้งหมด ๔๔ ลักษณะ

 เพราะภาวะ“อนาคต”นี้พระพุทธเจ้าทรงรวมเอา“ทิฏฐธรรม 

นิพพานทิฏฐิ ๕”ที่ผู้อวิชชาหลงผิดเอา“ตักกี โหติ วิมังสี” คือ การ

หลงเข้าใจว่า“นิพพาน”คือ ภาวะที่ตนถือเป็น“ปรมัง สุขัง”ส�าหรับ

ตนนั่นเอง ไม่ว่า“กามคุณ ทางตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย”นี้ ๑ และฌาน 

๑-๒-๓-๔”อีก ๔ ต่างล้วนหลงกันว่า เป็น“ความสุขจริง”ที่ตนอาศัย

เสพในชีวิต  หลงยึดว่า “อารมณ์สุข”ที่ได้จาก“กาม” ได้จาก“ฌาน

ทั้ง ๔”นี้ว่า เป็น“นิพพาน ๕”

 โดยเหมาเอา“อารมณ์สขุ”นัน้ว่าเป็นจรงิ ความรู้สึกของตนมนั

เสพรสเป็น“สขุ”จริงๆ ตัง้แต่ขนาดอ่อนเบาบางไปจนกระทัง่ถงึ“สขุ 

อย่างยิ่ง”(ปรมัง สุขัง)นั้นแหละ เขาก็พอใจยินดีใน“สุข”ทั้งนั้น

 นี่คือ “ความจริง”(สัจจะ)ในโลกียารมณ์ของปุถุชน แต่เป็น 

“ความเท็จ”(อลิกะ)ในอารมณ์หรือในความรู้สึกของอาริยชน

 “กามคณุ ๕”กดี็ “ฌาน ๑”กดี็ “ฌาน ๒”กด็ ี“ฌาน ๓”กดี็ “ฌาน ๔” 

ก็ดี ผู ้ใดยึดเอาแต่ละ“กามคุณ” หรือแต่ละ“ฌาน”นั้นๆว่า“สุข” 

เขากจ็ะได้เสพ“รสสขุ”ทีม่“ีทกุข์”เป็น“คูห่”ูเท่าท่ีเขา“ยึด(อุปาทาน)” 

ซึ่งเป็นภาวะของ“เทฺว”อันยังตีไม่แตกแยก“ภาวะ ๒”ออกไม่ได้

 นี้คือ“โลกียารมณ์”ทั้งหมด อันมี“กามคุณ ๕”กับ“ฌาน ๔”ไง

 ปุถุชนเห็นว่า มันเป็น“ของจริง”(สัจจะ)เขาก็หลงติดหลงเสพ 

 ส่วนอารยิชนเหน็ว่า มนัเป็น“ของเทจ็”(อลกิะ) มนัไม่เทีย่ง(อนจิจงั) 

มนัเป็น“ทุกข์แท้ๆท่ีมาจากเหต”ุ(ทกุขงั) ใครดบั“เหต”ุแห่งทกุข์นัน้ได้

จริง มันก็ไม่มีตัวตน(อนัตตา)นั้นๆจริง จึง“หลุดพ้นภาวะ”นั้นๆไปได้

จริงๆ
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 “เหตุ”น้ันก็คือ “อุปาทาน”นี่เองที่คนผู้ใดผู้น้ันได้สะสมด้วย 

“มจิฉาทฏิฐ”ิเป็น“อวชิชา”ของตน โดยหลง“ยึดถอื(อุปาทาน)”มาผดิๆ

ว่า มันเป็น“ของควรเสพ” หลงกันมานานกระทั่งถึงวันนี้

 ซึ่งแท้ๆจริงๆแล้ว “สุขจากได้เสพกาม” หรือ“สุขได้บ�าเรอ

อัตตา”นั้นมันเป็น“เท็จ(อลิกะ)” มันไม่เที่ยง มันไม่คงอยู่ มันคือ 

มายา ที่หลอกคนให้หัวปั่น ให้หลงติด แล้วก็หลงแย่งกัน ท�าร้าย

ท�าลายกัน มีอวิชชา เพราะตกเป็นทาส“กาม” เป็นทาส“อัตตา” 

 มันคอื“ความสญูเสยี”ของคนทีโ่ง่เง่าเลวร้าย ให้เสียเวลา เสีย

แรงงาน เสียทุนรอน มันเป็นแค่“บ�าเรออารมณ์”แล้วก็ผ่านไป ไม่

เกิดสาระอันใดเลย เป็นแค่“สมมุติกันขึ้นมา”ว่า“สุข” แล้วหลงกัน

ว่า น่าได้ น่ามี น่าเป็น(สุภ) ซึ่งเป็น“ความวิปลาส”โดยแท้ 

 “สุข”ไม่ใช่“ความจริง”เลย มันคืออารมณ์สมมุติขึ้นมาเสพ

 “สุข”มันมีส�าหรับผู้ที่ยังมี“อุปาทาน”อยู่เท่านั้น    

 “สุข”มันคือ “อุปาทาน”แท้ๆ ไม่ว่า“สุข”จากการเสพ“กาม” 

หรือ“สุข”จากการได้มาเป็น“อัตตา”ที่บ�าเรอใจตนเอง

 ส�าหรบัผู้ท่ีไม่ม“ีอปุาทาน”ท้ังใน“กาม”ใน“อตัตา”ได้จรงิ คอืผู้

สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะทั้ง ๒ น้ีด้วย“ธาตุรู้โลกุตระ”ที่ชื่อ

ว่า“ปัญญา” ซึ่งเป็น“ธาตุรู้”ที่วิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)ของอาริยบุคคล 

จึงหลุดพ้นจาก“มายา”ที่หลงว่าเป็น“สุข”ก็พ้นคู่หูคือ“ทุกข์”ไปด้วย 

 เพราะ“สุขกับทุกข์”คือ “ภาวะ ๒”ที่“เทฺวนิยม”หลงติดยึดกัน

อยู่ โดยเฉพาะ“สุข”นั้น หลงเป็น“สุขนิยม”นิรันดรกันทีเดียว

 เป็น“สวรรค์” เป็นแดนพระเจ้า เป็นแดน“เทฺว”ที่ตีไม่แตก

  ทัง้“กาม”ทัง้“อตัตา”จงึยงัเป็น“ภพ”เป็น“ชาต”ิในผูเ้ป็น“เทวฺ”
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 “กาม”ก็ดี “ฌาน”ก็ดี เป็น“อาการ”ที่เกิดในจิตของผู้“มิจฉา

ทิฏฐิ” ผู้ยังเป็น“เทฺว”อยู่ ว่าเป็น“แดนสุข” ซึ่งคนผู้“หลงผิด”ก็เสพ

ทั้ง“กาม”เสพทั้ง“ฌาน” และติดได้ทั้ง“กาม”ติดได้ทั้ง“ฌาน” 

 จึงเป็นผู ้เสพติดใน“อุปาทาน”ว่า“สุข”ทั้งๆท่ีมันเป็น“เท็จ 

(อลิกะ)”แท้ๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า อาการของ“เวทนา(ความรู้สึก)” 

เช่นนี้ๆนี่แหละคือ“สุขัลลิกะ” แปลว่า “สุขที่เป็นความเท็จ” 

 เมื่อมันเป็น“ความเท็จ” มันก็ไม่ใช่“ความจริง”  แท้ๆมัน

เป็น“ความทุกข์”ที่หลอกหรือเป็น“มายา”อยู่ ในชื่อว่า“สุข”นี่ไง

 ขอลงในรายละเอียดเรื่องของ“กาม”กับ“ฌาน”นิดหน่อย  

 “ความเป็น-ความมี”ทั้ง“กาม”ทั้ง“ฌาน”นี้ คือ“ความเป็น-

ความมี”ที่แตกต่างกันอยู่คนละขั้วคนละอย่าง คนละสาระด้วยซ�้า

 “กาม”นั้นอย่างหนึ่ง  ส่วน“ฌาน”ก็อีกอย่างหนึ่ง 

 “กาม”คือ ความใคร่อยาก ทาง“ภายนอก” คือ“กามคุณ ๕”

 “กาม”นี้ต้องเรียนรู้จาก“สัมผัส”ภายนอกก่อน มาตามล�าดับ

 และ“ฌาน”นีแ้หละคอื ตวัการฆ่า“กามคณุ ๕”โดยตรงด้วยซ�า้ 

เป็น“อุณหธาตุ”ซึ่งเป็น“ธาตุไฟ”สามารถ“เผา”กิเลสทั้งทาง“กิเลส

ภายนอก(กามาวจร)”เป็นขั้นต้น แล้วจึงจะก�าจัด“กิเลสภายใน(รูปา 

วจร-อรูปาวจร)”ต่อไปตามล�าดับ นี้คือ“ฌานพุทธ”ที่สัมมาทิฏฐิ 

 แต่ถ้า“ฌานที่ไม่ใช่พุทธ” ฌานแบบโลกีย์ทั่วไปจะไม่ใช่“ไฟ” 

จึง“เผา”กิเลสไม่ได้ เพราะเป็นแค่“ฌาน”ชนิดที่ไม่มีความรู้ข้ัน 

“ปัญญา” มีแต่ความรู้“เฉโก” จึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้ง“ตัวตนหรือ

รูปนามที่เป็นกิเลส(กายกลิ)” ที่เป็น“สักกาย” ก็ก�าจัดกิเลสไม่ได้ 

 “ฌานที่ไม่ใช่พุทธ”ได้แค่สะกดจิตให้นิ่งๆ สงบๆ หยุดๆ คือใช้



253รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

วิธี“ระงับความเคลื่อนไหวของจิต” ให้“จิตหยุดอยู่น่ิงๆ”น้ีเองได้

อย่างเก่ง ก็สามารถสะกดไว้ให้ได้นานที่สุด นานเท่านาน กระทั่งไม่

อาจจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วัฏฏสงสาร” เพราะไม่รู ้จักรู้แจ้งความ

เป็น“อัตตา”ที่มีอยู่ใน“กาละ” หรือคือ“กรรม”ที่เป็นไปกับ“กาล” 

 จึงหลงว่า “ตัวตน”นี้มีนิรันดร ก็อยู่ใน“วัฏฏสงสาร”ตลอดไป 

 “เหตุ”เพราะไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิภาวะ“ตวัตน”หรือ“อัตตา”แล้ว

จัดการลดละ“อัตตา” หรือก�าจัดความเป็น“อัตตา”นี่เอง    

 พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเร่ือง“อัตตา(อาตมัน)”อันคือ“เทฺว” เรื่อง 

“ฌาน”อันคือ“ไฟ” เร่ือง“กาย”อันคือ“วิญญาณหรือนามรูป” และ

เรือ่ง“กาม” เป็นต้น อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริง แล้วสามารถสร้างพลงั งาน 

“ฌาน”ก�าจัด“อัตตา” ไล่เรียงไปตั้งแต่“กิเลสที่เป็นตัวตน”ขั้นต�่า

เบือ้งต้น“อบายภมู”ิ แล้วจงึก�าจดัความเป็นกเิลส“กามภมิู” หมดแล้ว

จึงจะก�าจัดกิเลสใน“รูปภูมิ”ไปตามล�าดับ กระทั่งที่สุดก�าจัดกิเลส

ใน“อรูปภูมิ”หมดสิ้น“อาสวะ”

 “กาม”คือ การหลงใคร่อยาก ภาวะที่สัมผัส“กามคุณ ๕” ซึ่ง

เป็นกิเลสอันเกิดจาก“สัมผัสภายนอก” เป็นกิเลสหยาบเบื้องต้น

 “กาม”คือ “กิเลส” ที่จะต้องถูกก�าจัดให้สิ้นไปจาก“จิตใจ”

 ส่วน“ฌาน”นั้นคือ พลังงานจิตท่ีมีคุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)

ขัน้“อณุหธาตุ”ท่ีเรียกช่ือในภาษาไทยว่า“ไฟ” นีค้อื“ฌาน”ของพทุธ

 ส่วน“ฌาน”เดียรถีย์ หรือ“ฌาน”ท่ีมจิฉาทฏิฐิไปจากของพทุธ 

นั้นไม่ใช่“พลังงานจิตที่เป็นไฟ” แต่เป็นเพียง“ความเพ่ง-การสะกด

ลงไป”เท่านั้น จึงไม่มีคุณภาพที่สามารถ“เผา”กิเลส” มีแต่กดกิเลส

เข้าไปในจิตให้แน่นเข้าๆ หรือให้กิเลสหายลึกเข้าไปๆยิ่งๆเท่านั้น
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 “ฌาน”จงึมี ๒ แบบ “ฌานโลกียะ”ท่ีมีกันอยูด่าษด่ืนเป็นสาธารณะ

นั้นแบบหนึ่ง นี้คือ“ฌานมิจฉาทิฏฐิ”ไม่ใช่พุทธ กับ“ฌานโลกุตระ” 

ทีเ่ปน็ของพุทธ มีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้น ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง 

 “ฌาน”ของพทุธที“่สมัมาทฏิฐ”ิเป็น“ฌาน”ท่ีเกดิใน“จรณะ ๑๕ 

วิชชา ๘”หรือเกิดจากการปฏิบัติ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”     

 โดยเฉพาะ “ฌาน”ท่ี“สัมมาทิฏฐิ”นั้นมันเป็น“พลังงานจิตที่

วิเศษ”เป็น“ไฟวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)”ที่ใช้“เผา”กิเลสโดยตรงใน

ศาสนาพุทธทีเดียว ส่วน“ฌาน”ที่ไม่ใช่ของพุทธ“เผา”กิเลสไม่ได้

 เพราะ“ฌาน”เดียรถีย์ ไม่ใช่“พลังงานอุณหธาตุ”หรือ“ไฟ”

 เมือ่ชาวพทุธ“มจิฉาทฏิฐ”ิไปเอา“ฌาน”ของเดยีรถย์ีมาปฏบิตัิ

กันอย่างหลงผิดถนัดถนี่ว่า เป็น“ฌาน”ของพุทธ ชาวพุทธทุกวันนี้

จึง“เสื่อม”จากศาสนาพุทธหนัก ดังที่เป็นและเห็นกันอยู่

 คนผู“้อวชิชา”ทัง้หลายต่างกห็ลงผดิ“ยดึตดิ”ทัง้กาม-ทัง้ฌาน

โลกีย์”ตั้งหน้าตั้งตาสร้าง“กาม”สร้าง”ฌาน(โลกีย์)”ใส่ตนงมงายจัด

 “กาม”นัน้ปถุชุนหลงสร้างกนัอยูเ่ป็นปกตสิามญัคนท่ัวไป ตาม

ภูมิโลกีย์ที่มี“อวิชชา” อย่างไม่ประสีประสาธรรมดาเต็มโลก 

 ส่วน“ฌานที่เป็นโลกีย์”ก็เป็นคนอีกหมู่หนึ่งที่หลงสร้างใส่ตน 

อยู่อย่างมิจฉาทิฏฐิ ก็มีดื่นดาษตามประสา“เทฺวนิยม”คนปุถุชน

 ซึ่ง“กาม”นั้นเกี่ยวกับภายนอก แต่“ฌาน”นั้นเกี่ยวกับภายใน 

 ผู้ที่ได้“กาม”ก็ดี ได้“ฌาน(โลกีย์)”ก็ดี ต่างหลงเสพติด“ทั้งกาม-

ทั้งฌาน”อยู่นั้น ก็เพราะ“อวิชชา” ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”ในทั้ง ๒ อย่าง

 ทั้งๆที่“กาม”นั้นคือ “ความใคร่ ความอยาก”แท้ๆ 

 “กาม”นี้เป็นไวพจน์ของ“ตัณหา”ด้วยซ�้า
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 ส่วน“ฌาน”นั้นก็หลงว่าเป็น“ความสุขเย็น”จึงหลง“เสพ”

 “ฌาน”ของพุทธนี้เป็น“อจินไตย” เรียนรู้จากปุถุชนด่ืนดาษ 

หรือขบคิดเอาตามประสาโลกีย์ง่ายๆไม่ได้

 ต้องเรียนรู้จาก“สัตตบุรุษ” หรือจากผู้สัมมาทิฏฐิแท้ที่อยู่ใน

ฐานะครูผู้มี“ปัญญา ๘” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในพระ

ไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ตั้งแต่ข้อ ๙๒

 “ฌาน”ทีเ่ป็นแบบพทุธต้องม“ีปัญญา” และ“ปัญญา”นัน้กค็อื 

“ปัญญา ๘”นี่เอง

 “ฌาน”ที่เป็นแบบพุทธมี“ปัญญา”จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ความเป็น“เทฺว” และก�าจัดให้เป็น“อเทฺว”ได้ส�าเร็จบริบูรณ์

 “ฌาน”ท่ีเป็นแบบพุทธจึงเรียกว่า “อเทฺวนิยม” ส่วนผู้ที่ยัง

มี“ฌาน”ไม่เป็นแบบพุทธก็ยังไม่มี“ปัญญา” ยังไม่เป็น“โลกุตระ” 

 “ฌาน”ของ“เทฺวนิยม”ทั้งหลายที่เป็น“โลกียะ”น้ันมีอยู่เป็น

สาธารณะของปุถุชนประจ�าโลก ซึ่งไม่ใช่“ฌานแบบโลกุตระ”

 ส่วน“ฌานโลกุตระ”นั้นคือ “พลังงานจิต”ที่คุณสมบัติเป็น 

“ไฟ”ท�าหน้าที่“เผากิเลส” ซึ่งผู้มี“ปัญญา”หรือมี“วิชชา”อันเป็น

โลกุตระของพุทธเท่านั้น สร้างขึ้นมาส�าเร็จได้อย่างวิเศษ

 แต่ผู้ที่ยังเป็นโลกียะอยู่ทั้งหลายส่วนใหญ่ในโลกน้ัน“ฌาน” 

ไม่ใช่“ไฟ” ไม่มีการ“เผากิเลส” ฌานโลกีย์“เผา”กิเลสไม่เป็น

 เมื่อ“ฌาน”ท�าหน้าที่เผากิเลสได้ผลก็เรียกว่า“บุญ”

 “ฌาน”กับ“บุญ”จึงเป็นเหตุท�าให้“กิเลส”ลดไป หมดสิ้นไป

 “กิเลส”หมดส้ินไปก็เรียกว่า “บุญ” คนผู้สามารถท�าหน้าที่

ช�าระกิเลสจากสันดานส�าเร็จนี้แหละคือ ผู้ก�าจัดมายา“สุข-ทุกข์”  
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ด้วย“ธาตุรู้โลกุตระ”ที่เรียกด้วยพยัญชนะว่า “ปัญญา”

 “ทุกข์-สุข”ก็หายไปจากจิตของผู้บรรลุธรรมแบบพุทธได้ 

เรียก“อาการไม่สุข-ไม่ทุกข(์อทุกขมสุข)”นี้ว่า “อุเบกขา”

 อาการจิตที่เป็น“อุเบกขาเวทนา”นี้จึงเป็นการ“หลุดพ้นจาก

ความเท็จ” ฉะนี้คือ ผู้บรรลุ“ความจริง”ขั้น“นิพพาน”ของพุทธ ซึ่ง

เป็น“ปรมัตถสัจจะ” คือ ความจริงยิ่งใหญ่ ที่ปุถุชนยังไม่รู้

 “ทุกข์-สุข”ไม่ใช่“ความจริง” มันเป็น“มายา”ที่ผู้รู้สึกต่างยึด 

ภาวะ“ขณะสมัผสั”ของ“รปูกบันาม”นัน้ๆเท่าน้ัน ที“่สัญญา”ก�าหนด

รู้หมายรู้ในขณะมีตาหรือหูหรือจมูกหรือล้ินหรือกายที่“สัมผัส”รูป

หรือเสียงหรือกล่ินหรือรสหรือโผฏฐัพพะกันนั้น แล้วแต่ละคนก็

เกิด“อาการ”ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจใน“กามคุณ ๕”นั้นๆกันไปเอง  

ผู้ชอบก็สุข ผู้ไม่ชอบก็ทุกข์  ต่างสมมุติขึ้นมาเองของใครของมัน 

 ล้วนเป็นอาการของ“จิตในจิต”ของแต่ละคนภายในท่ีสัมผัส

เอง ส่วนที่เป็น“ความรู้สึก”เฉพาะภายในนี้แลคือ “อัตตา”ก็เฉพาะ

ของใครของมัน ที่เป็น“กิลมัตถะ” คือ ความล�าบากเฉพาะตน ที่จะ

ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความยังมีอยู่หรือไม่มีภาวะนั้น”ของตนๆ  

 ส�าหรับผู้มี“ปัญญา”และรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“มายา”นั้นแล้ว 

และได้หลดุพ้นจาก“มายา”นัน้ได้แล้วจรงิ กจ็ะไม่มี่“อารมณ์มายา”ท่ี

เป็นสขุ-เป็นทกุข์ จะรูส้กึเฉพาะสิง่ที“่สมัผสั”นัน้ๆตามความเป็นจริง

นั้น เช่น รูปนั้นมี“รูป”แท้ๆของมันอย่างไร เช่น“รูปช้าง” ก็รู้จักรู้

แจ้งรู้จริงว่า“ช้าง”มี“รูป”เป็นเช่นใด ก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตามที่มัน

ม“ีรปูร่าง”จรงิๆของมนัทีเ่ป็นจรงิให้“สมัผสั”ได้เตม็ตามจรงินัน้เพยีง 

๑ ภาวะที่เป็นจริงอยู่นั้นเท่านั้น 
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 น่ันคอื ม“ีความรู้หรือความรู้สึก”ตามทีรู่จั้กรูแ้จ้ง“รปูร่างของ

ช้าง”จริงๆ ๑ เดียวตาม“ภาวะ”แท้นั้นเท่านั้น จะไม่มี“ความรู้สึก”ที่

เป็น“ความชอบหรือความไม่ชอบ” โดยเฉพาะ“ความรู้สึกสุขหรือ

ความรู้สึกทุกข์” เกิดเสริมเติมขึ้นมาเป็น“ภาวะที่ ๒”เลย 

 เข้าใจชัดใน“ภาวะ ๑”เดียวนี้ดีขึ้นมั้ย?

 “รูป”ของ“ความรู้หรือความรู้สึก(เวทนาทืี่ถูกรู้)”ใน“รูป”ท่ีเป็น 

“เวทนาที่ถูกรู้”นั้น ก็“รู้”แต่ความเป็นจริงของ“ภาวะที่ถูกรู้”ตามที่

มันเป็นจริงอยู่ ไม่เกิด“รูปหรือภาวะของเวทนา ๒”ที่เป็น “ความ

รู้สึกชอบหรือชัง”ก็ตาม “ความรู้สึกสุขหรือทุกข์”ก็ตาม ขึ้นมาให ้

“สมัผัสรู้”เป็น“ภาวะท่ี ๒” จงึมเีพียง“รูปจรงิ”รปูเดยีวในความรูส้กึ 

ตาม“รูป”ที่เป็นจริงมีจริงนั้น ...ท�าความเข้าใจดีๆ   

 หรือ“เสียง”ก็ดี “กลิ่น”ก็ดี “รส“ก็ดี “โผฏฐัพพะ”ก็ดี แม้แต่ 

“ธรรมารมณ์”ก็นัยเดียวกัน ไม่มี“ภาวะที่ ๒”เช่นเดียวกันทั้งหมด

 ภาวะเช่นนี้คือ “ความพ้นทุกขอาริยสัจ” คือ เวทนาเป็น 

“อุเบกขา” มีเพียงความรู้จักรู้แจ้งความจริงตามความเป็นจริง

 แต่ถ้าการกระทบ“สัมผสั”ของ“รูป”กับ“นาม”ใน“ปัจจบุนั”ใด 

กย็งัเกดิ“เวทนา”โดยม“ีภาวะ ๒”ของเวทนาเกดิข้ึน แล้วผูน้ั้นกห็ลง

มีรสของ“เวทนา”เป็น“๒” นั่นคือ “ไม่ชอบก็ชัง-ไม่สุขก็ทุกข์” ก็ยัง

เป็นผู้ที่“ไม่พ้นทุกขอาริยสัจ”

 “ชอบ”กับ“ไม่ชอบ”หรือ“สุข“กับ“ทุกข์”นี้เอง คือ“เวทนา”ที่

ยังมีกิเลสอยู่ คือเป็น“ภาวะ ๒”ที่ยังไม่สามารถท�าให้“เวทนา ๒” 

ของเราเหลือแต่“เวทนา ๑”คือ ไม่มีสุขเวทนา-ไม่มีทุกขเวทนา”  

 นั่นคือ“เวทนา”นั้นรู้สึก“เฉยๆ-กลางๆ-ไม่ชอบไม่ชัง” ฉะนี้แล 
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ชื่อว่า “อุเบกขาเวทนา” นับว่า เป็น“เวทนา ๑”

 “เวทนา ๑”นี้ต้องเป็น“อุเบกขา” จึงจะ“ไม่สุข-ไม่ทุกข์”

 กระนั้นก็ดี การปฏิบัติธรรมให้เกิด“อุเบกขาเวทนา”นี้ ก็ยัง

สามารถเกิดได้ถึง ๒ แบบ ทั้งแบบพุทธ และทั้งที่ไม่ใช่แบบพุทธ 

 นั่นคือ เกิด“อุเบกขาเวทนา”แบบโลกียะก็ท�าให้เกิดได้ นี่ยัง

ไม่ใช่พุทธ เพราะยังมิจฉาทิฏฐิ กับแบบโลกุตระที่สัมมาทิฏฐิ 

 และแม้แต่แบบ“โลกียะ”แท้ๆ ก็ยังมีได้ถึง“๒”นัยะ 

 นัยะ ๑ คือ“เวทนา”ที่รู้สึก“เฉยๆ-กลางๆ-ไม่ชอบไม่ชัง”ตาม

ปกติของ“เวทนา”ที่มันเกิดเป็นบางครั้งบางคราวของสามัญปุถุชน 

ซ่ึง“กิเลส”ก็ยังมีอยู่นั่นแหละ กิเลสยังไม่ดับ แต่มันก็มี“อารมณ์

เฉยๆ-กลางๆ-ไม่ชอบไม่ชัง”ได้ ทุกคนปุถุชนทั้งหลายล้วนเคยมีกัน

ทั้งนั้น มันเป็น“ธรรมดา”ที่พึงเกิดได้แม้ในปุถุชน  

 เพราะมันเป็น“ธรรมชาติ” มันยังไม่ใช่“ธรรม”ที่“ดับชาติ” 

นั้นๆได้แล้วจริงเป็น“สัมมาทิฏฐิ” ตามแบบ“โลกุตรธรรม” จึงยัง

เป็นความรู้สึกที่“เฉยๆ-กลางๆ-ไม่ชอบไม่ชัง”ได้ตาม“ธรรมชาติ” 

 นยัะ ๒ คอื“เวทนา”ท่ีเป็นความรู้สึก“เฉยๆ-กลางๆ-ไม่ชอบไม่

ชัง”เพราะผู้นั้นปฏิบัติธรรมกันจริงๆนะ แต่ยังมิจฉาทิฏฐิ ยังปฏิบัติ

ผิด จึงเกิดความรู้สึก“เฉยๆ-กลางๆ-ไม่ชอบไม่ชัง”ได้ด้วย แต่มัน

เป็น“มิจฉาผล” เป็นผลแต่“ไม่เหมอืนกนั”กบั“ผลของพทุธ” เพราะ

ยังเป็น“ผล”แบบเดียรถีย์“โลกีย์”อยู่

 ซ่ึงเกิดได้เพราะฝึกหดัสะกดจิตเข้าไปให้มนั“เฉยๆ-กลางๆ-ไม่

ชอบไม่ชัง”หรือให้มัน“ดับความรู้สึก”ไปเลย จึงไม่ใช่“ดับเทฺว”

 การ“ดับเทฺว”นี้ยิ่งใหญ่มาก ในเรื่องของศาสนา
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 ผู้“ดับเทฺว”คือ“ภาวะ ๒” ก็“ดับทุกข์ดับสุข”นี้แหละยิ่งใหญ่         

 “ความรู้สึก”ดังนี้แลคือ “พื้นฐานของอารมณ์นิพพาน”

 แต่ต้อง“ท�าความรู้สึกให้ไม่ทุกข์-ไม่สุข”อย่างสัมมาทิฏฐินะ!

 แล้วสั่งสม“อารมณ์นิพพาน”ตามที่ปฏิบััติได้นี้แหละ ให้ตั้งมั่น

ยั่งยืนตลอดกาล นิรันดรให้ได้ ก็เป็นอรหันต์

  ผู้ปฏบิตัจึิงต้องปฏบิตัซิ�า้แล้วซ�า้อกี(อาเสวนา) ตามทีป่ฏิบตัเิกิด

ผลเป็นอารมณ์นพิพาน”ดงัว่านี(้ภาวนา) ท�าให้มากๆ(พหุลีกัมมัง) สั่งสม

ลงตกผลึกเป็น“ส่วนอดีต” สั่งสม“อารมณ์สุญญตา”ก็คือ “อารมณ์

นิพพาน”นั่นเอง จน“ตั้งมั่น” กระทั่งเที่ยงแท้ ยั่งยืน ตลอดกาล ไม่

แปรเป็นอ่ืน ไม่มอีะไรหกัล้างได้ ไม่กลับก�าเรบิ แม้ส่วน“อนาคต”จะ

เดนิทางมาเป็น“ปัจจบุนั”เรากส็ามารถท�าให้เป็น“อารมณ์นพิพาน”

หรือ“อารมณ์สุญญตา”ได้อย่างแท้จริง ไม่มีพลาด ท�าได้เด็ดแท้

แน่นอนเสมอ จึงจะนับว่าเป็น“อรหันต์”แท้

 ซึ่งการปฏิบัติต้องผ่าน“ปัจจุบันชาติ(ทิฏฐกาล)”คือ “ความเกิด

ของสภาวะ”ที่บรรลุ“ความจริง”ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ นั้น

เองให้“จิตไม่มีกิเลส”หรือ“กิเลสสูญไปจากจิต” โดยปฏิบัติใน 

“ปัจจุบัน ๓๖”แล้วบรรลุธรรมสะสมผลตกผลึกลงไปเป็น“ส่วน

อดีต”ก็จะเป็น“อดีต ๓๖” กระทั่ง“เวทนา”แข็งแรงแนบแน่นแน่ว

แน่มีประสิทธิภาพ จนจะสามารถท�าได้ทุกกรรมกิริยา ทุกขณะ 

แม้“อนาคต ๓๖”จะเข้ามาสู่“ปัจจบุนั”ใด ก็สามารถท�าให้“กเิลสสญู

ไปจากจิต”ได้อย่างเที่ยงแท(้นิจจิง) ยั่งยืน(ธุวัง) ตลอดกาล(สัสสตัง) ไม่

แปรเป็นอ่ืน(อวิปริณามธัมมัง) ไม่มีอะไรหักล้างได้(อสังหิรัง) ไม่กลับ

ก�าเริบ(อสังกุปปัง)ได้จริงทุกครั้งทุกสภาวะ 
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 	 การปฏิบัติของพุทธต้องมี“สัมผัสภายนอก”

เป็นปัจจัยอยู่เสมอตลอดในทุก“ปัจจุบัน”	

ซึ่งเป็น“การตื่น”อยู่ของทวารทั้ง	๖	

นั่นคือ	ตาหูจมูกลิ้นกาย	กับใจ	

ต่างก็“ตื่นรู้”อยู่พร้อมทั้ง	๖	

	 ไม่ใช่มีแค่“ใจในใจ”ทวารเดียวเท่านั้น

	ที่“รู้อยู่”	

อีก	๕	ทวารภายนอก	ปิดไปสิ้น	

ตามลัทธิ“หลับตา”ทั้งหลายปฏิบัติกัน		

อย่างนี้แหละคือ“มิจฉาทิฏฐิ”แท้ๆ



261รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

 ซึ่งล้วนผ่าน“ปัจจุบัน”เกิดผลแล้วสั่งสมลงเป็น“จิตท่ีหมด

กิเลส”หรือ“จิตสะอาดจากกเิลส”รวมตัวกัน“ตั้งมั่น”ผนึกกันขึ้น

 การปฏบิติัธรรมของศาสนาพทุธจะต้องปฏบิตัใิน“ปัจจบุนั” ที่

มีความตื่น(ชาครณ) หรือพากเพียรให้เป็นคนตื่นเต็ม(ชาคริยานุโยคะ)

ปฏิบัติอยู่กับภาวะของที่เป็น“รูปกับนาม”มี“กายและจิต”เสมอ

 นั่นคือ ต้องปฏิบัติในขณะมีสัมผัสภายนอกตื่นเต็มเป็น“คน

ตื่น”อยู่ ซึ่ง“ตื่น”ทั้งกายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรมอยู่ครบพร้อม 

 ไม่ใช่“หลับตา”เข้าไป“ตื่น”อยู่แต่ใน“มโนกรรม”อันเป็นแค่ 

“ภวังค์”คือ “ภพภายในของจิต”ประตูเดียวเท่านั้น

 การปฏิบัติของพุทธจึงต้องมี“สัมผัสภายนอก”เป็นปัจจัยอยู่

เสมอตลอดในทุก“ปัจจุบัน” ซึ่งเป็น“การตื่น”อยู่ของทวารทั้ง ๖   

 นั่นคือ ตาหูจมูกลิ้นกาย กับใจ ต่างก็“ตื่นรู้”อยู่พร้อมทั้ง ๖ 

 ไม่ใช่มีแค่“ใจในใจ”ทวารเดียวเท่านั้น ที่“รู้อยู่” อีก ๕ ทวาร

ภายนอก ปิดไปส้ิน ไม่รับรู้อะไรอยู่ในขณะปฏิบัติ ตามลัทธ ิ

“หลับตา”ทั้งหลายปฏิบัติกัน  อย่างนี้แหละคือ“มิจฉาทิฏฐิ”แท้ๆ 

 การ“หลับตา”ปฏิบัติจึงผิดไปจากศาสนาพุทธแน่นอน

 ศาสนาพุทธนั้น“ลืมตา”ปฏิบัติ มี“สัมผัส”ทุกทวาร“ตื่นเต็ม” 

ท�างานตามหน้าที่ได้อยู่ทั้ง ๖ ทวาร ไม่บกพร่อง ไม่หรี่ ไม่หลบ 

 เมื่อ“สัมผัส”อยู่ก็เป็น“ปัจจุบัน”อยู่ ครั้นผ่าน“สัมผัส”ปัจจุบัน

นัน้ไปแล้วหรอืดบัไปแล้ว ก“็ไม่มปัีจจบุนั”น้ันแล้ว เป็น“อดตี”ไปทันที 

 ภาวะที่นับว่า“ความจริง”ที่“แท้”จึงนับได้แค่“ปัจจุบันขณะ” 

เพราะถ้าผ่านไปกเ็ป็น“อดตี” มนัไม่ใช่“ความจริง”ในปัจจบุนัน้ันแล้ว 

 “อดตี-ปัจจบุนั-อนาคต”พจิารณาให้คมๆแม่นๆชดัๆจรงิๆดเูถดิ 
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กาละใด ที่สมควรแก่การเป็น“ความจริง”กว่ากันใน“๓ ขณะ”นี้

 ชดัเจนใน“ความจริง”ตามนยัส�าคัญนีม้ั้ย? ว่า “ความจรงิ”น้ัน

จริงตรงแท้ที่สุดคือขณะ“ปัจจุบัน” ผ่านปัจจุบันไปแล้วก็“ไม่มีขณะ

นั้นอยู่”แล้ว กาละมันผ่านเป็น“อดีต”ไปทันที ที่หมด“ปัจจุบัน”ลง

 ใช่มั้ย? 

 ดังน้ัน “๓ ขณะ”นี ้“ปัจจุบนัขณะ”จงึจรงิแท้ทีส่ดุกว่าทกุขณะ  

 ยิ่งใครไปยึด“อนาคต”ว่าเป็น“ความจริง” ผู้น้ันก็ยิ่ง“โกหก

ตนเอง”ไปใหญ่เลย เพราะ“อนาคต”ยิ่งไม่มี“ความจริง”เท่า“อดีต”

 “อนาคต”คอื“กาล”ทีย่งัไม่มาถงึเลย จะมอีะไรคือ“ความจริง” 

 คนผู้ไปมัวงมงายอยู่กับ“สุข”ใน“อนาคต” มันก็มีแต่ฝันเพ้อ

 เพราะ“อนาคต”มนัยัง“ไม่ม”ี มนัแค่“ลมๆแล้งๆ”ทีห่ลงยดึเอง 

 แม้ใครหลงยึด“อดีต”ว่าจริงกว่า“ปัจจุบัน” มันก็ผิดแล้ว

 ยิง่ไปหลงยดึ“อนาคต”กย็ิง่ยังเป็นลมๆแล้งๆ ทีย่งัไม่เคยมเีลย

 “สขุ”กบั“ฝัน”แท้ๆ นีค่อื คนหลงเพ้อ ยดึ“อปุาทาน”ว่า“จรงิ”

 แล้วกห็ลงผดิเป็น“อปุาทาน(ยดึว่ามใีนสิง่ไม่ม)ี”ใส่ใจเข้าไปเรือ่ยๆ

 ก็สะสมสิ่งที่“ไม่มี”ว่า“มี”ใส่จิตตนจริงๆ หลงยึดมั่นว่า“จริง” 

 จึงเป็น“มายา”หลอกตนเองด้วย“โมหะ”ของตนเองแน่ๆแท้ๆ 

 นีค้อื“วิปลาส ๑ ใน ๔” ที“่วิปลาส”ว่า “ส่ิงทีไ่ม่เป็นตวัตนว่าเป็น

ตัวตน”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ ข้อ ๔๙) ในโลกีย์ก็หลงกันเป็นธรรมดาทั่วไป

 แค่กาละ ๓ คือ “ปัจจุบัน-อดีต-อนาคต”ก็ยังหลงยึดกันผิดๆ

 ผู้หลงงมอยู่กับ“อนาคต”ว่า“จริง”กว่า“ปัจจุบัน”จึงผิดแท้ๆ

 ทั้งๆที่“ปัจจุบัน”นั้นมันเป็น“ความจริง”ชัดเจนกว่าอยู่โต้งๆ

 “อดตี”เสยีอกีมนัยังม“ีภาวะ”ท่ีปรากฏได้ผ่าน“สมัผสั”กนัจรงิ 
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กระน้ันมันกยั็งมไีด้แค่ ๑๘ ทิฏฐเิท่านัน้ แต่มนักไ็ม่จรงิเท่า“ปัจจบุนั”

 “อนาคต”นั้นมันลมๆแล้งๆแท้ๆ ยังไม่มี ปั้น“ลม”เอาเอง

ชัดๆ   “อนาคต”ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าคนหลงได้ ๔๔ ทิฏฐิ

โน่นแน่ะ ไม่มี“อนาคต”อื่นใดอีกแล้วเกินไปกว่านี้ในมหาจักรวาล 

 สรุป “ปัจจุบัน”นั้นเป็นความจริงที่สุดกว่า“อดีตและอนาคต”

 และเรียนรู้ได้จาก“ปฏิจจสมุปบาท”นี้แลจึงจะ“พ้นอวิชชา”

 เพราะ“ปฏจิจสมปุบาท”นัน้มีครบทัง้หมดใน“สังขาร”ท้ังหลาย

ในความเป็น“คน”ที่มี“ขันธ์ ๕”(รูปขันธ์-เวทนาขันธ์-สัญญาขันธ์-สังขารขันธ์-

วิญญาณขันธ์)ให้ผู้ศกึษาปฏิบัติถึงนิพพานได้ เป็นอรหันต์จริงๆ 

 ผูเ้รยีนรูส้มัมาทฏิฐกิจ็ะสามารถจดัการกบั“อุปธ ิ๓”ได้สัมบูรณ์ 

ซึ่งก็ศึกษาจาก“ปฏิจจสมุปบาท”นั้นเอง แล้วจะรู้จักรู ้แจ้งรู ้จริง 

“อปุธ ิ๓”อนัได้แก่ “กิเลส-ขนัธ์-อภสัิงขาร(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๓๓)  

 โดยปกติ“ปฏิจจสมุปบาท”ก็มีอยู่เป็นธรรมชาติ แต่ปุถุชนไม ่

เรยีนรูจ้าก“ความเป็นความมจีริง”ตามทฤษฎขีองพระพุทธเจ้าซึง่มี

ล�าดับอย่างน่าอัศจรรย์ จึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ปฏิจจสมุปบาท” 

 หรอืแม้จะเรยีนรูแ้ต่เรยีนรูอ้ย่าง“มจิฉาทฏิฐ”ิกเ็ห็นผดิ หรือเห็น

กันไปคนละทางคนละขั้ว อย่าง“ปฏิโสตัง”(ทวนกระแสกัน) ก็ไม่บรรลุ

 เพราะปถุุชนหรือผู้มจิฉาทิฏฐยัิงศึกษา“นามรปู”ไม่สมัมาทฏิฐิ 

ยังศึกษาองค์ประกอบไปด้วย“ชาติ ๕-ภพ ๓-อุปาทาน ๔-ตัณหา ๖-

เวทนา ๖-ผสัสะ ๖-อายตนะ ๖-นาม ๕-รปู ๒๘-วิญญาณ ๖-สังขาร ๓” 

ซึ่งเป็นการเล่าเรียนตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม 

๑๖ ข้อ ๔-๑๘ อนัล้วนยนืยนัความเป็น“ปัจจบุนั”อย่างน่าอศัจรรย์ไม่

ได้ทั้งนั้น  เนื่องมาจากมัวแต่ไปหลงปฏิบัติ“หลับตา” หนีเข้าป่า
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 โดยเฉพาะ ไม่มี“ผัสสะ ๖ เวทนา ๖” มาเป็น“ฐานแห่งการ

ปฏิบัติ”ที่เรียกว่า “กรรมฐาน” ย่อมเป็น“ผู ้ไม่รู ้”(อชานโต) “ผู ้ไม่

เห็น”(อปัสสโต) ยังเป็นความแส่หา เป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหา 

ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๕๑ ถึง ๖๓  

                  (จบฉบับที่	๓๐๙)

ฉบับที่  ๓๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

 ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เขียนถึงประเด็นส�าคัญว่า ชาวพุทธใน

ปัจจุบันนี้ แม้แต่คนผู้เรียกตนว่า นักปฏิบัติธรรม หรือพระท่ีหลงยึด

ตัวตนว่า เป็น“พระกรรมฐาน-พระปฏิบัติธรรม”กันปานนั้น ทั้งนั้นๆ

แต่ละล้วนไม่ได้เหน็ความส�าคัญของ“ปฏิจจสมปุบาท”กนัเท่าทีค่วรจะ

เป็นเลย เอาแต่หลบัตาท�าสมาธ ิยงัเป็นความแส่หา เป็นความดิน้รน

ของคนมีตัณหา ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม 

๙ ข้อ ๕๑ ถึง ๖๓

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ปฏิจจสมุปบาท” นี้คือ“ความเป็นความ

มจีรงิ”เพ่ือให้เรียนรู้จกัรู้แจ้งรู้จริงกันเป็นล�าดบัได้อย่างน่าอศัจรรย์

 “ปฏจิจสมปุบาท”ทกุวันนีแ้ม้จะมคีนพดูถงึบ้าง กพ็ดูกนัอย่าง

เห็นผิด หรือเห็นกันไปคนละทาง ปฏิบัติกันก็ไปคนละวิธีกับที่

พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ จึงมีแต่ของเก๊

 เพราะปุถุชนหรือผู้มิจฉาทิฏฐิยังไม่มี“นามรูป”ที่ประกอบ 

ไปด้วย“ชาติ ๕-ภพ ๓-อุปาทาน ๔-ตัณหา ๖-เวทนา ๖-ผัสสะ ๖-
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อายตนะ ๖-นาม ๕-รูป ๒๘-วิญญาณ ๖-สังขาร ๓”มาเล่าเรียนกัน

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๖ ข้อ ๔-๑๘ ซึ่งล้วน

ระบุว่าปฏิบัติในความเป็น“ปัจจุบัน”

 โดยเฉพาะไม่มี“ผัสสะ ๖ เวทนา ๖”มาเป็น“ฐานแห่งการ

ปฏิบัติ” ที่เราเรียกว่า“กรรมฐาน”กันนั่นแหละ เมื่อไม่มี“ผัสสะ ๖ 

เวทนา ๖”มาเป็น“ฐานแห่งการปฏบิตั”ิผูน้ั้น ย่อมเป็น“ผูไ้ม่รู้”(อชานโต) 

“ผู้ไม่เห็น”(อปัสสโต) เป็นแต่ความแส่หา เป็นความดิ้นรนของคนผู้มี

ตณัหาแท้ๆ ตรงตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๙ ข้อ 

๕๑ ถึง ๖๓

 เพราะไปหลงยึดเอาแต่ผิดๆไว้แล้ว เช่น เอาแต่หลับตาท�า

สมาธทิ�านโิรธหรือหนกีารสัมผสั(ผสัสะ)โลกธรรม(หน“ีผฏุฐสัส โลกธมัเมห)ิ 

หนีสังคมสามัญ เข้าป่า เข้าถ�้า ไปหลับตาปฏิบัติสะกดจิตท�าสมาธิ 

แล้วหลงยดึเอาอะไรต่ออะไรท่ีอาจารย์รุ่นหลงับญัญตักินัขึน้มาใหม่ 

เรยีกกนัว่า “กรรมฐาน” ซึง่ปฏบิตักัินทัว่ไปอยูด่งัทีเ่ห็นและเป็นจรงิ

 เช่น “กรรมฐาน”ทีท่่อง“พทุโธ”ไว้ในใจกม็ ีท่องวนอยู่แค่“พทุโธ” 

นี่แหละอย่างนี้เป็นต้น หรือท่อง“สัมมาอรหัง”ก็มี “ยุบหนอ- 

พองหนอ”ก็มี ยึดเพ่ง“กสิณ”เป็นสมถะนั้นแหละมีอยู่มาก และอื่นๆ

อีกสารพัด

 ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็น“วัตถุ”ที่ให้“ยึด”เป็นกสิณ เพ่ือสะกดจิต

ตนเอง ให้รวมกันเข้าเป็นหนึ่ง แบบสมถะ เป็นวิธี hypnotize 

ตามแบบท�าสมาธิสากล ซึ่งไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้า เพราะเป็น 

“การสะกดจิต”แท้ๆ ท่ีชาวพุทธในปัจจุบันนี้ได้หลงปฏิบัติกันอย่าง 

ผิดทิศผิดทางออกไป แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธกันเกือบหมดสิ้น
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แล้ว ก็น่าสงสารจริงๆ

 ชาวพุทธในทุกวันนี้ได้“ยึด”เอากสิณว่ากันว่ามีตั้ง ๔๐ กสิณ 

ทีเดียว ก็ยึดกสิณนี้เองกันเป็น“ทางเอก”ของการปฏิบัติ เพื่อท�า 

“สมาธิ” เพื่อการเกิด“ปัญญา” และถึงขั้นเพื่อการเกิด“วิมุติ”กัน

อย่างจริงๆจังๆ ซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่จะเกิด“วิปัสสนาญาณ”เลย 

 เพราะฉะนั้น“กรรมฐาน”ท่ีท่อง“พุทโธ”ไว้ในใจเป็นต้น หรือ 

“สัมมาอรหัง”นั้น จึงเป็น การปฏิบัติที่“มิจฉาทิฏฐิ”กันอย่างสนิทใจ

ไปกนัหมดแล้ว ไม่ได้ตรงกบัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้ใช้“ธรรมวจัิย” 

ซึ่งเป็นวิธี analyse ก็จึงไม่มีวิธีพิจารณาแยกแยะนั่นเอง ตามแบบ

ฉบับเฉพาะของศาสนาพุทธกันแท้ๆ

 ผิดตั้งแต่ไม่มี“สัมผัส ๖”ในปัจจุบัน เมื่อไม่มี“ปัจจุบัน” และ

ไม่มีภายนอก-ภายในสมัผสักนัอยู ่เป็น“สมัผสั ๓”หรอืไม่ม“ีธรรมะ ๒” 

ที่สัมผัสกันส�าเร็จอิริยาบถอยู่ มันต่างก็มีแต่ของตนๆ จึงต่างพูด 

ต่างนกึว่าตนรู ้กเ็ป็นของแต่ละคนนกึในภพของตนๆเท่าน้ัน ของใคร

ก็ของมัน เลยไม่รู้ร่วมกัน

 จึงล้วนยืนยันกันไม่ได้ เพราะสมมุติไม่มี โดยเฉพาะไม่มีภาวะ

ภายนอก อันได้แก่ รูป-เสียง-กลิ่น-รส-โผฏฐัพพะ ให้ศึกษาจริง 

 นี่แหละคือคนผู้ปฏิบัติท่ีหลงผิด ไม่มี“ผัสสะ ๖ เป็นปัจจัย” 

เมื่อ“เว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้”   

 ก็จริงที่สุดตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เยี่ยมยอดแล้ว 

สูงสุด  ด้วยประการฉะนี้เอง (พระไตรปิฏกเล่ม ๙ ข้อ ๖๔ ถึง ๘๙)

 หากเป็นปุถุชนผู้มี“อวิชชา”เต็มบ้องโดยยังไม่รู้จัก“ปัญญา” 

เลย รู้แต่“เฉโก” ก็พูดกันไม่รู้เรื่อง ไปไหนมาสามวาสองศอกแน่
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 “เฉโก”คือ“ความรู้ท่ียังไม่มีวิชชา” เป็น“ความรู้อยู่ในวงวน

ของโลกียภูมิ” ยังไม่เข้าสู่“โลกุตรภูมิ” หรือยังไม่มีสัมมาทิฏฐิ

 ถ้าผู้ยังไม่มี“วิชชา”เลยคืออวิชชาเต็มบ้องนั้น แม้จะเรียนจบ 

“วชิา”ความรูท้างโลกได้ปริญญาเอก ๑๐ ใบ หรอืเรยีนจบเปรยีญ ๙ 

ก็เถอะ ก็ยังจะเป็นผู้“ติดยึดและเสพโลกียรสของปุถุชน”ตั้งแต่ 

หลงลาภ-หลงยศ-หลงสรรเสริญ-หลงสุขทางกามคุณ ๕ และหลง

อัตตาเสพสุขอยู่ เหมือนคนผู้ไม่ได้เรียนหนังสือเลยอยู่นั่นเอง 

 ดีไม่ดีจะ“หลงเสพ”หนักหน้าเกินหน้าไปยิ่งกว่าเอาด้วยซ�้า

 “จิต”ของผู้นั้นก็จะเป็นผู้ยังหลงติดยึดและเสพสุขอยู่แม้แต ่

“รสสุขของอบายมุข”จึงหลงจมอยู่กับความเป็น“รสอบาย”นี้  

แม้จะต�า่ทรามหยาบร้ายขนาดไหน เมือ่ได้มาโดยง่าย โดยไม่ล�าบาก

กย็ิง่หลงว่าตนม“ีทิพย์” คือมขีองทิพย์ มคีวามบรบิรูณ์ตามใจอยาก  

มีความสะดวกตามใจอยาก มีโลกียรสตามใจอยาก หรือมีรูป- 

เสียง-กลิ่น-รส-สัมผัสภายนอกสัมผัสภายในตามที่ตนหลงว่า 

“จริง” ว่า“ต้องได้ ต้องมี ต้องเป็นอยู่” ก็เพราะ“อวิชชา”แท้ๆ

 ผู้มี“อวิชชา”ยังไม่รู้จักอาการของ“สังขาร”ตามที่เป็นจริง

 “สงัขาร”มันวนกันอยู่ตลอด เป็น“ปฏิสมัพัทธ์” คอื เป็นสภาพ

หมนุรอบเชงิซ้อน(ปฏินิสสคัคะ,คมัภรีาวภาโส) ซึง่หมนุวนไปมา สลับไปสลับ

มา วนแล้ววนเล่า ไม่รูจ้กัความวน จะวนสงูขึน้ๆไปหรอืต�า่ลงเป็นชัน้ๆ 

ผู้อวิชชา ย่อมไม่รู้ไม่เห็นอาการนั้นๆ จึงวนกันวุ่นหมด ขึ้นก็ไม่รู้-ลง

ก็ไม่รู้ เป็นวงวนจากปากหอยลงก้นหอย หรือจากก้นหอยข้ึนไป 

ปากหอย ก็ไม่รู้ จะมีภาวะเล็กลงๆ-ใหญ่ขึ้นๆ ก็ไม่รู้

 ถ้ารู้ถูกแท้ ขึ้นสูงถึงปลายสุด ก็รู้จบสุด ไม่ใช่วนไปมาอยู่ใน
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มิติเดิม หรือวนหมุนลงต�่าไม่มีที่สุด และแถมกิเลสใหญ่ข้ึนหนาข้ึน 

อีกด้วยซ�้า ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีวันจบสุด

 “ความวน”เรยีกว่า“โลก” คนที่ยงั“อวิชชา”คือผูว้นอยูใ่นโลก 

 ก็เป็นชาว“โลก”ที่ยังวนเวีบนอยู่ในโลกียธรรม แม้ศึกษาพุทธ

ธรรมกันอย่างคร�่าเคร่ง เอาจริงเอาจัง แต่ยัง“สัมมาทิฏฐิ”ไ่ม่จริง 

ยังไม่เกิด“อัญญธาตุ”ในจิต จึงยังไม่มี“ปัญญา”เข้าสู่โลกุตรธรรม

 การท�าสมาธิหลับตาไม่มี“ธรรมะ ๒”นั้นไม่เกิด“อัญญธาตุ”

 โดยเฉพาะ“ธรรมะ ๒”ทีเ่ป็นคูส่�าคญั“ภายนอก”และ“ภายใน”

 เพราะการท�า“สมาธิ”แบบหลับตาหลงว่าการท�า“อานาปาน 

สติ”นั้นต้องปฏิบัติในขณะ“หลับตา”เข้าไปอยู่ในภวังค์ หรือการ 

ท�าสมาธิคือปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้น จะปฏิบัติ“อานาปานสติ”แบบ 

“ลืมตา”ท�างาน ท�าไม่ได้  หลงผิดพากันมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้จริงๆ

 จึงเรียนรู้การปฏิบัติธรรมแบบลืมตา แล้วศึกษาเรียนรู้ด้วย

การสัมผัสจริง ไปกับอายตนะ ๑๒ ปฏิบัติธรรมโดยมีหลัก“มรรค ๗  

องค์” ตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปฎิกเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓ นี้

 ไม่ได้...!!!

 ฉะนีแ้ลชาวพทุธไทยทุกวันนีท่ี้ยังหลงผิด ยงั“ไม่มปีรโตโฆสะ”

 ย่อมช่ือว่า ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิ ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติให้เป็น 

“โยนิโส มนสิการ”ได้

 พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๕๓ ท่ีพระพทุธเจ้าตรสัไว้นัน้

มีเนื้อความว่าดังนี้

 ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจกัแสดงสัมมาทิฏฐิของพระอรยิะอนัมี

เหตุุ(อุปนิสา)มีองค์ประกอบ(ปริกฺขาร)แก่เธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟัง
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สัมมาทิฏฐินั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าวต่อไป

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็“สัมมาสมาธิ”ของพระอาริยะอันมีเหต ุ

(อุปนิสา) มีองค์ประกอบ(ปริกฺขาร)คือสัมมาทิฏฐิ-สัมมาสังกัปปะ- 

สมัมาวาจา-สมัมากัมมนัตะ-สัมมาอาชีวะ-สมัมาวายามะ-สมัมาสติ  

เป็นไฉน?

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง(เอกัคคตา) 

ประกอบแล้วด้วยองค์ ๗ เหล่าน้ีแลเรียกว่า “สัมมาสมาธิ”ของ 

พระอาริยะอันมีเหตุบ้าง มีองค์ประกอบบ้างฯ

 ชดัเจนนะว่า สมาธทิีเ่ป็น“สมัมาสมาธ”ิของพระอริยะน้ัน ต้อง

เกิดจากการปฏิบัติ “มรรค ๗ องค์”  นั่นคือ มี“มรรค ๗ องค์”เป็น 

“เหต”ุ(อปุนสิา) เป็น“เคร่ืองมอื”(ปรกิขฺาร) ไม่ใช่เกดิจากปฏบิตั“ิหลบัตา

เข้าไปอยู่ในภวังค์” เป็นเหต(ุอุปนิสา) เป็นเครื่องมือ(ปริกฺขาร)

 “สัมมาสมาธิ”เป็น“องค์ที่ ๘”ของ“มรรคอันมีองค์ ๘” ซึ่งจะ

เกดิ“สมาธ”ิท่ีเป็นของพระอาริยะอนัเป็นแบบพทุธนัน้จะต้องปฏบิตัิ

ด้วย“มรรค ๗ องค์” 

 ไม่ใช่ปฏิบัติด้วย“การหลับตา”ที่ไม่มี“สัมมาอาชีวะ” ไม่มี 

“สัมมากัมมันตะ” ไม่มี“สัมมาวาจา” ไม่มี“สัมมาสังกัปปะ”

 แต่เป็นการปฏบิติัให้เกิด“สมาธ”ิท่ีเป็นของพระอารยิะอันเป็น

แบบพทุธได้ทัง้ๆทีีม่กีารท�าอาชพี(อาชวีะ)-ทัง้ๆทีม่กีารท�างาน(กัมมนัตะ)-

ทัง้ๆทีม่กีารพดูจา(วาจา)-ทัง้ๆทีม่กีารด�ารคิิดนกึ(สังกัปปะ) นีอ้่างองิค�า

ตรัสของพระพุทธเจ้าขึ้นมายืนยันกันเลยนะ

 “มรรค ๗ องค์”นะเป็น“ทางปฏิบัติ”หรือ“วิธีปฏิบัติ” ชัดมั้ย? 

 ไม่ใช่“หลับตา”เป็น“ทางปฏิบัติ”หรือ“วิธีปฏิบัติ”เลย  
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 ชัดเจนยิ่งว่า“วิถีทาง”หรือ“มรรควิธี”(เหตุ=อุปนิสา)เป็น“เครื่อง

อุปกรณ์” หรือ“ของท่ีจ�าเป็นหนึ่งชุด”(องค์ประกอบ=ปริกฺขาร)ในการใช้

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็น“สมาธิ” ที่เป็นอาริยะ ของศาสนาพุทธนั้น

คือการปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” 

 จึงจะเรียกว่า“มรรควิธี”ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิด“สมาธิ”ของ

พระอารยิะเป็นส�าคัญ เป็นวิถีทางท�าสมาธแิท้ของพทุธ ทีเ่รียกได้ว่า 

“สัมมาสมาธิ”ถูกต้องที่สุด ซึ่งเป็น“โลกุตระ”

 พระพทุธเจ้าตรสัยืนยันชดัย่ิง ว่าในศาสนาอืน่“ไม่มมีรรคองค์๘” 

ดังนั้น ศาสนาอื่นในโลก จึงไม่มี“สัมมาสมาธิ”ที่เป็นโลกุตระ

 มรรค ๘ จึงเป็น“วิธีปฏิบัติ”ของศาสนาพุทธที่เป็นแบบฉบับ

เฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้น พระสมณโคดม เป็นผู้ตรัสรู้เอง(สัมมา 

สัมพุทโธ) ท่านเป็นเจ้าของธรรมนี(้ธรรมสามี)

 ทรงย�้าอีกว่า “ทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่น” แปลจาก

บาลีที่ว่า “เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐)

 ซึง่การนัง่คู้บลัลังก์ตัง้กายตรงด�ารงสตมิัน่ หรอืหลบัตาเข้าไป

สูภ่วงัค์ นัน้ จิตมันไม่รู้ไม่เหน็อะไรในภายนอก ไม่มกีารท�างานอาชพี

(อาชีวะ) ไม่มีกรรมการงานต่างๆทุกอย่าง(กัมมันตะ) ไม่มีการพูด(วาจา) 

มันไม่สัมบูรณ์ ด้วยสัมผัสภายนอก-ภายใน ใช่มั้ย?

 จึงไม่มี“กาย”ที่ครบภายนอก-ภายใน

 ท่านทรงย�้าว่า ต้อง“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย เป็นกายสักขี” 

(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๕๑)

 ซึง่วโิมกข์ ๘ ตัง้แต่ข้อท่ี ๑ ก็ชัดย่ิงๆแล้วว่า “เมือ่มีรปู(รปีู) กต้็อง 

“เห็น”รูปทั้งหลาย(รูปานิ ปัสสติ) ต้องครบบริบูรณ์เป็น“กายสักขี” คือ 
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มคีวามเป็น“กาย”(ธรรมะ ๒)ยนืยนัเป็นพยานกนัอยู่หลัดๆโต้งๆ โทนโท่ 

ในขณะปฏิบัติ

 ยิ่งวิโมกข์ ๘ ข้อที่ ๒ นี่ยิ่งชัดเกินชัด เพราะต้อง“เห็น”ทั้งรูป

ภายใน และอรูปภายใน และเห็นทั้งรูปภายนอก”(อัชฌัตตัง อรูปสัญญี 

พหิทธา รูปานิ ปัสสติ) ต้องครบถ้วนหมดเลย

 แต่การปฏิบัติ“หลับตา”เข้าไปอยู่ในภายในจิตนั้น มันไม่มี 

ความเป็น“กาย” มนัไม่มภีายนอก ก็เหน็ก็รู้กนัอยูช่ดัๆ โต้งๆ ใช่มัย้?

 ดังนั้น ไม่ว่าจะ“หลับตา”อยู่ในป่า เขา ถ�้า หรือ“หลับตา”อยู่

ในเมือง กลางถนนมีรถว่ิงกันให้ขวักไขว่ในกรุงก็ตาม มันก็ล้วน 

“หลับตา” ไม่มี“สัมผัส ๖”อย่างครบครันกันทั้งนั้น...ใช่มั้ย? 

 นั่นแหละปฏิบัติ“ผิด”

 ดังนัน้ ในตอนทีพ่ระพทุธเจ้าท่านยงัจ�านนตอนอยู่ในป่า เพราะ

หลง“ลิงลมอมข้าวพอง”ไปกับสังคมเขา ออกไปปฏิบัติธรรมในป่า 

ตามค่านยิมยุคนัน้ ถึง ๖ ปี เมือ่ท่านบรรลุเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

แล้ว จึงทรงรู้แจ้งสัมมาทิฏฐิ ขณะที่ยังไม่ได้ออกมาจากป่า ก็ 

ต้องอนุโลมพูดว่า แม้ใครจะ“อยู่ป่าก็ดี(วา) อยู่ถ�้าก็ดี(วา) อยู่ที่แจ้ง 

ก็ด(ีวา) อยู่ที่ลอมฟางก็ด(ีวา)   

 ค�าว่า ก็ด(ีวา) ก็ตาม(วา) ก็เถอะ(วา) เป็นต้นนั้น  หมายถึง ใครๆ

จะปฏิบัติอยู่ในบ้านก็ดี อยู่ในป่าก็ดี หรือจะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตาม

 ก็ต้องมี“สัมผัส ๖”ทั้งนั้น ไม่ว่าจะปฏิบัติอยู่ในที่ใด ตรงไหน ก็

ต้องมี“กาย” หรือชัดๆ ต้องสัมผัส“ภายนอก”ด้วยเสมอ

 แต่การปฏิบัติโดยหลงว่า ต้องเข้าป่า หรือหลับตาปฏิบัตินั้น 

มันหลงผิด นั่นไม่ใช่“เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ”ของพระพุทธเจ้า 
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 “เอเสวะ มคัโค นตัถญัโญ”ของท่านทีท่รงยนืยนัว่า มทีางเดยีว

เท่านั้น ไม่มีทางอื่น คือ การ“ลืมตา”ปฏิบัติมีเวทนา ๖ มีผัสสะ ๖ 

มีอายตนะ ๖ มีวิญญาณ ๖ ปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” ผลก็จะสะสม 

ตกผลึกไปตามล�าดับเป็น“สัมมาสมาธิ” (ไม่ใช่หลับตาสะกดจิตเป็นสมาธิ)

 จึงต้องมี“ธรรมะ ๒”คือ “กาย” หรือ“รูปกับนาม” ผัสสะกัน 

แล้วเกิด“นาม ๕”ให้ปฏิบัต ิ(เวทนา-สัญญา-เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ)

 การจัดการท�าใจอย่างส�าคัญ(มนสิการขั้นอภิสังขาร)จึงอยู่ที่“นาม 

ธรรม” ในขณะที่มี“กาย”อันมี“นามธรรม” จึงจะ“มนสิการ”ได้

 “มนสิการ”คือ “การท�าใจในใจ” ..ท�า“ใจ”นะ ไม่ใช่ท�า“ร่าง”

 ดงันัน้ ผูท้ีเ่ข้าใจว่า“กาย”ก็ไปหมายเอาเฉพาะร่างภายนอก ที่

ประกอบด้วยดินน�้าไฟลมเท่านั้น แถมอากาศอีกก็ได้ ถ้าไม่มี 

“นาม”ร่วมด้วยขืนแยกกันเด็ดขาด หมายเอาแต่“มหาภูตรูป ๔” 

ก“็มจิฉาทฏิฐ”ิแท้  เพราะปฏบิติักับ“กาย”ท่ีขาด“นาม”คูข่อง“กาย”

 ผู้เห็นว่า“กาย”นั้นขาด“นาม”ไปเสีย มีแต่“รูป”ภายนอก ก็ไม่

ตรงตามพระวจนะที่ตรัส“วิธีปฏิบัติ”ในอริยสัจ ๔ หรือทางอัน

ประเสริฐ คือ“สัมมาอริยมรรคอันมีองค์ ๘”

 การปฏิบัติ“มรรคอันมีองค์ ๘”ในทุกวันนี้ก็น่าจะกล่าวได้ว่า 

“มิจฉาทิฏฐิ”กันหมด

       (จบฉบับที่	๓๑๐)
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ฉบับที่  ๓๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙

 ผู้เขียนได้พูดถึงประเด็นส�าคัญในฉบับที่แล้วที่ชาวพุทธใน

ปัจจุบันนี้ แม้แต่คนผู้เรียกตนว่า นักปฏิบัติธรรม หรือพระที่หลง 

ยึดตัวตนว่า เป็น“พระกรรมฐาน-พระปฏิบัติธรรม”แต่ละล้วนไม่ได้

เห็นความส�าคัญของ“ปฏิจจสมุปบาท” เอาแต่หลับตาท�าสมาธิ

 จึงมิจฉาทิฏฐิ เพราะยังไม่มี“นามรูป”ที่ประกอบไปด้วย“ชาติ ๕-

ภพ ๓-อุปาทาน ๔-ตัณหา ๖-เวทนา ๖-ผัสสะ ๖-อายตนะ ๖-นาม ๕-

รปู ๒๘-วญิญาณ ๖-สังขาร ๓”มาเล่าเรียนกนัตามท่ีพระพทุธเจ้าตรสั

ไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๖ ข้อ ๔-๑๘ ซึ่งล้วนระบุว่าปฏิบัติในความ

เป็น“ปัจจุบัน” อันพร้อมด้วย“จักษุ-ปัญญา-ญาณ-วิชชา-อาโลก”

 มีแต่ล้วนเป็น“ภพ-ชาต”ิหรอื“วมิาน” หรือ“มโนมยอัตตา”ทีใ่ห้ 

“ยึด”เป็นกสิณ เพื่อสะกดจิตตนเอง ให้รวมกันเข้าเป็นหน่ึง สมาธิ

สากล meditation แบบสมถะ เป็นวิธี hypnotize ซึ่งไม่ใช่วิธีของ

พระพุทธเจ้าเพราะเป็น“การสะกดจิต”แท้ๆ ที่ชาวพุทธในปัจจุบันนี้

ได้หลงปฏิบัติกันอย่างผิดทิศผิดทางออกไป แสวงบุญนอกขอบเขต

พุทธกันเกือบหมดสิ้นแล้ว อย่างน่าสงสารจริงๆ

 ชาวพุทธในทุกวันนี้จึงผิดตั้งแต่ไม่มี“สัมผัส ๖”ในปัจจุบันเลย 

ไปหลงปฏิบัติ “หลับตา”ซึ่งแน่ชัดว่าปิดสัมผัสภายนอกไปหมดใน

ปัจจุบันที่ปฏิบัตินั้น

 เม่ือไม่ม“ีปัจจบุนั” และไม่มภีายนอก-ภายในสมัผสักนัอยู ่เป็น 



274 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

“สมัผัส ๓” หรอืไม่ม“ีธรรมะ ๒” เพราะหลงผดิปฏบิตัโิดย“ท�าจติไว้

ผิดทาง”(อัปปณิหิตตังจิตตัง) เป็น“การท�าใจในใจไม่ถูกต้อง”(อโยนิโส

มนสกิาร)นัน่แหละคอืคนผูป้ฏบิตัทิีห่ลงผดิ ไม่ม“ีผสัสะ ๖ เป็นปัจจยั” ก็

ไม่มี“เวทนา”หรือไม่มี“ความรับรู้สึก” เมื่อ“เว้นผัสสะ”แล้วจะรู้สึก

ได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้”

 เพราะไม่ม“ีฐาน”ทีจ่ะ“กระท�าการ” ใดๆ คอื ไม่ม“ีกรรมฐาน” 

หรือไม่มี“ฐานที่จะกระท�าอะไรใด”ได้เลย นั่นเอง

 ชาวพุทธทุกวันนี้ ไปหลงยึดเอาอะไรต ่ออะไรขึ้นมาเป ็น 

“กรรมฐาน”(ฐานที่ใช้ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติชีวิต)ที่ผิดไปจากพระอนุสาสนี

 พระวจนะของพระพทุธเจ้าทีท่รงสอนไว้นัน้คอื ให้เอา“เวทนา” 

เป็น“กรรมฐาน” หรอืให้เอา“เวทนา”เป็น“ฐานปฏิบตั”ิในพระไตรปิฎก 

เล่ม ๙ ต้ังแต่ข้อ ๗๗ ไปนั้นก็ทรงยืนยันชัดยิ่งว่า “เว้นผัสสะแล้ว 

(อัญญัตระ ผัสสา)จะ“รู้สึกได้”(ปฏิส�เวทิสฺสนฺตีติ)นั่นไม่เป็น“ฐานะ”ที่จะมีได้

(เนต� ฐาน� วิชฺชติ)

 และในเล่ม ๙ นี้แล ตั้งแต่ข้อ ๖๔ ไปจนถึงข้อ ๗๖ ท่านก็ตรัส

ชัดว่าผู้“ปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต จะกล่าวค�าแสดง

ทิฏฐิทั้งหลายชนิด ด้วยเหตุ ๖๒ ประการ แม้ข้อใดๆนั้นๆ ก็เพราะ

ผัสสะเป็นปัจจัย” ทั้งนั้น ..เห็นมั้ย?

 และใครจะบญัญตัอิตัตาและโลกว่าเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง หรอืจะ

อย่างไรก็ตาม มีทั้งหมด ๖๒ ประการนี้เท่านั้น ก็ล้วนเพราะ“ผัสสะ

เป็นปัจจัย” ทั้งสิ้น

 ก็แค่“โลก”กับ“อัตตา”มี ๒ สภาวะนี้เท่านั้น ที่จะศึกษาและ 

ท�าตนให้พ้น“โลก” พ้น“อัตตา” คือมีอ�านาจเหนือโลก-เหนืออัตตา 
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กระทั่งเป็น“ธรรมาธิปไตย”(มีอ�านาจอยู่ในตนอยู่กับภาวะที่ทรงอยู่นั้น)ได้ดี 

อยู่ตลอดกาล

 จึงจะต้องมี“ผัสสะเป็นปัจจัย”

 ต้ังแต่ข้อ ๗๗ เป็นต้นไปถึงข้อ ๘๙ ผู้จะกล่าวค�าแสดงทิฏฐิ

หลายชนิด ด้วยเหตุ ๖๒ ประการ ใครก็ตามเขาเหล่านั้น“เว้นผัสสะ

แล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้”

 “ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้”นี้หมายความว่า “ท่ีตั้ง(ฐาน) แห่งการ

ปฏิบตัขิองพทุธนัน้เว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ น่ันไม่เป็น“กรรมฐาน”ที่

จะมีให้ปฏิบัติได้ (อัญญัตร ผัสสา ปฏิส�เวทิสฺสนฺตีติ เนต� ฐาน� วิชฺชติ) 

 “ฐาน”คือ“ที่ตั้ง”อันส�าคัญแห่ง“การปฏิบัติ”(กรรมฐาน)

 จึงไม่มีฐานส�าคัญ ที่จะใช้ในการปฏิบัติแบบของพระพุทธเจ้า 

 พระพุทธเจ้าจึงทรงระบุให้ไว้ชัดๆแล้วว่าให้เอา“เวทนา”นี้แล 

เป็น“ฐาน”ปฏิบัติ

 ปฏบิตักินัได้ละเอยีดถงึ ๑๐๘ เวทนา ซึง่เรากไ็ด้น�ามาสาธยาย

ขยายความกันแล้ว

 แต่แล้วก็พากันหลงผิด ไปยึดเอา“ลมหายใจ”บ้าง เอา“ดิน-

น�้า-ไฟ-ลม”บ้าง หลงผิดเอาอะไรต่ออะไรสารพัด นับกันแล้วได้ถึง 

๔๐ อย่างบ้าง ที่ยังไม่ได้นับเข้าไปด้วยบ้าง เช่น ยึดเอาตรง“เหนือ

สะดือ ๒ นิ้ว”อะไรงี้

 ซึง่หากไม่ใช่“เวทนา” ก็“ผิด”ไปหมดทัง้น้ันแหละ อย่าดือ้ออก

นอกพระวจนะหน่อยเลย แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับพระวจนะก็แล้วไปสิ 

ก็จบ ต่างคนต่างก็นับถือกันไป

 เพราะชาวพทุธทุกวันน้ีได้พากัน“หลงเชือ่”เป็น“ทฏิฐุปาทาน” 
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แน่นแฟ้นจริงจังสนิทแล้ว ได้“หลงยึดติดวิธีปฏิบัติที่ผิด”จนเป็น 

“สีลัพพตุปาทาน”แน่นแฟ้นจริงจังสนิทแล้ว

 หรือไม่ก็หลงเพ้อไปยึดได้อยู่แต่แค่“อัตตวาทุปาทาน”แน่น 

แฟ้นจริงจังสนิทแล้ว จึงไม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนใน“กาม” ก็เลยเต็มไป

ด้วย“กามุปาทาน”แน่นแฟ้นจริงจังสนิทกันอย่างปรากฏจริง ที่เห็น

และเป็นอยู่ดาษดื่น

 จึงจริงที่สุดตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เยี่ยมยอดแล้วสูง 

สุด ว่า “เขาไม่รู(้อชานโต) เขาไม่เห็น(อปัสสโต) แต่เป็นความแส่หา เป็น

ความดิ้นรน ของคนมีตัณหา” ด้วยประการฉะน้ีเอง (พระไตรปิฎก 

เล่ม ๙ ตั้งแต่ข้อ ๕๑ ถึง ๖๓) เขาก็รู้ ก็เห็นกันแต่ที่“ตัณหา”แส่หากันไป

 “ความรู้-ความเห็น”ของคนที่ปฏิบัติโดยไม่มี“เวทนา”เป็น 

“ฐาน”ปฏิบัติจึงหมดโอกาส หรือหมดสิทธิ์ที่จะ“รู้”จะ“เห็น”

 ไม่รู้ ไม่เห็นอะไร?  

 ก็ไม่รู้ ไม่เห็น“ธรรม”ที่เป็น“โลกุตระ”นั่นเอง 

 “โลกตุรธรรม”กเ็ป็นหมนั พดูกนัไม่รูเ้ร่ือง ในสงัคมพทุธ กเ็ป็น

อันอยู่ในโลกที่ปฏิบัติกันชนิดที่“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่ทั่วไป จนสุดที่จะแก้

 ชาวพุทธทุกวันน้ีแม้จะเรียนจบ“วิชา” ความรู้พุทธศาสตร์  

เป็นบัณฑิตได้ปริญญาเอก ๑๐ ใบ ก็เถอะ ก็ยังจะเป็นผู้“ติดยึดและ 

เสพโลกียรสของปุถุชน”ตั้งแต่หลงลาภ-หลงยศ-หลงสรรเสริญ-

หลงสุขทางกามคุณ ๕ และหลงอัตตาเสพสุขอยู่ ไม่ต่างไปจากคน 

ผู้ไม่ได้เรียนหนังสือหรือไม่ได้เรียนพุทธศาสนามาเลยอยู่นั่นเอง

 ดไีม่ดีจะหนกัหน้าเกนิหน้าไปยิง่กว่ากเ็ป็นได้ เพราะม“ีความรู้” 

มีบัญญัติที่จะยกมาข่มคนผู้ที่เขาไม่มี ได้เลย
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 ผู้ไม่มกีต้็อง“ตกเป็นเบีย้ล่าง”ไปอย่างทีเ่ห็นและเป็นอยู่เท่าน้ัน

 คนก็ใช้“การเอาเปรียบ”กันอยู่แบบนี้

 ผู้ประสงค์“ชนะ”ผู้อื่น จึงยังไม่หยุดหาหลักฐาน-หาบัญญัติ- 

หาสิ่งอ้างอิงไว้ข่มผู้อื่น

 “จิต”ของผู้นั้นก็จะเป็นผู้ยังหลงติดยึดและเสพสุขอยู่ แม้ 

แต่“รสสุขของอบายภพ”จึงหลงจมอยู่กับความเป็น“รสอบาย”น้ี 

แม้จะต�่าหยาบขนาดไหน เมื่อได้มาโดยง่าย โดยไม่ล�าบากก็ยิ่งหลง

ว่าตนมี“ทิพย์” คือมีของทิพย์ มีความบริบูรณ์ตามใจอยาก ม ี

ความสะดวกตามใจอยาก  มโีลกยีรสตามใจอยาก หรอืมรีปู-เสยีง-

กลิ่น-รส-สัมผัสภายนอกสัมผัสภายในตามที่ตนหลงว่า“จริง”ว่า 

“ต้องได้ ต้องมี ต้องเป็นอยู่” ก็เพราะ“อวิชชา”แท้ๆ

 ผู้มีอวิชชาจึงไม่รู้จักอาการของ“สังขาร” 

 “สงัขาร”มนัวนกันอยู่ตลอด เป็น“ปฏิสมัพัทธ์” คอื เป็นสภาพ

หมุนรอบเชิงซ้อน(ปฏินิสสัคคะ,คัมภีราวภาโส) ซึ่งหมุนวนไปมา จะ 

วนสูงขึ้นๆไปหรือต�่าลงเป็นชั้นๆ ผู้อวิชชา ย่อมไม่รู้ไม่เห็น“อาการ” 

นั้นๆ จึงวนกันวุ่นหมด ขึ้นก็ไม่รู้-ลงก็ไม่รู้ เป็นวงวนเจริญขึ้นจาก

ปากหอยสูก้่นหอย หรือจากก้นหอยขึน้ไปปากหอย กไ็ม่รู ้จะมภีาวะ

เล็กลงๆ-ใหญ่ขึ้นๆ ก็ไม่รู้ จะมีอยู่-จะหายไปไม่เหลือแล้ว ก็ไม่รู้

 ถ้ารู้ถูกแท้ ขึ้นสูงถึงปลายสุด ก็รู้จบสุด ไม่ใช่วนไปมาอยู่ใน

ระนาบเดิม หรือวนหมุนลงต�่าไม่มีที่สุด และแถมกิเลสใหญ่ข้ึน 

หนาขึ้นอีกด้วยซ�้า  ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีวันจบสุด

 ซึง่โลกยีะนัน้มีแตกต่างกนัอยู ่แต่ไม่รูค้วามจรงิ จงึไม่เป็นปรมัตถ์

ขั้นโลกุตรธรรม
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 การท�าสมาธิหลับตาไม่มี“ธรรมะ ๒”

 เพราะการท�า“สมาธิ”แบบหลบัตาหลงว่าการท�า“อานาปานสต”ิ 

นั้นต้องปฏิบัติในขณะหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์ หรือการท�าสมาธิ

คอืปฏบิติัอย่างนีเ้ท่านัน้ จะปฏบิติั“อานาปานสติ”แบบลืมตาท�างาน 

นั้นไม่ใช่วิธีปฏิบัติ ต้องเพ่งกสิณ หรือ“หลับตา”

 จึงเรียนรู้การปฏิบัติธรรมแบบลืมตา แล้วศึกษาเรียนรู้ด้วย

การสัมผัสจริง ไปกับอายตนะ ๑๒ ปฏิบัติธรรมโดยมีหลัก“มรรค ๗  

องค์” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓ นี้ 

 ไม่ได้...!!! จึงไม่สามารถมี“สัมมาสมาธิ” ไม่เกิด“ธรรม”เป็นอาริยะ

 เห็นไหมว่า สัจจะของคนผู้ปฏิบัติเพ่งกสิณ หรือหลับตานั้น 

ไม่มี“อายตนะ ๖”ครบ มันได้แค่วงแคบหลบเข้าไปอยู่ในทวารเดียว

 อาตมาหยิบเร่ืองนีม้าพดู เอาหลักฐานมาอ้างอิงยนืยนักไ็ม่ฟัง

 ฉะนี้แล ผู้หลงผิด ผู้ยัง“ไม่มีปรโตโฆสะ” ผู้ปิดประตูทวาร 

ของตน ไม่แง้มรับทั้งแสง-เสียง-รส-กลิ่น-สัมผัสผิวนอก ยึดอยู่แต่

ที่ตนรู้ของเดิม เท่าเดิมอยู่อย่างเดิม สุดดื้อดึง

 ย่อมช่ือว่า ยังไม่มี“สัมมาทิฏฐิ” ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติให้เป็น 

“โยนิโส มนสิการ”ได้มากไปกว่าที่ตนท�าได้เท่าที่ผิดๆอยู่เดิมนั้นแล

 พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๕๓ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว ้

นั้น มีเนื้อความว่าดังนี้

 ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจกัแสดงสัมมาทิฏฐิของพระอรยิะอนัมี

เหตุุ(อุปนิสา)มีองค์ประกอบ(ปริกฺขาร)แก่เธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟัง

สัมมาทิฏฐินั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าวต่อไป

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็“สัมมาสมาธิ”ของพระอาริยะอันมีเหตุ
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(อุปนิสา) มีองค์ประกอบ(ปริกฺขาร)คือสัมมาทิฏฐิ-สัมมาสังกัปปะ- 

สมัมาวาจา-สมัมากัมมนัตะ-สัมมาอาชีวะ-สมัมาวายามะ-สมัมาสติ  

เป็นไฉน?

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง(เอกัคคตา) 

ประกอบแล้วด้วยองค์ ๗ เหล่าน้ีแลเรียกว่า “สัมมาสมาธิ”ของ 

พระอาริยะอันมีเหตุบ้าง มีองค์ประกอบบ้างฯ

 ชัดเจนมั้ยว่า วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ได้“สมาธิ”นั้น คือ ต้องปฏิบัติ

ด้วย“องค์ทั้ง ๗”ของ“มรรค ๘” จึงจะเกิด“สัมมาสมาธิ” ที่จิตม ี

“อารมณ์เป็น ๑”อันเรียกได้ว่า “เอกัคคตา”  

 มนัต่างกบั“มจิฉาสมาธ”ิ ซึง่เป็น“สมาธิ”โลกย์ี ท่ีเดยีรถย์ีท่ัวไป

และปุถุชนคนผู้ยังไม่“สัมมาทิฏฐิ”ปฏิบัติกันท�ากันอยู่นั้นแน่   

 ดังนั้นจึงเป็นการหลงผิดว่า จิตมี“อารมณ์เป็น ๑” คือการ

สะกดจิตเข้าไปกับส่ิงหนึ่ง ภาวะหนึ่งเท่าน้ันให้แนบแน่นแน่วแน่ 

“๑-๑-๑ ๆๆๆๆ” ไม่ให้แยกเป็น“๒”กันอย่างเหนียวหนึบ จนกระทั่ง

เป็น“๑”แบบสมถะของชาวโลกีย์เดยีรถีย์หรอื“เทฺวนิยม”ท�ากนัด่ืนๆ

 หากมันจะมีอะไรเป็น“๒” หรือมีมากมายยิ่งขึ้น ก็ยิ่งไม่ให้มี 

ไม่ให้เป็นกันเลย พาซื่อถือกันว่า สมาธิที่จะมี“จิตเป็นหน่ึง”น้ัน ก็

ต้อง“๑”แบบที่สะกดจิต(meditation ซึ่งก็คือ hypnosis = สะกดจิตแท้ๆเลย)

อย่างสมถะอันยัง“มิจฉาทิฏฐิ” ยังเป็นแบบนอกพุทธอยู่นี้แหละ

 จงึไม่มีการเรียนรู้แบบใช้“ธรรมะ ๒”เพือ่วจิยัธรรม ตามหลกั 

“โพชฌงค์ ๗” โดยเฉพาะ“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”ไม่ได้ท�ากันเลย  

 ก็นั่นแหละคือ ลัทธิ“๑”แบบ “๑”ให้หนัก “๑”ให้แน่น “๑”ให้ 

ไม่มีโอกาส“มี“วิตก”มี“วิจาร”เป็น ๒ กันเลยเด็ดขาด แบบสะกดไว้
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 ฉะน้ีแลคอื ลัทธสิะกดจติ(hypnotize)เป็นหนึง่ เอาแต่หนึง่ ไม่ใช่

แบบวิจัยวิจาร(analyze) หรือเห็น“วิตก”(ที่ด�าริเริ่มขึ้นมา) วิเคราะห์รู้แจ้ง

รู้จริงใน“วิจาร”(รู้ชัดในทุกจรณะ) ที่เป็น“ธรรม ๒ เริ่มจากฌาน ๑ แท้ๆ

 “สมาธิสะกดจิต”จึงเป็น“ทิฏฐิ”หรือลัทธิที่ปฏิบัติกันแบบหนึ่ง 

เป็นการปฏิบติัของเดยีรถย์ีมาเก่าแก่ และแม้ปัจจบุนัน้ีกยั็งท�ากนัอยู่

 แตกต่างจาก“สมาธท่ีิมวิีจัยวิจาร”ไปกับกรรมกริยิาในทกุงาน

ทกุการ ทัง้ขณะท�าอาชีพ-ขณะท�าอะไรต่างๆ-ขณะพดู-ขณะคดินกึ” 

ด้วยการใช้“ธรรมะ ๒”ศึกษาไปเสมอ ที่มีครบใน“มรรค ๘”

 ชดัเจนนะว่า สมาธทิีเ่ป็น“สมัมาสมาธ”ิของพระอริยะน้ัน ต้อง

เกดิจากการปฏบิตั“ิมรรค ๗ องค์” ซึง่ปฏบิตัไิด้ในทกุขณะของกรรม

กิริยา ๔ ไม่ว่าในขณะ“สัมมาอาชีวะ-สัมมากัมมันตะ-สัมมาวาจา- 

สัมมาสังกัปปะ” ด้วย“สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธาน และมี“สัมมา

วายามะกับสัมมาสติ” ช่วย“สัมมาทิฏฐิ”ที่เป็นประธานไปเสมอ นั่น

คือ มี“มรรค ๗ องค์”เป็น“เหตุ”(อุปนิสา) เป็น“เครื่องมือ”(ปริกฺขาร) 

 “สัมมาสมาธิ”ซึ่งเป็น“สมาธิ”ของพระพุทธเจ้า จึงไม่ใช่เกิด

จากปฏิบัติ“หลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์” เป็นเหต(ุอุปนิสา) เป็นเครื่อง

มอื(ปริกฺขาร) ในการปฏบิตัดิงัทีห่ลงผดิกนัไปเป็นแบบเดียรถย์ีเดด็ขาด

 เห็นมั้ย? ตรองตามได้ละเอียดขึ้นมั้ย?

 ถ้าชัดเจนยิ่งว่า“วิถีทาง”หรือ“มรรควิธี”(เหตุ=อุปนิสา)เป็น 

“เครื่องอุปกรณ์” หรือ“ของที่จ�าเป็นหนึ่งชุด”(องค์ประกอบ=ปริกฺขาร) 

ในการใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็น“สมาธิ”ของศาสนาพุทธ นั้นคือ 

การมีวิจัยวิจาร(analyze) ไม่ใช่“สะกดจิต”เข้าไปๆๆๆ(hypnotize)  

ว่าแตกต่างกันจริงๆ และยอมรับว่า ของพุทธคือ ใช้แบบ“มรรค ๗ 
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องค์”กันจริงๆ ก็เป็นอันรู้แจ้งรู้จบกันได้เสียที

 จึงจะเรียกว่า“มรรควิธี”ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิด“สมาธิ”ของ

พระอาริยะในศาสนาพุทธเป็นส�าคัญ เป็นวิถีทางท�าสมาธิแท้แบบ

พุทธ ที่เรียกได้ว่า“สัมมาสมาธิ”ถูกต้องที่สุด

 พระพทุธเจ้าตรสัยนืยนัชดัยิง่ ว่า ในศาสนาอืน่“ไม่มมีรรคองค์ ๘” 

 ดังนั้น ศาสนาอื่นในโลก จึงไม่มี“สัมมาสมาธิ”ที่เป็นอาริยะ

 มรรค ๘ จึงเป็น“วิธีปฏิบัติ”ของศาสนาพุทธที่เป็นแบบฉบับ

เฉพาะในศาสนาพทุธเท่านัน้ พระสมณโคดม เป็นผูต้รสัรูเ้อง(สมัมาสมั

พุทโธ) ท่านเป็นเจ้าของธรรมนี(้ธรรมสามี)

 ทรงย�้าอีกว่า “ทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่น” แปลจาก

บาลีที่ว่า “เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐)

       (จบฉบับที่		๓๑๑)
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ฉบับที่ ๓๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

 มรรค ๘ จึงเป็น“วิธีปฏิบัติ”ของศาสนาพุทธที่เป็นแบบฉบับ

เฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้น พระสมณโคดม เป็นผู้ตรัสรู้เอง(สัมมา 

สัมพุทโธ) ท่านเป็นเจ้าของธรรมนี(้ธรรมสามี)

 ทรงย�้าอีกว่า “ทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่น” แปลจาก

บาลีที่ว่า “เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐)

 นั่นคือ ๒ ปริเฉทท้าย ในฉบับท่ีแล้ว เป็นการยืนยันถึง“วิธี

ปฏิบัติ”หลักเอกของพุทธว่า การปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธน้ัน 

มี“วิธีนี้วิธีเดียว ไม่มีวิธีอื่น” เป็นเด็ดขาด

 วธินีัน้กค็อื ปฏิบตั“ิมรรค ๗ องค์”ต่างหากทีเ่กดิ“สมัมาสมาธ”ิ

 ศาสนาพุทธมี“สัมมาสมาธิ”เป็นของพุทธโดยเฉพาะ อันเกิด 

จากการปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๓)

 ซึ่งไม่ใช่“ปฏิบัติ”ตามที่คนส่วนใหญ่ท�ากัน คือ“หลับตา”ท�า

สมาธิ อันที่จริงคนผู้ศึกษาศาสนาพุทธมานั้นก็รู้อยู่ว่า พระพุทธเจ้า

ทรงสอนไว้ว่า วิธีปฏิบัติอันเอกที่ส�าคัญของพุทธนั้น“มรรค องค์ ๘”

แต่ก็มี“ทิฏฐิ”เข้าใจเขวไปเสียเองว่า การปฏิบัติเพื่อให้เกิด“สมาธิ” 

นั้น ต้อง“หลับตา”เป็น“วิธีปฏิบัติ”อยู่ภายใน

 โดยเข้าใจผดิ“มจิฉาทิฏฐ”ิไปว่า “มรรค ข้อ ๘”ข้อเดยีวเท่าน้ัน

คือการ“ท�าสมาธิ”

 ส่วน“มรรคอีก ๗ ข้อ”นั้นก็เป็นการปฏิบัติอีกต่างหาก ที่เป็น
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เรื่องของ“ภายนอก” ไม่เกี่ยวกับความเป็น“สมาธิ”แต่อย่างใด

 ก็เพราะท�าความเข้าใจ(ท�าทิฏฐิ)ให้เกิด“สัมมาทิฏฐิ”ไม่ได้

 ว่า “สมาธิ”ของศาสนาพุทธท่่ีเรียกว่า“สัมมาสมาธิ”นั้น มัน

เป็น“สมาธิ”อีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เป็น“สมาธิโลกุตระ” ซึ่งแตก

ต่างจาก“สมาธิโลกีย์” หรือสมาธิอื่นๆประดามีอยู่ทั่วไปในโลก

 “สมาธโิลกย์ี”ทัว่ไปนัน้ไม่ใช่สมาธทิีท่�า“จติให้ไม่มกีเิลส”ส�าเร็จ

ได้แท้จริงเพราะการปฏิบัติที่“ช�าระกิเลส”ได้ด้วยพลังงาน“บุญ”

 แต่เป็น“สมาธ”ิท่ีไม่รู้จกัรู้แจ้งรู้จริง“จติ-เจตสกิ-รูป-นพิพาน”  

เพราะไม่ใช่“สัมมาสมาธิ”ที่เป็น“สมาหิตจิต” 

 “สมาหิิตจิต”นั้นเป็น“จิตท่ีต้ังมั่นแล้ว”เพราะบรรลุผลส�าเร็จ 

“เจโตปริยญาณ ๑๖”สัมบูรณ์ ตามหลัก“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”หรือ

เป็น“โลกุตระ”ที่บริบูรณ์ด้วย“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”

 ซึง่ปฏบิตัใินขณะมชีีวติ“ตืน่ๆ” คอื ม“ีชาคร(ตื่น ; ตรงข้ามกบัหลบั)” 

 อันไม่ใช่ปฏิบัติด้วย“การหลับตา”แล้วพาบรรลุธรรม 

 แต่บรรลุธรรมชนดิ“ลืมตา”เป็นคนปกตมิชีวีติสามัญทีเ่ป็นผูรู้้

รอบทั้ง“ภพ ๓”ทั้ง“อัตตา ๓” ไม่ใช่ถูกจ�ากัดอุดอู้อยู่แต่ใน“ภวังค์”

 “ภพ ๓”ได้แก่ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ซึ่งมีทั้งภายนอก-

ภายใน 

 “อัตตา ๓”ได้แก่ โอฬาริกอัตตา มโนมยอัตตา อรูปอัตตา ซึ่ง

ครบครันทั้ง“อัตตาขั้นหยาบ-อัตตาขั้นกลาง-อัตตาขั้นละเอียด” 

 ดังนั้น ผู้ที่“หลับตา”ปฏิบัติอยู่ในภพภายในถ่ายเดียวเท่านั้น

ซ่ึงไม่สามารถท�า“สมาธ”ิในขณะท�า“อาชพี”(อาชวีะ)อยูก่ด็ ี“ท�ากรรม

ทั้งหมด”(กัมมันตะ)อยู่ก็ดี “พูด”(วาจา)อยู่ก็ดี “ด�ารินึกคิด”(สังกัปปะ)อยู่
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ก็ดี ในขณะมีชีวิตปกติสามัญ  ก็เป็น“สมาธิ”ที่คับแคบ เล็กจิ๋ว

 การปฏิบัติแบบ“หลับตา”ท�าสมาธิ จึงไม่ใช่การท�า“สัมมา

สมาธิ”ตรงตามพระพุทธวจนะอันเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

 เพราะ“หลับตา”ปฏบิตัใิห้เกิด“สมาธ”ิแบบนัน้ มนัไม่ได้ปฏบิตั ิ

“มรรค ๗ องค์”ให้เกดิ“สมาธ”ิ ทีเ่รียกว่า“สัมมาสมาธ”ิ กน็อกพทุธ

 ความเป็น“สัมมาสมาธิ”ที่เป็นของพุทธแท้ๆ ยืนยันได้ในพระ

ไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ตั้งแต่ข้อ ๒๕๒ ถึง ๒๘๑ ผู้สนใจตรวจสอบดูได้

 เมื่อปฏิบัติผิดเพ้ียนไปจากค�าสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็น 

“มิจฉาทิฏฐิ”ไปจริงๆ ก็ผิดค�าตรัสชัดๆแน่นอน เห็นๆกันอยู่ทั่วไป

 แต่งมงายกันอยู่ จึงไม่รู้“ความถูกต้อง”เป็นสัมมาทิฏฐิกันได้

 ยคุปัจจบุนันี“้สมาธิ”ทีแ่พร่หลายอยูใ่นวงการศาสนาพทุธไทย

สงัคมไทยพทุธ “มจิฉาทฏิฐ”ิจรงิๆ สงัคมพทุธไทยจงึล้มเหลวอย่างสิน้ท่า 

อย่างทีเ่หน็ๆ และเป็นอยู ่ชดัเจนยิง่ เพราะคนไทยนบัถอืพทุธ ๙๕ %

 ผู้เข้าใจพุทธศาสตร์ผิด(มิจฉาทิฏฐิ)ว่าท�า“สมาธิ”ของพุทธนั้น

ปฏิบัติด้วยวิธี“หลับตา”สะกดจิตให้เป็นหนึ่ง(เอกัคคตา) จึงไม่เกิดผล 

“สัมมาสมาธิ” เพราะส่ังสมจิตเป็น“เอกัคคตาจิต”ไม่ตรงตามแบบ

วิธีของพุทธที่มี“การวิเคราะห์แยกแยะ”(analysis) ซึ่งแตกต่างจาก 

การปฏิบัติ“หลับตา”ท�าสมาธิที่เกิดผลสั่งสมจิตเป็น“เอกัคคตา” 

แบบ“สะกดจติ”(hypnosis) จมอยูแ่ต่ใน“ภพภายใน” ไม่รู้เท่าทนั“โลก”

 จึงกลายเป็นคนสู้“อ�านาจโลก”ไม่ได้ ก็ตกอยู่ใต้“อ�านาจโลก” 

(โลกาธปิไตย) เป็นทาสโลก สู้ฤทธิเ์ดชของ“โลกย์ี”ทีแ่รงร้ายจัดจ้านไป

ด้วยลาภยศสรรเสริญ และ“สุขโลกๆ”ที่เป็น“สุขเก๊หรือสุขเท็จ” 

(สุขัลลิกะ)ในความเป็น“กาม” และความเป็น“อบายมุข” ไม่ได้
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 แม้ความเป็น“อัตตา” ถ้าปฏบิตัแิบบ “หลบัตา”ท�าสมาธ ิกอ็กี

แหละ จะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“อัตตา”บริบูรณ ์

ได้เลย เพราะผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้นั้นจะต้องมีความเป็น“กาย” 

(องค์ประชุมของรูปภายนอกกับนามภายใน) อันมี“สัมผัส ๖”เป็นต้น จึงจะ 

สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สักกาย” อันเป็น“อัตตา”หรือ

ความเป็น“ตัวตน”ขั้นพื้นฐานตาม“สังโยชน์”ข้อที่ ๑ ได้

 เมือ่ไม่สามารถรู้จกัความเป็น“อตัตา”ได้ ซึง่พระพุทธเจ้าตรสั

ไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒ ว่ามีถึง ๓ อัตตา ได้แก่ โอฬาริก

อัตตา-มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา การศึกษาปฏิบัติจึงไม่บริบูรณ์

 ก็ไม่ได้ศึกษาฝึกฝนให้“หลุดพ้น”จากความเป็น“อัตตา”จน

กระทั่งมี“อาริยภูมิ” คุ้มกันตนอย่างเป็นโลกุตระไปตามล�าดับ สู้ 

“อ�านาจอัตตา”ของตนได้จนหมดจบครบถ้วนเป็นอรหันต์สัมบูรณ์

 จงึตกอยูใ่ต้“อ�านาจอตัตา”(อตัตาธปิไตย)ของตนเอง ไม่สามารถ

มีอ�านาจ“เหนือ”ความเป็น“อัตตา”ได้ จึงเป็นทาส“อัตตา”อยู่จริง

 ผู้ตกเป็น“ทาส”ทั้งความเป็น“โลก”และความเป็น“อัตตา” 

ย่อมไม่มี“อ�านาจธรรม”(ธรรมาธิปไตย)ใดๆ ที่จะมี“อ�านาจคุ้มตัว”หรือ

แท้ๆแล้วถึงขั้นมี“อ�านาจเหนือโลก-เหลืออัตตา”อย่างแท้จริง

 นี่คือ คนผู้เป็น“ทาส”แท้ทั้ง“โลก”ทั้ง“ตนเอง” ไม่มีความเป็น 

“อิสระ”ตามพุทธธรรม เพราะเป็น“ทาสโลก-ทาสอัตตา”เต็มบ้อง

 “ทาสโลก”คือ เป็นทาสวัตถุลาภยศสรรเสริญสุข

 “ทาสอตัตา”คอื เป็นทาสกามรปูเสยีงกล่ินรสสมัผสัทัง้นอกใน

 จึงต้องเรียนรู้พุทธธรรมอย่างดีให้มี“สัมมาทิฏฐิ”กันเสียก่อน

เป็นเบื้องต้น ก่อนจะปฏิบัติธรรมของพุทธ ครบทั้งต้น กลาง ปลาย
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 “ทาสโลก”คือ	

เป็นทาสวัตถุลาภยศสรรเสริญสุข

 “ทาสอัตตา”คือ เป็นทาสกาม

รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งนอกใน

	 จึงต้องเรียนรู้พุทธธรรมอย่างดี

ให้มี“สัมมาทิฏฐิ”เป็นเบื้องต้น	

ก่อนจะปฏิบัติธรรมของพุทธ

 ครบทั้งต้น กลาง	ปลาย
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 ซึ่งการปฏิบัติธรรมของพุทธนั้นต้องมี“สัมมาทิฏฐิ” คือท�า 

“ทิฏฐิ”ให้เป็น“สัมมา”ตามค�าสอนของพระศาสดาแห่งศาสนาพุทธ

ก่อนอื่น เพราะ“ทิฏฐิ”เป็น“ประธานการปฏิบัติ”

 ถ้าหาก“ทิฏฐิ ๑๐”ที่เป็น“ประธานในการปฏิบัติไม่สัมมา” 

ตามพระวจนะก่อนขืนไปปฏิบัติโดยผู้ปฏิบัตินั้นยัง“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่  

ก็ไม่บรรลุ“สัมมาผล”ครบครันถ้วนสิ้นอาสวะได้จริงเป็นเด็ดขาด

 แต่การปฏบัิติตาม“มจิฉาทฏิฐ”ิใดๆกด็ ีมนักม็“ีผล”ของ“ทิฏฐิ” 

นั้นๆได้ สามารถบรรลุได้ ทว่าก็เพียงแค่บรรลุ“มิจฉาผล” ดังท่ี 

ชาวพุทธทุกวันนี้ได้บรรลุกันตามที่เห็นและเป็นอยู่ แล้วก็หลงผิด” 

กันว่า“ผลที่ได้” เป็น“ผลธรรมของพุทธ” นี่คือ ความหลงผิด

 วิธีปฏิบัติให้เกิด“สัมมาสมาธิ”ของพุทธ ไม่ใช่วิธีให้“หลับตา” 

แล้วสะกดจติ(hypnotize)ลงไปๆๆๆ ท�าให้จติรวมกนัเข้า ตกผลกึ หรอื

ควบแน่นเข้าเป็น“หนึง่”(เอกจติ แบบหนึง่) ซึง่อย่างน้ันเป็นวธิ“ีการสะกด

จิต”(hypnosis)ตามแบบสากลสามัญทั่วไป ที่ท�าๆกัน ก็สามารถเกิด 

“จิตเป็นหนึ่ง” เป็น“เอกังสิกตาจิต”ได้ แต่ไม่ใช่“เอกัคคตาจิต”

 “เอกังสิกตาจิต”ก็แค่“วิธีสะกดจิต”ที่หลับตาท�านี้จัดการกับ

จิตโดยวิธีหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมันก็เป็นผลของ“การสะกดจิต”(hypnosis) 

ก็“ดับ”หรือ“ระงับ”ได้ แต่ชั่วระยะหนึ่ง ไม่ยั่งยืนถาวรนิรันดรแท ้

 ส่วน“เอกัคคตาจิต”นั้นหากเป็นวิธีของพุทธที่สัมมาทิฏฐิแล้ว 

จะเป็น“การจดัการกบัวตัิกกจติ-วจิารจิต”(อภสิงัขาร) ทีภ่าวะ ๒ (เทวฺ,กาย) 

ซึง่เป็น“การวิเคราะห์,การแยกแยะ”(analysis) ทีรู่้ๆ กนัในภาษาพดูว่า 

“วิตกวิจาร”จนเกิด “ฌาน”ตั้งแต่“ฌาน ๑”ไปนั่นเอง เห็นมั้ย?

 ไตร่ตรองกนัให้ดีๆ  ว่า “วธิสีะกดจติ” (hypnosis) กบั“วธิวีเิคราะห์



288 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

วจิยั”(analysis) วิธปีฏบิตั ิ๒ วิธน้ีี แตกต่างกัน หรือไม่? อย่างไรกนัแท้ 

อ่านความแตกต่างให้ชัดๆ

 สงัคมไทย ณ ลมหายใจเฮือกน้ี ก�าลังม“ีธรรมาธรรมะสงคราม”

กนั ระหว่างฝ่ายหนึง่คอื ฝ่ายทีใ่ช้“การสะกดจิต”(hypnosis)กบัอีกฝ่าย

หนึ่งใช้“การวิเคราะห์วิจัยจิต”(analysis)

 ทั้ง ๒ ฝ่าย ต่างก็ยืนยันว่า ของตนคือ “วิธีของพระพุทธเจ้า” 

กันทั้งคู่

 ไตร่ตรองตรวจตรากันดีๆเถิดว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ถูกตรงกับ

พระพุทธวจนะกันแท้ หรือฝ่ายใดน่าจะเป็นฝ่ายถูก-ฝ่ายควรกว่า 

 ทีนี้ก็มาฟังนัยส�าคัญของ“พุทธศิลป์-พุทธศาสตร์”กันต่อ

 เราก�าลังพูดถึง“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”

 “สัมมาทิฏฐิ ๑๐”นั้น มีดังนี้ 

 ๑) ทานที่ให้แล้ว มีผล (อัตถิ ทินนัง) [ทานที่ท�านั้นให้”ผลโลกุตระ]

 ๒) ยัญที่บูชาแล้ว มีผล (อัตถิ ยิฏฐัง) [วิธีปฏิบัติที่ท�านั้นให้“ผลโลกุตระ”]

 ๓) สังเวยที่บวงสรวงแล้ว มีผล (อัตถิ  หุตัง) [การปฏิบัติทาน-ปฏิบัติ

ศีลกระทั่งบรรลุภาวนานั้นๆแล้ว ก็ได้เสวยผลตามผลที่ได้นั้นจริง]

 ๔) ผลวบิากของกรรมทีท่�าดที�าชัว่แล้ว มอียู ่(อตัถ ิสกุตทกุกฏานงั 

กัมมานัง ผลัง วิปาโก) [กรรมที่ท�าทั้งหลาย ย่อมมีผลจริง ไม่ว่าดี-ชั่ว โลกีย์-โลกุตระ]

 ๕) โลกนี้ม ี(อัตถิ อยัง โลโก) [ลักษณะของโลกที่เป็นโลกียะ มีอย่างหนึ่ง] 

 ๖) โลกหน้า มี (อัตถิ ปโร โลโก) [ลักษณะของโลกที่เป็นโลกแบบอ่ืน 

แตกต่างไปจากโลกียะ มี นั่นคือ โลกุตระ ก็อีกอย่างหนึ่ง] 

 ๗) มารดา มี (อัตถิ มาตา) [ความเป็น“แม่”ทางนามธรรม หรือทางจิต มี]

 ๘) บิดา ม ี(อัตถิ ปิตา) [ความเป็น“พ่อ”ทางนามธรรม หรือทางจิต มี]
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 ๙) สัตว์ที่เป็นอุปปาติกะ มี (อัตถิ สัตตา โอปปาติกา) [ความเป็นสัตว์

ทางจิตวิญญาณ มี]

 ๑๐) สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ด�าเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่ง

ประกาศโลกนี้โลกหน้า ให้แจ่มแจ้ง เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในโลก 

มีอยู่ (อัตถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สัมมัคคตา สัมมาปฏิปันนา เย อิมัญจะ โลกัง 

ปรัญจะ โลกัง สยัง อภิญญา สัจฉิกัตวา ปเวเทนตีติ) [สัตบุรุษที่เป็นสยัง อภิญญา มา

บังเกิดอยู่ในโลกขณะนี้ มี]

 ในพระไตรปิฎก ฉบบัหลวง แปลไว้ตาม“วงเล็บแรก”น้ันแหละ 

อย่างนั้น ส่วน“วงเล็บหลัง”นั้นอาตมาขยายความเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็น

ภาษาที่ต้องขยายความกันเป็นไทยให้รู้เรื่องกันชัดๆขึ้นกว่านี้อีกที

 “สัมมาทิฏฐิ”นี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ 

ข้อ ๒๕๒ ถึง ๒๘๑

 มาขยายความ“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”นี้ แต่ละ“ทิฏฐิ”กันดูให้เข้าใจ 

ยิ่งขึ้น

 ๑) ทานที่ให้แล้ว มีผล หมายความว่าอะไร?

 หมายความว่า “ทินนัง”ภาษาบาลีนี้ หมายถึง (อันเขา)..ให้แล้ว 

เช่น สิ่งของที่เขาให้แล้ว คนท�าทาน“ได้ให้ของทานนั้นไปแล้ว”(ทินน)

หรือ“ได้ทานแล้ว” คือ ท�าการให้ไปเสร็จแล้ว” 

 คือ มีผู้ที่ได้“ให้”หรือได้“ท�าทาน”นั้นเสร็จลงแล้ว มันมี“ผล” 

มาก(มหัปผลา)หรือ“ผล”น้อย?

 นี่ประเด็นหนึ่ง

 และ“มีประโยชน์”มาก(มหานิสังสา) หรือไม่? “ประโยชน์”น้ัน 

ก็อีกความหมายหนึ่ง ซึ่ง“ประโยชน์”ก็ยังมีประโยชน์น้อย หรือ
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ประโยชน์มากอีกด้วย นัยนี้้เหมือนกัน

 นี่อีกประเด็นหนึ่ง

 “ทาน”คือ“การให้”นั้น ใครท�าก็ตามท�าเมื่อใดก็ตาม มี“ผล” 

แน่นอน ส่วนจะมี “ผล”น้อย จะมี“ผล”มาก ก็ย่อมขึ้นอยู่กับเหตุ

ปัจจัยต่างๆมากมายหลากหลายนัย

 ทาน กต้็องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า ท�าทานนัน้ เมือ่“ให้วตัถขุ้าวของ”

ของตนแก่ผู้อื่น เช่น ให ้ข้าว น�้า ผ้า ยาน ฯลฯ ย่อมเป็น“เครื่อง”

ประกอบการปฏบิตัธิรรมอย่างหนึง่ โดยการท�าทาน เรากใ็ห้“ส่ิงของ

วัตถุ”ของเราไป คือสละสิ่งของออกไปจากตน

 “ใจเรา”ล่ะ! ใจเราม“ีอาการ”อย่างไรท่ีเป็นไปกบั“ทาน”(การให้, 

การลดโลภ)นั้นๆ

 เป็น“ผล”นั้นเป็นแน่ ซึ่งจะมากก็ตามจริงนั้น จะน้อยหรือจะ

เท่าใดก็ตามจริงนั้นๆ

 ท�าทานมี“ผล”เป็นคุณก็ได้ มี“ผล”เป็นโทษก็ได้ เป็นกุศลก็ได้ 

เป็นอกุศลก็ได้

 แต่เป็น“ประโยชน์”(อานิสังสา)หรือไม่? นี่แหละที่เป็นประเด็น

ส�าคัญมาก ต้องศึกษา

 ๒) ทานที่ให้แล้ว เป็นประโยชน์ หมายความว่าอะไร? 

 นั่นคือ ประโยชน์หรืออานิสงส์นั้นเป็น“บาป”หรือเป็น“บุญ” 

หรือ“ไม่บาปไม่บุญ”

 “บาป”หรือ“บุญ”เป็นขั้นโลกุตรธรรม

 “กุศล”หรืออกุศล”เป็นขั้นโลกียธรรม

 ซึ่ง“ใจเรา”ตั้งอย่างไร? หรือมีเจตนาอย่างไร? พระพุทธเจ้า
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ตรัสไว้ใน“ทานสูตร” พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ ข้อ ๔๙ ชัดเจนมากว่า 

ทานย่อมมีผล แต่จะมี“อานิสงส์”หรือไม่นั้น อันนี้ต้องอาศัยพระ

สัมมาสัมโพธญิาณตรสัรูข้องพระพทุธเจ้ากนัจึงจะสามารถรูไ้ด้ สามญั

มนษุย์นัน้ไม่มีภูมปัิญญาหย่ังรู้สัจจะท่ีเป็น“อจนิไตย”ขัน้น้ีได้แน่นอน

 นัน่คอื ต้อง“ท�าทาน”เพือ่เป็น“เครือ่งปรงุแต่งจติ”(จติตาลงัการงั 

จิตตปริกฺขารัง)ให้ลดละหน่ายคลายจาก“ภพ”จาก“ชาติ” จึงจะเป็น 

“อานิสงส์”หรือเป็น“ประโยชน์”ส�าคัญขั้นโลกุตรธรรม อันมีใน

ศาสนาพุทธเท่านั้น ซึ่งมีศาสนาเดียวในโลก ที่มีความรู้นี้

 โดย“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนเองให้ถึงขั้น“อภิสังขาร” 

(ปรุงแต่งจิตจนถึงขั้น“บุญ”)ว่า“ให้”หรือ“ทาน”แล้วใจของเรามี“อาการ” 

เข้าข่าย“ช�าระกิเลส”(สันตานัง ปุนาติ  วิโสเธติ)หรือเปล่า? 

 หรือใจเรากลับ“ท�าใจ”ตนเอง“โลภ”เพิ่มข้ึน หรือท�าใจของ

เรา“อยากได้” เพิ่มขึ้นอีก ท�าใจของเรา“ยิ่งจะเอาๆๆๆ”   

 ต้อง“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ให้เป็น นั่นคือ ท�าใจเข้าข้ัน“ช�าระ

กิเลส”ให้ได ้ “ให้”กระทั่งสิ้นหมดแม้กระทั่ง“ไม่เหลือตัวตน”จริงๆ  

 “การให้”หรือ“ทาน”นี้แลคือ ที่สุดแห่งที่สุดของมนุษย์อาริยะ

 ถ้า“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนเพิ่มความโลภใส่ใจตนเอง 

แทนทีจ่ะ“ลดความโลภ” หรอืท�าให้“ไม่มคีวามโลภ”ใส่ใจตนเอง ผูน้ั้น

ก็“ท�าใจ”ไม่เป็น“บุญ” ซ�้าจะเป็น“บาป”

 เพราะ“ท�าใจ”ไม่เป็น“การช�าระกิเลส”

 ก็ไม่เกิด“บุญ” ไม่เกิด“การช�าระกิเลส”

 กลับท�าใจตน“เพิ่มกิเลส”ใส่ใจตนยิ่งขึ้น

           (จบฉบับที่		๓๑๒)



292 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

ฉบับที่  ๓๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙

 ฉบบัทีแ่ล้วก�าลงัเขยีนถงึเรือ่ง“ทาน” ว่าจะต้องท�า“ความเหน็”

(ทฏิฐ)ิ ให้“สมัมาทฏิฐ”ิให้ได้ ซึง่“สมัมาทฏิฐ”ินัน้มีถงึ ๑๐ ข้อทีจ่ะต้องท�า

ความเข้าใจให้ครบทัง้“สมัมาทฏิฐิ ๑๐” ไม่เช่นนัน้กไ็ม่สามารถจะปฏิบัติ

เกิด“ประโยชน์”(อานิสงส์)อันเป็นจุดประสงค์ของศาสนาพุทธได้เลย

 ซ่ึงทิศ ทางหรือจุดหมายแท้ของศาสนาพุทธนั้นเราต้อง

พยายามท�า“กรรม”ใด กค็วรให้ม“ีอานสิงส์”(ประโยชน์)ถงึขัน้“โลกตุระ”

 อธิบายไปบ้างแล้ว ทั้ง“การทาน”ที่ได้“ผล” และการทานที่ได ้

“อานิสงส์” แต่ก็แค่เล็กน้อย คร่าวๆ ไม่ลึกซึ้งลับซ้อนอะไรนักหนา

 ซึ่งผู้“ ท�าทาน”หรือผู ้ที่มี“การกระท�า”คือ“กรรม”ถึงข้ันท่ี 

เรยีกว่า“ทาน”นัน้ กถ็อืว่า“การกระท�า”อย่างนีข้องใครกต็ามทีเ่ป็น 

“กรรม”เข้าขัน้“ทาน”กน็บัว่า“การกระท�า”ทีต้่องเชิดชูว่า“ด”ี เพราะ

เป็น“กรรม”ที่“ดี”ชนิดหนึ่งซึ่งคนทั่วไปยอมรับกันเป็นสามัญส�านึก

 แม้จะ“ทาน”ปืนผาอาวธุท่ีน�าไปท�าร้ายกนัแท้ๆเขาก็นับว่า“ด”ี

 อันที่จริ ง  ตามปกติธรรมดาสามัญของคนทั้งหลายนั้น ไม่ใช่

จะ“ท�าทาน” กั นเป็นปกติสามัญ ใช่มั้ย? นานๆจึงจะท�าสักที หรือ 

บางคนนั้นเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่ท�า“ทาน”กันเลยสักครั้งสักหน

 “การตั้งใจท�าทาน”ของคนผู้ใดก็ตาม มันเป็นกรรมกิริยาที่ถ้า 

“ตั้งใจท�าทาน”นั้นต้องนับว่า เป็นการกระท�าที่“ดี”ของคนจริงๆ

 คนปกติสามัญจะมีก็แต่“การกระท�า”ที่เป็น“งานอาชีพ”หรือ
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ท�าอะไรต่อมิอะไรไปตามอิริยาบถของคนสามัญท่ัวไปท�ากัน ก็จะ

เพือ่“เอามาให้ตน” ท่ีไม่ใช่“ทาน” คือ ไม่ใช่จะมกีารกระท�าอัน“ตัง้ใจ

เสยีสละ”วตัถุส่ิงของแรงงานให้แก่ผู้อืน่กันอยูเ่ป็นปกติสามญัหรอก 

 ..ใช่มั้ย?

 ดังนั้น เมื่อ“ตั้งใจท�าทาน”กันปานฉะนี้จึงควร“ท�าดี”ให้มี 

“ประโยชน์” ที่ค�าภาษาบาลีว่า“อานิสงส์”นั่นเอง ให้“สัมมา” ให้ได้ 

 เพราะ“การท�าทาน”นั้น ชื่อว่า“ท�าดี”ก็มี“ผลด(ีกุศล)”ทุกครั้ง

แหละ แต่ใช่ว่าจะมี“ประโยชน(์บุญหรืออานิสงส์)”ทุกครั้งไป

 เพราะท�า“ทาน”นั้น เป็น“กุศล”นั้น ใช่ แต่จะเป็น“บุญ”หรือ

เปล่านั้น ต้องมี“การท�าใจในใจ(มนสิการ)”เป็น“สัมมาทิฏฐิ” ทานนั้น

จึงจะ“มีผลมาก มีอานิิสงส์มาก”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๔๙) 

 ประเด็นส�าคัญอยู่ที่“บุญ” กับ“กุศล”นี่เอง

 คนที่ท�า“ทาน”ก็ตาม ปฏิบัติ“ศีล”ก็ตาม ในเบื้องต้นคนทั่วไป

ต่างก็นับว่าเป็นการกระท�า“ดี”กันทั้งคู่ ถือว่า“ตั้งใจท�าดี” เพราะ 

ไม่ใช่การประพฤติสามัญปกติ หรือท�า“กรรม”ตามสามัญเท่านั้น

 คนจึงควรตั้งใจ และพยายามท�า“ทาน”หรือปฏิบัติ“ศีล”ให้ 

เป็น“ภาวนา”คือให้เป็น“การเกิดผล”(ภาวนาแปลว่า การท�าให้เกิดผล) 

 “ผล”ที่ว่านี้จึงหมายถึง ความเจริญ ไม่ใช่ความเสื่อมนั่นเอง

 และการท�าทานหรอืปฏิบตัศิลี กค็วรให้เจริญถงึข้ัน“มผีลมาก”

และ“มีอานิสงส์มาก”ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตามที่อ้างมานั้น

 ผู้ท�า“ทาน”นั้นที่นับว่า “ไม่ดี” คือ ท�าให้เสื่อมแก่ตน แกผู่อ้ื่น 

ก็เป็น“ผลชั่ว”ได้

 เช่น “ทาน”ส่ิงท่ีเป็นภัยเป็นโทษแก่ผู้ไม่รู้จักคุณหรือโทษก็ดี 
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“ทาน”แก่เด็กก็ดี คนโง่ก็ดี คนที่ไม่มีความรู้พอในสิ่งที่เป็นภัยเป็น

โทษนั้นๆก็ดี คนเลวเกินกว่า“ของทาน”ที่จะได้รับนั้นก็ดี ย่อมเสื่อม 

 ล้วนไม่ควรให้“ทาน”แก่คนดังกล่าวนี้ เพราะจะมี“ผลไม่ดี”    

 แต่ถ้ามี“ผลมาก”ก็หมายเอา“ผลดี”คือ“กุศล”นั้นประเด็น ๑ 

 และอีกประเด็นหนึ่งท่ีเป็น“ประโยชน์มาก”น้ันหมายถึง“ผล 

ยิ่งกว่าผลดีโลกีย์สามัญ”คือยิ่งกว่า“กุศล” นั่นคือถึงขั้นเป็น“บุญ” 

 “บุญ”เป็น“ความส�าเร็จขั้นโลกุตระ” หมายความว่า ผู้ท�า 

“ทาน”หรอืปฏบิตั“ิศีล”นัน้สามารถช�าระกิเลสให้ลดละจางคลายได้ 

หรือก�าจัดกิเลสหมดสิ้นเป็น“นิพพาน”กันทีเดียว

 ส่วนมี“ประโยชน์มาก(อานิสงส์)”นี้ถึงขั้น“บุญ” จึงแตกต่าง

จาก“ผลมาก”อย่างมีนัยส�าคัญ ด้วยประการฉะนี้

 ดังนั้น ถ้า“การท�าใจในใจ”ไม่เป็น“ผล”ถึงขั้น“บุญ”ก็ไม่ชื่อว่า

เป็น“ประโยชน์”ขัน้โลกุตระ ซ่ึงเป็น“ประโยชน์”ตามทีห่มายขัน้ต้อง

ลดละกิเลสได้ไปตามล�าดับ จึงจะชื่อว่าเป็น“ประโยชน์”ในที่นี้  

 “การทาน”ก็ดี “ถือศีล”ก็ดี จึงต้องมี“การท�าใจในใจ(มนสิการ)” 

อย่างเป็น“สมัมาทิฏฐ”ิตาม“สัมมาทิฏฐ”ิข้อ ๑ และข้อ ๒ (พระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๗) จิตถึงจะบรรลุ“บุญ”ตามที่ได้ท�าแล้ว(หุตัง)นั้นๆ  

 การกระท�า“ทาน”กด็ ีการกระท�า“ถอืศลี”กด็ ีเกดิ“ประโยชน์” 

ตามภาษาที่ว่า“มีอานิสงส์มาก”ที่เกิดจริงเป็นจริง จึงมีนัยส�าคัญ 

ลึกซึ้งยิ่ง เพราะเป็นนัยะขั้น“โลกุตระ”  

 เพราะธรรมดา“การกระท�า”คือ“กรรม”นัน้ คนใดใครกต็าม ทีม่ี

“การกระท�า”คือ“กรรม” เมือ่ท�า“กรรม”ปุบ๊ จะกายกรรม-วจกีรรม-

มโนกรรม ทุกกรรมท�าขึ้นเมื่อใดมันก็ต้องมี“ผล”ทั้งนั้นอยู่แล้ว จะ
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มีผลดีหรือชั่ว เป็นคุณ(เนกขัมมะ)หรือโทษ(อาทีนวะ)”ก็ได้ และจะมีผล

มากหรือผลปานกลางหรือผลน้อย หรือจะเป็นกุศล จะเป็นอกุศล 

จะเป็นบุญหรือเป็นบาป ก็เป็นไปตามจริงของผู้ท�ากรรมนั้นๆ

 ซึ่ง“ผล”ที่ว่านี้ นี่แหละ จุดแบ่งที่ส�าคัญยิ่งน้ัน ผลน้ันเป็น 

“ประโยชน์”(อานิสงส์)ก็ได้ ไม่เป็นก็ได้ “ผล”เป็นได้ไม่ว่าแง่ใดแง่หนึ่ง

 แม้มันจะเป็น“ผล”น้อย หรือเป็น“ผล”มาก หากเป็น“ผล”ใน

แบบกุศลหรือแบบเนกขัมมะ ก็“ดี” ใช่มั้ย? 

 แต่ถ้า“ผล”เป็น“โทษ”(อาทีนวะ) มันก็“ไม่ดี”   

 ยิ่งเป็น“ผลมาก”และมันก็เป็น“โทษ”ด้วย มันก็ยิ่งแย่หนักกัน

ไปใหญ่เลยหนะสิ

 ดังนั้น เมื่อท�า“กรรม”มีคุณถึงข้ัน“ท�าทาน”จึงควรให้เป็น 

“ประโยชน์”(อานิสงส์)แก่ตน คือ “ได้ก�าจัดกิเลส”เป็นส�าคัญ

 “ผล”ของทานก็ดี “ผล”ของ“ศีล”ก็ดี ถ้าแค่ปกติสามัญโลกีย์

ทั่วไปในชาวปุถุชนผลที่ได้ นั้น ไม่“ดี”ก็“ชั่ว”

 “ผล”แค่ขัน้“กศุล”ยงัไม่ใช่“บญุ” แต่ถ้า“ผล”ถึงข้ันก�าจดักเิลส

ได้ เริ่มเป็น“ฌาน(ตรงพุทธ)” และก�าจัดกิเลสหมดสิ้นสุดก็คือ“บุญ” 

 แต่ถ้าเป็น“ฌาน”ทีไ่ม่“สมัมาทฏิฐ”ิตรงพทุธกไ็ม่สามารถก�าจดั

กิเลสส�าเร็จจริง จะเป็นได้แค่“ข่มกิเลส”ไว้ได้เท่านั้น อาจจะข่มได้

นานมากจนข้ามชาติก็ได้ หรือนานแสนนานจนหลงว่านิรันดรก็ได้

 ธรรมดานัน้ผูท้�า“ทาน-ศลี”กจ็ะต้อง“ท�าให้ปรากฏผลออกมา” 

ซึง่“การท�าให้เกดิ”นี ้จะ“เกดิผลด้วยทาน-ด้วยศลี” ภาษาธรรมหรือ

บาลีก็คือค�าว่า “ภาวนา” นี่เอง

 ดังที่มีพูดกันติดปากว่า “ทาน-ศีล-ภาวนา”นั่นแหละ  
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 “ภาวนา”คอื “การท�า‘ท�าทาน’ให้มผีลขึน้มา” หรือ“การปฏิบัติ

ศีลให้มีผลขึ้นมา” และ“การเกิดผลของการท�านั้นลดกิเลส”ได้

 แต่ถ้าท�าทานก็ดี ปฏิบัติศีลก็ดี การท�าน้ันๆลดกิเลสไม่ได้ ก็

ไม่มี“ภาวนา” คือ ไม่เกิด“ผลช�าระกิเลสให้ลดหรือให้หมด”นั่นเอง 

 เม่ือ“ท�าทาน”น้ันแล้ว หรือ“ปฏิบัตศีิล”นัน้แล้ว เกิดฌาน-เกดิ

สมาธ ิ“ผล”ทีเ่กดิจาก“ทานท่ีให้แล้ว”(ทนินงั) หรอื“ผล”ของพธิกีรรม

ที่เกิดสมาธิแล้ว”(ยิฏฐัง) มี“ผลปรากฏ” ล้วนเรียกว่า“ภาวนา”

 ผูท้�าทานกด็ ีหรอืผูป้ฏบิตัสิมาธกิด็นีัน้“เกดิผล”อย่างไร กรู้็แจ้ง

รู้จริงได้ด้วยตน

 “ภาวนา”มนียิามตามท่ีแปลว่า “การเกดิผล”นัน้ขัน้นีเ้ชยีวนะ 

 ส�าหรับ“กรรม”ทั้งหลายทั่วไป ท�าเมื่อใดก็เป็น“ผล”เมื่อนั้น 

คือ ไม่“อกุศล”ก็“กุศล” เพราะทานเป็นกรรม กรรมย่อมเป็นอันท�า

ใคร“ท�า”อะไรก็ตาม มี“การกระท�า” เมื่อใด ดีหรือชั่วก็ต้องเป็นผล

เป็นวิบากเมื่อนั้น(สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)

 และเป็นของตน(กัมมัสสกะ) แบ่งใครไม่ได้ ตนต้องเป็นทายาท

รับมรดกของตนมาทั้งหมดทั้งสิ้น(กัมมทายาท)

 กรรมของเราเอง พาเราเกิดเราเป็นเองมิใช่ใครท�าให้เราเกิด

(กัมมโยนิ) เราเองเป็นเจ้าของกรรมพันธุ์เราเอง(กัมมพันธุ)

 กรรมพันธุ์ไม่ใช่มาจากพ่อแม่ หรือมาจากปู่ย่าตายาย หรือ

จากทวดขั้นไหนๆ

 genetic นั้น เป็นเรื่องของ“สรีระ” เป็นเร่ืองทางวัตถุ หรือ

มหาภูต ๔ จึงถ่ายทอดกันทาง“จิตวิญญาณ”ไม่ได้ เพราะคนละ 

“นยิาม” วตัถหุรอืมหาภตู ๔ ไม่มกีรรม ไม่มเีวทนา ไม่มวีญิญาณ เป็น 
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“อุตุนิยาม” แม้จะเป็น“พีชนิยาม”ก็ยังไม่มีเวทนา หรือไม่มีกรรม

 “จิตนิยาม”จึงจะมี“กรรม”มี“ธรรม”

 “กรรม”คือ การกระท�า  “ธรรม”คือ การทรงอยู่-การทรงไว้

 genetic สืบเนือ่งทาง“กรรม”ไม่ได้ กรรมเราท�าเอง เป็นของ

เราเอง เราก็ได้พึ่งพาอาศัย“กรรม”ทั้งหลายของเราเอง

 ชัดเจนดีมั้ย?

 ทีนี้“ผล”แยกละเอียดไปอีก ๒ นัย ได้แก่ “ผลท�าให้สิ้นเกลี้ยง

ไปได้” นี้คือ หุตัง

 ภาวะที่เป็นจริง-ผลจริงคือค�าว่า หุตัง

 หุตัง คือ ผลส�าเร็จของการปฏิบัติ ข้ันท�าลาย“อกุศลจิต-

บาป”ให้สลายไปตามล�าดับ กระทั่งเกลี้ยงสิ้นไปได้แท้ด้วยพิธีการ 

ด้วยพลังงานมีพลังจริง ด้วยไฟ 

 พลังงาน“ไฟ”เป็นจริง จึงเผากิเลสสูญสิ้นสลายไปได้ไม่เหลือ

 นี่คือ ภาวะที่เกิด“ผล”ตามหน้าที่ของทานของศีล ขั้น หุตัง 

 ทีนี้ค�าว่า“อานิสงส์”คือ“ประโยชน์”น้ัน มีนัยต่าง“หุตัง”คือ 

“ผลมปีระโยชน์-มภีาวะได้อาศัย” เป็นอปุโภคบ้าง-บรโิภคบ้าง น้ีคอื 

อานิสงส์อีกนัยหนึ่ง

 หุตังนั้น ผลเสร็จ คือ หายไปหมดไป นั้นอย่างหนึ่งแล้ว

 ส่วนอานิสงส์ที่ ๒ นี้ ผลเสร็จ คือ มีอยู่ได้อาศัยเป็นประโยชน์

ต่อไปอยู่

 หุตัง หมดไป ก็สะอาดดี

 อานิสงส์ มีอยู่ ก็อาศัยได้ดี

 ซึง่การท�า“ทาน”กด็ ีการท�า“สมาธ”ิกด็ ีเป็นการกระท�าทีจ่ะไป
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สู่ผลคือ“ภาวนา-หุตัง-อานิสงส์” ด้วยประการอย่างนี้

 ส่วนความซบัซ้อนทีลึ่กซึง้กม็อีกี เช่น “การกระท�า”นัน้ดเูหมอืน 

“ไม่ดี” บางคนมองว่าเป็น“อกุศล” แต่จริงเป็น“ประโยชน์”ก็ได้

 บางกรณย์ีเป็น“ประโยชน์”(อานิสงส์)มากย่ิงๆยังได้เลย แม่ตลูีก, 

การคดัค้านด่ากนัจงัๆหนกัๆนีภ่าษาว่า ปฏกฺิโกสนา ท่ีเป็นประโยชน์

 “ปฏิกฺโกสนา(การคัดค้านอย่างเต็มท่ี)”จะแรงขนาดไหน ก็ไม่ถึงขั้น

ร้าย ไม่ฉบิหาย ไม่เสียหายวินาศ ไม่เดอืดร้อน ไม่เลว มนัอยูท่ี่เจตนา

 แต่ความเป็น“โทษ”(อาทีนวะ)นั้นผลาญพร่า ฉิบหาย เสียหาย

ใหญ่ เดือดร้อนยิ่งร้าย เมื่อเจตนานั้นร้าย  ถ้าเจตนามิจฉาทิฏฐิ

 เจตนาที่ร้ายนั้นคือ เจตนาที่ยังมี“อวิชชา” มีกิเลส

 มันหยาบร้าย มันฉิบหาย เจ็บปวดรุนแรงกว่ากันอยู่นะ

 ส่วนเจตนามีที่ตั้งเป็น“กุศลเจตนา” แม้มีกิเลส จะต้าน จะด่า

แรงขนาดไหน มันก็มี“ปัญญา” ถ้าผู้นั้นมี“วิชชา”เป็นแกนจิต

 ทีนี้“ทาน” ที่เป็น“ทุจริตกรรม”ในคนยัง“อวิชชา” ซ่ึงเป็น

ธรรมดาของโลกียะ ยังมีส่วนไม่สะอาดในจิต จึงไม่เป็นโลกุตระ 

 ก็มีราคาตามสมมุติโลก น่ันคือราคาแพงหรือราคาถูก ยัง

เป็น“ผล”ที่ไม่มี“ประโยชน(์อานิสงส์)”อันเป็น“โลกุตระ”

 ถ้า“ทาน”ใดจะเป็น“โลกุตระ”ก็ต้องถึงขั้นเป็น“ประโยชน์” 

(อานิสงส์) คือ กิเลสลดจนหมดไปจากจิตวิญญาณ จนสูญ จิตสะอาด 

 ส่วน“ผล”จะมากหรือน้อย จึงขึ้นอยู่กับปริมาณกิเลสลดไปๆ 

 ถ้าม“ีคณุค่า”ท่ีเป็นโลกุตระ ก็ม“ีประโยชน์”ส่วนตน คอื ก�าจดั

กิเลสนี่เองออกไปๆ  ไม่ใช่ได้อะไรมาใส่ตนมากขึ้นหรือยิ่งขึ้นเลย 

 ดงันัน้ “โลกตุระ”นัน้เป็น“ปรมตัถธรรม”เป็น“คณุค่าทางจติ”ที่ 
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“ผล(โลกุตระ)”นี้มันไม่มีอะไรเป็นสมบัติ มันมีแต่หมดไปสิ้นไป ถึงสูญ 

 แต่“ผล”ที่คนผู้ให้ทานหรือผู้ท�าทานจะได้เป็น“โลกีย์” เป็น 

“วิบากหนี้” ก็มีผู้ตอบแทนกันไปตอบแทนกันมา หรือ“ใช้หนี้”กันไป

มา วนใช้หนี้กัน“จบ”ยากยิ่ง แต่ต้องตอบแทนกันตามสัจจะ

 ซ่ึง“การตอบแทน หรือการใช้หนี้”นี้ เริ่มตั้งแต่“ตอบแทน” 

หรอื“ใช้หนี”้กันตัง้แต่ในปัจจบุนัทันทีทันใด และ“ใช้หนี”้กนัในชาตน้ีิ 

ไปจนกระทั่งสั่งสมเป็นอดีต แล้วต้อง“ใช้หน้ี”กันในอนาคต ซึ่งจะ

ตาม”ใช้หนี้”กันชาติแล้วชาติเล่า นับชาติกันไม่ถ้วนตามสัจจะ

 จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหหนึง่จะ“ปรนิพิพานเป็นปริโยสาน” สูญส้ิน

สนทิ ไม่มีเป็นตวัตน ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรอืทัง้ ๒ ฝ่ายมาให้“ทาน” 

กันไปกันมาอีก นั่นคือ“จบ”สนิท

 เป็นต้นว่า นาย ก.“ทาน”เงินแก่นาย ข.ไป ๑๐๐ บาท แล้ว 

นาย ข. ก็“ทาน”เงินกลับคืนนาย ก.ทันที ๑๐๐ บาท

 อย่างนี้ ก็ไม่มีใคร“เป็นหนี้”ใคร

 ก็เป็นเช่นเดียวกันกับนาย ก.“ให้”เงินแก่นาย ข.ไป ๑๐๐ บาท 

แล้วนาย ข.ก็“ให้”เงินกลับคืนนาย ก.ทันที ๑๐๐ บาท

 อย่างนี้ ก็ไม่มีใคร“เป็นหนี้”ใคร

 หรือจะเป็นว่า นาย ก.“ยืม”เงินนาย ข.ไป ๑๐๐ บาท แล้ว 

นาย ก.ก็“คืน”เงินแก่นาย ข.ทันที ๑๐๐ บาท

 อย่างนี้ ก็ไม่มีใคร“เป็นหนี้”ใครแล้ว

 แต่ถ้ายังไม่ได้คืน ก็ต้องเป็นหนี้กันอยู่

 แม้จะเป็น“ผลผลิต”คิดราคาสุจริตนะ ไม่คิดราคาเกินทุน 

ขายไป“เท่าทุน” ก็ไม่มีใครเป็นหนี้ใคร เช่นเดียวกัน



300 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

 แต่ถ้าขายไป“เกนิทุน”จรงิ คนขายได้เงนิท่ี“เกนิทุน”จรงิน้ันไป 

ผู้ขายก“็เป็นหนี”้ผูซ้ือ้ตามสจุริต ทีเ่ป็นสจัจะ ก็ต้อง“วน”ใช้หน้ีกนัต่อ

ไปอีก จนกว่าจะ“ใช้หนี”้กนัหมด หรอื“อโหส”ิคอื ยกเลิกกนัจริงๆจงัๆ

 หรือที่สุดคู่กรณีผู้นั้น “ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ไปเสีย

 แม้“ไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง“อโหสิ” 

(ยกโทษให้,ไม่เอาโทษแล้ว) นั่นคือ “ยกหนี้”ให้ ไม่เป็น“หนี้”กันอีก ยกเลิก

 ซ่ึง“อโหส”ินีก้ต้็อง“ใจจรงิ” ไม่ใช่สกัแต่พูดเท่าน้ัน ต้อง“จริงใจ

กับใจจริง”ที่เด็ดเดี่ยวจริงๆ หรือเป็น“ใจจริง”ของอาริยชนแท้ๆ จึง

จะขาดกันไปได้จริง แม้จะอโหสิฝ่ายเดียว

 “หนี้บาป”เรื่องอื่นๆก็นัยะคล้ายๆกัน

 ทน้ีี “ทาน”นีแ่หละ ท่ีคนชัว่ฉลาดเฉโก ก็จะหลอกด้วยเล่ห์ฉลาด

ของตนท่ีซับซ้อนย่ิง แต่“ความฉลาดท่่ีอวิชชา”(เฉโก)ท�าให้ตน“เป็น

หนี”้ซบัซ้อนข้ันปฏภิาคทวีย่ิงๆขึน้ตามสัจจะ ด้วย จึง“วน”เป็นโลกย์ี

อยู่  เป็น“โทษหนัก”แก่ตนด้วยความโง่อันตนไม่รู้

 เช่น มารยักษ์(จาตุมหาราช : การยึดตนเป็นเทวดาอยู่) หลงว่า“ตนได้มา” 

ด้วย“อ�านาจของตน” ตนก็ม“ีสมบัต”ิท่ีได้นี ้เพราะตนยงัไม่ยอมเป็น

“วิบัติ”(หมดสิ้นสูญสลายไป ความเป็น“อวิชชา”ของคนผู้นี้ยังมีอยู่ จึงสูญไปไม่ได้)

 “ได้(สมบตั)ิแล้ว”ก“็เสพเป็นสุขใจ”(ดาวดึงส์) ตนเสพก็“เป็นเทพสขุ” 

(เทวดาดาวดึงส์) ก็ยังมี“ภพ” มี“ชาติ”อยู่ เพราะยังมี“ตนเสพ”อยู่

 แม้ทีส่ดุเป็น“พระเจ้า”กยั็งตดิสุขนรินัดร เพราะเป็น“สุขนิยม”

 “ภพสุข-ชาติสุข”ที่ตนเป็นเทวดาเสพนี้แหละ คือผลวิบากท่ี 

“เป็นหนี้”อยู่  มันก็สะสมทับซ้อน หนาขึ้น แน่นหนักยิ่งขึ้น

 จึงต้องวนเวียน“ใช้หนี้บาป”นี้ไปนาน เพราะตนยังติด“สุข”
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 ส่วน“ทาน”เป็น“ประโยชน์”(อานิสังสา)หรือไม่? น่ีแหละที่เป็น

ประเด็นส�าคัญมาก ต้องศึกษา

 นั่นคือ ประโยชน์หรืออานิสงส์นี้แหละ ท้ัง“บาป”ท้ัง“บุญ” 

หรือ“ไม่บาปไม่บุญ”หมดสิ้นทั้ง“สุข-ทุกข์” ซึ่งก็คือก�าจัด“ภาวะ ๒”

อันได้แก่“เทฺว”หรือ“ภาวะ ๒”สูญสิ้นสนิทได้จริง

 ซึง่แตกต่างจากเกดิ“กศุล”หรอื“อกศุล” เพราะน่ันเป็นแค่เรือ่ง 

“โลกียะ” และถ้าเป็น“กุศล”ก็เป็นแค่“กัลยาณธรรม”ตามสามัญ

 และแน่ย่ิงกว่าแน่ว่า ถ้า“อกุศล”ก็ไม่เป็น“กลัยาณธรรม”แล้ว

ดังนั้น“โลกุตรธรรม”ก็ยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้ จึงหมดสิทธิ์เด็ดขาด

 “กศุล”หรอื“อกศุล”จงึเป็นแค่“ภาวะ ๒”ทีว่นอยู่ในโลกยีธรรม

 “บาป”หรือ“บุญ”นี้จึงจะเป็น“โลกุตรธรรม”ภาวะ ๒”ที่ไม่วน

 โปรดตั้งใจท�าความเข้าใจให้ประณีตสุขุมคัมภีรภาพกันดีๆ 

 ประเด็นส�าคัญก็อยู่ท่ีเรา“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)กันอย่างไร? 

เริม่ตัง้แต่ม“ีเจตนา” และมี“สัญญา” อย่างไร? พระพุทธเจ้าตรัสไว้

ใน“ทานสตูร” พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ ข้อ ๔๙ ชดัเจนมาก ว่าทานย่อม

มี“ผล” ซึ่งประเด็นนี้ ไม่ยากนัก ผู้รู้ทั้งหลายพอแยกแยะอธิบายได้ 

 แต่จะมี“อานิสงส์”หรือไม่นั้น ประเด็นนี้สิ ต้องอาศัยญาณ

ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันจึงจะสามารถรู้ได้ เพียงสามัญ

มนษุย์นัน้ไม่มีภูมปัิญญาหย่ังรู้สัจจะท่ีเป็น“อจนิไตย”ขัน้น้ีได้แน่นอน

 น่ันคอื พระพทุธเจ้าตรัสว่า ต้อง“ท�าทาน”โดย“การจดัการจติ

ด้วยองค์ประกอบทีม่ฤีทธ์ิ“เหนอืพลงังานจติ”ของโลกยีสามญัปถุชุน 

ซึง่“เหนอื”แม้แต่พลังงานจติปถุุกลัยาณชน(จติตาลงัการงั จติตปรกิขฺารงั)

      	 (จบฉบับที่		๓๑๓)
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ฉบับที่  ๓๑๔  กันยายน  ๒๕๕๙  

 เราก�าลังสาธยายเรื่อง“ทาน” ว่า จะต้องท�า“ความเห็น”(ทิฏฐิ)

ให้“สัมมาทิฏฐิ”ให้ได้ ซึ่ง“สัมมาทิฏฐิ”นั้นมีถึง ๑๐ ข้อที่จะต้อง

ท�าความเข้าใจให้ครบทัง้“สมัมาทฏิฐ ิ๑๐” ไม่เช่นนัน้กไ็ม่สามารถจะ

ปฏิบัติเกิด“ประโยชน์”(อานิสงส์)อันเป็นจุดประสงค์ของศาสนาพุทธ

ได้เลย

 ซึง่ทศิทางหรือจุดหมายแท้ของศาสนาพทุธนัน้เราต้องพยายาม

ท�า“กรรม”ใด ก็ควรให้มี“อานิสงส์”(ประโยชน์)ถึงขั้น“โลกุตระ”

 อธิบายไปบ้างแล้ว ทั้ง“การทาน”ที่ได้“ผล” และการทานที่ได ้

“อานิสงส์” แต่ก็แค่เล็กน้อย คร่าวๆ ไม่ลึกซึ้งลับซ้อนอะไรนักหนา

 ทีนี้ “ทาน”นี่แหละ ที่“คนชั่ว”ผู้ฉลาดเฉโก ก็จะหลอกด้วยเล่ห์

ฉลาดของตนที่ซับซ้อนยิ่งนัก สร้างวิมานขึ้นมาหลอกให้คนท�าทาน 

 แต่“ความฉลาดท่่ีอวิชชา”(เฉโก)นี้แลท�าให้ตนมี“หนี้เวร-หนี้

วบิาก”ซบัซ้อนขัน้ปฏภิาคทวยีิง่ๆขึน้ตาม“สัจจะ”ด้วยอวชิชาของตน 

จึง“วน”เป็นโลกีย์อยู่ชั่วกัปป์ช่ัวกัลป์ เป็น“โทษหนัก”แก่ตนด้วย

ความโง่อันตนไม่รู้ ตาม“สัจจะ”ที่ตนเอง“กระท�า”(กรรม)จริงเอง

 เช่น ผีมารยักษ์เดรัจฉาน(จาตมุหาราช = ผูเ้ป็นใหญ่ทัง้สีท่ศิ ท่ีหลงยดึตน

เป็นเทวดาอยู่ แต่แท้จริง ตนคือ จอมภูต-จอมกุมภัณฑ์-จอมนาค-จอมยักษ์) หลงว่า 

“ตนได้มา”ด้วย“อ�านาจของตน” ซึ่งตนแย่งมาได้ ตนก็ได้“สมบัติ” 

ทีไ่ด้นัน้ๆมายดึ คนผูน้ีย้งั“ไม่ยอมพลีความยดึนัน้” ไม่ยอมท�า“วบิตั”ิ 
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(หมดสิ้นสูญสลายความเป็นภูตผี-กุมภัณฑ์-นาค-ยักษ์ในตัวตน) คนผู้นี้ก็จะยัง 

“วนเวียน”เกิดในภพในชาติท่ีเป็น“ผีมารยักษ์เดรัจฉาน(จาตุมหาราช) 

อยู่ตลอดไปชั่วกาลนาน เพราะยังมิจฉาทิฏฐิ ยัง“ตั้งจิตไว้ผิด”(มิจฉา

ปณิหิตตัง จิตตัง ...ขออภัย ขอยกตัวอย่าง เช่น คุณไชยบูลย์หรือธัมมชโยนั่นแหละ)

 ซ่ึงการ“ตั้งจิตไว้ผิด”(มิจฉาปณิหิตตัง จิตตัง)นี้ เป็นความลึกซึ้งที่

ละเอยีดประณีตอย่างส�าคัญมาก เพราะ“จติ”นัน้เป็นพลงังานทีล่กึซึง้

(คมัภรีา)-เหน็ตามได้ยาก(ททุทสา)-รูต้ามได้ยาก(ทรุนโุพธา)-สงบชนิดวเิศษ

(สนัตา)-สขุมุประณตียิง่(ปณตีา)-รูไ้ม่ได้ด้วยตรรกะ(อตกักาวจรา)-ละเอียด

ยิ่งสุด(นิปุณา)-บัณฑิตจริงเท่านั้นจึงจะรู้ได(้ปัณฑิตเวทนียา)จริงๆ 

 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๙๒ ว่า 

 “โจรหวัโจกเหน็โจรหวัโจกแล้ว พงึท�าความฉิบหายหรอืความ

ทุกข์ให้(แก่ตนแก่ผู้อื่นแก่โลก) หรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรแล้ว พึงท�าความ

ฉิบหายหรือความทุกข์ให้(แก่ตนแก่ผู้อ่ืนแก่โลก) ผู้ที่‘ตั้งจิตไว้ผิด’(มิจฉา 

ปณิหิตัง จิตตัง)พึงท�าเขา(พวกนั้น)ให้‘เลว’กว่านั้น”

 [ทิโส ทิสัง ยันตัง กยิรา

 เวรี วา ปนะ เวรินัง

 มิจฺฉาปณิหิตัง จิตฺตัง

 ปาปิโย นัง ตโต กเรติฯ ตติยัง ฯ]

 ความหมายอนัลึกล�า้ท่ีซึง้สุดของค�าตรสัพระพทุธเจ้านี ้ขยาย

ให้ชดักค็อื โจรหวัโจกคือคนเลวระดบั“หวั”ทีเ่ก่งทีฉ่ลาด เมือ่เห็นกนั

และกนั และเข้าใจผดิไปในทางเดยีวกนั ก็รวมกนัร่วมมอืกนัเกดิพลัง

รวมได้มาก จงึเกดิพลงัร่วมทีร้่ายแรงท�าเลวท�าชัว่ได้หนักหนาสาหัส

ด้วยกนั หรอืคนทีม่เีวรคอืคนอวชิชามดืหนกัหนาย่ิงปานกนั เมือ่เห็น
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กนัและกนั และเข้าใจผดิไปในทางเดยีวกนั กร็วมกนัร่วมมอืกนัเกดิ

พลังรวมได้มาก จึงเกิดพลังร่วมที่ร้ายแรงท�าเลวท�าชั่วได้หนักหนา

สาหัสด้วยกัน ผนึกกันแน่นเข้าเป็นพลังฤทธิ์ที่มี“ความเลว”มากยิ่ง 

จึงท�า“เลว”สาหัสร้ายกาจ “เลว”กว่าอย่างอื่น

 ดังตัวอย่างคนไทยท่ีเห็นได้ ท้ังมวลชนบางกลุ่มแย่งอ�านาจ

ทางการเมืองกัน ซึ่งเป็นเรื่องของอ�านาจต�าแหน่งยศของฆราวาส 

และทั้งมวลชนบางกลุ่มที่แย่งอ�านาจต�าแหน่งยศของนักบวช ล้วน

คอืโจรหวัโจกกบัโจรหวัโจกเหน็กันและกันก็ร่วมกนั และคอืคนมเีวร

กับคนมีเวรเห็นกันและกันท�าเลวเป็นปรากฏการณ์จริงอยู่ในเมือง

ไทยปัจจุบันน้ีน้ันแหละ ซึง่ล้วนแต่เพราะ“อวิชชา”ของเขาท้ังหลาย

 ถึงอย่างนั้น “ความเลว”ของโจรหัวโจกกับของคนมีเวร จะ

เลวปานใด คนที่“ตั้งจิตไว้ผิด”นั้นจะท�า“ความเลว”ได้ยิ่งกว่านั้น 

 เพราะเขายังไม่รู้วิธ“ีการท�าใจในใจ”(มนสกิาร)ของตน จงึ“ท�าใจ 

ในใจ(มนสิกโรติ)”ของตนไม่เป็น ไม่สัมมาทิฏฐิ

 ตัวอย่างเช่น “ท�าทาน”ชนิดที“่ไม่มีหวัง ให้ทาน”(น สาเปกโข ทานัง  

เทติ) “ไม่มีจิตผูกพันในผล ให้ทาน”(น ปฏิพัทธจิตโต ทานัง เทติ) “ไม่มุ่ง 

การสั่งสม ให้ทาน”(น สันนิธิเปกฺโข ทานัง เทติ) “ไม่คิดว่า ตายไปแล้วจัก

ได้เสวยทานนี้ จึงให้ทาน”(น อิมััง เปจฺจ ปริภุญฺชิสฺสามีติ ทานัง เทติ)

 ผูย้งัยดึ“ภพ”ยดึ“ชาต”ิในความเป็น “เทวภพ”(เทวนยิม)อยู่ ด้วย

อวิชชา โดยไม่รู้ หรือไม่ยอม“ตัดภพจาตุมหาราช”อันเป็นตัวร้าย

ต้นตอ จึงมีแต่นรกทับทวีสุดซับซ้อน

 เม่ือ“ภพ”ของจาตุมหาราช(ถ้าเพศหญิงก็เรียก“จาตุมหาราชิกา”) ซึ่ง

เป็น“ภพ”แรก เป็น“ต้นตอ”ในความเป็น“ภพทัง้ ๖”(ภพนัน้ไม่มอียูจ่รงิเลย 
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: อนัตตา) ที่คนทั้งหลายหลงกัน“จริงๆ”ว่า เป็น“ภพ”ที่เจริญ เป็นคน

ยิง่ใหญ่ เพราะมอี�านาจเหนอืใครๆ เหนอืคนท้ังหลาย เป็นหัวหน้าคน

ทั้งหลาย หลงว่านี่คือ“ความเจริญ” คือ“เทพเจ้า” คือ“เทวดา”

 ดังน้ัน เมือ่เป็นได้ จะด้วย“ร้าย”ด้วย“เลว”อย่างไร? แค่ไหน? 

แต่เพราะเขายังหลงมีอวิชชาอยู่ จึงท�าร้ายท�าเลวนั้นให้ได้ จนได้

 จงึมชีือ่ว่า “จาตมุหาราช” ผูใ้ช้อ�านาจเก่งกาจยิง่ใหญ่ท้ัง ๔ ทิศ

 กุศล กับ บุญ ถ้าหลงผิดจะตกต�่าถึงบัดซบ

 ในยุคท่ีไม่มีพุทธศาสนา หรือในยุคที่คนเสื่อมไปจากพุทธ

ศาสนา เช่นยุคนีก็้จะมทิีฏฐหิลงภพหลงชาติกนัเช่นว่านี ้จงึสร้างภพ

สร้างชาตไิด้ซบัซ้อนตกต�า่ทบัทว ีดงัทีเ่หน็และเป็นกนัอยู่ในชาวพุทธ
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ไทยทุกวันนี้เต็มสังคมไทย อยู่ในวงการพุทธท่ีรับนับถือกันว่า เป็น

พุทธกระแสหลัก(เถรสมาคม)ก็ดี พุทธกลุ่มเด่นยิ่งใหญ(่ธรรมกาย)ก็ด้วย

 นั่นคือ ผู้ยังหลงติด“ภพจาตุมหาราช” ไม่ยอมปลดปล่อยขั้น

ต้นนี้ จิตปักยึดภพนี้อยู่ มิได้ปลดปล่อยไปก่อน จึงมี“ภพเทฺว”ที่ ๑ นี้

 “ภพ”ต่อมากห็ลงว่า เป็น“ความเสพรส” เป็นภพท่ี ๒ และหลง

จรงิๆว่า “ความสุข”เป็น“ความเจรญิ”ท่ีได้เสพ“สุข”(สขุลัลกิะ) ได้เสวย 

“ความดีงาม” อันเป็น“อุปาทานโลกีย์”เต็มๆ

 ซึ่ง“ภพสุข-ภพสวรรค์ยิ่งใหญ่”นั้นก็คือ “ดาวดึงส์” 

 สุขทั้ง“กามคุณ ๕ ภายนอก” สุขทั้ง“อัตตายิ่งใหญ่ภายใน”

 “จาตมุหาราช”นีเ้องท่ีอวิชชา หลงว่า ตนจะต้องได้“ความสุข-

ความยิง่ใหญ่”มาเสพทัง้“ภพภายนอก”และทัง้“ภพภายใน” ใหญ่มัย้

 เพราะอวชิชาไม่รู้ภพชาต ิจาตมุหาราชจึงตดัภพชาตไิม่เป็นและ

หลงสุขหลงยิ่งใหญ่ต้องได้สุข(กาม) ได้ยิ่งใหญ(่อัตตา) จึงทั้งโลภซับซ้อน

หมุนรอบเชิงซ้อน ทั้งราคะ ทั้งรุนแรง ทั้งร้ายกาจ ทั้งอ�ามหิต เพราะ

ไม่ลดไม่วางความเป็น“จาตุมหาราช” เป็น“เหตุ”ที่หนักหนาสาหัส

 “จาตมุหาราช”จงึเป็น“ต้นเชือ้เลวร้าย”ท่ีไป“ขยายเหต-ุขยาย

ผลเชือ้ร้ายเลว” ซ่ึงท�าให้ต�า่ร้ายสลับซับซ้อนทบัทวยีิง่ใหญ่มากมาย

 ยิ่ง“ฉลาด”(เฉโก)จึงยิ่งเลวร้ายทับทวีซับซ้อนสลับไปสลับมา  

ก็ยิ่งทวีความทับ“ซ่อนเล่ห์ซ่อนเชิง”ด้วยกลเกม หลอกได้เก่งยิ่งๆ

 “ความเลว”จึงทวียิ่ง ทับท่วมมากสุดๆ

 ทนีี ้ผูป้ล่อยวาง“จาตมุหาราช”เป็น แต่ยังตดิ“สุข” จะ“สุขด้วย

กาม” หรอื“สุขเพราะสมใจทีไ่ด้บ�าเรออตัตา”ก็หลงว่า“สุข” ๒ ภาวะ

 ทั้งๆที่“สุข”คืออลิกะ คือเท็จ ทั้ง ๒ ภาวะ มันไม่มีจริง มันแค่ 
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“ชาติ”แค่“ภพ” ซึ่ง“อนัตตา”ทั้งนั้น เป็นอารมณ์ที่“เท็จ”(อลิกะ)แท้ๆ 

คนผู้ยังมีอุปาทานใน“ภพกาม-ภพอัตตา” ก็ยึดจริงๆ

 “ได้แล้ว”ก“็เสพเป็นสขุ”(อสัสาทะ) ตนเสพกเ็ป็น“เทพสุข”(เทวดา

ดาวดึงส์) ก็ยังมี“ภพ”มี“ชาติ”อยู่ เพราะยังมี“ตนเสพ” ชาติก็เจริญ 

 “ภพสุข-ชาติสุข”ที่ตนเป็นเทวดาเสพน้ีแหละ คือผลวิบากท่ี 

“เป็นหนี้”อยู่  มันก็สะสมทับซ้อน หนาขึ้น แน่นหนักยิ่งขึ้น

 จึงต้องวนเวียน“ใช้หนี้บาป”นี้ไปนานแสนนาน 

 เพราะเมือ่“หลง”ว่าอร่อย(อสัสาทะ) ว่าสนกุ(ขทิทา) ว่าเพลดิเพลนิ

(ปหาส)ว่าน่าได้น่ามีน่าเป็น(สุภ) จึงย่ิงยึดไว้ให้“เป็นตนนานๆ” กาล 

เวลาที่ตน‘ยืด’ให้ตนเป็นตัวตนต่อไปนี้แหละคือ ภพ“ยามา(ยาม, 

เวลา,ส่วนหนึ่งแห่งวันหรือส่วนหนึ่งแห่งคืน)”

 ซึ่งอะไรก็ตาม แม้จะ“มี” ก็ต้องเสื่อม ถึงจุด“พัก”หรือจุด“เย็น” 

จนได้อยู่นั่นเอง ในเวลาหนึ่ง แต่ถ้ายังเป็น“อาคามี” ก็จะวนกลับมา

อยู่ ยัง“ไม่จบ” “ความวน”จึงยาวนาน

 ต้องมีภูมิ“อนาคามี”จึงจะไม่วนกลับ

 ดังนั้น แม้จะพัก จะหยุด ก็ยัง“วน”ไปใหม่ แต่เพราะตน“ติด 

จัด” แม้จะถึงจุดพัก จุดหยุด(ดุสิต) ก็ไม่ยอมให้มันพัก จึงต่อและ 

ต่อไปไม่มีจุดใดขาด มีแต่“มีกับมี”ตลอดกาล 

 คนผูต้ดิยึด จงึมแีต่“มกัีบม”ี จงึมแีต่ร้ายกบัเลวทบัทว ีไม่มจีบ 

นับประมาณมิได้

 กล่าวคอื เมือ่แย่งได้ หลอกสะกดเอา หรือใช้เล่ห์โกงได้ กช็ืน่ใจ 

สุขใจ ปตีิ-ปลื้มใจ ก็ติดยึดเป็นที่ยิ่ง

 “ความสุขใจที่มันปีติใจถึงขั้นปลื้มใจ(อัตตมนตา โสมมนัสสา”)” 
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นี้คือ ลมๆแล้งๆ “อาการหลอก”แท้ๆ แต่พิษมันร้ายมาก คนโง่จะ

ยิ่งหลงยิ่งยัดเยียดใส่ใจคน เพราะหลงว่ามันเป็นแรง เป็นพลัง  

แรงบ้านี้จึงเกิดแท้“มี”แท้จนได้ 

 “ความไม่มี”(สญู)แท้ๆแต่“ม”ีอปุาทานขึน้มา กเ็กดิความยดึมัน่

ถือมั่นว่า“มี” กระท่ังตนเอง“มี”ขึ้นส�าเร็จในใจตนจนได้ ฉะนี้แลคือ  

“อุปาทาน”ที่“ส�าเร็จโดยหลอกตนเองส�าเร็จ เป็น“อัตตาหรือรูปที่

ส�าเรจ็ด้วยจิต”(มโนมยอตัตา)อนัผูอ้วิชชาทัง้หลายหลงยึดหลงสร้างกนั

 “อาการ”ลมๆแล้งๆเช่นนี้เองคือ “ภพที่ ๓๓”(ตาวติงส) ภพด้าน

ร้ายก็“จาตุมหาราช” เป็น“ต้นตอแห่งความรุนแรง” และภพด้านดี

ก็“ดาวดึงส์” คือ ต้นตอแห่ง“ความมี” ซึ่งเป็น“ภพเก๊” เป็น“วิมาน

ลวง” เป็น“แดนเพ้อพกทั้งงก ทั้งร้าย ทั้งแรง ทั้งสนุก ทั้งปลื้ม จึง

เพลิน จึงหลงเพริดเตลิดไปๆ ไม่รู้จบ”

 ซึง่มันไม่ใช่“ของจรงิ” มนัเป็นอปุาทาน ความยดึตดิใน“มโนมย 

อัตตา” คือ “อัตตาที่ส�าเร็จด้วยจิต” มันเป็น มันมีขึ้นมาในจิตจนได้

 เมือ่ไดเ้สพเสวย“ภพเก๊”(จาตุมหาราช)นั้น-สวรรค์เก๊”(ดาวดึงส์)นั้น

ไปๆๆจน“สิ้นวิบาก”นั้นแล้ว(โส ต� กัมม� เขเปตฺวา) “สิ้นฤทธิ์”(ต�อิทธ�) “สิ้นยศ” 

(ต� ยส�) “หมดความเป็นใหญ่แล้ว”(ต� อาธิปเตยย�) ก็จะเป็น“ผู้กลับมา” 

(อาคามี) กลับมาสู่ความเป็นคนเช่นนี้แหละอีก”แล้วๆเล่าๆ(อาคามี โหติ 

อาคันตา อิตฺถัตต�)ตามเดิม วนแล้ววนเล่า เป็นอยู่อย่างนี้ 

 ฉะนี้เอง ความเป็น“โลก” ซึ่งเปน็“ความวน”ไม่รู้จบ

 ฉะนี้ คือ“ผล”อยู่ในคนปุถุชนธรรมดา

 ทน้ีี “ทาน”ก็ด ี“ถือศีล”ก็ด ีเป็น“ประโยชน์”(อานสิงัสา) หรอืไม่? 

 นี่แหละที่เป็นประเด็นส�าคัญมาก ต้องศึกษา อย่าง“ลืมตา”มี
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สัมผัสเป็นปัจจัย ถ้าไปหลง“หลับตา”ปฏิบัติจนเกิดจิตเป็นสมาธิ” 

แม้ขั้นใดๆ ก็ไม่ใช่กาละ“ท�าทาน”หรือ“ถือศีล”เลย มีแต่อยู่ในภพ

มดืๆนิง่ๆ แม้จะ“ม”ีสว่าง “สว่างนัน้ก็คือ อปุาทานในความมดื(กณิหา)

 ท�าไมจะต้องหลบัตา“ท�าทาน” หรอืหลับตา“ถอืศลี”ในทีม่ดื มนั

ผิดปกติอยูน่ะ จะ“ท�าทาน”หรือ“ถอืศลี”ปกตมัินก“็ลมืตา”ท�ากนัเป็น

สามัญธรรมดา ..ใช่มั้ย?

 ถ้า“สมัมาทิฏฐ”ิก็จะได้“ประโยชน์”ตามธรรมสมควรแก่ธรรม 

 นีค่อื “ประโยชน์”หรอื“อานสิงส์”ทีเ่ราก�าลังลงในรายละเอียด 

 ความเป็น“อานิสงส์”นั้น แม้ผู ้ปฏิบัติจะรู้“บาป” แต่จะมี

ประโยชน์เป็น“บุญ”มั้ย? หรือ“ไม่บาปไม่บุญ”? หรือเป็นบาปย่ิงๆ

ขึ้น? หรือท�าจน“บุญ”เสร็จ“จบ” นี่ก็มีนัยส�าคัญยิ่งที่จะสาธยาย

 ซึง่แตกต่างจากท�า“กุศล”หรือ“อกุศล” เพราะนัน่เป็นแค่เรือ่ง 

“โลกียะ” และถ้าเป็น“กุศล”ก็เป็นแค่“กัลยาณธรรม”ตามสามัญ

 “อกุศล”ก็ไม่ใช่“กัลยาณธรรม”นั่นเอง

 “กุศล-อกุศล” โลก“โลกียะ”วนไม่มีจบ

 “กุศล”หรือ“อกุศล”จึงแค่ขั้นโลกียธรรม

 “บาป”หรือ“บุญ”จึงจะเป็นโลกุตรธรรม และมีที่สิ้นสุด“จบ”

 สงูสดุโลกยีะก“็กลัยาณธรรม”เท่านัน้ ถ้า“ท�าใจในใจ”ไม่สัมมา

ทิฏฐกิ็ไม่มี“ทาง”เข้าสู่“โลกุตรธรรม” คนผู้นี้จึงหมดสิทธิ์เด็ดขาด

 โปรดตั้งใจท�าความเข้าใจให้ประณีตสุขุมคัมภีรภาพกันดีๆ 

ตั้งแต่“หลับตา-ลืมตา”

 ประเด็นส�าคัญก็อยู่ที่เรามี“การท�าใจในใจ(มนสิการ)”

       (จบฉบับที่	๓๑๔)



310 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

 “บุญ”เป็นแค่“พลังงานท�าหน้าที่ช�าระกิเลส”	 

ซึ่งคนผู้สามารถ“จัดการท�าให้เกิดขึ้นได้

ในปัจจุบันขณะนั้นๆเท่านั้น”	

	 พ้น“ปัจจุบันขณะ”ใดลง	“บุญ”ก็หายไป		

ไม่มี“บุญ”ในที่ใด
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ฉบับที่  ๓๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙

 ประเดน็ส�าคญักอ็ยูท่ีเ่รามสีมัมาทฏิฐคิ�าว่า“บญุ”ของพระพทุธเจ้า 

กันหรือยัง?

 ชาวพุทธทุกวันนี้ได้เข้าใจค�าว่า“บุญ”ผิดไปอย่างส�าคัญมาก

จากความหมายที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ากันคนละขั้วแล้ว

 ทีเ่ข้าใจผดิอย่างปักใจแม่น เชือ่ถอืมัน่ คอื หลงผดิว่า “บญุ”นัน้

หมายถึง คุณงามความดี มีหน้าที่สะสมดีไว้ ไม่ให้พร่อง ชนิดที่ไม่มี

สิ้นสุดแบบเดียวกันกับ“กุศล” ทั้งผล ทั้งประโยชน์ ทั้งสุข ทั้งดี ทั้ง

รื่นรมย์สมอุราชื่นชีวาชีวิต สุดฤทธ์ิสุดประเสริฐอร่อยเลิศสารพัด 

ที่จัดเข้าเป็นความเจริญยิ่งๆๆขึ้น เป็น“คุณสมบัติ”ของทุกอัตตา

 หลงผดิแน่นสนทิ ว่า “ประสทิธผิล”ของ“บุญ”กค็อื “ความมบุีญ” 

ที่สั่งสมไปยิ่งๆขึ้น ไม่จบ ไม่มีที่สิ้นสุด เช่นเดียวกันกับ“กุศล”

 แต่จริงๆแล้ว “บุญ”เป็นแค่“พลังงานท�าหน้าท่ีช�าระกิเลส”  

ซึง่คนผูส้ามารถ“จดัการท�าให้เกดิขึน้ได้ในปัจจบุนัขณะน้ันๆเท่าน้ัน” 

 พ้น“ปัจจุบันขณะ”ใดลง “บุญ”ก็หายไป  ไม่มี“บุญ”ในที่ใด

 “บญุ”เกิดได้ใน“ขณะปัจจบัุน”เท่านัน้ เท่าทีผู่น้ัน้ต้องใช้“บญุ”  

 “บุญ”ไม่“ตั้งอยู่”หรือไม่เป็น“ฐาน”ที่จะ“มี”ในที่ใดๆเลย

 ซึ่งแตกต่างจาก“กุศล”ตรงที่“กุศล”นั้นของใคร“ท�า”ก็จะ“มี

อยู”่ไปจนกระทัง่“ปรนิพิพานเป็นปรโิยสาน”โน่นแหละ จงึจะยกเลกิ 

 “กศุล”ทัง้มปีระโยชน์ ทัง้มผีล ประสทิธิผลส่ังสมเป็น“สมบัต”ิ 

ประสิทธิผลของกุศลจึงมี“คุณลักษณะ-คุณธรรม”ในโลกียะ

 ส�าหรับ“บุญ”นั้นแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ นั่นก็คือ ทั้งมี

ประโยชน์ยิง่ ทัง้มผีล แต่ประสทิธผิล เป็น“โลกตุระ” เพราะประสทิธผิล
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ของ“บุญ”นี้ ก�าจัด หรือฆ่า แล้วจบ คือหมดสิ้นไปถึง“วิบัติ”สุด

 ชัดคมนะว่า ทีส่ดุแห่งทีส่ดุของโลกตุระ น้ันจบกนัที“่วบิตั”ิ คอื 

ความขาดสูญ(อุจเฉทะ)สัมบูรณ(์absolute)  อันติมะ(ultimate)

 “บุญ”ไม่เป็น“สมบัติ”ใดๆต่อจากท�าหน้าที่“ปัจจุบัน”นั้นเสร็จ

 เสร็จงานแต่ละปัจจุบันนั้นแล้ว ก็ไม่มี“บุญ”อะไรอยู่ในที่ไหน  

 “บุญ”มีใน“ปัจจุบัน”เท่านั้น ถ้าไม่มี“ปัจจุบัน” บุญก็“ไม่มี”

 นอก“ปัจจุบนั”ไม่สามารถท�า“บญุ”ให้เป็น“พลงังาน”ขึน้มาได้

 และ“บญุ”คือพลังงานท่ี“ฆ่า”กิเลสเท่านัน้ “บญุ”ไม่ท�าอ่ืนเลย

 ถ้าใครเข้าใจไม่ชดัคมดงัว่านี ้เช่น เข้าใจว่า “บญุ”มคีณุลกัษณะ

เดียวกันกับ“กุศล” ซ่ึงแม้จะเข้าใจผิดมากหรือผิดน้อยอย่างไร?  

เท่าไหร่? ก็ย่อม“ผิด”เป็นตามที่ผิดนั้นๆเท่านั้นแท้ๆ 

 ผู้น้ันก็“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ผิดเพี้ยนไปจากที่ผิดธรรมะของ

พระพุทธเจ้า เท่านั้นๆ

 เพราะมีความเป็นนรกเป็นสวรรค์ในจิตอยู่ ยังหลงผิดทิศ หัน

จติหนีนรกสดุแรง มุง่พุ่งแข่งแย่งสวรรค์สุดฤทธิ ์ส�าหรบัผูอ้วชิชาโต 

โมหะกระจาย จึงกลายเป็นดิ่งลงนรกสุดตัวสุดหัวสุดหาง ด้วยความ

มั่นใจเต็มถ้วนล้วนจริงจัง

 ผูมุ้ง่จะเดินทางไปสวรรค์ โดยเช่ือว่า“บญุจะพาไปสวรรค์” จึง

กลบัพาตัวเองดิง่ลงนรกผดิทศิสุดฤทธิอ์ย่างน่าเวทนา เพราะเข้าใจ 

“บุญ”ผิดไปเป็น“กุศล”นี่เอง จิตจึงไปสู่ทิศผิดคนละทางกับของ 

พระพทุธเจ้า ฉะนัน้ผูย้งัต้ังใจไป“สวรรค์” การกระท�าจงึกลบัไปได้“นรก” 

 เพราะ“กรรม”เป็นอันท�า เมื่อมี“การกระท�า”แม้“การกระท�า

แค่ทางใจ”ก็เกิด“ผลวิบาก”แล้วจริง ไม่มีอะไรลบล้างได้
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 “กรรม”ท่ีเป็น“กุศล”จะคงมีเป็น“สมบัติ”ติด“อัตตา”ผู้นั้นไป

ตลอดที่ยังไม่“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”

 ส่วน“กรรม”ที่เป็น“บุญ”จะท�าให้กิเลส“วิบัติ”ไปจาก“อัตตา” 

ของผู้นั้น “กิเลส”ก็ไม่มีในจิตผู้นั้นอีกแล้วตลอดไป จนกว่าผู้นี้จะ

ท�า“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ให้แก่ตนเอง ทีนี้อะไรก็ไม่เหลือ

 ผู้มิจฉาทิฏฐิในค�าว่า“บุญ” ตัวอย่างชัดๆเช่น สมี“ธัมมชโย”

 ชื่อว่าม“ีความเห็นผิด”(มิจฉาทิฏฐิ)แท้ๆ ผู้“มิจฉาทิฏฐิ”นั้น จะยิ่ง

กว่าคน“อวชิชา” เพราะคนอวชิชาก็แค่“ผูไ้ม่รู้” แต่ผู“้มจิฉาทิฏฐิ”น้ัน

มี“ความรู้”หรือมี“ความเข้าใจ”มากก็ได้ด้วย ดีไม่ดีเชื่อม่ันยึดมั่นใน 

“ความรู-้ความเข้าใจ”(ทิฏฐ)ิของตนอย่างมัน่อกมัน่ใจย่ิงด้วย(ทิฏฐปุาทาน) 

แต่“ทิฏฐิ”(ความเข้าใจ-ความรู้)นั้นของตนเป็น“ความรู้ผิด-ความเข้าใจ

ผิด” จึงเป็นผู้มีทั้งการพูดและมีทั้งการกระท�าที่ตนมั่นใจว่า“ถูก”

 แต่ที่แท้มัน“ผิด” ความผิดไปจากพุทธศาสนาจึงผิดอย่าง 

หนักหนาสาหัสยิ่งๆ เช่น ที่ชาวไทยเข้าใจผิดความหมายของค�า

ว่า“บุญ”นี้เป็นต้น

 ดังที่เจ้าส�านักหรืออาจารย์ผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือ ท�าๆ

กันอยู่ในทุกวันนี้มากมายหลากหลายจริงๆ

 โดยเฉพาะส�านักธรรมกาย ส�านักที่ประพฤติผิดพุทธศาสนา

อย่างชดัเจนหนาหนักเป็นประวติัการของนายไชยบลูย์ หรอืสมธีมัม-

ชโย น่ีเรยีกตามสจัธรรม เพราะผูเ้ขยีนชดัเจนยิง่ว่า เขาไม่ใช่“ภกิษ”ุใน

พุทธศาสนาแล้ว เขาเข้าข่ายเป็น“สมี”แล้วแน่นอน

 ทีเ่หน็ชดัเจนแจ่มแจ้ง ก็คือ เขาพดูเผยแพร่“อวดอตุตรมินสุส

ธรรม”ทีไ่ม่มีในตนจริง ตัง้แต่อยูใ่นร่างของ“พระธมัมชโย”  ซึง่อวด
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เป็นอาจิณด้วย นับครั้งไม่ถ้วน มันเกินไปจริงๆ เช่น แสดงความม ี

“ญาณ”หยัง่รูค้นนัน้คนนีต้ายแล้วไปเกิดเป็นนัน่เป็นนี ่อยูส่วรรค์ชัน้

นัน้ช้ันน้ี ใหญ่โตสวยงามอย่างนัน้อย่างนีส้ารพัด มากมาย อันยืนยัน

ความเป็นจริงไม่ได้ เพื่อจูงใจหลอกคนที่หลงติดหลงยึดที่มีกิเลส

อยากได้ ที่มีมากอยู่ในปุถุชนเป็นธรรมดา เขาจึงได้“ผล”อย่างมาก

 เพราะเขากล้าหน้าด้านโกหก กล้าท�าชัว่ สร้าง“แดนทีฝั่นเพ้อ” 

ต่างๆนานาขึ้นมาสารพัด ซึ่งโม้ให้สวยให้งาม ให้เลิศเลออย่างไร 

ก็ย่อมได้ เพราะมันเป็นแค่ค�าพูด “ปรุงสร้างปั้นแต่ง”ขึ้นมาแท้ๆ ที่

ตัวเขาเองรู้แสนรู้ว่ามัน“ไม่มีจริง”เลย แต่เขาก็เป็น“เทพบุตรมาร” 

(ผีนรกผูห้ลอกคนอืน่ว่าตนเป็นเทวดา)ทีช่ื่อว่า“นมิมานรด”ี ซ่ึงคือ กเิลส(รต,ิกล)ิ

แท้ๆของเขาเองท่ีจะปรุงแต่งปั้นสร้างเนรมิต(นิมมาน)อะไรต่ออะไร 

แบบไหนขึ้นมาหลอกลวงชาวโลกอย่างมโหฬารเป็นประวัติศาสตร์

แห่งความชั่วเลวที่บันทึกไว้ให้คนได้เล่าขานไปอีกยาวนาน

 ให้ได้ศกึษาเป็นตวัอย่างความชัว่ของคนช่ัวทีเ่อา“มหัปปิจฉตา” 

คอื ความมากมายมโหฬาร ความใหญ่โตหรหูรา ความโออ่่าสะสวย 

เลิศเลอ เฟ้อฟุ้ง รุ่งเรือง เข่ืองไปทุก“ค่านิยม”ของความยิ่งใหญ่-

ความสูงส่ง-ความมีอ�านาจ-ความเรียบร้อยสุภาพราบรื่นชื่นบานมี

หลักฐาน-ความบานเบิกเกริกเกรียงไกรไปทั่วโลก อวดศักดาแห่ง 

“ความยิ่ง-ความใหญ่”(มหัปปิจฉตา)หลอกผูค้นทั้งหลายที่หลงใหลใคร่

ใฝ่ใส่ใจมุ่งหมายอยากได้กนัด้วยอวชิชาโมหะเป็นสามญัธรรมดาของ

ปุถุชนคนที่เต็มไปด้วยกิเลส

 สิ่งทั้งหลายที่สมีไชยบูลย์ทั้งพูดทั้งท�ามันไม่เป็น“เอหิปัสสิโก” 

ที่เชื้อเชิญให้มาดูมาเห็นได้ ท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ ตรงตามค�าตรัส
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ไว้ดีแล้วของพระพุทธเจ้า จึงไม่เป็นไปตามสวากขาตธรรม ซึ่ง

เป็นการละเมิดทั้งพระธรรมค�าสอน ละเมิดทั้งวินัยอาบัติหนัก

 และยนืยนัว่าสมีไชยบลูย์โกหกท�าทจุริตกรรมต่างๆมากมาย เช่น...

 ได้มีผูท้ดสอบชดัแล้วด้วยว่า สมีไชยบลูย์เป็นนกัแต่ง“เรือ่งเทจ็” 

มาหลอกคน กล่าวคือ เขา(นายสมคะเน ยอดพราหมณ์) ได้ลองสร้างเรื่อง

ขึน้มาถามสมไีชยบลูย์ ให้ตรวจสอบ“พ่อทีต่ายไปแล้ว”ของคนๆหน่ึง

ว่า ตายไปแล้วไปเปน็อะไร? อยู่ที่ไหน? สมีไชยบูลย์ก็แสดงความ

หยัง่รูอ้วดออกมาจริงๆแล้ว ว่าผู้ตาย(นายชาตชิาย โรจน์กรีตกิาญจน์) ตาย

ไปแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้น ๒ แถมสมีไชยบูลย์ใช้โวหารพูดและเล็ม

หว่านล้อมเพื่อจะล้วงกระเป๋าผู้ถามด้วยนะว่า“พ่อได้ฝากข่าวมา 

บอกลูกว่า มีความสุขสบายดี ขอให้ลูกท�าบุญอุทิศไปให้มากๆ”

 เจ้าของ“เรือ่งเทจ็”น้ันเปิดเผยความจริงว่า เร่ือง“คนตาย”น้ัน 

ที่แท้เป็น“การแต่งเร่ืองเท็จ”ขึ้นมาทดสอบสมีไชยบูลย์(นายสมคะเน 

ยอดพราหมณ์ เป็นหลานนายชาติชาย โรจน์กีรติกาญจน์ท่ีสมีไชยบูลย์อวดอ้างว่าไป

พบเห็นวิญญาณมา แต่ความจริงนายชาติชายยังไม่เสียชีวิต)

 ดังนี้ เป็นต้น ซ่ึงเป็นหลักฐาน“การอวดอุตตริมนุสสธรรม” 

ที่ไม่มีในตนของสมีไชยบูลย์ และมีเร่ืองอวดอุตตริมนุสสธรรม 

อื่นๆอีกมากมายหลายเรื่อง ที่สมีไชยบูลย์คะนองปากพูดโกหกคน

หลอกสังคมกันเป็นว่าเล่น ซ่ึงเขาโกหกด้วยความหมิ่นหยามคน

ราวกับว่า คนทั้งหลายเป็นเด็กอมมือ เป็นควายยังงั้นแหละ ที่เขา

จะโกหกยังไงก็ได้ ต้องไปแคร์ท�าไมคน!! เกียรติคนไม่มีเลย

 ทีน่ายไชยบลูย์หยิง่ผยองหนกัเพราะเขามีพวกมากคนใหญ่คน

โตทั้งนั้น เช่น มีผู้ฟ้องร้องอธิกรณ์สมีไชยบูลย์ต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
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ปกครองสงฆ์แล้วด้วย สงฆ์กระแสหลักเลยนะ แต่ฝ่ายปกครองก็

เงียบอย่างสนิท ไม่ยอมช�าระคดี ที่เป็นอาบัติร้ายแรงนี้แต่อย่างใด 

ก็หมกหมักเน่าในกันอย่างนี้ ในคณะสงฆ์ไทยทุกวันนี้

 นีแ่ค่เรือ่งอือ้ฉาวใหญ่โตมาก คือ ของสมีไชยบลูย์คนเดยีว ยงั

มีปาราชิกอ่ืนๆคนอื่นในวงการศาสนาไทยอีกมากมายหลายผู้คน  

สงฆ์หมู่ใหญ่ก็หมกหมักกันไป

 เพราะมีหลักฐานที่เป็นเท็จ ในเรื่องอวดอุตตริมนุสสธรรมดัง

ทีว่่านัน้ และยงัม“ีปาราชกิ”ในคดทีีม่หีมายจบัเข้าข่าย“มคีวามผดิ” 

ในทุจรติกรรมเร่ืองทรัพย์สินอนัไม่ใช่ของตนกด็ ีซึง่ได้ส�าเรจ็ผ่านไป

แล้ว และมีหลักฐานชัดแล้วถ้วนบริบูรณ์

 เช่น คดีเอาเงินไปที่ไม่ใช่ของตนไปเป็นของตนอยู่นานหลาย

ปีดีดัก พอเขาจับได้ไล่ทันว่า ไม่ใช่เงินของตน ก็เอามาคืน ตั้งเกือบ

พนัล้าน คดิดซูว่ิา อย่างนีไ้ม่ปาราชิก ได้ไง? ขโมยไปเป็นของตนแล้ว 

แล้วเอามาคืน ถือว่า เลิกกัน ไม่ผิด!!!!!!

 เป็นไปได้ยังไง?????

 กฎหมายดึกด�าบรรพ์คนเผ่าไหน..หา?

 ก“็ขโมย”ไปจนส�าเรจ็เสรจ็ความเป็น“กรรม”ไปแล้วแท้ๆ แต่

แล้วแค่เอาของที่ขโมยไปนั้นมาคืน แล้ว“การกระท�าอันเป็นขโมย” 

ซ่ึงเป็น“กรรม”อนัท�าส�าเร็จแล้ว แต่ไม่ช�าระความผดิ เอาเงนิมาคนื

แค่นัน้กพ้็นผดิแล้ว ..มนัยังไง? ยกเลิก“กรรมผดิ”ทีส่�าเรจ็แล้วง่ายๆ

 คนท่ีร่วม“ยกเลกิความผดิ”นี ้กเ็ป็นคนมี“ความผดิ”แถมเข้าไป

อีกด้วยซ�้า!!! เห็นมั้ย?? ...ท�ากันได้ถึงขนาดนี้ 

 นี่คือ ตัวอย่างแค่คนๆเดียว ยังมีอีกที่ช่วยกันปกปิดหมักหมม
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กันมานานในวงการศาสนาพุทธ จนล้มละลายเกินกว่าจะขุดขึ้นมา

ประจาน มันขายหน้าขนาดไหน

 นักบวช“ปาราชิก”แท้ๆแต่ก็ยังยอมยกย่องกันเป็นพระผู้ใหญ่

ในหมู่สงฆ์! ปาราชิกแต่เป็นสมเด็จ! ปาราชิกแต่เป็นพระพรหม! 

ปาราชิกแต่เป็นพระเทพ! ขั้นต�่ากว่านั้นอย่าไปพูดถึงเลย 

 นี่..มันอะไรกัน!!!!! 

 นี่หรือคือ ศาสนาพุทธ?????

 “ความผิดวินัย-ผิดธรรม”มันแพร่หลายอยู่ในวงการพุทธ

ศาสนามากเหลือคณานับ ท�าให้พุทธศาสนาถูกเชื่อ“ผิดๆ” อย่างที่

เป็นอยู่ในสังคมชาวพุทธทุกวันนี้ ทั้งๆที่รู้ว่ามันผิด ก็ทนจ�านนกันไป

 ซึ่งจะฟื้นคืนกลับให้ไปประพฤติถูก ก็ยากสุดยากที่จะแก้แล้ว

 แต่ยังไงมันก็ต้องมาช่วยฟื้นคืนกลับ เอาความถูกต้องตาม

ธรรมวินัย สถาปนาลงไปในสังคมพุทธของไทยให้จนได้ เพราะ

ประเทศไทยคนไทยเลือดไทยและวิญญาณพุทธมาแต่เกิดเป็นชาติ

ไทยกันตั้งแต่ต้นชื่อว่าชาติไทย-นับเป็นประเทศไทยมาแล้ว

 พูดกันมา มันก็สุดจะกล่าวกันอีกต่อไปแล้ว 

 จึงเป็นความเสื่อมหนักสุดที่เห็นได้ว่า ทุกวันนี้ศาสนาพุทธสุด 

“สงสาร”สุด“เวทนา”กันแล้วสุดๆ

 นั่นก็คือ ความรู้เร่ือง“สงสาร” และเรื่อง“เวทนา” ได้ผิด“จม” 

ไปกับความเป็นผู้กุมอ�านาจความเป็น“พุทธ”ของคนยุคนี้ หวิดไม่มี

วันผุดวันเกิด“ความรู้แจ้ง-เห็นจริง” กันได้อีกแล้ว ..ปานนั้น

 เพราะพากันจมอยู่ใน“เวทนา” เป็นที่น่า“สงสาร”สุดๆยิ่ง

 “เหตุ”แท้จริงคือ ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า  “บุญ”มีหน้าที่แค ่
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“ฆ่ากเิลสในเวทนา-ก�าจดัตณัหาทีเ่ป็นบาป”เท่าน้ัน เมือ่ท�าแล้วเสร็จ

หน้าที“่บญุ” กไ็ม่มอีะไรของ“บญุ”นัน้เหลือท่ีจะ“สะสม”อกีต่อไปเลย 

“บุญ”ท�าหน้าที่เสร็จกิจ ก็็บุญ“จบหน้าที่” แล้ว“บุญ”ก็หายไปก็ไม่มี

สมบัติ“บุญ”ใด  “บุญ”จึงไม่ใช่ภาวะที่คนจะ“ได้”

 ที่พูดกันว่า“ได้บุญ”จึงผิด  ไม่มี“บุญ”ที่จะได้ 

 เพราะ“บุญ”ไม่มี“การได้ “บุญ”มีแต่ท�าให้“เสีย” เสียออกไป

 เช่น การออกจากกามได้ คือ “บุญ” เป็น“เนกขัมมะ”ของคน

 หมายความว่า คนที“่ท�ากามให้ลดละจางคลายออกจากจติ”ได้ 

คนผู้นี้คือ ผู้ที่“บวช”ส�าเร็จ หรือบรรลุ“ผลบวช” 

 ผู้ใดก�าจัด“กาม”ให้“วิบัติ”ออกไปจากจิตได้ คือ ผู้“บุญ”เป็น  

 “บุญ”เป็น“วิบัติ”จริงๆ ด้วยประการอย่างนี้

 ดังน้ัน ความเป็น“พลงังานท่ีช�าระกเิลสให้สิน้จนสะอาดหมดจด

ไปจากจิตสันดาน”(สันตานัง ปุนาติ วิโสเธติ)ก็ด ีก็ต้องชัดเจนยิ่ง “สัมมา”ย่ิง

 หรือพลังงาน“บุญ”ที่ท�าหน้าที่ได้เป็น“ส่วนบุญ”(ปุญญภาคิยา, 

ปญุญภาค)กดี็ ส�าเร็จ“บญุ”กด็ ีมนัท�าได้จรงิ นัน้เป็นแบบไหน? อย่างไร? 

ได้เป็นส่วนๆอย่างไร? แค่ไหน?  ย่อมรู้จริงด้วยตน จึงจะสามารถ

รู้จริงรู้แจ้งว่า ความเป็น“เปรต”ว่า คือ“เสขบุคคล”นั้นอย่างไร? 

และเป็น“อเสขบุคคล”นั้นอย่างไร?

 ซึ่งต้อง“สัมมาทิฏฐิ”ว่า แบบ“สมถะ”นั้นอย่างไร? แค่ไหน?  

หรือแบบ“วิปัสสนา”นั้นอย่างไร? แค่ไหน? 

 “อเสขบุคคล”สิ้นความเป็น“อบายภพ-กามภพ-รูปภพ- 

อรูปภพ” ตามล�าดับนั้นอย่างไร? เป็นไปได้ตามล�าดับจริงนั้นจริง

อย่างไร? แค่ไหนๆ อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
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 และหมดส้ินอย่างเป็น“นจิจงั-ธวัุง-สัสสตงั-อวปิรณิามธมัมงั-

อสังหิรัง-อสังกุปปัง” นั้นแท้จริงไหม? เราเป็นได้สัมบูรณ์หรือยัง?

 และภาวะของ“สิ้นบุญสิ้นบาป”(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) น้ันเป็น

อย่างไรแท้ๆ?

 ที่สุด“ไม่ท�าบาปทั้งปวง ท�าแต่กุศลถ่ายเดียว”(สัพพปาปัสสะ  

อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา)นั้น ท�าไมมันจึงเป็นอย่างนั้น มันแค่กดข่มเอา 

หรือว่า มันไม่ท�าแล้วจริงๆชนิดท่ีเป็นเช่นนั้นเอง(ตถตา)นั้น เป็น

อย่างไร?

 ผู้บรรลุเองแท้จริงจะรู้ได้ด้วยตนทั้งสิ้น

 ทุกอย่างมาแต่“เหตุ”จริงๆ

 “เหตุ”แท้ๆที่ท�าให้คนประพฤติ(จรณะ) เป็น“กรรม”ไปในทิศ

(สู่นรก)เช่นนั้น แทนที่จะเดินทางไปสวรรค์ หรือเยี่ยมยิ่งไปนิพพาน 

แต่กลายเป็น“กรรม”ที่พาดิ่งลงนรก เพราะ“อวิชชา”ก็อย่างนี้เอง

         (จบฉบับที่	๓๑๕)

ฉบับที่  ๓๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

 คน“อวิชชา” คือ คนไม่รู้ หรือคนผู้ยัง“รู้”ไม่ครบถ้วน“วิชชา”

 ซึ่งก็ยังมี ๒ แบบ  แบบ ๑ นั้น ซื่อๆ ไม่ซ่อนเล่ห์ซ่อนเชิงอะไร

 อีกแบบ ๒ นั้น มีเล่ห์ ไม่ซื่อ มีเชิงซ่อนซ้อนซับซ้อน นี่..เลว 

 ผู้ไม่รู้เพราะภูมิยังไม่มี แม้มีก็ยังไม่ถึงความเป็น“วิชชา” คน 

แบบนี้คือ คนซื่อๆ ท�าอย่างพาซื่อ อย่างนี้ก็ไม่กระไร อภัยกันได้

 อย่างนี้คือ ผู้“ไม่รู้”จริงๆ ซื่อๆ นี่อย่างหนึ่ง ก็แล้วไป



320 รวมเปิดยุคบุญนิยม (เล่ม ๑)

 แต่คนที่พอรู้ เช่น รู้บัญญัติหรือรู้ภาษาในความถูกความผิด 

ได้แล้ว(แต่ว่าจริงๆก็ยังสลับสับสนอยู่) นั่นคือเป็นผู้“มิจฉาทิฏฐิ”จัด เพราะ

ม“ีกเิลส”ยงัหนาหนกั ซับซ้อน ยงัม“ีโมหะ”มาก อนสุยัยงัเป็นอวชิชา

(อวิชชานสุยั) คนเช่นนีจ้ะรู้ภาษาบญัญัตมิาก แต่ไปหลง“ภพ” และหลง 

“ความรู”้(ท่ีรู้แค่ทฏิฐหิรอืแค่สญัญาเป็นต้น)ว่า เป็นจริง กย็ดึมัน่ถอืม่ัน“ความ

รู้”นั้นเข้าให้ แล้วท�าผิด จึงได้“บาป”ซับซ้อนทวี โดยตนรู้ไม่เท่าทัน

  แน่นอนคนเช่นนี้ก็คือ “ผู้ยังไม่บรรลุผลจริง”

 อย่างนี้แหละที่เลวหนักไปยิ่งกว่า ผู้ที่ไม่รู้ คือ เขารู้-แต่ก็ 

“ดื้อดึงดันทุรัง”ท�า ท้ังๆท่ีรู้ว่าท่ีท�าอยู่นี้“ผิด”(สัมปชานมุสาวาท) คนผู้

“ท�ากรรม”แบบนี้ จงึหนกัหนาสาหัสไปด้วยมหานรก จกเปรต อเวจี 

เพราะ“กรรมชั่ว”มันไม่ได้หยุดแค่น้ัน มันซับซ้อนเป็นปฏิภาคทวี 

ซ้อนซับทับทวี มี“ดอกทบต้นทับถมซ�้าซ้อน”ยิ่งๆขึ้น

 ซึง่ทกุ“การประพฤต”ิล้วนเป็น“กรรม”ทัง้ส้ิน..ใช่ม้ัย ไม่มี“พฤติ” 

ใดที่พ้นไปจาก“กรรม” หากผู้นั้นตนมี“พฤติ”จริง

 “ความไม่รู้”หรืออวิชชานี้ชัดๆคือ ไม่รู้ว่า “อะไรคือภพนรก-

อะไรภพสวรรค์”ที่แท้ หรือ“รู้”แค่“เฉโก”ในความเป็นสมมุติสัจจะ”

 แต่ไม่มี“ปัญญา”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“ภพ”อย่างสัมมา

ทิฏฐิอันเข้าขั้นโลกุตระ ที่มีที่เป็นตาม“เหตุ”ตาม“ปัจจัย” ตลอด 

สาย ดังพระพุทธเจ้าตรัสใน“ปฏิจจสมุปบาท”

 หรือไม่เชื่อว่า “ภพนรก-ภพสวรรค์”มีจริง เป็นจริงในโลกีย์

 เพราะคนผู้นี้ยังไม่มี“ปัญญา”ที่เป็นความรู้ขั้น“โลกุตรภูมิ”

 นั่นคือ “อัญญธาตุ”ที่นอกไปจาก“โลกียภูมิ”ยังไม่เกิดในจิต

ของคนผู้นี้ คนผู้นี้จึงยังท�า“ภพสวรรค์”ให้แก่ตน เสพ“สุข”อยู่ 
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 คนผู้นี้จึงท�า“ภพนรก”ให้ตน เพราะหลงติดยึดว่าเป็น“ภพ

สวรรค์” ..เห็น“โง่”มั้ย?

 เพราะผู้ไม่มีภูมิขั้น“ปรมัตถสัจจะ”นั้น ไม่รู้หรอกว่า “ภพ”คือ 

“จิต”ของคนผู้นั้นเอง แล้วตนก็“ท�า”เองด้วยโง่ ด้วยโมหะให้เกิด 

“ภพ”เอง แล้วตนก็ต้องไปสู่“ภพ”นั้นๆเอง

 และที่ส�าคัญมากยิ่งๆก็คือ “คน”ผู้ไม่มีภูมิขั้นอาริยบุคคลที่ 

“สัมมาทิฏฐิ”จริง จึงไม่รู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริงใน“ความเป็นภพนรก 

หรือภพสวรรค์”กันได้ง่ายๆหรอก

 จะมีแต่“หลงงมงายอยู่กับภพสวรรค์”เพราะติด“รสสุข” 

 ซ่ึงในความเป็นจริงนั้น “ภพ”ท่ีมีอยู่ตายตัวมนุษย์ปุถุชนทั้ง

หลาย“อปุาทาน”กนัตลอดกาลคอื ปรารถนาสวรรค์ อยากได้สวรรค์ 

มุ่งมั่นจ่อจิตอยู่ที่สวรรค์ไม่ว่าจะเกิดในโลกกัปป์ไหนกัลป์ใด ก็เป็น

สามัญของอวิชชาในสัตวโลกโลกียะ ไม่เคยเปล่ียนแปลง ก็มีกัน

แต่“ภพสวรรค์ ๖ ชั้น”หรือ“ภพเทวดา ๖ ช้ัน” จมอยู่อย่างนี้ตลอด  

ที่คนทั้งหลาย“อยากได้”กัน ไม่เคยห่างหายคลายจางไปจากคน

 เขาไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“นรก”ดอก เพราะหลงใหล

สวรรค์ทิศเดียว จิตจึงมุ่งด�่าดิ่งอยู่แต่“สวรรค์”หรือ“สุข”

 ตามสามัญแล้ว ไม่มี“ภพ”อื่นใดเลย ที่คนทั้งหลายในโลก 

“อยากได้” ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ล้วน 

“อยากได้สวรรค์” ต่างก็มุ่งฉะนี้กันทั้งนั้นทั้งสิ้น

 และไม่ปรารถนาความเป็น“นรก”เลยแค่สักนิด ไม่ฉุกใจแม้แต่

สักน้อยสักหน่อย

 “สวรรค์ ๖ ชั้น” ได้แก่ จาตุมหาราช-ดาวดึงส์-ยามา-ดุสิต-
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นิมมานรดี-ปรนิมมิตวสวัตตี ที่หลงกันว่าเป็น“สวรรค์”ทั้งหลายที่

สมมุติเป็นบัญญัติภาษาไว้ ก็มีว่าอย่างนี้แหละ ท่ีมนุษย์ท้ังหลาย

ปรารถนามุ่งดิ่งกันอยู่จริงๆ อยากได้ตลอดทุกกัปป์กัลป์

 “ภพนรก”ไม่มีมนุษย์ปุถุชนหน้าไหนปรารถนาหรอก โดย

เฉพาะ“ภาวะทุกข์”หนะ

 จริงๆ ..ใช่มั้ย?

 “ภพนรก”นีท่้านผูรู้แ้ปลไว้ว่า ทีไ่ปเกดิและเสวยความทกุข์ของ

สัตว์ผู้ท�าบาป, ที่อันไม่มีความสุขความเจริญ ..ก็ไม่ผิดเลย ถูกเป๊ะ

 แต่เพราะไม่รู้จกัความเป็น“ภพนรก” กนั ผูน้ัน้จงึ“ท�าเหต”ุ(คอื

กรรม,ท�าใจในใจตน)ให้ตนเองทั้งนั้น ด้วยโง่ๆ “อวิชชา”ของตนแท้ๆ  

 ซึง่“นรก”กค็อื “ภพ”ทีเ่กดิจาก“กรรม”คนผูน้ัน้“ท�า”เอง หาก

แน่นอนว่า“กรรม”นั้นเป็น“อกุศลกรรม”หรือ“บาป” ผู้ที่“ท�า”(กรรม)

นั้นจึงมี“ผลของกรรม”(วิบาก)เป็น“ภพ”ที่ผู้“ท�า”เองต้องได้“นรก” 

เป็นของตนชัดๆเพราะตนท�า“อกุศลกรรม”ด้วย“อวิชชา”ของตน 

เองแท้ๆ  แล้วจะให้“ผล”เป็นอื่นไปได้ไง!! 

 ความเป็น“นรก”นีลึ้กล�า้ส�าคัญมากย่ิง เพราะเป็น“อาการ”ของ

ใจตรงๆ ถ้าไม่รู้ทั้งความเป็น“ใจ”ทั้งความเป็น“กรรม” ความเป็น 

“อาการ” ผู้นั้นก็อวิชชา ก็หลงผิด“ท�าบาป”เข้าให้ เพราะ“ไม่รู้”!!!

 ต้องศึกษาฝึกฝนอ่านรู้อย่างพินิจจริงๆ จึงจะอาจสามารถหย่ังรู ้

“ใจ”-รู้“กรรม” อย่าง“สัมมา” ไม่เช่นนั้นยากจะถูกต้องถ่องแท้ได้

 คนทั้งหลาย“มีอวิชชา”มากกว่า คน“เป็นอาริยะ” จึงมีคน

สั่งสม“นรก”ใส่ตนมากกว่าคนบรรลุ“อาริยภูมิ” เป็นธรรมดา 

 “นรก”กอ็นตัตา “สวรรค์”กอ็นตัตา คอื ไม่มตีวัตนจรงิเลยทัง้
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นัน้ในทีสุ่ด แต่เพราะ“โง่เอง”จึงได้“นรก” ทัง้ๆท่ีทกุคนจะเอา“สวรรค์” 

แท้ๆ ครั้นท�า“กรรม”จริงกลับท�า“นรก”เสียนี่ ก็เพราะยังไม่รู ้

ทัน“ภาวะกรรม” ที่ตนท�า  กับยังไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”ในตนจริง

 แม้จะ“สัมมาทฏิฐ”ิ แต่“มทุภุตูธาต”ุ(จติหวัอ่อน)ของตนยงัฉบัไว

ไม่ทนั “มโนกรรมกเ็กดิ”(โอปปาตกิโยน)ิผดิพลาดได้ สวรรค์จงึกลายเป็น 

“สวรรค์เท็จ”เพราะพลัง“สุขเท็จ”(สุขัลลิกะ)ยังมีอิทธิพลต่อตนอยู่

 ทั้งๆที่“นรก”นั้นไม่มีใครอยากได้ ไม่มีใครคิดจะท�าให้แก่ตน 

แต่เพราะ“พลังวิชชา”ยังมีไม่พอ เสขบุคคลแท้ๆก็ยังท�า“กรรม” 

อนัเป็น“ภพ” เป็น“ชาต”ิทีช่ือ่ว่า“นรก”เกดิใส่ตน ด้วยประการฉะนีเ้อง 

อย่าประมาทเชียว

 “นรก”นัน้แม้ตนจะไม่ปรารถนา แต่เมือ่ตน“ท�ากรรม”นัน้ด้วยตน 

“ประพฤติจริง” และ“กรรม”นั้นเป็น“อกุศลกรรม”จริง(แม้น้อย) 

 “กรรม”นั้นก็“เป็นอันตนเองท�า” จึงเป็นของๆตน เป็น

“กัมมัสสกะ”ตามสัจจะ  แล้วมันจะเป็นของคนอื่นได้ไง?

 หรือจะเอาไปทิ้ง? ทิ้งไหน? ทิ้งได้ไง?

 ก็ตนเอง“ท�าเองแท้ๆ” ท�าเสร็จลงแล้ว มันจริงลงไปแล้วว่า 

“ตนท�า” แล้วจะบอกว่า “เอาไปทิ้ง” ..จะไม่เอา!!! ไม่เอาได้ไง?

 กรรมคือ การท�านะ! กรรมเป็นอันท�า กรรมเป็นของตนๆ

 คณุท�าเสร็จ ก็เป็นอนั“ท�าเกิดข้ึนแล้ว” กเ็ป็นของตนทนัทแีล้ว

 คณุจะไม่เอาความจรงิทีเ่ป็น“อดตี”นีท่ี้มนัจริงนะ! เพราะจริงๆ

นี้คุณ“ท�าเอง”สัจจะก็เป็น“กัมมัสสกะ”แล้ว(สัจจะนั้นเป็นของตนแล้ว)

 จะปฏเิสธ“ความจริง”ทีเ่ป็น“อาการ”ของกริยิาที“่คณุท�า”แท้ๆ

แล้วนี้ว่า“ไม่มี-ไม่เป็น”ไปได้ยังไง?
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 “กระท�า”(กรรม)ในกาละ“ปัจจุบนั”ใดเสรจ็แล้วปุบ๊!  มนักไ็ปอยู่

ในกาละ“อดีต”ปั๊บ! และมันก็ต้องยืนยันว่าเป็น“ของคุณ”ปั๊บด้วย

 หรอืคณุว่า กาละท่ีเรยีกว่า“ปัจจบัุน” เรยีกว่า“อดตี”มนัไม่มี ..หา?

 “กาละ”มันมีแค่ ๓ คือ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต มันมีจริงนะ.. 

“กาละ”หนะ ตราบท่ี“จกัรวาล”ยังม ี“การโคจรของสรรพสิง่”กย็งัมี 

เกี่ยวเชื่อม โยงใยกันอยู่ และตราบที่“คน”ผู้เป็นสัตวโลกอันเป็น 

“จิตนิยาม”ยังมีอยู่ “ธาตุรู(้วิญญาณ)ก็ยังมี”อยู่

 และตราบท่ีคนผู้น้ันยังไม่“สูญส้ิน”ไปจาก“เอกภพ”ก็ต้องมี

กรรม(กิริยา) เพราะผู้นั้นเป็นคนที่ยังไม่“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน” 

 มีคนก็ต้องมีแต่“กรรม”กับ“กาล”

 มี“กาล”ก็ต้องมี“อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต” 

 คุณจะไม่ยอมรับ“กาลอดีต”งั้นหรือ?

 ทิ้งไว้ที่“ปัจจุบัน”งั้นหรือ? 

 หรือจะเอาไปทิ้งใน“อนาคต”? หือ??  มันเป็นไปได้ยังไง? 

 เอา“อดีต”ไปไหน? “อดีต”มันก็ต้องเป็น“อดีต”!!!! ตามจริง

 “กรรม”(พฤติ)ถ้าคุณไม่ยอมรับ คุณก็ไม่มีหวังจะ“ปรินิพพาน

เป็นปรโิยสาน”เดด็ขาด เพราะ“กรรม”เท่านัน้พาเกดิพาเป็นพาตาย  

 แต่“กาละ”สิ...คุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตาม เมื่อจักรวาลม ี

“กาละ”ต้อง“มี” ตราบที่ยังมีจักรวาล มีเอกภพ

 คุณบังอาจ“ท�าลายกาละ”เขาหรือไง?

 ที่คุณ“ท�า” ก็เป็น“อดีต”ของคุณแล้ว

 หรอืว่าม“ีกาละอืน่”มากกว่า“ปัจจบุนั-อนาคต-อดีต” ๓ กาลนีอ้กี 

ในจักรวาลนี้
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 คุณปฏิเสธ“กาละ”ในจักรวาลนี้ ไม่ได้หรอก  “อดีต-ปัจจุบัน-

อนาคต”ต้อง“มี”จริงๆ

 เห็นชัดไหมว่า “ชีวิตสัตว์”ไม่มี“กรรม”กับ“กาล”ไม่ได้ 

 และไม่มี“วิบากกรรม”หรือ“ผลของกรรม”ก็ไม่ได้

 ซึง่ในทางฟิสกิส์-ทางธรรมชาตวัิตถุ“อตุนุยิาม”นัน้ ดร.อัลเบร์ิต 

ไอน์สไตน(์A.Einstein) ก็รู้ได้แล้วว่า จักรวาลนี้สรุปเป็นสูตรก็ space 

and time of continuum

 ไอน์สไตน์ กไ็ด้อธบิายถงึ ปัจจบุนั-อดตี-อนาคต ไว้หลากหลาย

มิติ ล้วนลึกล�้า

 “กาล”นัน้ มมีาก่อน“กรรม”ในโลก เพราะ“อตุ”ุเกดิก่อน“จติ” 

ในจักรวาลเสียอีก

 เม่ือ“พลงังาน”ใดเป็น“สตัว์”ม“ีจตินยิาม”กเ็ร่ิม“กรรม-วบิาก”

 พลังงานที่ยังเป็นแค่“อุตุ-พีช”นั้นยังไม่มี“กรรม-วิบาก”

 ..ชัดเจนนะ?! 

 ถ้าคณุยอมรับ“กรรม”กับ“กาล” และได้ศกึษาให้“สมัมาทฏิฐิ” 

ปฏิบัติตามค�าสอนพระพุทธเจ้าให้สัมมาปฏิบัติ คุณก็มีหวังนิพพาน

 ผู้ไม่เชื่อ“กรรม” ไม่เชื่อ“วิบาก” ไม่เชื่อว่า“กรรมเป็นของ 

ของตน” และไม่เชือ่ว่า“ค�าตรัสรู้ของพระพทุธเจ้านัน้มจีรงิ” กค็อื...

 ผู้ยังคงความเป็น“เทฺวนิยม”ต่อไปอีกนานเท่านานที่คุณเป็น

 คณุกจ็ะไม่รู้จักรูแ้จ้งรูจ้รงิได้จรงิๆว่า “กรรม”ของคณุเองจดัการ 

“ความเป็นไป”ของคุณตามท่ีคุณสามารถม“ีอธิปไตย”(พลงัอ�านาจ = สต)ิ

และสามารถม“ีอตุตระ”(พลงัเหนอื,พลงัไม่เป็นทาส = ปัญญา)ในตวัคณุ ตาม

บารมี“ธรรม”ท่ีคุณมี จึงจะเป็น“ธรรมาธิปไตย”ที่คุณสามารถอยู่ 
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ศาสนาพุทธปฏิบัติแล้ว

จะเกิด“อธิปไตย”และ

“อุตตระ”เป็นพลังงาน

ที่จะใช้ควบคุม“โลกธรรม”

กับ“อัตตา”	อย่างเป็น“ธรรม”ให้กับตน

เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแท้	
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“เหนือโลกธรรม” และไม่เป็นทาส“ตัวเอง(อัตตา)”ตามที่คุณจะมีจริง 

ไม่มีโกง ไม่มีเพี้ยน ไม่เป็นภัยเป็นโทษ

 ว่าแต่ว่า คุณได้สร้าง“อธิปไตย”และ“อุตตระ”ในตัวคุณให้

สามารถ“อยู่เหนือโลก”(โลกุตระ) หรือสามารถมี“สติ”เป็น“อ�านาจ” 

(อธิปไตย) และมี“ปัญญา”เป็น“พลังเหนือ”(อุตตระ)“กิเลสในตนเอง

(อัตตา)ได้จริงเท่าใดๆ คุณก็“หลุดพ้นโลก-พ้นอัตตา”ได้แท้เท่านั้นๆ

(ตามพระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ “มูลสูตร”)

 ศาสนาพุทธปฏิบัติแล้วจะเกิด“อธิปไตย”และ“อุตตระ”เป็น

พลังงานที่จะใช้ควบคุม“โลกธรรม”กับ“อัตตา” อย่างเป็น“ธรรม” 

ให้กับตน เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแท้ 

 จึงจะเป็นผู้มี“โลกุตราธิปไตย”ที่เป็นแรงหรือเป็นพลังงาน 

“เหนือโลกธรรม”กันจริงๆ โดยไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจ“โลกธรรม” 

หรือไม่ตกอยู่ใต้“โลกาธิปไตย”ได้อย่างแท้แน่ยิ่งกว่าแน่

 และจะเป็นผู้มี“อัตตทัตถาธิปไตย”มี“ปัญญา”เป็นพลังงาน 

“ท่ีเหนืออ�านาจโลก” มีพลังงานไม่เป็นทาสตวัเองคือ“เหนืออัตตา” 

 ฉะนีค้อื “โลกุตรธรรม”ครบธรรมะ ๒ คอื ธรรมทีไ่ม่เป็น“ทาส

โลก-ทาสอัตตา”แท้

 ซึ่งอยู่เหนือ“โลกาธิปไตย”และอยู่เหนือ “อัตตาธิปไตย” จึง

เป็นผู้มี“ธรรมมาธิปไตย” ที่แท้ที่จริงอย่างเป็น“ปาตุสัจจะ” คือ  

เป็นความจริงที่มีของจริงยืนยันปรากฏกันแท้ๆ

 ไม่ใช่แค่เป็น“ธรรมาธิปไตย”พล่อยๆกันแต่“วาทกรรม”โก้ๆ

พร�่ากันเก๋ๆไปเท่านั้น

 พระพทุธเจ้าตรสัทฤษฎสี�าคญัไว้ชือ่ว่า“มลูสูตร” ม ี๑๐ ข้ันตอน 
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ได้แก่...

 (๑) มีฉันทะ(ความยินดี) เป็น“มูล”(ต้นเค้า)

 (๒) มมีนสกิาร(มกีารกระท�าใจในใจ) เป็น“สมัภวะ”(เป็นแดนเกดิ,มทีีเ่กิด)  

 (๓) มีผัสสะ(การสัมผัส)เป็น“เหตุเกิด”(สมุทัย)

 (๔) มีเวทนา(ความรู้สึก) เป็น“ที่ประชุมลง”(สโมสรณา)

 (๕) มีสมาธ(ิจิตตั้งมั่น)เป็น“หัวหน้า”(ปมุข)

 (๖) มีสต(ิความระลึกรู้ตัว) เป็น“ใหญ่”(อธิปไตย)

 (๗) มีปัญญา(ความรู้ที่เฉลียวฉลาด) เป็น“ยิ่ง”(อุตตระ)

 (๘) มีวิมุตต(ิความหลุดพ้น)เป็น“แก่น”(สาระ)

 (๙) มีอมตะ(การไม่เกิดไม่ตาย และสูงสุดถึงขั้นสามารถก�าหนดการเกิด-การ

ตายทางจติวญิญาณได้เอง) เป็น“ทีห่ยัง่ลงหรอืจดุส�าเร็จตกผลึกลง”(โอคธา)

 (๑๐) มีปรินิพพานเป็นปริโยสาน(การดับทุกสิ่งอย่างของภาวะ“ชีวิต” 

สิ้นเกลี้ยง หรือคือการตายสลาย“จิตนิยาม-พีชนิยาม”หมดไม่เหลือ) จบสุด“ที่สุด”

 เห็นหลักฐานท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไหม ในข้อ (๖) กับข้อ (๗)  

ทรงยืนยันไว้ว่า “มีสติ(ความระลึกรู้ตัว)เป็น..อธิปไตย”(ใหญ่) และ“มี

ปัญญา(ความรู้ที่เฉลียวฉลาดแตกต่างไปจากโลกียะ)เป็น..อุตตระ”(ยิ่ง)

 พร้อมทั้ง“อธิปไตย”(อ�านาจท่ีเป็นธรรม) และพร้อมทั้ง“อุตตระ” 

(อยู่เหนือด้วยความเป็นสัจจะที่เป็นโลกธรรม)ครบบริบูรณ์พลังอาริยะ

 ชัดเจนกระจ่างยิ่ง..มั้ย? 

 “มูลสูตร”ท้ัง ๑๐ ข้อนี้ ก็ระบุท้ัง“ปรมัตถธรรม” ทั้ง“สมุทัย-

ปัจจัย”ครบถ้วนในเนื้อหา

 (๑) ผูป้ฏบิตัต้ิองม“ีใจยินดใีนลัทธนิี,้ในทฤษฎนีี,้ในแบบนี”้ก่อน

อื่นใดทีเดียว ซึ่งส�าคัญยิ่ง จึงจะสามารถด�าเนินไปได้ดีแท้ 
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 ข้อแรกข้อต้นทีเดยีว ถ้าไม่ม“ีใจยนิด”ี คอื ม“ีฉนัทะเป็นมลูกา” 

กันแท้ๆ ก็ยากยิ่งจริงแน่ ที่จะบรรลุ“โลกุตรธรรม”ของพระพุทธเจ้า

 นี่ข้อแรก ข้อต้น ส�าคัญสุดๆ เลย

 และ (๒) ผู้ปฏิบัติต้องมี“การท�าใจในใจตนเอง(มนสิการ)”เป็น 

นี่ก็ต้องจริงอีก คือ ผู้ปฏิบัติต้อง“ท�าใจในใจของตน”ได้จริงๆ ตั้งแต่ 

“แตะสัมผัสใจตนเองได้” และ“มีวิธี”ก�าจัดกิเลสตนเองอย่าง 

“สัมมาทิฏฐิ”ถ่องแท้ ถูกต้องแยบคาย(โยนิโส) ลงไปถึงที่เกิด(โยนิโส)

 ไม่ใช่จัดการกบักาย“ภายนอก”ได้แค่นัน้ แต่เน้นเข้าเป้าจดัการ

กับ“ตัวจิต”ภายในตรงตัวจิตเลย ที่มันเป็น“อกุศลจิต”หรือเป็น 

“ตัวบาป”ด้วย“ปัญญาอาริยะ(อาริยญาณ)”แท้ๆ

 (๓) และส�าคัญมากยิ่งคือ การปฏิบัติต้องมี“การสัมผัส” ซึ่ง

หมายถึง “สัมผัส ๖”

      	 (จบฉบับที่	๓๑๖)

ฉบับที่  ๓๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙

 ฉบบัทีแ่ล้ว ๓๑๖ “เราคดิอะไร”เราได้สาธยาย“ความคดิ-ความรู”้ 

ของเราออกมาให้รูใ้ห้เหน็เท่าทีเ่ราสามารถแล้ว โดยน�าเอา“มลูสตูร ๑๐” 

ของพระพทุธเจ้า ขยายแจกแจงไปได้ ๒ ข้อ คอื “ท�าใจในใจ”(มนสิกโรต)ิ

เป็น และก�าลังเริ่มขยายความข้อที ่(๓) สัมผัส ๖

 โปรดอ่านต่อได้

 (๓) “สัมผัส ๖” นี่แหละส�าคัญมากยิ่งคือ การปฏิบัติต้องมี 

“การสมัผสั” ซึง่หมายถงึ สมัผัส ๖ คอื มตีา,ห,ูจมกู,ลิน้,กาย,ใจ“สมัผสั” 
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อยู่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติ ครบความมี“กาย” คือครบภาวะที่มี 

“ธรรมะ ๒” อันได้แก่ท้ังภายนอกและท้ังภายใน ภายนอกหนึ่ง 

กับภายในหนึ่งเสมอ จะต้องมีเนื่องกันอยู่ตลอด ไม่ขาดจากกัน 

เป็น“ธรรมะ ๒”เสมอในการปฏิบัติทุกปัจจุบัน  จึงจะชื่อว่า “กาย” 

 ขอยืนยันว่า “กาย”ไม่ได้หมายความถึง เพียงภายนอกส่วน

เดียว เด็ดขาด

 ผู้เข้าใจว่า “กาย”คือ ภายนอกส่วนเดียวนั้น มิจฉาทิฏฐิ แท้

แน่นอน ปฏิบัติธรรมไม่สามารถบรรลุมรรคผลเป็นอันขาด

 เพราะส�าคญัยิง่ยวดกค็อื ค�าว่า “กาย”น้ี พระพทุธเจ้าให้หมาย

เอาส�าคัญที่“จิต-มโน-วิญญาณ”ด้วยซ�้า ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน

พระไตรปิฎก เล่ม  ๑๖ ข้อ  ๒๓๐ ว่า

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับ จะพึงเบื่อหน่ายบ้าง  

คลายก�าหนัดบ้าง หลุดพ้นบ้าง ในร่างกายนั้น แต่ตถาคตเรียก 

ร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง 

วิญญาณบ้าง ปุถุชนผู้มิได้สดับ ไม่อาจเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด  

หลุดพ้นในจิต เป็นต้นได้เลย..”

 เห็นชัดเจน แจ่มแจ้งไหม ว่า

 “กาย” คือ ธรรมะ ๒ คือ องค์ประชุมของรูปกับนาม  

 “กาย”มใิช่องค์ประชมุของ“รปู”อย่างเดียว เดีย่วโดด แน่นอน

 และส�าคัญยิ่งก็ตรงที่“ใจ”อีกด้วย

 ชัดเจนนะ!!! เพราะ“ใจ”เป็นประธานสิ่งทั้งปวง คงไม่สับสน

 ดังน้ัน การ“หลบัตา”เข้าไปปฏบิตัเิรยีนรูอ้ยู่แต่ภายในจิตเท่านัน้ 

จึงไม่ได้ศึกษาความเป็น“กาย”ที่เป็นภายนอกเลย อันเป็นเบื้องต้น
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แห่งการปฏิบัติธรรมแท้ๆ ซึ่งเบื้องกลางนั้นยังมีภายนอกเลย แม ้

ที่สุดขั้นปลายก็ต้องมีภายนอกสัมผัสอยู่ด้วย เป็นธรรมะ ๒ เสมอ

 ผู้“หลับตา”ปฏิบัติเข้าไปอยู่แต่ภายใน โดยลัด ไม่มีเบื้องต้น

จึง“ผิด”การปฏิบัติตามล�าดับชัดๆ เพราะขาด“กาย”ในส่วนท่ีเป็น

ภายนอกให้ปฏิบัติด้วย มันก็ไม่บริบูรณ์ครบ

 ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เทฺว ธัมมา ทฺวเยนะ เวทนายะ  

เอกสโสมสรณา ภวันติ = ธรรมสองเหล่านี้ รวมเป็นอันเดียวกัน 

กับเวทนา โดยส่วนสอง ฯ (ในพระไตรปิฎก แปลกันไว้ว ่าอย่างนี้)”

 “เทวฺ ธมัมา”นัน้แปลว่า ธรรมะ ๒ ซึง่จะเร่ิมด้วยเท่าไหร่กต็าม 

เมื่อถึงขั้นจะตัดสินสุดท้ายก็ต้องมาถึง“ธรรมะ ๒”เสมอ จึงจะ 

เป็นรอบสุดท้ายที่จะตัดสินเป็น“ขั้นสุดท้าย,ตอนจบ”(final)กันได้

 ดงันัน้ ในทกุข์-สขุของคน ในด-ีชัว่ของคน ในความควร-ความ

ไม่ควรขององค์ประกอบนั้นๆ จึงต้องเป็นธรรมะ ๒” นั้นแหละ

 เม่ือจะตัดสิน“สุข-ทุกข์”เป็นที่สุดจึงเจาะไล่เรียงรู้ลงไปให้ถึง 

“เวทนาในเวทนา” จาก“เวทนา ๒-เวทนา ๓-เวทนา ๕-เวทนา ๖- 

เวทนา ๑๘-เวทนา ๓๖-เวทนา ๑๐๘”

 เวทนา ๒ คือ กายิกะ กับ เจตสิกะ

 เวทนา ๓ คือ สุข-ทุกข์-ไม่สุขไม่ทุกข์

 เวทนา ๕ คือ น�้าหนักของความรู ้สึกสุข-ทุกข์ที่เกี่ยวกับ

ภายนอก(นี่..เวทนา ๒ แล้ว) และน�้าหนักของความรู้สึก“โสมนัส-

โทมนัส”ที่เกี่ยวกับภายใน(นี่..เวทนาอีก ๒ ก็เป็น ๔) 

 สุดท้าย ก็คือ “ไม่สุข ๑-ไม่ทุกข์ ๒ ต่อมาไม่โสมนัส ๓-ไม ่

โทมนัส ๔ สุดท้ายก็..กลางๆ ๕”(ก็เป็นอันครบ“เวทนา ๕”ด้วยประการฉะนี้แล)
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 เวทนา ๖ คือ อารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสของ

รูปกับนาม ได้แก่..ตากับรูป,หูกับเสียง,จมูกกับกลิ่น,ล้ินกับรส,กาย

กับสัมผัสเสียดสีภายนอก-ภายใน,ใจก็ยังสัมผัสกระทบกับใจอยู่ใน

ภายในเกดิอารมณ์ในภายใน จะน้อยปานใดกต็าม ทัง้หมดล้วน ต่าง

แยกเกดิ“สขุ”กไ็ด้ แยกเกดิ“ทกุข์”กไ็ด้ แยกเกดิ“ไม่สุข-ไม่ทกุข์”กไ็ด้ 

อย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง ๓ ประเด็น แต่ละครา 

 ซึ่งคนทุกคนล้วนมี“เวทนา”ที่เกิดจาก“สัมผัส”เช่นนี้ทั้งนั้น

 ก็็เป็น“เวทนา ๑๘” คือ อารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดจาก 

“อายตนะ ๖” ตา,หู,จมูก,ล้ิน,กาย,ใจ กับ “อารมณ์(เวทนา) ๓”สุข, 

ทุกข์, ไม่สุขไม่ทุกข์”(อายตนะ ๖ คูณ อารมณ ์๓ ก็เป็นมโนปวิจาร ๑๘)

 ส�าคัญที่สุด คือ ต้องมี“สัมผัส”ของ“รูปกับนาม”จึงจะเกิด 

“เวทนา” แล้วศึกษา“สุข-ทุกข์”ที่เป็น“เวทนา”นี้เองเป็นส�าคัญ 

 ถ้าไม่มี“ทวารภายนอก”ท่ีสัมผัสกันต่อเนื่องให้เกิด“เวทนา

ภายใน” ก็ไม่มีภาวะ“ความจริง”ของ“สุข-ทุกข์”ให้ศึกษาเด็ดขาด

 ดังนั้น การ“หลับตา”ปฏิบัติ จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่มี“สัจจะ

ของเวทนา ๖”อันจะใช้ในการศึกษาปฏิบัติ“อาริยสัจ ๔”ได้บริบูรณ์ 

 เพราะ“หลับตา”ปฏิบติั ก็จะเหลือแต่ทวารภายในคอื“ใจ”อย่าง

เดียว จงึเป็นการศึกษาพกิาร ไม่ครบถ้วน“อายตนะ ๖”และ“เวทนา 

๓”เป็น“มโนปวิจาร ๑๘” คือ “สัจจะ(ความจริง)”ที่ประเสริฐ(อาริยะ) ที่

เรียกกันว่า “อริยสัจ ๔”นั้นแล

 ม“ีสมัผัส”จงึจะเกิด“อายตนะ”ให้ศึกษา“มโปวจิาร ๑๘”ได้แท้

 ซ่ึงได้แก่... “อายตนะ ๑” ตากระทบรูปจะเกิดสุขก็ได้-จะเกิด

ทุกข์ก็ได้-จะเกิดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ นี่คือ ๓ ที่ ๑ เกิดเป็น“เวทนา ๓”
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 “อายตนะ ๒” หูกระทบเสียง จะเกิดสุขก็ได้ จะเกิดทุกข์ก็ได้ 

จะเกิดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ นี่คือ ๓ ที่ ๒ รวมเป็น“เวทนา ๖”ขึ้นมา

 “อายตนะ ๓” จมกูกระทบกล่ิน จะเกิดสขุกไ็ด้ จะเกดิทกุข์กไ็ด้ 

จะเกิดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ นี่คือ ๓ ที่ ๓ รวมเป็น“เวทนา ๙”ขึ้นมา    

 “อายตนะ ๔” ลิ้นกระทบรส จะเกิดสุขก็ได้ จะเกิดทุกข์ก็ได ้

จะเกิดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ นี่คือ ๓ ที่ ๔ รวมเป็น“เวทนา ๑๒”ขึ้นมา   

 “อายตนะ ๕” กายกระทบภายนอก จะเกิดสุขก็ได้ จะเกิด 

ทุกข์ก็ได้ จะเกิดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ นี่คือ ๓ ที่ ๕ รวมเป็น“เวทนา 

๑๕” ขึ้นมาแล้ว

 “อายตนะ ๖” มโนภายในจะกระทบธรรมะภายในเองแล้วเกดิ

โสมนัสก็ได้ จะเกิดโทมนัสก็ได้ จะไม่เกิดโสมนัส-ไม่โทมนัสก็ได้ นี่คือ ๓ 

ที่ ๖ รวมเป็น“เวทนา ๑๘”ขึ้นมา

 ฉะนี้แลเรียกว่า“มโนปวิจาร ๑๘”

 “มโนปวิจาร ๑๘”นีแ้หละส�าคัญย่ิงนกั ทีจ่ะยนืยนั ว่า ผูป้ฏิบตัิ

ใดปฏิบัติจนเกิด“ผลโลกุตรธรรม” และมี“วิปัสสนาญาณ” สามารถ

ปฏิบัติให้เกิด“เนกขัมมสิตเวทนา ๑๘”ได้ หรือไม่มีก็ตรงท่ีต้องหยั่งรู ้

“มโนปวิจาร ๑๘” นี้เป็นเครื่องชี้ว่า เข้าข่าย“อาริยบุคคล”ตรงนี้

 เคหสิตเวทนา ๑๘ คือ โลกียารมณ์ เป็นอาการอย่างไร? ผู  ้

ปฏิบัติสามารถหยั่งรู้แจ้งจริงชัดเจน แล้วปฏิบัติ“ปหาน ๕”ให้เกิด 

ผล เมื่อเกิดผลได้ก็อ่าน“อาการ”ออกว่า ลด ละ จางคลายได้จริง

หรือเปล่าก็อ่าน“เวทนา”หรือความรู้สึกของตนให้ได้ หากท�าได้  

อ่านชัดเจนของตนว่า“ท�าได้” น�้าหนักของโลกียรสลดลงจริงๆ  

และที่สุด“ดับสนิทจริงถาวร”ได้จริง ก็เกิด“เนกขัมมสิตเวทนา ๑๘”
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 เวทนา นี้เองที่เป็น“ฐาน”เรียนรู ้แล้วปฏิบัติให้บรรลุเข้าขั้น 

“เนกขมัมสติอเุบกขาเวทนา”ในตนให้จรงิ จงึจะได้สมัผสัอารมณ์ที“่ว่าง

จากสุข-ว่างจากทุกข์” อันเป็น“ฐาน”ของอารมณ์นิพพาน

 ผูป้ฏิบติัส�าเรจ็อารมณ์นีไ้ด้เอง กจ็ะรูจั้กรูแ้จ้งรู้จรงิอารมณ์นพิพาน 

ซึ่งเป็นอารมณ์แห่ง“ความจริงอันวิเศษ(ปรมัตถสัจจะ)”นี้ได้เอง 

 ก็ล้วนเป็น“ปัจจัตตัง”ของตนเองทั้งสิ้น

 ถ้าผู ้ใดสามารถสัมผัสภายนอก-ภายในแล้วมี“เวทนา ๑๘” 

อันเกิดจาก“อายตนะ ๖ กับความรู้สึก ๓ (สุขเวทนา-ทุกขเวทนา-อทุกขมสุข

เวทนา) แล้วสามารถปฏบัิตทิ�าเวทนาในตนให้เกดิ“เนกขมัมสติเวทนา”(ออก

จากโลกียะ)ได้จริงดังสาธยายมานี้ ก็คือ ผู้มี“ปัจจัตตัง” 

 และแยก“ความแตกต่าง(เพศ, ลงิคะ)ของอารมณ์”ได้ว่า อย่างนี้

คือ “ความรู้สึกที่เป็นเคหสิตเวทนา”ชื่อว่า“โลกียะ” ยังปรุงแต่งกัน

เกิด“รส ๒” คือ “รสแท้”ก็มี กับ“รสเท็จ”ก็มี

 และสามารถท�าให้“รสเท็จ”จางคลาย ที่สุด“ดับสนิท”ถาวร

ยั่งยืน ฯลฯ ได้จริง

 เรากจ็ะเห็น“ความต่าง”(ลงิคะ,เพศ)ของ “ธรรมะ ๒” โลกย์ีกอ็ย่าง

นี้ๆแหละคือโลกียะ และ“ความว่างสนิทจากโลกียะ” คือ ดับสนิท คือ

ไม่มีรสโลกีย์แล้วสนิทจริงถาวรยั่งยืนแท้ นั้นมันเป็นอย่างน้ีๆเอง

หนอ“โลกุตระ”

 ผู้ปฏิบัติเองจะเห็นความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญเอง ว่า 

“ความรู้สึกฉะนี้ๆอย่างนี้ๆ เป็นความรู้สึกที่เป็นเนกขัมมสิตเวทนา” 

เป็นโลกตุระ เพราะท�าให้เกดิ“รสแท้”รสเดียว และท่ีสุดเหลือ“รสแท้

รสเดียว”ได้  รสเท็จ“ดับ”ไปได้จริงเท่านั้นนะ(ไม่ใช่ดับเวทนาไปทั้งหมด)
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 มรีสแท้”รสเดยีว” ซึง่“รสเท็จ”ได้ปฏบิตัอิย่างสมัมาปฏบิตัจิน

กระทั่ง“รสเท็จ”หายไปจากจิตใจแล้ว จึงมี“รสแท้”รสเดียวเท่านั้น 

“ไม่มีรสเทจ็”อยู่ในใจแล้ว ถ้าท�าได้ชัว่คราว กย็งัไม่เป็น“อนาคาม”ีแท้ 

จนกว่าจะมี“รสแท้”ในจิตใจได้“เท่ียง” ไม่มี“รสเท็จ”เกิดในจิตอีก 

จึงจะเป็น“อนาคามี”เที่ยงแท้ ที่จริง

 แล้วก�าจัด“ส่วนที่เหลือ”อันเป็น“ธุลีละออง”สุดท้ายในตัวมัน

เอง ออกจากจิตให้หมดสิ้นอย่างถาวรเที่ยงแท้จึงจะเป็นอรหันต์

 ตั้งหลักดีๆ ฟังใหม่อีกที...

 ผูเ้ริม่“เห็น”(ปัสสะ)จติใจตนเอง และสามารถเริม่ท�าให้“กเิลสลด-

ละ-หน่ายคลายลงได้จริง” ผู้นี้เริ่มเข้าสู่กระแส“โสดาบัน”

 สามารถท�าให้ลดลงได้มากขึน้ๆ กเ็ป็น“สกทิาคาม”ีไปตามล�าดบั

 ยิ่งสามารถท�าให้“รสเท็จ”ดับหมดสิ้นไปได้ในส่วนที่เป็น 

“ภายนอก”เด็ดขาดแล้ว ก็เป็นผู้เข้ากระแส“อนาคามี”

 ซึ่งจะต้องเรียนรู้ถึง“เวทนา ๑๐๘”ทีเดียว จึงจะรู้จักรู้แจ้ง 

รู ้จริง“อาการหรือความรู ้สึก”ต่างๆครบถ้วนกระบวนธรรม ท่ี 

มันสังขาร-สังเคราะห์กัน แล้วจึงจะสรุปผลบวกลบคูณหารออก 

มาได้เป็นผลจบสุด

 ซึ่งไม่ใช่ปฏิบัติตัดทวารภายนอก ๕ ไม่รับสัมผัสไปหมดทั้ง ๕ 

ทวาร แล้วหลบเข้าไปอยู่ในภวังค์ทวารเดียวเท่านั้นเป็นเด็ดขาด 

นั่นยงัเป็นการปฏบิตัท่ีิ“มจิฉาทิฏฐ”ิ ผู้“หลับตา”ปฏบัิตไิตร่ตรองดีๆ

 ...เห็นชัดขึ้นมั้ย?

 ผู้เน้นการปฏบัิตเิอาแต่“หลบัตา”มุง่พุง่เพ่งจิตจดจ่อ กดเข้าไป

ให้เกาะติดเข้าไปอยู่กับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ที่เรียกว่า“กสิณ” แล้วก็ดับ 
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“ความรู้สึก”หรือสร้าง“ความรู้สึก”ของตนให้อยู่เฉพาะกับสิ่งน้ัน 

หรอืยดึเอาภาพส่ิงนัน้มาไว้ในจติของตน เป็นอาการของ“ความเป็น

หนึ่งเดียว” แล้วหลงผิดว่า ฉะนี้คือ“อาการของเอกัคคตาจิต”

 มันก็เป็น“ความเป็นหนึ่ง”อย่างหนึ่งที่รีบด่วน“ดับจิต”ลงไป

ก่อนที่จะมี“ธาตุจิต”แข็งแรง-มีประสิทธิภาพทั้ง“ลหุตา-มุทุตา-

กมัมญัญตา-กายวญิญัต-ิวจวีญิญตั”ิ(วกิารรปู ๕)และยังไม่สัมบรูณ์ด้วย

ความมี“ลกัษณรูป ๔”คือ “สามารถท�าตาย-ท�าดบัได้เดด็ขาด”(อภนิโิรธ) 

และแม้จะให้“เกิดเองอีกก็ได้”(อุปจยะ) จะเกิดต่ออีกหรือจะไม่ต่ออีก

(สันตติ)ผู้นี้มีประสิทธิภาวะสัมบูรณ์จริง

 ทีส่ดุ สิง่ใดๆทีย่งั“ม”ีหรือยงั“เกดิ”ย่อมไม่พ้น“ชรตา-อนิจจตา” 

ผู้นี้ชัดเจนแจ่มแจ้งใจตนดีอย่างไม่สับสน ไม่วนวกอีกแล้ว

 เหน็มัย้ว่า “ความเป็นหนึง่”(เอกคัคตา)ของจติชนดิทีไ่ม่ครบรอบ

บริบูรณ์สัมบูรณ์ถ้วน เพราะรีบรวบรัดนั้นไม่ใช่แบบพุทธ

 ซึง่ส�าคญัมาก ว่า มนัไม่ใช่“ความเป็นหน่ึงแบบพทุธ” กล่าวคือ 

มันเป็น“หนึ่ง”อีกแบบ“หน่ึง”ท่ีไม่“รู้รอบ” ไม่รู้ละเอียดในภาวะที่มี

ทั้งส่วนที่“มี”(ทั้ง‘อัตถิ,โหติ’) และท้ังส่วนท่ี“ไม่มี”(ทั้งนัตถิ,น โหติ)อย่าง

บริบรูณ์สมับรูณ์ชนดิทีม่“ีธาตรูุ้”ตรวจรูต้ามหน้าทีข่อง“จตินยิาม”แท้ๆ

 ผู้น้ี“รูจ้กัรูแ้จ้งรู้จริงทุกสรรพส่ิง”จริงๆ ไม่มอีะไรเหลอื(อนปุปาทิ

เสสะ) ยังไม่ได้

 ผู้มีความรู้ หรือความเข้าใจอย่างนี้ จึงยังเข้าใจ“ความเป็น 

เอกัคคตาจิตแบบพุทธ” ผิดไปแน่แท้  หรือเข้าใจยังไม่ได้ 

 เพราะยงัเอนเอยีงไปข้างอยูใ่น“ภพ” มากไป “สะกดจิต”ของตน

(ท�าสมาธิหลับตา)มากไป กว่าท�า“การวิเคราะห์วิจัย”(analysis) 
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 กลายเป็นผู้มี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”ที่ไม่บริบูรณ์เพราะท�า 

โพชฌงค์ ๗ กับปฏิบัติมรรค ๗ องค์”น้อยไป มัวแต่“สะกดจิต” 

หรือท�า meditation มากไป นั่นเอง

 ผู้ไม่มีความรู้ในการสะกดจิต ย่อมไม่รู้ และจะไม่เชื่อว่า ที่พูด

น้ี เป็นความจริง ว่า ท่ีพากัน“หลับตา”ปฏบัิตนิัน้คอื “การสะกดจติ” 

ของตนเองแท้ๆ ไม่ใช่“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”อันเป็น“โลกุตรธรรม 

๓๗” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลย (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐)  

 จะไม่ฉุกคิดอะไรเลย ก็จะยังหลงงมอยู่กับแบบที่ตนเชื่อว่าดี

ว่าใช่ต่อไป เหมือนทีช่าวพทุธท้ังหลายทกุวนันีไ้ด้หลงผดิกนัสนทิแล้ว

 แม้ได้ยนิ“ค�าตงิ”นีก็้ไม่สะดดุใจอะไร ไม่ฉกุคดิใดๆ ได้ยนิแล้วก็

โยนทิ้ง ผ่านเลยไป ไม่สนใจ ไม่แยแส

 โดยเขาจะหมิ่นหยามอยู่ในใจว่า ท่ีผู้พูดติงอยู่นี้นั้นเป็นผู้ไม่รู้

เรื่อง“สมาธิ” ไม่รู้เรื่องการปฏิบัติธรรมตาม“ทิฏฐุปาทาน”ของเขา  

หรือตาม“สีลัพพตุปาทาน”ของเขา

 เพราะยดึถอื“ทฏิฐขิองตน” ยดึตดิ“สลีพรตหรอืวธิกีารทีต่นเอง

ปฏิบัติ”อย่างยึดมั่นถือมั่นแล้วเด็ดขาด ไม่มี“ปรโตโฆสะ” คือ ไม่

เปิดใจรบัรูข้องคนอืน่ ก็จะจมงมอยู่กับ“ของเดมิ”ทีต่นใช้ปฏบิติัตาม

เดิมที่ตนท�ามาแล้ว ได้ผลอย่างเดิม  ซึ่งไม่เป็นพุทธแบบเราไง!

       (จบฉบับที่	๓๑๗)

ฉบับที่  ๓๑๘  มกราคม ๒๕๖๐

 ฉบบัทีแ่ล้ว ๓๑๗ ผู้เขยีนได้สาธยาย“มลูสตูร ๑๐”มาถงึข้อ (๓) 

คือการปฏิบัติธรรมของพุทธต้องมี“ผัสสะ ๖”เสมอ รู้รูปรู้นามทั้ง
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ภายนอกทัง้ภายใน แล้วกเ็รยีนรูว้จิยัวจิารอาการต่างๆของ“พลังงาน” 

ที่เป็น“จิตนิยาม”ของเราว่า “สติ”ก็สามารถเป็นใหญ่ทรงอ�านาจ

(อธิปไตย)คุมธาตุรู้ของเราอยู่ได้ทั้งนอกและใน และ“ปัญญา”ก็มีพลัง

รู้ดีรอบถ้วน“อยู่เหนือ”(อุุตตระ)เหตุปัจจัยทั้งหลายอย่างยิ่งแท้จริง

 ทีน้ี“มูลสตูร ๑๐”ข้อ(๔)ก็ได้แก่“เวทนา”เอง ซึง่เกดิเมือ่ม“ีผสัสะ” 

(ก็ผัสสะ ๖ ที่เป็นข้อ(๓)นั่นเอง) เมื่อ“ผัสสะ”จึงมี“เวทนา”ก็เป็นข้อ (๔) 

 “เวทนา”นี้แลส�าคัญยิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมี“เวทนา”(ความรู้สึก, 

อารมณ์)เป็น“กรรมฐาน” เป็น“ท่ีตัง้แห่งการปฏบิตัเิรยีนรู”้ และท�าให้

เป็น“เวทนา ๑”ให้ได้ ไม่ใช่ไปเอาแค่“ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก

(อานาปานะ)”เท่านั้นเป็น“กรรมฐาน” 

 หรือย่ิงไปหลงก�าหนดจดจ่อเอาแต่ดินน�้าไฟลมที่เป็นวัตถุ

ภายนอก เป็น“กรรมฐาน” ไม่เรียนรู้“เวทนาในเวทนา-จิตในจิต” 

ก็ยิ่งผิดทิศผิดทางไปใหญ่เลย เพราะมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่ค�าว่า“กาย”

 จงึไปส�าคญัผดิว่าความเป็น“กาย”ไม่มคีวามเป็น“จติ-เจตสกิ” 

มนักไ็ม่มคีวามเป็น“เวทนา”อนัร่วมอยูใ่น“กาย”ด้วยเลยเท่านัน้เอง

 เพราะไปเข้าใจผิดว่า “กาย”คือภาวะเดียว คือ “มหาภูต” 

คือ“วัตถุ”แต่ถ่ายเดียวไปเลย

 การปฏิบัติจึงไม่เหลือ“เวทนา”ให้เรียนรู้หรือ“รู้สึกในตน” ก็

หมด“ฐาน”ที่จะปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นเอง(พระไตรปิฎก 

เล่ม ๙ ข้อ ๖๔ ถึงข้อ ๘๙)

 การปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ไปท�าที่“มหาภูต” หรือที่“วัตถุ” แต่ท�า

ที่“กาย”ที่“จิต” โดยที่ส�าคัญสุดก็ที่“เวทนา”นี้แหละคือที่“ปฏิบัติ”

 และ“กาย”ที่ไม่มี“สัมผัส”ภายนอก ก็ไม่มี“เวทนา”ให้ปฏิบัติ
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 “เวทนา”คือ“ฐาน”ท่ีจะมีให้ปฏิบัติ เป็น“กรรมฐาน” แต่นี่

ตนเองไปส�าคัญผิด ความเป็น“กาย”ที่ไม่มีส่วนของ“เวทนา”สนิท

 มิหน�าซ�า้ แม้แต่เข้าใจผดิแล้ว ยงัทิง้“กาย”ทีเ่ป็น“ภายนอกอีก 

เป็นคนที่ไม่มี“กาย” เหมือน“วัว”ที่ไม่มีหนังหุ้มเลย ย่อมไม่มีที่เรียน 

ไม่มีอะไรทั้งนั้น มีแต่ความแสบร้อนจนเกินกว่าจะมีอะไร“อาศัย” 

มาเป็นที่พัก มาเป็นที่เรียนรู้ ไปทีละขั้นทีละตอน เป็นล�าดับๆ 

 พอเข้าใจได้หรือยังว่า ความเป็น“กาย”คือ “ภาวะ ๒”เสมอ

 และค�าว่า“กาย”จะมีอยู่ ใช้เรียกในการปฏิบัติอยู่ตลอด

 ปฏิบัติ“กาย”ก็ต้องมี“๒”คือ“รูปกับนาม” ปฏิบัติ“เวทนา”ก็

ต้องมี“๒”ให้เรียนรู้จัดการ จึงจะท�า“เวทนา”จาก“๒”ให้เป็น“๑”ได้

 “เวทนา ๖”ก็คือ เวทนา ๖ คู่ ที่ต้องเรียนทีละคู่ แล้วท�า“เวทนา 

๒ ให้เป็นเวทนา ๑”(ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ)

 “เวทนา ๑”นี้เองคือ “ความเป็นหนึ่งอันยิ่ง” ที่ภาษาทางพระ

ว่า “เอกกัคคตาธรรม” ภาษาก็แตกต่างจาก“เอกธรรม”ยิ่งแล้ว

 จะเกิด“เอกกัคตาธรรม”ได้ก็ต้องวิธีแบบพุทธที่สัมมาทิฏฐิ

 มิใช่เอาแต่“สะกดจิต”เข้าไปๆๆให้เป็น“เวทนา  ๑”อย่างที่

หลับตาท�ากันอยู่เต็มวงการพุทธ ซึ่งหลงผิดกันไปจนกู่ไม่กลับนั้น

 นั่นมันได้แค่“เอกธรรม” ไม่ใช่“เอกกัคคตาธรรม”เลย

 และมิใช่“ไปหลงงมเอา“มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา”ท่ีเป็นแค่

นิมิตอยู่ภายในใจด้วย

 ต้อง“สมัมาทฏิฐ”ิกนัให้ได้จรงิๆ จงึจะปฏบิตัใิห้เป็น“สมัมาปฏบิตั”ิ 

ได้ผลธรรมแท้ จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เอกกัคตาธรรม”ถ่องแท้เป็นจริง

 ต่อมา“มูลสูตร”ข้อ(๕) ย่ิงความเป็น“จติทีต่ัง้มัน่”ทีเ่รยีกกนัว่า 
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“สมาธิ”นั้น ยิ่งเชิดชูเป็นหัวหน้า(ปมุข)แน่นอนเลย ทว่าประมุขนี้

ต้อง“สมัมาสมาธิอนัเป็นอารยิะ”นะ เป็นสมาธิพเิศษจริงๆ ไม่เหมอืน

สมาธิพื้นๆสามัญทั่วไป ที่เรียกว่า meditation แค่นั้น แต่เป็น 

Supra concentration กันทีเดียว ที่ลืมตามี“สมาธิ”เป็น ๑ ตื่นเต็ม

 โดยเฉพาะ“สติ”มูลสูตรข้อ(๖)นั้น ต้องมีพลังงานตัวเชื่อมต่อ 

ท�างานร่วมอยูค่รบพร้อมเป็นปฏกิริยิาลูกโซ่เช่ือมโยงอยู่ท้ังภายนอก

กับภายใน เป็นต้นว่า “สติ”แล้วต่อไปก็มี“พลังงาน”ท่ีเป็นปัจจัย

ละเอียดอีกมากมาย เป็น..สติ-สมาธิ-ปัญญา มีกิริยาลืมตาเห็นๆ

 เช่น “สต”ิแล้วกส็มัปชญัญะ(ความรูต้วั) แล้วกส็มัปชานะ(ความรูส้กึ) 

แล้วก็มีสัมปัสสต(ิเห็น,พิจารณา) -สัมปาเทต(ิจัดแจง) และมีสัมปทาเลติ

(ฉีก,ผ่า,ท�าลาย) -สัมปัชชลิตะ(โหมไหม้) -สัมปัตติ(สิ่งอันเข้าถึงพร้อม)  

-สัมปัตตะ(บรรลุ) -สัมปัชชลต(ิรุ่งเรือง) -สัมปันนะ(ถึงพร้อมแล้ว) ดังนี้

 จงึช่ือว่า รู้ถ้วนรอบในความละเอยีด ทีเ่ลก็ทีน้่อย ทกุรายเมด็

กันทีเดียว ที่ผู้เขียน น�าพยัญชนะบาลีมาไล่เรียงแค่นี้ ยังไม่ครบ 

เต็มที่หรอก ยังมีอีก ซึ่งล้วนมีทั้งภายนอกกับภายในต่อเชื่อมกันอยู่

ไม่ขาดหายไปทั้งสิ้น

 “สต”ิ จงึจะช่ือว่า มพีลังอ�านาจบริบรูณ์สมับรูณ์ยิง่ใหญ่ เหนอื 

“โลก-โลกีย์”ได้จริงๆ มีทั้งสติกายกรรม -สติวจีกรรม-สติมโนกรรม

 ข้อ(๗) “ปัญญา”(ความฉลาดลดกิเลสและท�าให้หมดกิเลสจริง)นี้ ลึกซึ้ง

ซบัซ้อน ซึง่ต่างกนักับ“สญัญา”(ความก�าหนดรูต้ามทีเ่ป็นจรงิ) เพราะ“ปัญญา” 

เป็นธาตุรู ้ที่มีศักดิ์สูงกว่า“สัญญา” แม้แต่เป็นความฉลาด“เฉโก”

 ยิ่งความฉลาด“เฉโก”(ความฉลาดแกมโกง ฉลาดที่มีกิเลสฉลาดย่ิงๆ 

ขึ้น)กับ“ปัญญา” ยิ่งมีศักดิ์ต�่าสูงต่างกันคนละโลก คนละทิศ กันเลย  
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 พลังงานของ“จิตนิยาม”ทั้งหลาย ที่ได้สาธยายรายละเอียด

ของมันมาพอสมควรนี้จะ“เจริญหรือเส่ือม” จะเป็น“โลกียะหรือ

โลกุตระ” ก็ล้วนเกดิจาก“กรรม” อันม“ีกายกรรม-วจกีรรม-มโนกรรม” 

โดยเฉพาะ“มโนกรรม”ภายในจิตนิยามนั้นแลที่เป็น“ประธาน” 

ของ“กรรม”ทั้งหลาย

 ที่ ใคร“ท�า”ก็ของตน(กัมมัสสกะ) ตนเท่านั้นที่เป็น“ทายาท” 

ของกรรมที่ตน“ท�า” แบ่งใครไม่ได้ “มรดกกรรม”ไม่ใช่วัตถุ เป็น 

“นามธรรม”ที่มี“เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ”เป็นของตนๆ 

แยกไปให้ใคร แบ่งไปให้ใคร ไม่ได้เด็ดขาด “รู้สึก”แทนกันก็ไม่ได้

 ที่ละคร“หลงโรง”หลงกันไปว่า“เจ็บปวดแทน”กันได้ แม่เจ็บ

ปวดแทนลกู เมยีเจ็บปวดแทนผวั คู่รักเจบ็ปวดแทนกนั ทีต่่างกเ็คย

เป็นเคยมกีนัมานัน้ ล้วน“หลงผดิ”กนัทัง้นัน้ เป็น“อารมณ์อุปาทาน” 

เป็น“อารมณ์เท็จ”หยาบใหญ่ที่ตนยึดขึ้นมา“มีในตนเอง”ทั้งสิ้น

 ด้วย“อวิชชา”ก็เกิดในอารมณ์ เป็นในความรู้สึกกันได้ ดังที่ผู้

อวิชชาทั้งหลายได้หลงเป็นกันมาแล้วนั่นเอง ตั้งแต่“โอฬาริก 

อัตตา”พาให้เกิดทุกข์ ให้เดือดร้อนกันอยู่ในสังคมมนุษย์ตลอดกาล 

 “อัตตา ๓”ก็ไม่รู้จัก ก็ก�าจัด“อัตตา”กันไม่ได้แม้อัตตาเดียว

 “เทฺวนิยม”ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา,อาตมัน”

 หากผูใ้ดยงั“อวิชชา”ก็จะยงัม“ีสงัขารธรรม”ท่ีเป็น“อุปาทาน” 

ต่างๆนี้อยู่จริง ก็หมดสิ้นโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะไม่ได้ 

หรือสิ้น“ภพ”จบ“ชาติ”กันไม่ได้แน่นอน ก็ยังคงเป็นทาส“เทฺว” ไม ่

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“กรรม”ใน“วิบาก”ใน“กรรมเป็นของของตน”แน่

 ทีเ่ป็น“สุกต”หรือ“ทกุกฏ”อนัเป็น“กรรมทีท่�าไว้แล้ว” กส็ัง่สม
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ลงเป็น“วิบาก”นั่นเอง(สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)ก็เป็น“สัตว์”ผู้

ไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้ริงความเป็น“เทฺว” คงความเป็น“เทฺวนยิม”กนัต่อไป

 ทั้งที่พาเกิดในภาวะเป็น“ชีวิตสัตว์”มีองคาพยพเป็นร่างเป็น

กาย ทั้งที่พาเป็นสุข-ทุกข์ เป็นดี-ไม่ดี เป็นเจริญ-เสื่อมทราม ฯลฯ  

 แม้คณุทกุคนตายลง“กรรม”นัน่แหละจะเป็นตัวทัง้“น�าพา”ทัง้ 

“จัดการ”คุณ(กัมมโยนิ)ไปตาม“พลังกรรม”ของคุณที่คุณยึดมั่นสั่งสม

ไว้จรงิ เป็น“นรก” เป็น“สวรรค์”ตามอวิชชาของคณุ (ไม่ใช่ของพระเจ้า)

 คณุตายลงเมือ่ใด เมือ่นัน้หลกีเลีย่งไม่ได้แล้ว คณุกต้็องไปตาม 

“กรรม”ทีค่ณุท�าไว้เองทัง้หลาย “นรก”ต�า่ชัว่หนักหนาสาหัสจึงมีจริง 

เพราะเป็น“อนสุยั”ทีส่ัง่สมด้วย“อวชิชา” เป็นไปตามพลังกรรมท่ีแท้

 “นรก”หรือความเป็น“ผี,ซาตาน”ซ่ึงจะต่างจาก“สวรรค์”อัน

เป็น“รสเสพ” ที่เกิดจาก“สัมผัส ๖”เป็นเหตุปัจจัยหลัก ที่มิอาจเลี่ยง

 คนที่ตายไปแล้วเหตุปัจจัยหลัก คือ “ทวาร ๕”ไม่มี ดังนั้น“รส 

เสพ”ที่เกิดจาก“ทวาร ๕”ก็มีไม่ได้ แต่ผู้“อวิชชา”ย่อม“ไม่รู้สัจจะ” 

ดังกล่าวนี้ จึงหลง“ดิ้นรนแส่หา”อยู่เพราะ“อวิชชา”แท้ๆ

 “ความด้ินรนทุรนทุรายแส่หา”น้ีเองคอื“นรกอเวจี-ผ,ีซาตาน” 

 ที่คนทุกคนผู้ยัง“อวิชชา” ก็เป็นอยู่จริง 

 แต่ไม่รู“้ตัวเอง(อตัตา)!!!!!” ท่ีตนเองเป็นอยูแ่ท้ๆ ตนเองกจ็มอยู่

กับ“ความเป็น”นี้นั่นแหละ แต่อวิชชา คือ ไม่รู้“ตนเอง”เลย 

 “เทวฺนิยม”จงึไม่รูจ้กั“ผ,ีซาตาน” ไม่เคยสนใจท่ีจะเรียนรู้ความ

เร่าร้อนเลวร้าย อันเป็นตัว“ร้าย”แท้ๆนี้กันจริงจังเหมือนชาวพุทธ

 ผู้“ไม่รู”้คอื“อวิชชา”ในเร่ือง“นรก”หรือ“ผ,ีซาตาน”จงึงมงาย

หลงจมอยู่กับ“มายา”ที่รู้สึกเองว่าคือ“สวรรค์” แท้ๆคือ“นรก!”
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 คนตกอยู่ใน“นรก”จึงไม่มีทางรู้“ตัวเอง”หรอก เพราะอวิชชา

 “นรก”ในคนตายทีอ่วชิชา จงึยิง่เป็น“จรงิ”กว่า“สวรรค์”ในคนเป็น

 เพราะ“สวรรค์”ต้องม“ีสมัผัส”เป็นหลกั มนัเป็น“อุปาทาน”ท้ัง

ในคนเป็นและคนตาย ท่ียังม“ีตณัหาคตาน� ปรติสสฺติ� วปิผฺนฺทติเมว” 

อยู่ใน“เวทนา”ของตนทั้งนั้น (พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๕๑ ถึงข้อ ๖๓)

 นั่นคือ ยังเป็นผู้มี“ความแส่หาของตัณหา(ตัณหาคตาน� ปริตสฺสิต�)”

 และยังเป็น“ความดิ้นรนของคนผู้มีตัณหา(วิปฺผนฺทิตเมว)

 เพราะยังมี“อวิชชา” แถมไม่เรียนรู้ในขณะมี“สัมผัส”เสียอีก

 ผูมี้“วชิชา”จงึจะหมด“ความไม่รู้(อวชิชา)” และ“ไม่หลง(โมหะ)”ใน

ความเป็นความมีอยู่ของสรรพสิ่งทั้งหลาย ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง” 

 ผู้พ้น“อวิชชา”จึงจะไม่หลงใน“สัมผัส” และไม่หลงในความ

เป็น“ธาตุ-ขันธ์-โลก-อัตตา ฯลฯ”ทั้งปวง

 นีค่ณุยงัม“ีชีวติ”อยู่นะ!!! คุณยังไม่ได้ “ปรนิพิพานเป็นปรโิยสาน” 

ไปแล้วดอกนะ!! คุณเรียนรู้ได้ในขณะมี“ชีวิตเป็นๆ”นี่แหละ

 หรอืแม้“ชวีติ”ยงัเป็นๆนี ้“กรรม”กเ็ป็นตัวส�าคญัทีพ่าคณุเป็นไป

โดยแท(้กัมมโยนิ) ไม่มีอะไรมีอ�านาจจัดการตัวคุณเท่ากับ“กรรม”(กัมมัสส

โกมหิ-กัมมทายาโท-กัมมโยนิ-กัมมพันธุ-กัมมปฏิสรโณ) 

 คุณเป็นสัตวโลกนะ มี“พลังงานระดับจิตนิยาม”แล้ว คุณมี

พลงังานน้ีจรงิ อนัเป็นพลังงานท่ีมคีณุสมบตัยิิง่กว่า“พีชนยิาม”จรงิ 

ขณะนีค้ณุมทีัง้“รปู-เวทนา-สญัญา-สงัขาร-วญิญาณ” คณุจะปฏเิสธ

ว่า คุณเป็น“พีชนิยาม”ไม่มี“เวทนา” ไม่มี“วิญญาณ”ไม่ได้หรอก

 แม้“พีชนยิาม”กม็“ีสญัญา”แล้ว แต่ยงัไม่ม“ีเวทนา-วญิญาณ” 

 ซึ่งคุณจะไปบังคับ“พีชนิยาม”ที่มีแค่“สัญญา-สังขาร”ให้มี 
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“เวทนา-วิญญาณ”ก็ไม่ได้ อีกแหละ  ไม่ใช่“ฐานะ”ที่จะเป็นไปได้ 

 หรอืคณุจะเอา“สัญญา”ของคุณ(สญัญานีแ่หละคือ“ภพอดตี”ความจ�า)

ไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ เพราะ“กรรม”ของคุณ คุณ“ท�า”จริงๆใช่มั้ย? 

ไม่ใช่“ไม่ได้ท�า” “กรรม”เป็นอันท�านะ! มันเกิด“สัญญา”แล้วจริงๆ

 “สัญญา”คอืส่ิงทีบ่นัทกึไว้เป็น“ความจ�า”อนัอยูใ่น“จตินยิาม”

 คุณจะท�าเปน็“ลืมอดีต-ทิ้งอดีต”ที่คือ“ผลกรรมของคุณ” 

อันเป็น“กัมมัสสกะ”มาแล้วได้ ก็ชั่วระยะหน่ึงเท่านั้น แต่“กัมมัสส 

กะ”ไม่หายไปไหน มันเป็นของคุณ(อนุสัย)อยู่ คุณต้องรับมรดกกรรม

ของคุณอยู่นั่นเอง แม้จะ“ลืมไป”ก็ไม่ใช่“สัญญา”ของคุณสิ้นสูญไป

ด้วย ลืมได้..แต่ก็ระยะๆหนึ่ง เร็วบ้าง นานบ้าง ส�าหรับ“จิตนิยาม” 

 “จิตนิยาม”ที่ยังไม่มีคุณวิเศษถึงขั้นอรหันต์ ก็ไม่มีประสิทธิ  

ภาพ“สลายอตัตา”เองได้ หรือแม้คุณเป็นอรหันต์แล้ว แต่คณุยงั“ไม่

ท�าปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ด้วยตัวเอง “อัตตา”ของคุณก็ยังอยู่

ใน“วัฏฏสงสาร” คุณก็ยังมี“สัญญา”อยู่แน่นอน เพราะ“ชีวะ”นั้น

มี“สญัญา”แล้วนะ!  แม้แต่จะเป็นแค่“พชีนยิาม”มนัม“ีสญัญา”แล้ว

 หรือขืนคุณจะไปบังคับให้“พีชนิยาม”ไม่มี“สัญญา”(การก�าหนดรู้ 

ของมัน)ก็ไม่ได้ และจะให้“สัญญา”ของพีชนิยามมันเท่ากับจิตก็ไม่ได้ 

 คุณเป็น“พลังงานระดับจิตนิยาม”แล้ว คุณก็ต้องมี“สัญญา” 

และ“ประสิทธิภาพแห่งพลังงานสัญญาขั้นจิต”เท่าที่“คุณเป็นจริง”  

 ถ้าคุณไม่มี“สัญญา”ระดับ“จิตนิยาม”นี้ เท่าที่คุณเป็นอยู่ คุณ

ก็ไม่ใช่“คน”คนนี้ ที่คุณสามารถท�า“สัญญา”ให้เป็น“พีชนิยาม”ได้

 “สัญญา”จึงเป็น“ภพอดีต”ของคุณ คุณจะไม่เอายังไงๆมันก็

เป็น“ของคณุ”ตามสจัจะ เพราะ“กรรม”เป็นอนัท�า แม้จะแค่“สัญ ญา”
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 แม้แต่“สัญญา”(อดีต)ของพีชนิยาม” มันก็มีของมัน คุณจะไป

ลบล้าง“ภพอดีต”ของ“พีชนิยาม”ใดๆเขาไม่ได้ จนกว่ามันจะถึง 

ภาวะสลายตัวเขาเองตามเหตุปัจจัย และสมรรถนะก็มีเท่าของมัน

 หรือ“สัญญา”ของคุณก็ดี คุณจะปฏิเสธก็ไม่ได้ จนกว่าคุณจะ

มสีมรรถนะสามารถ“สลายพลงังานอตัตาของคณุ”ได้จรงิ ด้วย“วชิชา” 

ของพระพทุธเจ้า คอื “ปรินพิพานทีเ่ป็นปริโยสาน”โน่นแหละ จงึจะ

สลาย“ตน”เองไปหมด  “สัญญา”ก็สลายไปพร้อมกับ“อัตตา”ด้วย 

 เม่ือใดคุณจัดการ(อภิสังขาร)สลาย“อัตตา”อันเป็น“ธาตุ-ขันธ์” 

สุดท้ายที่คุณสามารถ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ได้ เมื่อนั้นคุณจึง

จะแยก“ธาตุ-ขันธ์”ของตนเองเป็น“อุตุนิยาม”ไปได้ส�าเร็จเด็ดขาด

ไม่เหลือ“จิตนิยาม”อะไรแล้ว  “อัตตา”เราก็สลายหายไปนิรันดร  

 ในขณะที่คนผู้ใดปฏิบัติตนบรรลุ“วิมุติ”แล้ว ก็เป็น“อมต 

บุคคล” ผูจ้ะเกิดหรือจะตายเองได้ เป็นผูม้สีทิธิบ์�าเพ็ญโพธิสัตว-

ภูมิต่อก็ได้ หรือจะท�า“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ให้แก่ตนก็ได้ 

 ฉะนี้คือ คุณวิเศษของ“อรหันต์”ทุกองค์ที่มีจริงเป็นจริง 

 หากคนผู ้ใดยังแยกขันธุ ์แยกธาตุจิตตนเองไม่เป็น และ 

ไม ่สามารถท�า“จิตนิยาม”ของตนให้เป็น“อุตุนิยาม”ดังกล่าวนี้ 

ส�าเร็จ ผู ้นั้นก็เป็น“อรหันต์”ไม่ได้ คนผู้นี้ก็จะยังมีสุข-มีทุกข์ใน 

ใจอยู่ ไม่หมดไปจากจิตใจ จะไม่รู้จัก“เทฺว” ไม่รู้จัก“ธรรมะ ๒ (เทฺว  

ธัมมา)” และท�า“ธรรมะ ๒”ให้เกิดผล“ธรรมะ ๑”ไม่เป็น หรือไม่ได้  

ตามค�าตรัสพระพุทธเจ้าท่ีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐  

ข้อ ๖๐ ที่ว่า “เทฺว ธัมมา ทฺวเยน เวทนาย เอกสโมสรณา ภวันติ” 

คือ ท�า“เวทนา  ๒ ให้เป็น“เวทนา  ๑” ซึ่งเป็นการท�า“ฌาน” 
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แบบศาสนาพุทธสัมมาทิฏฐิถูกต้องถ่องแท้ส�าเร็จผลกันจริงๆ 

 หมายความว่า คนผู้นี้“ท�าใจในใจ”ส�าเร็จผล หรือสามารถ

ท�า“ฌาน”แบบพุทธเปน็ ซ่ึงพ้น“มิจฉาทิฏฐิ” จึงจะมีผลส�าเร็จถึง 

“บุญ” คือ ช�าระกิเลสจากสันดานสะอาดบริสุทธิ์(สันตานัง ปุนาติ  

วิโสเธติ)ได้ ตรงตามแบบพุทธศาสนาได้จริงๆแท้ๆ

 ถ้าแม้นคนที่ไม่“สัมมาทิฏฐิ”กันอย่างแท้จริง จะไม่สามารถ 

ท�า“ฌาน”ของพุทธได้เลยเป็นอันขาด แม้ได้ก็มีแต่“ฌานโลกีย์” 

 ซ่ึงหลงผิดไป“หลับตา”สะกดจิตท�า“ฌาน”แบบเดียรถีย์กัน 

ไปเท่านั้น ก็ไม่อาจจะเป็น‘ฌานแบบพุทธ”ที่สัมมาทิฏฐิไปได ้ 

 นั่นคือ ถ้าผู้ใดไม่สามารถแยก“กายในกาย(แยกรูป-แยกนาม,แยก

ภายนอก-ภายใน)”-แยก“เวทนาในเวทนา(แยกสุข-แยกทุกข์,แยกผลัก-แยกดูด, 

แยกแท้-แยกเทียม)”-แยก“จิตในจิต(แยกอาการของจิตที่แตกต่างกัน เช่น เจโต

ปริยญาณ ๑๖)”-แยก“ธรรมในธรรม(กุศลธรรม-อกุศลธรรม,โลกุตรธรรม-โลกีย

ธรรม,รูปธรรม-นามธรรม,ทุจริตธรรม-สุจริตธรรม ฯลฯ แม้แต่“ธรรมนิยาม ๕)”ได้

อย่างสัมมาทิฏฐิกันจริง ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมถึงขั้นนิพพานแน่ 

 การรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“กาย-เวทนา-จิต-ธรรม”ได้อย่างสัมมา

ทฏิฐ ิและแยก“กายในกาย”-แยก“เวทนาในเวทนา-แยก“จติในจติ-

แยก“ธรรมในธรรม”ถูกต้องถ่องแท้ จึงจะเป็น“โลกุตรธรรม”

 โดยเฉพาะแยก“เวทนาในเวทนา”ที่เป็น“มโนปวิจาร ๑๘” อัน

มี“เคหสิตเวทนา ๑๘”เป็น“เนกขัมมสิตเวทนา ๑๘”ได้ จนกระท่ัง

ปฏิบัติท�าจิตให้เป็น“เนกขัมมสิตอุเบกขา”ส�าเร็จ คือ ท�าให้กิเลส

เป็น“๐”บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ ทัง้ใน“ปัจจบุนั ๓๖” และสัง่สมลงเป็น“อดตี  

๓๖” และที่สุดแม้แต่“อนาคต ๓๖”ก็มั่นใจว่า ต่อให้มี“อนาคต” 
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ขึ้นเมื่อใด อีกเท่าใด ก็สามารถท�าเวทนาของตนให้กิเลสเป็น“๐”  

ด้วยกระบวนการ“เวทนา ๑๐๘” สัมบูรณ์ได้จริง 

 อันคือ ท�า“เวทนาในเวทนา”โดยจัดการกับกิเลสที่เป็นเหตุให้

เวทนาทีี่ยังเป็น“สุข”เป็น“ทุกข์”อยู่นั้น..เป็น“ไม่สุข-ไม่ทุกข์”หรือ 

“อุเบกขา”ได้ คือ จัดการกับ“กิเลส”ให้เป็น“๐”ในขณะปัจจุบัน ๓๖” 

ผู้นั้นก็ท�า“เนกขัมมะ(การออกจากกิเลสกามและกิเลสอัตตา)”ให้เป็นผล 

ส�าเร็จ ถึงขั้นบรรลุธรรมทุก“กาล ๓ (ปัจจุบัน-อดีต-อนาคต)” สามารถ

ท�า“กรรม”ทุกกรรม ในทุก“กาล”ให้กิเลสเป็น“๐”ได้จริงเด็ดขาด

 ผู ้ปฏิบัติธรรมของพุทธจะสามารถแยก“ขันธ์”แยก“ธาตุ”  

ว่า มี“ความแตกต่างกัน” แม้แต่ในความเป็น“ขันธ์”ความเป็น 

“ธาตุ”ก็ยังมี“ความแตกต่างกัน”ละเอียดลออประณีตสุขุมยิ่งนัก 

 เช่น รูปแตกต่างจากเวทนา เวทนาแตกต่างจากสัญญา  

สัญญาแตกต่างจากสังขาร สังขารแตกต่างจากวิญญาณ เป็นต้น 

 ซึ่งจะต้องใช้“สัญญา” อาศัย“สัญญา”ที่มี“ความสามารถใน

การก�าหนดหมายรู้”นี้ ๑ และมี“ความสามารถในการจ�าไว้”นี้อีก 

๑   “สัญญา”นั้นท�าหน้าที่“การก�าหนดหมายรู้” เมื่อท�าหน้าท่ี 

“ก�าหนดหมายรู้”แล้ว ก็จะตกผลึกสั่งสมไว้เก็บเป็น“ความจ�า” 

อยู ่ ในต�าแหน่ง“อดีต”หรือ“หน่วยความจ�า-กองความจ�า”ดังน้ี  

มันก็ต้องมีแท้ ตามสภาพที่เป็นจริงคือ“พลังงานแม่เหล็ก” ท่ี 

“พืช”ก็ดี “จิต”ก็ดีนั้น มันมีภาวะ“ธาตุแม่เหล็ก”อย่างที่ว่านี้จริง 

 จิตนิยาม และพีชนิยาม จึงมีพลังงานที่เรียกได้ว่า“สัญญา”

 จะปฏิเสธ จะไม่เอา ก็ไม่ได้ แม้จะไม่เอา มันก็เป็น“ของมัน” 

ตามจริงของ“พืช” หรือของ“จิต”น้ัน ที่มี“สัญญา”ขึ้นแล้วอยู่ดี 
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 แต่“อุตุ”นั้นไม่มีพลังงาน(ตามที่ฟิสิกส์ยืนยัน)ที่เป็น“วิญญาณ” ม ี

แต่ความเป็น“สังขาร”ของเหตุปัจจัยที่ท�าให้มันเป็น มันจึงเป็นแค่

ธาตุ“อุตุ”อันเป็น..ความร้อน-แสง-เสียง-แม่เหล็ก-ไฟฟ้า เป็นต้น   

 “อุตุนิยาม”มีแต่พลังงานทางฟิสิกส์ที่ยังไม่มี“ชีวะ” ไม่ม ี

“อัตตา”ท่ีเป็นประธาน(subject)ในตนเอง ยังไม่มีความเป็น“I”ใน

ตนเอง ยงัไม่ม“ีISH”ที่ครบความเป็น selffiififish มีแค่สสารกบัพลังงาน 

หรือมีแต่ nuclear fusion กับ nuclear f ission พลังงานที่เป็น

เหตุเป็นปัจจัยให้มันเกิดตามเหตุปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบ หากมี

ธาตแุม่เหล็ก มันก็มี“สิทธิ์”ดูดธาตุที่เป็นกลุ่มก้อนกันไว้ แต่ยังไม่มี

ความรู้“ตนเอง”ที่แยกวิเคราะห์ตนเองออก เพราะยังไม่มี“ปัญญา”

 ผู้แยก“ตนเอง”หรือแยกความเป็น“เทฺว”ของตนเองไม่ได้ 

นี่แหละคือ“เทฺวนิยม” ผู้แยกแยะ“เทฺว”ไม่ออก ยังไม่มี“วิชชา”

 จึงไม่สามารถมี“วิชชา”ใน“ปฏิจจสมุปบาท”ตลอดทั้งสาย

 ก็มี“สังขาร”ที่“อวิชชา” และอวิชชาไปทั้งหมดตลอดสายของ 

“ปฏิจจสมุปบาท” จึงไม่รู้ความเป็น“วิญญาณ” เพราะไม่รู้จัก“เทฺว” 

 เพราะแยก“นามรูป”ไม่เป็น  ไม่มีสิทธิ์ที่จะมี“อายตนะ” ท่ี 

ต้องเรียนรู้ด้วย“ผัสสะ” ก็ไม่มี“ฐาน”เกิด“เวทนา”ให้ศึกษาภาวะ ๒ 

อันคือ ภาวะ“กาย”เป็นต้น ท่ีเรียนรู้ได้ ในตัวของตนเอง(สก)นี่เอง 

 นั่นคือ ผู้ไม่พ้น“สักกายทิฏฐิ” จะเริ่มต้นรู้จัก“สักกาย”ก็ไม่ได้ 

 ซึง่ไม่สามารถม“ี วิชชา”จะรู้จักรู้แจ้งรู้จรงิ“กาย”ทีสั่มมาทฏิฐิ  

 คนผู้น้ีมีได้แค่“สังขาร”ท่ีเป็น“รูป”เป็น“ร่าง” รวมตัวกันอยู ่

แบบมหาภูต ๔ หรือแบบฟิสิกส์ ยังไม่รู้ biota-biotin (ภาวรูป ๒ ซึ่ง 

เป็นธาตุที่เริ่มเป็นชีวะ เริ่มเป็นวิตามินเอช) ยังไม่มีความรู้ bio ยังไม่มี 
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ความรู้ความสามารถทาง biodynamics  fi

 ซ่ึงเท่ากับเป็นผู้มี“ร่าง”มี“รูป” แต่ยังส�าคัญมั่นหมายรู้“รูป” 

ก�าหนด“ร่างตนเอง”ไม่ได้ เป็น“ตนเอง” ยึดการรวมขององคาพยพ

ของ“รูป”ของ“ร่าง” เป็น self หรือเป็น ISH แต่ยังไม่“เห็นแก่ตัว” 

ถึงขั้นยึดจัดเข้าเขตจะต้องดึงดันเอามาเป็น selffiish ยังไม่ยึดมั่นถือ

มั่นความเป็นตัวตน(selfififfiish) หนักแรงเหมือน“จิตนิยาม”

 “การศึกษาเรียนรู้”ตามทฤษฎีของพุทธ จึงต้องใช้“สัญญา” 

ก�าหนดหมายรู้สิ่งท่ีประกอบกันอยู่ สัมพันธ์กันอยู่โดยสัมผัสภาวะ

ต่างๆกันจรงิๆ และพัฒนาความรู้ขัน้“ปัญญา”อนัเริม่จาก“อญัญา”ที่

เป็น“ความรู้เบื้องต้นของ“โลกุตรภูมิ” ตามแบบวิธีของการปฏิบัติ 

ด้วย“องค์ ๖” ได้แก่ “ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาผล-ธรรมวิจัย

สัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-มรรคังคะ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)

 “สญัญา”ทีส่ามารถแยก“กาย”แยก“จติ”ได้ จงึเป็นความสามารถ

เบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมของพุทธ ตามที่พระพุทธเจ้าให้เรียน

รู้“มูลกรรมฐาน ๕”(กรรมฐานเบ้ืองต้นหัดวิจัยแยกกายแยกจิต) ผู้น้ันจึงจะ

สามารถศึกษาความเป็น“กาย”เป็น“จิต”ได้ไปตามล�าดับ

 จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“เทฺว”สมบูรณ์แบบได้ แม้ถึงที่

สดุ“เทวฺ”ผู้ยิง่ใหญ่ปานใดๆ กส็ามารถรูด้้วย“ปัญญาอันย่ิง”ไม่ลึกลับ

 ผู้สามารถ“รู้”ความเป็น“กาย”อย่างสัมมาทิฏฐิจึงจะปฏิบัติ

ธรรมแบบพุทธเจริญต่อไปได้ถึงขั้น“ไม่ลึกลับแล้วอย่างเป็นที่สุด(อ

+รห+อันต=อรหนัต)”ในความเป็น“เทฺว”ทุกขนาด ทกุคณุภาพของ“เทวฺ” 

 และสามารถจัดการ“ดับเทฺว” หรือ“อยู่เหนือเทฺว”ได้แท้จริง

 ผู้สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอย่างนี้จึงจะบรรลุชื่อว่า“อรหันต์”
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 ผู้จะ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ต้องมี“สัญญา”เป็นตัวน�าในการปฏิบัติ

ที่ส�าคัญยิ่ง ใน“นาม ๕”คือ เวทนา-สัญญา-เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ 

 และเรียนรู ้ปฏิบัติอันมี“นาม  ๕”นี้แหละคู่ไปกับความเป็น 

“รูป ๒๘ (ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔)”ท่ีเรียกว่า“นามรูป” หรือ  

“กาย”นีเ่อง คอื“ธรรมะ ๒”อนัเป็น“เหต”ุเป็น“ปัจจยั”แก่กนัและกนั

ใน“ปฏิจจสมุปบาท”ทั้งสาย จนกระทั่งบรรลุ“ผล”ได้ครบถ้วนตาม

กระบวนการ โดยมี“สัญญา”เป็นตัวก�าหนดรู้ “ปัญญา”เป็นตัวรู้

แจ้ง  “สัญญา”จึงเป็นตัวปฏิบัติน�ามาก่อนเพื่อเกิด“ปัญญา”ตามที่

ได้สาธยายมาแล้ว แล้วจึงจะท�าให้จิต“ไม่เป็นกาย” เป็นแค่“พืช”ได้

 “อรหนัต์”จึงเกดิด้วยการสัง่สม“สญัญา”ท�างานก�าหนดรู้อะไร

ต่ออะไรต่างๆทีป่ฏบิตัด้ิวย“กระบวนธรรม”ของพระพทุธเจ้า เจรญิ

ขึ้นเป็น“ปัญญา”ตกผลึกเป็น“วิสัย”เก็บไว้ใน“อนุสัย”ของ“อาริย

บุคคล” เป็น“อาริยานุสัย”ตามฐานานุฐานะจริงของแต่ละท่าน

 ผู้สามารถ“รูจ้กัรู้แจ้งรูจ้รงิ”ถงึขัน้“ปัญญา” และ“ความรูจ้รงิย่ิง” 

ขั้น“ปัญญา”นี้ตั้งมั่นยั่งยืนถึงขั้น“นิจจัง-ธุวัง-สัสสตัง-อวิปริณาม

ธมัมงั-อสงัหริงั-อสงักปุปัง”กจ็ะเป็น“ความจ�าได้หมายรู”้ที่ข้ามภพ

ข้ามชาติไม่ลืมกันง่ายๆ จาก“ความจ�า”ขั้น“สัญญา”ก็มีเป็นสามัญ

สัตวโลกแล้ว ย่ิงเป็นคุณวิเศษข้ัน“วิชชา”ก็ยิ่งสามารถใช้งานเป็น 

“ปุพเพนิวาสนุสติญาณ”ของพระอาริยเจ้ากันได้จริงๆ 

 หากผู้ใดได้ฝึกหัดปฏิบัติตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าสัมมา 

ทิฏฐิถึงขีดถึงขั้นก็จะมี“ปัญญา”สั่งสมไว้ใน“สัญญา(ความจ�า)”อีกที 

 ซึ่ง“สัญญา”นี่เองที่ข้ามภพข้ามชาติเป็น“สัญชาตญาณ”ก ็

เป็นธรรมดาในสัตวโลกอยู่แล้ว (สัตว์ทั้งหลายจึงเกิดมาก็มีสัญชาตญาณปกติ)
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 และสามารถเจริญเป็น“ญาณทัสสนะ”ขึน้ไป จนกระทัง่ถงึขัน้

เป็น“ปุพเพนิวาสานุสติญาณ”(ญาณที่สามารถระลึกชาติข้ามภพข้ามชาติได้ 

ตัง้แต่แค่ระลกึได้แบบโลกยีะ ไปจนกระทัง่เป็นแบบโลกตุระ) จึงเป็น“วิชชา”ที่คน

ทั้งหลายพึงศึกษาฝึกฝนเอา“สัญญา”ท่ีเปน็“โลกุตรธรรม”ยิ่ง

ขึ้น  “สัญญา” จึง มีจริงเท ่าบารมีของตนๆ ตามสัจจะท่ีตน

เพียร  ผู้เรยีนรูแ้ละฝึกฝนจิต กจ็ะสามารถท�า“การยอมรับก�าหนด

จ�าไว้”บ้าง “ไม่ยอมรับจ�าไว้”บ้าง ก็จะได้ตามความสามารถของ

แต่ละคน คนจึงมคีวามสามารถในเร่ือง“ความจ�า”นีไ้ปต่างๆนยัะได้ 

หลากหลาย คุณก็ท�าจ�าได้บ้าง ท�าเป็นลืมได้บ้าง บังคับตนเอง  

สะกดได้ชั่วระยะหนึ่งๆบ้าง ก็ตามความสามารถหรือบารมีทั้งนั้น 

 ซ่ึงล้วนเป็น“ความจริง”ของ“พลังงาน”กับ“สสาร” อันเป็น  

“ธรรมะ ๒”ของ“สังขารโลก”ทั้งนั้น

 ตราบที่“ธาตุ”ตั้งแต่ ๒ หน่วยจับตัวกันด้วยพลังงานนั้นๆ 

ด้วย“ความเป็นจริงของคุณสมบัติแห่งธรรมชาติ”น้ันๆ(ฟิสิกส์ ซ่ึง 

มีแม่เหล็ก,ไฟฟ้า,ความร้อน,แสง,เสียง เป็นต้น) มันก็เป็น“ธรรมชาติ”ฟิสิกส์ที่

ยัง“ไม่ใช่ ชีวะ”นั้นๆตั้งแต่“อุตุนิยาม” กระทั่งเป็น“ชีวะ”ขั้น“พีช

นิยาม” แล้วจึงจะพัฒนาข้ึนถึงขั้นเป็น“จิตนิยาม”  

 แล้วจึงมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้“ธรรมนิยาม”นี้ที่เป็น“วิทยา-

ศาสตร์ขั้นบริบูรณ์ ถึง“ธรรมนิยาม ๕”อันแยกได้เป็น“อุตุนิยาม- 

พีชนยิาม-จตินยิาม-กรรมนยิาม-ธรรมนยิาม” และสามารถจดัการ

ได้ด้วยความรู้ความสามารถที่เป็นวิชชาโลกุตระ(อภิสังขาร)”

 ซึ่ง“พลังงาน”ท่ีจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็ดขาด 

ตัวจริงนั้นก็คือ “กรรม”อันเป็น ๑ สุดยอดใน“ธรรมนิยาม ๕”
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 “กรรม” จึงเป็นตัว“ต้นก�าเนิด”ของ“ต้นธาตุ-ต้นธรรม”ที่

สามารถจัดการ“อัตตา”หรือ“วิญญาณ”หรือ“เทฺว”ให้เป็น“ธรรม

นิยามทั้ง ๕”ส�าเร็จได้ตามต้องการ บริบูรณ์สุดเป็น“อมต”ยอดคน

 ดงันัน้“คน”หรอื“มนษุย์”จงึเป็น“อมตยอดคน”ได้ด้วย“กรรม”

 “ยอดคน”คือ คนท่ีดีท่ีสุดแล้ว หากยังมีชีวิตอยู่ยังไม่“ปริ 

นิพพานเป็นปริโยสาน” ก็ท�าแต่“กรรมกุศล” ไร้“อกุศล”เด็ดขาด 

เพราะ“กิเลส”ตัว“กลิ”ต้นเหตุไม่มีใน“จิตวิญญาณ”นิรันดรแล้ว

 และเป็น“อมตบคุคล”นัน้กค็อื เป็นผูส้ามารถจดัการวญิญาณ

ให้“มีอยู่”หรือให้“สูญสลาย”เป็น“อุตุธาตุ”ไปเลยก็ท�าได้ทั้ง ๒ นัย 

 เมื่อคนผู้นั้นท�า“วิญญาณ”ให้แยกธาตุเป็น“อุตุ”อันคือ ดินน�้า

ไฟลมไปแล้ว “วิญญาณ”ก็สลายหายไป ไม่เหลือ“ธาตุวิญญาณ”

 นี่คือ การท�า“ปรินิพพานเป ็นปริโยสาน” ซึ่ง“สิ้นสุด

หมด”ความเป็น“อัตตา”หรือ“วิญญาณ”ของคนผู้นั้นไปนิรันดร 

 ศาสนาพุทธจึงสามารถท�า“วิญญาณ”หรือท�า“อัตตา” 

หรือท�า“เทฺว”อันเป็นของตน ซึ่งเป็น“สิทธิ์”ของตน ให้หมดสิ้น-ดับ

สูญไปจากวัฏฏสงสารหรือสูญไปจากเอกภพมหาจักรวาลอย่าง 

“อิสระเสรี”ได้  ไม่มีใครเป็น“เจ้านาย”จิตวิญญาณของเราเลย  

 “ เทฺ ว”ทั้ ง หลายประดามี ในมหาจักรวาล  ก็คือ  “จิ ต

นิยาม”แท้ๆทั้งนั้น ย่อมเป็นเช่นเดียวกัน มีสิทธิ์ท�า“เทฺว”ให้สิ้น

สูญไปเป็น“อุตุนิยาม”ได้ทุกความเป็น“เทฺว”หรือ “วิญญาณ” 

 ดังน้ัน ไม่ว่า“เทฺว”เล็กแค่ไหน ใหญ่ยิ่งแค่ไหน ต่างก็เป็น 

“เทวฺ”หรอื“วญิญาณ”เช่นเดียวกันทั้งนั้น ผู้มี“วิชชา”จึงสามารถ

ท�าให้“วิญญาณ”ที่เป็น“จิตนิยาม”ของตน แยกแตกสูญสลายไป
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เป็น“อุตุ”ได้ส�าเร็จกันทั้งนั้น ส�าหรับผู ้ศึกษาจนบรรลุอรหันต์ 

 หากมี“สัมมาทิฏฐิ”บริบูรณ์ก็สามารถปฏิบัติ“จรณะ ๑๕ - 

วิชชา ๘”ให้บรรลุผลเป็น“วิมุตติธรรม”เป็น“อมตธรรม”ได้แท้

 เพราะสามารถปฏิบัติ“ฌาน”ตามกระบวนการ“จรณะ ๑๕”  

และสามารถท�า“บุญ”ส�าเร็จเป็น“อภิสังขาร ๓”ด้วย“กรรม”จริงๆ

 พระพุทธเจ้าตรัสรู้“ความจริง”นี้ด้วยพระองค์เอง แล้วน�ามา

เปิดเผยประกาศให้มนุษยโลกได้ศึกษาปฏิบัติบรรลุตาม สุดยอด

 ความรู้เร่ือง“กรรม-วิบาก”จึงเป็นความรู้ทุกส่ิงทุกอย่างใน

ความเป็น“อตุุนยิาม-พชืนยิาม-จตินยิาม-กรรมนยิาม-ธรรมนิยาม” 

 ซึง่ผู้รูเ้ร่ือง“กรรม”และสามารถท�า“กรรม”ให้บรรลผุลส�าเรจ็

ใน“ธรรมนิยาม ๕”นี้ได้บริบูรณ์ถึงขั้น“วิมุตติ” ก็เป็น“อมตบุคคล” 

ที่สามารถ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ถึงที่สุดแห่งที่สุดของความ

เป็น“อัตตา(อาตมนั)”หรือื“เทวฺ”ท่ียิง่ใหญ่ทีสุ่ดในความเป็น“วญิญาณ” 

ที่ชาว“เทฺวนิยม”เช่ือว่ามีอยู่“นิรันดร”นั้น ให้“สูญสิ้นอัตตา”ไปได้ 

ด้วยการแยกธาตุ“จิต”หรือ“วิญญาณ”ของตนเองส�าเร็จจริง 

 เมื่อตายลงชาติสุดท้ายท่ีท�าให้“กายแตกตาย(กายัสสะ เภทา) 

ก็ท�าลาย“ธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณ”ของตนเองให้หมดสิ้น“อัตตา”  

แยกเป็นดินน�้าลมไฟ กลายเป็น“อุตุธาตุ”ไปได้ส�าเร็จจริง

 “วิญญาณ”จึงมิใช่“อัตตาหรืออาตมัน”นิรันดรเด็ดขาด  

 จึงพิสูจน์ความเป็น“วิญญาณ”ได้จริงว่า “วิญญาณ”นั้นเป็น

ภาวะ“อิสระเสรีในตัวเอง” ไม่มีใครเป็น“เจ้าของวิญญาณ”ใครได้ 

 “ตนเอง”แท้ๆที่เป็น“เจ้าของวิญญาณตนเอง” และตนเอง

จดัการท�าให้“วิญญาณ”ของตนแยกธาตเุป็นดนิน�า้ไฟลมไปได้แน่แท้
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 ผู้มี“วิชชา”แท้จริงจัดการ“วิญญาณ”ให้สูญสลายไปได้แท้จึง

คือ ผู้ไม่ใช่“ทาส”ใครใด ที่มีอยู่ในที่ไหน

 แต่“วิญญาณ”หรือ“อัตตา”นั้น เป็น“อิสระในตัวเอง”จริงๆ

 ส่วนผู้ยัง“อวิชชา”นั้น“วิญญาณ”ที่ก็ตกเป็นทาสของผู้อื่นได้ 

 ที่สุดแห่งที่สุด หากใครยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อาตมัน”ที่เป็น 

“เทฺว”สัมมาทิฏฐิ ก็จะยังเป็น“ทาสพระเจ้า”อยู่ก็แท้จริง เช่นกัน 

 “พระเจ้า”ยังไม่รู้จัก“ตัวเอง”เลย ก็ไม่รู้จัก“นิพพาน”แน่แท้ 

 นอกจากผู้มีความรู้ที่เป็น“โลกุตระ”สัมบูรณ์เท่านั้น ที่จะรู้จัก

รู้แจ้งรู้จริง และสามารถท�าความเป็น“ธรรมนิยาม ๕”ได้ส�าเร็จจริง

         (จบฉบับที่		๓๑๘)

ฉบับที่  ๓๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

 เราได้พูดถึง“ธรรมนิยาม” ตั้งแต่“อุตุนิยาม”ซึ่งมันเป็นแค่ 

“พลงังาน”และ“สสาร”ทีเ่กดิตามยถากรรมของเหตกุบัปัจจยัท�าให้

มันเกิดมันเป็นมหาภูต ๔ คือ ธาตุ“ดิน-น�้า-ลม-ไฟ”ขึ้นมา

 แต่“อุตุนิยาม”มันจัดสรรท�าตัวเองให้“ตัวมันเอง”เป็นอย่าง

นั้นอย่างนี้ตามที่มันเองประสงค์ ยังไม่ได้ ยังท�าไม่เป็น เพราะมัน 

ยังไม่มีความเป็น“ชีวะ” ยังไม่มี“อัตตาหรืออาตมัน”ในตัวมันเอง 

 มันยังเป็นแค่“ดิน,น�้า,ลม,ไฟ”มารวมตัวกันเป็นตัวมันข้ึนมา 

ด้วยพลังงานภายนอกเป็นปัจจัยก่อให้เกิดภาวะของ“อุตุนิยาม” 

 มันถูกพลังงานอื่นผลักดันให้“ธาตุ”ต่างๆมาจับตัวกันเป็น 
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“ดิน”บ้าง เป็น“น�้า”บ้าง เป็น“ลม”บ้าง เป็น“ไฟ”บ้าง และหรือ 

ธาตุทั้ง ๔ นั้นมารวมตัวกันเท่านั้นเอง เป็นแค่ sh จับตัวกันเป็นวัตถุ

 ยังไม่มี“I” เกิดเป็น“๓ เส้า = Ish” มีแค่“ขันธธาตุ”แห่ง“อุตุ

นิยาม” ยังไม่มี“ธาตุรู ้”ในตัวมันเอง “พลังงาน”ในตัวมันก็เป็น      

“พลังงานฟิสิกส์”ล้วนๆ ยังไม่ถึงขั้นเป็น“พลังงานชีวะ” 

 “ธรรมชาติ”หรือ“ฟิสิกส์”ท่ีเป็นแค่ขั้น“อุตุ”ก็คือ ธรรมชาติ

ขัน้“อุต”ุ ยงัเป็นวตัถ ุย่อมต่างกนักบัธรรมชาตข้ัิน“พชี”ทีเ่ป็น“ชวีะ” 

ขึ้นมาแล้วอย่างมีนัยส�าคัญอีกมาก ค่อยๆศึกษาไป

 แน่นอนยิ่งเป็นธรรมชาติข้ัน“จิต” ก็ยิ่งมีความแตกต่างกัน 

กับ“ธรรมชาติ ๒ ขั้น”(อุตุ,พีชะ)นั้นมากยิ่งๆขึ้นไปจนจาระไนให้หมด 

ยากยิ่ง ไม่หวาดไหว ก็ขอพูดเท่าที่พอจะพูดสู่กันฟังได้ในโอกาสนี้ 

 พลังงานขั้น“อุตุ”มันก็ท�าหน้าท่ีไปตามความเป็น“อุตุนิยาม” 

ซึ่งมันจะมีความเด่นกว่าพลังงาน“พืชหรือจิต”ไปอีกแบบหน่ึง ที่ 

“พชืและจติ”เป็นไปไม่ได้ เช่น พระอาทิตย์นัน้เป็น“อตุนุยิาม”ตวัพ่อ

เลยทีเดียว ซึ่งมีพลังงานของ“อุตุ”โดดเด่นมากและมหาศาล  

เกินกว่าที่“พีชและจิต”จะมีจะเป็นได้เหมือน 

 และ“อุตุ”มันก็มี“ความเป็นแม่เหล็ก”(คล้ายๆ“สัญญา”ในความเป็น 

ธาตขุองมนั)เป็นพลงังาน“แม่เหลก็”ดดูเอาเหตปัุจจยัท่ีจะต้องรักษาตวั

เอง(อารักขะ) คือ แค่ท�าให้ตัวเองคงอยู่ได้แค่น้ัน ท�าเป็น“องคาพยพ

ของตวัเอง”ไว้ ให้ได้ เท่าท่ีแรง“แม่เหล็ก”ในตวัมนัจะมี“ีสัญชาต”ของ

มัน ตามความเป็น“ตัวมัน = sh” มีพลังแม่เหล็กดูดกันไว้เป็นตัวเอง

ให้เป็น“ตัวเอง”(self)ได้ก็พอแล้ว มันยังไม่ถึงขั้นส่งพลังออกไป 

“ป้องกันตัวเอง” (อารักขาธิกรณัง) จึงยังไม่มีเจตนาร้ายต่อผู้อื่น 
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 มนัจงึยงัไม่ม“ีตวัตน(อตัตา)”ที“่หลง”ยดึความเป็นตวัเอง จนถงึ

ขัน้“ตวัข้าใครอย่าแตะ” แล้วจะต้องต่อสู้เพือ่ป้องกนัตวัให้แก่ตวัเอง

ซ่ึงมันยังไม่มี“ความรู้”ถึงขั้นจะต้องใช้พลังงานในตัวมันขืนแข็งใน

ตนแล้วส่งแรงออกไปให้กระแทกผู้อืน่จะได้แต้ม มนัยงัไม่รู้ถงึขนาด

ว่า “ท�าร้ายภาวะอืน่”หรือ“เบยีดเบยีนผูอ้ืน่”ให้เสยีท่าพ่ายแพ้ แล้ว

ตน“จะปลอดภัย” มันจึงยังไม่มีเจตนาเป็นภัยต่อผู้อื่นเลย

 ในความเป็นพลังงานของมัน มันยังไม่มี“ความรู้”ถึงข้ัน 

“รักตัวเอง”และ“ชังผู ้อื่น”ขึ้นมาในตัวมัน  

 ซ่ึงพลังงานที่“รักตัวเองและชังผู้อื่น”ขั้นนี้ มันเป็น“พลังงาน

ระดับ“ดูดและผลัก”ที่แรงร้ายถึงขั้นเรียกได้ว่า“เวทนา”กันแล้ว

 เมื่อสภาวธรรมยังไม่มีพลังงาน“ธาตุรู้”ถึงข้ัน“เวทนา”ท่ียึด

ความเป็นตวัตน(อตัตา) สภาพธรรมนัน้จงึยงัไม่นบัว่าเป็น“วญิญาณ” 

เพราะมันยังไม่ยึดตัวเองมากจนเรียกได้ว่า“เห็นแก่ตัว”(selfish) 

 มันเป็นแค่พลังงาน“อุตุ”หรือ“พืช”ท่ีท�าหน้าที่ไปตามความ

เป็น“อตุ”ุ ซึง่“อตุ”ุมนักม็คีวามเด่นกว่าพลงังาน“พืช”ไปอีกแบบหน่ึง 

 และ“พืช”ก็เด่นกว่าพลังงาน“จิต”ไปอีกแบบหนึ่ง ที่แต่ละ 

“นิยาม”เป็นและมี ของแต่ละ“นิยาม” เช่น “พืช”มันก็ไม่รู้ว่ามัน

ต้องเด่นเหนือกว่าใคร มันไม่แข่งไม่แย่งใคร มันไม่มีสุขมีทุกข์ มัน

ไม่เด่นทางเวทนา-ทางวิญญาณเลย และมันก็รู้ว่ามันต้องท�าตัวเอง

ให้เป็น“ตัวเอง”(๓ เส้าคอื ISH)เท่าท่ีจะท�าได้ ไม่เบยีดเบยีนใคร ไม่แย่ง

ใคร นี่คือ จุดเด่นของ“พีชนิยาม” 

 แม้“อุตุนิยาม”ก็นับว่ามีจุดเด่นนี้อยู่

 พระพุทธเจ้าจึงให้ท�า“จิตนิยาม”ของตนๆมี“คุณลักษณะ 
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เด่น”ฉะนี้ให้ตนอาศัย แล้วเอาพลังงานที่เหลือจากนี้ไปท�างาน 

รับใช้ผู้อื่นได้อีก ตามแต่ใครจะมีบารมีมากเท่าใด

 แล้วพลังงานขั้น“จิต”มันก็ท�าหน้าที่ไปตามความเป็น“จิต” 

ของแต่ละอาริยชน ซึ่งมันจะมีความเด่นกว่าพลังงาน“พีชและ 

อุตุ”ไปอีกแบบหนึ่ง ที่“พีชและอุตุ”เป็นไปไม่ได้ 

 เช่น จิตนิยามมีเวทนา มีวิญญาณ อีกมากมายหลากหลายไป

ตามฐานะแห่ง“สัตว์แต่ละฐานะ” นับไม่ไหว ซ่ึ งสามารถมีได้ถงึ 

ขั้นมี“ปัญญา”จัดการกับพลังงานของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตน 

ต่อผู ้อื่นอย่างเหมาะควร  

 พลังงานท่ีท�าหน้าที่ ซ่ือสัตย์ที่สุด คือ“อุตุ” แม้แต่พลังงาน 

“พืช”ก็ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นตามที่มันสุดวิสัย(พีชมีความเป็น 

วิสัยแล้ว คือ ความเป็นพลังงานสุดที่จะยึดไว้ได้แล้ว ของตนเอง) “พืช”จึง 

ซื่อสัตย์กว่าพลังงาน“จิต”ของปุถุชน และของผู้ยังอวิชชา

 “จิตนิยาม”ขั้นต�่าก็ซื่อสัตย์ย่ิงกว่า“จิตนิยาม”ขั้นสูงกว่า 

ที่ยังอวิชชา จิตนิยามข้ันต�่ากว่าก็จะมีจุดเด่นกว่า“จิตนิยาม” 

ขั้นสูงบางอย่าง หรือเก่งกว่า“จิตนิยาม”ขั้นสูงบางอย่าง ก็ยัง 

มีความแตกต่างไปอีกมาก ยังแยกละเอียดไปอีกไม่ไหว

 ขอวิจัยนัยะที่ลึกละเอียดยิ่งกว่านี้ แค่นี้ก่อนแล้วกัน

 สรุป จิต“อวิชชา”หรือ“โมหะ”ทั้งส้ิน ที่เป็น“ตัวเหตุหรือ 

ตัวการ”ให้เรา“ท�านรก”เอง

 “นรก”คือ “จิตที่มีกิเลส” เป็นพลังงาน“จิตนิยาม”ที่เจ้าตัว 

สร้างเองท�าเองก็เป็น“กรรม”ที่พาเราเป็น พาเราไปเอง(กัมมโยนิ) 

ด้วย“อวิชชา” ซึ่งพลังงานน้ีจะส่ังสมจากน้อย จนกระทั่งมาก  
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ด้วยความหลงผิดว่า “มันเป็นเรา(อัตตา)-เป็นของเรา(อัตตนียา)”  

แล้วมันก็ตกผลึกลงไปเป็น“อาสวะ-อนุสัย”

 “อนุสัย”คือ กิเลสที่ตกผลึกผนึกกันควบแน่นอยู่ในก้นบึ้งของ

จิตคน และจิตของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งยังอวิชชาอยู่

 ต้องเรยีนรู้จาก“หยาบ” นัน่กค็อืจากความเป็น“กาย”(องค์ประชุม

ของรปูกบันาม)ขัน้“กายนอกกาย” แล้วก็ต่อเข้าไปหา“กายในกาย” ซึง่

ศาสนาพุทธจะปฏิบัติมี“กาย”อยู่ในการศึกษาปฏิบัติตลอดไม่ขาด

 การปฏิบัติที่ขาดความเป็น“กาย” ไม่บรรลุให้ได้จากขั้น“กาย

ภายนอก”ก่อน เป็นล�าดับต้น จึงเป็นการปฏิบัติผิด ลัดขั้นตอน

 “กาย”จึงมี“ภายนอกเสมอ” โดยละไว้ในฐานที่เข้าใจ ไม่ต้อง

กล่าวถงึ แม้จะบรรลธุรรมขัน้“กายภายนอกแล้ว” ได้แล้ว การเรียน

รู้ปฏิบัติขั้นต่อไป“ในภายใน” ภายนอกก็ยังมี“สัมผัสภายนอก” 

อยู่ด้วย เป็นแต่เพียงว่า“กิเลสภายนอกไม่มีแล้ว” จิต“อยู่เหนือ” 

ภายนอกนั้นได้แล้วจริง 

 การปฏิบัติธรรมของพุทธจึงไม่ต้อง“หลับตา”เลย ตั้งแต่ต้น

จนจบ แม้ขั้น“อรูปฌาน ๔” กระทั่งถึง“นิโรธ” ก็ลืมตาปฏิบัติทั้้งสิ้น 

 การปฏิบตัท่ีิม“ีกาย”สามารถปฏบิตั“ิใจ”ได้เสมอ แต่การปฏบิตัิ

ที่มีแต่“จิต”นั้น จะปฏิบัติ“กาย”ไม่ได้ กายมีทั้ง“กายนอก-กายใน”

 “กายนอกกาย”หมายความว่า ธรรมะ ๒ หรือ“องค์ประชุม

ของรปูกบันาม”ท่ีขณะนัน้สัมผัสกับ“วัตถุภายนอกอันเป็นเหตุนอก” 

อยู่เสมอ แล้วมันก็เกิด“กิเลส” ที่มี“เหตุ”อันคือ “กามกิเลส”

 กิเลสก็คือ“จิต” ไม่ใช่วัตถุแน่ๆ ตัวนี้ีแหละ“กายของจิต” คือ 

“กิเลสที่เกิดอยู่ในจิตหลัดๆขณะนั้น” อ่านหรือเรียนรู้ให้รู้จักรู้จริง 
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“อาการจิต”ตัวนี้ ให้ได้ ตัวนี้เองที่ต้องก�าจัด ตั้งแต่“กิเลสกาม”

 “กเิลส”ตวันีจ้ะมอี�านาจบงการให้เราท�า“กรรม”หรือประกอบ

กิริยาทาง“กายกรรมหรือวจีกรรม”สุข-ทุกข์กับวัตถุภายนอกอยู่

 ผู้นี้คือ ผู้ยังไม่หลุดพ้นจาก“ภพกาม”

 เป็น“จิต”ท่ีเรียกว่า มันยัง“โง่”(อวิชชา)อยู่กับ“วัตถุภายนอก” 

(กามาวจร = โอฬาริกอัตตา) ยังเป็นทาสมันอยู่

 ก็ต้อง“ก�าจัดกิเลสกามาวจร”นี้ ให้ดับสิ้นไป เป็นขั้นต้น

 จึงจะต่อไปท�ากับขั้น“กลาง” ซึ่ง“วัตถุภายนอก”นั้นเราก็อยู่

กับมัน สัมผัสสัมพันธ์กับมันได้ ช่วยเหลือหรือจัดการกับมันได้ด้วย 

เพราะ“โลกุตรจิต”ของเราเหนือมันจริง

 ค�าว่า“เหนอื”(อตุตระ)นี ้จงึประกอบไปด้วย“ปัญญาทีม่เีมตตา-

กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา” ช่วยผู้อื่นอยู่อย่างบริสุทธิ์ใจจริง ไม่หวัง

อะไรตอบแทนมาให้ตนเลย ช่วยอย่างไม่ม“ีสาเปกโข(ความหวงัได้อะไร)”

 ท�า“กรรม”ด้วย“จิตว่างจากกเิลสาสวะ” น่ันคือ ผ่านข้ันพรหม 

หรือถึงขั้นมี“กรรมกิริยา”ด้วยจิตท่ีไม่ติดยึด จิตรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

อาการของจิตทั้งความเป็น“เมตตา”จนถึงขั้นจบ“อุเบกขา”สูงสุด

 เริ่มจาก“เห็นเขามีทุกข์(และติดสุข)” ก็มีจิตประสงค์ที่จะช่วย 

เรียกว่าเกิด“เมตตา”

 ลงมือช่วยให้เขา“พ้นทุกข์(หรือพ้นสุข)” เรียกว่า “กรุณา”

 เมื่อช่วยเขา“พ้นทุกข์(และพ้นสุข)”ส�าเร็จ ก“็โล่งใจ”ไปกบัเขา 

เรียกว่ามี“มุทิตา”

 แล้วเสร็จ จิตก็อยู่ในสภาพปกติเฉยๆ ว่างๆ ไม่ติดยึดใดๆ

เลย แม้แต่ยึดดีถือดีเป็นของเราเป็นเรา เรียกว่า “อุเบกขา”  
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 ฉะนี้คือ ความรูแ้ละความจรงิในความเป็น“พรหมของศาสนา

พุทธ” หรือ“พระเจ้าของพุทธ” ซึ่งล้วนเป็น“กรรม”ที่จริง ไม่ใช่ 

แค่“ตรรกะ”อยู่ในใจเท่าน้ัน จึงชื่อว่าเป็น“พระพรหม”แท้จริง 

 ส่วน“พรหม”ของศาสนา“เทวนิยม”นั้น ยังไม่รู้จัก“ตัวเอง” 

ยังวิจัยจิตตนเองไม่เป็น หรือ“จัดการกับจิตตนเองด้วยปัญญา 

ที่ไม่เห็นแก่ตน ไม่มีตัวตน”ไม่ได้ ยัง“ท�าใจในใจ(มนสิกโรติ)”ไม่เป็น

 เป็นเพียง“จิตที่มีเจตนา”ที่ไม่ท�าร้ายใคร ท�าประโยชน์แก่ใคร 

แต่ยงัไม่มี“ปัญญาทีเ่ป็นโลกวทิ-ูโลกตุรจติ-โลกานุกัมปายะ” จงึช่วย

ผู้อื่นสิ่งอื่นได้“ไม่บริสุทธิ์จากความเป็นตัวตนของตน”สัมบูรณ์

 เพราะมันยังเป็นแค่“ใจในใจ”ยังไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”ที่ได้ปฏิบัติ

ออกมามี“สัมผัส”ทาง“กาย-วาจา”เป็นฤทธิ์เป็นแรงที่มากถึงข้ัน

พลังงานที่ส่งออกมาภายนอกเป็น“กายวิญญัติ-วจีวิญญัติ”ได้จริง

 “พรหม”แบบ“เทฺวนิยม”นั้นยังลึกๆอยู่“ในภายในใจ” ลับๆใน

ใจของตนไม่มี่ใครรู้ด้วย มันยงัไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิทัง้ภายนอก-ภายใน 

เปิดเผยเป็น“โลก”จริงๆ ที่สามารถรู้ร่วมกันได้ทั่วถ้วนบริบูรณ์

 เนื่องจากศึกษาปฏิบัติกันอยู่แต่“ใจในใจ”อันอยู่แต่“ภายใน” 

ตามเดยีรถย์ีทัง้หลาย หรอืดัง่ผู“้หลบัตา”ปฏบัิตกินัปกตปิถุชุนโลกย์ี 

ไม่ออกมา“สัมผัส”โลกภายนอก รู้อยู่แต่“โลกแคบๆใจในใจ”

 จงึไม่สามารถเป็น“วิทู”คอื“ผูรู้โ้ลกภายนอก-ภายใน”ครบรอบ 

ตามที่ปฏิบัติจริง รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“กาย”ที่มี“รูป-นาม”จริงๆ

 “โลกียะ-หลับตา-เดียรถีย์”จึงเป็นลัทธิที่ยังตีแตก“เทฺว”ไม่ได้

 ฉะนีแ้หละคอื ผู้ยังช่ือว่า“เทฺวนยิม”อยู่ ยงัมเีทวดามภีพมชีาติ

 ไม่เหมอืน“พุทธ”ท่ี“ลืมตา”ปฏบิตัเิป็นสามญัในชวีติประจ�าวนั
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 “พรหม”หรือ“พระเจ้า”ของพุทธจึงพร้อมไปด้วย“โลกวิทู- 

โลกุตรจิต-โลกานุกัมปายะ” ซึ่งต่างจาก“พรหมหรือพระเจ้า”ที่ยัง

ไม่มี“โลกวิท-ูโลกุตรจิต-โลกานุกัมปายะ” อย่างมีนัยส�าคัญมาก

 ผู้ที่ยังชื่อว่า“พรหมแบบเทวนิยม”นั้นคือ “พรหม”ท่ียังไม่ม ี

“ธรรมวจิยัสัมโพชฌงค์”ท่ีเป็น“คุณวิเศษ”อนัส�าคญั ยงัไม่ม“ีปัญญา” 

ยงัไม่ม“ีวภิงัค(การแบ่ง)-วภิชต(ิแบ่ง)-วภิชัช(จ�าแนก)-วภิาค(ผ่าออก)-วภิาษ

(โต้แย้ง ปรัชญา dialectic)”อะไรต่ออะไรได้ชัดแจ้งชัดจริงเลย

 จึงช่ือว่า “พรหม”ที่ยังมี“อวิชชา” หรือยังไม่มี“วิชชา”ของ 

พุทธศาสตร์ “พรหม”ชนิดนี้จึงเป็น“พรหมเก๊” ได้แค่บัญญัติ 

ตรรกะ  แม้“พรหม”ของโลกยีะหรอื“เทฺวนยิม”จะดเูหมอืนข้ันสูง ท�า

ทีไม่ติดยึดใน“ลาภวัตถุ”ภายนอกได้ แต่นั่นก็เป็นเพียง“ความรู้ขั้น

หยาบ”ที่พอรู ้กันเป็นสามัญส�านึกของปุถุชนทั่วไปแค่น้ัน ก็ใช้

เรีย่วแรงกดข่มบงัคบัตนให้แสดง“ท่า”ว่าตน“งดได้-ละได้” กด็เูป็น 

“เก่ง” เป็นผู้ไม่มีวัตถุสมบัติ มักน้อย สันโดษ แต่ไม่ได้เรียนรู้“จิต

ปรมัตถ์” ที่ได้เรียนรู้กิเลส และก�าจัดออกได้เป็นขั้นๆ ตามล�าดับ

 จึงหลงตนเป็น“พรหม” จิตหลงว่า “ข้านี่แหละใหญ่!”ๆๆๆ   

 ก็เลยยิ่งเสริม“อติมานะ”เป็น“อัตตา”ให้แก่ตนลึกล�้าซ�้าซ้อน

ซ่อนลบัใส่ตนเข้าไปอกี นีค่อื สภาพหมนุรอบเชงิซ้อนทีท่�า“ความไม่ 

รู”้ให้“ลกึ”ยิง่ข้ึนๆ จึงย่ิง“ลับ”ทับซ้อนทวีความมดืด�าผนึกหนาให้ตน  

 “พรหม”ทีย่งัตดิยดึใน“ความใหญ่ความยิง่”อยูนี่ ้มอียูจ่รงิ จงึ

ยิ่งมีซับซ้อน ยังต้องการสรรเสริญ ต้องการสุขบ�าเรอจิตตน ทบทวี

 ปุถุชนคนโลกีย์ก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“พรหม”กันง่ายๆ 

 เพราะปถุชุนผูย้งัไม่มีโลกตุระยงัไม่สามารถรู“้จติ-เจตสิก-รปู-
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นิพพาน” ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว“กาย”ของตน(สักกาย)เลย

 ยังไม่“พ้นสักกายทิฏฐิสังโยชน์”ข้อแรกแท้ๆด้วยซ�้า

 ยังไม่เริ่มต้นท�า“ความสะอาดจากกิเลส”ตั้งแต่ขั้น“กาม” ที่

จริงขั้น“อบายมุข”ด้วยซ�้าที่แต่ละคนมีเป็นระดับต้น อันเป็น

ภายนอกอันเป็น“กามภพ”ให้ได้ก่อน ต่อจากน้ันจึงจะสามารถ

ท�าความสะอาดข้ัน“รูปภพ”ได้ และข้ันสุดท้ายจึงจะเข้าไปถึง

ขั้น“อรูปภพ”กันส�าเร็จหมดสิ้นจริงๆ

 ท่านผู ้เก่งวิเศษท้ังหลาย จะท�า“อรูปฌาน”กันเลย โดย 

ไม่ต้องผ่าน“รูปฌาน”ก่อน อย่างนั้นหรือ? 

 “รูปฌาน”นั้น มันต้องมี“กาย”ภายนอก คือต้อง“พ้นจาก

กามคุณ ๕”กันให้ได้เป็นเบื้องต้น สะอาดจากตรงนี้กันก่อนเป็นผู้

ได้“รูปฌาน” นั่นคือ สามารถมท�า“ไฟ”คือ“ฌาน”(ฌานนี้คือไฟ) เผา

กิเลสภายนอกได้ส�าเร็จผลของ“รูปฌาน”ก่อน จึงจะสามารถมี 

ฐานะท�า“อรูปฌาน”กันเป็นล�าดับต่อไปได้

 พวก“หลับตา”ปฏิบัติ“ฌาน”ก็ดี “หลับตา”ท�า“สมาธิ”ก็ดี 

ทั้งหลายเอ๋ย อย่า“อุตริ”วิตถารดันทุรังท�าส่ิงที่ผิดปกติกันอยู ่

เลย  จะเอาตนเข้าไปอยู่“กลางภูเขา”ได้ โดยไม่ผ่าน“ภายนอก

ของภูเขา”ไปก่อน และต่อจากนั้นก็ต้องผ่านระดับจากนอกเข้าไป

สู่ในภูเขาเข้าไปๆๆๆอีกไม่รู้กี่ชั้น กว่าจะถึง“กลางภูเขา”มันมีอีก

ตั้งหลายชั้นจึงจะเข้าไปถึง“ใจกลางภูเขา”จริงๆได้ ฉันใดก็ฉัน

นั้น  จะหายตัวทะลุเข้าไป“กลางภูเขา”โดยไม่ผ่านภายนอกภูเขา

เลย ซึ่งกว่าจะเข้าไปถึง“กลางภูเขา”มันมีกี่ชั้นต่อกี่ชั้นกว่าจะ

ถึง“กลางภูเขา” มันจะได้ท�ายังไง?
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 จะหายตัวเข้าไป โดยไม่ต้องผ่านอะไรเลยยังงั้นหรือ? 

 เช่นเดียวกัน จะเข้าไปสู ่“ความสะอาดจากกิเลส”ถึงขั้น 

“พรหม” ซึ่ง“พรหม”คือ“ความบริสุทธ์ิสะอาดจากกิเลส” มันก็

ต้อง“ฆ่ากิเลส”เป็นชั้นๆ ตั้งแต่“กิเลสหยาบภายนอกก่อน เมื่อ

ภายนอกสะอาดหมดจริงแล้ว จึงจะท�าความสะอาดต่อไปเข้าถึง

ในภายในเป็นช้ันๆทีละขั้นทีละตอน จึงจะถึงขั้นเป็น“พรหม”กัน

ได้เป็น“ความบริสุทธิ์” ซึ่งสะอาดหมดจดจากกิเลสทุกสัดส่วน  

ทุกข้ันตอน ทุกระดับ หยาบ-กลาง-ละเอียดหมดสิ้นสะอาด ชื่อ 

ว่า พรหม ผู้เลิศ ผู้ประเสริฐ ผู้สะอาดจากกิเลสหมดสิ้นเกลี้ยง 

 “พรหม”ท่ียัง“อวิชชา”น้ีแหละท่ีจะยิ่ง“อวิชชา”สูงทับซ้อน 

ก�าบังตา ก�าบังตนยิ่งๆขึ้นไปอีกในขั้น“ลึก”ก็ยิ่ง“ลับ”ยิ่งๆขึ้น  

 กล่าวคือ มนุษย์ปกติสามัญส�านึก จะ“อยากได้”ความ

เป็น“เทวดา ๖ ชั้น”เท่านั้นก่อน เพราะยัง“อวิชชา”ในความ

เป็น“พรหม” ยัง“หลงเสพอารมณ์สุขบ�าเรอกามคุณ  ๕”อยู่เป็น

ธรรมชาติ ยังไม่มีใคร“อยากได้”ความเป็นพรหม”มาก่อนเลย 

 เพราะยังไม่มี“ปัญญา”ที่จะรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริงในความเป็น 

“เทวดา”หรือ“เทฺว”กันอย่างสัมมาทิฏฐิ ที่จะต้อง“ล้างกิเลส”ที่เป็น 

“เทวดา”นี่เองออกให้ได้ จิตของผู้นั้นจึงจะเป็น“พรหม”คือ นิพพาน    

 “พรหม”ของโลกีย์หรือ“เทฺวนิยม”คือ “สมมุติสัจธรรม“นั้นยัง 

มีตัวตน ไ่ม่หมดส้ินตัวตน แม้“พรหม”ที่เป็น“ปรมัตถธรรม”ของ 

โลกีย์ หรือผู้ยังเป็น“เทฺวนิยม”ก็ยังมี“ตัวตน” มีภพ มีชาติ

 “ปรมัตถธรรม”ท่ีเป็นโลกุตระ เป็น“อเทฺวนิยม”เท่านั้นจึงจะ

หมดสิ้นความเป็น“เทฺว” หรือ“อยู่เหนือ(อุตตร)”ความเป็น“เทฺว” 
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ได้จริง หรือมี“พรหมกาย” หมายความว่า “รูปนามท่ีสะอาดจาก

กิเลสบริสุทธิ์บริบูรณ์” ไม่ใช่“ตัวตน”เลย เป็น“สภาวธรรมที่สูญ”     

 “เทฺวนิยม” จะเข้าใจว่า “พระพรหม”คือ“พระเจ้า”ก็รู้เผินๆไป

ว่า น่าจะดีกว่า-สงูกว่า“เทวดา” แต่กก็ลายเป็นยดึถอื“ความใหญ่”ซ�า้

ซ้อนเป็น“มิจฉาทิฏฐิ”หนักและหนาเติม“อุปกิเลส”เข้าไปอีก

 “พระพรหม”จึงเป็น“พระเจ้า”ที่มี“ตัวตน(อัตตา,อาตมัน,ปรมาต 

มัน)”ในศาสนาของ“เทฺวนิยม” ไม่มีสูญหาย ไม่หมด“อัตตภาวะ”

 “อวิชชา”มันพาให้“โง่”ซ�้า“โง่”ซ้อนสลับทับถมเป็นการยึด

เอา“ความโง่หนกั”เป็น“ความรู-้ความฉลาด”ยิ่งๆขึ้นไปอย่างนี้จริงๆ

จึงยิ่ง“อวิชชา”หนักหนาสาหัส จนกระท่ังไม่มีวันรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

ว่า“กรรมกับกาล”นั้นแหละคือ“พระเจ้า”หรือ“พระพรหม”ไม่ได้   

 จนกว่าจะมี“ความรู้ที่“สัมมาทิฏฐิ” เข้าใจ”ว่า“ภพพรหม” คือ

ภพที่สูงกว่า“ภพกาม”อย่างไรในประดา“ความเป็นภพ-เป็นชาติ”

 ผู้ม“ีวิชชา”หรอื“ปัญญา”จริงเท่านัน้จะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิในความ

เป็น“พรหม”แม้จะเป็น“พรหมวิหาร” คือ “พรหม”ที่ยังต้องอาศัย

ประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านกันอยู่ในความเป็น“ชีวิต”

 จึงสักแต่ว่า“ประพฤติดั่งพรหม”นี้อยู่ตาม“สมมุติธรรม”กัน 

ไป ด้วยภูมิธรรมที่เป็น“ปรมัตถธรรม”

 ผู้มี“วิชชา”ขั้นนี้จึงจะ“อยากได้”ความเป็นพรหม” แล้วจะ

ฝึกฝนตนเป็น“พรหม” กระนั้นก็ยังสามารถแยกความเป็น“พรหม

ตามสมมุติ”ของโลกีย์ ท�าอยู่ในสังคมคน“โลกีย์” ช่วยผู้อื่น  

 “พรหม”ที่สูงสุดของโลกุตระจึงสักแต่เป็น“พฤติหรือจรรยา” 

ที่ต้องมีต้องเป็นเพื่อผู้อื่น ภาษาก็คือ ผู้มีพฤติเป็น“พรหมจรรย์”
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 สังคมอาริยะแท้จริงจึงเป็นสังคมที่คนมี“พฤติหรือจรรยา” 

ที่เป็น“พรหมจรรย์(เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา)”ที่สัมผัสได้

 ใน“ปรมัตถธรรม”ที่มี“ปัญญา”จริงนั้น ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่า 

“พรหม”คือ “สัตวโอปปาติกะ”ท่ีเป็น“ตัวตน”นิรันดร หรือเป็น

แค่“ตรรกะ”เท่านั้น ดั่ง“เทฺวนิยม”หรือผู้“อวิชชา”ยึดกันอยู่แน่ๆ

 ชาวโลกตุระจงึมคีนทีมี่“พฤตหิรอืจรรยา”ทีเ่ป็น“พรหมวหิาร”  

 “พรหมแบบเทวนิยม กับ พรหมแบบอเทวนิยม” ที่ต้องศึกษา

นั้นมีนัยส�าคัญลึกซึ้ง เดาเอาไม่ได้ ต้องมีภูมิตามวิสัยแห่งภูมิจริง

 ความเป็น“พรหม”นั้นหมายถึง จิตที่มีความสะอาดจากกิเลส 

 เช่น “พรหม”นั้นคือ “จิตว่างจากกิเลสที่เป็นภพทั้งหลาย” ตั้ง 

แต่ภพนรก แล้วก็“ภพเทวดา ๖ ชั้น(กามคุณ ๕)” หรือ“จิตที่ไม่เวียนวน

กลับสู่ภพต�่าใดๆอีกแล้ว”(จิตขั้นนี้คือโลกุตระ เร่ิมต้ังแต่“อาคามีภูมิ” แล้วจึง

จะ“อนาคามีภูมิ”ขึ้นไป เป็นล�าดับๆ) เมื่อหมดสิ้นกิเลสก็เป็น“อรหันต์”

 โลกียะหรือ“เทฺวนิยม”ที่ยึดถือ“พระเจ้า(God)”อยู่นั้นจะยัง 

ยากมากที่จะมี“ปัญญา”หยั่งรู้ในความเป็น“เทฺว”ต่างๆนี้ได้ 

 “เทวดา ๖ ชั้น”นั้นยังเวียนกลับภพต�่าอยู่ทั้งสิ้น(อาคามี) เพราะ

ยังเป็น“เทวดาที่เป็นสมมุติเทพ”หรือ“เทวดาโลกียะ”

 ซึ่งศาสนา“เทฺวนิยม”ท่ีนับถือ“เทฺว”เป็น“พระเจ้า(God)”จะไม่ 

ได้เรียนรู้การเวียนว่ายตายเกิดของ“อัตตาหรืออาตมัน”หรือ“จิต

วญิญาณ” จงึเป็นศาสนาทีจ่ะต้องเวยีนตายเวยีนเกดิอยู่ด้วยอวชิชา

 แต่ศาสนิกชนของศาสนา“เทฺวนยิม”ทัง้หลายเอง จะไม่รูเ้รือ่ง

การเวียนว่ายตายเกดิของคนที่ม“ีทกุข์”ม“ีสุข” อันเป็น“ทุกข์-สุข”ท่ี

เกิดจาก“กาม” และท่ีเกิดจาก“อตัตา” โดยเฉพาะคนที ่“หมดทกุข์-
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หมดสุข”เป็น“พระพรหม”หรือ“พระเจ้า”ที่แท้จริง เพราะวิญญาณ

หรือจิตหมดสิ้นกิเลส จิตเป็น“พระพรหม”อันเป็น“พระเจ้า”ผู้มี 

“พรหมจรรย์” คือ “ผู้มีจรรยาดั่งพรหม”ในร่างของมนุษย์นี่เอง

 พระพุทธเจ้าตรัสแบ่ง“เทวดา”ไว้ ๓ ขั้น

 มี ๑.ขั้นสมมุติเทพ = เทวดาโลกียะ [ตายเกิดวนเวียนอยู่ในโลกีย์]

 ๒.ขัน้อบุตัเิทพ = เทวดาทีภ่มูเิข้าขัน้โลกตุระ นัน่คอื ก�าจดักเิลส

โลกียะเป็นแล้ว [เจริญไปตามล�าดับอาริยบุคคล ๔]

 ๓.ขั้นวิสุทธิเทพ = เทวดาคือ จิตบริสุทธิ์จากภพเทวดา คือ 

เทวดาสูงสุด ก็เป็นพรหม [เจริญสูงสุดเป็นพรหม อันคือ “ผู้บรรลุพรหมจรรย์”]

 “พรหมเทวนิยม”ก็หยุดเสพกามได้สะอาดจากกิเลสกามได้  

แต่ไม่รู ้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“ภพกาม”อย่างครบถ้วนด้วย 

“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”ตามแบบพุทธ

 ต้อง“เทวดาโลกุตระ”จึงจะไม่เวียนกลับมาสู่ต�่าอีก(อนาคามี) 

เนื่องจากมีความเป็น“อุบัติเทพ” มี“โพชฌงค์ ๗” ส�าคัญคือ มี“ธรรม 

วิจัยสัมโพชฌงค์”แยกแยะภพภูมิต่างๆของจิตได้ละเอียดครบครัน 

เพราะเป็นผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”ที่เกิดสู่“อาริยภูมิ”แห่ง“โลกุตระ”

 ที่จะสูงสู่ความเป็น“วิสุทธิเทพ”(เทพแห่งความบริสุทธิ์สูงสุด นั่นก็คือ 

พรหมหรือพระเจ้าที่สัมมาทิฏฐินั่นเอง) ซึ่งมี“ความแน่นอน”(นิยตะ) กระทั่ง 

เข้าข้ัน“เที่ยงแท้”(นิจจัง) และสามารถสร้างพลังงานจิตที่แน่นอน, 

เทีย่งแท้น้ีให้สัมบรูณ์ถึงขัน้“ธวัุง(ยัง่ยนื) -สัสสตัง(เป็นไปเช่นนัน้ตลอดกาล) 

-อวิปริณามธัมมัง(ไม่เปล่ียนแปรเป็นอ่ืน) -อสังหิรัง(ไม่มีอะไรมาหักล้างได้) -

อสังกุปปัง(ไม่กลับก�าเริบ)”

 ขอย�้าอย่างส�าคัญนะว่า “ภพ”ทั้งหลายท่ีคนสามัญปุถุชน 
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อยากได้นัน้ คอื “ภพเทวดา ๖”ชั้นน้ีแล ไม่ม“ีภพอืน่”เลยนอกไปจากนี้ 

ทีป่ถุุชนคนสามญั“อยากได้”(ตณัหา) แต่ท่ีแท้เวยีนวนอยูใ่น“ภพนรก” 

 เพราะ“ภพนรก”นั้นคนปุถุชนทั้งหลาย ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริงได้ง่ายๆเลย และไม่มีใคร“อยากได้ภพนรก”

 จึงไม่มีปุถุชนคนใดจะท�า“กรรม”ของตน เพื่อจะให้ตนไปสู่ 

“นรก”แน่นอน แต่เขาก็จะต้องได้ ตราบที่เขาดับ“นรก-สวรรค์” 

ในจิตวิญญาณตนไม่เป็น และ“ดับนรก-สวรรค์”หมดสิ้นสนิทเป็น 

“อรหันต์”ไม่ได้ ก็ไม่หมดสิ้นภพภูมิแม้แต่“พรหม” สิ้นภพจบชาติ  

  แต่เพราะคนปุถุชน”ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“กรรม”ที่ 

“ตนเองท�าเองแท้ๆ”ที่ยังดิ้นรนแส่หาสวรรค์ เพราะไม่รู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริง“สวรรค์” โดยเฉพาะศาสนา“เทฺวนิยม”

 รู้กันก็แค่ผิวๆเผินๆเท่าน้ัน ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงครบครัน“กาย 

กรรม-วจีกรรม” โดยเฉพาะ“มโนกรรม” ยิ่งคนท่ี“ไม่เช่ือกรรม-ไม่

เชื่อวิบาก”ก็ยิ่งปิดประตู“นิพพาน”ไปเลย

 ศาสนา“เทฺวนิยม”ยิ่งน่าสงสาร เนื่องจากไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ความเป็น“สงสาร” ที่ตนต้องเวียนตายเวียนเกิดเลย

 “หยดุตาย-หยุดเกิด”ไม่ได้ โดยเฉพาะ“หยดุเวยีนลงนรก- หยดุ

เวียนขึ้นสวรรค์” หมดความเป็น“สวรรค์-นรก”ไม่ได้เด็ดขาด

 “สงสาร”คอื การเวยีนตายเวยีนเกดิ ผูท้ีย่งัไม่สิน้สุดการเวียน

ตายเวยีนเกดิ จงึเป็นผู้“น่าสงสาร” เพราะตกอยูใ่น“สงสาร”ตลอด

 เฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สามารถ“ดับสงสาร”ที่จะต้องตกนรกหลง

สวรรค์ นั่นคือ ยังวนเวียน“ตายๆ-เกิดๆ”อยู่กับนรก-สวรรค์

 เพราะ“ความไม่รู ้จักภพ-ชาติ” นั่นคือ ไม่มีความรู้ในความ
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เป็น“ภพ” และ“ท�ากรรม”ทีเ่ป็น“อกศุล”ด้วยอวชิชาจริง จึงต้องเกดิ 

“ภพนรก”ขึ้นจริงในจิตตน

 ยิ่งขั้นโลกุตระท่ี“ท�ากรรม”ท่ีเป็น“บุญ”ด้วยวิชชาจริง จึงไม่

ต้องเกิดใน“นรก”แม้แต่ไม่ต้องเกิดใน“สวรรค์” คือ หมดสิ้นสวรรค์

นรก เป็น“นิพพาน”สัมบูรณ์

 ผู้ท�าเป็นแต่“กุศล”จึงไม่มี“นิพพาน”

	 ผูท้�า“บุญ”เป็นอย่างสมัมาทฏิฐแิท้เท่านัน้ทีจ่ะมี“นพิพาน”

       (จบฉบับที่	๓๑๙)

 

ขอยืนยันว่า

ทุนลักษณะระบบทุนนิยม

ไม่มีประโยชน์	ไม่มีคุณค่าในโลก

อาตมาพูดซ�้าซากและจะพูดไปอีก..

“บุญนิยม”	คือ	โลกุตระ

ซึ่งเป็นนวัตกรรมของสังคมแน่แท้

โลกจะสุขสงบอบอุ่นด้วยจิตที่จริง

เพราะโลกุตระ

ช่วยกันพิสูจน์ดูเถิด

๏	สมณะโพธิรักษ์


