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u ค�าน�า	u

 “รวมคนจะมธีรรมะได้อย่างไร? (เล่ม ๓)” โดยสมณะโพธริกัษ์ รวบรวม

จากคอลัมน์ “คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?”  ในหนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร”  ตั้งแต่ 

ฉบับที่ ๓๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนถึงฉบับที่ ๓๒๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

เป็นรวมเล่มต่อจาก “รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร? (เล่ม ๒)” 

  สมณะโพธิรักษ์กล่าวถึงการท�างานศาสนาว่า  ไม่ได้มาท�าเล่น ๆ   แต่ท�า

ด้วยความจริงใจ ชีวิตทั้งหมดมอบให้ศาสนา มอบให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ท่านเผยแพร่ธรรมะทัง้เทศน์บรรยายและเขยีนอรรถาธบิายมาอย่างต่อเนือ่งตลอด

ชีวิตนักบวช  ๔๙  พรรษา    เนื้อหาสาระอันลึกซึ้งในหนังสือเล่มนี้คือสิ่งยืนยัน 

ความอุตสาหะอย่างยิ่งของท่าน

  ชาวพทุธจะได้ท�าความเข้าใจกบัค�าว่า ‘กาย’ ค�าว่า ‘บญุ’ ค�าว่า‘กศุล’ ฯลฯ

ตลอดจนความเข้าใจผิดเร่ืองการนั่งหลับตาท�าสมาธิ  ท่ีชาวพุทธส่วนใหญ่ได้รับ 

ค�าสอนมาว่านี่คือการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมไปนิพพาน  แต่สมณะโพธิรักษ์ยืนยัน 

หนักแน่นว่าไม่ใช่ของศาสนาพุทธ ไม่ตรงกับค�าสอนของพระพุทธเจ้า  เพราะการ

ปฏิบัติที่ “หลับตา”น้ัน  ไม่สามารถเกิด “ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ” ท่ีจะรู้

กามได้เลย เพราะขาดกระบวนการ “ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-มัคคังคะ” 

อันเป็น “องค์ ๖” ที่จะเกิด “ปัญญา” เจริญขึ้นตามวิธีปฏิบัติธรรมของพุทธ

  การปฏบิติัธรรมของพทุธต้อง “ลมืตาปฏบิตั”ิ เสมอ และแม้ลมืตาปฏบิตัิ

ก็ตาม ก็ต้องท�าให้ถูกต้องตรงทางตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนอีกด้วย  

 กราบนมัสการขอบพระคุณพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธ-

สาวก ที่กรุณาถ่ายทอดโลกุตรธรรมใน “รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร?” เพื่อเป็น

แสงธรรมส่องสว่างแก่ชาวพทุธผูแ้สวงหา ผูม้ธีลุใีนดวงตาน้อยจะได้ฝึกฝนปฏบิตัิ

ตามได้  และขอขอบพระคุณญาติธรรมที่ร่วมบริจาคสนับสนุนการพิมพ์ในครั้งนี้

 ครบรอบปีที่  ๒๕ “เราคิดอะไร”  ขอน้อมมอบ “รวมคนจะมีธรรมะได้

อย่างไร? (เล่ม ๓)” เพือ่ประโยชน์แด่มวลสมาชกิและผูม้อีปุการคณุทกุท่านด้วยจรงิใจ

        ด้วยความปรารถนาดี

     กองบรรณาธิการ “เราคิดอะไร” ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
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การปฏิบัติ“ศีล”แล้ว“จิตใจ”ก็เจริญขึ้น 

ประกอบด้วย “ปัญญา”เจริญ “จิต”ละหน่าย

ลดกิเลส คลายโลกียะ ฉะนี้คือ ความเจริญ

“ฌาน ๑-ฌาน ๒-ฌาน ๓-ฌาน ๔” 

และมี“วิชชา ๘”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

“สมมุติธรรม-ปรมัตถธรรม” ตามแบบพุทธ

ที่“สัมมาทิฏฐิ”ครบ “จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”
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ฉบับที่ ๓๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

	 ฉบับ	๓๑๘	ก�ำลังพูดถึงกำรปฏิบัติสะกดจิต(hypnotize)	 เช่น	

“กำรหลับตำท�ำสมำธิ”นั้น	 มันเป็นกำรสะกดจิตให้จดจ่ออยู ่ที ่

ลมหำยใจเป็นกสณิ	แท้ๆชัดๆ	มนัไม่ได้ม“ีกำรวจิยักำยในกำย-เวทนำ

ในเวทนำ-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”	กระทั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิต	๘๙	

เจตสิก	๕๒	รูป	๒๘	เป็นต้น(ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์	ซึ่งมี	systems	analysis	

ชัดเจน)อย่ำงเป็น	“กระบวนกำร”(process)	แต่อย่ำงใดเลย

	 มนัไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิว่ำ	“อกศุลจติ”ตวัไหนสงบระงบัไปหรือ 

“อกศุลเจตสกิ”ตัวใดดบัสิน้สงบระงบัไป	อย่ำงรู้ๆเห็นๆ“จติ-เจตสิก” 

ตัวนั้นๆชัดๆ	โต้งๆ	อย่ำงจับมั่นคั้นตำย

	 แม้“กระบวนทัศน์”(paradigm)ก็ยังไม่มี



6 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

 มแีต่รวบจิตเข้ำไป	รวมจิตเข้ำไป	ท�ำจิตใจให้หยดุๆ	ให้สงบด้วย 

“กำรสะกดจติ”(hypnosis)เข้ำไปๆๆๆ	ท�ำจติให้นิง่	หยดุคดิ	หยดุฟุง้	หยดุ

ท�ำงำน	ไม่ให้จติคดิปรงุวจิยัวจิำรในเรือ่งใดๆ	มแีต่พยำยำม“ท�ำใจในใจ” 

(มนสิกโรติ)ให้หยุดอยู่นิ่งๆ“เป็นหนึ่ง”(เอกธรรม)แบบกดข่มเอำดื้อๆ 

ท่ำเดียว		ไม่มี“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”กันเลย

	 ด้วยวิธี“กำรข่มจิต	 กำรบังคับจิต”	ให้หยุดคิด	หยุดปรุง 

หยดุวจิยั	หยดุวิจำร	ให้ท�ำจตินิง่ๆ	เฉยๆ		ท�ำจิตเข้ำไปอยูใ่น“ภวงัค์”	

	 ถ้ำท�ำได้แล้วก็ถือว่ำ	ท�ำจิตสงบได้แล้ว	ก็เป็น“ควำมสงบ” 

ชนิดหนึ่ง	เช่นกัน		เป็น“ควำมสงบ”แท้ๆ		ก็ใช่..ควำมสงบ!!..?

	 แต่ได้แค่“จิตสงบ”ที่เป็นควำมสงบอยู่ภำยในจิตในช่วง 

ที่ท�ำ“สมำธิหลับตำ(เจโตสมำธิ)”เท่ำนั้น	 เช่น	 ลัทธิที่“สะกดจิต”	หรือ

แม้จะไม่หลบัตำ	แต่ก็แบบข่มจิตสะกดจติม“ีควำมแน่นทีต่กผลึกเกำะ

ตัวแข็งทนนำน”ของกำรสะกดไว้ได้นั้น	พอพลังสะกดมันหมดฤทธิ	์

กเ็วยีนกลบัอกีได้	กลบัก�ำเรบิไปเป็นโลกย์ี	มกีเิลสอีกเหมอืนเดิมหรือ

มีกิเลสยิ่งกว่ำเก่ำ	มันไม่ใช่“จิตสงบ”ที่ถำวรยั่งยืนตลอดกำล	

	 ซึ่งกำรปฏิบัติภำยใต้“ทิฏฐิ”เช่นนี้มันก็เป็น“กำรปฏิบัติ 

ตำมควำมรู ้ควำมเห็น(ทิฏฐิ)ที่เข้ำใจ”แบบสำมัญ“สมำธิโลกีย์” 

ปกติทั่วไปในโลกโลกียะแค่นั้น	 เป็น“สมำธิ”พ้ืนๆ	สมำธิสำธำรณะ

ง่ำยๆ	ดื่นๆสำกล	ที่รู้ได้ไม่ลึกซึ้งซับซ้อนอะไร	ปุถุชนคนทั่วไปเรียน

รู้ได้ไม่ยำก	 พูดอธิบำยกันก็เข้ำใจง่ำย	 ไม่เกี่ยวกับกำรละกิเลส	 ไม่

พิเศษอะไร

	 “จิตสงบ”แบบนี้ผู้ท่ีท�ำได้	มันก็แค่ได้“ฌำน	๔	ระดับ”ที่เป็น 

“จิตอุเบกขำ”ที่มีคุณธรรม“เคหสิตอุเบกขำเวทนำ”เท่ำนั้น	 ยังมิใช ่
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“โลกุตรฌำน”	ที่เป็น“ฌำน”ของอำริยบุคคล

 ซึ่งมันยังไม่ใช่“ฌำน	๔”ระดับที่มี“จิตอุเบกขำ”ในควำมเป็น 

“เนกขัมมสิตอุเบกขำ”	อันเป็น“โลกุตรธรรม”(Supra	mundane)เลย

 เป็นเพียงสมำธิที่หลับตำ“ไม่ให้รับแสง”ก็เข้ำสู่ภำวะ“มืดด�ำ” 

(กณิหะ)ได้	แล้วก็หลงถือว่ำ	“จิตท่ีด�ำมดื”นีแ่หละเป็น“จติทีง่ดงำมน่ำ

ได้น่ำมี”(สุภกิณหะ)	ถ้ำใครท�ำ“จิตแบบนี้”ได้ก็ดีงำมแล้ว”(สุภกิณหะ)	ยิ่ง

ท�ำได้ถึงขั้นเป็น“จิตนิโรธ”ก็ยังเป็น“มิจฉำนิโรธ”	ยังเป็นแบบสำมัญ 

“โลกียะ”(mundane)ที่เดียรถีย์เขำท�ำกันอยู่ทั่วไป

	 “ธรรม”เช่นนีก้เ็ป็น“เอก”ชนิดหนึง่	ทีช่ื่อว่ำ“เอกธรรม”เท่ำน้ัน 

ซึ่งเป็นวิธีสะกดจิต(hypnosis)	ท�ำจิตให้เป็น“สมำธิ”แบบสำมัญทั่วไป

ที่ไม่ต้องเรียนรู้“วิธีกำร”ต่ำงๆ	ที่เรียกว่ำ	“มรรค	๘”	หรือ“โพชฌงค	์

๗”แต่อย่ำงใด

 ใครๆจะปฏิบัติก็มำน่ัง“หลับตำ”สะกดจิตเข้ำไปเท่ำนั้น	ก็มำ

ฝึกนั่งท�ำ“สมำธิ”แบบนี้กัน	ก็จะได้จิตเป็น“เอก(หนึ่ง)”ได้แน่ๆ

	 ซึง่มันยงัไม่ใช่“ธรรม”ทีเ่ป็น“เอก”	หรอืท�ำให้“จติเป็นหนึง่” 

ชนิดเรียกได้ว่ำ	 ท�ำจิตให้มีผลเป็น“เอกัคคตำจิต”	 ตำมแบบพุทธ-

ศำสนำที่“สัมมำทิฏฐิ”แน่นอน

	 เพรำะเป็นวิธีพำซื่อ	มิติเดียว	ระนำบเดียว	ง่ำยๆ	ตื้นๆ	คือ

ท�ำให้“จิตหยุด-จิตนิ่ง”กันดื้อๆ	แค่นั้น

	 เป็น“กำรสะกดจิต”เข้ำไปๆๆๆๆ	 เรียกในภำษำอังกฤษว่ำ	

meditation	ก็เป็น“กำรสะกดจิต(hypnosis)”แท้ๆธรรมดำๆนี่เอง

	 ซึ่งมันยังไม่ใช่	 Supra	 concentration	 ที่เป็นแบบของ 

พระพุทธเจ้ำโดยเฉพำะ	 ที่พระองค์ตรัสรู้	 เรียกว่ำ“สัมมำสมำธิ” 
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ที่ลืมตำท�ำได้ในชีวิตด�ำเนินอยู่ตำมปกติของคนสำมัญ	มีอิริยำบถยืน

เดินนั่งนอน	ท�ำกำรงำนท�ำอำชีพพูด-คิดอยู่ก็คงควำมเป็น“สมำธิ”

	 ส่วนกำรท�ำ“สมำธ”ิหลับตำแบบ	meditation	นัน้	กแ็ค่เป็น

วธิรีูก้นัอยูท่ัว่ไปเป็นสำมญั	มนัไม่ได้ยำกเยน็	มันไม่ได้เรียนรู้ช้ัน-รู้เชิง

ของควำม“ฉลำดเฉโก”โลกียะที่มันซ่อนกิเลสยิ่งขึ้นให้ตนได้เลย 

มันไม่เกิด“ปัญญำ”ที่เป็นโลกุตระ	มันจึงท�ำลำย“ฆ่ำกิเลส”ไม่ได้

	 มันไม่ได้วิจิตรวิศิษฏ์ประเสริฐศรีสูงส่งเป็นคุณวิเศษ(อุตตริ

มนุสสธรรม)ประกอบกำรศึกษำอบรมฝึกฝนในตนแต่อย่ำงใดเลย	

 เพรำะมนัไม่ได้น�ำ“ควำมรู้”หลำกหลำยต่ำงๆทีพ่ระพุทธเจ้ำ

ทรงอธิบำยแจกแจงไว้ให้แก่โลก	 อย่ำงพิเศษพิสดำร	 ไม่รู้ว่ำกี่สูตร

ต่อกี่สูตรอันมีนัยะลึกล�้ำซับซ้อนวิศิษฏ์มำกมำยใดๆมำใช้	

	 เช่น	ไม่สำมำรถเรียนรู้“เวทนำ	๑๐๘”	แล้ว“ท�ำเวทนำ	๒	ให้

เป็นเวทนำ	๑”	™ตำมวิธีกำรส�ำคัญของพระพุทธเจ้ำเป็นผลส�ำเร็จ 

(ทฺวเยนะ	เวทนำยะ	เอกสโมสรณำ	ภวันติ	:	พระไตรปิฎก	เล่ม ๑๐	ข้อ ๖๐) 

 จึงไม่เกิด“อธิศีลสิกขำ-อธิจิตสิกขำ-อธิปัญญำสิกขำ”	 และ

ไม่บรรลุ“วิมุติ”ที่เป็นสัมมำทิฏฐิ-สัมมำปฏิบัติ-สัมมำปฏิเวธไปตำม

ล�ำดบัๆ	อันสำมำรถเหน็ในชวิีตของคนผูป้ฏบัิตธิรรมอย่ำงสมัมำทฏิฐิ

รู้อยู่-เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียว(ชำนโต	ปัสสโต	วิหรติ)ได้แท้

 ส่วนผู้ที่ปฏิบัติแบบพุทธที่สัมมำทิฏฐ ิก็จะเจริญ“ไตรสิกขำ” 

บรรลุธรรมเป็นมรรค-ผลไปตำมล�ำดับพระพุทธวจนะว่ำไว้จริงๆ

	 เช่น	เดมิผูป้ฏบิตัทิ�ำอำชพี“มจิฉำชพี”อยู	่กจ็ะเลกิมจิฉำชพี 

นั้นๆ	บรรลุธรรมเป็นมรรค-เป็นผล	ชนิดที่รู้อยู่-เห็นอยู่เป็นปัจจุบัน

นั่นทีเดียว	ซึ่งเป็นกำรละเลิก“มิจฉำอำชีวะ ๕”ได้เป็นล�ำดับๆ	สู ่
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“สัมมำอำชีวะ ๕”อย่ำงเห็นๆเลยจริงๆ

 (๑)	“อำชพี”ล�ำดับต�ำ่สดุ	ทีต่รสัไว้ว่ำ“กหุนำ”คอื	“อำชพีทจุรติ” 

ขี้โกงไม่สุจริต	ไม่ซื่อสัตย์		ซึ่งเป็นทุจริตขั้นชั่วบำปที่สุด	มีวิธีกำรโกง	

หรือเป็นกระบวนกำรโกงครบ“ทุกกรรม”กันอยู่	ทั้งทำงกำย-วำจำ-

ใจ	จึงเป็น“งำนอำชีพ”ขี้โกง	ทุจริตหนักอยู่เต็มรูปเต็มนำม

 ผู้ปฏิบัติบรรลุมรรคผล	 ก็จะละ เลิกงำน“มิจฉำชีพ”นั้นได้

จรงิๆ	เห็นได้ตัง้แต่ทำงพฤตกิรรมภำยนอก	เลิกอำชพีทจุรติกนั	เห็น

ได้ชดัๆกนัเลยทำงกำยกรรม	และวจกีรรม	ถ้ำเจรญิยิง่ๆในใจภำยใน

กิเลสก็ลดได้จริง	จนถึงขั้นสูง สุด	ผู้นั้นแหละคือผู้มีสัมมำทิฏฐิ	เมื่อ 

มีสัมมำปฏิบัติ	และบรรลุสัมมำปฏิเวธแท้ๆ

	 “กุหนำ”นี่เป็น“มิจฉำอำชีวะ”	ข้อที่	๑	

	 ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมที่ถือศีลจ ริง	อยู่ใน“หลักปฏิบัติไม่ผิด” 

(อปัณณกปฏิปทำ ๓)	นั่นคือ	ปฏิบัติ“ส�ำรวมอินทรีย์	๖-โภชเนมัตตัญญุตำ-

ชำครยิำนโุยคะ”จะเจรญิ“อธศิลี-อธจิิต-อธปัิญญำ”และบรรล“ุวมิตุ”ิ 

จำกกำรปฏิบตัธิรรม	โดยเกดิ“ศรทัธำ-หริ-ิโอตตปัปะ-พหูสูต-วริิยะ-

สติ-ปัญญำ”(สัทธรรม	๗)จิตใจเจริญขึ้นจริง

 กำรปฏบิติั“ศลี”แล้ว“จติใจ”กเ็จรญิขึน้	ประกอบด้วย	“ปัญญำ”

เจรญิ	“จิต”ละหน่ำยลดกเิลส	คลำยโลกยีะ	ฉะนีค้อื	ควำมเจรญิ“ฌำน	๑

-ฌำน ๒-ฌำน ๓-ฌำน ๔”	และม“ีวิชชำ ๘”ทีรู่จ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ	“สมมุติ

ธรรม-ปรมัตถธรรม”	ตำมแบบพุทธที่“สัมมำทิฏฐิ”ครบ	“จรณะ ๑๕	

วิชชำ ๘”	ซึ่ง“ฌำน”มี“วิชชำ”พำเลิก“มิจฉำ๔”

	 ซึ่งจะไม่ใช่“ฌำน ๑-ฌำน ๒-ฌำน ๓-ฌำน ๔”ที่เกิดจำกกำร

นั่งหลับตำปฏิบัติแบบโลกียะ	เกิดสมำธิ	meditation	เท่ำนั้น	
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	 จิตของผู้ปฏบิตัธิรรมท่ีเกิดควำมเจริญเช่นนีแ้ล	เมือ่จติเกดิ 

“หิริ-โอตตัปปะ”จริง	ผู้นี้ก็เป็น“เทวดำ”(ผู้มีจิตใจเจริญ)	เห็นจิตใจของ

ตนเอง“เป็นเทวดำ”ได้จริงๆในบดันีปั้จจบุนันัน้ทเีดยีว	ซึง่ไม่ใช่จะไป

เป็น“เทวดำ”ต่อเมื่อชีวิตร่ำงกำย“ตำยไป”แล้วโน่น

	 แต่จติเกดิเป็น“เทวดำ”แท้จรงิ	เทวดำที“่จติใจของผูป้ฏบิตั”ิ 

บรรลุผล	 เจริญอย่ำงสัมมำทิฏฐิ	 เพรำะเป็นจิตใจในปัจจุบันนี้กันที

เดยีวที“่มหีริิ(ควำมละอำยต่อชัว่ต่อบำป)-มโีอตตปัปะ(ควำมเกรงกลวัต่อชัว่

ต่อบำป)”กันจริงๆ	คนผู้นี้จะไม่กล้ำท�ำผิดศีลหรืออกุศลนั้นๆ

	 คนผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเปล่ียนแปลงจำก“อำชีพช่ัวต�่ำ” 

พัฒนำขึ้นไปท�ำ“อำชีพ”ที่ดีกว่ำเดิมแน่นอน	 ผู้บรรลุธรรมจริงก็ 

จะเลิก“มิจฉำชีพ”ที่โกง(กุหนำ)ได้จริง	เป็นอันดับแรก	 จึงช่ือว่ำ 

“บรรลุธรรม”ด้วย“ปัญญำ”รูจ้รงิรูแ้จ้งจรงิว่ำ	งำนน้ีชัว่ต�ำ่	เป็น“อกศุล

กรรม”	“จติใจ”กม็คีวำมละอำยต่อกำรงำนชัว่(หริ)ิ	เกรงกลวัต่ออำชีพ

ต�่ำ(โอตตัปปะ)นั้นแท้ๆ	“ฌำน”มี“ปัญญำ”ที่มีฤทธิ์ท�ำให้เลิกชั่ว

	 ไม่ใช่แค่“รู ้”แบบตรรกะ	หรือ“รู้”แบบเฉโก	แต่“รู ้”แบบ 

“ปัญญำ”หยัง่รูส้มัผสัเนือ้แท้ของ“ควำมจรงิ ๒ ภำวะ”ท้ัง“สมมตุแิละ

ปรมัตถ์”แล้วปฏิบัติให้เจริญเป็น“สัจจะหนึ่งเดียว”เป็น“ดี”

	 จงึเลกิหรือหยุด“งำนช่ัวท่ีท�ำอยู่นัน้”ได้จรงิ	ไม่ปฏบิตั“ิมิจฉำ- 

ชีพหรืองำนเลี้ยงชีพต�่ำที่เคยท�ำมำก่อนนั้นๆ”ต่อไปอีกแล้ว	ฉะนี้คือ	

กำรบรรลุธรรมขั้น“พ้นมิจฉำอำชีวะ”	เลิกอำชีพกันจริงๆ

	 กำรเกิดปัญญำบรรลุธรรม	จึงมิใช่แค่รู้แล้วก็“กดข่มใจตน

ไว้ไม่ท�ำงำนนัน้”ได้ชัว่ครำวขณะท่ีปฏบัิตธิรรม	พอไปมชีวีติปกตกิยั็ง

ท�ำงำนที่เป็นมิจฉำอำชีวะนั้นตำมเดิมอยู่อีก



11คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 เป็นต้นว่ำ	 คนผู้นี้มีอำชีพค้ำขำยอำวุธ(สัตถวณิชชำ)-หรือ

คำ้ขำยสตัวเ์ป็น(สตัตวิณิชชำ)-หรือค้ำขำยเนือ้สัตว(์มงัสวณิชชำ)-หรือค้ำ 

ขำยของเมำ(มัชชวณิชชำ)-หรือค้ำขำยของเป็นพิษ(วิสวณิชชำ) นี้คือ	

“มิจฉำวณิชชำ ๕”(พระไตรปิฎก	เล่ม ๒๒	ข้อ ๑๗๗)	ผู้ปฏิบัต“ิหลับตำ”ท�ำให้

เกิด“สมำธิ”ก็ได้“จิตต้ังมั่น”	แต่จิตนั้นไม่เลิก“มิจฉำชีพ”หรืออำชีพ

มิจฉำนั้นๆได้จริง	

	 พอเลิก“หลับตำ”ท�ำสมำธิแล้ว	ก็ไปท�ำ	“มิจฉำชีพ”นั้นๆอยู่

อย่ำงเดิม	 	 แล้วมันจะมี“จิตตั้งมั่น”ในกำรลดละเลิก“มิจฉำชีพ”ที่

ตนเองท�ำอยู่นั้น	แบบไหน?	อย่ำงไรกัน?

	 จิตที่“ไม่ท�ำมิจฉำชีพ”นั้นๆ“ตั้งมั่น”	 แต่พอเลิกจำกสมำธ ิ

“หลับตำ”ที่ได้“จิตต้ังมั่น”คือได้“สมำธิ”น้ันแล้ว	เก่งด้วยนะ	 นั่นคือ 

“ได้จติตัง้มัน่”ในขณะท�ำ“สมำธ”ิแค่นัน้	เสร็จแล้วพอเลกิ	“หลบัตำ” 

ก็ไปท�ำ“มิจฉำชีพ”นั้นอยู่ทั้งกำย	ทั้งวำจำตำมเดิม		

	 “จิตต้ังมั่นท่ีไม่ท�ำมิจฉำชีพ”น้ัน	 มันเป็น“จิตตั้งมั่น”ยังไง?	

ที่มันพำกำย	พำวำจำ	ไป“ท�ำมิจฉำชีพ”อยู่อย่ำงเก่ำ

	 นี่คือ	“จิตที่ไม่ตั้งมั่นที่พ้นมิจฉำชีพ”แท้จริงเลย

	 หลับตำได้สมำธิเก่งปำนใด	 กำรปฏิบัติธรรมที่“หลับตำได้

สมำธิ”	มันก็ไม่เป็นผลจริงอะไรเลย

	 จิตไม่ได้เป็น“เทวดำ”จริงเลย	 เพรำะจิตไม่มีหิริ	ไม่มีโอต- 

ตปัปะ	จติไม่ได้ละอำยต่อมจิฉำอำชพี	จติไม่ได้เกรงกลัวต่อมจิฉำชีพ-

ต่อมิจฉำกัมมันตะ-ต่อมิจฉำวำจำ-ต่อมิจฉำสังกัปปะ	เพรำะ“จิตตั้ง

มั่นแต่เฉพำะตอนหลับตำได้สมำธิ”เท่ำนั้น

	 เพรำะไม่ได้ปฏิบัติ“สมำธิ”โดยปฏิบัติ“มรรค	๗	องค์”แล้ว



12 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

จะเกิด“สัมมำสมำธิ”	 ตำมที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ใน“มหำจัตตำรีสก

สูตร”(พระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๒-๒๘๑) แต่ไปปฏิบัติแบบ“หลับตำ”		

นั่นเอง	จึงไม่เป็น“สัมมำสมำธิ”ตำมแบบของพุทธแท้ๆ

	 “สัมมำสมำธิ”จึงจะเกิด“ปัญญำ”ท�ำให้เลิก“มิจฉำ๔”	ส่วน 

ผู้ปฏิบัติ“หลับตำท�ำสมำธิ”นั้นเกิด“ปัญญำ”ไม่ได้เลย	

	 เพรำะไม่มธีรรมวจิยัสมัโพชฌงค์-ไม่มสัีมมำทิฏฐิ-ไม่มมีรรค

มีองค์	 ๘	 จึงไม่เกิดปัญญำ	 ไม่เกิดปัญญินทรีย์	 ไม่เกิดปัญญำพละ

ตำม“กระบวนกำร	 ๖”ท่ีพระพุทธเจ้ำตรัสยืนยันไว้ในพระไตรปิฎก 

เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘	“ก�ำลัง	๔”ก็ไม่เกิด(ปัญญำ,	วิริยะ,	อนวัชชะ,สังคหะ)

 ผูเ้ข้ำใจว่ำ“ควำมรู”้ทีเ่กดิใน“สมำธหิลบัตำ”จะเป็น“ปัญญำ” 

จงึเป็นควำมหลงผดิอย่ำงส�ำคญั	เพรำะในกำร“หลบัตำ”ปฏบิตัไิม่มี

ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์-ไม่มีสัมมำทิฏฐิ-ไม่มีมรรคมีองค์	๘	แน่ๆ

	 “ควำมรู ้”ท่ีเกิดในขณะปฏิบัติหลับตำน้ันมีแต่“สัญญำ”	

ไม่ใช่“ปัญญำ”ที่ต้องมีครบด้วย“มรรคอันมีองค์	๘”

	 “กำรรู้แจ้ง”คือ“ปัญญำ”	ส่วน“กำรก�ำหนดรู้”คือ“สัญญำ”	 

ผู้ปฏิบัติอย่ำเข้ำใจผิดควำมรู้แค่“สัญญำ”ว่ำเป็น“ปัญญำ”เป็น 

อันขำด	“ปัญญำ”นั้น“รู้แจ้ง”	แต่“สัญญำ”นั้น“รู้มืด”อยู่แค่ภำยใน					

	 กำรมี“ปัญญำ”จึงจะปฏิบัติรู้ชัดแจ้งครบถ้วนทั้งภำยนอก

ภำยใน	 ทั้งสมมุติธรรม	 และปรมัตถธรรม	 หรือรู้ใน“เทฺว”อันมีอีก

ต่ำงๆมำกมำยหลำกหลำยควำมเป็น“ธรรมะ	๒”จนกระทัง่สำมำรถ

มี“ปัญญำ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงครบครันที่“มีกิเลส”และ“จิตที่ปรำศจำก

กเิลส”เป็น“จติสะอำด”	เพรำะปรำศจำกกเิลสหรอื“ว่ำงจำกกเิลส”	

	 และกำรบรรลุธรรมท่ีเป็น“ปัญญำ”	มใิช่แค่รูแ้จ้งชดั	นัน้คือิ	
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มีจิตใจ“ว่ำง”ชนิดที่เพ้อๆมี“ควำมว่ำง”ฝันๆไปกับจินตนำกำรที่เป็น

ปรัชญำตรรกะต่ำงๆ	 อันปรำกฏอยู่แค่“ควำมนึก-ควำมคิด”	 หรือ 

“ควำมไม่นึก-ควำมไม่คิด”เท่ำนั้น	แต่มี“กำรคิดเปรียบเทียบ”

	 ซึง่มี“รู้ถูก-รู้ผิด”เป็นกำรบรรลุธรรม	ทัง้“ปัญญำ”	ทัง้“เจโต”	

กเิลสนัน้ลดละไปจริงๆ	ไม่ท�ำ“กหุนำ”(กำรโกง)ใน“อำชีพ”ข้อ	๑	อีกแล้ว 

ก็ตรงตำมค�ำตรัสของพระพุทธเจ้ำเป๊ะเลย

	 อ้ำงอิงยืนยันหลัดๆได้ในชำติปัจจุบัน

	 (๒)	“ลปนำ”คือ	อำชพีที่ทุจริต	ขี้หลอก	ไม่สจุริต	ไม่ซือ่สัตย์		

ซึ่งขั้นนี้	ก็ยังถือว่ำทุจริตหยำบอยู่	เช่นกัน	มีวิธีกำรหลอกลวง	หรือ

เป็นกระบวนกำรหลอกลวงกันทำง“วจีกรรม”อยู่	 หยำบหนักหนำ

สำหัสแท้ๆ	ท�ำทุกข์ร้ำยกำจให้มวลชนได้สุดๆ	ซึ่งยังทุจริตอยู่ทั้งรูป

ทั้งนำม	 เต็มสภำพของกำรหลอกลวงทำงวำจำ	 ที่พูดสุภำพหวำน

จ๋อยด้วยเฉโกเก่งอย่ำงยิ่งด้วยซ�้ำ	เป็นคนเด่นยอดอยู่ในสังคม

	 นี่เป็น“มิจฉำอำชีวะ”	ข้อที่	๒

	 ในสงัคมไทยปัจจบุนันี	้มคีดดีงักล่ำวน้ีให้เห็น	อย่ำงทีเ่ป็นอยู	่	

ป่ำนนี้ยังจัดกำรกันไม่ได้ส�ำเร็จเรียบร้อย		เห็นของจริงกันมั้ย	

	 (๓)	“เนมิตตกตำ”คือ	อำชีพท่ีงดเว้นทุจริตขี้โกง(กุหนำ) 

ขี้หลอก(ลปนำ)ได้แล้ว	ด้วยกำรข่มภำยนอกไว้	ซึ่งไม่มีทำงกำยกรรม

และวจกีรรม	โดยกำรถอืศลี	๕	และก�ำลงัปฏบิติัตน	ให้สจุรติในขอบเขต

ขัน้ต้น	ตำมแบบ“สมัมำอำชพี”ของพระพุทธเจ้ำ	คอื	ปฏบิติั“ไตรสกิขำ”	

เพื่อท�ำกิเลสใน“จิต”ลดละ	และที่สุด“ดับสนิท”ไปให้ได้จริงๆ

	 ได้แก่	กำรปฏิบัติ“อธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญำ”	โดยมี“สัมมำ-

สติ-สัมมำวำยำมะ”	ห้อมล้อม“สัมมำทิฏฐิ”ที่เป็นประธำนอยู่
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	 แล้วช่วยจดักำรแก้ไข“กำยต�ำ่หยำบ”ทีเ่ป็นภำยนอก	ได้แก่ 

“กำยสงัขำร-วจีสงัขำร”ภำยนอก ๒	ให้เกดิ“สมัมำ”ให้ได้ในงำนอำชพี

ให้“สมัมำอำชพี”ภำยนอกเจรญิขึน้ๆพ้นจำกอำชพีทีเ่ป็น	“มิจฉำชพี ๕” 

พัฒนำสู่“สัมมำชีพ ๕”ไปตำมล�ำดับ	 โดยข้ันต�่ำสุดก็คือ	 หลุดพ้น

จำก“มิจฉำชีพขั้นอบำยมุข”	ด้วยกำร“พ้นศีลัพพตุปำทำน”	

 ขัน้“พ้นอบำยมุข”กคื็อ	ชวีติไม่กหุนำ(กำรโกง)แล้ว	เลกิเดด็ขำด

แล้ว	ต่อมำก็ข้ันลปนำ(กำรหลอก)ก็ท�ำต่อจนไม่มี“อำชีพต�่ำ”นี้แล้ว	

ตอนนี้ก�ำลังปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตำม“เจตนำ”อยู่	โดยไม่ต้อง	ท�ำใจ

ในใจให้“อยำก”ได้ผล	ให้เสียพลังงำน“อยำก”เลย	ข้อส�ำคัญปฏิบัติ

ให้“สัมมำปฏิบัติ”ตรงตำม“ทฤษฎีท่ีสัมมำ”ถูกต้องแน่แท้นั้น

หรือ“สัมมำทิฏฐิ”แท้จริงนั้นเท่ำนั้น	ให้เต็มควำมเพียรเถอะ

	 แล้วจะเกิด“ผล”ไปตำมล�ำดบัได้	โดยไม่ต้อง“อยำก”ให้เสยี	

“พลังงำนอยำก”เลย	 เพรำะถ้ำ“อยำก”จะสูญเสีย“เชิงซ้อน”ทั้ง

พลังงำนที่อยำกนั้น	ทั้งพลังงำนที่จะมีอัตรำแห่งควำมเร่งร้อนหรือ

เร่งเร้ำตำม“สัมประสิทธิ์ของควำมอยำก”ที่มันมักจะทรยศตนเอง

	 ปฏิบัติกันให้แค่“เจตนำแต่อย่ำอยำก”ก็พอ	

	 ไม่เช่นนั้นมันจะไม่สุขุมละเอียดประณีต	 มันจะโขรกเขรก

โกรกชัน	 ไม่เกิดผลลำดลุ่มไปตำมล�ำดับ	 เหมือนฝั่งทะเลอย่ำงน่ำ

อัศจรรย์	ตำมที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ใน“ปหำรำทสูตร	ข้อ ๑ ใน ๘ ข้อ” 

(พระไตร	ปิฎก	เล่ม	๒๓	ข้อ	๑๐๙)

	 ท�ำอย่ำงนี้เรียกว่ำ	ก�ำลังอยู่ในขั้น“เนมิตตกตำ”(ก�ำลังเส่ียง

โชคขึน้สูข่ัน้สงูจำกทีไ่ด้แล้วต่อไปอกี) มนัเป็นกำร“เสีย่งโชค”ทีจ่ะได้“โชค”	
คือ“กำรเจริญธรรม”	ถ้ำปฏิบัติกันไปแบบไม่ชัดเจนใน“ทฤษฎี”ก็
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เสี่ยงแน่	หรือแม้จะมี“สัมมำในทฤษฎี”แล้วจริง	แต่ยังปฏิบัติลูบๆ

คล�ำๆ	แค่เหละๆแหละๆ	ไม่เอำจรงิอยู(่ศีลลพัพตปรำมำส)	ไม่ตัง้ใจมุง่มุน่

ก“็เสีย่ง”แน่	มนักแ็ค่ว่ำ “จะได้หรอืไม่ได้หนอ”	เพรำะเรำไม่ต้ังใจจริง

ไม่เพียรเอำจริง	มันก็“เสี่ยง”แน่นอนหนะสิ	 ซึ่งก็ต้องพ้นศีลัพพตุ-

ปำทำน”ได้ก่อนนะ

 แต่ถ้ำ“มีสัมมำทิฎฐิ”แล้ว	และปฏิบัติ“สัมมำปฏิบัติ”ชนิดที่

พ้น“ศีลัพตตปรำมำส”จริง	นั่นคือ	ไม่ปฏิบัติอยู่แค่ลูบๆคล�ำๆ	แค ่

เหลำะๆแหละๆ	ทว่ำปฏิบตัพ้ิน“ศีลัพตตปรำมำส”แล้ว	ด้วยควำมตัง้

ใจจริงๆ	มีควำมเพียรเต็มที่	ย่อมเกิด“ธรรมสมควรแก่ธรรม”แน่ๆ	

 นักปฏิบัติท่ีอยู่ในอำกำรเช่นนี้แลคือ	 ผู้มี“ผลส�ำเร็จตั้งแต่ 

ขั้นต�่ำ	ก�ำลังปฏิบัติให้เจริญศีล ๕”อยู่อย่ำงเอำจริงเอำจัง	มีผลของ	

“ศลี ๕”ที	่“อธิ”ๆๆๆ	คือ	เจริญ“ย่ิง”ๆๆๆขึน้ไปเรือ่ยๆตำมควำมเพยีร

	 หรือผู้ท่ีบรรลุผล“ศีล ๕”บริบูรณ์แล้ว	 	 ก�ำลังเลื่อนขึ้นสู ่

“ศีล ๖-๗-๘”ไปเรื่อยๆ	ก็ถือว่ำปฏิบัติ“เนมิตตกตำ”ในระดับต่อๆไป

ในนัยะเดียวกัน	เป็น“โสดำบัน”แล้ว	และก�ำลังปฏิบัติเพื่อภูมิสูงขึ้น

คือ	สกทำคำมี	และต่อไปเป็นอนำคำมี	..อรหันต์ไปเป็นล�ำดับ

	 ดังนั้น	“มิจฉำชีพ ๕ ขั้น”	ซึ่งมี“กุหนำ-ลปนำ-เนมิตตกตำ-

นิปเปสิกตำ-ลำเภน	 ลำภัง	 นิชิคิงสนตำ”	 ถ้ำพ้น“๒ ขั้น”คือพ้น 

“กุหนำ-ลปนำ”ได้	 ก�ำลังปฏิบัติอยู่ขั้น“เนมิตตกตำ”	 คนผู้น้ีก็คือ 

ผู้ที่มี“ผลพ้นอบำยภูมิ”มำได้แล้ว	เป็น“โสดำบัน”เต็มตัว

	 เพรำะพ้น“กุหนำ-ลปนำ”ซึ่งเป็นมิจฉำชีพขั้นอบำยต�่ำสุด

	 “เนมิตตกตำ”นี้	 เป็นช่วงปฏิบัติ“ช่วงกลำง”	จึงยำวและมี

หลำยขั้นมำกกว่ำ“ช่วงใดๆ”	ซึ่งล้วนนับว่ำเป็น“เนมิตตกตำ”ทั้งนั้น		
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	 ควำมเจริญของ“เนมิตตกตำ”ก็พัฒนำข้ึนไปจนกระท่ัง

บริบูรณ์แต่ละขั้นๆ	เมื่อได้ผลบริบูรณ์แล้ว	ก็เป็นอันจบสิ้นผลนั้น		

	 แล้วอย่ำเอำตัวเองไป“มอบตนในทำงผิด”หรือไป“รับใช้-

ช่วยคนผิด”อีกล่ะ		จึงจะถือว่ำ“พ้นนิปเปสิกตำ”ขั้นที่	๔

	 ถ้ำขืน	ตนท�ำบริสุทธิ์ได้แล้ว	แต่ยังไปรับใช้“คนผิด”	รับใช้

นำยทุนอยู่อีก	อย่ำงนั้นชื่อว่ำ	ยังไม่พ้นอำชีพขั้น	๔	“นิปเปสิกตำ”

	 ต้องไม่มอบตนรับใช้คนผิดอีก	 จึงจะเป็นผู้“พ้นมิจฉำชีพ” 

ขั้น ๔	“นิปเปสิกตำ”แท้จริง

	 เหลอื“มจิฉำชพี”ข้ันสูงสุดคือ	“ลำเภน	ลำภงั	นชิคิงิสนตำ”		

ซึง่เป็นขัน้ผูท้�ำงำนไม่รับใช้คนผิดแล้ว(พ้นนปิเปสกิตำแล้ว)	กสู็งข้ึนไปอีก

ท�ำงำนไม่รบัรำยได้อกีด้วย	ท�ำงำนฟร	ีท�ำได้เท่ำไหร่กเ็ข้ำสู่กองกลำง

ทั้งหมด	 คือ	 เสียภำษีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ร่วมกินใช้ไปกับกอง

กลำงตำมที่มีที่ได้	 ไม่เกี่ยง	 ไม่วุ่นวำย	 ไม่มำกเรื่อง	 สบำยๆ	 ไดร้ับ

สวัสดิกำรเท่ำใด	 เรำก็ยอมรับตำมนั้น	 ซึ่งจะเป็นไปตำมบำรมีของ

แต่ละคน	มันจะได้เต็มที่หรือเต็มที	ก็แล้วแต่บำรมีของใครของมัน

	 ผู้ท�ำงำนฟรี	คือ	เสียภำษี	๑๐๐%	อยู่กับหมู่	เป็นอยู่ยังชีพ

ไปกบักองกลำงเยีย่งนีแ้ลเรยีกว่ำ	เศรษฐกจิบุญนิยม“สำธำรณโภคี” 

	 “สำธำรณโภคี”ที่ว่ำนี้	จึงเป็นหมู่ชนชื่อว่ำ“ประชำธิปไตย” 

หรือแม้“คอมมูน”	ก็เป็นประชำธิปไตยหรือคอมมูนที่ดียอดเยี่ยม

	 เป็นระบบอบอิสระเสรีพ้นระบอบ“เผด็จกำร”แท้จริงสุดๆ

	 ผู้พ้น“มิจฉำชีพ”ขั้นสูงสุด“พ้นลำเภน	ลำภัง	นิชิคิงสนตำ” 

ได้แท้	จงึเป็นผูมี้“สัมมำอำชีพ”ขัน้เย่ียมยอดไม่มใีดเทยีม	สงูสดุแล้ว

ในประดำ“อำชีพ”ของประดำ“สังคมคน”ในโลก
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	 เป็นระบอบกำรปกครองที่ดีสุดสูงสุดแท้

	 เอำละ..สำธยำย“สัมมำอำชีพ”ไว้แค่นี้ก่อน

 ทนีี“้สมัมำกมัมนัตะ ๓”	โดยปรับเน้นพฤตกิรรมทีเ่ป็น“มจิฉำ” 

ภำยนอกให้ได้อย่ำงส�ำคัญ	ตำม“ศีล ๕”	อันนับตั้งแต่เบื้องต้นไป	ตำม

ล�ำดับ	“สัมมำกัมมันตะ ๓”	ได้แก่	

	 ผู้บริสุทธิ์ใน ๓ เร่ืองนี้	 “ไม่ฆ่ำสัตว์-ไม่เอำของผู้อื่นที่ไม่ใช่

ของเรำ-มีคู่คนเดียวหรือเรื่องของกำมคุณ ๕	ก็ไม่จัดจ้ำนแล้ว”

	 เช่น	เบื้องต้นจริงๆ	ก็เพียงตัวเรำไม่ฆ่ำสัตว์ใดเลย	แต่อำจ

จะกนิเน้ือสัตว์อยู	่เพรำะเรำเองยงัมข้ีอจ�ำกดัอยู่	แม้เรำไม่ซือ้ไม่ขำย

เนือ้สตัว์(ถ้ำค้ำขำยอยูก่ไ็ม่พ้นมงัสวณชิชำข้อ ๑ ใน ๕)	ไม่ค้ำขำยสตัว์เป็น(ถ้ำ

ค้ำขำยอยู่ก็ไม่พ้นสัตตวณิชชำข้อ	๑	ใน	๕)	ผู้นี้ก็อำจจะมีภูมิ“โสดำปัตติ

มรรค”	แต่ยังไม่ปฏิบัติขั้นเลิกกินเนื้อสัตว์จึงยังไม่มี“โสดำปัตติผล”

	 ถ้ำแม้นท้ังไม่กินเนือ้สัตว์	ท้ังไม่ค้ำขำยเน้ือสตัว์กพ้็นบำปภัย

เกี่ยวกับสัตว์ในประเด็นนี้	คนผู้นี้ก็เข้ำข่ำย“โสดำปัตติผล”

	 ส�ำหรับ“ศีลข้อ ๒-๓”ก็ดังท่ีได้อธิบำยมำแล้วว่ำ	 โสดำบัน 

ก็ผู้พ้น“กุหนำ-ลปนำ”แล้ว	 เป็นผู้ปฏิบัติขั้น“เนมิตตกตำ”ให้สูงขึ้น	 

ถ้ำไม่ขี้โกง(กุหนำ)	ไม่หลอกลวง(ลปนำ)แล้ว	ก็พ้นอบำยแล้วไง

	 ทีนี้“สัมมำวำจำ	๔”นั้น	คือ	 โสดำบันขั้นต้นก็เพียงเป็นผู้ที่

บริสุทธิ์“ไม่โกหก”	 ก็ถือว่ำดีก่อนอื่นแล้ว	 ถ้ำยังมี	 พูดหยำบ-พูด 

ส่อเสียด-พูดเพ้อเจ้อ	ก็ปฏิบัติให้เจริญขึ้นไล่เรียงเรื่อยๆไปให้ได้

	 “โกหก”แท้ๆตรงๆน้ันไม่ท�ำแน่นอน	 แต่อำจจะมีกำรใช้ 

วำทะเพื่อประโยชน์อันควรแก่กำละบ้ำง	 โดยเฉพำะเพื่อผู้อื่น-เพื่อ

ส่วนรวมเป็นต้น		แต่ท�ำเพื่อตนนั้นไม่แล้วเด็ดขำด
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	 ทีส่�ำคญัยิง่	กค็อืช่วยท�ำ“กำย”ทีเ่ป็นภำยในเข้ำไปหำรูป-หำ

อรปู	อนัได้แก่“จติสงัขำร”	จะได้สิน้เหตจุนพ้น“มจิฉำ”ในงำนอำชพี	เป็น 

“สัมมำชีพ	๕”พ้น“มิจฉำกัมมันตะ	๓”เป็น“สัมมำกัมมันตะ	๓”	-พ้น 

“มิจฉำวำจำ	๔”เป็น“สัมมำวำจำ	๔”ขึ้นตำมล�ำดับๆ

	 เฉพำะอย่ำงยิ่งพ้น“สัมมำสังกัปปะ	๗”นี้แลที่เป็น“ต้นตอ”	

เป็นประธำน	แล้วก�ำจดักิเลสท่ีเป็น“เหต”ุให้เกดิ“มจิฉำ”ทัง้ปวง	จน

หมดสิ้นกิเลสำสวะส�ำเร็จเป็น“สัมมำ”ได้แท้ครบถ้วน	 ตั้งแต่เริ่ม

ปฏิบัติ“ศีล	๕”มำตำมล�ำดับ	เป็นกำรปฏิบัติในชีวิตจริง		

	 คือ	เลิกโกง	เลิกทุจริตทำง“กำยกรรม”ภำยนอกได้จริงแท้	

เลกิพดูปด	เลกิกระบวนกำรหลอกลวงกนัทำง“วจกีรรม”ไปตำมล�ำดับ

	 ขั้นสูงขึ้นต่อมำนี้	 จึงยังถือว่ำ	 ได้เริ่มต้นจำก“งำนอำชีพ” 

ที่บริสุทธิ์ทำงกำยภำยนอกแล้ว	 แต่ยังเส่ียงในทุจริตทำงวจีกรรม	

ทำงมโนกรรมอยู่	ก็ต้องพำกเพียรปฏิบัติให้เลิกโกงทำงวจีกรรม	ให้

เลิกกระบวนกำรหลอกลวงกันทำง“มโนกรรม”ให้ได้

	 จนกว่ำจะบรรลุผลทำงวจกีรรม	ทำงมโนกรรมได้อกีส�ำเรจ็	

ขั้นสูงเกือบสุดของ“วจีกรรม”ทั้งหมด

	 ที่สุดหมดสิ้น“เหตุ”ตัวกำร(สักกำยะ,กำยกลิ)ใน“จิตสังขำร”ท่ี

มันมีฤทธิ์ออกไปสู่“วจีกรรม”ก็ไม่มี“ตัวตนของเหตุ”นั้นได้แล้ว

	 เหลอืเฉพำะ“จติสังขำรท่ีเป็นมโนกรรม”	เท่ำนัน้	กก็�ำจดัตวั

สุดท้ำยนี้ให้หมดส้ินเกล้ียงให้ได้	 เป็นอันบริบูรณ์“เนมิตตกตำ” 

ทั้งหลำย	 เหลือแต่เพียง	 ตนอย่ำไป“มอบตนในทำงผิดกับผู้ใด- 

คณะใด”	คือพ้น“นิปเปสิกตำ”เท่ำนั้น

	 ถ้ำท�ำได้ก็เป็น“พ้นมิจฉำอำชีวะ”	ข้อที่	๔



19คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

 เหลือ“มิจฉำชีพขั้นที่	๕	ที่ต้อง“พ้นให้ได้”	ก็คือ	“ลำเภนะ	 

ลำภัง	นิชิคิงสนตำ”	ซึ่งเป็นอำชีพขั้นท�ำงำนไม่เอำผลใดๆตอบแทน

เลย	ท�ำงำนฟรี	อันเป็นสุดยอดของคนที่ท�ำอำชีพเจริญได้ปำนนี้

	 เรือ่งนีช้ำวอโศกเรำภำคภมูใิจมำกท่ีสำมำรถปฏบิตัตินตำม

ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำด้วยทฤษฎี“ไตรสิกขำ”อันเป็น“โพธิปักขิย-

ธรรม ๓๗”แล้วเกิดผลส�ำเร็จ“พ้นมิจฉำชีพ	ข้อ	๕”นี้ได้จริง	 จนถึงขั้น

เกิดชุมชน“สำธำรณโภคี”กันได้ในสังคมทุนนิยมสำมำนย์ยุคนี้

	 เมื่อ“พ้นมิจฉำชีพ”สุดท้ำยนี้ได้	 ก็เป็นอัน“พ้นมิจฉำชีพ” 

ได้หมดสิ้น“มิจฉำชีพ	๕”	อันเป็นเรื่องสุดวิเศษจริงๆในสังคมมนุษย์

	 ส่วนท�ำ“กรรม	๓”ให้หลุดพ้น“มิจฉำกัมมันตะ	๓”ได้	 และ

หลุดพ้น“มิจฉำวำจำ	๔”	ให้เป็น“สัมมำวำจำ	๔”ให้ได้	เฉพำะอย่ำง

ยิ่งท�ำ	“มโนกรรม”ให้เป็น“สัมมำสังกัปปะ	๗”ให้ได้นั้น

	 ก็ต้องท�ำต่อไปให้ส�ำเร็จบริบูรณ์ไปทุก“มิจฉำ”	 ที่มีควำม 

สลับซับซ้อนไปมำอย่ำงอจินไตยจริงๆ	 เดำเอำ	 คำดคะเนเอำไม่ได้	

เพรำะ‘วิบำก”ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน	 บำงคนอย่ำงนั้่นก่อน 

บำงคนอย่ำงนี้ก่อน	จึงยึดมั่นถือมั่น“ตำยตัว”ยำกมำก

	 สรปุควำมส�ำคญัตำมล�ำดบัคอื	ต้องท�ำภำยนอกหยำบก่อน	

แล้วไล่เรยีงไปคอื“กำยกรรม-วจกีรรม”	ซึง่กล้็วนม“ีจติเป็นประธำน”	

มี“มโนปุพพัง	คมำ	ธัมมำ”นั่นเองท่ีเป็นตัวจัดกำรอยู่ทั้งนั้น	สิ่งท่ี 

ลืมไม่ได้คือต้องมี“ผัสสะ”ภำยนอก-ภำยในตลอดขณะปฏิบัติธรรม 

แบบพุทธ	แล้วปรับทั้งภำยนอกและภำยใน	ไปตำมควำมส�ำคัญ

	 จึงจะเป็นกำรปฏิบัติที่สัมพันธ์ไปถึงจิตเสมอ	 ทั้ง“ก�ำหนดรู้

(สัญญำ)-แล้วท�ำ(ปฏิบัติ)”ตลอดเวลำ	อ่ำน“จิตวิตักกะ”ให้ทัน



20 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

การปฏิบัติธรรมของพุทธต้อง“ลืมตาปฏิบัติ”เสมอ 

ส่วน“จิตมีพฤติ”(จิตวิจาร)นั้น หมายถึง 

ภาวะการเคลื่อนการไหว การเป็นการด�าเนินไป

 ที่จิตมันมีพฤติจิต มันมีกิริยาอยู่



21คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 “ผล”ก็จะได้	ครบถ้วนท้ัง“เจโต”	และ	“ปัญญำ”ต่ำงช่วยหนุน

กันไปตลอด

	 กำรปฏิบัติจึงเริ่มด้วยรู้ทัน“จิตด�ำริ”(จิตวิตักกะ)	 หมำยถึง	

อำกำรจติทีริ่เริม่มธีำตรุูข้ึน้มำ	หรือเริม่พยำยำมเรียนรู้“อำกำร”วจิยั

ให้เหน็ของ“จติทีด่�ำรใินกำม”	บงกำรเรำอยูก่แ็ยกแยะ“วจิยัอำกำร” 

ที่เป็นอกุศลจิตในจิตนี้	จึงรู้“อำกำร”ที่เป็น“กำม”นั้นได้

	 “กำม”ต้องมีสัมผัสภำยนอก	 ถ้ำไม่มี“ภำยนอก”	ก็เรียนรู ้

“กำม”ไม่ได้

	 ฉะนั้น	อย่ำหลงผิด“หลับตำ”แล้วเรียน“กำม”เป็นอันขำด

	 กำรปฏิบัติที่“หลับตำ”กันนั้น	 มันไม่สำมำรถเกิด“ปัญญำ-

ปัญญนิทรย์ี-ปัญญำพละ”ท่ีจะรู้กำมได้เลย	เพรำะมนัขำดกระบวนกำร

ของ	“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมำทิฏฐิ-มัคคังคะ”อันเป็น“องค์	๖” 

ที่จะเกิด“ปัญญำ”เจริญขึ้นตำมวิธีปฏิบัติธรรมของพุทธ

	 กำรปฏิบัติธรรมของพุทธต้อง“ลืมตำปฏิบัติ”เสมอ	

	 ส่วน“จติมพีฤต”ิ(จติวจิำร)นัน้	หมำยถงึ	ภำวะของกำรเคล่ือน	

กำรไหว	กำรเป็น	กำรด�ำเนินไป	ที่จิตมันมีพฤติ		จิตมันมีกิริยำอยู่

	 ซ่ึงเป็น“พฤติ”ของจิต	 เป็น“อำกำร”ให้เรำเห็นได้	 รู้ภำวะ

จริงนี้ได้	ซึ่งประกอบไปด้วย“กำย”กับ“วจี”ภำยนอกอยู่ตลอดเวลำ

	 แล้วก็ท�ำ“จิต”นี้ให้เป็น“เอกัคคตำจิต”	หรือ“จิตเป็นหนึ่ง 

ที่เลิศยอดขั้นอัคคะ”นี้ให้ได้

 ซ่ึง“จิตเป็นหนึ่ง”แบบ“อัคคะ”คือ“เอกัคคตำจิต”นี้มัน 

แตกต่ำงจำก“จติทีเ่ป็นหนึง่”แบบ“เอก”ทีเ่ป็น“หน่ึงธรรมดำ”ทีเ่รยีกว่ำ 

“เอกธรรม”อย่ำงส�ำคัญยิ่ง



22 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 “หลับตำ”ปฏิบัติน้ันสะกดจิตให้เป็น“จิตหนึ่ง”(เอกธรรม)ตำม

แบบกำรสะกดจิตสำมัญทั่วไป	 จึงไม่ได้“ยิ่ง,ใหญ่,เลิศ,ยอด”	ตรงควำม

หมำยของค�ำว่ำ“อัคค”เลย	เพรำะนั่นแค่“หนึ่งนิ่งๆ”

 “หนึ่ง”ที่ไม่มี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”	ไม่เป็น“สัมมำทิฏฐิ” 

เพรำะไม่ได้ปฏิบัติ“มรรคอันมีองค ์๘”	ก็ไม่ครบ“องค์ธรรม	๖” 

	 ทบทวนค�ำสอนพระพุทธเจ้ำกันดีๆเถิด	 โดยเฉพำะตรวจสอบ

จำกข้อ	๒๕๘	ใน“มหำจัตตำรีสกสูตร”	พระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	นี้ชัดยิ่ง	

 “ควำมทีจ่ติเป็นหนึง่”ทีป่ฏิบติัแบบ“หลบัตำ”อย่ำงน้ันเรยีกว่ำ 

“เอกัคคตำจิต”ไม่ได้	 เรียกได้แค่“เอกจิต-เอกธรรม”ตื้นๆ	ง่ำยๆ 

ธรรมดำๆของกำรท�ำ“สมำธิ”โลกีย์ทั่วไป	มันยังไม่ใช่“โลกุตรธรรม” 

	 มันเป็นกำรท�ำ“ธรรม”ให้เป็น“หนึ่ง”จริง	แต่เป็น“หน่ึง”แค่

เรียกว่ำ“เอกธรรม”ได้เท่ำนั้น

	 ซึ่งเป็น“หนึ่ง”ไม่ซับซ้อนลึกซึ้งมำกเชิงหลำกชั้นอย่ำงเป็น

ระบบระเบียบที่น่ำอัศจรรย์ตำมทฤษฎีของพุทธ	

	 จึงเป็นหนึ่งที่หำใช่“เอกัคคตำธรรม”ไม่

	 นั่นมัน“หนึ่ง”โดดเดี่ยว	“หนึ่ง”ไม่เกี่ยวกับใคร	“หนึ่ง”นิ่งๆ	

“หนึ่ง”ไม่มีกำรงำนอันเป็นประโยชน์คุณค่ำแก่คน	แก่โลกอะไร

	 เพรำะควำมเป็นหน่ึงท่ีมี“อัคคะ”นั้น	 มีควำมเลิศ	 มีควำม 

ยอดเยีย่ม	สงูส่งในประสทิธภิำพอนัเป็นประโยชน์	คณุค่ำแก่มวลมหำชน

(พหชุนหติำยะ)	สร้ำง“ควำมสขุสงบอบอุ่นอนัวเิศษแก่สงัคม”(พหชุนสขุำยะ) 

เป็น“กำรรับใช้โลก”อยู(่โลกำนุกัมปำ)	แท้จริง

 ซึง่แตกต่ำงจำกควำมเป็นหนึง่ท่ีไม่มี“อัคคะ”อย่ำงมนียัส�ำคญั 

ที่ปรำกฏชัดเจนยิ่ง



23คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 ผู้หลงตนว่ำ	 ได้“ท�ำใจในใจ”(มนสิกโรติ)ให้เป็น“หนึ่ง”ได้แล้ว	

ก็เป็นได้	แต่เป็น“หนึ่ง”ที่ยัง“มิจฉำทิฏฐิ”จำกศำสนำพุทธอยู่	ดังนี้	

	 แจ่มแจ้งไหมว่ำ	“เอกธรรม”มนียัส�ำคัญแตกต่ำง“เอกคัคตำ

ธรรม”	อย่ำงไร?

	 กำรปฏิบัติ“หลับตำสะกดจิต”จึงหมดสิทธิ์ท่ีจะสำมำรถ

สัมผัสควำมเป็น“อำกำร”ต่ำงๆทั้งหลำกทั้งหลำยของ“จิต	๘๙	หรือ	

๑๒๑	-เจตสิก	๕๒	-รูป	๒๘”	โดยเฉพำะ“เวทนำ	๑๐๘”มันก็ไม่มีเหตุ

ปัจจัยที่จะได้	“นิพพำน”	ด้วยประกำรฉะนี้

	 ผูศ้กึษำวิจยัแยกแยะธรรมท้ังหลำยจนกระทัง่สำมำรถเข้ำใจ

ได้ใน“อภิธรรม”ต่ำงๆจึงจะสำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนัยส�ำคัญของ

ควำมแตกต่ำงของรำยละเอยีดปำนฉะนี(้นิปณุำ)	ผูท้ี“่ตทีิง้อภธิรรม”

อย่ำงดูถูกดูแคลน	 จึงอีกนำนมำกที่จะบรรลุนิพพำน	 เขำจะไม่

สำมำรถบรรลุนิพพำนตรำบเท่ำที่เขำยังไม่ศรัทธำหรือไม่ยินดีมี

ฉันทะ“อภิธรรม”	โดยเฉพำะสภำวะแท้ๆของจิต-เจตสิก-รูป

	 เพรำะเขำจะไม่สำมำรถเห็นจรงิแม้แค่ในสภำวะของ“จิต	๘๙-

เจตสิก	๕๒-รูป	๒๘”	เป็นต้น	ได้ชัดเจนถ่องแท้	ครบครันเลย

	 ยิ่ง“เวทนำ	๑๐๘”นั้น	เป็นอันปิดประตู	ส�ำหรับผู้“หลับตำ”	

ปฏิบัติของพุทธเพรำะไม่มีโอกำสท่ีจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เวทนำใน

เวทนำ”	ซึ่งจะแยกจำก“โลกียธรรม”ไปเป็น“โลกุตรธรรม”	ระหว่ำง 

“เคหสิตเวทนำ”กับ“เนกขัมมสิตเวทนำ”	อันเป็น“มโนปวิจำร	๑๘”	

ไม่ได้เลยเด็ดขำด	เพรำะไป“หลับตำ”ปิดทวำร“ภำยนอก	๕”เสียนี่

	 ผูไ้ม่ยอมศกึษำ“อภธิรรม”	หรอืตท้ิีง“อภิธรรม”	จงึหมดสิทธิ์

ที่จะบรรลุนิพพำน	เพรำะ“หลับตำ”ไม่มี“สัมผัส	๖”



24 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 แม้จะปฏิบัติ“ลืมตำ”ก็ตำม	 แต่ถ้ำตีทิ้ง“อภิธรรม”เสียแล้ว	

ผู้น้ันก็หมดทำงท่ีจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“มโนปวิจำร ๑๘”	 ซึ่งจะตีแตก	

แยกแยะเป็นโลกียธรรม	คือ	 เคหสิตเวทนำ ๑๘	แล้วสำมำรถท�ำให้

เป็นโลกุตรธรรม	 คือ	 เนกขัมมสิตเวทนำ ๑๘	 ไม่ได้	 ไม่เป็น	 เพรำะ 

ผู้ที่“ลืมตำ”ปฏิบัติผู้น้ันไม่มี“กำรท�ำใจในใจ(มนสิกำร)”ของตนให้เป็น	

“เนกขัมมสิตเวทนำ”กันนั่นเอง

	 จะได้แต่สะกดจิตคอื	hypnosis	เพรำะแม้จะปฏบิตั“ิลมืตำ”	

ก็ยัง“ท�ำใจในใจ”กันแต่ในภวังค์คือ	meditationแบบ“หลับตำ”

 ปฏิบัติแบบ“กำรสะกดจิต”(hypnosis	หรือ	meditation)นั้นไม่ม ี

“เวทนำ๑๐๘”ในปัจจบุนัเป็น“กรรมฐำน”ให้วจิยัแยกแยะ“จตินยิำม-

พีชนิยำม-อุตุนิยำม”ได้เด็ดขำด	 ดังนั้น“กรรมนิยำม-ธรรมนิยำม” 

ที่จะสำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอย่ำงละเอียดลึกซึ้งจึงไม่มี

	 พลงังำนระดับ“อุตุนยิำม”นัน้ตัวมนัเองยงัไม่มปีระสทิธภิำพ	

ทีเ่ป็นภำวะ“ควำมรู้สึกหรืออำรมณ์”(เวทนำ)	ตำม“สังขำร”ของธรรม	

ที่มี“ชำติ”ถึงขั้นชื่อว่ำ“จิตนิยำม”ได้หรอก

	 “อุตุนิยำม”มีพลังงำนเป็นธรรมชำติตำม“สังขำร”ของมัน	

อันมีเหตุปัจจัยของ“ธำตุ”ท่ีท�ำให้มันเกิดองค์ประกอบกันขึ้น	 ก็คือ	

สรรพสิง่ทีแ่วดล้อมต่ำงๆท�ำให้มันเกดิเป็น“ธำตดุนิ-ธำตนุ�ำ้-ธำตลุม-

ธำตุไฟ”	มีลักษณะเป็น“มหำภูต	๔”ขึ้นเท่ำนั้น

	 ตัวมันเอง	ยังไม่มีพลังงำนที่เป็นตัวมันเองที่เป็น“อัตโนมัติ” 

ของมันรวมตัวกนัอย่ำงน้อย“สำมเส้ำ”มพีลงัดดูเข้ำมำเป็นตวัเองได้	

“อุต”ุยังเกำะกมุเป็นตวัตนจำกแรงภำยนอก	แม้จะหมนุหรอืสงัเครำะห์

กนัอย่ำงแรงมำก	ถ้ำยงัไม่เกดิ“แกนกลำง”ท่ีเกำะตวักนัเป็นประธำน
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ขึน้ชือ่ว่ำ“ISH”	หรือ“ธำตุ	๓	เส้ำ”เกดิวงวน	มี“แก่นแกนตวัเองเฉพำะตวั” 

ขึ้น	มันก็ยังรวมตัวกันอยู่เป็นแค่“อุตุนิยำม”	ไปเท่ำนั้นเอง

 “อตุนุยิำม”พลังงำนในองค์ประกอบของมนัยงัไม่เป็น“เชือ้ชีวะ” 

ในตัวเอง

	 จนกว่ำ“ภำวะ	๓	เส้ำ	คอื	ISH”นี	้มนัรวมตวัเกำะกมุกนัเข้ำ

เป็นตัวมันเอง	 และมีเชื้อชีวะขั้น“อัตโนมัติ”ในควำมเป็น“ตัวตน” 

(self)แล้วโน่นแหละ	 	 จึงจะพัฒนำขึ้นเป็น“พีชนิยำม”	 และจะค่อย

พัฒนำเจริญเป็น“จิตนิยำม”ต่อไปในอนำคต

	 พลังงำนขั้น“พีชนิยำม”จะรู้จัก“ยึด”ธำตุอ่ืนมำเป็น“ตน” 

เท่ำที่ตน“รู้ธำตุ”ท่ีตนมีใน“สัญชำตญำณ”ของตนไว้เป็นตนเท่ำนั้น

(ISH	 หรือ	 ประธำน-สังขำร-สัญญำ)	 มันยังไม่ก�ำหนดยึดเอำ“อำกำร”	

เป็นสุขเป็นทุกข์	 หรือยังไม่มีอำกำรอยำกได้-อำกำรไม่อยำกได้มำ

ให้ตัวเองถึงขั้นต้องยื้อแย่งผู้อื่น	พืชยังไม่มี“ภำระ”นี้ในตน

	 “พีชนิยำม”มี“ภำระ”แค่ท�ำ“ควำมเป็นตน”ให้บริบูรณ์ตำม

องคำพยพของตนเท่ำนั้น	แม้จะ“สัมผัส”ธำตุใด	ที่มัน“ก�ำหนดรู ้”	

(สัญญำ)ว่ำไม่ใช่“ธำตุ”ที่มันจะน�ำมำเป็น“ตน”	 มันก็จะไม่เอำหรือ 

ไม่แย่งมำเป็น	“ตน”	ก็เท่ำนั้น	มันจึงไม่ชื่อว่ำเบียดเบียนหรือยังไม่

ชื่อว่ำเป็นภัยหรือไม่เป็นโทษแก่พืชอื่นใดหรือสัตว์อื่นใด	

	 พชืมนัจะมพีลงังำน“แม่เหลก็และไฟฟ้ำ”พอเหมำะกบัควำม

เป็น“พืช”ของมันเองแต่ละชนิด

	 จึงม“ีคดั”มำเป็นตนแต่ถ่ำยเดยีว	ส่วน	ควำมเป็น“พลงัผลกั” 

ก็จะยังไม่มี	จะมีเพียง“เลือกเอำมำเป็นตน”เท่ำนั้น	ยังไม่แย่งผู้อื่น	

ยังไม่ไปท�ำร้ำยท�ำลำยอื่นใดที่ไม่ใช่“ธำตุ”ที่ตนต้องใช้เป็นองคำพยพ
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ของตนเลย

	 นอกจำก“พลังเอำมำเป็นตน”ตำมสภำพแห่ง“พีชนิยำม” 

ของตน	มนัมมีำกกว่ำภำวะ“อุตนิุยำมหรอืพชีนยิำม”ทีม่นัม“ีพลงัผลกั” 

น้อยกว่ำ	 พลังผลักของ“พีชนิยำม”ก็จะผลักดันเอำสภำพของ 

“อตุนุยิำมหรอืพชีนยิำม”ทีไ่ม่มเีวทนำ	ซึง่มนัไม่ต่อสูเ้พ่ือตวัเองอยู่แล้ว 

มันก็ไม่พำตัวเองหลบเลี่ยง	อุตุนิยำมหรือพีชนิยำมที่ไม่มีพลังใดๆ

ป้องกันตนได้ยิ่งกว่ำ	 จึงจะจ�ำนนให้“พลังผลัก”ที่แรงกว่ำนั้นดัน 

จนกลำยเป็นสภำพที่ดูเหมือนถูกรุกรำนเอำได้	 แต่แท้จริงมันไม่มี	

“ธำตุรู้”ที่มี“เจตนำร้ำยหรือเจตนำดี”ใดๆในตัวเองเลย

	 “พชีนยิำม”จงึไม่เป็นภยัแก่ใครเหมอืนสัตว์	ท่ีมพีลังงำนแรง

ถึงขั้นเกเร	รุกรำน	จนเข้ำขั้นท�ำร้ำย	ท�ำลำยธำตุอื่นหรือชีวิตอื่น

	 พระพุทธเจ้ำสำมำรถทรงค้นพบ“ธำตุขันธ์ขั้นละเอียดของ

พลังงำน”ทั้งอุตุนิยำม-พีชนิยำม-จิตนิยำม”และท้ัง“กรรมนิยำม-

ธรรมนยิำม”อย่ำงรู้จกัรู้แจ้งรู้จริง	จงึทรงก�ำหนดทฤษฎีพทุธศำสตร์

ไว้ให้มนุษย์ปฏิบัติพิสูจน์“ควำมจริง”(ปำตุสัจจะ)	 ผู้ศึกษำจึงได้อำศัย

เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่ำนมำถึงทุกวันนี้	

	 ผู้ศึกษำจน“สัมมำทิฏฐิ”แท้ๆและปฏิบัติตำมค�ำสอนของ

พระพุทธเจ้ำอย่ำงสมัมำปฏิบตั	ิกจ็ะเกดิผลเป็น“ปัญญำ”และ“วิมตุ”ิ

 และสำมำรถรูจั้กรูแ้จ้งรูจ้รงิ“พลงังำนควำมฉลำด”ทีเ่รยีกว่ำ 

“ปัญญำ”	ว่ำแตกต่ำง(ลิงคะ)จำก“พลังงำนที่ฉลำด”แบบ“เฉกะหรือ

เฉกำ”ว่ำ	เป็นโลกุตระหรือเป็นโลกียะอย่ำง“สัมมำทิฏฐิ”แท้จริง

	 ปุถุชนคนใด“ฉลำด”จะฉลำดมำก	 ฉลำดยิ่งยอดแค่ไหน

กต็ำม	“ควำมฉลำด”นัน้ๆของ“ปถุชุน”(ผูห้นำผูม้ำกไปด้วยกเิลส)ล้วนเป็น
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ควำมฉลำดที่เรียกด้วยภำษำบำลีว่ำ	“เฉกะหรือเฉกำ”ทั้งสิ้น	

 ควำมฉลำด“ปถุชุน”ไม่ใช่“ปัญญำ”เลยในควำมเป็น“สัตวโลก”

ต้ังแต่แรกที่ธำตุ“จิตนิยำม”ได้ร่ำงเป็นคน	 แรกๆยังไม่ได้ศึกษำ 

เรียนรู้“ธรรมะ”ของพุทธอย่ำง“สัมมำทิฏฐิ”

	 จะไม่สำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในธรรมะ	“ปฏิจจสมุปบำท” 

ของพุทธเป็นอันขำด	ผู้นี้จึงมี“อวิชชำ”เป็นสำมัญ

	 อวิชชำ	ก็พำเกิด“สังขำร”	

 จงึไม่ม“ีควำมรู”้ทีส่ำมำรถปฏบิตั“ิอภิสังขำร	๓”ให้แก่ตนเอง 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	“ช�ำระกิเลส”ได้จริง	มำก่อนเลย

	 ผู้นี้ก็ยัง“อวิชชำ”	ท�ำ“บุญ”ไม่เป็น“บุญ”

 จนกว่ำจะศึกษำพุทธศำสนำให้“สัมมำทิฏฐิ”	 แล้ว“สัมมำ

ปฏิบัติ”กระทั่งพ้น“สังโยชน์	๓”	จนถึงขั้น“พ้นศีลลัพพตปรำมำส”ได้

จริง	จึงจะมี“มรรค”มี“ผล”เกิด“ปัญญำ”ขึ้นมำได้แท้

	 เห็นไหมว่ำ	“ปัญญำ”นั้นแตกต่ำงจำก	“เฉกำ-เฉโก”ที่เป็น

สัจจะแท้	กันขนำดไหน?

	 “ปัญญำ”คอือะไร?	เกดิได้อย่ำงไร?	อย่ำเพิง่รบีร้อน	ใจเยน็ๆ

อ่ำนตำมไปเร่ือยๆ	อำจจะวกๆวนๆ	อธบิำยยอกย้อนไปๆมำๆ	เพรำะ

มันมีแง่เชิงที่ละเอียดมำก(นิปุณำ)ก็จ�ำเป็น

	 อย่ำลืมว่ำ	“ปัญญำ”เป็น“โลกุตระ”นะ!!!

	 “ปัญญำ”ไม่ใช่“โลกียะ”เลย	แต่คนขี้โกง(เฉโก)ต่ำงหำก	มำ

ละลำบละล้วงเอำค�ำว่ำ“ปัญญำ”(ควำมรู้ท่ีรู้กิเลสและลดกิเลสได้)ไปใช้

แทนค�ำว่ำ	“เฉกำ”(ควำมฉลำดโกงทีล่ดกเิลสไม่เป็น)อย่ำงหน้ำไม่อำย	ไป

หลอกคนอื่น	หลอกคนที่อวิชชำ	หลอกสังคมคนโลกีย์เขำไปทั่ว	
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	 ศกึษำดีๆ 	แล้วจะรูว่้ำ	แท้ๆนัน้“ตวัเอง”	เตม็ไปด้วย“ปัญญำ”	

หรือเต็มไปด้วย“เฉโก”กันแน่	 สภำวะแห่งสัจจะมันจะบอกแจ้งแก่

เจ้ำของสภำวะที่มี“อำกำร”จริง

	 “ปัญญำ”เกิดอย่ำงไร?	ประกอบไปด้วย	อะไรบ้ำง?

	 กำรเกิดของ“ปัญญำ”นั้นเกิดจำกกำรปฏิบัติโดยมี“สติ- 

สัมปชัญญะ”รู้ตัวทั่วพร้อมมีกำรกระทบของทวำรภำยนอกและ 

จิตภำยใน	ก็จะเกิด“ควำมรับรู้ที่รู้สึก”(เวทนำ)ขึ้นมำ	แล้ว	“จิต”ตัวที่

ท�ำหน้ำที่“วิจัย”(ธัมมวิจัย)จะแยกแยะเอำเฉพำะ“อกุศลเจตสิก”ใน

ขณะ“สัมผัส”ทำงตำกับรูป	 หรือทำงหูกับเสียง-ทำงจมูกกับกลิ่น-

ทำงลิ้นกับรส	ทำงกำยกับโผฏฐัพพะ(สัมผัสภำยนอก)	และทำงมโนกับ

ธรรม(สัมผัสภำยใน)เท่ำนั้น	มำก�ำจัด	

	 ในขณะท�ำงำน“อำชีพอยู”่(มิจฉำอำชีวะมี	๕	:	กุหนำ,	ลปนำ,	เนมิต- 

ตกตำ,	นปิเปสกิตำ,	ลำเภนะ	ลำภงั	นชิคิงิสนตำ)น้ันแหละ	เรำจะต้องจบั“ตวัตน

ของกิเลส”ที่มันก�ำลังเกิดอยู่	เป็นตัวจริงหลัดๆ

	 ตวันีค้อื	“ตวัตน”(อตัตำ)แท้ๆของโจรจริง!	ด้วยปัญญำอันยิง่	

มีในปัจจุบันนั้นโต้งๆ	แล้วก�ำจัด“โจร”นี้ให้สิ้น“ชีวิตินทรีย์”	เป็น 

“อนัตตำ”(ไม่มีตัวตนเหลือเลยอย่ำงยั่งยืน)	ให้ได้

         (จบฉบับที่ ๓๑๙)
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ฉบับที่ ๓๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

	 ฉบับที่แล้ว	 ๓๑๙	 เรำได้วิจัยลึกเจำะละเอียดลงไปหำเนื้อ

จริงรำกแท้ของค�ำว่ำ“ปัญญำ”	มันหมำยถึง“ควำมรู้”หรือยิ่งเรียกว่ำ 

“ควำมฉลำด”ก็ย่ิงชัดย่ิงตรงถูกต้องนั้น	 มันเป็นไฉน?	 มันเกิดจำก

องค์ประกอบอะไรบ้ำง?	 แตกต่ำงจำก“เฉกะหรือเฉโก”ที่หมำยถึง	

“ควำมฉลำดเฉลียว”ของปุถุชนทั้งหลำยทั้งปวงอย่ำงไรกันแท้ๆ?

	 ในศำสนำพุทธถ้ำ“ธำตุรู้”พัฒนำเจริญขึ้นๆเข้ำขั้น“ฉลำด” 

ทีเ่ป็น“ควำมฉลำด”เรยีกได้ว่ำ“ปัญญำ”นัน้	ต้องเกดิอย่ำงม“ีสัมผสั” 

ของ“รปูกบันำม”	ต้องม“ีกำย”	ซึง่นัน่ก็คือ	“ธรรมะ	๒”ทีม่ปีฏกิริิยำ

ต่อกันอยู่	ไม่ใช่“ธำตุตัวเดียว”แต่มีอยู่“๒”เป็น“เทวะ”เสมอ

	 จะเป็น“ธำตุตัวเดียว”หรือเป็น“ธรรมะเดียว”ที่ชอบใช้ค�ำ

เรียก“เบี้ยวบำลี”กันไปว่ำมัน“ผุดเกิด”	หรือมีอะไรโผล่ขึ้นเอง	โดย

ไม่มี“เหตุ”	 ไม่มีที่ไปที่มำ	ไม่มีอิทัปปัจจยตำ	ไม่มีสัมผัสภำยนอก 

เช่ือมต่อเข้ำมำภำยใน ควำมเหน็แบบนีไ้ม่ใช่“สมัมำทฏิฐิ”แบบพทุธ

	 หรือแม้มีผัสสะภำยนอกก็เถอะ	 แต่กำรปฏิบัติไม่มี“ธรรม-

วิจัยในธรรมะ	๒”(เทฺว	ธัมมำ)	แล้วจัดกำรฆ่ำเฉพำะ“กิเลส”ใน“ธรรมะ	๒” 

ด้วย“ปหำน	๕”ให้เหลือแค่“ธรรมะ	๑”ไม่ได้	ก็ไม่ใช่“ปัญญำ”ที่รู้จัก

รูแ้จ้งรูจ้รงิ“ควำมจริง	ตำมควำมเป็นจริง”(พระไตรปิฎก	เล่ม	๑๐	ข้อ	๖๐:	

ทฺวเยนะ	เวทนำยะ	เอกสโมสรณำ	ภวันติ)
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พุทธแท้ผู้ปฏิบัติจะสามารถก�าจัดกิเลส

ใน“ธรรมะ ๒”ให้ดับส�าเร็จลงได้ 

เหลือ“ธรรมะ ๑”บริบูรณ์ ด้วย“ปหาน ๕” 

อย่างเป็นล�าดับลาด ลุ่ม เรียบ ไม่มีขรุขระ 

เหมือนฝั่งทะเล 

(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙ ปหาราทสูตร)
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	 ซึ่งมีควำมละเอียดเป็นล�ำดับอย่ำงน่ำมหัศจรรย์ยิ่งของ

ทฤษฎีแบบพุทธ

	 พุทธแท้ท่ีสัมมำทิฏฐิหำกเอำจริงเป็นผู้ปฏิบัติจะสำมำรถ

ก�ำจดักเิลสใน“ธรรมะ	๒”ให้ดับส�ำเรจ็ลงได้	เหลอื“ธรรมะ	๑”บรบูิรณ์	

ด้วย“ปหำน	๕”อย่ำงเป็นล�ำดับลำด	ลุ่ม	เรียบ	ไม่มีขรุขระ	เหมือน

ฝั่งทะเล(พระไตรปิฎกเล่ม	๒๓	ข้อ	๑๐๙	ปหำรำทสูตร)

 ซึง่มทีีต่ัง้แห่งกำรปฏบิตั(ิกรรมฐำน)	คอื	“เวทนำ”	โดยมสีมัผสั

เป็นปัจจัยของ“รูปกับนำม”	เวทนำจึงจะ“มี”(ตำมหลักปฏิจจสมุปบำท)

 เพรำะถ้ำไม่ม“ีสัมผสัเป็นปัจจยั”กไ็ม่ม“ีทีต้ั่ง”(ฐำน)ให้ปฏบิตัิ

ได้เลย	เพรำะ“เวทนำ”ไม่มี	แม้จะมี“ธำตุรู้”ของเรำเป็นประธำน

	 ปกติคนเรำทุกคนก็มี“เวทนำกับธำตุรู ้ที่เป็นประธำน” 

อันหมำยถึง	“กำย”นีเ่อง	อยูต่ลอดกำรปฏบิตั	ิ(พระไตรปิฎก	เล่ม	๙	ข้อ	๕๑-๙๐)

 โดยมี“สัญญำ”ก�ำหนดรู้	 ชนิดที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง	 สัมผัสทุก

สภำวะทั้งนอกและในตลอดสำยตำมล�ำดับหยำบ-กลำง-ละเอียด	

 ต้องมี“ธรรมะ	 ๒”สัมพันธ์สัมผัสกันอยู่	 เช่น	 ต้องเกิดจำก 

“ตำกระทบรูป”นั่นเอง	 หูกระทบเสียง”นั่นเอง	 จมูกกระทบกลิ่น” 

นั่นเอง	 ลิ้นกระทบรส”นั่นเอง	 ทั้งกำยที่กระทบสัมผัสภำยนอก 

แล้วก็“รู้อำกำร”นั้นด้วย“ธำตุรู้”ได้นั่นเอง	และกำยที่กระทบสัมผัส

ภำยใน	แล้วก“็รูอ้ำกำร”นัน้ด้วย“ธำตรุู”้ได้นัน่เองท่ีต้องม“ีธรรมวิจยั

สัมโพชฌงค์”	จึงจะ“ฉลำด”เข้ำขั้น“ปัญญำ”ได้

	 ไม่ว่ำจะอยู่ในขณะท�ำงำนอำชีพ(อำชีวะ)	 อยู่ในขณะมีกำร 

กระท�ำทุกอย่ำง(กัมมันตะ)	 อยู่ในขณะพูด(วำจำ)	ทั้งอยู่ในขณะนึกคิด

(สังกัปปะ)ก็ต้องมี“กำรสัมผัส”กันของทวำร	๖”	นั่นคือ	วัตถุภำยนอก	
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กับ“อำยตนะ”ภำยนอก	แล้วเกิดนำมธรรมภำยใน	ต้องกระทบกันม ี

“อำยตนะ”ภำยในท�ำงำนร่วมกันอยู่เสมอ(อำยตนะ	 ๖)ด้วยกระบวน- 

กำรของ“มรรค	อันมีองค์	๘”	และพร้อมด้วย“โพชฌงค์	๗”

 โดยเฉพำะต้องม“ีธมัมวิจยัสัมโพชฌงค์”	และ“สมัมำทฏิฐ”ิ	

ตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงระบไุว้ใน“องค์	๖”ของ“กระบวนกำร”ทีจ่ะเกดิ 

“ปัญญำ”ตำมพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘	ว่ำไว้

 “ควำมเฉลยีวฉลำด”หรอื“ควำมรู”้ทีถ่งึขัน้นับว่ำเป็น“ปัญญำ” 

จึงจะเกิดได้	ธรรมะของพระพุทธเจ้ำจึงจะถูกต้องครบถ้วน	จึงจะมี

มรรคผลสัมบูรณ์		ถ้ำท�ำ“จิตนิ่งๆ”เข้ำไปๆ	เกิด“ปัญญำ”ไม่ได้

	 ซึ่งต้องมี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”เป็นกิจหรือหน้ำท่ีส�ำคัญ

ท�ำงำนอย่ำงมีผล	โดยมี“สัมมำทิฏฐิ”เป็นประธำนของกรรมจึงจะ 

มีผล	ครบ“องค์	๖”	“ปัญญำ”ถึงจะเกิดได้ตำมค�ำสอนพระศำสดำ

	 และ“ธรรมวจิยัสมัโพชฌงค์”นัน้จะมกีำรแยกแยะวเิครำะห์

ถึงขั้นเจำะลึก(analyse)เข้ำไปในธรรมสัจจะกันทีเดียว	 ให้รู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริงกระทั่งถึงวิมุตินิพพำน	ปำนนั้น

	 จะไม่ใช่ท�ำกันแค่ผิวๆตื้นๆอยู่แค่กำรส�ำรวจสอบสวนหรือ

แค่ไต่สวนสืบสวนเรื่องรำว(investigation)เท่ำนั้น	เป็นแน่แท้

	 จึงจะเกดิ“ควำมรู”้หรอื“ควำมฉลำด”	เข้ำขัน้รูแ้จ้งใน“ธรรม

นยิำม	๕”กนัได้	แทงทะลรุูจ้กัรู้แจ้งรูจ้รงิ“อุตนุยิำม-พชีนยิำม-จตินยิำม-

กรรมนิยำม-ธรรมนิยำม”บริบูรณ์

 ต้องถึงขั้นปำนฉะนี้จึงจะสำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงหยั่งถึง

ควำมละเอยีดลึกล�ำ้ของธำตจุติ(จตินยิำม)	ว่ำแตกต่ำงจำกธำตพุชื(พชี

นิยำม)	แตกต่ำงจำกธำตุที่ยังไม่เป็นชีวะ	 ตั้งแต่ดิน,น�้ำ,ไฟ,ลม	ไป
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กระทัง่อำกำศ,ฤดูกำล,ดนิฟ้ำอำกำศ,สภำพแวดล้อม,อุณหภูม,ิภำวะ

ร้อนเย็น,ไออุ่น	 แม้กระทั่งถึงขั้นควำมเป็น“ระดู”(เลือดที่เป็นระดู	 คือ

ธำตุที่ไม่มีเชื้อชีวะแล้ว	 เป็น“อุตุนิยำม”แล้ว)ว่ำ	 เป็นธำตุอุตุ(อุตุนิยำม)

อย่ำงไร?	และเป็น“ธำตุ”ที่เกิดจำก“กรรม”(กรรมนิยำม)	ที่สุด“ธำตุ” 

หรือ“ธรรม”คือ	 ภำวะที่ทรงไว้ทรงอยู่	 ซึ่งยังเป็นปรำกฏกำรณ์ให้

รู้จักรู้แจ้งรู้จริง	 ต้องสัมผัสจึงจะเห็น,ต้องสัมผัสจึงจะได้ยิน,ต้อง

สัมผัสจึงจะได้กลิ่น,ต้องสัมผัสจึงจะได้รส,ต้องสัมผัสจึงจะได้รู้สึก

ภำยนอก,ต้องสัมผัสจึงจะได้รู้สึกภำยใน

	 ฉะนีเ้องจงึจะต้องม“ีธรรมะ ๒”หรอื“กำย”	คือ	“รูปกบันำม” 

กระทบกัน	สัมผัสกัน	จึงจะสังเครำะห์กันขึ้นเป็น“ปัญญำ”ขึ้นมำได้

	 จงึจะเกิด“กระบวนกำร”(process)ของกำรปฏบิตัธิรรมพทุธ

ถูกต้องบริบูรณ์	มีมรรคมีผลอย่ำง“สัมมำทิฏฐิ-สัมมำปฏิบัติ-สัมมำ

ปฏิเวธ”สัมบูรณ์ขึ้นได้

	 “ควำมรู”้โดยเฉพำะทีเ่รยีกว่ำ“ควำมฉลำด”จงึต้องเกดิจำก

กำรกระทบสัมผัสที่มีองค์ประกอบหรือองค์รวมของ“รูปกับนำม” 

ที่เรียกว่ำ	“กำย”	แล้วเกิด“ปฏิกิริยำ”กันขึ้นมีสภำวธรรมเป็น“รูป”	

เป็น“เวทนำ”	เป็น	“สัญญำ”	เป็น“สังขำร”	เป็น“วิญญำณ”

	 ผู้สำมำรถอ่ำน“อำกำร”ของ“รูป”ว่ำฉะนี้ๆคือ“รูป”อ่ำน	

“อำกำร”ของ“เวทนำ”ว่ำฉะนี้ๆ คอื“เวทนำ”	อ่ำน“อำกำร”ของ	“สญัญำ”

ว่ำฉะนี้ๆ คอื“สญัญำ”	อ่ำน“อำกำร”ของ“สงัขำร”ว่ำฉะนีค้อื“สังขำร” 

และอ่ำน“อำกำร”ของ“วญิญำณ”	ว่ำฉะนี้ๆ คอื“วิญญำณ”	และ“จติ-

เจตสิก”อื่นๆทั้งหลำยได้	คือ	ผู้ตีแตกแยกแยะ“เทฺว”เป็น

	 จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงควำมเป็น“สังขำร”
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	 แล้ว“จัดกำรปรุงแต่งสังขำรให้สัมมำ”(อภสิงัขำร)	ผูส้ำมำรถ 

“จัดกำรปรุงแต่ง”เป็นผล“สัมมำปฏิบัติ”ได้	นั่นก็คือ	จัดกำรจนเกิด	

“ปุญญำภิสังขำร”	หมำยควำมว่ำ	มีผลของ“บุญเป็นส่วนๆ”หรือม ี

“ส่วนบุญ”(ปุญญภำคิยำ)ในขณะท�ำกรรมใดๆ	“บุญ”ยังไม่“จบกิจ” 

จึงยังต้อง“ท�ำบุญ”อยู่	ยังเป็นผู้“ไม่สิ้นบุญ”

	 แต่ถ้ำ“บญุ”ท�ำหน้ำท่ีก�ำจัดบำปกระทัง่“หมดสิน้”ถำวรแล้ว 

“จบกิจ”ลงเมื่อใด	“บุญ”นั้นก็เป็นอัน“ไม่มี”ในตนหรือ“สูญไปหมด” 

เพรำะก�ำจัด“บำป”ก็ดี	หรือ“กิเลส”ก็ดี	หรือจะเรียกว่ำ“อกุศลจิต” 

ก็ตำม	หมดสิ้นไปจำกจิตตนแล้ว	บริบูรณ์

	 นี่คือ	“ปุญญปำปปริกฺขีโณ”แปลว่ำ“สิ้นบุญสิ้นบำป”

	 “บุญ”ก็เป็นอัน“ไม่มี”ในตนหรือ“สูญไปหมด”	เพรำะก�ำจัด 

“บำป”หมดสิ้นไปจำกจิตตนแล้ว	ก็เป็นอัน“จบกิจ”กำรปฏิบัติธรรม

 “หมดสิน้บญุหมดสิน้บำป”ภำษำบำล	ีคอื	“ปุญญปำปปรกิขฺโีณ”

	 กำรท�ำกรรมนั้นก็สำมำรถเลิก“มิจฉำอำชีวะ	๕	 -มิจฉำ 

กัมมันตะ	๓-มิจฉำวำจำ	๔-มิจฉำสังกัปปะ	๓”และสำมำรถ“ปรุงแต่ง

จิตนั้นให้กิเลสหรือบำปลดละได้”ด้วย“ปัญญำ”

	 กำรเกิด“ปัญญำ”จะได้จริงหำกปฏิบัติตำม“กระบวนกำร” 

(process)ที่พระพุทธเจ้ำทรงสอนไว้บริบูรณ์ทุกอย่ำง

	 “กระบวนกำร”นั้นมี“องค์	๖”ได้แก่	“ปัญญำ-ปัญญินทรีย์-

ปัญญำผล-ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมำทิฏฐิ-สัมมำอำริยมรรค 

อันมีองค์	๘”

	 นักปฏิบัติธรรมผู้สำมำรถปฏิบัติธรรมไป	“ธำตุรู้”ของตนก ็

“รูจ้กัรูแ้จ้งรู้จริง”ในรำยละเอยีดทีเ่ป็นไปตำม“กระบวนกำร”(process)
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ทีต่นปฏบิติัได้ผลช�ำระกเิลสจริง	ดงัว่ำนี	้ผูน้ัน้กม็“ีธำตรุู“้เจริญขึน้ๆ	

“ควำมรู้-ควำมฉลำด”อย่ำงนี้แหละ	ที่ชื่อว่ำ	“ปัญญำ”

	 ฉะนี้คือ	 กระบวนกำร“องค์	 ๖”เกิดผลตำมท่ีพระพุทธเจ้ำ

ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘

	 ดงันัน้	ค�ำว่ำ“ฉลำด”จึงต้องหมำยถงึ“ควำมรู้”ทีมี่“กระบวน-

ทศัน์”(paradigm)“สมัมำทฏิฐ”ิก่อน	แล้วจงึปฏิบตัติำม“กระบวนกำร” 

(process)ที่ประกอบด้วย“องค์ธรรม	๖”อันได้แก่	“ปัญญำ-ปัญญิน 

ทรย์ี-ปัญญำผล-ธมัมวจิยัสมัโพชฌงค์-สมัมำทฏิฐ-ิสมัมำอำริยมรรค 

องค์	๘”		ถึงจะเป็น“ปัญญำ”ถูกต้องของพุทธ

	 คนไทยไทยทุกวันนีไ้ด้พำกันหลงผิดว่ำ“ควำมรู”้หรอื“ควำม

ฉลำด”ของปถุชุนทัง้หลำยประดำมทีัง้หมด	เหมำว่ำเป็น“ปัญญำ”ไป

กันหมดแล้ว	ซึ่งที่จริง“ปัญญำ”เป็น“ควำมฉลำด”ของอำริยชน

	 ก็จะเห็นว่ำมันแตกต่ำงจำก“ควำมรู้”ก็ดี“ควำมฉลำด”ก็ดี	

ของปุถุชนทั้งหลำยประดำมีที่เรียกในภำษำบำลีว่ำ“เฉกะหรือ

เฉโก”อย่ำงมีนัยส�ำคัญมำกในกำรศึกษำศำสนำพุทธ

	 กำรจัดกำร“บำป”หรือกิเลสนั้นต้องมีพลังงำนท่ีเป็น“บุญ”	

ซึง่เป็นอ�ำนำจพเิศษอย่ำงยิง่ชนดิหนึง่	เกดิด้วย“กำรปรุงแต่งกนัข้ึน”	

เรยีกว่ำ“อภิสังขำร”	เรียกเตม็ค�ำก็คือ	“ปญุญำภสิงัขำร”	จงึจะเป็น

พลังงำนเข้ำไปท�ำลำย	“บำป”หรือ“กิเลส”ได้

	 “บุญ”ไม่ใช่“ทำน”	แต่“ท�ำทำน”ต้องพยำยำมให้เป็น“บุญ”

	 “บญุ”เป็นพลงังำนทีม่หีน้ำท่ีมำ“ก�ำจดั	“กเิลสหรือบำปหรือ

อกศุล”เท่ำนัน้	เสรจ็แล้วกห็ำยไปทันท	ีไม่เหลืออะไรอยู่เป็น“สมบตั”ิ

	 อำตมำก็คงจะพดูซ�ำ้แล้วซ�ำ้อกีวนอยูอ่ย่ำงนีอ้กีนำนเท่ำนำน	
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อย่ำเบื่อเลยนะ

	 ถ้ำนกัศกึษำหรอืผูป้ฏบิติัธรรมคนใดในศำสนำพทุธยังเข้ำใจ

ควำมเป็น“บุญ”หรือ“ปัญญำ”มิจฉำทิฏฐิอยู่	ก็ไม่มีวันจะรู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริง“ควำมเป็นวิมุติ”หรือ“นิพพำน”เป็นแน่นอน

	 ขอย�้ำซ�้ำซำกอีกว่ำ

	 “ปัญญำ”นั้นจะเกิดได้	ต้องประกอบไปด้วย“องค์	๖”	ได้แก่	

ปัญญำ-ปัญญนิทรีย์-ปัญญำพละ-ธมัมวจิยัสัมโพชฌงค์-สมัมำทฏิฐ ิ

-องค์แห่งมรรค	๘”	 ซึ่งเป็นหลักกำรที่ก�ำหนดไว้ชัดเจน	 แน่นอน	

เป็น“ศำสตร์”ของพุทธศำสนำโดยเฉพำะ	ไม่มีใน“ศำสตร์”อื่น	หรือ

ไม่มีในศำสนำใดๆเลย	นอกจำกพุทธ	“ปัญญำ”จึงไม่มีกันง่ำยๆ

	 กำรท�ำ“ทำน”ที่ไม่เกิด“บุญ”ก็เพรำะคนผู้น้ัน“ท�ำใจในใจ” 

(มนสิกโรติ)ของตนเองไม่ถ่องแท้	 เพรำะมี“กำรท�ำใจในใจของตน” 

(มนสิกำร)เป็นอย่ำงอื่น	ที่ไม่“ก�ำจัดกิเลสหรือก�ำจัดบำป”ของตนเลย	

ดีไม่ดีเพิ่มบำป-เพิ่มกิเลสด้วยซ�้ำ

	 จึงไม่เป็น“บุญ”เลย	ไม่ได้“บุญ”นั่นเอง

	 หรอืชดัๆกค็อื	ท�ำ“บญุ”ไม่เป็นผลอนัใด	เพรำะท�ำ“บญุ”แล้ว

ไม่มี“กำรลดกิเลส-ลดบำป”	จะท�ำทำนวัตถุ	จะให้ก�ำลังแรงงำน	จะ

ให้ควำมรู้	ให้ควำมคิด	ให้ควำมเห็นอะไรก็ตำม

	 ถ้ำท�ำแล้วไม่เป็นกำรก�ำจัดกิเลสหรือก�ำจัดบำป	 ก็ล้วน 

ไม่เป็น“บุญ”	หรือไม่ได้บุญเลย

	 ที่ว่ำกำรท�ำ“บุญ”ก็ไม่ใช่กำรท�ำ“ทำน”	เพรำะ“บุญ”(คือกำร

ช�ำระกิเลส)เมื่อผู้ใดท�ำ“บุญ”	ส�ำเร็จผล	นั่นคือ	“กิเลสหรือบำป”ถูก

ก�ำจัดออกไปจำกจติ	หำก“กเิลสหรอืบำปนัน้”ถูกก�ำจดั	แต่ยังไม่หมด	
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ก็หมำยควำมว่ำ	“กิเลสหรือบำป”มีส่วนที่ถูกก�ำจัดออกไปบำงส่วน	

จงึเรยีกว่ำ“ส่วนบญุหรือส่วนแห่งบญุ”	ภำษำบำลีกว่็ำปญุญภำคยิำ

หรือปุญญภำค

	 คือลดกิเลสได้บำงส่วน	ก�ำจัดบำปได้บำงส่วน	ยังไม่หมดไป

ทุกส่วนจนสิ้นเกลี้ยง

	 “ส่วนบญุหรอืส่วนแห่งบญุ”(ปญุญภำค	หรอืปญุญภำคยิำ)	จงึคอื	

“กิเลสหรือบำปลดไปหมดไปบำงส่วน”	ไม่ใช่ได้สมบัติอะไรขึ้นมำ

	 อย่ำหลอกลวง-หลอกต้มกันอยู่เลย

	 อย่ำเอำค�ำว่ำ	 “บุญ”	 หรือ“ท�ำบุญ”แล้วจะได้ลำภยศ

สรรเสริญสุข	หรือได้“กำม“	ได้“อัตตำ”	หรือได้ภพ-ได้ชำติ	หรือได้

วิมำนสวรรค์ใดๆ	พระพุทธเจ้ำไม่พำท�ำอย่ำงนั้น

	 “บุญ”ไม่ใช่“กำรได้”	

	 “บุญ”มีแต่“กำรเสีย”ออกไปๆๆๆ	ต่ำงหำก

 “บุญ”ไม่ท�ำ“สมบัติ”เด็ดขำด

	 “บุญ”มีแต่ท�ำ“วิบัติ”		“บุญ”เสร็จหน้ำที่แล้ว	“บุญ”	ก็ไม่มี

	 กิเลสสูญแล้ว	ก็ไม่มีบุญ	ต้องสูญ	จิตจึงจะเป็น“นิพพำน”

	 ถ้ำ“บุญ”ไม่รู้จักหมดสักที	แล้วจะ“นิพพำน”ได้ยังไง?!

	 ท�ำควำมเข้ำใจดีๆนะ	ไม่ใช่“ได้”อะไร!!

	 “บุญ”คอื“กำรลด-กำรท�ำให้หมดไป”	จน“สูญ”แล้วกไ็ม่มอีีก

	 “บุญ”ไม่ใช่“กำรมีขึ้น-กำรได้อะไรมำ”ไม่มีได้	มีแต่เสีย

	 “บำปหรือกิเลส”คือตัวกำรที่ท�ำชั่วท�ำทุกข์	 จึงต้องก�ำจัด 

“ตัวนี้”ไปให้สิ้นจำกจิตใจ	จึงจะมีแต่ดี	และไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข

 เมือ่“บำปหรอืกิเลส”หมดจำกจิตใจ	พลงัหรอือ�ำนำจทีเ่รยีกว่ำ 
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“บุญ”ก็เสร็จกิจ		“พลังงำน”ที่คือ“บุญ”ก็หมดไป	หำยไปทันที

	 ไม่มี“สมบัติ”ท่ีได้มำ	หรือมีอะไรสะสมเป็น“ตัวเป็นตน” 

ขึ้นมำ	มีแต่“บำปหรือกิเลส”สูญสิ้นไปจำกจิตของผู้ปฏิบัติ

	 ส่วน“จิต”ของผู้“หมดบุญ”	ก็ไม่มี“บำปหรือกิเลส”อีก

	 “จิต”ก็ว่ำงจำกบำปจำกกิเลสนิรันดร์	“บุญ”ก็จบกิจ

	 “จิต”ก็มีแต่สะอำด-ว่ำง-ปรำศจำกกิเลสเกิดกันอีกต่อไป	

	 นี่คือ“อรหันต์”แท้ๆ

	 นี่คือ	 จิตว่ำง-จิตสะอำด-จิตใส-จิตสว่ำง-จิตปภัสสร- 

จิตบริสุทธิ์

	 “จิต”ไม่เอำ“สมบัติ”อะไรอีกต่ำงหำก	จิตไม่ได้อะไรมำเป็น 

“สมบัติ”	มีแต่กิเลสหรือบำป,อกุศล“วิบัติ”ออกไปจำกจิตใจ

	 กำรปฏิบัติที่หลับตำท�ำจิตใจให้นิ่งลง	 ให้หยุดปรุงแต่ง	ให้

หยุดคิดหยุดนึก	ให้จิตอยู่เฉยๆ	ไม่ให้จิตมีกิริยำของจิตตำมสำมัญ

	 หรือท�ำให้“ไม่มีกรรม”	 หรือท�ำให้“กิริยำมันหยุด”	 มันไม่มี

กำรเรยีนรูส้ิง่ทีก่�ำจัดออก	แล้วก�ำจดัท�ำลำยส่วนน้ันสิง่น้ันออกไปให้

หมดสิน้เกลีย้ง	โดยไม่มีจติจะ“วิจยัธรรม”	ก็ไม่รูจ้กักเิลสเลย	เอำแต่

สะกดจิตเข้ำไปๆๆ	ก็ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอะไร	เอำแต่หยุด

	 “ธรรมวจิยั”ไม่ม	ีจติไม่ได้วจิยั	มแีต่มุง่สงบ	มุง่หยดุๆๆๆ	ไม่รู้

จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ตวักเิลส”	ซึง่เป็น“สกักำยะ”	เป็น“กเิลสตวัแรก”	เป็น 

“สงัโยชน์”ตวัที	่๑	แท้ๆ	กย็งัไม่รูจ้กั	แล้วจะได้ก�ำจดักเิลสกนัเมือ่ไหร่?

	 กำร“ก�ำจดักเิลส”	จงึต้องมอีำกำรของ“กรรม”	ของ“กริยิำ” 

ให้เหน็ว่ำแตกต่ำงไปจำก“จติ”ตวัประธำน	ต้องม“ีกริยิำของรปูกบันำม” 

เป็น“ธรรมะ	๒”
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	 คือ	“ธรรมะ	๑”เป็นประธำนคือ“ปัญญำ”	

	 ส่วนอีก“ธรรมะ	๑”เป็น“ตัวกิเลส”	เรำจึงจะเห็น“ตัวกิเลส”	

มำให้ก�ำจัด	 เพรำะมันของตนเองทั้ง	๒	ภำวะทั้งประธำนทั้งกิเลส

(ธรรมะ	๒	=	เทฺว)	จึงจะรู้แจ้งจริงว่ำ	นี้คือ	ภำวะ“กิเลส”	จ�ำเลยที่แท้

	 แล้วก็เร่ิมก�ำจัดจำกขั้นหยำบหรือขั้นต้นไปตำมล�ำดับ	 จน

หมดขัน้หยำบลดลงเหลอืกเิลสขัน้กลำง	และกเิลสข้ันปลำย	กก็�ำจดั

ต่อไปเป็นล�ำดับอย่ำง	มหััศจรรย์จริงๆ	

 และจะ“กำรก�ำจัด”(ปหำน)ได้ก็ต้องด้วย	“กรรม”ที่“สัมมำ

ทิฏฐิ”ไปตำมล�ำดับอย่ำงแสนมหัศจรรย์อีกแหละ	ซึ่งสำมำรถท�ำได้

ด้วยกำรเลิกจำกหยำบ“มิจฉำอำชีวะ	 ๕-มิจฉำกัมมันตะ	 ๓-มิจฉำ

วำจำ	 ๔”ภำยนอกก่อนตำมล�ำดับไปพลำง	 พร้อกับ“ก�ำจัด“มิจฉำ

สังกัปปะ	 ๓”พลำง	 ก็เร่ิมก่อ“อำริยภูมิ”และก�ำจัดสิ่งที่ต้องก�ำจัด 

มำด้วย	 กระท่ังสุดท้ำยเหลือเฉพำะ“มิจฉำสังกัปปะ”เองข้ัน“อรูป 

ภำยในที่ต้องก�ำหนดหมำยรู้ให้จริงอย่ำงเห็นๆ”(อัชฌังตังอรูปสัญญ	ี 

ปัสสติ)ตำม“วิโมกข์	๘	 ข้อ	๒”สุดท้ำยขั้นปลำย“มนำยตนะกับ

ธรรมำยตนะ”ท่ีเป็น“มโน”อรูปในภำยใน	 ก็ต้อง“ปรับแต่งจิต” 

(อภิสังขำร)นั้นให้กิเลสหรือบำปลดละได้	 ด้วย“กรรม”	คือ	ด้วย“กำร 

กระท�ำ”ทั้งนั้น

	 ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรปฏิบัติที่เพียงแต่ท�ำให้“อำกำรหรือ

กิริยำของทุกอย่ำงหยุดลงไปๆๆๆ”	 ท�ำให้ทุกอย่ำงอยู่นิ่งๆ	ท�ำให	้

“กรรม”ทุกอย่ำง	 “กิริยำ”ทุกอย่ำง	 “อำกำร”	ของทุกอย่ำง	นิ่งลง	

หยุดลง	อยู่เฉยๆให้ได้เท่ำนั้น	จนกระทั่งองคำพยพต่ำงๆไม่มีกิริยำ	

ไม่มีอำกำร	 ไม่มีกรรมใดๆได้	 ถ้ำอย่ำงนั้นมันจะ“ก�ำจัดตัวตนของ
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กิเลสออก	หรือก�ำจัดกิเลสตำยลง”ได้	อย่ำงไร?	ท�ำตรงไหน?

	 มันต้องม“ีธรรมวิจยั”ตำม“องค์ธรรม	๖”	จงึจะเกดิ“ปัญญำ”	

ซึ่งผู ้น้ันจะต้องมี“อัญญะ”	คือ“พลังงำนจิตที่ข้ำมโคตรปุถุชน” 

(โคตรภจิูต)จงึจะสำมำรถสะสม“โคตรภญูำณ”ไปตำมขัน้ตอนของพทุธ-

ศำสตร์	ศำสตร์หรือศำสนำใดไม่เร่ิมม“ีธำตรูุ้”เข้ำขัน้“อัญญะ”	ไม่ใช่	

“สัมมำอำรยิมรรค	ทีม่อีงค์	๘”	ศำสตร์หรอืศำสนำน้ันไม่มทีฤษฎี(ทิฏฐ)ิ 

ที่จะเกิด“โลกุตระ”ได้เลย	เพรำะไม่สำมำรถมี“ควำมรู้”ข้ำม	DNA	

จำก“เฉกะ”(ควำมฉลำดที่วนอยู่ใน“โลกียภูมิ”เท่ำนั้น)	มำเป็น“ปัญญำ”ได้

 เพรำะ“ศำสตร์หรอืศำสนำ”ใดๆกไ็ม่มี“สมัมำอำิยมรรค	อนัมี

องค์	 ๘”	ศำสตร์หรือศำสนำที่ไม่มีทฤษฎี(ทิฏฐิ)“มรรคอันมีองค์	๘” 

จึงไม่สำมำรถมี“ควำมรู้”ที่เรียกว่ำ“ปัญญำ”ได(้มีแต่ควำมฉลำดท่ีเรียก

ในภำษำบำลีว่ำ“เฉโก”เท่ำนั้น)	เพรำะ“ศำสตร์หรือศำสนำ”ที่ไม่มี“มรรค

อันมีองค์	 ๘”เป็นทฤษฎีส�ำคัญอันเอก	 ก็ไม่อำจจะมี“ปัญญำ”ที่ก่อ

เกิดจำกกำรปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยปฏิสัมพัทธ์ของ“องค์	๖”ได้

	 ส่วนผูส้มัมำทฏิฐนิัน้จะสำมำรถปฏบิตัธิรรมไป	“ธำตรุู”้	ของ

ตนก็“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ในรำยละเอียดท่ีเป็นไปตำม“กระบวนกำร” 

(process)ที่ตนปฏิบัติได้ผลช�ำระกิเลสจริง	 ดังว่ำน้ี	 ผู้นั้นก็มี“ธำตุรู้” 

เจริญขึ้นๆ	“ควำมรู้-ควำมฉลำด”อย่ำงนี้แหละ	ที่ชื่อว่ำ	“ปัญญำ”

	 ย�้ำอีกว่ำ“ปัญญำ”จะเกิดได้	ต้องประกอบไปด้วย“องค์	๖”	

ได้แก่	 ปัญญำ-ปัญญินทรีย์-ปัญญำพละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์- 

สัมมำทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค	 ๘”	 ซึ่งเป็นหลักกำรที่ก�ำหนดไว้ชัดเจน	

แน่นอน	เป็น“ศำสตร์”ของพุทธศำสนำโดยเฉพำะ	ไม่มีใน“ศำสตร์” 

อื่น	หรือไม่มีในศำสนำใดๆเลย	นอกจำกพุทธ



41คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 และที่ส�ำคัญมำกยิ่งๆก็คือ	ภำษำค�ำว่ำ	“ปัญญำ”นี้	เป็น“ธำตุรู้

หรือควำมรู้”ที่เกิดขึ้นพิเศษในศำสนำพุทธเท่ำนั้น	 พระพุทธเจ้ำ 

ทุกพระองค์เป็นเจ้ำของโลกุตรธรรม(ธรรมสำมี)นี้

	 เป็นต้นตระกูลพุทธเองท่ีมกีำรตรสัรูเ้องโดยชอบ(สัมมำสมัพุทโธ) 

หนึ่งเดียวต้นเผ่ำพันธุ์เป็นของตนเอง	ท�ำเอง	เกิดเอง	เป็นเอง	พึ่ง

ตนเอง	ด้วย“กรรม”	คือ	ตนเองท�ำด้วยตนเองเป็นของตนเอง-เป็น

ทำยำทรับมรดกของตนเอง-ตนพำเกิดตนพำเป็นเอง-จึงเป็นพันธุ์

เป็นตระกลูของตนเองไม่แปรเป็นอืน่ไปจำกตระกลูนีอ้กีแล้วเด็ดขำด

นิรันดร	มีแต่จะ“สูญ”	ด้วยกำรท�ำปรินิพพำนเป็นปริโยสำน

	 ซึ่งก็ด้วยกำรตัดสินใจของตนเองเป็นที่สุดท้ำยอีกแหละ	

แล้วก็“ดับสูญ”นิรันดร์	

	 “จิตนิยำม”โลกุตระนี้	 จึงไม่ใช่“ธำตุรู ้”สำมัญท่ัวไป	 ท่ี 

หมำยถึง“ควำมฉลำดเฉลียว”ของจิตนิยำมผู้สำมำรถ“รู ้”อะไร 

ต่ออะไรไปทั้งหมดในโลกีย์ทั้งหลำยได้สำรพัดมำกมำย

	 นั่นมันยังคือ	 ผู้เฉลียวฉลำดที่รู ้ยิ่งดียอด	 ของ“โลกียะ” 

อยู่เท่ำนั้น

	 ซึ่งยังไม่ใช่	 DNA	 ของ“ควำมฉลำด”ที่ผู้มีธำตุรู้เปลี่ยน

ตระกลูปุถชุน	ไปเป็น“อญัญะ”เข้ำเขตโลกตุระแห่งอำรยิชนได้ส�ำเรจ็	

พ้นจำก“เฉกะ”แห่งตระกูลปุถุชนกันจริงๆ

	 แต่ตอนหลังมำถกูคนทัง้หลำยทัว่ไปยดึเอำค�ำว่ำ	“ปัญญำ” 

มำใช้แทน“เฉกะ-เฉโก”กันจนกระทั่งคนลืมค�ำว่ำ	“เฉกะ-เฉโก” 

ที่เป็น“ควำมฉลำดของโลกียะ”เองแท้ๆ	ไปเสียนี่		เลยส�ำเร็จเสร็จ

สมใจโลกียะ	แต่โลกุตระเสื่อมไปๆๆ



42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 คนผูท้ัง้หลงผดิทัง้เจตนำเอำค�ำว่ำ	“ปัญญำ”ไปใช้กบั“ควำม

ฉลำดเฉลยีว”ทัว่ไปของโลกย์ี	แทน“เฉกะ”	ต่ำงได้หลงยึดกนัมำนำน

จนกระทัง่ตำมหำจดุเริม่ต้นแห่งร่องรอยของควำมเพีย้นไม่ได้	เพรำะ

มนัได้ด�ำเนินกำรกันมำนำน	ค่อยๆกลบ-ค่อยๆกลนื	แล้วเลอืนๆๆๆๆ	

นำนแสนนำนจนยำกที่จะสืบค้นหำ“จุดต้น”ได้

	 โลกุตระแยก“ควำมรู้หรือควำมเฉลียวฉลำด”ออกเป็น	 ๒	

นัยส�ำคัญชัดเจน	แม่นคม	ลึกล�้ำ	ละเอียด	แน่แท้	

	 แต่โลกียะแยก“ควำมเฉลียวฉลำด”ออกเป็น“โลกียะกับ

โลกตุระ”ไม่ได้	เฉพำะโลกุตระเท่ำนัน้ท่ีแยก“ควำมเฉลยีวฉลำด”ออก

เป็น“สองชนิด”(แยกเทฺวออก)ซึ่งมีนัยส�ำคัญชัดเจนยิ่ง	แยกสองอย่ำง

นั้นคือ	 “ฉลำด”อย่ำงหนึ่งเป็น“โลกียะ”(เฉกะ)	 และแยก“ฉลำด” 

อีกอย่ำงหนึ่งนั้นเป็น“โลกุตระ”(ปัญญำ)	เห็นจริงมีจริงยืนยันได้

	 ที่ก�ำลังอธิบำยนี้	 ไม่ได้ก่อควำมแตกแยกดอกนะ	มีแต่

วิชำกำรแท้ๆ	และไม่ใช่กำรยก	ว่ำ	“โลกุตระสูง”	แล้วกดข่ม“โลกีย์”	

ว่ำต�่ำเป็นอันขำด	

	 แต่เป็น“ควำมจรงิ”แท้ๆ	ที“่โลกตุระ”	ก“็จรงิใจ”กบัภำวะที่

ตนเห็นจริงใน“ควำมเป็นโลกุตระ”	เช่น	เห็นจริงว่ำ	คนที่ไม่แย่งไม่

ยึดเอำควำมรวยน้ัน	 มีประโยชน์ต่อสังคมกว่ำคนท่ียึดที่แย่งเอำ

ควำมรวย	หรือกำรขำดทุนของเรำคือก�ำไรของเรำ	เป็นต้น

	 มันคือ“ควำมรู้ที่จริงใจ”	เป็นปัญญำ

	 ทัง้ๆทีโ่ดยท่ัวไปปกติสำมญัของมนษุย์ในโลกท้ังหลำยทัง้ปวง

หรอืส่วนใหญ่แล้ว	จะเหน็หรอืเข้ำใจว่ำ	“ควำมรวยหรือคนรวย”	น้ัน

เจริญกว่ำ“ควำมจนหรือคนจน”เป็นธรรมดำ



43คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 แม้แต่จะเข้ำใจว่ำ“ขำดทนุของเรำคอืก�ำไรของเรำ”	คนโลกยีะ 

ก็เข้ำใจไม่ได้		ซึ่งมันก็เป็นธรรมดำสำมัญของคนโลกียะ

	 แต่คนโลกุตระน้ันเข้ำใจได้ดีแท้	 ทั้งเห็นอย่ำงรู้จักรู้แจ้ง 

รู้ด้วย“ควำมจริงที่ใจตน”จริงๆ

	 ซึง่มนัม“ีใจทีจ่รงิ”ทีเ่ป็น“ใจแท้ๆ”อนัม“ีอำกำรจริง”ในใจเรำ	

และมันมี“ตัวรู้คือปัญญำ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงชัดเจนอีกด้วยใน“ควำม

จรงิ”นัน้ว่ำ	มำเป็น“คนจน”นัน้ควรเป็นยิง่กว่ำไปเป็น“คนรวย”	หรือ

เรำมำเป็น“คนขำดทุน”นั้นควรกว่ำไปเป็น“คนเอำก�ำไร”

	 เพรำะ“โลกตุระ”จะมคีวำมรูท้ีช่ดัเจนในใจไปถึง“จิต-เจตสิก- 

รูป-นิพพำน”	รู้ชัดเจนในควำมแตกต่ำงกัน

	 โดยเฉพำะควำมเป็น“ปัญญำ”กับ“เฉกะ”

	 และ“โลกุตระ”จะสำมำรแยกควำมเป็น“พลังงำน”ทั้งที่

เป็น“อุตุนิยำม-พีชนิยำม-จิตนิยำม-กรรมนิยำม-ธรรมนิยำม”ได	้

อย่ำงเป็น“ปรมัตถสัจจะ”(สัจจะขั้นสูงสุด)กันจริงๆ	จึงมีนิพพำน

	 ซ่ึงสำมำรถท�ำ“จิตนิยำม”ของตนให้มี	 “คุณธรรมที่วิเศษ” 

(อตุตริมนสุสธรรม)	นัน่คือ	ท�ำ“จิต”ของตนส่วนหนึง่ให้เป็น“พชีนยิำม”	

ที่เป็นพลังงำนไม่มีโทษภัยแก่ใครเลย	 โดยกำรก�ำจัด“เวทนำเก๊” 

ดับสนิทไปได้แล้วอย่ำงถำวรยั่งยืนตลอดกำล	จริงแท้แน่แท้

	 “จิตที่เป็นพีชนิยำม”ก็เป็นส่วนหน่ึง	 	 กับอีกส่วนหนึ่งก็ยัง

เป็น“จิตนิยำม”อยู่	 แถมเป็นประโยชน์เต็มใจสร้ำงสรรช่วยเหลือ 

ผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจจริงใจ

	 “จิต”นี้จึงพัฒนำเป็น“สัมประสิทธิ์”(coefffiicient)ที่วิเศษ	เป็น 

“ธรรมะ	๒”เทฺว	ธัมมำ	แบบโลกุตระ



44 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 โดยส่วนท่ีเป็นอย่ำง“พีชนิยำม”นั้นคือ	พลังงำนท่ีสร้ำง

ตนเองให้มคีวำมเป็นตนเองอยูเ่ท่ำนัน้	ซึง่เป็น“ตนเอง”ทีไ่ม่เบียดเบียน

ใคร	 ไม่เป็นภัยเป็นโทษแก่ใครเลย	ดั่ง“พีชนิยำม”	ก็สร้ำงได้อย่ำง

แขง็แรงเป็น“ส่วนเตม็ทีค่งที”่	แล้วท�ำหน้ำทีไ่ปกบัควำมเป็น	“ปัญญำ

อันยิ่ง”ของตน	นี่คือ“ตัวคงที่”(static)

	 และยงัมี“จิตนิยำม”ส่วนท่ีเหลือท่ีเป็น“ตัวแปร”	พลงังำนที่

เป็นแรงเคลื่อน(dynamic)	ท�ำงำนร่วมอยู่กับ“ตัวคงท่ี”เป็น“ธรรมะ	 ๒” 

(สัมประสิทธิ์	=	coefffiicient)	ซึ่งยังเป็นพลังงำนสำมำรถสร้ำงสรรได้อีก	

ช่วยผู้อื่นยิ่งขึ้นๆ		ก็ล้วนคือ“จิต”ส่วนเกินจำกที่เรำได้ท�ำจิตเรำให้มี

คณุภำพ“พีชนยิำม”เสรจ็แล้ว	และสำมำรถรูจั้กรู้แจ้งรู้จริงควำมจรงิ

ทัง้“สมมตุสิจัจะ”	ทัง้“ปรมตัถสจัจะ”ว่ำ	“เป็น“คนจน”นัน้ควรเป็นยิง่

กว่ำไปเป็น“คนรวย”	หรอืเรำมำเป็น“คนขำดทนุ”น้ันควรกว่ำไปเป็น 

“คนเอำก�ำไร”	คนจนกับคนรวยจึงจะอยู่ด้วยกันเป็นสุข“สงบ”

 “คนจน”จงึมส่ีวนเหลอืส่วนเกนิสละให้ผู้อืน่หรอืให้“คนรวย”ได้

	 กำรเสียสละเพื่อผู้อื่นนั้นจึงควรเป็นกว่ำ	ประเสริฐกว่ำโลภ

มำให้ตน	 เมื่อตนก็เพียงพอ	 พึ่งตนเองได้	 เหลือจำกที่ตนกินตนใช้

แล้ว	ส่วนเกินก็ควรเสียสละแก่ผู้อื่น	ไม่ควร	กักตุนไว้ด้วยควำมโลภ	

มันเห็นแก่ตัวเปล่ำๆ	แน่ๆ	จึงจะไม่เป็นเศรษฐกิจที่เห็นแก่ตัว	ซึ่งไม่

งอกเงยไปเผื่อแผ่แก่ส่วนรวมจริงชัดๆ

	 เพรำะใน“สมมุติสัจจะ”เรำก็ไม่ไปแข่งแย่งคนอื่น	 เลือก

เอำกำรมน้ีอยกว่ำเขำ-เอำน้อยกว่ำเขำดกีว่ำอยูแ่ล้ว	กไ็ม่ไปแย่งชงิ	

ก็ไม่เป็นศัตรูอย่ำงใดกับใครเลย	 เรำคือผู้สงบแล้ว	 ด้วยประกำร

อย่ำงนี้	มันดีจริง	ใช่มั้ย?



45คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 ด้ำน“ปรมตัถสัจจะ”คอื	จติใจของเรำ	กเ็ป็นเช่นนี	้ไม่เสแสร้ง	

ไม่ต้องฝืนใดเลย	ไม่ต้องกดข่ม	เรำยินดีเป็นเช่นนี้เองอย่ำงเต็มใจมี

เพียงน้อยๆ	ยินดีเป็นคนจน	แม้ตนจะจนถึงขั้น“สูญ”	ก็สุขใจอยู่กับ

หมู่สงัคมอบอุน่ท่ีเก้ือกูลกัน	เพรำะคนในหมูก่ลุม่สงัคมสำธำรณโภคี

ก็มีจิตใจเหมือนเรำ	 แม้บำงคนจะยังมีกิเลสมำกกว่ำเรำ	 เขำก็เป็น 

ผู้พำกเพียรอยู่จริง	ที่ฝึกขัดเกลำตัวเองอยู่อย่ำงเป็น“ปัญญำ”

	 “ปัญญำ”ของเรำเป็นเช่นนี้จริงๆ

 ซึง่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ควำมจรงิ”ชนดินีอ้ย่ำงซ่ือสตัย์จำก“สงัคม

จริง”ท่ีมีจริงเป็นจริงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้	และยืนยันควำมเป็นจริง	 อัน

ม่ันคงถำวรยั่งยืนตลอดตั้งแต่เรำเริ่มมี	 เริ่มเป็นจำกอดีตมำจนลม

หำยใจเฮอืกน้ี	แถมมีอตัรำกำรก้ำวหน้ำไปกับกำละมำตลอดอีกด้วย	

มันยืนยันพิสูจน์“ควำมจริง”ชนิดนี้อยู่โต้งๆ	 ในโลกแม้กำละที่ใกล้

กลียุคปำนนี้ก็ยังมีสังคมชุมชนสำธำรณโภคีได้

 เพรำะชำวโลกตุระมคีวำมสำมำรถแยก	“ควำมฉลำดเฉลยีว” 

ออกเป็น	๒	แบบได้แท้

	 ส่วนโลกียะมี“ควำมเฉลียวฉลำด”แบบเดียวชนิดเดียว

เท่ำนั้น	นั่นคือ	“ฉลำดมำกที่สุด-สูงสุดๆในควำมเป็นอัจฉริยะ”แล้ว

ไล่ล�ำดบัลงไปหำ“ฉลำดน้อยลงๆๆๆ”	กระทัง่ถงึ“น้อยทีส่ดุแห่งทีส่ดุ”	

แล้วเรียกภำวะน้อยสุดๆนี้ว่ำ“โง่เง่ำดักดำนที่สุด”	..ก็มีเท่ำนี้

	 น่ันกค็อื	ควำมเป็น“โลกียภมู”ิสำมญัปถุชุนจะมีควำมฉลำด

แบบ“เฉโก”อยู่อย่ำงนี้	เท่ำนี้	ยังไม่มี“ปัญญำ”ที่เป็น“โลกุตรภูมิ”

	 แต่คนทั้งหลำยในโลกได้“หลงผิด”ไปกับ“ควำมเฉลียวฉลำด” 

อย่ำงไม่รู้ประสีประสำ(คือไม่รู้จริงในทั้งภำษำทั้งเนื้อแท้ของสัจจะนั่นเอง) 



46 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

หลงผิดว่ำ	“ปัญญำ”กแ็ปลว่ำ	“ควำมฉลำด”สำมัญท่ัวไป	จงึน�ำภำษำ

ค�ำว่ำ“ปัญญำ”	ซึง่เป็น“ควำมเฉลียวฉลำด”ชนดิพิเศษทีเ่ป็น“ควำม

เฉลียวฉลำดของคนโลกอื่น”(อัญญะ	แปลว่ำ	อื่น)	เป็นโลกใหม่แท้ๆ	คือ 

“โลกุตระ”	แต่น�ำไปใช้เป็น“เฉโก”ของ“โลกเก่ำ”ที่ชื่อว่ำ“โลกีย์”แล้ว

	 ซึ่ง“โลกุตระ”นั้นเป็น“ควำมฉลำด”ท่ีต่ำงกันคนละขั้วกลับ

กันกับ“ควำมฉลำดแบบคนโลก“โลกียะ”

	 ที่ได้ชื่อว่ำ	“โลกอื่น”	เพรำะ“ธำตุรู้”หรือ“จิต”ของคนผู้นั้น

เกิด“ควำมรู้ใหม่”ที่ฉลำดชนิด“อื่น”		ต่ำงจำก“ควำมฉลำดโลกีย์”

	 ปุถุชนธรรมดำนั้นทุกคนมี“ควำมรู้หรือควำมฉลำด”เรียกว่ำ 

“เฉกะหรือเฉโก”ท้ังนั้น	 แม้จะฉลำดมำกมำยถึงข้ันนับว่ำ“ปรำชญ์” 

นับว่ำเป็น“อัจฉริยะ”ปำนใดๆก็คือ	ผู้มี“ธำตุรู้”ที่เป็น“ควำมรู้”ที่

ฉลำดเฉลียวของ“โลกียภูมิ”อยู่นั่นเอง	ไม่มี“ควำมรู้ควำมฉลำด” 

ออกนอกไปจำกกรอบของควำมเป็น“โลกีย์”

	 คนโลกีย์ต้องได้ยินค�ำสอน“โลกุตระ”จำกพระพุทธเจ้ำหรือ

สตับรุษุว่ำ	เป็นค�ำสอนที“่ทวนกระแสโลกย์ี”(ปฏโิสตงั)	คือไม่ใช่“สขุนยิม”

	 นัน่คอื	“โลกีย์”ยังมแีต่ควำมรู้-ควำมฉลำด”ทีส่อนให้“สร้ำง

ควำมดี-ละชัว่”เท่ำนัน้	อนัคอื	“ท�ำกศุล-ละอกศุล”	ยังไม่ม“ีควำมรูอ้ืน่” 

(อัญญะ)	ที่พิเศษแบบใหม่เป็น“โลกุตรภูมิ”คือ	“ดับสุข-ดับทุกข์”

	 ซ่ึง“โลกตุรภูม”ินีเ้ป็นภูมจิติทีเ่กดิ“ธำตรูุ้”ตระกลูใหม่	หันทิศ

ตรงกนัข้ำมกบั“โลกีย์”	๑๘๐ องศำอย่ำงจริงใจ	แล้วต้ังหน้ำมุง่ลดละ

หรือ“ปหำน”กิเลสได้เป็น“พลังงำนวิเศษ”(อุตตริมนุสสธรรม)ที่

ประเสริฐฤทธิ์	ประจักษ์สิทธิ์สุดยอดอันติมะ

	 จึงมีภำวะ“อื่น”คือ“อัญญะ”	มีควำมฉลำดท่ีต่ำงไปจำก	



47คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

“ควำมฉลำดโลกีย์”	 ซึ่งเป็นคน“โลกใหม่”อันเป็น“โลกอื่น”เพรำะ

แตกต่ำงจำกโลก“โลกียะเก่ำ”	เป็นกำรเกิดของ	“ปรโลก”ที่แปลว่ำ 

“โลกอื่น”	ซึ่งเป็นโลกที่พระพุทธเจ้ำค้นพบ	ชื่อโลกนี้่คือ	“โลกุตระ”	

คือ“มนุษย์ต่ำงดำว”คนละโลกกับ“โลกียะ”

	 จึงต่ำงจำก“ปรโลก”ของชำวเทวนิยม	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	

เพรำะมัน“ต่ำงดำว”แบบใหม่	แบบ“โลกตุระ”	ท่ีนิยำมด้วย“ปัญญำ”

	 เป็น“ควำมฉลำด”แบบ“อ่ืน”(อัญญะ)ที่เฉลียวฉลำดตรงกัน

ข้ำมกับ“โลกีย์เก่ำ”กันอย่ำงเดินสวนทิศทำงกัน	๑๘๐	องศำทีเดียว

	 พระพุทธเจ้ำทรงน�ำค�ำว่ำ“อัญญ”นี้มำใช้กับ“โกณฑัญญะ” 

เป็นคนแรก	ซึง่เป็นผูเ้กดิ“ควำมรูส้กึอืน่”อกีชนิดหน่ึง	คือ“ควำมรู้สึก

ทีเ่ฉลยีวฉลำด”แตกต่ำงไปจำก“ควำมรูส้กึแบบโลกย์ี”ทีม่เีพยีงยนิด-ี

ยินร้ำยอยู่กับ“ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุข”เท่ำนั้น

	 “อัญญะ”จึงเป็น“ควำมรู้สึก”ที่กลับขั้วควำมรู้สึกโลกธรรม

             (จบฉบับที่  ๓๒๐)
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ค�าว่า “ปัญญา”นี้ คือ“ธาตุรู้หรือความรู้”

ที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ

เฉพาะของความเป็นพุทธเท่านั้น  

เป็น“บัญญัติ”ของพุทธแต่เดิมมา

  ไม่ใช่“ธาตุรู้”สามัญทั่วไป

ที่หมายถึง“ความฉลาดเฉลียว” 

ที่รู้อะไรต่ออะไรในโลกีย์
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ฉบับที่ ๓๒๑  เมษายน  ๒๕๖๐

	 ฉบบัทีแ่ล้ว	๓๒๐	เรำกไ็ด้วจัิยลกึเจำะละเอียดลงไปถงึควำม

เป็น“ปัญญำ”	ก็จะเห็นว่ำมันแตกต่ำงกับ“เฉกะ”อย่ำงไร?

	 “ปัญญำ”นัน้จะเกดิได้	ต้องประกอบไปด้วย“องค์		๖”	ได้แก่ 

ปัญญำ	-ปัญญนิทรย์ี	-ปัญญำพละ	-ธมัมวจิยัสัมโพชฌงค์	-สมัมำทฏิฐิ-

องค์แห่งมรรค	๘”	ซึ่งเป็นหลักกำรที่ก�ำหนดไว้ชัดเจน	แน่นอน	 เป็น 

“ศำสตร์”ของพุทธศำสนำโดยเฉพำะ	ไม่มีใน“ศำสตร์”อื่น	หรือไม่มี

ในศำสนำใดๆเลย	นอกจำกพุทธ

	 เพรำะศำสตร์หรือศำสนำใดๆก็ไม่มี	 “สัมมำอำริยมรรค 

อันมีองค์	๘”	ศำสตร์หรือศำสนำที่ไม่มีทฤษฎ(ีทิฏฐิ)“มรรค	อันมีองค์	 ๘” 

ก็ไม่สำมำรถมี“ควำมรู้”ที่เรียกว่ำ	 “ปัญญำ”ได้(มีแต่ควำมฉลำดที่เรียก

ในภำษำบำลีว่ำ“เฉโก”เท่ำนั้น)	เพรำะ“ศำสตร์หรือศำสนำ”ที่ไม่มี“มรรค	

อันมีองค์	๘”เป็นทฤษฎีส�ำคัญอันเอก	 จึงไม่สำมำรถมี“ปัญญำ” 

อันเกิดจำกกำรปฏิบัติที่เกิดปฏิสัมพัทธ์ของ“องค์	๖”	ได้				

	 และทีส่�ำคญัมำกยิง่ๆกค็อื	ภำษำค�ำว่ำ	“ปัญญำ”น้ี	คอื“ธำตุ

รู้หรือควำมรู้”ที่เกิดขึ้นในศำสนำพุทธเฉพำะของควำมเป็นพุทธ

เท่ำนั้น		เป็น“บัญญัติ”ของพุทธแต่เดิมมำ

	 ไม่ใช่“ธำตุรู้”สำมัญทั่วไป	 ที่หมำยถึง“ควำมฉลำดเฉลียว” 

ที่รู้อะไรต่ออะไรในโลกีย์ทั้งสิ้นทั้งหลำยได้มำกมำยสำรพัดไปหมด

	 แต่เป็น“ควำมฉลำดที่รู้โลกุตระ”ที่โลกีย์ยังไม่สำมำรถรู้
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	 ซึ่งตอนหลังมำถูกคนท้ังหลำยท่ัวไปยึดเอำค�ำว่ำ“ปัญญำ” 

ไปใช้แทน“เฉโก”เสีย	 จนกระทั่งคนลืมค�ำว่ำ“เฉโก”	 หลงเอำค�ำ

ว่ำ“ปัญญำ”ไปใช้กบั“ควำมฉลำดเฉลยีว”ทัว่ไปของโลกย์ีเสียจนตำม

หำจดุเริม่ต้นแห่งร่องรอยของควำมเพ้ียนไม่ได้	เพรำะมนัค่อยๆกลืน	

แล้วเลือนๆๆๆๆ	นำนจนยำกที่จะสืบค้นหำ“ที่ต้น”ได้

	 โลกุตระแยก“ควำมรู้หรือควำมเฉลียวฉลำด”ออกเป็น 

๒	นัยส�ำคัญชัดเจน	แม่นคม	ลึกล�้ำ	ละเอียด	แน่แท้

	 โลกียะไม่ได้แยก“ควำมเฉลียวฉลำด”ของ“เทฺว”ออกเป็น 

“โลกียะกับโลกุตระ”	 มีแต่โลกุตระเท่ำนั้นที่แยก“ควำมเฉลียว-

ฉลำด”ออกเป็น“สองชนิด”โดยเฉพำะ	แยกสองอย่ำงนั้นคือ	ฉลำด

อย่ำงหนึ่งเป็น“โลกียะ”	กับฉลำดอีกอย่ำงหนึ่งนั้นเป็น“โลกุตระ”

 ทีก่�ำลงัอธบิำยนี	้ไม่ได้ก่อควำมแตกแยกดอกนะ	เป็นวชิำกำร

แท้ๆ	และไม่ใช่กำรยกว่ำ	“โลกุตระสูง”	แล้วกดข่ม“โลกียะ”ว่ำต�่ำ	

เป็นอันขำด		มีแต่กำรกล่ำวสัจจะ	แยก“ควำมแตกต่ำง”ตำมสัจจะ

	 ซึ่งเป็น“ควำมจริง”แท้ๆ	ที่“โลกุตระ”	ก็“จริงใจ”กับ“ที่ตน

เห็นจริงกับ“ควำมเป็นโลกุตระ”	เช่น	เห็นจริงว่ำ	ควำมจนนั้นดีกว่ำ

ควำมรวย	ขำดทุนของเรำคือก�ำไรของเรำ	เป็นต้น	มันเป็น“ควำม

รู้ที่จริงใจ”	ท�ำควำมเข้ำใจ“ควำมเป็นจริงตำมควำมเป็นจริง”ดีๆ

	 ทัง้ๆทีโ่ดยท่ัวไปปกติสำมญัของมนษุย์ในโลกท้ังหลำยทัง้ปวง

หรือส่วนใหญ่แล้ว	จะเห็นหรือเข้ำใจว่ำ	“ควำมจนหรือคนจน”	นั้น

เจริญกว่ำ“ควำมรวยหรือคนรวย”ไม่ได้		

	 นัยส�ำคัญของ“ควำมจน”ที่พิเศษวิเศษยิ่ง	เขำไม่สำมำรถรู้

 แม้แต่จะเข้ำใจว่ำ“ขำดทนุของเรำคอืก�ำไรของเรำ”	คนโลกยีะ
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ก็เข้ำใจไม่ได้	ซึ่งมันก็เป็นธรรมดำสำมัญของคนโลกียะ

	 แต่คนโลกุตระนั้นเข้ำใจได้ดีแท้	 เห็นอย่ำงรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ในสัจจะอันวิเศษนี้	ด้วย“ควำมจริงใจ”จริงๆ

 ซึง่มันม“ีใจทีจ่ริง”ทีเ่ป็น“ใจแท้ๆ”อนัม“ีอำกำรจรงิ”และมนัมี 

“ตวัรูค้อืปัญญำ”รู้จกัรู้แจ้งรู้จริงชัดเจนอกีด้วยใน“ควำมจรงิ”นัน้ว่ำ 

มำเป็น“คนจน”นั้นควรเป็นยิ่งกว่ำไปเป็น“คนรวย”	หรือเรำมำเป็น 

“คนขำดทุน”นั้นควรกว่ำไปเป็น“คนเอำก�ำไร”

 เพรำะ“โลกตุระ”จะมคีวำมรู้ทีช่ดัเจนในใจไปถงึ“จิต-เจตสิก-

รูป-นิพพำน”	จึงเป็นควำมพิเศษที่วิเศษจริงๆ

	 และ“โลกุตระ”จะสำมำรถแยกควำมเป็น“พลังงำน”ทั้งที่

เป็น“อุตุนิยำม-พีชนิยำม-จิตนิยำม-กรรมนิยำม-ธรรมนิยำม”ได	้

อย่ำงเป็น“ปรมัตถสัจจะ”(สัจจะขั้นสูงสุด)กันจริงๆ

	 ซึ่งสำมำรถท�ำ“จิตนิยำม”ของตนให้มี“คุณธรรมที่วิเศษ”	

นัน่คอื	ท�ำ“จติ”ของตนส่วนหนึง่ให้เป็น“พชีนยิำม”ทีไ่ม่ม“ีเวทนำ	๒”	

ส�ำเร็จเพรำะก�ำจัด“เวทนำเก๊”	ดับสนิทไปได้แล้วอย่ำงถำวรยั่งยืน

ตลอดกำลจริงแน่แท้จำก“เวทนำแท้”	จนเหลือแต่“เวทนำแท้”

 แล้วยงัม“ีจตินยิำม”ส่วนท่ีเหลือท่ีเป็น“จติ”เป็น“ปัญญำอนั

ยิ่ง”ที่สำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงควำมจริงทั้ง“สมมุติสัจจะ”ทั้ง“ปรมัตถ-

สจัจะ”	ว่ำ“เป็น“คนจน”นัน้ควรเป็นย่ิงกว่ำไปเป็น“คนรวย”	หรอืเรำ 

“มำเป็นคนขำดทุน”นั้นควรกว่ำไปเป็น“คนเอำก�ำไร”

	 เพรำะใน“สมมตุสิจัจะ”กไ็ม่ต้องไปแข่งแย่งคนอ่ืน	เลือกเอำ 

กำรมีน้อยกว่ำเขำ-เอำน้อยกว่ำเขำดีกว่ำ	 เรำก็ไม่ไปแย่งชิง	 ก็ไม่

เป็นศัตรู	อย่ำงใดกับใครแล้ว	เรำคือผู้สงบแล้ว	เป็นสงบโลกุตระ
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	 ด้ำน“ปรมัตถสัจจะ”คือ	จิตใจของเรำ	ก็เป็นเช่นนี้จริง	ไม่

เสแสร้ง	ไม่ต้องฝืนใดเลย	ไม่ต้องกดข่ม	เรำยินดีเป็นเช่นนีเ้องอย่ำง

เต็มใจมีน้อย	 ยินดีเป็นคนจน	 แม้ตนจะจนขั้น“สูญ”	 ก็สุขใจอยู่กับ

หมู่สังคมที่อบอุ่นเกื้อกูลกันนี้	ซึ่ง“จน”แต่“อุดมสมบูรณ์”

	 “ปัญญำ”ของเรำเป็นเช่นนี้จริงๆ	จึง“สงบ”ที่อุดมสมบูรณ์

	 ซึง่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ควำมจริง”ชนดินีอ้ย่ำงซือ่สตัย์	และเป็น 

“สังคมจริง”ท่ีมีจริงเป็นจริงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่ำงมั่นคงถำวร

ยัง่ยนืตลอดตัง้แต่เรำเร่ิมมเีร่ิมเป็นจำกอดตีมำจนลมหำยใจเฮอืกนี้	

แถมมีอัตรำกำรก้ำวหน้ำไปกับกำละมำตลอดอีกด้วย

	 เพรำะชำวโลกตุระมีควำมสำมำรถแยก	“ควำมฉลำดเฉลยีว” 

ออกเป็น	๒	แบบได้	

	 ส่วนโลกียะมี“ควำมเฉลียวฉลำด”แบบเดียวชนิดเดียว

เท่ำนั้น	นั่นคือ	“ฉลำดมำกที่สุด-สูงสุดๆในควำมเป็นอัจฉริยะ”แล้ว

ไล่ล�ำดบัลงไปหำ“ฉลำดน้อยลงๆๆๆ”	กระทัง่ถงึ“น้อยทีส่ดุแห่งทีส่ดุ”	

แล้วเรียกภำวะน้อยสุดๆนี้ว่ำ“โง่เง่ำดักดำนที่สุด”	..ก็มีเท่ำนี้

	 นัน่กค็อื	ควำมเป็น“โลกยีภมู”ิสำมญัปถุชุนเป็นควำมฉลำด

แบบ“เฉโก”อยู่อย่ำงนี้	เท่ำนี้	ยังไม่มี“ปัญญำ”ที่เป็น“โลกุตรภูมิ”

 แต่คนท้ังหลำยในโลกได้“หลงผิด”ไปกบั“ควำมเฉลยีวฉลำด” 

อย่ำงไม่รู้ประสีประสำ(คือไม่รู้จริงในทั้งภำษำทั้งเนื้อแท้ของสัจจะนั่นเอง) 

หลงผิดว่ำ	“ปัญญำ”แปลว่ำ	“ควำมฉลำด”สำมัญทั่วไป	จึงน�ำภำษำ 

ค�ำว่ำ“ปัญญำ”	ซึง่เป็น“ควำมเฉลียวฉลำด”ชนดิพเิศษทีเ่ป็น“ควำม

เฉลยีวฉลำดของคนโลกอืน่”(อญัญะ	แปลว่ำ	อืน่)	โลกใหม่	คอื“โลกตุระ”	

เป็นโลกที่แตกต่ำงจำก“โลกเก่ำ”ที่ชื่อว่ำ“โลกีย์”แล้ว
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	 ซึ่งเป็น“ควำมฉลำด”ที่ต่ำงกันคนละข้ัวกลับกันกับ“ควำม

ฉลำดแบบคนโลก“โลกียะ”

	 นั่นก็คือ	โลกอื่น	ชื่อว่ำ“โลกุตระ”	ซึ่งเป็นโลก“อัญญะ”(อื่น)

นั่นเอง	หรือจะเรียกว่ำเป็น“ปรโลก”ก็ต้องมี“สัมมำทิฏฐิ”

	 “ควำมเฉลียวฉลำด”แบบ“อื่น”(อัญญะ)ที่เฉลียวฉลำดตรง

กันข้ำมกับ“โลกีย์เก่ำ”เพรำะควำมฉลำดเป็น“ปัญญำ”

	 พระพุทธเจ้ำทรงน�ำค�ำว่ำ“อัญญ”นี้มำใช้กับ“โกณฑัญญะ” 

เป็นคนแรก	ซึง่เป็นผูเ้กดิ“ควำมรูส้กึอืน่”อกีชนิดหน่ึง	คือ“ควำมรู้สึก

ทีเ่ฉลยีวฉลำด”แตกต่ำงไปจำก“ควำมรูส้กึแบบโลกย์ี”ทีม่เีพยีงยนิด-ี

ยินร้ำยอยู่กับ	“ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุข”เท่ำนั้น

	 เป็น“ควำมรู้สึก”ที่กลับข้ัวหรือ“ทวนกระแส”(ปฏิโสต)กับ 

“ควำมรู้สึกโลกียธรรม”	โดย“จิตใจ”ได้กลำยมำเป็นผู้“ไม่รู้สึกยินดี-

ยินร้ำย,ไม่รู็สึกชอบ-ไม่ชังควำมเป็น“ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุข” 

คอื	มจีติกลำงๆ”	ไม่เกดิอำกำรสขุ-อำกำรทกุข์”กบั“ลำภ,ยศ,สรรเสรญิ, 

โลกียสุข”ได้จริง	ภูมิจิตเปลี่ยนเป็น“ผู้อยู่กับโลกธรรม	 ๘”ได้อย่ำงไม่

เกิดอำกำรสุข-ทุกข์อย่ำงแท้จริง

	 พระพุทธเจ้ำทรงเปล่งพระวำจำอุทำนว่ำ	“อัญญำสิ	วต	โภ	

โกณฑัญโญ”

	 ซ่ึงก็คือ	 พระพุทธเจ้ำทรงหย่ังรู้ในจิตใจของโกณฑัญญะ 

ว่ำ	 “จิตใจของโกณฑัญญะได้เกิด“จิตชนิดอ่ืน”จำกจิตชนิดเป็น 

“โลกียจิต”เก่ำเดิมของปุถุชนไปแล้ว	มี“ควำมเฉลียวฉลำด”อย่ำงอื่น	

ที่แตกต่ำงจำก“เฉโก”ไปเลย	เป็น“ควำมรู้”แบบ“อัญญำ”

	 “อญัญำ”จึงหมำยถึง“ควำมเฉลียวฉลำด”ชนดิ“อืน่”ทีแ่ปลก
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แตกต่ำงไปจำก“เฉกะหรือเฉโก”	คนละทิศ	คนละโลก

	 ผู้ที่มี“อัญญำ”	 ก็จะพัฒนำตนไปกับภูมิที่เป็น“อัญญำ”นี้ 

นั่นคือ	จะมี“สัญญำ”ไปกับกรรม(กำรกระท�ำ)ทั้งหลำยที่ปฏิบัติพัฒนำ

ก็จะเจริญขึ้นเป็น“ปัญญำ”ตำม“องค์	 ๖”ตำมทฤษฎีอันเอกของ

พระพุทธเจ้ำทุกพระองค์

	 “อัญญำ”ของศำสนำพุทธจึงหมำยถึง	“ควำมเฉลียวฉลำด

อย่ำงอื่น(อัญญำ)”ที่แตกต่ำงไปจำก“ควำมเฉลียวฉลำดแบบโลกีย์”

	 “โลกีย์”คือ	 ควำมฉลำดที่เรียกว่ำ	“เฉกะหรือเฉโกหรือ 

เฉกำ”	ยังไม่ใช่“ปัญญำ”นั่นเอง

	 “ปัญญำ”จงึเป็น“ควำมฉลำด”ชนดิ“อืน่”ทีม่คีวำมแตกต่ำง

จำก“ควำมฉลำด”แบบโลกย์ีคอื“เฉโก”ไปคนละโลก	เป็น“ควำมฉลำด” 

ที่เรียกตำมพระพุทธเจ้ำว่ำ	 แบบ“โลกุตระ”อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 ด้วย

ประกำรฉะนี้	

	 ซึง่ม“ีลกัษณะพเิศษ”แยกเป็น“อืน่”ไปจำก“ควำมฉลำดเก่ำ”	

จึงเป็น“อัญญะ”	คือเป็น“ควำมฉลำดอื่น-ควำมฉลำดแบบใหม่”	ที ่

“หมดสิ้นควำมเห็นแก่ตัว”	จริงๆแท้ๆ	แน่ๆ

	 “ควำมฉลำดแบบใหม่”ชื่อว่ำ“อัญญะ”น้ีจึงมีคุณธรรมที่

วิเศษเจริญจำกชั้นสำมัญข้ึนไปอีกจึง	เป็น“อุตตระ”จริงๆ	 ที่ถือว่ำ 

“เจริญ”	 พัฒนำมีคุณค่ำมีประโยชน์แก่ผู้อื่น	 แก่สังคม	 แก่โลก

จักรวำล	พ้นไปจำก“เห็นแก่ตัว”จริงๆ	แน่ๆ	ซึ่งแตกต่ำงจำก“ควำม

ฉลำดเก่ำ”แท้ๆ	ซึ่งหมดจำกควำมเห็นแก่“อัตตำ”แท้จริง

	 “อญัญะ”กจ็ะพฒันำเป็น“ปัญญำ”	โดยม“ีสญัญำ”ท�ำหน้ำที่

ก�ำหนดหมำยหรือส�ำคัญมั่นหมำยในภำวะ“รูป-นำม”ต่ำงๆแล้ว 
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ก่อตัวเติมอำกำร“เฉลียวฉลำด”ท่ีเป็น“โลกุตระ”	เจริญพัฒนำเพิ่ม

ขึ้นไปๆตำมล�ำดับๆๆๆๆ

	 “อัญญะ”ซึง่เป็น“ควำมฉลำดใหม่หรือควำมรู้แบบโลกตุระ” 

ทีแ่ตกต่ำงจำก“เฉกะ-เฉโก-เฉกำ”คนละตระกลู	จงึแยกเป็น“อ่ืน”ไป

อีก“ต่ำงหำก”	ก็เจริญใหม่	จำกแบบโลกียะ

	 ซึ่งเริ่มจำกอักษรตัวแรกคือ	 “ก”	 ก็เป็น“กัญญะหรือ

กญัญำ”อนัหมำยถึง	พลังงำนเพศหญิง	สำวน้อย	หรอืเดก็หญงิก่อน	

ฉลำดก็ฉลำดอย่ำงเพศหญิง	 ยังเป็น“เวทนำ”ที่เป็นเพศหญิง 

เพศหญิงยังเป็น“ตัวให้ก�ำเนิด”อยู ่	 ก็จะต้องปรับสร้ำงให้เป็น

เวทนำ“เพศชำย”แต่หนึง่เดยีวเท่ำนัน้	อย่ำงถำวรย่ังยืนอีกจนส�ำเร็จ

(ทฺวเยนะ	เวทนำยะ	เอกสโมสรณำ	ภวันติ)

	 ดงันัน้	ค�ำว่ำ“กัญญะ”นี	้เป็น“โลกีย์”อยูก่ไ็ด้	ถ้ำยงั“อวชิชำ” 

อยู่	 แต่ถ้ำสำมำรถเริ่มปฏิบัติให้“พ้นอวิชชำ”ได้	 เป็น“อัญญะ”	แม้ 

ตัวแรกก็แน่นอน	จิตนั้นเริ่มเป็น“โลกุตระ”

	 “อญัญะ”จงึเป็น“ควำมฉลำดโลกตุระ”	แรก	ตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำ 

โคตมะสำมำรถสร้ำงขึ้นในคนปุถุชนได้	 คือ	 ปุถุชน“โกณฑัญญะ” 

เป็นคนแรกของพระองค์(โกณฑ	คือยังไม่เจริญ)

	 ผู้มี“อัญญะ”จะเริ่มมี“ควำมรู้อำริยะ”ที่เป็น“โลกุตรธรรม” 

จรงิๆ	นัน่คอื	รูจ้กัรู้แจ้งรู้จริงใน“ธรรมะ	๒”(เทวฺ	ธมัมำ)ทีเ่ป็น“อตัตำ” 

(nucleus)หรือ“รูปกับนำม”	ซึ่งก็คือ	“กำย”

	 “รปูกบันำม”เป็น“ธรรมะ	๒”คอื	“ควำมเป็นกำย”(รปู=ภำวะ

ที่ถูกรู้)กับ“ควำมเป็นกำย”(นำม=ภำวะที่เป็นผู้รู้)นั่นเอง	ซึ่ง“กำย	๑”นั้น

คอื“รปู”เป็น	“สภำวะทีถ่กูรู”้(object)	และอกี“กำย	๑”กค็อื“นำม”เป็น
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สภำวะของ“ตัวผู้รู้”(subject)	 โดยเฉพำะควำมเป็น“กำย”จะต้องม ี

“นำม”ประกอบอยู่ด้วยเสมอ		ขำดไม่ได้

	 เมื่อใดส่วนที่เป็น“กำย”ขำดควำมมี“ธำตุรู้”ไป	 เหลือเพียง	

“ธำตวุตัถ”ุหรอื“ธำตทีุไ่ม่มี“ธำตรูุ้”	เมือ่นัน้ส่วนนัน้กไ็ม่ชือ่ว่ำ“กำย”

	 เพรำะส่วนนัน้ไม่มคีวำมเป็นจติร่วมอยูด้่วย	เช่น	ผูใ้ดเข้ำใจ

ว่ำ	“กำย”คือ	“ธำตุของมหำภูต”เท่ำนั้น	ที่เป็นแค่ดิน	แค่น�้ำ	แค่ลม	

แค่ไฟ	หรือแค่องค์ประกอบของดิน-น�้ำ-ลม-ไฟ	เท่ำนั้น	 ไม่มีควำม

เป็น“นำมธรรมหรือธำตุรู้”ร่วมอยู่ด้วย	ผู้นั้นก็“มิจฉำทิฏฐิ”

	 ผู ้นั้นปฏิบัติธรรมของพุทธล้มเหลวแน่	 ย่ิงกว่ำแน่	 ไม่

สำมำรถจะ“รูธ้รรมะ”บริบรูณ์	ถูกพทุธธรรมครบถ้วน	หรอืถงึขัน้สงู

ส�ำเร็จได้แน่ๆ

 หำกใครมี“ควำมรู”้เช่ือแต่ว่ำ	“กำย”น้ันต้องไม่ม“ีจติ”	ควำมเป็น 

“กำย”มีแต่“วัตถุ”	ผู้นั้น“มิจฉำทิฏฐิ-มิจฉำปฏิบัติ”ทันที

	 ทกุวนันีภ้ำษำค�ำว่ำ“กำย”	มนักลำยมำเป็นภำษำไทยไปแล้ว

อย่ำงสนิทสนม	 และค�ำว่ำ“กำย”ก็ได้เข้ำใจผิดไปแล้วคือหมำยถึง	

“ร่ำง”ภำยนอกของคนเท่ำนั้นด้วย	คนต้องมีทั้ง“ร่ำง”ทั้ง“จิต

	 ก็เกิดจำกควำมเข้ำใจผิดเพี้ยนทำงพุทธศำสนำน่ันเอง 

เป็นเหตุ	 จึงพลอยให้ภำษำไทยก็เลยผิดเพี้ยนไปด้วย	 เต็มควำมรู้	

เต็มควำมเข้ำใจ”แล้ว	ในคนไทยทุกวันนี้	

	 ว่ำ	“กำย”นั้นคือ	 ร่ำงภำยนอกของคนที่เป็นองค์รวมของ

ธำตุดิน-น�ำ้-ลม-ไฟ	ทีเ่ป็น“อตุนุยิำม”	ร้อยเปอร์เซ็นต์	ไม่ม“ีธำตรุู”้หรอื

ควำมเป็น“จติ”ประสมอยู่ในองค์ประกอบด้วย	เดด็ขำด	ปำนนัน้เลย

	 ค�ำว่ำ	“กำย”ท่ีเป็น“ธรรมะ	๒”ไม่มี“จิตหรือนำมธรรม” 
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ร่วมอยู่	ท�ำงำนด้วย	ควำมเป็น“กำย”เช่นนี้แล	ที่ไม่มี“ธำตุรู้”อันมี

คุณสมบัติถึงขั้นเป็น“อำรมณ์หรือควำมรู้สึก”(เวทนำ)

	 เมื่อยังไม่มี“อำรมณ์”หรือไม่มี“ควำมรู้สึก”(ไม่มีเวทนำ)	 เช่น	

ไม่มี“ควำมรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกสุข”	 ไม่มี“ควำมรู้สึกโกรธหรือโลภ”	

ภำวะเช่นนั้นก็ไม่ใช่“กำย”ของควำมเป็น“จิตนิยำม”แล้ว	จะเป็นได้

ก็แค่“รูปร่ำง”หรือ	 “สังขำร”ของ“พีชนิยำม”หรือไม่ก็เป็น“อุตุ

นิยำม”ไปเลย	ก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้	เพรำะไม่มี“กำย”

	 ซึง่“พชีนยิำม”และ“อตุนุยิำม”นัน้	ไม่มคีวำมเป็น“กำย”	มนั

ไม่มี“ธำตุ”ของ“จิตนิยำม”จึงไม่เรียกว่ำ“กำย”เพรำะใน“รูปร่ำง” 

ของมัน	ไม่มี“จิต-มโน-วิญญำณ”

	 ดังนั้น	กำรศึกษำ“ธรรมะ	๒”ต้องเป็น“กำย”	คือ	ใน“ร่ำง” 

ต้องม“ีจติหรอืมโนหรอืวญิญำณ”ร่วมอยูด้่วย	จงึจะสำมำรถก�ำหนด

รู้ภำวะใดได้ว่ำ	 เป็น“โลกุตรธรรม”หรือ“โลกียธรรม”	 จึงต้องมี	

“ควำมเป็น“กำย”ให้ศึกษำ	ผู้ไม่มีมี“กำย”จึงศึกษำโลกุตระไม่ได้

	 และไม่สำมำรถท�ำ“ธรรมะ	๒”อนัแยกได้ว่ำ	“อำกำร”อย่ำงไร

ในจติเรำน้ันแหละท่ีเป็นโลกียะ	และ“อำกำร”อย่ำงไรทีเ่ป็นโลกตุระ	

 แล้วเรำจึงจะก็ปฏิบัติ“ก�ำจัด”หรือ“ดับอำกำร”ที่เป็นโลกียะ

นั้นให้ได้	ตำมหลัก“วิธีปฏิบัติ”(ปฏิปทำ)ของพระพุทธเจ้ำ

	 น่ันคือ	 ต้องมี“รูปกับนำม”เป็น“กำย”หรือมี“ธรรมะ	 ๒”	

และ“ธรรมะ	๒”ก็ต้องมี“จิตหรือมโนหรือวิญญำณ”ร่วมด้วยเสมอ

	 ผูม้“ีธำตรูุ้”ทีเ่ป็นเพยีงแค่“ควำมรู”้ว่ำ“กำย”เป็น“ธรรมะเดยีว” 

เท่ำนั้น	ยังไม่เป็นโลกุตระเลย

	 เพรำะมันยัง“รู้ยอดรู้เยี่ยม”หรือมันยังเป็น“อัจฉริยะ”หรือ
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เป็น“ปรำชญ์”อยู่ก็แค่ที่มี“ควำมฉลำด”แบบ“เฉกะ,เฉโก”	 ฉลำด

แบบโลกีย์อยู่เท่ำนั้น	 ยังไม่เกิด“ธำตุรู้”แบบอ่ืน	 หรือแบบใหม่ที่

เป็น“ปัญญำ”อันจะเริ่มมี“ธำตุรู้”แบบ“อื่น”แบบใหม่

	 ผู้มีธำตุรู้แบบ“อัญญะ”จะเป็น“ธำตุรู้”ที่มีพลังพิเศษถึงข้ัน

มีอ�ำนำจ(อธิปไตย=สติ)“ควบคุม”หรือ“จัดกำร”เจ้ำ“ธรรมะ	 ๒”นี้ได้ 

ด้วย“ควำมฉลำดที่เป็นอุตตระเหนือกว่ำควำมฉลำดแบบเฉโก” 

(เพรำะเป็นอญัญะทีพ่ฒันำขึน้เป็นปัญญำ)	ทีว่เิศษจรงิ	จงึชือ่ว่ำเป็น“นำย” 

ของ“ธรรมะ	๒”(ผู้ท�ำหน้ำที่ช่วย		ไม่ใช่ผู้ข่มเหงเอำเปรียบดอกนะ)	จึงเป็น 

“หัวหน้ำหรือประธำน”ผู้เมตตำ

	 “ธรรมะ	๒”เรียกในฟิสิกส์ว่ำ	nucleas	ซึ่งได้แก่		nuclear	

fusion(รูป)	 กับ	 nuclear	 f ission(อรูป)	 สองหน่วยนี้จับตัวกันอยู่ 

และเรียกกันว่ำ	nucleas	นั่นเป็น“อุตุนิยำม”

	 ส�ำหรับ“จิตนิยำม”ก็เป็น“ธรรมะ	 ๒”ที่ร่วมกันท�ำงำน	 คือ	

“พลงัแห่งอ�ำนำจ”(อธปิไตย)	กค็รบครนัพร้อมพรัง่รอบถ้วน	และ“พลงั

แห่งควำมฉลำด”(อุตตระ)ก็รู้ยิ่งรู้มำกกว่ำแท้จริง

	 ซึ่ง“อำริยบุคคล”ของพุทธมี“อัญญะ”คือ	 มีทั้งพลังงำน 

“สติ”ที่เป็นอ�ำนำจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพร้อมองค์ประกอบต่ำงๆทั้งหมด

ทัง้ภำยนอกทัง้ภำยในสมัผสัสัมพนัธ์อยูค่รบครนัในปัจจบุนันัน้	และ

มีทั้งพลังงำน“ปัญญำ”ที่เป็นควำมรู้ยิ่งเหนือกว่ำโลกีย์	 เพรำะ 

“ปัญญำ”รู้ทั้ง	๒	แบบ	คือ	รู้ทั้งแบบโลกีย์และรู้ทั้งแบบ	 โลกุตระ	

จึงครบ“ควำมรู้ในธรรมะ	๒”(โลกียธรรม-โลกุตรธรรม)

 ที่นับว่ำ“เหนือกว่ำ”	 ก็เพรำะรู้รอบถ้วนองค์ประกอบ 

เหล่ำนั้นมำกกว่ำจริง	โดยเฉพำะควำมเป็น“เทฺว”
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	 นั่นก็คือ	 รู้ทั้งธรรมะที่เป็นโลกียะ	ทั้งธรรมะที่เป็นโลกุตระ	

เป็น“ธรรมะ	๒”	ทั้งรูปกับนำม	ทั้งกำยกับจิต	ฯลฯ	อัน“เทฺว”

	 ซึ่งปกติคนปุถุชนทั่วไปก็รู ้เฉพำะธรรมที่เป็น“โลกียะ” 

อยู่เพียงอย่ำงเดียวมำแต่ไหนแต่ไร	 ตลอดกำลนำน	 ไม่สำมำรถ 

ที่จะมี“ควำมรู ้”แบบ“อื่น”	 ที่ เป ็นแบบ“อัญญะ”ออกไปจำก 

“โลกียธรรม”ได้	จริงๆ	จึงเป็นลัทธิ“สุขนิยม”นำนเป็นนิรันดร

	 ถ้ำหำกไม่ได้ยิน-ได้ฟัง	หรือได้ซับทรำบ“ถ่ำยทอดควำมรู้ที่

เป็นโลกุตรธรรม”จำกผู้ที่มี“ภูมิธรรมโลกุตระ”อย่ำง“สัมมำทิฏฐิ” 

แล้วจริงๆ	มำก่อน	ก็ไม่มีสิทธิ์จะมีโลกุตรธรรมนี้ได้

 เพรำะ“ควำมรู”้ชนดินีแ้บบนีน้ัน้มันเป็น“ควำมรูพ้เิศษเฉพำะ” 

ที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทุกพระองค์ในศำสนำพุทธเท่ำนั้นที่เป็นผู้

สำมำรถมีได้	ในศำสนำอืน่ใด	ศำสดำอืน่ใด	ไม่สำมำรถมอีย่ำงนีไ้ด้เลย

	 ทกุศำสนำยงัวนอยูใ่นกรอบของ“โลกยีธรรม”เท่ำน้ันเพรำะ

ยังไม่สำมำรถมี“ควำมรู้”ที่เป็น“กระบวนทัศน์”(paradigm)ใหม่	 ที่

เป็น“กระบวนกำร”(process)ใหม่	ซึง่มันแตกต่ำงไปจำกแบบเก่ำอย่ำง

สิ้นเชิง	ชนิดสวนทำงกัน	๑๘๐		องศำ	ทีเดียว

	 กล่ำวคือ	 ไม่เสพ-ไม่ติด-ไม่ยึด	 แม้แต่ไม่ยินดีกับ“ลำภ,ยศ, 

สรรเสริญ,สุข”จริงๆใน“จิตใจ”ของเรำแท้ๆ

	 แต่จะมีผู้อุดหนุนจุนเจือ“ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข”มำให้เรำ	

ยิ่งกว่ำแต่ก่อนท่ีตนเคย	“อยำกได้”เสียอีก	โดยเรำไม่ต้องอยำกได้

เลย	 ไม่ต้องเร่ียไร	 ไม่ต้องใช้วิธีที่เป็นกลเม็ดอันฉลำด	 เล่ห์น้อย 

เล่ห์มำกใด	แม้แต่จะใช้ชั้นเชิงและเล็มเลียบเคียง

	 แล้วเรำก็จะเลือก“รับเอำ”แต่พอดี	 พอเพียง	 ที่เหมำะสม 
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“สัมประสิทธิ์”(coefficient)คือ ความจริง

ของแต่ละคนที่มี“แกนสมาธิ” 

(จิตที่ตั้งมั่นอย่างคงตัวคงที่แล้วเป็นหลักยืน) 

กับ“ประสิทธิภาพ”

ของแต่ละคนเมื่อท�างานในปัจจุบันใด

 ก็จะเกิดเป็น“ตัวแปร”ที่เพิ่มพูน

ความก้าวหน้าพัฒนา
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กำละนั้นๆ	 ในองค์ประกอบท่ีจ�ำเป็นเท่ำน้ันไว้	 เพื่อใช้ท�ำงำนให้แก่

ส่วนรวม	แก่ส่วนกลำงอย่ำงเหมำะสมเหมำะควร

	 เท่ำที่จะเป็น“ประโยชน์สูง-ประหยัดสุด”	 โดยใช้“ครน.

(คูณร่วมน้อย)”และ“หรม.(หำรร่วมมำก)”	 ตำม“สัมมำสมำธิ”	 และ	

“สัมมำปัญญำ”ของแต่ละคนที่มี“สัมประสิทธิ์”ของตนแต่ละคน

	 “สัมประสิทธิ์”(coefficient)คือ	ควำมจริงของแต่ละคนที่มี 

“แกนสมำธ”ิ(จติท่ีตัง้มัน่อย่ำงคงตวัคงทีแ่ล้วเป็นหลกัยนื)	กบั“ประสทิธภิำพ” 

ของแต่ละคน	 เมื่อท�ำงำนในปัจจุบันใด	 ก็จะเกิดเป็น“ตัวแปร”ที่

เพิ่มพูนควำมก้ำวหน้ำพัฒนำ

	 “ประสิทธิภำพ”ของ“โลกุตรบุคคล”มีได้ด้วยประกำรอย่ำงนี ้

 ฉะนี้แล	คือ	ภำวะที่เปลี่ยนไปเป็น	๑๘๐	องศำ	เป็นคนละ

เรื่องกันเลยกับ“โลกียะ”เดิม

	 ที่เป็น“อัญญะ”	 คือเป็น“อื่น”(อัญญะ)ไปจำกอย่ำงเดิม	 คือ

จำกโลกียะชนิด“ทวนกระแส”

	 ทั้งปริมำณ(quantity)ทั้งคุณภำพ(quanlity)	 ผู ้มี“อัญญะ” 

จะมีทั้ง	๒	สภำพสำมำรถใช้พัฒนำ

	 และด้วย“สัญญำ”ก�ำหนดหมำยรู้สัมผสัของจรงิได้อยูโ่ทนโท่

หลัดๆ	ปัจจุบันนี้	ไม่ลับไม่ลึก	ไม่หลง	ไม่ลวง	แต่อย่ำงใด

 และท้ัง“ปัญญำ”ท่ีฉลำดจริงฉลำดกว่ำนั้นเอง	สร้ำง“โลกุตร-

ภูมิ”ไปตำมล�ำดับ

	 โดย“กำรก�ำจัดอัตตำของตน”ไปตำมล�ำดับอีกด้วย	

	 “จิต”เรำ	จึง“ว่ำง”จำก“อัตตำ”อย่ำงเป็นปัจจัตลักษณะให้

เรำรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้ริงในตนแท้เป็นกำรเกิดขึน้ของควำมเป็น“อนตัตำ” 



62 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

จริงไง!	ไปเป็นล�ำดับๆอย่ำงอัศจรรย์	

	 จำก“โอฬำริกอตัตำ”ลดลงๆๆๆ	แล้วก“็มโนมยอตัตำ”	และ

ที่สุดก็“อรูปอัตตำ”ลดลงๆๆ	กระทั่งหมดสิ้น“อัตตำ”

	 ในจติใจของเรำก็จะ“ว่ำง”จำก“อตัตำ”ไปตำมล�ำดบั	ชนดิที่

เป็นจริง	เป็น“อนัตตำ”กันจริงๆที่ปฏิบัติบรรลุ	ซึ่งไม่ใช่มีแค่ตรรกะ

	 ไม่ใช่แค่หลงเพ้อกันอยู่แต่กับ“ตรรกะ”ทีเ่ป็นจนิตนำกำรแค่

ป้ัน“ภพ”ป้ัน“ชำต”ิว่ำ	“ว่ำง”อย่ำงนัน้อย่ำงนี	้ซ่ึงยังเป็นแค่“อรูปของ

ควำมว่ำงทีป้ั่นสร้ำงจำกอปุำทำน”(คอืยงัเป็นภำวะลมๆแล้งๆทีต่นเองหลง

อยูค่นเดียว)โดยใช้“สัญญำ”ก�ำหนดรู้เท่ำนัน้	มนักย็งัเป็นภพอยู	่ในจติ

ของตน	ที่“ถูกรู้”เป็น“อรูปว่ำงๆ”คือ“ภพในจิต”แท้ๆ

	 มันยังไม่ใช่“ตัวผู้รู้ว่ำงจำกกิเลส”อย่ำงสัมผัสภำวะท่ีเป็น 

“จิตจริงของตนที่ท�ำส�ำเร็จ”เลย

	 น่ันก็แค่ตนปั้น“อรูปภพ”ด้วย“มโนมยอัตตำ”ของตนเอง	

แล้วกไ็ด้“ภพทีป้ั่นเอง”ขึน้มำหลงยดึกนัว่ำ“ว่ำง”อย่ำงน้ี	“ว่ำง”อย่ำง

นัน้ตำมตรรกะ	คอื	แค่ตำมภำพของเหตขุองผล	เท่ำนัน้ทีม่แีต่	“อรปู”

เป็นคุ้งเป็นแคว	สำรพัด

	 เพรำะท่ำนผูน้ียั้งแยก“ชำต	ิ๕”ไม่ออก	โดยเฉพำะท�ำ“ชำต”ิ 

ขัน้โลกตุระคอื	“นพิพตัต-ิอภนิิพพตัต”ิยงัไม่เป็น	ยงัไม่ม“ีภมูโิลกุตระ”

	 จงึเป็นแค่“ควำมว่ำง”ทีเ่พ้อพกอยูใ่นจนิตนำกำร	เวิง้ๆ	ว้ำงๆ	

ซึง่กค็อื	“ภพ”ทีต่นเองสร้ำง“ภพว่ำง”นีท้ีเ่ป็น“อรูปอตัตำ”ของตนอยู่

น่ันเอง	ด้วยกำรกระท�ำของตนจนส�ำเร็จเรียกว่ำ“มโนมยอัตตำ” 

(อตัตำทีส่�ำเรจ็ด้วยจติตนเองท�ำขึน้เอง)	ซึง่จะเกดิเป็น“โอฬำริกอััตตำ”กไ็ด้	

เป็น“รูปอัตตำ-อรูปอัตตำ”ก็ได้
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	 เพรำะตนยังไม่รู้“อัตตำ	๓”ที่ถ่องแท้	อันหมำยถึง	“ธำตุรู้” 

ที่เป็น“เวทนำ”(ควำมรู้สึก)ของตน	 ซึ่งมี“อกุศลจิต”หรือ“กิเลส”เป็น 

“ตัวเหตุ”ให้เกิดเวทนำ	 แล้วตนก็ก�ำจัด“อกุศลจิต”ตัวนี้ให้ได้ 

ไปตำมล�ำดับ	 ตั้งแต่เรียนรู้“กิเลสตัวหยำบ”ที่รู้ง่ำย	 แล้วก�ำจัดจน

ส�ำเร็จจริง	 ก�ำจัดให้มันตำยได้แท้	 แล้วจึงจะไปก�ำจัดตัวที่ละเอียด

ขึ้นๆได้เป็นขั้นเป็นตอน

	 เขำยังไม่มีควำมเป็น“ล�ำดับ”แท้จริง	ที่ถูกขั้นถูกตอนอย่ำง

เรียบรำบวิเศษแท้	มันวกไปวกมำ	ลัดไปลัดมำ	ยังสับสน	มันจึงยัง

ไม่เป็นล�ำดับที่เรียบร้อยรำบรื่นจริง

	 พระพทุธเจ้ำตรสั	ควำมมหศัจรรย์ของมหำสมทุรกับธรรมะ

ของพระองค์	ว่ำ	มีควำมมหัศจรรย์เหมือนกัน	 ในข้อต้นเลย	ว่ำ	

ธรรมะกับมหำสมุทรย่อมมีควำมลำด	ลุ่ม	ลึกลงไปตำมล�ำดับ	ย่อม

ศึกษำไปตำมล�ำดับ	กระท�ำไปตำมล�ำดับ	ปฏิบัติไปตำมล�ำดับ	ไม่ใช่

จะบรรลุอรหันต์ได้แบบลัดตัดตอน	หรือแบบไม่เรียงล�ำดับ	ท�ำไป

เลอะๆเทอะๆ	หรือแบบหลับตำด�ำน�้ำ	มัวๆ	มืดๆ	งมๆ	คล�ำๆเอำยัง

ไงก็ได้	(พระไตรปิฎก	เล่ม	๒๓	ข้อ	๑๐๙)

	 ที่มันไม่สอดคล้องตรงตำมพระวจนะ	 เพรำะมันยังไม่ใช ่

“ปรมัตถสัจจะ”ที่เป็น“ภำวะว่ำงจำกกิเลส”	ซึ่งผู้ปฏิบัติบรรลุแต่ละ

ภำวะแต่ละขั้น	เป็นล�ำดับๆไป	คือว่ำงจำกภำวะกิเลสหยำบก่อน	ได้

แล้วจึงจะปฏิบัติให้ว่ำงจำกกิเลสข้ันต่อไป	จนเป็นขั้นกลำง	 กระทั่ง

ละเอียดขั้นปลำยสุด	แต่ประกำรใดเลย

 จึงจะเป็น“กำรหมดสิ้นกำมกิเลส”ใน	“กำมภพ”	เหลือกิเลส

ใน“รูปจิต-อรูปจิต”จึงจะปฏิบัติก�ำจัดกิเลสขั้นต่อไปให้หมดสิ้นไป
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 ผู้เข้ำใจว่ำ“ว่ำง”แค่ตรรกะมันเป็นแค่“ภพ”ท่ีผู้หลงผิดนั้น

ปั้นขึ้นท�ำ“ควำมเกิด”(ชำติ)ขึ้นใส่จิตตนเองต่ำงหำก

	 เพรำะผูป้ฏบัิตคินนัน้	ไม่สำมำรถรูจั้กรูแ้จ้งรู้จริงใน“อำกำร-

ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”ของ“กำย”หรือ“รู้”ในภำวะที่เป็น“รูป”และ“รู้” 

ในภำวะที่เป็น“นำม”

	 ซึ่งเป็นกำรศึกษำจำก“ธรรมะ	๒”เสมอ

 “กำย”จะเป็น“ภำวะ	๒	หรือ“ธรรมะ	๒”ทีเ่ป็น“เทวฺ”เสมอ	ซึง่

ผู้ปฏบิติัต้องใช้“กำย”เป็นฐำนปฏบิตั	ิแล้วก็ปฏิบตัใิห้เกดิ“ธรรมะ	๑” 

(เอกัคคตธรรม)	 ให้ได้	 ด้วยกำร“วิจัยธรรม”อย่ำงส�ำคัญ(ธัมมวิจัย 

สมัโพชฌงค์)จงึจะสำมำรถเลือกเฟ้น“อำกำร”ทีเ่ป็น“ตณัหำ”เหตแุห่ง

ทุกข์ได้ถูกภำวะที่ตรงแท้ในตน	เรียกว่ำ	ต้อง“พ้นควำมรู้ควำมเห็น

ทีว่่ำตวัตนของตน”(คอื	พ้น“สกักำยทฏิฐ”ิ	พ้นแค่ควำมรู)้	เป็นผูป้ฏบิตัจินม ี

“ญำณ”หยัง่รูด้้วยกำร“สมัผสั“อำกำรของเวทนำท่ีม“ีตณัหำ”เป็นปัจจัย

	 ตำมพระวจนะของพระศำสดำเจ้ำแห่งพทุธ	ในพระไตรปิฎก	

เล่ม	๑๐	ข้อ	๖๐

	 “ฐำน”ท่ีต้อง“กระท�ำ”หรือท่ีต้อง“ปฏบิตั”ินัน้	ได้แก่“เวทนำ” 

น่ันเอง	ตำมค�ำตรัสในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๐	ข้อ	๖๐	โดยเฉพำะ	ด้วย	

และในเล่ม	๙	ข้อ	๕๙-๙๐	

	 กล่ำวคือ	“ผู้นัน้ป้ัน‘ภำพแห่งควำมว่ำง’เอำเอง”ด้วย“อวชิชำ

ของตน”แท้ๆ	แล้วคนผู้นี้ก็“หลงผิด”ว่ำ	 ตนเอง“บรรลุควำมว่ำง”	

หลงว่ำตนเองปฏิบัติได้“มรรคผล”	ต่ำงหำก

	 “ควำมว่ำง”คือ	สุญญตำ	ซึ่งเป็นควำมตรัสรู้พระพุทธเจ้ำนี้	

จึงไม่ใช่“ตรรกะ”ที่เป็นแค่กำรขบคิดกันไป	หรือตำมจินตนำกำร
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อย่ำงนัน้อย่ำงนี	้ทีค่ำดทีป้ั่นควำมเวิง้ๆว้ำงๆ	ว่ำ	“ว่ำง”	ซึง่เป็นตรรกะ	

เป็นลมๆแล้งๆ	เป็นกำรขบคิด	เป็นกำรปั้นตัวปั้นตนขึ้น	ด้วยกำร

ค�ำนึงคะเนไปต่ำงๆเท่ำนั้น	ว่ำ	“จิตว่ำง”หรือควำมว่ำง	เวิ้งๆว้ำงๆ

	 แต่“ควำมว่ำง”นี้คือ	“ควำมว่ำงจำกกิเลส”ตัวนั้นๆ	ซึ่งเป็น 

“ตวัเหต”ุ	ชนดิทีม่“ีตวัตน”(สกักำย..ทีเ่ป็นโอฬำรกิอตัตำ-มโนมยอตัตำ-อรปู

อัตตำ)	เป็น“ตัวเหตุ”	เป็น“ตัวปัจจัย”	ซึ่งผู้ปฏิบัติจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

อย่ำงมี“ของจริง”กันทีเดียว	

	 ซึง่จะต่ำงกนัมำกในควำมเป็นจรงิของผูป้ฏบิตัทิีส่มัมำทฏิฐิ	

จะมี“สภำวธรรม”สัมผัสได้จริง	แต่ผู้ใช้ตรรกะคำดคะเนไปต่ำงๆจะ

เวิ้งๆว้ำงๆ	ผกผันไป	ตำมแต่ละคนจะปั้นเอำ

 พระพทุธเจ้ำตรสัเร่ือง“สญุญตำ”นีไ้ว้ในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔ 

ข้อ	๓๓๓-๓๔๒	หำอ่ำนได้จำก“จฬูสญุญตสตูร”กบั“มหำสุญญตสูตร” 

เล่มเดียวกัน	ข้อ	๓๔๓-๓๕๖	ต่อไป

	 ถ้ำเข้ำใจได้เท่ำท่ีอธบิำยมำนี	้ก็สำมำรถจะศกึษำปฏบิตัธิรรม

จำกทกุ“กรรม”ทีเ่รำท�ำ	มมีรรคผล	ไม่ว่ำในขณะท�ำงำน“อำชพีอยู”่ 

ก็ดีก็ปฏิบัติให้เกิด“สัมมำอำชีวะ”	ได้ในขณะมี“กำรกระท�ำทั้งหลำย

ทั้งหมด”ก็ดี	ก็ปฏิบัติให้เกิด“สัมมำกัมมันตะ”	ได้

	 ในขณะม“ีกำรพดูจำอยู่”กดี็	กป็ฏิบตัใิห้เกดิ“สมัมำวำจำ”	ได้	

	 ในขณะม“ีควำมนกึคดิ”กป็ฏบิตัใิห้เกดิ	“สมัมำสังกปัปะ”	ได้		

ตำมที่ผู้นั้นมี“สัมมำทิฏฐิ”

	 ก็จะเข้ำใจได้	และปฏิบัติก�ำจัด“มิจฉำอำชีวะ	๕”ได้

	 ก�ำจัด“มิจฉำกัมมันตะ	๓”ได้

	 ก�ำจัด“มิจฉำวำจำ	๔”ได้
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	 ก�ำจัด“มิจฉำกัมสังกัปปะ	๓”ได้

	 ภำวะของกิเลส“มิจฉำ”ทั้งหลำยถูกก�ำจัดไปได้	 ก็เป็น 

“ผลธรรม”ที่แท้	 ที่สุดสิ้นไปได้ตำมล�ำดับที่ได้ปฏิบัติเป็น“สัมมำ 

อำริยผล”

	 โดยมี“โคตรภูญำณ”ก�ำจัดกิเลสจนสิ้นด้วย“มัคคญำณ” 

และส�ำเร็จมี“ผลญำณ”

	 รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“ปัจจเวกขณญำณ”	 บริบูรณ์	 และ

สัมบูรณ์เป็นที่สุด

 กำรสังเครำะห์กันเพื่อเกิด“ปัญญำ”ตำมกระบวนทัศน์ 

(paradigm)อันมี“มรรค	๘	กับโพชฌงค์	๗”นั้น	วิจัยได้ตำมพรรณนำมำนี้

	 ผู้มี“สัมมำทิฏฐิ”เป็นประธำน	 เมื่อเกิดกำรปฏิบัติโดยม ี

“สมัผสั	๖”	เช่น	ตำกระทบรปู	เกดิ“เวทนำ	๒”เป็น“ทกุขเวทนำ”กต็ำม	

เป็น“สุขเวทนำ”ก็ตำม

	 เมื่อเรำมี“สติสัมสัมปชัญญะ”	 แล้วพยำยำม“วิจัยธรรม” 

(ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์)	 ก็คือ	 วิจัย“เวทนำในเวทนำ”น่ันเอง	 หรือวิจัย

ทั้ง“กำย-เวทนำ-จิต-ธรรม”ให้ลึกให้ละเอียดในลึกเข้ำไปเรื่อยๆ	

กระทั่งสำมำรถสังเครำะห์เอำเฉพำะ“ตัวเหตุ”(สมุทัยอำริยสัจ)	 คือ	

“อกุศลจิต”หรือ“ตัวบำป”	ให้แม่นคมถูกตัวให้ได้

 ได้แล้ว	กท็�ำกำร“ประหำร”ด้วย“กำรปหำน	๕”	กระท่ังส�ำเรจ็ 

อกุศลจิตนั้น“ดับสนิท”(นิโรธ)บริบูรณ์	สัมบูรณ์

 ตัว“สัมมำทิฏฐิ”ที่เป็น“ตัวประธำน”มำแต่แรก	ก็จะเจริญ

ก้ำวหน้ำขึน้ไปตำมล�ำดับ	ที“่ก�ำหนดรู”้(อภิสญัญำ)ได้ว่ำ	กำรปฏสิงัเครำะห์

ของอำชีพ(อำชวีะ)กด็	ีกำรกระท�ำต่ำงๆ(กมัมนัตะ)กด็	ีกำรพดู(วำจำ)กด็ี	
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กำรนึกคิด(สังกัปปะ)ก็ดี	 เรำสำมำรถก�ำจัดกิเลสตัวนั้นได้จริง	 เรำก็

หยัง่รู้“กระบวนกำร”(process)ของมนัได้ชัดเจนอย่ำงรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ

(สัจฉิกรณะ)เป็น“สัมมำทิฏฐิ”ที่มีผลก้ำวหน้ำขึ้นตำมกำรปฏิบัติไป 

เสมอๆ(สัมมำปฏิบัติ)

	 “สัมมำทิฏฐิ”ก็จะพัฒนำขึ้นไปทุกพฤติกรรมของกำร

ปฏบัิต“ิสมัมำอำริยมรรค”ท้ัง	๘	ตำมพระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ	ให้“ปฏบิตัิ

มรรค	๗	องค์”	ปฏิสัมพัทธไปพร้อมกับ“โพชฌงค์”ทั้ง	๗	

	 เช่น	เรำสำมำรถ“ท�ำใจในใจ”(มนสิกโรติ)ได้ส�ำเร็จด้วยกำรม ี

“สตสิมัปชญัญะ”เสมอ	ส�ำรวมอนิทรีย์	๖	ได้เสมอ	“สมัมำทฏิฐิ”ของ

เรำก็จะพัฒนำขึ้นไปเสมอๆ	 เป็น“โยนิโสมนสิกำร”	ที่มี“สัมมำทิฏฐิ

เป็นประธำน”แท้

	 เมื่อ“สัมมำทิฏฐิ”ในกระบวนกำรใดที่ก้ำวหน้ำขึ้นๆ	ก็สั่งสม

เจริญเป็น“ปัญญำ”ไปตำมล�ำดับเรียกว่ำ“ปัญญินทรีย์”สูงขึ้นๆ 

จนกระทั่งเต็มครบ“ปัญญินทรีย์”สุดท้ำย	จบสุด	ก็เรียกว่ำ“ปัญญำ

พละ”(ผล)

	 “ปัญญำ”จึงแตกต่ำงจำก“ควำมรู้เฉโก”

               (จบฉบับที่  ๓๒๑)
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ฉบับที่ ๓๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

 ฉบับท่ีแล้ว	๓๒๑	เรำได้วิจัยลึกเจำะละเอยีดลงไปหำเน้ือจรงิ

รำกแท้ของค�ำว่ำ“ปัญญำ”	มันหมำยถึง“ควำมรู้”หรือยิ่งเรียกว่ำ	

“ควำมฉลำด”ของอำริยชนก็ยิ่งชัดยิ่งตรงที่ถูกต้อง	ว่ำเป็นโลกุตระ	

มันเกิดจำกองค์ประกอบอะไรบ้ำง?	แตกต่ำงจำก“เฉกะหรือเฉโก” 

ที่หมำยถึง	“ควำมฉลำดเฉลียว”ของปุถุชนทั้งหลำยทั้งปวงที่เป็น

โลกียะ	อย่ำงไรกันแท้ๆ?

	 ในศำสนำพุทธถ้ำ“ธำตุรู้”พัฒนำเจริญขึ้นๆเข้ำขั้น“ฉลำด” 

ที่เป็น“ควำมฉลำด”เรียกได้ว่ำ“ปัญญำ”นั้น	 มันเป็น“ควำมฉลำด” 

ของอำริยชนโดยเฉพำะ	 มิใช่ของปุถุชน	 ต้องเกิดอย่ำงมี“สัมผัส” 

ของ“รปูกบันำม”	ต้องม“ีกำย”	ซึง่นัน่ก็คือ	“ธรรมะ	๒”ทีม่ปีฏกิริิยำ

ต่อกันอยู่

	 “ควำมฉลำด”ของปถุุชนน้ัน	คือ“เฉกะหรอืเฉโกหรอืเฉกตำ

หรือเฉกำ”เท่ำนั้น	ไม่ออกไปจำก“พลวัต”ของควำมเป็น“โลกียภูมิ”

	 “โลกียภูมิ”คือ	 ภูมิหรือ“ควำมรู้”ของสัตวโลกต้ังแต่ควำม

เป็น“สัตว์”ที่ช่ือว่ำ“จิตนิยำม”	 ก็จะเริ่มจำก“สัตว์เดรัจฉำน”ตั้งแต่

สัตว์เซลล์เดียว	 พัฒนำมำจนเป็นล้ำนๆเซลล์	 จนกระทั่งเป็น“คน”	

ก็เริ่มจำกควำมมี“โลกียภูมิ”มำก่อนทั้งนั้น	 แม้จะเฉลียวฉลำด

มำกมำยขนำดอัจฉริยะสูงสุดเป็น“ศำสดำ”องค์ใดองค์หนึ่ง	 สร้ำง

ศำสนำของตนได้ก็ยังอยู่ในวังวนของ“โลกียะ”อยู่น่ันเอง	 ยังเอำ 
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ตัวเองหลุดพ้นออกจำกวังวนของโลกียะไม่ได้	เพรำะยังไม่มี“อัญญ-

ธำตุ”ที่เป็นพลังงำนตัวต้นแรกของ“จิตนิยำม”ขั้น“โลกุตรภูมิ”

	 แม้เป็น“คน”หรือจะเรียกว่ำ“มนุษย์”แล้ว	จะเป็นผู้เฉลียว-

ฉลำดถึงข้ันปรำชญ์ผู้อัจฉริยะปำนใดๆก็ตำม	 ก็ยังเป็น“มนุษย์” 

ที่ยังมี“อวิชชำ”ติดมำกับจิตวิญญำณของแต่ละคนก่อน	 ตั้งแต่เกิด

ทั้งนั้นทั้งสิ้น	ไม่เว้นแม้แต่มหำโพธิสัตว์หรือผู้มีสัมมำสัมโพธิญำณ

	 นั่นคือ	สำมัญทุกคนเกิดมำจะยังอยู่ใน“วงวนหรือพลวัต” 

ของโลกียภูมิ”มำก่อนทั้งนั้นๆ	คือเริ่มจำก“อวิชชำ”	อย่ำงน้อยที่สุด

ก็จะถูก“อ�ำนำจโลกียะ”ท่ีมีอยู่ครอบครองโลกเป็นธรรมชำติสำมัญ	

ครอบง�ำไว้เป็นเช่น	“ลิงลมอมข้ำวพอง”ก่อนทั้งนั้นทั้งสิ้น	ไม่มำกก็

น้อยทุกพระองค์ไม่มีละเว้น

	 ดังนั้น	 ใครก็ตำมแม้จะเล่ำเรียนจบขั้นปริญญำเอกก็ดี	จบ

ถึงขนำดเปรียญ	๙	ก็ดี	ซึ่งผู้พอมีไหวพริบเฉลียวฉลำดปำนนี้ก็ตำม 

ก็คงจะต้องรู้ได้ว่ำ	ควำมช่ัวคืออะไร	 ควำมไม่ดีไม่งำมคืออย่ำงไร	

อกุศล	ทุจริตคืออย่ำงไร	และสำมำรถจะไม่กระท�ำชั่วนั้นได้	และท�ำ

แต่ดียิ่งๆจริงๆ	“ควำมรู้”ปำนนี้ก็ยังไม่ใช่“ปัญญำ”

	 เพียงแต่มี“ควำมฉลำดที่เป็นโลกียภูมิ”	คือ	มี“เฉโก”ที่มี

คณุสมบตั“ิด”ีเท่ำนัน้	เพรำะยงัเป็นควำมฉลำดท่ีเป็น“กศุลโลกย์ี”อยู่	

แม้จะสำมำรถ“กดข่มจิตตน”	 ไม่ท�ำช่ัวนั้นได้ดี	 ได้นำนตลอดชำติ

ของตนก็เถอะ	 ก็ยังไม่ใช่ผู ้มี“ปัญญำ”	ยังเป็นควำมฉลำดขั้น 

“เฉโก”ของโลกีย์	ที่มีคุณสมบัติเป็น“กุศล”เท่ำนั้น

	 ยงัเป็นแค่ผูม้เีฉกะ“ควำมเฉลยีวฉลำด”ทีอ่ยูใ่นวงวน“โลกยี

ธรรม”ข้ัน“กัลยำณธรรม”	 ซึ่งยังไม่หมดส้ิน“อนุสัย”หยุดวนเวียน 
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“ต�ำ่-สูง”อยูย่งัออกวงวนไม่ได้	ยังม“ีวิบำก”จะต้อง“เกดิ-ตำย”	และวน 

“ต�ำ่-สงู”หรอื“นรก-สวรรค์”อยูไ่ม่หยดุวนอยูต่ลอดกำลนำน	ตรำบที่

ยังเป็น“โลกียภูมิ”ของปุถุชน	ยังไม่มี“อัญญธำตุ”

	 ยังไม่ใช่ควำมฉลำดถึงขั้น“ปัญญำ”ของอำริยชน	 ที่เป็น 

“อำริยธรรม”ระดับ“โลกุตรภูมิ”	อันมีทิศทำงไปสู่นิพพำน	 ที่เป็น

ควำมเจริญพำไปสู่“สัมโพธิปรำยณะ”	นั่นคือ	 ไปสู่ที่สูงที่สุดถึงขั้น 

“ปรินิพพพำนเป็นปริโยสำน”

	 “ปรินิพพำนเป็นปริโยสำน”หมำยถึง	 กำรดับรอบอันเป็น

ครั้งสุดท้ำยที่จะไม่มีกำรเกิดใดๆอีกเลยในมหำเอกภพแล้ว	 อย่ำง 

เด็ดขำด	เป็นครั้งสุดท้ำยจริงๆ	ไม่มี“วน”ใดๆอีก

	 ซึ่งเป็นกำรจบส้ิน“กำรวน”ในควำมมี	“อัตภำพ”อยู ่ใน

สังสำรวัฏฏ์กันอีกอย่ำงเด็ดขำด	สุดแห่งที่สุด	หรือแม้บรรลุด้วย 

“ปัญญำ”สูงสุดขั้น“อรหันต์”สิ้นภพจบชำติได้เด็ดขำดแล้ว	เป็น 

“อมตบุคคล”	สำมำรถ“ปรินิพพำนเป็นปริโยสำน”ได้แล้ว	แต่จะยังไม่ 

“ปรินิพพำนเป็นปริโยสำน”เป็นที่สุดส�ำหรับตนเท่ำนั้น

	 จึงยังจะเวียนเกิด-เวียนตำยอยู่ใน“วิภวภพ”อยู่	เพื่อรื้อ 

ขนสัตว์	เป็นโพธิสัตว์	หรือตั้งจิตบ�ำเพ็ญ“พุทธภูมิ”พยำยำมเพื่อจะ

เป็นพระพุทธเจ้ำองค์ใดองค์หนึ่งในอนำคตให้ได้

	 “อตัภำพ”ของผูน้ีม้“ีอรหนัตภมู”ิทีเ่ป็น“คุณวเิศษ”อยู่ในโลก

อันประเสริฐยิ่ง	เพรำะ	เป็น“พหุชนหิตำยะ-พหุชนสุขำยะ-โลกำนุ 

กัมปำยะ”แล้วแท้	เนื่องจำกเจริญขึ้นมี“จิตหลุดพ้น”ออกมำจำก 

“เฉกะ-เฉโก-เฉกำ”ที่เป็น“ควำมฉลำด”ขั้นภูมิปุถุชน	 ได้แล้ว	 เป็น

ล�ำดับๆ	ตำมบำรมีของแต่ละท่ำน
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	 เป็นผู้เจริญขึ้นมี“ควำมฉลำด”แบบที่ชื่อว่ำ“ปัญญำ”เข้ำสู ่

“เรือนใจ”ของตนส�ำเร็จผลแล้วจริงๆ

	 ซึ่ง“ควำมฉลำด”นั้น	มี“๒	ควำมฉลำด”

	 “ควำมฉลำด”แบบหนึง่	คอื	ฉลำดทีเ่รียกในภำษำว่ำ“เฉกะ” 

ควำมฉลำดอย่ำงนี้เป็นควำมฉลำดโลกียะของปุถุชน	หรือคือควำม

ฉลำดอวิชชำที่ประกอบไปด้วยกิเลส

	 ซึ่ง“ควำมฉลำด”แบบนี้แหละท่ีเป็นของแท้	 เป็นของจริง 

ที่คนปุถุชนทั้งหลำยท่ัวไปมีกันเป็นปกติสำมัญ	 เป็นเรื่องของคน

จ�ำนวนมำกตลอดกำลนำน	แต่คน“ผู้เป็นปุถุชนเองไม่ฉลำดรู้จัก

มันดี”กระทั่งถ้วนรอบบริบูรณ์	หรือสัมบูรณ์สุด

	 ที่มันพำคน“ฉลำด”กันอยู่เต็มสังคมมำตลอด	 และยอมรับ

กันด้วยนะ	ว่ำ	นี่แหละคือ“ควำมฉลำด”ที่น่ำได้น่ำมี	น่ำเป็น	แล้วก็

สะสม“ควำมฉลำดแบบนี้”กัน	 มำ“ท�ำทุกข์”ให้แก่กันและกันไม่จบ	

ไม่สิ้นอยู่ใน“สังคมปุถุชนคนอวิชชำ”ทั้งหลำย	นี้แบบหนึ่ง	“เฉกะ”

	 “ควำมฉลำด”อีกแบบหนึ่ง	คือ	ฉลำดที่เรียกในภำษำว่ำ 

“ปัญญำ”	 ฉลำดแบบนี้เป็นควำมฉลำดโลกุตระของอำริยชน	หรือ

ควำมฉลำดท่ีประกอบไปด้วยกำรลดกิเลสได้ไปตำมข้ันตอน	ม ี

“วิชชำ”เจริญไปตำมล�ำดับ

	 “เฉกะ”เป็น“ควำมฉลำด”ทีว่นเวยีน”อยู่ในกรอบกำรเอำแต่ 

“เหน็แก่ตวั”(บ�ำเรออตัตำตนเอง)อยูอ่ย่ำงนัน้ตลอดกำล	จงึยงัเป็นคนท�ำ	

“กรรม”ทุกกรรมมี“สำเปกโข”อยู่ไม่จบสิ้น

	 “สำเปกโข”คอื	ยงัเป็นคนผูม้จีติไม่หมดสิน้“ภพ”แห่ง“ควำม

หวัง”มำให้“ตัวเอง,ของตนเอง”อยู่
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	 ยังไม่หมดสิ้น“ควำมหวัง”

	 ยังไม่หมด“ตัวกูของกู”นั่นเอง

	 ยัง“มีควำมหวัง”ที่เป็น“ภพ”อยู่	นี่แหละ“สำเปกโข”

	 ผูใ้ดยงัม“ีควำมหวัง”ภำยใต้กำรบงกำรของ“อวชิชำ”ในตน	

ผู้นั้นก็คือ	ผู้ยังไม่หมด“ตัวกู,ของกู”อยู่แท้

	 “ควำมหวัง”นั้น	ก็เป็น“ควำมหวัง”ที่ยังไม่พ้น	(๑)	กำมภพ		

(๒)	รูปภพ		(๓)	อรูปภพ

	 ซึง่ใน“กำมภพ”ท่ำนยังแบ่งขัน้ต้นท่ีหยำบต�ำ่เป็น“อบำยภพ” 

ต้องก�ำจัดก่อน	ล�ำดับแรกด้วย

	 “ควำมเป็นล�ำดับ”นี้	 ส�ำคัญมำกถึงขั้นพระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ	

เป็น“ควำมน่ำอัศจรรย์”	ปำนนั้นทีเดียว(พระไตรปิฎก	เล่ม	๒๓	ข้อ	๑๐๙)		

 ต้องก�ำจัดกิเลส“อบำยภพ”ท่ีเกิดเพรำะเหตุภำยนอกแท้ๆ

นะเป็นล�ำดบัแรกก่อน	ได้แล้วจงึจะก�ำจดัล�ำดับต่อไป	ซึง่ก“็กำมภพ” 

อันยังมำก-กลำง-น้อยน้ันแหละ	 ให้หมดสิ้นขั้นกำมภพ	 แล้วจึงจะ

ต่อไปก�ำจดั“รปูภพ”	และสุดท้ำยจงึจะจัดกำรกบั“อรูปภพ”	ปำนน้ัน

แล้วยังมีกำรทบทวนย�้ำอีกซ�้ำอีก	 จนกระท่ังแน่สุดแน่ว่ำหมดแล้ว	

เท่ียงแท้(นิจจัง),ย่ังยืน(ธุวัง),ตลอดกำล(สัสสตัง),ไม่เปลี่ยนแปลงอีก 

(อวปิรณิำมธัมัมงั),ไม่มอีะไรมำหกัล้ำงได้(อสงัหริงั),ไม่กลบัก�ำเรบิเดด็ขำด

(อสังกุปปัง)	และที่สุดถึงขั้น“นัตถิ	อุปมำ”ทีเดียว

	 “นัตถิ	 อุปมำ”หมำยควำมว่ำ	 มันยกอ้ำงอะไรข้ึนมำเป็น

ภำษำพูดก็ตำม	เป็นภำษำใบ้ก็ตำม	ก็ไม่ได้แล้ว	หรือยกเอำอะไรขึ้น

มำเปรียบเทียบหรือขึ้นมำส่ือแสดงให้รู้กันให้เข้ำใจกันน้ันมันก็หมด

สิน้แล้ว	เพรำะมนั“ไม่มส่ิีงใดจะเปรียบได้แล้ว	จะพดูถงึได้แล้ว”	มนั
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สุดสิ้นภำวะที่จะสื่อแสดงให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วย“สื่อใดๆทั้งสิ้น”แล้วแล

	 คอื	มนั“ไม่ม”ีแล้วส้ินสนิทชนดิทีไ่ม่มีอะไรจะใช้เปรียบเทียบ

อ้ำงอิงได้จรงิๆ	มนัหมดภำษำจะพดูถงึได้แล้ว	หรือมันไม่มีอะไรอีกเลย

ที่จะใช้มำ“สื่อแสดง”แก่กันอีกแล้ว

	 เช่น	“จะว่ำมี	ก็ไม่มี”	..เข้ำใจไหมล่ะ?

	 “จะว่ำไม่มี	ก็มีได้”	..เข้ำใจได้มั้ย?

	 หรือ“จะว่ำใช่	ก็ไม่ใช่”-“จะว่ำไม่ใช่	ก็ใช่นะ”	-“จะว่ำไม่ใช่	

ก็ไม่ใช่”	..เออ	เข้ำใจมั้ย?

	 และท่ีสุดแห่งท่ีสุดจริงๆคือ	“จะว่ำม	ีกไ็ม่ม-ีจะว่ำไม่ม	ีกไ็ม่มี

ได้เป็นที่สุดท้ำยสุด	แล้วเลิกกันนิรันดรไปเลย”

	 ดังนี้เป็นต้น	นี่คือ“ว่ำง”	นี่คือ“สูญ”ที่ชื่อว่ำ“นิพพำน”

	 นี่คือ	หมดเกลี้ยงสิ้นสุดๆ	สุดที่จะเกลี้ยงยิ่งกว่ำยิ่งกันแล้ว

	 ฉะนีแ้ลคอื	“ภำวะจติว่ำงจำกกเิลสท้ังหลำยท้ังปวงสูงสุดๆ”	

หรือ“ภำวะนิพพำน”

	 ซึ่งมันเป็น“อจินไตย”คือเป็นเร่ืองที่เกินจะใช้กำรคำดคิด

หรือ“ตรรกะ”หรอืไม่อำจเก่งหำควำมจรงิได้	ต้องปฏบิตั	ิจน“ปหำน” 

กิเลสถึงขั้นสุด“ปฏินิสสัคคะหรือปฏินิสสรณะ”

	 “ปัญญำ”ฉลำดเข้ำขั้น“อำริยธรรม”หรือ	“โลกุตรธรรม” 

จะสำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันปำนฉะนี้	 ท่ีสำมำรถเริ่มจำกมีธำตุรู้ 

“อัญญำ”	 ซึ่งเป็น“จิตนิยำม”ที่มีวิวัฒนำกำรจนเป็น“ธำตุอ่ืน” 

แตกต่ำงจำก“พีชธำตุ”เดิม	ชื่อว่ำ“อัญญธำตุ”ตัวแรกได้จริง	จึงจะ

พัฒนำมำเป็น“ปัญญำ”หรือ“วิชชำ”	 ซึ่งจะท�ำให้เรำเกิด-ท�ำให้เรำ

เป็นตรงตำมศัพท์ที่ว่ำ“กรรมโยนิ”
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 ผู้ยัง“มีอวิชชำ”ท�ำให้เกิด-ท�ำให้เป็น	ด้วย“กรรม”(กำรกระท�ำ)

ของตน	ไม่ได้เด็ดขำด

	 ผู้มี“ปัญญำ”นั้นหมำยถึง	ผู้ที่มี“ควำมรู้ขั้นคุณวิเศษ”ที่เป็น 

“อุตตริมนุสสธรรม”ของศำสนำพุทธ	จะเกิดได้ก็ด้วยกำรมี“สัมมำ

ทิฏฐิ”แล้วปฏิบัติ“มรรคอันมีองค์	๘”พร้อมองค์ธรรม“โพชฌงค์	๗” 

โดยเฉพำะม“ีธมัมวจิยัสมัโพชฌงค์”เป็นพลงังำนส�ำคญัทีส่ำมำรถแยก 

“กเิลส”ในขณะประกอบอำชพี(อำชวีะ)-ในขณะทีท่�ำกำรงำนทุกอย่ำง

ครบทำงกำย(กัมมันตะ)-ในขณะพูด(วำจำ)	 ในขณะคิดนึกตรึกตรำ

ไตร่ตรอง(สงักปัปะ)ให้เรำรูใ้ห้เรำเหน็กระทัง่สำมำรถก�ำจดั“กเิลส”นัน้

ได้จรงิ	จงึเรยีก“ธำตรุู”้ตวันีว่้ำ	“ปัญญำ”ทีป่ฏบิตั“ิโพธปัิกขยิธรรม	๓๗” 

จึงเกิด“ปัญญินทรีย์-ปัญญำพละ(พระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘)

 ควำมเฉลียวฉลำดที่เป็น“ปัญญำ”จึงเป็น“ควำมเฉลียว

ฉลำดโลกุตระ”	คนละทิศ	คนละทำง	คนละเรื่องกันเลยกับ“ควำม

เฉลียวฉลำดโลกียะ”	 เพรำะมันไม่ใช่“ควำมเฉลียวฉลำด”ที่ถูก

บงกำรด้วยควำมเฉลียวฉลำดท่ียังเป็น“เฉกะ”อย่ำงที่ปุถุชนเคย 

มีอวิชชำ	“หลับตำ”ปฏิบัติไม่มีทำงเกิด“ปัญญำ”

	 “อวชิชำ”เป็นเจ้ำเรือนของจิต	มนัอยูใ่นจติฝังเป็น“อนสุยั”	

ไม่หมดไป	 ไม่หำยไปได้ง่ำยๆเลย	 ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมแบบ“พุทธที่ 

สัมมำทิฏฐิและสัมมำปฏิบัติ”จึงจะ“รู้จัก”ตัวตนกิเลส(พ้นสักกำยทิฏฐิ)

จนถึงขั้น“ก�ำจัดกิเลสถูกตัวแท้”ได้อย่ำงหมดสิ้น“ตัวอนุสัย”

	 ปุถุชนทุกคนสำมำรถ“ชำญฉลำดด้วยตัวบงกำรคือกิเลส” 

อยูท้ั่งสิน้	ยงัไม่ใช่กำรบงกำรด้วย“ปัญญำ”ท่ีเป็นจติสะอำดจำกทีไ่ด้ 

“ลดกิเลส”ไปเป็นล�ำดับๆตำมทฤษฎีพระพุทธเจ้ำตรัสรู้	 และนับถือ
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กันว่ำ	“ด้วยพระองค์เอง”	อย่ำงสัมมำทิฏฐิ	ไม่หรอก

	 “กิเลส”นั้น	คือ	พลังงำนจิตนิยำม	ที่“จับตัวกันอยู่”ด้วย 

“อวชิชำ”	มลัีกษณะเป็น“ฆ”หรือ“ฆนะ”	ซึง่ลกัษณะท่ีใช้ภำษำดังว่ำ

นี้เป็นโวหำรสื่อให้พอรู้เท่ำนั้นว่ำ	 มันมีลักษณะเหมือนก้อนท่ีแข็ง 

หนำทึบ	 เพรำะมันเกำะกันแน่นมำก	 และมันก็ไม่ใช่“ธำตุดิน- 

ธำตุน�้ำ-ธำตุลม-ธำตุไฟ”แม้แต่“ธำตุอำกำศ”	 มันอยู ่ในภำวะ

ของ“ธำตุจิต”	 เป็น“พลังงำนจิต”ที่พิเศษเล็กละเอียดสุขุม(นิปุณำ) 

ยิ่งกว่ำพลังงำน	“ปรมำณู”ของมหำภูต	๔		หรือทำงฟิสิกส์

	 พลังงำนที่ว่ำนี้	 อยู่ก้นบึ้งของ“จิต”	จะไม่ยอมแตกตัว	หรือ

สลำยตัวออกจำกกันง่ำยๆเลย	เป็น“nuclear	fusion”	ที่หลอม	

ละลำยกันแล้วควบแน่นกันเข้ำยำกแก่กำรสลำย	 ภำษำวิชำกำร

เรียกว่ำ“อำสวะ”	หรือ	ตัวเล็กสุดแห่งที่สุดเรียกว่ำ	“อนุสัย”

 มีพระพุทธเจ้ำเท่ำนั้นที่มี“ควำมตรัสรู ้”	ค้นพบ“ทฤษฎี” 

ทีส่ำมำรถสลำย“อำสวะ”ได้และทีส่ดุก�ำจดัได้สิน้ทัง้“อนุสัย”ส�ำเรจ็จรงิ

	 วิธีกำรปฏิบัติก�ำจัด“อำสวะและอนุสัย”	นี้	จะต้องเรียนรู้

ปฏบิติัด้วยกำรม“ีธรรมะ	๒”หรือม“ี๒	ธำต”ุคอื	“ธำตรุู”้ของตนเอง

เป็นประธำน(subject) นี้	๑	และต้องมีอีกธำตุหนึ่งเป็น“ธำตุท่ีถูกรู้” 

(object)อีก	๑	ชื่อว่ำ“เทฺว”

 ต้องเป็น“สองธำตุ”ดังนี้เสมอ	ที่เรียกว่ำ“ธรรมะ	๒”(เทฺว	ธัม

มำ) นั่นคือต้องมี“กำย”ให้เรียน	ถ้ำขำด“กำย”ก็ศึกษำไม่บริบูรณ์

	 และกำรศึกษำก็มุ่งเน้นเข้ำไปวิจัยวิจำรควำมเป็น“จิต”ที่มี

กิเลสหุ้มอยู่	 และก�ำจัดออกไปเป็นล�ำดับๆ	 กระทั่งกิเลสขั้นปลำย

สุดคือ	“ธำตุอำสวะ-ธำตุอนุสัย”	จึงจะสิ้น“เทฺว”หมด“สุข-ทุกข์”
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 ดงันัน้	กำรศกึษำจงึต้องม“ีธรรมะ	๒”	หรอื“ธำตุ	๒”	ใช้ศกึษำ

ด้วยประกำรฉะนี	้จงึจะเกิด“กำรรู้จกัรู้แจ้งรู้จรงิ”ได้	เป็น“สจัธรรม”	

พิสูจน์กันโต้งๆหลัดๆปัจจุบันของควำมเป็น“ธำตุ”หรือเป็น“ธรรม”	

ที่เปิดเผยยืนยันและเทียบเคียงให้คนอื่นพิสูจน์ได้	ผู้อื่นเป็นได้	ผู้อื่น

มีได้	 เช่นเดียวกันกับที่ตนมีได้	 ถึงขั้น“สิ้นอำสวะ-สิ้นอนุสัย”บรรลุ

มรรคผลส�ำเร็จนี้

	 มีจริงชนดิทีเ่ชญิใครๆมำดไูด้	มำพสูิจน์ได้(เอหปัิสสโิก)	ไม่จ�ำกดั

กำละเวลำ	ปัจจุบันนี้ก็เป็นได้	มีได(้อกำลิโก)	เป็นสิ่งสูงจริงแต่ไม่เกิน

เอื้อมหรอก(โอปนยิโก)	 ถ้ำหำกผู้น้ันสัมมำทิฏฐิ	 ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ตำมค�ำสอนพระพุทธเจ้ำให้ถูกตรงได้	โลกไม่ว่ำงจำกอรหันต์	จริงๆ	

	 จึงจะชื่อว่ำ“สัจธรรม”ที่เป็น“สัจจะมีหนึ่งเดียวเท่ำนั้น	ไม่มี

สอง”(เอกัง	หิ	สัจจัง	น	ทุติยมัตถิ	;	พระไตรปิฎก	เล่ม	๒๕	ข้อ	๔๑๙)ตรงกัน

ได้แม้“เฉพำะตน”(ปัจจัตตัง)ก็สำมำรถเข้ำถึง“สัจธรรม”ตำมทฤษฎี

พระพุทธเจ้ำนี้ทุกคน

	 ส่วนผู้มิจฉำทิฏฐิท่ียังแยกแค่ควำมเป็น“ปัญญำธำตุ”กับ 

“สัญญำธำตุ”ยังไม่ได้	ก็จะแย้งจะเถียงอยู่น่ันแหละว่ำ	หลับตำท�ำ

สมำธไิด้ทีแ่ล้ว	“ปัญญำ”จะ“ผดุเกดิ”ให้รู้ให้เหน็เป็น“ปัญญำ”ขึน้มำ

เอง	พวก“หลับตำ”ปฏิบัติจะหลงเชื่อกันอย่ำงนี้

	 นั่น..ผิดแล้ว	นั่นมันเป็นกำรปฏิบัติที่	 “ปัญญำ”ไม่เกิดด้วย

วิธีปฏิบัติที่มี“ธรรมะ	๒”

	 ไม่ได้เกิดจำกกำรปฏิบัติท่ีมีครบ	 ท้ังภำยนอก(พหิทธำ)	 ทั้ง

ภำยใน(อัชฌัตตัง)	 หรือมี“กำย”หรือมี“รูปกับนำม”เป็น“ธรรมะ	 ๒”	

แล้วปฏิบัติศึกษำให้เกิด“ปัญญำ”ไปตำมกระบวนกำร“องค์	๖”ดังที่
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พระวจนะตรัสไว้ในพระไตรปิฎก		เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘	เลย

	 น่ันมนัเป็นแค่“ธำตตุวัเดยีว”หรือเป็น“ธรรมะ	๑”	ทีผู่รู้ช้อบ

ใช้ค�ำเรยีก“เบีย้วบำล”ีกนัไปว่ำ“ผดุเกดิ”	หรือมอีะไรโผล่ข้ึนเอง	โดย

ไม่มี“เหตุ”	ไม่มทีีไ่ปทีม่ำ	ไม่มอีทัิปปัจจยตำ		หรือไม่มีปฏจิจสมปุบำท	

ไม่มี“กำย”(ไม่มธีรรมะ	๒)	ไม่ม“ีสมัผสั”ภำยนอกเชือ่มต่อเข้ำมำภำยใน		

แล้วเกิด“เวทนำ”ให้ปฏิบัติและศึกษำ“รูป	๒๘”กับ“นำม	๕”

	 ถ้ำเชือ่ว่ำ	แค่เรำหลับตำท�ำ“สมำธ”ิได้ทีด่สีดุแล้ว“ปัญญำ” 

จะ“ผุดเกิด”ขึ้นมำให้รู้เอง	กำรรู้แบบนี้เป็นกำรรู้ที่“ผิด”

	 ใครเห็นอย่ำงนี้“มิจฉำทิฏฐิ”แล้ว	 ถ้ำใครขืนยึดเอำว่ำท�ำ

อย่ำงนี้จะเกิด“ปัญญำ”	ผิดแน่

	 “ธรรมะ”ที่”ผุดเกิด”แบบนี้แหละ	เรียกว่ำ	“ธรรมะเดียว”	

ไม่ใช่“ธรรมะ”ท่ีเกดิจำก“กระบวนกำรของธรรมะ	๒	หรอืมำกกว่ำ	๒” 

ที่ได้บวกลบคูณหำรกันหรืออภิสังขำร-ปฏิสังเครำะห์กันออกมำจน

เกิด“ผลลัพธ์”	จึงจะมี“ปัญญำ”รู้เหตุ-ผู้ผล

	 แต่อยู่ๆก็มีอะไร“โผล่”ขึ้นมำให้รู้เลย

	 “รู้”อย่ำงนี้	 มันคือ“สัญญำ”แค่นั้น	 มันเป็น“ภำวะเก่ำของ

เรำในคลังควำมจ�ำของเรำเอง”	มนั“โผล่หรอืผดุเกดิ”ข้ึนมำให้เรำรู้ 

มันไม่ใช่ของใหม่	ไม่ใช่“ควำมรู้ใหม่”ท่ีเป็นควำมรู“้อืน่”(อญัญะ)	ทีเ่รำ

ยังไม่เคยมี	จริงๆ

	 มนัไม่ได้“ก้ำวหน้ำ”อะไร	มนัวนอยูกั่บควำมเป็น-ควำมมขีอง

ตนเก่ำๆเดิมๆเท่ำนั้น

	 มันเป็นแค่“ควำมรู้”ที่เรำเคยมีมำแล้ว	แต่ปำงไหนๆ	ที่มัน

ฝังอยูใ่น“คลงัควำมจ�ำ”	คอื	“สัญญำ”(ควำมจ�ำ)นัน่เอง	ทีโ่ผล่หรือผดุ
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ขึ้นมำให้เรำรู้	ทั้งหมดมีแค่“มิจฉำทิฏฐิ	๖๒”

	 มนัไม่ใช่“ควำมจรงิใหม่”	ภำวะใหม่ทีเ่รำเพิง่ได้“รู้”ข้ึนมำใหม่	

จำกที่เรำได้ศึกษำปฏิบัติตำม“องค์	 ๖”	 จนเกิด“ผลใหม่”ที่เรำ 

ยังไม่เคยมีควำมรู้อย่ำงนี้มำก่อนเลย

	 มนัยงัเป็นแค่“ของเก่ำ”คืออดตีท่ีเรำเป็น-เรำมมีำก่อนแล้ว	

โผล่ขึ้นมำให้เรำรู้อีกที	และแค่“ของใหม่”คืออนำคตทีี่เป็นตรรกะ

	 มันจึงไม่ใช่“ปัญญำ”ที่เป็น“ภำวะใหม่”	 โดยเฉพำะเป็น 

“ภำวะใหม่ของธำตโุลกตุระ”	ทเีดยีว	ที“่เกดิใหม่”เป็นควำมสำมำรถ

ของพลังงำนจิตท่ีท�ำงำนแก้ปัญหำ(solve)	 จึงสำมำรถแก้ปัญหำได้

(solvent) ตัวนี้คือ“ธำตุรู้”ตัวใหม่ที่เป็นผลของ“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-

สมัมำทฏิฐ-ิองค์แห่งมรรค”	จงึจะเป็น	“ปัญญำ-ปัญญนิทรย์ี-ปัญญำผล”

	 กำรศกึษำก็ต้องมคีรบ“องค์	๖”	นัน่คือ	ม“ีมรรคองค์	๘”	ซึง่

จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิด	“สัมมำสมำธิ”ด้วย“มรรค	๗	องค์”(Supra	

concentration)	ไม่ใช่“สมำธ”ิทีเ่กดิด้วยกำรหลบัตำสะกดจติ(hypnotize 

หรือ	meditation)

 และต้องมี“โพชฌงค์	๗”	ร่วมท�ำงำนช่วยกันอยู่ด้วยตั้งแต ่

“สติ”โน่นแหละ

	 “โพชฌงค์”ก็ต้องท�ำ“สติ”ให้ส�ำเร็จเป็นผล“สัมโพชฌงค์” 

(ควำมรูข้ั้นพทุธทีเ่ป็นอตุตรมินสุสธรรม)คอืต้อง“สมั”หรือ“สม”ขัน้“สมญัญำ”

(“สมัญญำ”หมำยถึง	ขั้นที่เรำมี“ควำมรู้ชนิดอื่น(อัญญะ=	โลกุตระ”แล้ว	และได้

เผยแผ่ควำมรูน้ีใ้ห้คนอืน่ทัว่ไปรูไ้ด้ด้วย	จนกระทัง่เป็นทีรู่ก้ว้ำงขวำงแพร่หลำย	กลำย

เป็นควำมรู้“สำมัญ”กันทีเดียว	แม้ภำวะนั้นจะวิเศษสูงส่งยิ่ง)

 และ“มรรค”กต้็องท�ำ“สต”ิให้ส�ำเร็จผลเป็น“สมัมำสต”ินัน่คอื
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ต้องรู้พร้อมอยู่ครบว่ำ	เรำได้ปฏิบัติเป็น“สัมมำปฏิบัติ	๔”ทั้ง“อำชีวะ-

กมัมนัตะ-วำจำ-สงักปัปะ”	และถกูต้องบรบิรูณ์	ตำม“สัมมำทิฏฐิ๑๐” 

(ทินนัง-ยิฏฐัง-หุตัง-กัมมำนัง-อยังโลโก-ปโรโลโก-มำตำ-ปิตำ-สัตตำโอปปำติกำ-

สมณพรำหมณำสยังอภิญญำ)	จริงๆนะ	และต้องมี“ผล”ส�ำเร็จด้วย

	 ผู้ปฏิบัติจึงต้องมี“ธรรมะ”อย่ำงน้อย“ธรรมะ	 ๒”มี“รูป” 

(ภำวะที่ถูกรู ้=object)กับ“นำม”(ภำวะธำตุรู ้ของผู ้รู ้=subject)	แล้วก็ม ี

“กระบวนกำร”(process)ของ“องค์	 ๖”นั้น	ท�ำงำนปฏิสังเครำะห์กัน 

(solve)ออกมำให้ได้กระทั่งส�ำเร็จผล(solvent)	จึงจะเป็น“สัมมำทิฏฐิ” 

แบบพุทธ

	 เห็นชัดเจนมั้ยว่ำ“ธำตุเดียว”มันไม่ใช่	“ปัญญำ”	มันไม่ใช ่

มีแต่“ของเก่ำ”ที่รู้“ซ�้ำย�้ำของเก่ำ”ขึ่้นมำใหม่อีกแค่นั้นเอง	แต่มันมี 

“ของใหม่”ที่เป็นชนิด“อื่น”(อัญญะ)เพิ่มขึ้น	มำใหม่	จริงๆ	จำกที่เคย

มีอยู่เก่ำ	มำแล้ว

	 บำงคนแม้มีผัสสะภำยนอกก็เถอะ	แต่กำรปฏิบัติไม่ม ี

“ธรรมวิจัยในธรรมะ	 ๒”(เทฺว	 ธัมมำ)	 แล้วจัดกำรฆ่ำเฉพำะ“กิเลส” 

ใน“ธรรมะ	๒”ด้วย“ปหำน	๕”ให้เหลือแค่“ธรรมะ	๑”ไม่ได้	ก็ไม่ใช่ 

“ปัญญำ”ทีรู่จ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ควำมจริง	ตำมควำมเป็นจรงิ”(พระไตรปิฎก

เล่ม	๑๐	ข้อ	๖๐	เทฺว	ธัมมำ	ทฺวเยนะ	เวทนำยะ	เอกสโมสรณำ	ภวันติ) ซึ่งมันมี

ควำมละเอยีดลำดลุ่ม	เป็นล�ำดบัๆอย่ำงน่ำมหัศจรรย์ยิง่	ของทฤษฎี

แบบพุทธ

	 พทุธแท้ผู้ปฏบิตัจิะสำมำรถก�ำจดักิเลสใน“ธรรมะ	๒”ให้ดบั

ส�ำเรจ็ลงได้	เหลือ“ธรรมะ	๑”บริบรูณ์(เอกคัคะ)	ด้วย“ปหำน	๕”อย่ำง

เป็นล�ำดับลำด	ลุ่ม	 เรียบ	 ไม่มีขรุขระ	 เหมือนฝั่งทะเล(พระไตรปิฎก 
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เล่ม	๒๓	ข้อ	๑๐๙	ปหำรำทสูตร)

 ซึ่งมีที่ตั้งแห่งกำรปฏิบัติ	คือ	“เวทนำ”นั่นเอง	โดยมีสัมผัส

เป็นปัจจัยของ“รูปกับนำม”	 เวทนำจึงจะ“มี”ข้ึนมำเป็น“ฐำน”ให้

ปฏิบัต(ิกรรมฐำน)จึงจะเกิดตำมเหตุตำมปัจจัยแห่ง“ปฏิจจสมุปบำท”

	 เพรำะถ้ำไม่ม“ีสัมผสัเป็นปัจจยั”กไ็ม่ม“ีทีต่ัง้”(ฐำน)ให้ปฏบิตัิ

ได้เลย	เพรำะ“เวทนำ”ไม่มี	แม้จะมี“ธำตุรู้”ของเรำเป็นประธำน

	 ปกติคนเรำทุกคนก็มี“เวทนำกับธำตุรู้ที่เป็นประธำน”อัน

หมำยถึง	“กำย”นี่เอง	อยู่ตลอดกำรปฏิบัติ	(พระไตรปิฎก	เล่ม	๙	ข้อ	๕๑-๙๐)

	 โดยมี“สัญญำ”ก�ำหนดรู้	 ชนิดที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง	 สัมผัสทุก

สภำวะทั้งนอกและในตลอดสำยตำมล�ำดับหยำบ-กลำง-ละเอียด

	 ต้องมี“ธรรมะ	๒”สัมพันธ์สัมผัสกันอยู่	 เช่น	ต้องเกิดจำก 

“ตำกระทบรูป”นั่นเอง	“หูกระทบเสียง”นั่นเอง	“จมูกกระทบกลิ่น” 

นั่นเอง	“ลิ้นกระทบรส”นั่นเอง	ทั้งกำยที่กระทบสัมผัสภำยนอก	แล้ว

ก็“รู้อำกำร”นั้นด้วย“ธำตุรู ้”ได้นั่นเอง	 และกำยที่กระทบสัมผัส

ภำยใน	 แล้วก็“รู้อำกำร”นั้นด้วย“ธำตุรู้”ได้“ในภำยใน”เป็นควำม

ละเอียดขั้นปลำยสุด	จึงจะ“ฉลำด”บริบูรณ์ด้วย“ปัญญำ”ได้

	 ไม่ว่ำจะอยู่ในขณะท�ำงำนอำชีพ(อำชีวะ)อยู่ในขณะมีกำร 

กระท�ำทุกอย่ำง(กัมมันตะ)อยู่ในขณะพูด(วำจำ)	ทั้งอยู่ในขณะนึกคิด

(สังกัปปะ)ก็ต้องมี“กำรสัมผัส”กันของทวำร	๖”	นั่นคือ	วัตถุภำยนอก	

กับ“อำยตนะ”ภำยนอก	แล้วเกิดนำมธรรมภำยใน	ต้องกระทบกัน	

ม“ีอำยตนะ”ภำยในท�ำงำนร่วมกนัอยูเ่สมอ(อำยตนะ	๖)	ด้วยกระบวนกำร

ของ“มรรค	อันมีองค์	๘”	และพร้อมด้วย“โพชฌงค์	๗”	เสมอ

	 โดยเฉพำะต้องม“ีธมัมวิจยัสัมโพชฌงค์”	และ“สมัมำทฏิฐ”ิ 
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ตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงระบไุว้ใน“องค์	๖”ของ“กระบวนกำร”ทีจ่ะเกดิ 

“ปัญญำ”ในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘

 “ควำมเฉลยีวฉลำด”หรอื“ควำมรู”้ทีถ่งึขัน้นับว่ำเป็น“ปัญญำ” 

จึงจะเกิดได้	ธรรมะของพระพุทธเจ้ำจึงจะถูกต้องครบถ้วน	จึงจะมี

มรรคผลเรียกถึงที่สุดว่ำ	“สัมบูรณ์”ได้

	 ซึ่งต้องมี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”เป็นกิจหรือหน้ำท่ีส�ำคัญ

ท�ำงำนอย่ำงมีผล	 โดยมี“สัมมำทิฏฐิ”เป็นประธำนของกรรมจึงจะ 

มีผล	ครบ“องค์	๖”		“ปัญญำ”ถึงจะเกิดได้

	 และ“ธรรมวจิยัสมัโพชฌงค์”นัน้จะมกีำรแยกแยะวเิครำะห์

ถึงขั้นเจำะลึก(analyse)เข้ำไปในธรรมสัจจะกันทีเดียว	 ให้รู้จักรู้แจ้ง 

รู้จริงกระทั่งถึงวิมุตินิพพำน	ปำนนั้น

	 จะไม่ใช่ท�ำกันแค่ผิวๆตื้นๆอยู่แค่กำรส�ำรวจสอบสวนหรือ

แค่ไต่สวนสืบสวนเรื่องรำว(investigation)เท่ำนั้น	เป็นแน่แท้

	 จงึจะเกดิ“ควำมรู้”หรือ“ควำมฉลำด”	เข้ำขัน้รูแ้จ้งใน“ธรรม

นิยำม	๕”กันได้	 แทงทะลุรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อุตุนิยำม-พีชนิยำม- 

จิตนิยำม-กรรมนิยำม-ธรรมนิยำม”บริบูรณ์	

	 ต้องถึงขั้นปำนฉะนี้จึงจะสำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงหย่ังถึง

ควำมละเอียดลึกล�้ำของธำตุจิต(จิตนิยำม)	 ว่ำแตกต่ำงจำกธำตุพืช 

(พีชนิยำม)	แตกต่ำงจำกธำตุที่ยังไม่เป็นชีวะ	ตั้งแต่ดิน,น�้ำ,ไฟ,ลม	ไป

กระทัง่อำกำศ,ฤดูกำล,ดนิฟ้ำอำกำศ,สภำพแวดล้อม,อุณหภูม,ิภำวะ

ร้อนเย็น,ไออุ่น	 แม้กระทั่งถึงขั้นควำมเป็น“ระดู”(เลือดที่เป็นระดู	 คือ

ธำตทุีไ่ม่มเีชือ้ชวีะแล้ว	เป็น“อตุนิุยำม”แล้ว)ว่ำ	เป็นธำตุอุตุ(อตุนุยิำม)อย่ำงไร? 

และเป็น“ธำต”ุท่ีเกิดจำก“กรรม”(กรรมนยิำม)	ทีส่ดุ“ธำต”ุคอื	ภำวะที่
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ทรงไว้-ทรงอยู	่ซึง่ยงัเป็นปรำกฏกำรณ์ให้รูจ้กัรู้แจ้งรู้จริง	ต้องสัมผสั

จงึจะเหน็,ต้องสัมผสัจงึจะได้ยนิ,ต้องสัมผสัจงึจะได้กลิน่,ต้องสมัผสั

จึงจะได้รส,ต้องสัมผัสด้วย“กำย”จึงจะมี“รูป-นำม”

	 ฉะนีเ้องจงึจะต้องม“ีธรรมะ	๒”หรอื“กำย”	คือ	“รูปกบันำม” 

กระทบกัน	สัมผัสกัน	จึงจะสังเครำะห์กันขึ้นเป็น“ปัญญำ”ขึ้นมำได้

	 จงึจะเกดิ“กระบวนกำร”(process)ของกำรปฏบิตัธิรรมพทุธ 

ถูกต้องบริบูรณ์	 มีมรรคมีผลอย่ำง“สัมมำทิฏฐิ-สัมมำปฏิบัติ- 

สัมมำปฏิเวธ”สัมบูรณ์ข้ึนได้	 ก็ต้องมี“กระบวนทัศน์,องค์รวมของ

ประดำควำมเห็น”(paradigm)“สัมมำทิฏฐิ”มำก่อน

	 “ควำมรู”้โดยเฉพำะทีเ่รยีกว่ำ“ควำมฉลำด”จงึต้องเกดิจำก

กำรกระทบสัมผัสที่มีองค์ประกอบหรือองค์รวมของ“รูปกับนำม” 

ที่เรียกว่ำ	“กำย”	แล้วเกิด“ปฏิกิริยำ”กันขึ้นมีสภำวธรรมเป็น“รูป”	

เป็น“เวทนำ”	เป็น“สัญญำ”	เป็น“สังขำร”	เป็น“วิญญำณ”

	 ผู้สำมำรถอ่ำน“อำกำร”ของ“รูป”ว่ำฉะนี้ๆ	คือ“รูป”อ่ำน 

“อำกำร”คือ“รูป”อ่ำน“อำกำร”ของ“เวทนำ”ว่ำฉะน้ีๆคือ“เวทนำ

อ่ำน“อำกำร”ของ“สัญญำ”ว่ำฉะนี้ๆคือ“สัญญำ”อ่ำน“อำกำร”ของ

“สังขำร”ว่ำฉะนี้ๆคือ“สังขำร”	 และอ่ำน“อำกำร”ของ“วิญญำณ”	

ว่ำฉะนี้คือ“วิญญำณ”	และ“จิต-เจตสิก”อื่นๆทั้งหลำย

	 จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงควำมเป็น“สังขำร”

	 แล้ว“จัดกำรปรุงแต่งสังขำรให้สัมมำ”(อภสิงัขำร)	ผูส้ำมำรถ 

“จัดกำรปรุงแต่ง”เป็นผล“สัมมำปฏิบัติ”ได้	นั่นก็คือ	จัดกำรจนเกิด	

“ปุญญำภิสังขำร”	หมำยควำมว่ำ	มีผลของ“บุญเป็นส่วนๆ”หรือม ี

“ส่วนบุญ”(ปุญญภำคิยำ)ในขณะท�ำกรรมใดๆ	ก็มีผลจัดกำรปรับแต่ง



83คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

จิตตน	ก�ำจัดกิเลสออกไปได้ทีละส่วนๆ

	 นัน่คอื	“บญุ”ยงัไม่“จบกจิ”	คนจงึยงัต้องท�ำ“บญุ”อยู	่ให้ข้ึน

มำ“ฆ่ำ”กิเลสของตน	ให้หมดสิ้นเกลี้ยง	“บุญ”จึงยังต้องท�ำอยู่

	 แต่ถ้ำ“บญุ”ท�ำหน้ำท่ีก�ำจดับำปกระทัง่“หมดสิน้”ถำวรแล้ว 

“จบกิจ”ลงเมื่อใด	“บุญ”นั้นก็เป็นอัน“ไม่มี”ในตนหรือ“สูญไปหมด”	

เพรำะก�ำจัด“บำป”ก็ดี	หรือ“กิเลส”ก็ดี	 หรือจะเรียกว่ำ“อกุศลจิต” 

ก็ตำม	หมดสิ้นไปจำกจิตตนแล้ว	บริบูรณ์	ก็ไม่ต้องมี“บุญ”กันแล้ว

	 นี่คือ	“ปุญญปำปปริกฺขีโณ”	คือ“สิ้นบุญสิ้นบำป”

 “บุญ”ก็เป็นอัน“ไม่มี”ในตนหรือ“สูญไปหมด”	เพรำะก�ำจัด 

“บำป”หมดสิ้นไปจำกจิตตนแล้ว	ก็เป็นอัน“จบกิจ”กำรปฏิบัติธรรม

	 “หมดสิ้นบุญ-หมดสิ้นบำป”ไปด้วยกัน	 ภำษำบำลี	 คือ	

“ปุญญปำปปริกฺขีโณ”

	 กำรท�ำกรรมของตนสำมำรถเลิก“มิจฉำอำชีวะ	 ๕-มิจฉำ 

กมัมันตะ	๓-มจิฉำวำจำ	๔-มจิฉำสงักปัปะ	๓”และสำมำรถ“ปรุงแต่ง

จิตนั้นให้กิเลสหรือบำป	ลดละได้”ด้วย“ปัญญำ”

	 กำรเกิด“ปัญญำ”จะได้จริงหำกปฏิบัติตำม“กระบวนกำร” 

(process)ที่พระพุทธเจ้ำทรงสอนไว้บริบูรณ์ทุกอย่ำง

	 “กระบวนกำร”นั้นมี“องค์	 ๖”คือ	 “ปัญญำ-ปัญญินทรีย์-

ปัญญำผล-ธมัมวิจยัสัมโพชฌงค์-สัมมำทิฏฐิ-องค์ประกอบทัง้หลำย

ที่จะใช้ปฏิบัติคือ	มรรคมีองค์	๘”(เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘)

 นักปฏิบัติธรรมท่ีมีควำมรู้“กระบวนทัศน์”(paradigm)ที่จะ

ปฏิบัติสัมมำทิฏฐิแล้ว	และสำมำรถปฏิบัติธรรมไป“ธำตุรู้”ของตนก ็

“รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ”ในรำยละเอยีดท่ีเป็นไปตำม“กระบวนกำร”(process)
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  “บุญ”มีหน้าที่ก�าจัด“บาป”เท่านั้น

  “บุญ”ไม่ใช“่ทาน” และแค“่กุศล”ก็มิใช่

  “บุญ”เป็นพลังงานที่มีหน้าที่มา

“ก�าจัดกิเลสหรือบาปหรืออกุศล”เท่านั้น 

เสร็จแล้วก็หายไปทันที

ไม่เหลืออะไรอยู่เป็น“สมบัติ”
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ที่ตนปฏิบัติ	เมื่อได ้ผลช�ำระกิเลสจริงดังว ่ำน้ี	ผู ้ น้ันก็มี“ธำตุรู ้” 

เจริญข้ึนๆ	 “ควำมรู้-ควำมฉลำด”ท่ีตำมรู้ตำมเห็น“ควำมจริงตำม

ควำมเป็นจริง-ควำมเกิดจริง”อย่ำงนี้แหละ	ที่ชื่อว่ำ	“ปัญญำ”

	 ฉะนี้คือ	 กระบวนกำร“องค์	 ๖”เกิดผลตำมท่ีพระพุทธเจ้ำ

ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘

 ดังนั้น	ค�ำว่ำ“ฉลำด”จึงต้องหมำยถึง“ควำมรู้”ที่มี“กระบวน-

ทัศน์”(paradigm)“สัมมำทิฏฐิ”ก่อน	แล้วจงึปฏบิตัเิป็น“กระบวนกำร” 

(process)ที่ประกอบด้วย“องค์ธรรม	 ๖”อันได้แก่	 “ปัญญำ-ปัญญิน 

ทรีย์-ปัญญำผล-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมำทิฏฐิ-สัมมำอำริยมรรค 

องค์	๘”

 ทุกวันนี้	“ควำมฉลำด”ท่ีมีภำษำว่ำ	“ปัญญำ”ถูกโกงไป 

แทนค�ำว่ำ“เฉโก”	คนไทยก็เลยพำกันหลงผิดว่ำ“ควำมรู้”หรือ 

“ควำมฉลำด”ของปุถุชนทั้งหลำยประดำมีทั้งหมด	เหมำว่ำเป็น 

“ควำมฉลำด”ทั้งหมดทั้งสิ้น

	 แม้“ควำมฉลำดเฉโก”เป็น“โลกียภูมิ”อยู่แท้ๆ	 ก็ไปเรียก

ว่ำ“ปัญญำ”กันทั้งนั้น	“ปัญญำ”เลย“เก๊”หมด

	 อธิบำยมำถึงบรรทัดนี้แล้วก็จะเห็นว่ำ	ควำมแตกต่ำงของ 

“ควำมฉลำด”ปุถุชนทั้งหลำยประดำมีท่ีเรียกในภำษำบำลีว่ำ 

“เฉกะหรือเฉโก”กับ“ปัญญำ”อำริยชน	 มันมีนัยส�ำคัญยิ่ง	 ในกำร

ศึกษำธรรมะที่เป็นพุทธ

	 กำรจัดกำร“บำป”หรือกิเลสนั้นต้องมีพลังงำนท่ีเป็น“บุญ”	

ซึง่เป็นอ�ำนำจ(อธปิไตย)พเิศษอย่ำงยิง่ชนดิหนึง่	เกดิด้วย“กำรปรงุแต่ง

กันขึ้นมำฆ่ำบำปเรียกว่ำ“อภิสังขำร”	เรียกเต็มค�ำก็คือ	“ปุญญำภิ-
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สังขำร”	จึงจะเป็นพลังงำนเข้ำไปท�ำลำย“บำป”หรือ“กิเลส”ได้

	 “บุญ”มีหน้ำที่ก�ำจัด“บำป”เท่ำนั้น

	 “บุญ”ไม่ใช่“ทำน”	และแค่“กุศล”ก็มิใช่

	 “บุญ”เป็นพลังงำนที่มีหน้ำที่มำ“ก�ำจัด	กิเลสหรือบำปหรือ

อกศุล”เท่ำนัน้	เสรจ็แล้วกห็ำยไปทันท	ีไม่เหลืออะไรอยู่เป็น“สมบตั”ิ

	 “กุศล”เป็น“สมบัติ”	 ทั้งสมบัติด(ีกุศล)และสมบัติไม่ด(ีอกุศล)	

เป็นสภำวะที่สั่งสมไม่มีส้ินสุด	 จึงเป็น“วิภัชชวำที”	วนเวียนอยู่กับ 

“มี”หรือ“ไม่มี”	ไม่สิ้นสุดในปุถุชน

	 “บญุ”เป็น“วบิติั”	มหีน้ำที“่ก�ำจดัสมบตัไิม่ด”ีเท่ำน้ัน	“สมบตัิ

ไม่ดี”หมดไป“สูญ”ไปจำกจิตตนสัมบูรณ์เมื่อใด	“บุญ”ก็“สูญ”ไป

       (จบฉบับที่  ๓๒๒) 
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ฉบับที่ ๓๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐

 ฉบบัท่ีแล้ว	๓๒๒	เรำกไ็ด้วิจยัลึกเจำะละเอยีดลงไปถงึควำม

เป็น“ปัญญำ”	ก็จะเห็นว่ำมันแตกต่ำงกับ“เฉกะ”อย่ำงไร?

	 “ปัญญำ”นั้นจะเกิดได้	 ต้องประกอบด้วย“องค์	 ๖”	ได้แก	่

“ปัญญำ-ปัญญินทรีย์-ปัญญำพละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมำ

ทฏิฐ-ิองค์แห่งมรรค	๘”	จงึจะเกดิเป็นภำวะทีเ่รียกได้ว่ำ“ควำมรู้หรือ

ควำมฉลำด”อันมีคุณวิเศษเจริญถึงขีดที่เรียกได้ว่ำ“ปัญญำ”ขึ้นมำ

	 “ปัญญำ”จึงแตกต่ำงจำก“ควำมรู้หรือควำมฉลำด”	ที่เรียกว่ำ 

“เฉกะหรือเฉโก”	แน่นอน

	 เพรำะ“เฉกะหรือเฉโก”เป็นควำมรู้หรือควำมฉลำดท่ีไม่ใช่

ตำม“องค์ประกอบ	๖”	นี้

	 “ปัญญำ”จึงไม่ใช่สภำวธรรมอ่ืนใดที่เกิดจำกกระบวนกำร

อันไม่มีองค์ประกอบของ“ธรรม	๖”นี้	 โดยเฉพำะ“ควำมรู้หรือ 

ควำมฉลำด”ทีไ่ม่ม“ีธมัมวจิยัสมัโพชฌงค์-สมัมำทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค	๘” 

แม้จะรู ้มำกจะเฉลียวฉลำดยิ่งสุดยอดขนำดไหน	ก็ไม่เรียกว่ำ 

“ปัญญำ”	เรียกว่ำ“เฉกะหรือเฉโก”ทั้งนั้น

 “ควำมรู้หรือควำมฉลำด”ที่เกิดจำกกระบวนกำรหรือ

เกดิจำก“กำรเปล่ียนแปลงท่ีมกีำรปฏบิตัธิรรมะ“๖	องค์”นี	้จงึต้องม ี

“ธัมมวิจยัสัมโพชฌงค์-สมัมำทฏิฐิ-องค์แห่งมรรค	๘”ทีส่งัเครำะห์หรอื

สังขำรกนัแล้วพฒันำขึน้เป็น“ปัญญำ-ปัญญนิทรีย์-ปัญญำผล”เท่ำนัน้
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	 ดังนั้น	 กำรปฏิบัติใดๆที่ไม่มี“องค์	๘	ของมรรค”ก็ดี	ไม่ม ี

“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”ก็ดี	ไม่มี“สัมมำทิฏฐิ”ก็ดี	เม่ือปฏิบัติแล้ว 

จะเกิด“ควำมรู ้หรือควำมฉลำด”ข้ึนมำก็ไม่เป็น“ควำมรู ้หรือ 

ควำมฉลำด”ที่เรียกว่ำ“ปัญญำ”

	 แม้จะเป็น“ควำมรูห้รอืควำมฉลำด”	เก่งกำจพิเศษยิง่ขนำดไหน	

ก็เป็นแค่“เฉกะหรือเฉโก”ทั้งสิ้น	 จะไม่ใช่“ควำมรู้หรือควำมฉลำด” 

ที่เรียกว่ำ“ปัญญำ”เป็นอันขำด

	 เพรำะไม่ประกอบไปด้วยมรรค	๘	องค์

	 (๑)	สัมมำทิฏฐิ

	 (๒)	สัมมำสังกัปปะ

	 (๓)	สัมมำวำจำ

	 (๔)	สัมมำกัมมันตะ

	 (๕)	สัมมำอำชีวะ

	 (๖)	สัมมำวำยำมะ

	 (๗)	สัมมำสติ

	 (๘)	สัมมำสมำธิ

	 โดยเฉพำะหำกไม่มี“สัมมำทิฏฐิ”	ซึ่งเป็นข้อแรกของมรรค

ทั้ง	๘	องค์	ก็จะไม่เกิด“ปัญญำ”ได้เลย	และต้องมีสัมผัสภำยนอก

	 เพรำะ“สัมมำทิฏฐิ”	 เป็นประธำนของ“สัมมำอำริยมรรค 

ทั้ง	๘	องค์”	ประธำนจึงต้อง“สัมมำทิฏฐิ”ก่อน	เป็นต้นทิศต้นทำง

	 หำกต้นทิศต้นทำงไม่ตรง	ก็ล้มเหลวแน่

	 “สัมมำทิฏฐิ	๑๐”นั้น	ได้แก่

	 (๑)	อตัถ	ิทนินงั	แปลว่ำ	ทำนทีท่�ำเสรจ็แล้ว	มผีลทีเ่ป็น“โลกตุระ”	
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มี“ปัญญำ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“โลกุตระ”	เพรำะเป็น“อื่น”	จำกโลกีย์

	 (๒)	อัตถิ	ยิฏฐัง	แปลว่ำ	วิธีปฏิบัตินั้นปฏิบัติเสร็จแล้ว	มีผล

เป็น“โลกุตระ”ฯ (ค�ำว่ำ“มีผล[อัตถิ]คือผลโลกุตระ)

	 (๓)	อัตถิ	หุตัง	แปลว่ำ	ในจิตใจเมื่อท�ำเสร็จแล้ว	 มีผลเป็น 

“โลกุตระ”ฯ

	 (๔)	อตัถ	ิสุกตทกุกฏำนงั	กมัมำนงั	ผลงั	วปิำโก	แปลว่ำ	กำร 

กระท�ำที่ท�ำลงไปทุกกรรม	 ดีหรือชั่ว	 ล้วนมีผล	 เป็นวิบำก	 แล้วก็

ท�ำให้เจ้ำของวิบำกวนเวียนเสวยผลทุกข์ๆ-สขุๆ“เวยีนลง”ต�ำ่แล้วก็

สูง,สูงแล้วก็ต�่ำ-สุดแสนสุข	แล้วก็สุดแสนทุกข์,สุดทรมำนแล้วก็สุด

แสนสุขวิเศษ	 ก็หมุนเป็น“กัมมุนำวัตตีโลโก”อยู่ตลอดกำลนำน				

สัตวโลกจะสุขมำก-สุขน้อย	 หรือทุกข์มำก-ทุกข์น้อย	 ย่อมเป็นไป

ตำมกรรมที่ตนท�ำเองทั้งนั้น	ทั้งสิ้น	ถ้ำไม่เป็น“โลกุตระ”

	 “กมัมงั	สัตเต	วิภัชชต”ิ	กรรมจ�ำแนกสตัว์ให้เป็นไปตำมกรรม

ของตนเองที่ตนท�ำ

 ไม่มใีครบงัอำจ“ท�ำให้เรำเกดิเป็นอย่ำงนัน้-อย่ำงนี”้ได้	กรรม

ทีเ่รำท�ำเองทัง้นัน้ทีพ่ำเรำเกดิ-เรำเป็น	ดงัพระวจนะทีว่่ำ“กมัมโยน”ิ

	 นี่คือ	โลกียะ	จะวนเวียนไปต�่ำสูง-สูงต�่ำไปตำมกรรมที่ตน 

ท�ำเองมี“วิบำก”จริง	

	 ตรำบที่ยังเป็น“โลกียะ”จะไม่มีจบสิ้น“ควำมวนเวียน”เลย	

จนกว่ำจะเข้ำสูโ่ลกใหม่	คอื	“โลกตุระ”	ด้วย“อัญญธำต”ุดงักล่ำวแล้ว

	 “โลกียะ”จะวนอยู่ช่วง“ปุถุบุคคล”	และจะลด“ควำมวน” 

ลงไปๆตำมล�ำดับท่ีสำมำรถปฏิบัติให้ตนสู่“โลกุตระ”แต่ละข้ันๆ	จะ

เหลือเศษตำมที่เป็น“เสขบุคคล”สูงขึ้นๆ	ๆ
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 และจะ“วน”ในภำวะที่เป็น“โลกียะ”เท่ำนั้น	

	 หำกมีผล“โลกุตระ”จบรอบแล้ว	ก็“สิ้นวิบำก”ท่ีจะพำตน	

“วน”	™ก็จะหยุด“วน”ได้

	 คุณวิเศษที่พิเศษสุด	คือผู ้บรรลุธรรมมี“วิมุติ”เป็นแก่น 

ให้ตนแล้ว	กเ็ข้ำสู่กำรเป็น“อมตบคุคล”	เป็นผู“้ก�ำหนดควำมวน”ได้	

ผู้เป็น“อมตะ”นี้จะ“วนเกิด”ในชำตินี้	หรือเกิดชำติหน้ำ	มี“ขันธ์	๕” 

เป็นมนุษย์อีกหรือจะ“ตำย”เป็นชำติสุดท้ำย	ไม่“วน”กลับมำเกิดใน

โลกไหนๆอีกเลยนิรันดรย่อมท�ำได้

	 “อมต”มใิช่หมำยควำมแค่ว่ำ	ผู้ไม่ตำยหรอืผูไ้ม่มตีำยเลย-มี

แต่เกิด	..ไม่ใช่อย่ำงนั้น

	 “อมต”ของโลกุตระคือ	 ผู ้มีคุณวิเศษข้ัน“อรหันต์”แล้ว	

บรรลุ“แก่นพทุธธรรม”(สำร)จรงิแล้ว	สิง่ทีต่ำยสนิท“ไม่เกิดอีก”จริงๆ	

จริงที่สุดคือ“กิเลสำสวะ”ของท่ำน	 “กิเลส”นะท่ี“ตำยไม่เกิดอีก” 

ไม่เกี่ยวกับ“ขันธ์	๕”

 “กิเลส”กบั“ขนัธ์	๕”มนัคนละสภำวะ	มนัไม่ใช่สภำวะเดยีวกนั	

“ท�ำสัญญำ”(ควำมก�ำหนดหมำย)ให้แม่นๆ	 คมๆ	 ชัดๆ	 ละเอียดๆเถิด	

“กิเลส”เท่ำนั้นท่ี“ตำยสนิท”ไม ่เกิดอีกเลย	 นิรันดร	 ถึงขั้น 

“นิจจัง-ธุวัง-สัสสตัง-อวิปริณำมธัมมัง-อสังหิรัง-อสังกุปปัง”

	 แต่กำรเกิดของ“ขันธ์	๕		ที่กิเลสเกิดในขันธ์อีกไม่ได้แล้ว”นี	้

อมตบุคคลสำมำรถจะตั้งจิต“เกิดมำวนในควำมเป็นมนุษย์”เพื่อใช ้

“ขันธ์	๕”	บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสู่“พุทธภูมิ”อีกได้	เรื่องนี้ลึกซึ้งเป็น 

“อจินไตย”พอสมควร

	 หำกผู้ใดเชื่อว่ำ	 ผู ้มีภูมิ“อรหันต์”แล้วถ้ำตำยกำยแตก 
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(กำยัสสะ	เภทำ)ลงไปจำกชำติที่เป็นอรหันต์แล้วน้ันก็จะต้อง“สูญ” 

ไปนรินัดรทกุองค์	จะมอีะไรเกิดอกีไม่ได้	อรหันต์ตำยลงต้องสญูเลย	

จะอยูไ่ด้ชำตเิดยีวท่ีเป็นอรหนัต์นัน้เท่ำนัน้	เกิดมำเป็น“โพธสิตัว์”อีก

ก็ไม่ได้	จะเป็น“โพธิสัตว์”ที่ต้องใช้“ขันธ์	๕”มำเกิดในโลกมนุษย์เพื่อ

ศึกษำฝีกฝนในโลกสันนิวำสอันประกอบด้วยมนุษย์ที่มีสำรพัน-

สำรพัดจริต	หลำกนิสัย	ต่ำงกรรม	ต่ำงวิบำก	ก็ไม่ได้	นี่“อุจเฉท”

	 เพรำะชำวเถรวำทมกัจะ“อจุเฉททฏิฐ”ิ	เข้ำใจว่ำพระโพธสิตัว์

นั้น	 คือ	ผู้ตั้งใจปฏิบัติตนบ�ำเพ็ญธรรมเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้ำ	 แต่

จะปฏิบัติตนบรรลุธรรมที่เป็น“อำริยสัจ	๔”ไม่ได้นะ!!!

	 โพธิสัตว์จะบ�ำเพ็ญวิเศษยังไงก็ท�ำไป!!

	 แต่โพธสัิตว์จะบรรลุ“อำริยภมู”ิหรือบรรล“ุอรยิสจั	๔”ไม่ได้	

เพรำะถ้ำขืนมีภูมิเป็น“อำริยบุคคล”ถึงขั้นอรหันต์ในชำติใดแล้ว 

ก็จะต้องตำย“สูญ”ไปในชำตินั้นๆ	จะเกิดในร่ำงคนที่มีขันธ์	๕	อีกไม่

ได้เด็ดขำด	เพรำะอุจเฉททิฏฐิเสียแล้วว่ำ	ผู้บรรลุ“อรหันต์”ทุกองค์	

ตำยลงในชำตินั้นๆจะต้อง“สูญนิรันดร”	นี่เข้ำใจผิดยังงี้

	 ผู้นี้แลชื่อว่ำ	“อุจเฉททิฏฐิ”แล้ว	 เพรำะถ้ำคนทั้งหลำย 

มีควำมเช่ือเช่นนี้	 ศำสนำพุทธของพระพุทธเจ้ำแต่ละพระองค์จะ 

“ส้ันจู”๋ทกุศำสนำพุทธ	“พุทธกปัป์”ของแต่ละพระองค์กจ็ะไม่อยู่นำน

เป็นหมืน่เป็นแสนเป็นล้ำนปีได้เลย	ตำมต�ำนำนท่ีมยืีนยันมำมำกมำย	

ดีไม่ดี“อุจเฉททิฏฐิ”แบบนี้ถึงวันนี้..พุทธไม่มีแล้ว

	 เพรำะเอกภพยำวยืนมำถึงปัจจุบันวันนี้	 เป็นไปไม่ได้ที ่

“ศำสนำพุทธ”จะยืนยำวมำถึงวันน้ี	หำกมีควำมคิด“อุจเฉททิฏฐิ” 

ดังว่ำนี้กัน
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	 เพรำะ“รอบแห่งกำรวนของควำมคิดอุจเฉททิฏฐิ”ชนิดน้ี 

จะมีกำรหมุนรอบ“ส้ันจู๋ลงไปๆๆๆๆๆ	 ฯลฯ”	เมื่อยำวนำนที่สุด	ก็จะ

เป็นที่สุด	ที่สุดนั้นก็จะ“สิ้นภำวะนั้นๆ”ลงไปเป็น“สูญ”	สืบต่อไม่ได	้

สิ้น“เชื้อพุทธ”สนิท

	 เพรำะฉะนั้น	“พุทธศำสนำ”ท่ีเกิดอยู่ในเอกภพน้ี	 ก็คงจะ 

“สูญสิ้นไปหมดแล้ว”	 เมื่อค�ำนวณตำมอำยุของโลก	 ของจักรวำล	

ของเอกภพ	 วันนี้ในปัจจุบันนี้ก็จะไม่มี“พุทธศำสนำ”เหลืออยู่แล้ว	

ตำมควำมเชื่อของคนผู้มี“นัตถิกทิฏฐิ”ที่“อุจเฉททิฏฐิ”แบบนี้

	 เน่ืองจำกจะขำดผู้สืบทอดศำสนำพุทธแทนพระพุทธเจ้ำ 

ไปตำม“อุจเฉททิฏฐิ”ชนิดนี้นั่นเอง	 เมื่อพระพุทธเจ้ำปรินิพพำนไป

เป็นชำติสุดท้ำยแล้ว	 ศำสนำพุทธก็จะส้ินสูญกำรสืบต่อ	 เพรำะ 

พระอรหนัต์ทกุองค์	ตำยทำงร่ำงกำยในชำตท่ีิเป็นอรหันต์น้ันจะต้อง

สิ้นสูญกำรสืบต่อ	“ดับสูญนิรันดร์”ทุกองค์	ผู้สืบทอดก็ไม่มี

 ตำมควำมเชือ่ของ“อจุเฉททิฏฐ”ิชนดินี	้อำยกุปัป์ของเอกภพ

มมีำยำวนำนถงึปำนนี	้วนันีศ้ำสนำพทุธของพระสมณโคดมกค็งไม่มี

 เพรำะถ้ำหำก“อรหนัต์”ตำยทำง“ขนัธ์	๕”แล้ว	เกดิเป็นโพธสิตัว์

อีกไม่ได้	ตำมควำมเช่ือของ“อุจเฉททิฏฐิ”(ควำมเชื่อว่ำ	 อรหันต์ทุกองค ์

ถ้ำตำยทำงขนัธ์	๕	หรอืกำยแตกตำยแล้วจะต้องดบัสญูเกดิอกีไม่ได้)พระโพธสิตัว์

ผู้เป็นอรหันต์แล้วจะสืบทอด	DNA	โลกุตระ	ก็ไม่มีสืบทอดต่อ

	 อรหันต์ซึ่งมี	 DNA	 โลกุตระแล้วไม่เกิดมำสืบทอด	 DNA	

โลกุตระต่อ	พุทธศำสนำก็“สูญพันธุ์”กันไปนำนแล้ว	ไม่มีมำถึงวันนี้

หรอก	เพรำะ“อมตบุคคล”ท่ีจะเกิดจะตำยเองได้ตำมปรำรถนำของ

ท่ำนน้ัน	กจ็ะไม่มใีนศำสนำพทุธ	ผูจ้ะช่วยสืบทอดศำสนำกสิ็น้สญูไป
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หมดแน่นอน	วันนี้ศำสนำพุทธยอดด้วนแล้ว

	 อรหันต์คือ“อมตบุคคล”สำมำรถสมัครใจที่จะยัง“วน” 

เกิดอยู่อีก	ยังไม่“ตำยเป็นชำติสุดท้ำยไปเป็นนิรันดร”หรือไม่ก็ได	้

หลักฐำนนี้ศึกษำจำก“มูลสูตร”ท่ีมีล�ำดับเหล่ำนี้บริบูรณ์ตรวจสอบ

ดูเถดิ	(พระไตรปิฎก	เล่ม	๒๔	ข้อ	๕๘	มลูสตูร)	ท�ำควำมเข้ำใจให้ลกึๆ	แม่นๆ	

คมๆ	ชัดๆ

	 เอำละ..	 ได้ขยำยควำมในข้อที่	 (๔)	ของ“สัมมำทิฏฐิ	๑๐” 

ลึกไกลไปพอควรแล้ว

	 ทีนี้	ข้อที่	(๕)	อัตถิ	อยัง	โลโก	แปลว่ำ	ทำนที่ท�ำเสร็จแล้ว	

มีผลที่เป็น“โลกียะ”วนเวียนอยู่หลง“เสพสุข-เสพทุกข์”ไม่มีจบ 

“อยัง	โลโก”ในโลก	จึงยังเป็น“โลก”แบบโลกีย์

	 “อยัง	โลโก”นี้	เป็นโลกีย์ถ่ำยเดียว

	 ข้อที่	(๖)	อัตถิ	ปโร	โลโก	แปลว่ำ	โลกอ่ืน	ซึ่งมีทั้ง“โลกอ่ืน” 

ในแบบ“โลกยีะ”ทีเ่ป็น“เทวนยิม”เพรำะผูม้จิฉำทิฏฐกิร็ูแ้ค่	“สมมติุสัจจะ”

 ส่วน“โลกอื่น”ในแบบ“โลกุตระ”ก็จะเป็น“อเทวนิยม” 

ผู้สัมมำทิฏฐิจะรู้ได้ทั้ง	๒	แบบ

	 นั่นคือ	ผู้มิจฉำทิฏฐิ	ก็ย่อมเข้ำใจ“โลกอื่น”(ปรโลก)เป็นอย่ำง 

“เทวนิยม”เท่ำนัน้	ส่วนผู้สัมมำทิฏฐิเข้ำใจ“โลกอืน่”ทีเ่ป็นทัง้อเทวนยิม	

ทั้งเทวนิยมด้วยได้	 เพรำะมี“ควำมรู้อื่น”ท่ีเป็น“อัญญธำตุ”	 คือ 

“พุทธิปัญญำ”นั่นเอง

 (๗)	อัตถ	ิมำตำ	แปลว่ำ	เชือ้เกดิคือ“แม่”	ตรงนีแ้หละผู“้สมัมำ-

ทิฏฐิ”ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่ำ	“แม่”ของโลกุตระ	ซึ่งเป็น“นำมธรรม” 

นีไ้ม่	ใช่“แม่”ทีเ่ป็นวัตถธุำตหุรือสรีรธำตอุนัเกดิสบืทอดต่อเนือ่งกนั
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ทำงสรรีะ-ทำงวัตถุ	แค่มหำภตูรูป	๔	หรือแค่ตำม	DNA	แล้ว	แน่แท้

 เพรำะรูจ้รงิว่ำ“แม่”ทำงโอปปตกิโยนน้ัินสืบทอดทำง“กรรม- 

พันธุ์”ไม่ใชส่ืบทอดทำง	gene	หรอื	DNA	ที่เป็น“สรีระ”เด็ดขำด	แต่

สืบทอดทำง“กรรมของตน”(กัมมัสสกะ-กัมมโยนิ)แน่แท้	เรียกกันว่ำ 

“กรรมพันธุ์”จึงไม่ถูกต้อง

	 ผู้สัมมำทิฏฐิจะไม่อธิบำยว่ำ“แม่”ทำง“โอปปำติกโยนิ”นั้น	

หมำยถึง	แค่คุณศัพท์หรือคุณธรรมว่ำ	เป็น“บุญคุณของแม่”	หรือ

เป็นเพียงคุณศัพท์เท่ำนั้น	อย่ำงแน่นอน

	 แต่จะยนืยันเป็น“แม่”ท่ีให้ก�ำเนดิ“จติในจติ”ตนเองโดยตรง	

สบืทอดกนัด้วย“กรรมของตนเอง”โดยเฉพำะเท่ำนัน้	เมือ่เหตปัุจจยั

ครบก็“ผุดเกิด”ทันทีเรียกว่ำ	“โอปปำติกโยนิ”

	 ซึง่จะไม่ใช่“กำรเกิด”(โยน)ิของสัตว์-ของบคุคล	ทีค่ลอดเป็น 

“ธำตุมหำภูตรูป”	อย่ำง“โยนิ	ทั้ง	๓”แน่นอน	แต่ตนเองคลอดเอง

โดยตรง	ด้วย“กรรมของตนเอง”ท่ีตนเองได้รบัรูค้�ำถ่ำยทอดมำจำก

ผูเ้ป็น“สตับุรษุ”	แล้วเอำมำปฏิบตัเิอง	กระท่ังครบเหตปัุจจยัของตน

ก็“คลอด”เอง	จึงมี“พ่อแม่แท้ๆ”คือกรรมตนเอง	มิใช่ใครที่ไหนเลย	

นี่คือ“ปรมัตถสัจจะ”

 หำกจะเรยีกคนอืน่ว่ำ	“เป็นแม่หรอืเป็นพ่อ”	กเ็พียงเป็น“ผู้ให้” 

เรำรบัรู	้หรอืเป็นผู้สอน“ผู้ช้ีทำง”ให้	จงึเป็นแค่“สมมติุสจัจะ”เท่ำนัน้

	 ส่วนเรำก็รับมำ“ก่อเอง,ท�ำเอง”	 จนมีผลเป็น“กำรเกิด”	

จริงๆ	ก็คือเรำเองแท้ๆ“ท�ำเกิด”ทั้งสิ้น	มี“กรรม”ของตนเอง	“พ่อก็

คือกรรม-แม่ก็คือกรรม”	 ที่สุดตนเอง“คลอด”เองตนเป็น“ลูกของ

ตนเอง”	ฉะนี้คือยอดปรมัตถสัจจะ	ที่เป็นพันธ์ุโลกีย์หรือโลกุตระ
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	 (๘)	อัตถิ	ปิตำ	แปลว่ำ	เชื้อเกิดคือพ่อ	ก็เป็นธรรมะคู่กับแม่	

ทีเ่ป็นผูใ้ห้ก�ำเนดิท้ังคู่	ซึง่มนียัส�ำคัญเย่ียงเดียวกนั	นยัะคล้ำยกนักบั

ควำมเป็นแม่	เพียงแต่ว่ำ	“แม่”เป็นธรรมฝ่ำย“อิตถภีำวะ	=	กระแส

ลบ”	ส่วน“พ่อ”กเ็ป็นธรรมะฝ่ำย“ปรุสิสภำวะ	=	กระแสบวก”	เท่ำนัน้

	 “พุทธวิชชำ”ท่ีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่ำ	นี่คือ“พ่อ,แม่,ลูก”ที่มี 

“กรรมเป็นก�ำเนิด”(กรรมโยนิ)	คือ	เกิดโดยกรรม

	 (๙)	อัตถิ	สัตตำ	โอปปำติกำ	แปลว่ำ	สัตว์	คือ	มี“นิยำม” 

ต่ำงจำก“พชื”แล้ว	แม้จะเริม่ตัง้แต่เซลล์เดยีวกเ็ป็นเซลล์ทีแ่ตกต่ำง

กันเป็น“อื่น(อัญญะ)”เพรำะพัฒนำขึ้นเป็น“จิตนิยำม”ไปได้แล้ว	เข้ำสู ่

“วงจรสัตว์”	เพรำะมีเพิ่มธำตุพัฒนำเป็น“เวทนำธำตุ”	จึงเริ่มเรียก

ได้ว่ำมี“วิญญำณ”(ธำตุรู้ที่มี“เจตสิก”ใหม่คือ	 “ธำตุเวทนำ”เพ่ิม	 เป็น..เวทนำ-

สญัญำ-สงัขำร	เป็น“จตินยิำม”	ซึง่แตกต่ำงจำกพชื(พชีนิยำม)ทีมี่ธำตุรูข้องตนเองเป็น

ประธำนเหมือนกัน	 แต่มีแค่	 สัญญำ-สังขำร(ยังไม่มีเวทนำ)	ซึ่งต่ำงก็เป็น	๓	 เส้ำ	 คือ	

ISHแต่	ISHพชืนยิำมกช็นดิหนึง่	ส่วนจตินยิำมกเ็ป็นอกีชนิดหน่ึง	คนละตระกลูไปแล้ว)

 คงพอเข้ำใจควำมเป็น“สตัว์โอปปำตกิะ”	คอืสตัว์ทำงวญิญำณ 

ชัดยิ่งขึ้นอีกเนำะ

	 ก็ค่อยๆอธิบำยกันไปเรื่อยๆ

	 (๑๐)	อตัถ	ิโลเก	สมณพรำหมณำ	สมัมัคคตำ	สัมมำปฏปัินนำ	

เย	อิมัญจ	โลกัง	ปรัญ	จ	โลกัง	สยัง	อภิญญำ	สัจฉิกัตวำ	ปเวเทนตีติ 

	 เรื่องนี้เป็น“อจินไตย”ส�ำคัญมำกท่ีมีเหตุมีปัจจัยก�ำหนดไว้

ชัดเจนเป็น“ศำสตร์”ของพุทธศำสนำโดยเฉพำะ	 ไม่มีใน“ศำสตร์” 

อื่นใด	หรือไม่มีในศำสนำอื่นได้เลย	นอกจำกศำสนำพุทธเท่ำนั้นที่มี 

“สยงั	อภญิญำ”ของตนเอง	ท่ีสำมำรถรูใ้นตนเองเพรำะม“ีสญัญำเก่ำ” 



96 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

ของตนเอง	ซึ่งเกิดจำก“อัญญธำตุ”ที่เป็น“ปัญญำ”แล้ว	มีภูมิธรรม

แท้ถึงขั้นโพธิสัตว์“ระดับ	๗”ขึ้นไป	จึงจะรู้ได้เที่ยงแท้แน่นอน

	 คงไม่สงสัยควำมเป็น“ปัญญำ”ท่ีเกิดด้วย“องค์	๖”	และเริม่

จำก“อัญญธำตุ”แล้วนะ

	 “ธำตุรู ้”ที่เรียกได้ว่ำ“ปัญญำ”จึงเป็น“นำมธำตุ”ของ 

“จิตนิยำม”ที่เป็น	 DNA	 ชนิดแปลกใหม่	 ซึ่งแยกแตกออกไปจำก	

DNA	เก่ำก่อน	เพรำะเป็น“ควำมรู้ชนิดใหม่”ต่ำงจำก“เฉกะ”แท้	ที่

ค้นคิดเอำมิได้	จึง“อจินไตย”จริงๆ

	 เป็นควำม“ใหม่”ชนิดที่ยังไม่เคยมีในโลกมำก่อน	เป็น 

“ควำมรู้ใหม่”ที่ต้องแยกคนผู้มี“ควำมรู้ชนิดนี้”คือ“ปัญญำ”ออกไป

เป็นคนอีกจ�ำพวกว่ำ“อำริยชน”	 เพรำะมันเป็น“ธำตุรู ้”ที่แปลก 

แตกต่ำงจำก“ควำมรู ้ของปุถุชน”ในโลกเคยมีมำนำนแสนนำน 

ตลอดกำลไปคนละทิศ

	 ขออภยัจริงๆนะ	ทีอ่ธบิำยนีเ้ป็นควำมรูว้ชิำกำรจรงิๆ	ไม่ได้

ยกตนข่มกัน	 หรือท�ำควำมแตกแยกใดๆเลย	 สำธยำยควำมรู้ที่

บริสุทธิ์ใจ

	 “ธำตุรู ้ใหม่”ชื่อว่ำ“อัญญธำตุ”นี้จะเริ่มเกิดได้	 เพรำะมี 

“เจ้ำของควำมรู้”(ธรรมสำมี)ท่ีมี“ธรรมวิเศษเหนือกว่ำมนุษย์สำมัญ

ปุถุชน”(อุตตริมนุสสธรรม)รับรองคน“ผู้นั้น”มำแล้วจริง

	 ขอยืนยันอย่ำงมีหลักฐำนท่ีอ้ำงอิงได้จริงนะว่ำ	 “ธำตุรู้” 

ที่มีคุณธรรมถึงข้ัน“ปัญญำ”นี้	 มันเป็น“ธำตุรู้”ที่เกิดได้เฉพำะใน

ศำสนำพุทธ”เท่ำนั้น	 ไม่เกิดไม่มีในศำสนำหรือในศำสตร์ใดๆ 

เป็นอันขำด	 เพรำะเป็น“ธำตุรู้”ที่ไม่เป็น“ทำสโลก”แล้ว	 เนื่องจำก
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มี“โลกุตรจิตและโลกวิทู”	จิตก็เป็น“โลกุตรจิต”แท้จริง

	 นั่นก็เพรำะสำมำรถมี“โลกวิทู”	 คือ	 รู้จักรู้แจ้งรู้จริงควำม

เป็น“โลก”ต่ำงๆทั้งหลำยได้	ชนิดสัมผัสจริง

	 และสำมำรถม“ีปัญญำ”คอื	ม“ีธำตรุู”้ทีรู่จ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิควำม

เป็น“อัตตำ”กันแท้ๆ

	 และสำมำรถมี“ปัญญำ”นี่แหละท่ีท�ำให้มี“ควำมรู้”ชนิด

พิเศษ	 ซึ่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในควำมเป็น“อัตตำ”ได้อย่ำงสุดยอดครบ

ถ้วนบริบูรณ์	 ชนิดที่“ไม่มีควำมลึกลับในควำมเป็นอัตตำ”(อรหัตตำ)

จนกระทั่งอยู่กับ	 “อัตตำ”ได้ดีถึงขนำดมี“สติ”เป็นอธิปไตย	 และม ี

“ปัญญำ”เป็นอุตตระ	จนสำมำรถมี“วิมุติ”เป็นสำระ	เป็น“แก่น”แท้

ของศำสนำพุทธนั่นเอง	 ตำมที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ในพระไตรปิฎก	

เล่ม	๒๔	ข้อ	๕๘	มูลสูตร	๑๐

	 แถมยังมี“โลกำนุกัมปำ”จริงอีกด้วย

	 ที่พูดนี้	 ไม่ได้หมำยควำมว่ำ	 ศำสนำหรือศำสตร์ใดอื่นไม่มี

ควำมรู้เฉลียวฉลำดปรำดเปรื่องอัจฉริยะ	 เขำมีแน่นอน	 และมี

มำกมำยแบบของตนๆไปจน“หำท่ีสุดมิได้”(อัปปมัญญำในแบบของตน)

ด้วยซ�้ำ	ควำมรู้ของแต่ละศำสตร์สำมำรถมีมำกกว่ำของพุทธมีได้

จริงๆ	 เป็นแต่เพียงว่ำ	 “ควำมรู้”ที่เรียกว่ำ“ปัญญำ”น้ีมันของพุทธ	

มันเป็น“ควำมรู้”อีกชนิดหนึ่ง	 ซ่ึงในโลกสำมัญประดำมีทั้งหลำย

ไม่ม“ีควำมรู”้ชนดินี	้มนัไปคนละทศิ	คนละทำง	ชนิดสวนทำงกนัแท้ๆ

 จงึเรยีกด้วยภำษำกนัว่ำ	“อืน่”(อญัญะ)	หรอื“ต่ำงหำกจำกใดๆ”

เพรำะเป็น“ควำมรู”้ทีแ่ยกแปลก	แตกต่ำงไปอกีแบบหนึง่ทีโ่ลกสำมญั

ยังไม่เคยมี“ควำมรู้”ชนิดนี้มำก่อนเลย
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	 กล่ำวคอื	เป็น“ควำมรูอ้ืน่”ทีแ่ตกต่ำงไปจำกคนในโลกปถุชุน

ทั่วไปทั้งหลำยทั้งปวง

	 คนในโลกได้ม“ีควำมรู้ท่ีแสนเฉลียวฉลำดชนดินัน้”เรยีกกนั

ด้วยภำษำว่ำ“เฉโก”กันตลอดมำแล้วอย่ำงมำกมำย	ชนิดดีเยี่ยม

 ส่วน“ควำมรู้”ชนิดที่เรียกว่ำ“ปัญญำ”นี้	เป็น“ควำมรู้”ที่เริ่มม ี

“ธำตุรู้”เป็นชนิด“อื่น”ท่ีแปลกแยกต่ำงแตกไปเป็น“อัญญะ”จำก 

ธำตุรู้ทั้งหลำยในโลกที่เคยมีมำแล้วตลอดมำ

 ศำสตร์หรอืศำสนำใดอ่ืนจะไม่มี“ธำตุรู”้ท่ีเรยีกได้ว่ำ“ปัญญำ” 

เพรำะไม่สำมำรถสร้ำง“อัญญธำตุ”ให้เกิดขึ้นในจิตใจคนได้

	 “ปัญญำ”จึงมีได้เฉพำะในศำสนำพุทธเท่ำนั้นแต่เดียวตำม

ที่เป็นจริง	มิใช่อคติเลย	และไม่ได้หลงเพ้อเลอะเทอะด้วย

	 พระพุทธเจ้ำสมณโคดมสำมำรถสร้ำง“โลกุตระ”ให้เกิดขึ้น

ในคนได้เป็นครั้งแรกคนแรกในโลก

 “ควำมรู้”ทั้งหลำยของคนในโลกประดำมีนั้น	 เป็น“ควำม

เฉลยีวฉลำด”ทีภ่ำษำบำลว่ีำ“เฉกะ”หรอื“เฉโก”กนัทัง้นัน้	เท่ำนัน้	จรงิๆ

	 ยังไม่เคยมี“ปัญญำ”กันเลย	 เพรำะคนในโลกยังไม่เคยม ี

“ธำตุแห่งควำมรู้”ชนิด“อื่น”(อัญญะ)ในจิตที่แตกต่ำงไปจำก“เฉกะ” 

หรือ“เฉโก”ตำมที่เคยมีกันมำในโลกโลกียะ

	 เมือ่เริม่ม“ีธำตรุูโ้ลกตุระ”ตวัแรกเกดิข้ึนจงึเป็น“ควำมรูช้นดิ

อื่น”ที่ไม่ใช่“ควำมรู้ชนิดโลกียะ”อย่ำงเดิมแล้ว	เริ่มอุบัติขึ้นมำในโลก	  

 เป็น“อญัญะ”	มำกข้ึนก“็อญัญำ”แล้วก“็ปัญญำ”เป็น“ควำมรู”้ 

ขั้นโลกุตระแท้ๆ

	 ส่วน“เฉกะ”หรือ“เฉโก”นั้นเป็นควำมรู้ขั้น“โลกียะ”ที่“วน” 
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อยู่ในโลกโลกียะมำตลอด

	 พระพุทธเจ้ำสมณโคดมท�ำให้คนเริ่มมี“ธำตุรู้”ชนิดใหม่น้ี 

เกิดขึ้นกับคนที่ชื่อว่ำ	“โกณฑัญญะ”เป็นคนแรกในโลกภัทรกัปป์นี้

 พอ“ควำมรูอ้ืน่”น้ี(ทีเ่ป็นโลกตุระ)เมือ่อบุตัข้ึินในจติโกณฑญัญะ

พระพทุธเจ้ำทรงหยัง่รูไ้ด้ทนัใด	ทีท่่ำนเทศน์ครัง้แรกจบลง	จงึได้ทรง

อุทำนออกมำว่ำ	“อัญญำสิ	วต	โภ	โกณฑัญโญ”

	 “โอ!	ควำมรู้‘อื่น’(อัญญะ)ที่ไม่ใช่ควำมรู้แค่โลกียะของปุถุชน

คนทั้งหลำย	ได้เกิดขึ้นในจิตใจโกณฑัญญะแล้วหนอ”(อัญญะ	แปลว่ำ	

อื่น)	 เป็น“ธำตุรู้”ชนิดใหม่ที่ไม่เคยเกิดในปุถุชนมำก่อนเลย	 หรือใน

ปุถุชนไม่มีมำก่อน

	 โอ!	ควำมรู้ชนิดนี้ของพุทธเกิดขึ้นได้	แล้วหนอ!!		โอ!!!..เกิด

ขึ้นได้แล้ว!!!!!!	“อัญญธำตุ”ที่สำมำรถ“รู้“โลกุตระ”

	 เม่ือ“อญัญธำต”ุมมีำกข้ึนก็เป็น“อญัญำ”พหูพจน์ “อัญญำ” 

จึงเป็น“ควำมรู้ขั้นโลกุตระ”	 อุบัติขึ้นแล้วในโลก(อัญญำ	 ก็เป็นควำมรู้

ชนิดใหม่)

	 นี้เป็นอุบัติแรกแห่ง“ควำมรู้”ตัวแรกที่เกิด“โลกุตรธำตุ” 

ของโลก	ที่จะสำมำรถน�ำ	พำ“โลกุตรธรรม”เจริญขึ้นในโลก

	 “อัญญธำตุ”เกิดในจิตใครแล้ว	ผู้นั้นก็สำมำรถจะพัฒนำ 

“ควำมรูช้นดิใหม่”ซึง่เป็น	“ควำมรูข้ัน้โลกตุรภมิู”น้ีข้ึนเป็นผู้ม“ีปัญญำ”

 “ควำมรู้”หรือ“ธำตุรู้”ท้ังหลำยท้ังหมดของปุถุชนที่เฉลียว-

ฉลำดปรำดเปรือ่งขึน้มำกมำยปำนใด	แม้จะฉลำดถงึขัน้ปรำชญ์หรือ

ขัน้ศำสดำก็ตำม	กยั็งไม่ใช่“ปัญญำ”เลย	เป็นเพยีง“ฉลำด,เฉยีบแหลม” 

ที่อยู่ในกรอบแห่ง“ควำมรู้อันเป็นโลกียภูมิ”เท่ำนั้น
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“ความรู้”หรือ“ธาตุรู้”ทั้งหลายทั้งหมด

ของปุถุชนที่เฉลียวฉลาดปราดเปรื่องขึ้นมากมายปานใด 

แม้จะฉลาดถึงขั้นปราชญ์หรือขั้นศาสดาก็ตาม 

ก็ยังไม่ใช“่ปัญญา”เลยเป็นเพียง“ฉลาด,เฉียบแหลม”

ที่อยู่ในกรอบแห่ง“ความรู้อันเป็นโลกียภูมิ”เท่านั้น
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 ควำมรูค้วำมฉลำดทัง้หลำยจงึอยูใ่นตระกูลแห่ง“เฉกะ,เฉโก” 

วนอยูใ่นกรอบของควำมเป็น“เฉกะ,เฉโก”	คอื	ฉลำดทียั่งมกีเิลสเป็น

ตวับงกำร	ซึง่ไม่ใช่“ควำมรู”้ทีส่ำมำรถรู	้ตวักเิลสได้แท้	และสิน้อำสวะ, 

สิ้นอนุสัยจริง

 เพรำะยงัไม่สำมำรถรูจ้กัรู้แจ้งรูจ้รงิ“ตวัตน”ของ“กเิลส”และ

ได้ช�ำระกิเลสออกจำกจิตอย่ำงสัมมำทิฏฐิเป็นล�ำดับจนสิ้นอำสวะ

	 ควำมเฉลียวฉลำดเกิดในคนปุถุชนท้ังหลำย	จึงเป็นได้แค ่

“เฉกตำ”	คือ	“ควำมเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลำด”แบบโลกีย์เท่ำนั้น

	 ดังน้ัน	“ควำมเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลำด”	จึงเป็นควำมรู้อันมำก 

มำยเท่ำใดๆกเ็รียกได้ว่ำ“เฉกะ,เฉกำ”เท่ำนัน้	แต่เป็น“ปัญญำ”ไม่ได้

 เพรำะ“ปัญญำ”เป็น“โลกตุรภูม”ิ	เป็น	“ควำมรู”้ของอำรยิชน 

ไม่ใช่“ควำมรู้”ของปุถุชนสำมัญโลกีย์ทั่วไปทั้งหลำยทั้งปวง

	 ทกุวนันีค้นไทยเอำค�ำว่ำ“ปัญญำ”มำใช้เรียก“ควำมรู้,ควำม

ฉลำด”ทีเ่ป็น“โลกยีภมู”ิกนัไปหมดแล้ว	และไม่ใช้ค�ำว่ำ“เฉกะ,	เฉโก” 

หรือ“เฉกำ”หรือ“เฉกตำ”กันแล้วด้วยซ�้ำ

	 จึงท�ำให้คนไทยทุกวันนี้มี“ปัญญำ”ยำก

 เพรำะ“ควำมรูห้รือควำมฉลำด”ทีเ่ป็น	“ปัญญำ”นัน้	เกดิด้วย

ตนเองไม่ได้	 ต้อง“ต่อเช้ือปัญญำ”มำจำก“สยัมภู”	 ซึ่งเป็น“ธรรม

สำมี”(เจ้ำของธรรม)	หรืออย่ำงน้อยก็ได้“ต่อเชือ้ปัญญำ”มำจำกพทุธ-

สำวกผู้มี“สยัง	อภิญญำ”	ซึ่งเป็น“ผู้มีเชื้อแห่งปัญญำ”จริง

	 ปัญญำสร้ำงเอง-ปรุงแต่งเอำเองไม่ได้

	 ปุถุชนขบคิดอะไรต่ออะไรได้มำกมำย	เก่งกำจขนำดไหน

ก็ตำม	ซ่ึงควำมรูข้องปถุชุนทีค่ดิได้มำกมำยนัน้กเ็ป็นได้เพียง“ควำมรู,้ 
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ควำมฉลำด”ทีเ่รียกว่ำ“เฉกตำ”	คนผูน้ัน้กม็“ีควำมเป็นแห่งบคุคลผู้

ฉลำดแบบโลกียะ”เท่ำนั้น	ยังไม่สำมำรถมี“ปัญญำ”ที่เป็นคนผู้มี 

“ควำมเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลำดแบบโลกุตระ”

	 จนกว่ำจะได้เป็น“ผู้ฟัง”คือ	เป็น“สำวก”	ของพระพุทธเจ้ำ

หรอืได้เป็น“ผูฟั้ง”ธรรมะอนัเป็นโลกตุระของพระพทุธเจ้ำจำกสยมัภู

หรือ“สยัง	อภิญญำ”แล้วเกิด“อัญญธำตุ”ขึ้นในจิตใจ	 จึงจะช่ือว่ำ 

ผู้เริ่มมี“ธำตุรู้”ที่เข้ำข่ำย“ปัญญำ”

	 “ปัญญำ”จึงจะเป็น“ธำตุรู้”ที่พัฒนำจำก“อัญญธำตุ”หน่ึง

ธำตุเพิ่มมำกขึ้นก็เป็น“อัญญำ”“ควำมรู้ขั้นโลกุตระ”แท้

	 ผูฟั้งธรรมะของพระพทุธเจ้ำ	เช่น	เพือ่นพรำหมณ์ของโกณ-

ฑัญญะ	อีก	๔	คน	ท่ีได้ยินได้ฟัง“ธรรมะ”ที่พระพุทธเจ้ำเทศน์ 

“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”และ“อนัตตลักขณสูตร”ด้วยกันแท้ๆ	 อัน

เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้ำพร้อมกนัทัง้	๕	คน	แต่	๔	คนน้ันจติไม่เกดิ 

“อัญญธำตุ”	มีแต่ในจิตโกณฑัญญะเท่ำนั้นเกิดคนแรก

	 กเ็หมือนคนในปัจจบุนันีท้ัง้หลำย	ทีไ่ด้ยนิได้ฟัง“ธรรมะ”	อัน

เป็นภำษำโลกตุรธรรมของพระพทุธเจ้ำมำกมำยหลำกหลำย	จนท่วม

ใจแล้ว	แต่จิตใจคนทั้งหลำยนั้น	ไม่เกิด	“อัญญธำตุ”เลย	ฉันใดก็ 

ฉันนั้น	นั่นเอง	หรือเข้ำใจแล้ว	แต่กิเลสมำนะมันไม่ให้ศรัทธำ

	 จึงไม่สำมำรถมี“ปัญญำ”ได้เลย	มีก็แต่	“เฉกะ,เฉโก”หรือ 

“เฉกำ”กันไปเท่ำนั้น

	 คนท้ังหลำยจงึไม่ม“ีปัญญำ”ในธรรมะของพระพทุธเจ้ำ	กไ็ด้

แต่ฟังไป	อ่ำนไป	ได้ยินได้รู้	และสำมำรถรู้หรือฉลำดได้ก็แค่“เฉกะ, 

เฉโก”	เหมือนเพื่อนทั้ง	๔	ของโกณฑัญญะ	ในตอนน้ัน	มี“ควำมรู้, 
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ควำมฉลำด”แค่“เฉโก”

	 ศำสนำทัง้หลำยประดำมอียู่ในโลกนีท้กุศำสนำล้วนม“ีควำม

รู”้	มทีฤษฎีของตนๆท้ังนัน้	ซ่ึงล้วนเป็นทฤษฎท่ีีอยูใ่นกรอบของ	“โลกยีะ” 

อยู่ทั้งสิ้นทั้งนั้น	จึงเป็นควำมรู้ท่ียังไม่ใช่“ปัญญำ”	เป็นแค่ควำมรู ้

“เฉกะ,เฉกำ”	

	 ไม่เคยมี“ควำมรู้”ที่ออกนอกกรอบของ“โลกียะ”กันได้เลย

สกัศำสนำเดยีว	จงึมแีต่ศำสนำพทุธเท่ำนัน้ทีมี่ทฤษฎี“โลกุตรธรรม”

	 เพรำะไม่ม“ีธำต”ุท่ีเป็น“อญัญธำต”ุ	จงึม“ีหลกัค�ำสอน”	หรอื

มีทฤษฎีที่เป็น“โลกียะ”ท้ังหมดทุกศำสนำ	 ไม่มี“ทฤษฎีอื่น”(อัญญะ) 

ที่นอกกรอบของโลกียะไปได้เลย

	 “โลกียะ”นั้นปฏิบัติ“สัมมำอำริยมรรคที่มีองค์	๘”ไม่เป็น	

ปฏิบัติไม่ถูกกันได้ง่ำยๆ	 ศำสตร์หรือศำสนำใดอื่น	 แม้แต่ชำวพุทธ

เองก็ตำมที่ยังไม่มี“ธำตุรู้”ที่เป็น“ธำตุรู้อื่น”	 คือ	 ไม่มี“อัญญธำตุ” 

ในตน	ก็จะยัง“มิจฉำทิฏฐิ”อยู่	ทั้งนั้น

	 แม้จะปฏิบัติอย่ำงพำกเพียรหนักหนำขนำดไหน	ปำนใด 

ก็จะไม่เกิด“โลกุตรธรรม”ได้เลย	เพรำะไม่สำมำรถจะมี“ควำมรู้” 

ข้ำม	DNA	จำก“เฉกะ”(ผูม้คีวำมฉลำดทีว่นอยูใ่น“โลกียภมู”ิเท่ำนัน้)	มำเป็น 

“ปัญญำ”ได้นั่นเอง

	 จะมี“ควำมรู้หรือควำมเฉลียวฉลำด”กันอยู่แต่ในกรอบ

ของ“เฉกะ,เฉโก”	ซึ่งจะมีควำมรู้ต�่ำสุดหรือสูงสุดยิ่งใหญ่กันถึงขั้น

เป็นพระศำสดำก็จะอยู่ในกรอบของ“โลกียธรรม”	 หรือ“เทวนิยม”	

กันตลอดกำลนำน

	 เพรำะ“ศำสตร์หรือศำสนำ”ไม่มี“มรรค	อันมีองค์	๘”เป็น
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ทฤษฎสี�ำคญัอนัเอก	จะไม่สำมำรถม“ีปัญญำ”อันเกดิจำกกำรปฏบัิติ

ที่มีปฏิสัมพัทธ์ของ“องค์	๖”ได(้เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘)

 และทีส่�ำคญัมำกยิง่ๆกค็อื	ภำษำค�ำว่ำ	“ปัญญำ”นี	้เป็น“ธำตรุู้

หรือควำมรู้”ที่เกิดขึ้นในศำสนำพุทธโดยเฉพำะ	 พระพุทธเจ้ำทุก

พระองค์ทรงเป็นเจ้ำของธรรมะ(ธรรมสำมี)	แท้	 เป็นต้นตระกูลพุทธ

เองที่มีกำรตรัสรู้เองโดยชอบ(สัมมำสัมพุทโธ)	 หนึ่งเดียวต้นเผ่ำพันธุ์

เป็นของตนเอง	ท�ำเอง	 เกิดเอง	 เป็นเอง	พึ่งตนเอง	ด้วย“กรรม”	

คือ	ตนเองท�ำด้วยตนเองเป็นของตนเอง-เป็นทำยำทรับมรดกของ

ตนเอง-ตนพำเกิดตนพำเป็นเอง-จงึเป็นพันธุเ์ป็นตระกลูของตนเอง

ไม่แปรเป็นอ่ืน	จำกตระกูลน้ีอีกแล้วเด็ดขำดนิรันดร	มีแต่จะ“สูญ” 

ด้วยกำรท�ำปรินิพพำนเป็นปริโยสำน

	 ซึ่งปรินิพพำนเป็นปริโยสำนก็ด้วยกำรตัดสินใจของตนเอง

เป็นทีส่ดุท้ำยอกีแหละ	แล้วก็“ดบัสูญ”นรัินดร	“จตินยิำม”โลกตุระนี	้

จึงไม่ใช่“ธำตุรู้”สำมัญทั่วไปแบบ“โลกียะ”

	 เพรำะ“โลกียะ”หมำยถึง“ควำมฉลำดเฉลยีว”ของจตินยิำม	

ผู้สำมำรถ“รู้”อะไรต่ออะไรไปท้ังหมดในโลกีย์ทั้งหลำยได้สำรพัด

มำกมำย	แต่ยังวนสูง-วนต�่ำ	วนมำก-วนน้อยอยู่ในควำมเป็น“สุข-

ทุกข์”หรือ“ทุกข์-สุข”อยู่กับ“ธรรมะ	 ๒”	ยังไม่หยุดจบลงได้นั่นเอง

นั่นยังคือ	 ผู้เฉลียวฉลำดที่รู้ยิ่ง-ดียอด	 วนในกรอบ“ธรรมะเดียว” 

(เอกังสะ)อยู่เท่ำนั้น	ยังเป็น“สุขนิยม(ลัทธิไม่ทิ้งสุข)อยู่”

 ซึง่ไม่ใช่ผูม้	ีDNA“ควำมฉลำด”ทีม่ธีำตรุูเ้ปลีย่นตระกลูออก

ไปเป็น“อัญญะ”เข้ำเขตโลกุตระได้ส�ำเร็จ	 จึงยังเป็นตระกูล“เฉกะ” 

ยังไม่สำมำรถหลุดพ้นออกจำกกรอบของ“ตระกูลเฉกะ”ได้จริง
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	 ปุถุชน“ฉลำด”จึงเป็น“เฉกะ”อยู่ทั้งสิ้น

	 แต่ตอนหลงัมำ	คนไทยทัง้หลำยทัว่ไปยึดเอำค�ำว่ำ“ปัญญำ” 

ไปใช้แทน“เฉกะ-เฉโก”เสียจนกระทั่งคนลืมค�ำว่ำ	 “เฉกะ-เฉโก” 

ที่เป็น“ควำมฉลำดของตน”แท้ๆ	ไปเสียหมด	มำใช้แต่“ปัญญำ”

	 ไทยจึงท้ังหลงผิด	 ท้ังเจตนำเอำค�ำว่ำ	 “ปัญญำ”ไปใช้กับ 

“ควำมฉลำดเฉลียว”ทั่วไปที่เป็นโลกีย์คือ“เฉกะ”เสียจนตำมหำ 

จุดเริ่มต้นแห่งร่องรอยท่ีหลงเพี้ยนไปไม่ได้	 เพรำะมันค่อยๆกลบ-

ค่อยๆกลนื	แล้วเลือนๆๆๆนำนจนยำกท่ีจะสืบหำ“จดุต้น”ทีผ่ดิกนัได้

	 คนไทยจงึไม่รูว่้ำ	“ควำมฉลำด”น้ันคอื	“เฉกะ”แท้ๆต่ำงหำก	

ที่ปุถุชนคนไทยต่ำงก็มีกัน	และใช้กันอยู่	ชื่อว่ำปุถุชนมีควำมฉลำด

แบบโลกีย์อย่ำงเดียว	ไม่มีฉลำด“อื่น”(อัญญะ)

	 แท้ๆนั้น“เฉกะ”ไม่ใช่“ปัญญำ”	เพรำะเฉกะมันคือ“ควำม

ฉลำดโลกีย์”เท่ำนั้น	ของปุถุชน	ไม่ใช่“ปัญญำ”เลย	แต่ปนกันหมด

แล้ว

 อำรยิชนแยก“ควำมรู้หรอืควำมเฉลียวฉลำด”ออกเป็น	๒	นยั

ส�ำคัญชัดเจน	แม่นคม	ลึกล�้ำ	ละเอียด	แน่แท้	รู้“ธรรมะ	๒”ทั้งส่วน

ที่เป็น“โลกียะ”	และทั้งส่วนที่เป็น“โลกุตระ”

	 แต่โลกียะแยก“ควำมเฉลียวฉลำด”ออกเป็น“โลกียะกับ

โลกุตระ”ไม่ได้	เฉพำะโลกุตระเท่ำนั้นที่แยก“ควำมเฉลียวฉลำด” 

ออกเป็น“๒	 ชนิด”ซึ่งมีนัยส�ำคัญชัดเจนยิ่ง	แยกสองอย่ำงน้ันคือ	

“ฉลำด”อย่ำงหน่ึงเป็น“โลกียะ”	กับ“ฉลำด”อีกอย่ำงหน่ึงน้ันเป็น 

“โลกุตระ”	เพรำะเริ่มมี“อัญญธำตุ”ขึ้นในจิต

       (จบฉบับที่  ๓๒๓)
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ฉบับที่ ๓๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

 ฉบับที่	๓๒๓	เรำได้สำธยำยว่ำ	ในควำมฉลำดนั้นมันมีเหตุ

ปัจจัยอะไรกันบ้ำง	เพรำะ“ปัญญำ”มันไม่ใช่ควำมฉลำดท่ีเป็น 

“เฉกะหรอืเฉกำ”ซึง่ม“ีควำมโง่”คือ	อวิชชำอยูแ่ท้ๆ	แล้วหลงว่ำเป็น 

“ควำมฉลำด”ที่ได้เพิ่มมำ	อย่ำงน่ำสังเวชตนเองชัดเจนยิ่ง

	 “โลกย์ี”คือ	ควำมฉลำดทีเ่รียกว่ำ	“เฉกะหรอืเฉโกหรอืเฉกำ”	

ของปุถุชนโลกีย์อยู่นั่นเอง	ยังไม่ใช่“ปัญญำ”

	 “ปัญญำ”จึงเป็น“ควำมฉลำด”ชนิด“อ่ืน”(อัญญะ)ท่ีมีควำม

แตกต่ำงจำก“ควำมฉลำด”แบบโลกย์ีไปคนละโลก	เป็น“ควำมฉลำด” 

ที่เรียกตำมพระพุทธเจ้ำว่ำ	แบบ“โลกุตระ”อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	ตำมที่

ได้อธิบำยมำย�้ำแล้วซ�้ำอีกนี้แหละ

	 ซึง่ม“ีลกัษณะพเิศษ”แยกเป็น“อืน่”ไปจำก“ควำมฉลำดเก่ำ”	

จึงเป็น“อัญญะ”	 คือเป็นควำมฉลำด“อื่น”-ควำมฉลำดแบบใหม่	

ที่“หมดสิ้นควำมเห็นแก่ตัว”	จริงๆแท้ๆ	แน่ๆ

	 “ควำมฉลำดแบบใหม่”ชือ่ว่ำ“อญัญะ”นีจ้งึมคีณุธรรมท่ีพเิศษ

เจริญจำกคนสำมัญขึ้นไปอีก	เป็น“อุตตระ”(เหนือควำมฉลำดเก่ำ)จริงๆ

	 ท่ีถือว่ำ“เจริญ”นั้นก็เพรำะมีคุณค่ำ	 มีประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

แก่สังคม	แก่โลกจักรวำล	พ้นไปจำก“ควำมเห็นแก่ตัว”จริงๆ	แน่ๆ	

ซึ่งเหนือกว่ำยิ่งกว่ำ“ควำมฉลำดเก่ำ”แท้ๆ

	 “อัญญะ”จะพัฒนำเป็น“ปัญญำ”	 โดยมี“สัญญำ”ท�ำหน้ำที่
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ก�ำหนดหมำยหรือส�ำคัญมั่นหมำยในภำวะ“รูป-นำม”ต่ำงๆแล้ว 

ก่อตัวเติมอำกำร“เฉลียวฉลำด”ที่เป็น“โลกุตระ”	เจริญพัฒนำเพิ่ม

ขึ้นไปๆตำมล�ำดับๆๆๆๆ

	 “อัญญะ”ซึง่เป็น“ควำมฉลำดใหม่หรือควำมรู้แบบโลกตุระ” 

ที่แตกต่ำงจำก“เฉกะ-เฉโก-เฉกำ”คนละตระกูล	จึงแยกเป็น“อื่น” 

ไปอีก“ต่ำงหำก”	ก็เจริญใหม่	จำกแบบโลกียะ

	 ซึง่เร่ิมจำกอกัษรตัวแรกคือ	“ก”	ก็เป็น“กญัญะหรอืกญัญำ” 

อันหมำยถึง	พลังงำนเพศหญิง,สำวน้อย	หรือเด็กหญิงก่อน	ฉลำด

ก็ฉลำดอย่ำงอิตถีเพศ	ยังเป็น“เวทนำ”ที่เป็นเพศหญิงอิตถีภำวะยัง

คือ“ตัวให้ก�ำเนิด”อยู่	 ก็จะต้องปรับสร้ำงให้เป็นเวทนำ“เพศชำย” 

แต่หนึ่งเดียวเท่ำนั้น	อย่ำงถำวรยั่งยืนอีกจนส�ำเร็จ(ทฺวเยนะ	เวทนำยะ	

เอกสโมสรณำ	ภวันติ)

	 ดงันัน้	ค�ำว่ำ“กญัญำ”นี	้เป็น“โลกย์ี”อยูก่ไ็ด้	ถ้ำยงั“อวชิชำ” 

อยู	่แต่ถ้ำสำมำรถเริม่ปฏิบตัใิห้“พ้นอวชิชำ”ได้	ม“ีอัญญำ”แม้ตวัแรก	

ก็แน่นอน	กัญญำนั้นจะมุ่งสู่“โลกุตระ”	แม้จะมี“ร่ำง”เป็นหญิง

 “อญัญะ”จงึเป็น“ควำมฉลำดโลกตุระ”แรก	ตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำ

โคตมะสำมำรถท�ำให้เกิดขึ้นในคนปุถุชนได้	คือ“โกณฑัญญะ”ผู้เป็น

ปุถุชนในโลก		คนแรกของพระองค์

	 ผู้มี“อัญญะ”จะเริ่มมี“ควำมรู้อำริยะ”ที่เป็น“โลกุตรธรรม” 

แท้ๆนั่นคือ	รู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“ธรรมะ	๒”(เทฺว	ธัมมำ)ที่เป็น“อัตตำ” 

(nucleus)หรือ“องค์รวมของรูปกับนำม”	ซึ่งก็คือ	“กำย”

	 “รปูกบันำม”เป็น“ธรรมะ	๒”คอื	“ควำมเป็นรูป”(กำยในภำวะ

ที่ถูกรู้)กับ“ควำมเป็นนำม”(กำยในภำวะที่เป็นผู้รู้)นั่นเอง	ซ่ึง“กำย	๑”นั้น
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คอื“รปู”เป็นสภำวะที“่ถกูรู”้(object)	เป็นภำยนอกกม็	ีเป็นภำยในกไ็ด้

และอกี“กำย	๑”กค็อื“นำม”เป็นประธำนอยูใ่นตัวเรำ	ภำยใน“ตวัผูรู้”้ 

(subject)	 โดยเฉพำะควำมเป็น“กำย”จะต้องมี“นำม”	 ประกอบอยู่

ด้วยเสมอ	ขำดไม่ได้	ถ้ำขำด“นำม”ใน“รูป”นั้นก็ไม่ใช่“กำย”

	 ดงันัน้	ค�ำว่ำ“กำย”	จงึมคีวำมส�ำคญัคอื“นำมธรรม”	ย่ิงกว่ำ

ควำมเป็น“รูปธรรม”

	 เม่ือใดส่วนท่ีเป็น“กำย”ขำดควำมมี“ธำตุรู้”ไป	เหลือเพียง 

“ธำตวุตัถ”ุหรอื“ธำตทีุไ่ม่มี“ธำตรูุ้”	เมือ่นัน้ส่วนนัน้กไ็ม่ชือ่ว่ำ“กำย”	

	 เพรำะส่วนนัน้ไม่มคีวำมเป็นจติร่วมอยู่ด้วย	เช่น	ผู้ใดเข้ำใจว่ำ 

“กำย”คือ	 “ธำตุของมหำภูต	 ๔”ที่เป็นแค่ดิน-น�้ำ-ไฟ-ลมหรือแค่ 

องค์ประกอบของดิน-น�้ำ-ไฟ-ลมเท่ำนั้น	 ไม่มีควำมเป็น“นำมธรรม

หรือธำตุรู้”ร่วมอยู่ด้วย	ตำมที่คนไทยใช้กันในภำษำไทย

 ผูน้ัน้ปฏบิตัธิรรมของพทุธล้มเหลวแน่ยิง่กว่ำแน่	ไม่สำมำรถจะ 

“รูธ้รรมะ”บรบิรูณ์	ถกูพทุธธรรมครบถ้วน	หรอืถงึข้ันสูงส�ำเร็จได้เลย

 หำกใครม“ีควำมรู”้เชือ่ว่ำ	“กำย”น้ันต้องไม่ม“ีจติ”	ควำมเป็น 

“กำย”มแีต่“วตัถ”ุ	ผูน้ัน้“มิจฉำทิฏฐ-ิมจิฉำปฏบัิต”ิทนัท	ีขอย�ำ้ซ�ำ้ซำก

	 ทกุวนันีภ้ำษำค�ำว่ำ“กำย”	มนักลำยมำเป็นภำษำไทยไปแล้ว

อย่ำงสนทิสนม	และค�ำว่ำ“กำย”กไ็ด้เข้ำใจผดิไปแล้วคอืหมำยถงึ“ร่ำง” 

ภำยนอกของคนเท่ำนั้นด้วย	ซวยจริงๆ

 กเ็กดิจำกควำมเข้ำใจผดิเพีย้นทำงพทุธศำสนำนัน่เอง	เป็นเหต ุ

จึงพลอยให้ภำษำไทยก็เลยผิดเพี้ยนไปด้วย	 เต็มควำมรู้	 เต็มควำม

เข้ำใจ”แล้ว	ในคนไทยทุกวันนี้

 ว่ำ	“กำย”นัน้คอื	ร่ำงภำยนอกของคนทีเ่ป็นองค์รวมของธำตุ
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ดิน-น�้ำ-ไฟ-ลม	 ที่เป็น“อุตุนิยำม”	ร้อยเปอร์เซ็นต์	ไม่มี“ธำตุรู ้” 

หรอืควำมเป็น“จติ”ประสมอยูใ่นองค์ประกอบด้วย	เดด็ขำด	ปำนนัน้

เลย	นี่คือพุทธผู้เสื่อมแท้

	 ค�ำว่ำ	 “กำย”อันเป็น“ธรรมะ	 ๒”ไม่มี“จิตหรือนำมธรรม” 

ร่วมอยู่	 ท�ำงำนด้วย	ควำมเป็น“กำย”นี้“ผิด”แล้ว	 ไม่มี“ธำตุรู้”ที่มี

คุณสมบัติถึงขั้นเป็น“อำรมณ์หรือควำมรู้สึก”(เวทนำ)

 เมื่อยังไม่มี“อำรมณ์”หรือไม่มี“ควำมรู้สึก”(ไม่มีเวทนำ)	เช่น	

ไม่มี“ควำมรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกสุข”	 ไม่มี“ควำมรู้สึกโกรธหรือโลภ”	 

ภำวะเช่นนั้นก็ไม่ใช่“กำย”ของควำมเป็น“จิตนิยำม”แล้ว	จะเป็นได้

ก็แค่“รูปร่ำง”หรือ	 “สังขำร”ของ“พีชนิยำม”	 หรือไม่ก็เป็นของ 

“อุตุนิยำม”ไปเลย	ผู้มี“ภูมิถึงขั้น”จะรู้ได้จริง

	 ผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่มี“จิต”	ไม่มี“มโน”	ไม่มี“วิญญำณ”	ให้

ตนเอง“สัมผัส”รับรู้เพื่อเรียนรู้	จะไม่บรรลุ“ผล”ในกำรศึกษำเลย

 เหน็ชดัเจนขึน้มัย้ว่ำ	ไม่ม“ีผสัสะ”น้ันปฏบิตัแิล้วจะไม่สำมำรถ

บรรลุธรรมแน่	เพรำะไม่มี“เวทนำ”เป็น“กรรมฐำน”นั่นเอง

	 ซึ่ง“พีชนิยำม”และ“อุตุนิยำม”น้ัน	 ไม่มีควำมเป็น“กำย” 

มันมีแต่รูปร่ำงสีสันรูปทรงของมัน	 แต่ไม่เรียกว่ำ“กำย”เพรำะใน 

“รูปร่ำง”ของมัน	ไม่มี“จิต-มโน-วิญญำณ”ร่วมรู้สึกอยู่ด้วยแล้ว	แม้

จะมีควำมเป็น“ชีวะ”

 ดงันัน้กำรศกึษำ“ธรรมะ	๒”ต้องเป็น“กำย”	คอืใน“ร่ำง”ต้องมี 

“จิตหรือมโนหรือวิญญำณ”ร่วมอยู่ด้วย	จึงจะสำมำรถก�ำหนดรู้ 

“เวทนำ”ได้ว่ำ	เป็น“โลกตุรธรรม”หรอื“โลกยีธรรม”จึงต้องม“ีควำมเป็น 

“กำย”ให้ศึกษำ
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	 และสำมำรถท�ำ“ธรรมะ	๒”อนัแยกได้ว่ำ	“อำกำร”อย่ำงไร

ในจิตเรำนั้นแหละที่เป็นโลกียะและ“อำกำร”อย่ำงไรที่เป็นโลกุตระ	

แล้วเรำก็ปฏิบัติ“ก�ำจัด”หรือ“ดับอำกำร”ที่เป็นโลกียะนั้นให้ได	้ 

ตำมหลัก“วิธีปฏิบัติ”(ปฏิปทำ)

	 น่ันคอื	ต้องม“ีรูปกับนำม”เป็น“กำย”หรอืม“ีธรรมะ	๒”และ 

“ธรรมะ	๒”ก็ต้องมี“จิตหรือมโนหรือวิญญำณ”ร่วมด้วยเสมอ

	 ผูม้“ีธำตรุู”้ท่ีเป็นเพยีงแค่“ควำมรู”้อยู่แต่แบบโลกยีะเท่ำน้ัน	

จะยังไม่เป็นโลกุตระ	เพรำะยัง“รู้”วนอยู่ในโลกเดิม

 แม้จะ“รู้ยอดรู้เยี่ยม”เก่งถึงข้ันเข้ำข่ำย“อัจฉริยะ”หรือเป็น 

“ปรำชญ์”ก็ตำม	กแ็ค่ม“ีควำมฉลำด”แบบ“เฉกะ,เฉโก”	ฉลำดแบบโลกย์ี

อยูเ่ท่ำนัน้	ยงัไม่เกดิ“ธำตรูุ้”แบบ“อ่ืน”	ทีเ่ป็นแบบใหม่ข้ัน“อัญญะ”อนั

จะเริ่มมี“ธำตุรู้โลกุตระ”	ซึ่งเป็น“ธำตุรู้”ที่แยก	DNA	ไปจริงๆ

	 ผู้มีธำตุรู้แบบ“อัญญะ”จะเป็น“ธำตุรู้”ที่มีพลังพิเศษถึงข้ัน

มีอ�ำนำจ(อธิปไตย=สติ)“ควบคุม”หรือ“จัดกำร”เจ้ำ“ธรรมะ	 ๒”นี้ได้

ด้วย“ควำมฉลำดที่เป็น‘อุตตระ’เหนือกว่ำควำมฉลำดแบบเฉโก” 

(เพรำะเป็นอญัญะทีพ่ฒันำขึน้เป็นปัญญำ)	ท่ีวิเศษจรงิ	จงึชือ่ว่ำ	เป็น“นำย”	

ของ“ธรรมะ	 ๒”(นำยท่ีช่วย	 ไม่ใช่ผู้ข่มเหงเอำเปรียบดอกนะ)	จึงเป็น 

“หัวหน้ำหรือประธำน”ผู้เมตตำ

	 นี่แหละคือ	“ธำตุรู ้แบบอื่น”	แบบใหม่ท่ีเกิดใหม่ในคนผู้ 

“สัมมำทิฏฐิ”จะเกิดจะมีได้

	 “ธำตุ”นี้ชื่อ“อัญญธำตุ”	ที่พระพุทธเจ ้ำทุกพระองค  ์

ทรงค้นพบกำรสร้ำงพลังงำน	“จิต”ชนิดนี้ขึ้นได้	ในสภำวะแท้ของ 

“จิตนิยำม”
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	 สำมัญทั่วไปปุถุชนมีประสิทธิภำพ“จิตนิยำม”เต็มอยู่ก็แต่

กับ“โลกียธรรม”เท่ำนั้น

 “ธำต”ุหรอื“ธรรม”ท่ีเกดิข้ึน	และทรงอยูใ่นทีใ่ด	เป็น“รปูธำต”ุ 

ก็ดี	เป็น“นำมธำตุ”ก็ดี	ถ้ำชื่อว่ำ“ธรรม”ต้องมี“ธรรมะ	๒”	คนจึงจะ

ศึกษำได้	คือมี“สิ่งที่ถูกรู้”(object)	กับ“ตัวผู้รู้”(subject)

	 “ธรรมะ	๒”เรียกในฟิสิกส์ว่ำ	nucleus	ซึ่งได้แก่	nuclear	

fusion(รปู)	กบั	nuclear		f ission(อรปู)	สองหน่วยนีจ้บัตวักนัอยู	่และ

เรียกกันว่ำ	nucleus	นั่นเป็น“อุตุนิยำม”	มันยังไม่มีควำมสำมำรถ

ศกึษำตวัเองได้	เพรำะมนัเป็นแค่“พชีนยิำม”	สญัญำของมนัยงัเจรญิ 

ไม่พอ		ควำมรู้ทำงฟิสิกส์ยังศึกษำไม่ถึงตรงนี้

	 เพรำะวทิยำศำสตร์ด้ำนฟิสกิส์หรอืไบโอโลยี	่เพยีรพยำยำม

ศึกษำอยู่	แต่เรียนรู้ขั้น“จิตนิยำม”ได้ยังไม่ถึงขั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

“ควำมเป็นอัตตำในตนเอง”อย่ำงบริบูรณ์ครบถ้วนถึง“อัตตำ	๓”	

ได้แก่	“โอฬำริกอัตตำ-มโนมยอัตตำ-อรูปอัตตำ”ชนิดท่ีเป็นล�ำดับ

อย่ำงละเอียดประณีตสัมบูรณ์	ซึ่งมีกำรหมุนรอบเชิงซ้อนในตัวเอง

เป็นระบบของเหตปัุจจยัน่ำอศัจรรย์ยิง่นกั	ซึง่เป็นไปตำมเหตปัุจจยั

จริงๆ	ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ	หรือจับแพะชนแกะ

	 เกิดจำกเหตุและปัจจัยที่ปฏิสังเครำะห์-ปฏิสังขำรกัน	 แล้ว

เกดิผลตำมเหตุตำมปัจจยัน้ันๆเท่ำท่ีมีจรงิเป็นจรงิพำเกดิพำเป็นแท้ๆ

	 ทำงฟิสิกส์แม้จะพยำยำมศึกษำถึงข้ันเรียกว่ำ“จิตวิทยำ” 

กต็ำม	กย็งัไม่สำมำรถเข้ำถงึขัน้เรยีกว่ำ	กำรศกึษำ“กำยในกำย-เวทนำ

ในเวทนำ-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”	 ที่ีมีปรำกฏกำรณ์(phenomenal)

ศึกษำกันอย่ำงครบครัน	 โดยเฉพำะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสภำวะ
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ทั้ง“องค์ประกอบ”	ทั้ง“อำกำร”	ทั้ง“ควำมเป็นอยู่”ของ“กำย”	ของ 

“ควำมรูส้กึ”หรอื“เวทนำ”	ของ“จติ”	และของ“ธรรม”	ทีย่งัมอียูท่รง

อยูใ่นตน	แล้วสำมำรถพฒันำ“กำย-เวทนำ-จิต-ธรรม”ให้เจรญิเป็น 

“โลกุตระ”ได้

	 ซ่ึงจะสำมำรถท�ำให้ตนม“ีสต”ิถงึขัน้“อำริยบคุคล”ของพทุธ

เป็น“อัญญะ”คือ	มีทั้งพลังงำน“สติ”(ควำมรู้ตัวทั่วพร้อม)ที่เป็นอ�ำนำจ

รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“โลก”พร้อมองค์ประกอบต่ำงๆทั้งหมดทั้งภำยนอก

ทัง้ภำยใน	สมัผสัสมัพนัธ์อยูค่รบครนัในปัจจบุนัน้ันๆ	ท่ีส�ำคัญมำกคือ

มีพลังงำน“ปัญญำ”ท่ีเป็น“ควำมรู้”ได้มำกกว่ำโลกีย์	เพรำะมี 

“ปัญญำ”รู้ทั้ง	๒	แบบ	คือ	รู้ทั้งแบบโลกีย์และรู้ทั้งแบบโลกุตระ	จึง

เป็นผู้มี“ควำมรู้ในธรรมะ	๒”(โลกียธรรม-โลกุตรธรรม)

 จึงเป็น“ควำมรู้”ที่รู้“โลก”ได้ทั้ง	๒	โลก

	 ผู้ใดที่นับได้ว่ำ	เป็นคนเข้ำถึง“โลกุตระ”ก็คือผู้น้ันต้องมี 

“ภูมิเหนือกว่ำ”โลกีย์	 เพรำะผู้นั้นรู้“จิต”ตนว่ำ	 “จิตตน”ได้หลุดพ้น

จำก	“ควำมวน”เป็นทำสของกำมและเป็นทำสของอตัตำ	มำได้จรงิ	

พ้นจำกกรอบขอบเขตของ“โลกียะ”อันปุถุชนตกอยู่ใน“ควำมวน” 

ของอ�ำนำจลำภ-ยศ-สรรเสริญ-สุขกันได้แน่

	 เป็นผู้ที่รู้	๒	โลกเหนือกรอบขอบเขตของ“โลกียะ”	จึงเป็น

อำรยิชนม“ีควำมรู้อืน่”	ท่ีเป็น“อญัญะ”(อืน่,คนละโลกกับโลกีย์)ทีพ่ฒันำ

เจรญิขึน้เป็น“ปัญญำ”	เพรำะทีรู้่ยิง่ไปกว่ำสำมญัปุถชุน	หรือเกินกว่ำ

คน“โลกีย์”ไปจริง	สำมำรถแยก“โลก”ได้	แยก“เทฺว”เป็น

	 นั่นก็คือ	 รู้ทั้งธรรมะที่เป็นโลกียะ	ทั้งธรรมะที่เป็นโลกุตระ	

เป็น“ธรรมะ	๒”
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	 ตัง้แต่สำมำรถมภีมูริู	้อ่ำนรู“้เวทนำในเวทนำ”ท่ีเป็น“อำกำร

ของ“เคหสิตเวทนำ”	นั้นอย่ำงหนึ่ง	“เนกขัมมสิตเวทนำ”ว่ำเป็นอีก

อย่ำงหนึ่ง	 ซ่ึงแตกต่ำงกัน	 ที่มีนัยส�ำคัญยิ่ง	เพรำะเป็น“อภิธรรม” 

ถึงข้ัน“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพำน”	 และสำมำรถท�ำ“ธรรมะ	๒”นี้ให้

เป็น“ธรรมะ	๑”	นั่นคือ	สำมำรถท�ำ“เคหสิตเวทนำ”ให้เป็น“เนกขัมม-

สิตเวทนำ”ได้ส�ำเร็จ	(เทฺว	ธัมมำ	ทฺวเยนะ	เวทนำยะ	เอกสโมสรณำ	ภวันติ) 

	 นั่นคือ	 สำมำรถแยกแยะอ่ำนรู้“มโนวิจำร	๑๘”ที่มี“ลิงคะ” 

หรือมี“เพศ”(มีภำวะ	๒	ได้แก่	อิตถีภำวะ	กับปุริสภำวะได้แท้)	มี“ควำมแตก

ต่ำงกัน”ที่มี“อัญญธำตุ”	ซึ่งสัมบูรณ์ถึงขั้น“ปัญญำธำตุ”กันทีเดียว	

 ซึง่ปกติคนปุถชุนทั่วไปก็รู้เฉพำะธรรมที่เปน็“โลกยีะ”อยูเ่พยีง

อย่ำงเดียวมำแต่ไหนแต่ไร	 ตลอดกำลนำน	 ไม่สำมำรถที่จะมี“ควำม

รู้”แบบ“อื่น”	ที่เป็นแบบ“อัญญะ”ออกไปจำก“โลกียธรรม”ได้	จริงๆ

	 ถ้ำหำกไม่ได้ยิน-ได้ฟัง	หรือได้ซับทรำบ“ถ่ำยทอดควำมรู้ที่

เป็นโลกุตรธรรม”จำกผู้ที่มี“ภูมิธรรมโลกุตระ”อย่ำง“สัมมำทิฏฐิ” 

แล้วจริงๆ	มำก่อน	ก็ไม่มีสิทธิ์จะมีโลกุตรธรรมนี้ได้

	 เพรำะ“ควำมรู ้”ชนิดนี้แบบนี้นั้นมันเป็น“ควำมรู้พิเศษ

เฉพำะ”ท่ีพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทุกพระองค์ในศำสนำพุทธเท่ำนั้นที่

เปน็ผู้สำมำรถมไีดด้ว้ยตนเอง	มลีักษณะ“โลกตุระ”	ในศำสนำอืน่ใด	

ศำสดำอื่นใด	ไม่สำมำรถมีอย่ำงนี้ได้เลย

	 ทกุศำสนำยงัวนอยูใ่นกรอบของ“โลกยีธรรม”เท่ำน้ันเพรำะ

ยังไม่สำมำรถมี“ควำมรู้”ที่เป็น“กระบวนทัศน์”(paradigm)ใหม่	ที่เป็น 

“กระบวนกำร”(process)ใหม่	ซึง่มนัแตกต่ำงไปจำกแบบเก่ำอย่ำงสิน้เชิง 

ชนิดสวนทำงกัน	๑๘๐	องศำ	ทีเดียว
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	 กล่ำวคือ	 ไม่เสพ-ไม่ติด-ไม่ยึด	 แม้แต่ไม่ยินดีกับ“ลำภ,ยศ, 

สรรเสริญ,สุข”จริงๆใน“จิตใจ”ของเรำแท้ๆ

	 แต่จะมีผู้อุดหนุนจุนเจือ“ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข”มำให้เรำ	

ยิง่กว่ำแต่ก่อนทีต่นเคย“อยำกได้”เสยีอกี	โดยเรำไม่ต้องอยำกได้เลย 

ไม่ต้องเรีย่ไร	ไม่ต้องใช้วธิท่ีีเป็นกลเมด็อนัฉลำดเล่ห์น้อยเล่ห์มำกใด	

แม้แต่จะใช้ชั้นเชิงและเล็มเลียบเคียง

	 แล้วเรำก็จะเลือก“รับเอำ”แต่พอดี	 พอเพียง	 ที่เหมำะสม 

กำละนั้นๆ	 ในองค์ประกอบท่ีจ�ำเป็นเท่ำน้ันไว้	 เพื่อใช้ท�ำงำนให้แก่ 

ส่วนรวม	แก่ส่วนกลำงอย่ำงเหมำะสมเหมำะควร

 เท่ำที่จะเป็นประโยชน์สูง-ประหยัดสุด	โดยใช้“ครน.

(คูณร่วมน้อย)”และ“หรม.(หำรร่วมมำก)”	ตำม“สัมมำสมำธิ”และ 

“สัมมำปัญญำ”ของแต่ละคนที่มี“สัมประสิทธิ์”ของตนแต่ละคน

 “สัมประสิทธิ์”(coefficient)คือ	 ควำมจริงของแต่ละคนท่ีมี 

“แกนสมำธิ”(จิตที่ต้ังมั่นอย่ำงคงตัวคงที่แล้วเป็นหลักยืน)กับ“ประสิทธิภำพ” 

ของแต่ละคน	เมื่อท�ำงำนในปัจจุบันใด	 ก็จะเกิดเป็น“ตัวแปร” 

ที่เพิ่มพูนควำมก้ำวหน้ำพัฒนำ

 “ประสิทธิภำพ”ของ“โลกุตรบุคคล”มีได้ด้วยประกำรฉะนี ้

	 อย่ำงนีแ้ล	คือ	ภำวะท่ีเปล่ียนไปเป็น	๑๘๐	องศำ	เป็นคนละ

เรื่องกันเลยกับ“โลกียะ”เดิม	

	 ที่เป็น“อัญญะ”	 คือเป็น“อื่น”(อัญญะ)ไปจำกอย่ำงเดิม	 คือ

จำกโลกียะชนิด“ทวนกระแส”

	 ทั้งปริมำณ(quantity)ทั้งคุณภำพ(quanlity)	ผู้มี“อัญญะ”จะม ี

ทั้ง	๒	สภำพสำมำรถใช้พัฒนำ
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	 และด้วย“สัญญำ”ก�ำหนดหมำยรู้สัมผสัของจรงิได้อยูโ่ทนโท่

หลัดๆ	ปัจจุบันนี้	ไม่ลับไม่ลึก	ไม่หลง	ไม่ลวง	แต่อย่ำงใด

	 และทั้ง“ปัญญำ”ที่ฉลำดจริงฉลำดกว่ำนั่นเอง	

	 สร้ำง“โลกุตรภูมิ”ไปตำมล�ำดับ

	 โดย“กำรก�ำจัดอัตตำของตน”ไปตำมล�ำดับอีกด้วย

	 “จิต”เรำ	จึง“ว่ำง”จำก“อัตตำ”อย่ำงเป็นปัจจัตลักษณะให้

เรำรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้ริงในตนแท้เป็นกำรเกิดขึน้ของควำมเป็น“อนตัตำ” 

จริงไง!	ไปเป็นล�ำดับๆอย่ำงอัศจรรย์

	 จำก“โอฬำริกอตัตำ”ลดลงๆๆๆ	แล้วก“็มโนมยอตัตำ”	และ

ที่สุดก็“อรูปอัตตำ”

	 ในจิตใจของเรำก็จะ“ว่ำง”จำก“อัตตำ”ไปตำมล�ำดับ	 ชนิด

ที่เป็นจริง

	 ไม่ใช่แค่หลงเพ้อกันอยู่แต่กับ“ตรรกะ”ทีเ่ป็นจนิตนำกำรแค่

ป้ัน“ภพ”ป้ัน“ชำต”ิว่ำ	“ว่ำง”อย่ำงนัน้อย่ำงน้ี	ซ่ึงยังเป็นแค่“อรูปของ

ควำมว่ำงทีป้ั่นสร้ำงจำกอปุำทำน”(คอืยงัเป็นภำวะลมๆแล้งๆทีต่นเองหลง

อยูค่นเดียว)โดยใช้“สัญญำ”ก�ำหนดรู้เท่ำนัน้	มนักย็งัเป็นภพอยู	่ในจติ

ของตน	ที่“ถูกรู้”อยู่ในตัวเองคนเดียว

	 มันยังไม่ใช่“ตัวผู้รู้ว่ำงจำกกิเลส”อย่ำงสัมผัสภำวะท่ีเป็น 

“จิตจริงของตนที่ท�ำส�ำเร็จ”มีภำยนอก-ภำยในครบทั้ง	๒	ภำวะ

	 น่ันก็แค่ตนปั้น“อรูปภพ”ด้วย“มโนมยอัตตำ”ของตนเอง	

แล้วกไ็ด้“ภพทีป้ั่นเอง”ขึน้มำหลงยดึกนัว่ำ“ว่ำง”อย่ำงน้ี	“ว่ำง”อย่ำง

นั้นตำมตรรกะภำยใน	 ไม่มี“สัมผัสภำยนอก”	คือ	แค่ตำมภำพของ

เหตุของผลในใจ	เท่ำนั้น	ที่มีแต่“อรูป”เป็นคุ้งเป็นแคว	สำรพัด
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	 เพรำะท่ำนผูน้ีย้งัแยก“ชำต	ิ๕”ไม่ออก	โดยเฉพำะท�ำ“ชำต”ิ 

ขัน้โลกตุระคอื	“นพิพตัต-ิอภนิิพพตัต”ิยงัไม่เป็น	ยงัไม่ม“ีภมูโิลกุตระ”	

จึงยังจมและวนเวียนอยู่กับ“ชำติ*สัญชำติ”อยู่เท่ำนั้น

	 จึงแม้จะมีแค่“ควำมว่ำง”ก็เพ้อพกอยู่ในจินตนำกำร	 เวิ้งๆ	

ว้ำงๆ	 ซึ่งก็คือ	“ภพ”ที่ตนเองสร้ำง“ภพว่ำง”น้ีที่เป็น“อรูปอัตตำ” 

ของตนอยูน่ัน่เอง	ด้วยกำรกระท�ำของตนจนส�ำเรจ็เรยีกว่ำ“มโนมย-

อัตตำ”(อตัตำทีส่�ำเรจ็ด้วยจติตนเองท�ำข้ึนเอง)	ซึง่จะเกดิเป็น“อรูปอตัตำ”	

ก็อำจได้	แต่ยังไม่พ้น“โอฬำริกอััตตำ-รูปอัตตำ”มำก่อนแน่นอน

	 เพรำะตนยังไม่รู้“อัตตำ	๓”ที่ถ่องแท้	อันหมำยถึง	“ธำตุรู้” 

ที่เป็น“เวทนำ”(ควำมรู้สึก)ของตน	 ซึ่งมี“อกุศลจิต”หรือ“กิเลส”เป็น 

“ตัวเหตุ”ให้เกดิเวทนำ	แล้วตนก็ก�ำจดั“อกุศลจติ”ตวันีใ้ห้ได้	ไปตำม

ล�ำดบั	ต้ังแต่เรยีนรู“้กเิลสตวัหยำบ”ทีรู่ง่้ำย	แล้วก�ำจดัจนส�ำเร็จจริง	

ก�ำจัดให้มันตำยได้แท้	 เพรำะดับถูกตัวกิเลส	แล้วจึงจะไปก�ำจัดตัว

ที่ละเอียดขึ้นๆได้เป็นขั้นเป็นตอน	ไปตำมล�ำดับ

	 เขำยังไม่มีควำมเป็น“ล�ำดับ”แท้จริง	ที่ถูกขั้นถูกตอนอย่ำง

เรียบรำบวิเศษแท้	มันยังวนอยู่	ยังลัดไปลัดมำ	ยังสับสน	มันจึงยัง

ไม่เป็นล�ำดับเรียบร้อยรำบลุ่มรำวฝั่งทะเล	อย่ำงน่ำมหัศจรรย์จริง

	 พระพุทธเจ้ำตรัสถึง	 ควำมมหัศจรรย์ของมหำสมุทรกับ

ธรรมะของพระองค์	ว่ำ	มีควำมมหัศจรรย์เหมือนกัน	ในข้อต้นเลย	

ว่ำ	 ธรรมะกับมหำสมุทรย่อมมีควำมลำด	 ลุ่ม	 ลึกลงไปตำมล�ำดับ	

ย่อมศึกษำไปตำมล�ำดับ	 กระท�ำไปตำมล�ำดับ	 ปฏิบัติไปตำมล�ำดับ	

ไม่ใช่จะบรรลอุรหนัต์ได้แบบลัดตดัตอน	หรือแบบไม่เรยีงล�ำดบั	ท�ำ

ไปเลอะๆเทอะๆ	หรือแบบหลับตำด�ำน�้ำ	มั่วๆ	มืดๆ	งมๆ	คล�ำๆเอำ
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ยังไงก็ได้	ไม่ใช่อย่ำงนั้น	(พระไตรปิฎก	เล่ม	๒๓	ข้อ	๑๐๙)

	 ที่มันไม่สอดคล้องตรงตำมพระวจนะ	เพรำะมันยังไม่ใช่ 

“ปรมัตถสัจจะ”ที่เป็น“ภำวะว่ำงจำกกิเลส”	 ซึ่งผู ้ปฏิบัติบรรลุ 

แต่ละภำวะแต่ละขั้น	 เป็นล�ำดับๆไป	 คือว่ำงจำกภำวะกิเลสหยำบ

ก่อนได้แล้วจึงจะปฏิบัติให้ว่ำงจำกกิเลสข้ันต่อไป	 จนเป็นขั้นกลำง	

กระทั่งละเอียดขั้นปลำยสุด	แต่ประกำรใดเลย

	 นั่นมันยังไม่ใช่“กำรหมดสิ้นกำมกิเลส”	ใน“กำมภพ”	เหลือ

กิเลสใน“รูปภพ-อรูปภพ”	 ต่อจำกน้ันจึงจะปฏิบัติก�ำจัดกิเลสขั้น 

“รูปจิต”ให้หมดสิ้นไป	 เป็นล�ำดับๆ	 หมด“รูปจิต”แล้วจึงจะได้

ก�ำจัด“อรูปจิต”	ซึ่งมีล�ำดับรู้ชัดเป็นจริง		มิใช่ไม่รู้ชัดในล�ำดับ

	 นั่น..มันเป็นแค่“ภพ”ที่ผู้หลงผิดปั้นขึ้นท�ำ“ควำมเกิด”(ชำติ)

ขึ้นใส่จิตตนเอง	ต่ำงหำก	หรือแค่“นิรมำนกำย ๓”เท่ำนั้น

	 เพรำะผูป้ฏิบตัคินนัน้	ไม่สำมำรถรู้จักรูแ้จ้งรูจ้รงิใน“อำกำร	

-ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”ของ“กำย”	 กล่ำวคือ	 “รู้”ในภำวะที่เป็น“รูป”	

และที่เป็น“นำม”ของควำมเป็น“กำย”อันมีทั้ง“นำม”และ“รูป”

	 ซึง่เป็นกำรศึกษำจำก“ธรรมะ	๒”เสมอ	คอื“กำย”หรอื“เทฺว”

	 “กำย”จะเป็น“ภำวะ	๒”	หรือ“ธรรมะ	๒”เสมอ	ที่ผู้ปฏิบัติ

ต้องใช้“กำย”เป็นฐำนปฏิบัติ	 แล้วก็ปฏิบัติให้เกิด“ธรรมะ ๑”(เอกัค	

คตธรรม)ให้ได้	 ด้วยกำร“วิจัยธรรม”อย่ำงส�ำคัญ(ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์) 

จึงจะสำมำรถเลือกเฟ้น“อำกำร”ที่เป็น“ตัณหำ”เหตุแห่งทุกข์ได้ถูก

ภำวะที่ตรงแท้ในตน	 เรียกว่ำ	 ต้อง“มีควำมรู้ควำมเห็นที่ว่ำตัวตน

ของตนโดยมีผัสสะ”(คือ มิใช่แค่รู้“ทิฏฐิ-ตรรกะ”)	 แต่เป็นผู้ปฏิบัติที่ม	ี

“สัมผัสภำวะตัวตนนั้นคือสักกำยะและมีญำณหยั่งรู้อำกำร”แท้ๆ
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	 ตำมพระวจนะของพระศำสดำเจ้ำแห่งพทุธ ในพระไตรปิฎก	

เล่ม	๑๐	ข้อ	๖๐	โดยมี“ผัสสะ”	มี“ที่ตั้ง-หลักแหล่ง”อัน“สัมผัส ๖”ได้

	 และ“ฐำน”ที่ต้อง“กระท�ำ”หรือที่ต้อง“ปฏิบัติ”น้ัน	 ได้แก่	

“เวทนำ”นั่นเอง	ตำมค�ำตรัสในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๐	ข้อ	๖๐	โดย

เฉพำะด้วย	และในเล่ม	๙	ข้อ	๕๙-๙๐	ด้วย	ที่พระองค์เน้นไว้ชัด

	 ผู“้มจิฉำทฏิฐ”ินัน้คอื	“ผูป้ั้น‘ภำพแห่งควำมว่ำง’เอำเองด้วย

อวชิชำของตน”แท้ๆ	แล้วคนผูน้ีก้“็หลงผดิ”ว่ำ	ตนเอง“บรรลคุวำม

ว่ำง”	หลงว่ำตนเองปฏิบัติได้“มรรคผล”	ซึ่งเป็น“มิจฉำผล”

	 “ควำมว่ำง”คือ	 สุญญตำ	 ซึ่งเป็นควำมตรัสรู้พระพุทธเจ้ำ	

จึงไม่ใช่“ตรรกะ”ที่เป็นแค่กำรขบคิดกันไป	 หรือตำมจินตนำกำร

สร้ำงภพสร้ำงชำติอย่ำงนั้นอย่ำงนี้อยู่ในจิต	 ที่คำดที่ปั้นควำมเวิ้งๆ

ว้ำงๆ	ว่ำ	“ว่ำง”	ซึง่เป็นตรรกะ	เป็นลมๆแล้งๆ	เป็นกำรขบคิดเป็นกำร

ปั้นตัวปั้นตนขึ้น	ด้วยกำรค�ำนึงคะเนไปต่ำงๆเท่ำนั้น

	 แต่“ควำมว่ำง”นี้คือ	“ควำมว่ำงจำกกิเลส”ตัวนั้นๆ	ซึ่งเป็น 

“ตัวเหตุ”	ชนิดท่ีม“ีตัวตน”(สักกำย..ทีเ่ป็นโอฬำรกิอตัตำ-มโนมยอัตตำ-อรปู

อัตตำ)	เป็น“ตัวเหตุ”	เป็น“ตัวปัจจัย”	ซึ่งผู้ปฏิบัติจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

อย่ำงม“ีของจริง”กนัทเีดียว	แล้วก�ำจดั“เหต”ุให้“ตวัเหตนุัน้สญู”ไป

	 กระทั่ง“เหตุ”นั้น“ไม่มี”แล้วคือ“กิเลสตัวนั้นไม่มี”	 แต่ก็ยัง	

“มี”จิตที่“ไม่มีเหตุอันเป็นกิเลสนั้นแล้ว”	ซึ่งยังอำศัยอยู่กับชีวิต	

	 คอืจะทัง้“ไม่ม(ีเหตนุัน้)”	และทัง้“ม(ีจติทีไ่ม่มเีหตคืุอกิเลสแล้ว)”อยู่

	 ซึง่จะต่ำงกนัมำกในควำมเป็นจรงิของผูป้ฏบิตัทิีส่มัมำทฏิฐิ	

จะมี“สภำวธรรม”สัมผัสได้จริง	แต่ผู้ใช้ตรรกะคำดคะเนไปต่ำงๆไม่รู้

จักกิเลสหรอก	จะเวิ้งๆว้ำงๆ	ผกผันไป	ตำมแต่ละคนจะปั้นเอำ	
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 พระพทุธเจ้ำตรสัเรือ่ง“สญุญตำ”นีไ้ว้ในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔ 

ข้อ	๓๓๓-๓๔๒	หำอ่ำนได้จำก“จฬูสญุญตสตูร”กบั“มหำสุญญตสูตร” 

เล่มเดียวกัน	ข้อ	๓๔๓-๓๕๖	ต่อไป

	 ถ้ำเข้ำใจได้เท่ำท่ีอธิบำยมำน้ี	 ก็สำมำรถจะศึกษำปฏิบัติ

ธรรมจำกทกุ“กรรม”ทีเ่รำท�ำ	มมีรรคผล	ไม่ว่ำในขณะท�ำงำน“อำชีพ

อยู่”ก็ดี	ก็ปฏิบัติให้เกิด“สัมมำอำชีวะ”ได้

	 ในขณะมี“กำรกระท�ำทั้งหลำยทั้งหมด”ก็ดี	 ก็ปฏิบัติให้

เกิด“สัมมำกัมมันตะ”	ได้

 ในขณะมี“กำรพูดจำอยู่”ก็ดี	ก็ปฏิบัติให้เกิด“สัมมำวำจำ”	ได้

	 ในขณะม“ีควำมนกึคดิ”กป็ฏบิติัให้เกิด	“สัมมำสังกัปปะ”	ได้	

และมีกระบวนกำร“สังกัปปะ  ๗”ได้แก่	 ตักกะ(ควำมด�ำรินึกคิด)- 

วติกักะ(กำรจดักำรช�ำระกเิลสด้วย‘วิตก-วจิำร’หรอืด้วย‘ฌำน’ทัง้	๔) -สังกปัปะ 

(ซึ่งมีกระบวนกำรของ‘สังกัปปะ	 ๗’ที่จัดกำรช�ำระกิเลส	ได้แก่	 ตักกะ-วิตักกะ-

สังกัปปะ-อัปปนำ-พฺยัปปนำ-เจตโส	อภินิโรปนำ-วจีสังขำรำ)จนกระทั่งส�ำเร็จ

เป็น“สัมมำสังกัปปะ”บริบูรณ์	 ซึ่งส�ำเร็จครบ“วิ”ท่ีเป็น“คุณวิเศษ 

(อุตริมนุสธรรม)”	

	 คอื		ส�ำเร็จเป็น“จติ”ทีท่ัง้“วิ”ทีแ่ปลว่ำ“ไม่”คอื	กเิลส“ไม่ม”ี	

	 และทั้ง“วิ”ที่แปลว่ำ“ยิ่งยอด”คือ	จิตที่ยัง“มี”อยู่เป็น“จิตที่

ยิ่งยอด”	เพรำะ“จิตนั้น”กิเลสสหมดไปจำกจิตแล้ว	จิตสะอำดจริง

	 ศำสนำพุทธ“พ้นมิจฉำ”ต่ำงๆได้ครบทั้ง“อำชีวะ ๕-กัมมันตะ 

๓-วำจำ ๔-สังกัปปะ ๓”	จึงต้องปฏิบัติ“มรรคมีองค์๘”	

	 ผูมี้“สมัมำทฏิฐ”ิกจ็ะเข้ำใจได้	และปฏบิติัก�ำจดั“มิจฉำอำชีวะ ๕”

ได้	ก�ำจดั“มจิฉำกัมมนัตะ ๓”ได้	ก�ำจดั“มจิฉำวำจำ ๔”ได้	ก�ำจดั“มจิฉำ
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“สุข”กับ“ทุกข์”นี้แหละเป็น“โลกธรรม”ตัวร้าย 

ที่พุทธศาสนาจับเป็นเป้าหมายหลักส�าคัญ

 จะต้อง“ก�าจัด”จนกระทั่ง“ไม่มีสุข-ไม่มีทุกข์” 

หรือมีอาการ“อุเบกขาเวทนา”

ซึ่งม“ีคุณวิเศษ ๕” ได้แก่ “ปริสุทธา-

ปริโยทาตา-มุทุ-กัมมัญญา-ปภัสรา” 

แล้วชีวิตจะประเสริฐสูงสุด

ในความเป็นคน
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สังกัปปะ ๓”ได้

	 ภำวะของกเิลส“มจิฉำ”ทัง้หลำยถกูก�ำจดัไปได้	กเ็ป็น“ผลธรรม” 

ที่แท้	ที่สุดสิ้นไปได้ตำมล�ำดับท่ีได้ปฏิบัติเป็น“สัมมำอำริยผล” 

มี“ญำณ ๑๖”ก็ตรวจสอบควำมเป็น“อรหันต์”เบื้องต้นได้แล้ว

	 โดยม“ีโคตรภญูำณ”ก�ำจดักเิลสจนสิน้ด้วย“มคัคญำณ”และ

ส�ำเร็จมี“ผลญำณ”

	 กส็ำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“ปัจจเวกขณญำณ”ว่ำเรำสิน้ 

อำสวะได้บรบิรูณ์แล้ว	เป็นคน“ไม่ท�ำบำปทัง้ปวง-ท�ำแต่กศุลเทีย่งแท้- 

จิตได้ช�ำระกิเลสพ้นอำสวะแล้ว”

	 กำรปฏิบัติ“มรรค	องค์	๘”ต้องมี“สัมมำทิฏฐิ”เป็นประธำน

และปฏิบัติ“โพชฌงค์	๗”ต้องมี“สติสัมปชัญญะ”เป็นประธำน

	 ผู้มี“สัมมำทิฏฐิ”เป็นประธำน	เมื่อเกิดกำรปฏิบัติโดยมี 

“สมัผัส	๖”	เช่น	ตำกระทบรปู	เกดิ“เวทนำ	๒”เป็น“ทกุขเวทนำ”กต็ำม	

เป็น“สุขเวทนำ”ก็ตำม	ให้เรำเรียนรู้ปฏิบัติ

 “สุข”กับ“ทุกข์”นี้แหละ	 เป็น“โลกธรรม”ตัวร้ำย	 ที่พุทธ-

ศำสนำ	จบัเป็นเป้ำหมำยหลกัส�ำคญั	จะต้อง“ก�ำจดั”จนกระทัง่“ไม่มี

สุข-ไม่มีทุกข์”	 หรือมีอำกำร“อุเบกขำเวทนำ”	 ซึ่งมี“คุณวิเศษ	 ๕”	

ได้แก่	ปริสุทธำ-ปริโยทำตำ-มุทุ-กัมมัญญำ-ปภัสรำ”	แล้วชีวิตจะ

ประเสริฐสูงสุดในควำมเป็นคน

 “อุเบกขำเวทนำ”มไีด้	๒	แบบ	แบบหนึง่เป็นโลกยีะ	เรยีกว่ำ 

“เคหสติเวทนำ”	อกีแบบหนึง่เป็นโลกตุระ	เรยีกว่ำ“เนกขมัมสติเวทนำ”

	 ผู้เรียนรู้ปฏิบัติด้วยกระบวนกำร	 ๑๐๘	 เวทนำจึงจะบรรลุ	

“เนกขัมมสิตอุเบกขำเวทนำ”
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 ถ้ำผูเ้รยีนรูป้ฏบิตัทิีไ่ม่ครบครนัด้วยกระบวนกำร“เวทนำ	๑๐๘”

กจ็ะไม่ม“ีสมัผสั		๖”	ย่อมไม่ม“ีกระบวนกำร	๑๐๘”	จงึบรรลผุล“เนกขมั

มสิตอุเบกขำเวทนำ”ไม่ได้		เช่น	“หลับตำ”ปฏิบัติ	เป็นต้น	หรือไม่มี

วธิปีฏบัิติที“่สมัมำทิฏฐ”ิครบ“โพธปัิกขยิธรรม	๓๗”ซึง่พระพทุธเจ้ำ

ตรสัว่ำ	เป็น“โลกตุรธรรม”(พระไตรปิฎก	เล่ม	๓๑	ข้อ	๖๒๐	ทัง้“กระบวนกำร	

๓๗”ทีเดียว	ต้องปฏิบัติครบทั้ง	๓๗	จริงๆ

	 จึงแตกต่ำงจำกกำร“หลับตำ”ปฏิบัติชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุด

	 เพรำะ“หลับตำ”ไม่มี“สัมผัสภำยนอก”	 จึง“ไม่มีเวทนำ” 

ที่เกิดใน“ปัจจุบันชำติ”อันเป็น“ทิฏฐธรรม”

	 	“นิพพำน”ที่จะต้องเป็น“ทิฏฐธรรม”จึงเกิดไม่ได้		

	 “หลบัตำ”ปฏบิตันิัน้ไม่สำมำรถบรรลนุพิพำน	เพรำะไม่เป็น 

“โลกุตรธรรม”		มี“สัมมำมรรค-สัมมำผล”ในปัจจุบันไม่ได้

	 ไม่เป็น“โลกตุรธรรม	๓๗”เลย	เพรำะไม่ม“ีกำย”	ไม่ม“ีส�ำรวม

อินทรีย์	๖”อยู่ชัดๆ

	 “โลกุตรธรรม	๓๗”นั้นเป็น“กระบวนกำร	๓๗”ที่บริบูรณ	์ 

อันประกอบด้วย“สติป ัฏฐำน	๔-สัมมัปปธำน	๔-อิทธิบำท	๔ 

-อินทรีย์	๕-พละ	๕-โพชฌงค์	๗-มรรค	๘”

	 แต่“หลบัตำ”ปฏบิตั	ิไม่ม“ีกำย”หรือ“กำยในกำย”ให้ปฏบิติั

ตำมหลัก“สติปัฏฐำน	๔”	และไม่มี“กำรส�ำรวมอินทรีย์	๖”ตำมหลัก 

“สัมมัปปธำน	๔”	หรือไม่มี“สัมมำอำชีพ-สัมมำกัมมันตะ-สัมมำ

วำจำ”ตำมหลัก“มรรคองค์	๘”	อันเป็นภำยนอกเลย         

 เมื่อเรำมี“สติสัมปชัญญะ”	แล้วพยำยำม“วิจัยธรรม” 

(ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์) ก็คือ	 พิจำรณำ“กำยในกำย-เวทนำในเวทนำ”	
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นั่นเอง	หรือครบเคร่ืองก็วิจัยทั้ง“กำย-เวทนำ-จิต-ธรรม”ให้ลึกให้

ละเอียดลึกเข้ำไปเรื่อยๆ	 กระทั่งสำมำรถสังเครำะห์เอำเฉพำะ 

“ตัวเหตุ”(สมุทัยอำริยสัจ) คือ	“อกุศลจิต”หรือ“ตัวบำป”	ให้คมแม่น 

ถูกตัว	ให้ได้	ได้แล้วก็ท�ำกำร“ประหำร”ด้วย“กำรปหำน	๕”	กระทั่ง

ส�ำเร็จ	อกุศลจิตนั้น“ดับสนิท”(นิโรธ)บริบูรณ์	สัมบูรณ์

 ถ้ำไม่มีควำมรู้“กำย”ด้วยกำรสัมผัส	 ส�ำเร็จอิริยบถอยู่ก็ไม่

สำมำรถมี“เวทนำ”ให้เรำรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิได้	ต้องม“ีกำยในกำย”ก่อน

จึงจะมีเหตุมีปัจจัยเป็นอิทัปปัจจยตำเชื่อมไปเป็น“เวทนำ”

 ตัว“สัมมำทิฏฐิ”ที่เป็น“ตัวประธำน”มำแต่แรก	จึงจะเจริญ

ก้ำวหน้ำขึ้นไปตำมล�ำดับ	ที่“รู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้ว”(สัจฉิกัตวำ)ได้ว่ำ 

กำรปฏิสังเครำะห์ของอำชีพ(อำชีวะ)ก็ดี	กำรกระท�ำต่ำงๆ(กัมมันตะ) 

ก็ดี	กำรพูด(วำจำ)ก็ดี	กำรนึกคิด(สังกัปปะ)ก็ดี	เรำสำมำรถก�ำจัดกิเลส

ตัวนั้นได้จริง	เรำก็หยั่งรู้“กระบวนกำร”(process)ของมันได้ชัดเจน

อย่ำงรู้จักรู้แจ้งรู้จริง(สัจฉิกรณะ) ท�ำ“สัมมำปฏิบัติ”มีผลก้ำวหน้ำ 

ขึ้นตำมกำรปฏิบัติไปเสมอๆ	ก็จะเกิด“สัมมำปฏิเวธ”  

 “สัมมำทิฏฐิ”จึงเป็นประธำนน�ำกำรปฏิบัติ“มรรคองค์	 ๘”	

พัฒนำขึ้นไปทุกพฤติกรรม	 ตำมท่ีพระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ	 ให้“ปฏิบัติ

มรรค	๗	องค์”	จะเกิด“สัมมำสมำธิ”องค์ที่	๘	เป็น“อำริยะ”ได้จริง

 จิตขั้น“สมำธิ”ที่มีคุณสมบัติเข้ำขั้น“สัมมำสมำธิ”กันจริงเป็น

ผู ้“สัมผัสวิโมกข์	 ๘	ด้วยกำย”	จึงมี“ปัญญำวิมุติ”	เข้ำขั้นเป็น 

“อรหันต์”ได้	 ตำมค�ำตรัสในพระไตรปิฎก	เล่ม	 ๓๖	ข้อ	๔๐-๔๑-๔๒ 

ที่ว่ำ	“อำสวะของผู้นั้นสิ้นไปแล้ว	เพรำะเห็นด้วยปัญญำ”

	 ไม่ใช่แค่“เห็นด้วยสัญญำ”เท่ำนั้น
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 ต้อง“สัมผัสวิโมกข์	๘	ด้วยกำย”จึงจะ“เห็นด้วยปัญญำ”

	 นั่นก็หมำยควำมว่ำ	ต้องมี“สัมผัส	๖”นั่นเอง	“อำสวะของ 

ผู้นั้น”จึงจะ“สิ้นไปด้วยปัญญำ” [“อำสวะ”จะหมดสิ้นไม่ได้ด้วย“สัญญำ”]

	 ถ้ำกำรปฏบิตัไิม่ม“ีสัมผัส	๖”ท่ีเป็นภำยนอก	มนักไ็ม่มแีม้แต่ 

“กำย”ตัวส�ำคัญภำยนอกบริบูรณ์	 มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ“สิ้นอำสวะ” 

เพรำะจะไม่มี“ปัญญำ”ที่สำมำรถ“เห็น(ปัสสติ)”ด้วยทวำรภำยนอก

ตำมควำมตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำที่ตรัสไว้ชัดเจนใน	 “วิโมกข์	 ๘”	

เพรำะไม่มี“สัมผัสรูป-นำม”ภำยนอก

	 “ปัญญำ”จึงไม่ใช่“ควำมรู้หรือควำมฉลำด”แบบโลกียะ

สำมัญปุถุชน	ซึ่ง“ควำมรู้”โลกีย์แค่ควำมรู้ควำมฉลำดแบบ“เฉโก”		

	 “ควำมรู้หรือควำมฉลำด”ที่เป็น“เฉโก”มันคนละควำมรู้

ควำมฉลำดกบัทีเ่ป็น“ปัญญำ”		ขอย�ำ้นยัส�ำคญัประเดน็น้ีส�ำคัญมำก

	 “ปัญญำ”แท้ๆเป็น“โลกุตระ”แท้ๆโดยเฉพำะเท่ำนั้น	 และ	

“ปัญญำ”นี้เป็น“ควำมรู้-ควำมฉลำด”ที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู ้ของ

พระองค์เอง	ไม่มีในปุถุชนทั่วไปในโลกอันเป็น“โลกียะ”

	 ส่วน“เฉโก”เป็น“โลกียะ”ของปุถุชนสำมัญทั่วไป

	 แต่ทุกวันนี ้คนเอำ“ปัญญำ”ไปใช้ผิดเป็น“เฉโก”กันเละเทะ		

	 เช่น	 เรำสำมำรถ“ท�ำใจในใจ”(มนสิกโรติ)ได้จริง	 ด้วยกำรม	ี

“สติสมัปชัญญะ”และ“ส�ำรวมอนิทรีย์  ๖”ถูกต้อง		“สมัมำทฏิฐิ”ของ

เรำก็จะน�ำพำองค์ธรรมทั้งหลำยเจริญพัฒนำขึ้นไปเสมอๆ	จึงชื่อว่ำ	

“โยนิโสมนสิกำร”	ที่มี“สัมมำทิฏฐิเป็นประธำน”มีผลโลกุตระได้

	 เมื่อ“สัมมำทิฏฐิ”ในกระบวนกำรใดที่ก้ำวหน้ำขึ้นๆ	ก็สั่งสม

เจริญเป็น“ปัญญำ”ไปตำมล�ำดับเรียกว่ำ“ปัญญินทรีย์”สูงขึ้นๆ	จน
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กระทั่งเต็มครบ“ปัญญินทรีย์”สุดท้ำย	สูงสุดจบ“ปัญญำผล”ที่มัก

เรียกว่ำ“ปัญญำพละ”(ภวันติ)	จึงจะ“เห็นด้วยปัญญำ”

	 ส่วนกำรหลับตำปฏิบัตินั้น	 จะ“ไม่เห็นด้วยปัญญำ”	จะมี

แต่“เห็นด้วยสัญญำ”เท่ำนั้น	เพรำะ“ไม่สัมผัสวิโมกข ์๘	ด้วยกำย”

	 “ปัญญำ”จึงแตกต่ำงจำก“ควำมรู้”ท่ีเกิดจำก“สัญญำ” 

เพรำะมีเหตุมีปัจจัยสัมผัส“รูป-นำม”ได้ด้วย“กำย”	อันมีภำยนอก

	 เพรำะ“หลับตำ”ปฏิบัติ	 มันก็ไม่มี“ภำยนอก”ที่เป็น“กำย”	

มันมีแค่“สัญญำ”	ซึ่งไม่ใช่“ปัญญำ”ก็ชัดๆโต้งๆตำมควำมเป็นจริง

	 “สัญญำ”กับ“ปัญญำ”นี้	มีนัยส�ำคัญที่ควรแยกแยะไว้

	 กล่ำวคือ	ผู้ใช้“ปัญญำ”อย่ำงสัมมำทิฏฐิ-สัมมำปฏิบัติ	ก็จะ 

ก�ำหนดหมำยสภำวะจริงเอำได้ตำมท่ีมีสภำวธรรมจริงให้“สัมผัส

รูป-นำม”สัมผัส“อำกำร-ลิงคะ-นิมิต-อุเทส”ต่ำงๆครบทวำร  ๖	ได้

	 ส่วนผูป้ฏบิตัทิีส่ะกดจติ“หลับตำ”ปฏบิติัน้ันจะมแีต่กำรเรยีน

รูไ้ด้จำก“สญัญำ”ทีก่�ำหนดรูก้นัอยูเ่ฉพำะ“ภำยในของภำยใน”	ทวำร

เดียวเท่ำนั้น	ก็สำมำรถ“รู้”ได้แต่ภำวะ“อดีต”กับ“อนำคต”ที่อยู่แต่

ภำยในจติ	ไม่เหน็อะไร-ไม่ได้ยินอะไร-ไม่ได้กลิน่อะไร-ไม่ได้รสอะไร-

ไม่ได้สัมผัสภำยนอกอะไรที่เขำมีกำรสัมผัสรู้กันใน	“ปัจจุบัน”นั้นๆ

เลย	จึงบรรลุผลแค่“มิจฉำทิฏฐิ	 ๖๒”ตำมท่ีพระพุทธเจ้ำตรัสไว้ใน 

“พรหมชำลสูตร”(พตปฎ.	เล่ม	๙	ข้อ	๑-๙๐) 
	 ถ้ำไม่มี“ปัจจุบัน”ก็ไม่สำมำรถมี“ปัญญำ”	เงื่อนไขนี้ส�ำคัญ	
	 เพรำะ“ปัญญำ”จะเกดิได้ต้องม“ีองค์	๖”	ตำมท่ีพระพทุธเจ้ำ

ตรัสยืนยันใน“มหำจัตตำรีสกสูตร”	พระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๘	

“องค์	๖”	ได้แก่	ปัญญำ-ปัญญินทรีย์-ปัญญำพละ-ธรรมวิจัย 
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สัมโพชฌงค์-สัมมำทิฏฐิ-มรรคมีองค์	๘”	 
	 เมื่อมี“องค ์๖”	มี“ปัญญำ”	แล้วก็จะเจริญสะสมพัฒนำขึ้น

เป็น“ปัญญนิทรย์ี-ปัญญำพละ”	ตำม“ธรรมวิจยัสมัโพชฌงค์-สมัมำ

ทิฏฐิ-มรรคมีองค์	๘”	

	 “ปัญญำ”จึงไม่ใช่“ควำมรู ้-ควำมฉลำด”ท่ีสำมัญปุถุชน 

มีกันทั่วไป	 อันเป็น“ควำมรู้-ควำมฉลำด”ตำมท่ีโลกียชนหรือชำว 

“เทฺวนิยม”เขำรู้เยี่ยมรู้ยอดเก่งกำจกัน	 ไม่ใช่แม้แต่“ควำมรู้-ควำม

ฉลำด”ที่ยอดนักปรำชญ์	 ยอดนักวิทยำศำสตร์	 หรือยอดนักรู้ของ

ศำสตร์ทั้งหลำย	ไม่ใช่ทั้งของยอดนักศำสนำทั้งปวงในโลก		

	 แต่เป็น“ควำมรู้-ควำมฉลำด”ของ“คน”ที่เป็น“คนละโลก”	

กับคนทั้งโลกสำมัญ	ยิ่งกว่ำ“ควำมรู้-ควำมฉลำด”ของคนต่ำงดำว		

	 ผู้สนใจหำอ่ำนค้นคว้ำศึกษำได้

	 “ปัญญำ”ทีเ่ป็น“สมัมำทฏิฐ”ินีเ้ป็น“โลกตุระกจ็ะก้ำวหน้ำข้ึน

เจริญขึ้นเป็น“พลังแห่งควำมรอบรู้ที่มีผลได้”ของกำรลดกิเลสจริง		

“ปัญญำ”ก็พัฒนำขึ้นเป็น“ปัญญินทรีย์-ปัญญำพละ”

	 “ปัญญำ”ที่มักเรียกกันว่ำ	“ปัญญำพละ”	คือ	 “ปัญญำผล” 

ขั้นเจริญสูงสุด	ถึงที่จบสุด	

	 “ควำมรู้-ควำมฉลำด”ที่เป็น“ปัญญำ”จึงมีประสิทธิภำพ

พิเศษเฉพำะกิจ	ที่ไม่มี“ควำมรู้-ควำมฉลำด”ใดเหมือนเลย

	 เหน็ไหมว่ำ	ควำมฉลำดของพทุธทีเ่ป็น“ปัญญำ”นั้น่แตกต่ำง

จำกควำมฉลำดที่เป็น“เฉกำ”หรือ“เฉโก”	อย่ำงมีนัยส�ำคัญไฉน?

	 “ปัญญำ”นีเ้ป็น“ควำมรู-้ควำมฉลำด”ท่ีก�ำจดักเิลสได้ส�ำเร็จ

จรงิ	ถ้ำคนผูใ้ดไม่ม“ีควำมรู-้ควำมฉลำด”ทีเ่ป็น“ปัญญำ”จะไม่สำมำรถ
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ก�ำจัดกิเลสได้แท้จริงเป็นอันขำด

	 “ปัญญำ”จึงเป็น“ควำมรู้-ควำมฉลำด”ท่ีมีในศำสนำพุทธ

เท่ำนั้น	โดยแท้

	 ใครท่ีเอำภำษำค�ำว่ำ“ปัญญำ”ไปเรียก“ควำมรู-้ควำมฉลำด”	

ใดอื่นที่ไม่ใช่“ควำมรู้-ควำมฉลำด”ที่เป็น“โลกุตระ”จึงผิดหมด

	 และทุกวันนี้มันก็ได้“ผิด”ไปกันอย่ำงสิ้นเชิงแล้ว

	 ศำสนำพุทธจึงหำ“นิพพำน”หำ“วิมุติ”กันไม่ได้แล้ว	 เพรำะ

ชำวพุทธไม่มี“ควำมรู้-ควำมฉลำด”ที่เป็น“ปัญญำ”นี่เอง

	 จึงไม่สำมำรถท�ำ“ฌำน”ให้เป็น“สัมมำฌำน”	จึงไม่มี“บุญ” 

ที่สำมำรถช�ำระกิเลสได้จริง	กันจริงๆ

	 เพรำะไม่มี“ปัญญำ”ก็ไม่มี“บุญ”ก�ำจัดกิเลสจริง	 จึงไม่มี 

“วิมุติ”ให้สัมผัส	ก็ไม่มี“ควำมรู้สึกที่จะ“รู้รส”ของธรรมนั้น	

 “ธรรมรส”ที่เป็น“วิมุตติรส”จึงเป็น“รสวิเศษ”	 ที่ผู้มีมรรค		

ผลจรงิ	ย่อมรูไ้ด้ด้วยตน	จะไม่หลง	ไม่โง่	ไม่งมงำย	ไม่ติดยดึด�ำฤษณำ

	 ส่วนคนที่หลง“รสโลกีย์”	ก็จะงมงำย	หนักถึงขั้นด�ำฤษณำ	

อยู่อย่ำงเดิมต่อไป	ใครพูดยังไง	ก็งง	ก็มืดมัวโมหันต์	ไม่รู้เรื่อง	ไม่รู้

ภำษีภำษำ(ไม่รู้ประสีประสำ)	และแถมเขำจะหำว่ำที่อำตมำพูดนี้	เป็น

ควำมเพ้อพก	บ้ำๆบอๆเอำด้วย

	 คนผู้“มิจฉำทิฏฐิ”แท้	 เมื่อท�ำ“หลับตำสะกดจิต”แล้วเขำก็

หลงเสพ“รสทิพย์ที่เป็นรสสุขเก๊”นั้น	 หัวปักหัวป�ำด�ำฤษณำโง่ดิ่ง

(อวิชชำ)จมงมเง่ำอยู่ใน“สวรรค์เก๊”นั้นผุดเกิดไม่ได้เลย(สู่โลกุตระ)

	 ก็เพรำะคน“เสพติดรสเก๊ของโลกียภูมิ”นี้หนักยิ่งกว่ำ“คน

เสพติดที่ติดเสพ”หนักสุดใด	เพรำะเขำเสพด้วย“อวิชชำ”
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	 จึงสะกดจิตตนเองติดหนับ	 แถมสะกดจิตคนอื่นเขำไปทั่ว	

ครอบง�ำคนทั้งหลำยให้หลงมืดบอดด�ำฤษณำตำมตนเองให้หนักจัด

หนักหน้ำขึ้นอย่ำงไม่หยุดหย่อน	ดังที่เห็นกัน

	 เขำไม่รู้เลย	 เขำไม่สำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“เวทนำ	 ๒” 

(ทฺวเยนะ	เวทนำยะ)หรอกว่ำ	อย่ำงไรคือ	เวทนำ“รสแท้”	อย่ำงไรคือ	

เวทนำ“รสเก๊”		

	 ซึง่เป็น“เวทนำ	๒”อนัเป็น“ธรรม	๒”(เทวฺ	ธมัมำ)	ทีเ่รำจะต้อง

ศึกษำ“เวทนำในเวทนำ”	และท�ำให้เป็น“เวทนำเดียว”(เอกัคคตำรมณ์

หรือเอกคตำจิต)ส�ำเร็จเป็นที่สุด“ธรรมรสหนึ่งเดียว”	

	 จงึชือ่ว่ำ	“จติเป็นหนึง่”ซึง่แตกต่ำง“ควำมมอีำรมณ์เป็นหน่ึง”	

ของลัทธิ“หลับตำ”ที่ท�ำ“กำรสะกดจิต”ท�ำกันนั้นแน่นอน

	 “จิตหรืออำรมณ์เป็นหนึ่ง”นี้คือ“รสแท้”	

	 “รสแท้”คือ รสของ“ควำมเป็นจริง”เดยีวกนัทกุคน-ตรงกนั	

	 “รสสวรรค์หรือรสนรก”	คือ“รสเก๊”ที่แต่ละคน“อุปำทำน” 

เองแล้ว“หลงยึดว่ำมีจริงเอง”ของแต่ละคนปั้นขึ้นเอง	จนเป็น 

“อำกำรที่	๓๓”(ดำวดึงส์)	ท่ีแต่ละคนตนเองปั้นขึ้นมำหลงเอง	ลมๆ

แล้งๆ	ของใครของมนั		ซึง่ไม่ใช่“รสแท้”	แต่เป็น“รสเก๊”แท้ๆตะหำก

	 “ดำวดงึส์”นัน้เป็น“ภพเก๊”หรือ“ชำตเิก๊”	ไม่ใช่“ภพ-ชำต”ิที่

เกิดจำก“อำกำร”อันเป็นอำกำรจริงแท้ของมนุษย์คือ	อำกำร	๓๒

	 มันเป็น“อำกำร”เกินกว่ำ“อำกำร	๓๒”	(ทวัตติงสำกำร)ของ

มนุษย์มนำจริงๆ

 มันเป็น“รส”ของ“อุปำทำน”	พระพุทธเจ้ำทรงเรียกว่ำ“สุขัล- 

ลกิะ”	ทีแ่ปลว่ำ	“สุขเท็จ”(สุข+อลกิะ)	ซึง่“อลิกะ”กค็อื	เทจ็	แปลว่ำ“เทจ็”
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	 “สขุเก๊”(สุขลัลกิะ)เกิดเป็น“อำกำร	๓๓”ทีม่ปีถุชุนทกุคน	เป็น

อย่ำงเดียวกันทุกคนเลย

 คน“ผูอ้วชิชำ”(คนทีไ่ม่มคีวำมรูใ้นอำรยิสจั)ทัง้หลำย	จะม“ีรสท่ี	๓๓

(ดำวดึงส์	 มำจำกบำลีว่ำตำวติงส)”มำหลงเสพ	อยู่ไม่ยอมหยุด	เพรำะ 

“โมหะ”(หลงผิดไปหลงใหลมันแท้ๆ)

	 “รส	๓๒”คือ	รสแห่ง“อำกำรจริง”สำมัญของคนปกติ

         (จบฉบับที ่ ๓๒๔)

ฉบับที่ ๓๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐

 ฉบับท่ีแล้ว	๓๒๔	เรำก�ำลังแจกแจงจุดแบ่งของโลก“โลกียะ” 

ที่มีนัยะส�ำคัญยิ่งกับของโลก“โลกุตระ”	ซึ่งมันมี“สภำวะของจิตใจ” 

ที่เห็นจริงเข้ำใจในควำมมีคุณสมบัติอย่ำง“มนุษย์โลกุตระ”	ซึ่งมี

ควำมยินดีกับสภำพที่“มักน้อย(อัปปิจฉะ)-ใจรู้จักพอ(สันตุฏฐิ,สันโดษ)-

สงบ(ปวิเวก)-ไม่เอำอีกแล้วสวรรค์,มีควำมรู้ที่จะไม่ก่อควำมเป็นภพ

(อสังสัคคะ)-ไม่สะสม(อปจยะ)”-ขยันอุตสำหะเสมอ(วิริยำรัมภะ)

	 จะเห็นได้ว่ำ	 มีจิตปฏิเสธหรือไม่เอำหลำยประเด็น	 แต่มี

ประเดน็แปลกแยกอยู่ท่ี“ควำมขยัน”อนัม“ีปัญญำ”(ฉลำดทีไ่ม่ใช่โลกยีะ 

เพรำะฉลำดแบบโลกุตระ)	และอย่ำงมี“ควำมรู้ควำมสำมำรถที่เป็นผู้

ขวนขวำยเสียสละช่วยผู้อื่น-ช่วยหมู่”	โดยเฉพำะมี“สัปปุริสธรรม	๗” 

และ“มหำปเทส	 ๔”ที่สำมำรถใช้กับสังคม	 ซึ่งรู้ทันเหตุกำรณ์ในทุก

ปัจจุบัน	อย่ำงทันสมัยเสมอ	ไม่มีล้ำสมัย	แต่ล�้ำน�ำสมัยยิ่งกว่ำ
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“อัญญะ”นี้เป็น“ความรู้สึก”

ที่กลับขั้วหรือ“ทวนกระแส”(ปฏิโสตัง)

กับ“ความรู้สึกเดิม”ที่เป็น“โลกียธรรม”

ตามปกติธรรมดาธรรมชาติของปุถุชน
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	 จึงมีพฤติกรรมขวนขวำยช่วยสังคมอยู่อย่ำงมี“ควำมพอ

เหมำะ”(กมัมญัญตำ)กับสังคมทุกยุค	ด้วยกำรใช้“สปัปุริสธรรม	๗	กบั

มหำปเทส	๔”อยู่อย่ำงสมดุลที่พอเหมำะดี

 เพรำะเป็นคน“ตระกลูโลกตุระ”จรงิแท้	ทีม่“ีจิต”เปล่ียน	DNA	

มำเป็นควำมฉลำดด้วย“อัญญะ”	จึงเป็น“โลกใหม่มีโลกุตรธำตุ”

	 พระพทุธเจ้ำทรงน�ำค�ำว่ำ	“อญัญะ”นีม้ำใช้กบั“โกณฑญัญะ” 

เป็นคนแรก	 เพรำะทันทีที่โกณฑัญญะได้ฟังธรรมของพระองค์แล้ว

ก็เกิดควำมรู้สึก“อื่น”(อัญญะ)อีกชนิดหนึ่ง	ซึ่งเป็น“กำรเกิดขึ้นในจิต

ที่เป็นอัญญธำตุ”(นิพพัตติ)ใน“จิตนิยำม”(โอปปำติกโยนิ)ของตน

	 กล่ำวคือ	 ในจิตของโกณฑัญญะเกิด“ควำมรู้สึกที่เฉลียว-

ฉลำดอื่น”แตกต่ำงไปจำก	 “ควำมรู้สึกแบบกระแสโลกีย์”ที่มีเพียง

กระแสยินดี-ยินร้ำยอยู่กับ“ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข”เท่ำนั้น	 เพรำะ

ปุถุชนจะยังไม่มี“จิตจริง”ท่ีมี“พลังงำน”ถึงขั้น“ปัญญำ”(เข้ำขั้นที่	 ๔	

ของอินทรีย์	๕)	คือ	จิตเริ่มต้นมี“อัญญะ”เป็น“จิตจริง”ตัวแรกนั่นเอง	

แล้วก็มี“อินทรีย์”สูงไปตำมล�ำดับๆ	เรียกว่ำ“ปัญญินทรีย์”	เมื่อเต็ม

ที่ควำมเป็น“ปัญญำ”ก็เรียกว่ำ“ปัญญำผล”

	 “อัญญะ”นี้เป็น“ควำมรู้สึก”ท่ีกลับข้ัวหรือ“ทวนกระแส” 

(ปฏิโสตัง)กับ“ควำมรู้สึกเดิม”ที่เป็น“โลกียธรรม”ตำมปกติธรรมดำ

ธรรมชำติของปุถุชน

	 ซ่ึงเป็น“ควำมรู้สึกที่เข้ำใจที่เห็นจริง”	 คือใน“จิตใจ”จะมี 

“ควำมรูแ้บบอืน่-อนัใหม่”	แปลกไปจำกควำมรูส้กึเก่ำๆตำมทีป่ถุชุน

เคยเกิดมำก่อน	ชนิดที่โลกีย์ไม่เคยมีแบบนี้กัน

 กล่ำวคือ	กลำยมำเป็นผู้ละอำย(หิริ)และเกรงกลัว(โอตตัปปะ)
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ต่อ“โลกธรรม”จนถงึขัน้ไม่“รู้สกึยนิดี-ยนิร้ำย,ชอบหรือชงัควำมเป็น 

“ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุข”	เป็นคนมจิีตกลำงๆไม่เกดิอำกำรสขุ-

อำกำรทุกข์กับ“ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุข”ได้จริง	ภูมิจิตเปลี่ยน

เป็น“ผูอ้ยูก่บัโลกธรรม	๘”นัน้อยูแ่ต่จติเฉยได้อย่ำงมจิีตไม่เกดิอำกำร

สุข-ทุกข์ไปกับ“กำรได้-กำรเสีย”ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข	จริงๆ

	 พระพุทธเจ้ำทรงเปล่งพระวำจำอุทำนว่ำ	“อัญญำสิ	วต	โภ	

โกณฑัญโญ”

	 ซึ่งก็คือ	พระพุทธเจ้ำทรงหยั่งรู้ในจิตใจของโกณฑัญญะว่ำ	

“จิตใจของโกณฑัญญะได้เกิด“จิตชนิดอื่น(อัญญะ)”จำกจิตชนิดเป็น 

“โลกียจิต”เก่ำๆเดิมๆของปุถุชนไปแล้ว	บัดนี้“ควำมเฉลียวฉลำด” 

เป็นอย่ำงอื่น	ที่แตกต่ำงจำก“เฉโก”ไปเลย	คนละโลก

	 “อญัญำ”จึงหมำยถึง“ควำมเฉลียวฉลำด”ชนดิ“อืน่”ทีแ่ปลก

แตกต่ำงไปจำก“เฉกะหรือเฉโก”	คนละทิศ	คนละโลก

	 ผูท้ีม่“ีอญัญำ”	กจ็ะพฒันำตนไปกบัภมูทิีเ่ป็น“ควำมฉลำด”น้ี	

นั่นคือ	 จะมี“สัญญำ”ที่เป็นโลกุตระไปกับกรรม(กำรกระท�ำ)ทั้งหลำย

ที่ปฏิบัติพัฒนำก็จะเจริญขึ้นเป็น“ปัญญำ”ตำม“องค์	๖”ตำมทฤษฎี

อันเอกของพระพุทธเจ้ำทุกพระองค์

	 “อัญญำ”ของศำสนำพุทธจึงหมำยถึง	“ควำมเฉลียวฉลำด

อย่ำงอื่น(อัญญะ)”ที่แตกต่ำงไปจำก“ควำมเฉลียวฉลำดแบบโลกีย์”

	 “โลกีย์”คือ	 ควำมฉลำดท่ีเรียกว่ำ	“เฉกะหรือเฉโก”แม้ยิ่ง

ยอดปำนใด	ก็ไม่ใช่“ปัญญำ”

	 “ปัญญำ”จึงเป็น“ควำมฉลำด”ชนิด“อ่ืน”(อัญญะ)ท่ีมีควำม

แตกต่ำงจำก“ควำมฉลำด”แบบโลกย์ีไปคนละโลก	เป็น“ควำมฉลำด” 
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ที่เรียกตำมพระพุทธเจ้ำว่ำ	 แบบ“โลกุตระ”อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 ด้วย

ประกำรฉะนี้	

	 ซึง่ม“ีลักษณะพิเศษ”แยกเป็น“อ่ืน”	จงึเป็น“อัญญะ”ไปจำก 

“ควำมฉลำดเก่ำ”	คือเป็นควำมฉลำด“แบบใหม่”จริงๆ-ควำมฉลำดที่ 

“ละลดหมดสิ้นควำมเห็นแก่ตัว”แท้ๆ	แน่ๆ

	 “ควำมฉลำดแบบใหม่”ชื่อว่ำ“อัญญะ”น้ี	 จึงมีคุณธรรมท่ี

พิเศษเจริญจำกคนสำมัญขึ้นไปอีก	 เพรำะหลุดพ้นควำมเป็น 

“ทำสโลกีย์”	เป็น“อุตตระ”(เหนือควำมฉลำดเก่ำ)จริงๆ

	 ที่ถือว่ำ“เจริญ”นั้นก็เพรำะมีคุณค่ำ	เป็นคนท�ำประโยชน์ให้

แก่ผู้อ่ืน	แก่สงัคม	แก่โลกจกัรวำล	ชนดิพ้นไปจำก“ควำมเหน็แก่ตวั” 

จรงิๆ	แน่ๆ	ซึง่แตกต่ำงจำก“ควำมฉลำดเก่ำ”แท้ๆทีเ่รำกเ็คยเป็นมำ

นักหนำ	จึงชัดยิ่ง

	 “อัญญะ”จะพัฒนำเป็น“ปัญญำ”	 โดยมี“สัญญำ”ท�ำหน้ำที่

ก�ำหนดหมำยหรือส�ำคัญมั่นหมำยในภำวะ“รูป-นำม”ต่ำงๆแล้ว 

ก่อตัวเติมอำกำร“เฉลียวฉลำด”ท่ีเป็น“โลกุตระ”	เจริญพัฒนำเพิ่ม

ขึ้นไปๆ	ตำมล�ำดับๆๆๆๆ

	 “อัญญะ”ซึง่เป็น“ควำมฉลำดใหม่หรือควำมรู้แบบโลกตุระ” 

ที่แตกต่ำงจำก“เฉกะ-เฉโก-เฉกำ”คนละตระกูล	 จึงแยกเป็น“อื่น” 

ไปอีก“ต่ำงหำก”	ก็เจริญใหม่	จำกแบบโลกียะ

	 “เนื้อแท้”ของโลกุตระจึงมีแปลกต่ำงไป

	 ซึง่เริม่จำกอกัษรตวัแรกคือ	“ก”	ท่ีเป็น“กญัญะหรอืกญัญำ” 

อันหมำยถึง	พลังงำนเพศหญิง	สำวน้อย	หรือเด็กหญิงก่อน	ฉลำด 

ก็ฉลำดอย่ำงเพศหญิง	 ยังเป็น“เวทนำ”ท่ีเป็นเพศหญิง	 เพศหญิง 
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ยงัเป็น“ตวัให้ก�ำเนดิ”อยู	่กจ็ะต้องปรบัสร้ำงให้เป็นเวทนำ“เพศชำย” 

แต่หนึ่งเดียวเท่ำนั้น	อย่ำงถำวรยั่งยืนอีกจนส�ำเร็จ(ทฺวเยนะ	เวทนำยะ	

เอกสโมสรณำ	ภวันติ)	ซึ่งเป็นเรื่องของ“สัตว์โอปปำติกะ”	

	 ดังน้ัน	ค�ำว่ำ“กัญญะ”นีเ้ป็น“โลกีย์”อยู่ก็ได้	ถ้ำยงั“อวชิชำ” 

อยู่	แต่ถ้ำสำมำรถเร่ิมปฏิบัติให้“พ้นอวิชชำ”ได้เป็น“อัญญะ”	แม ้

ตวัแรกกแ็น่นอน	จตินัน้เร่ิมเป็น“โลกุตระ”	ตัง้แต่เริม่กึง่โคตรปุถชุน

เข้ำขั้น“อำริยมรรค”

 “อญัญะ”ท่ีเป็น“ควำมฉลำดโลกตุระ”แรก	ตำมท่ีพระพทุธเจ้ำ

โคตมะสำมำรถท�ำให้เกิดขึ้นในคนปุถุชน	จิตเกิดส�ำเร็จได้	มี	DNA	

เจริญเปลี่ยน“โคตรภูจิต”(จิตเจริญครอบโคตร,จิตท่ีก�ำลังพ้นเขตโลกียะ) 

ด้วย“โคตรภญูำณ”(ญำณครอบโคตร)สู“่ตระกลูอำรยิชน”คนชนดิใหม่	

ในยุค“พุทธกัปป์”ของพระสมณโคดม	 ท่ีผ่ำนมำแล้วประมำณกว่ำ	

๒,๕๐๐	กว่ำปี	ปีนี้ก็พุทธศักรำช	๒๕๖๐	แล้ว

	 ต้นตระกูลคือ	“อัญญำโกณฑัญญะ”	ผู ้มี“กำรเกิดทำง 

จติวญิญำณ”(โอปปำตกิโยน)ิ	ซึง่จติวญิญำณเกดิจำกปถุชุนคนจรงิ	เป็น

คนแรกของโลกในยุคพระพุทธเจ้ำสมณโคดม

	 พระพุทธเจ้ำสมณโคดมคือ	มนุษย์ที่มีตัวตนจริงในประวัติ- 

ศำสตร์	 มิใช่ส่ิงลึกลับที่หำคนจริงไม่ได้	ไม่ใช่เทพนิยำยที่มีแค่ใน

ปกรณัม	ที่เล่ำกันในคัมภีร์ในต�ำรำเท่ำนั้น

	 พระสมณโคดมพระองค์นี้มีภำวะเป็นคนจริง(humankind, 

human	 being)ท่ีอุบัติขึ้นมำมีร่ำงมีกำยในโลกมนุษย์ยุคนี้แท้จริง 

ผู้สำมำรถให้ก�ำเนิดทำงจิตวิญญำณ(โอปปำติกโยนิ)ในโลกน้ีแท้ๆ 

ทรงเป็น“พระบิดำผู้ยิ่งใหญ่”(อัตถิ	ปิตำ	A	Great	Father)	ที่ทรงท�ำให้ 
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“จิตวิญญำณ”ของพระสำวกทั้งหลำย“เกิดทำงจิตวิญญำณ”(โอป- 

ปำติกโยนิ)ได้จริงแท้	จำก“โลกียจิต”เป็น“โลกุตรจิต”

	 และควำมเป็น“สัตว์ทำงจิตวิญญำณ”(สัตตำ	โอปปำติกำ)ก็ม ี

“กำรเกดิ(นพิพตัต)ิได้จริง”จริงๆ	ตำมท่ีท่ำนตรสัไว้ชดัในพระไตรปิฎก	

เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๗	ว่ำ	 “บิดำมี”(อัตถิ	ปิตำ)	 “มำรดำมี”(อัตถิ	มำตำ) 

“สัตว์โอปปำติกะมี”(อัตถิ	สัตตำ	โอปปำติกำ)

 และในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๒	ข้อ	๑๑๘	“กำรเกิด”ของ“นำม	๕” 

ที่มีภำษำบัญญัติว่ำ“นิพพัตติ”	ซึ่งเป็น“๑	ในกำรเกิด	๕”(ชำติ,สัญชำติ, 

โอกกันติ,นิพพัตติ,อภินิพพัตติ)	ก็คือ“กำรเกิดทำงจิตวิญญำณ”	ที่เป็น 

“โลกุตรจิต”แท้ๆ	ก็ต้องศึกษำกันดีๆ

	 เพรำะมันไม่ใช่กำรเกิดแค่เป็น“ผี-เทพเทวนิยม”นั้นแน่ๆ 

แต่เป็น“กำรเกิด”ที่มีภำวะของ“โอปปำติกโยนิ”(กำรเกิดของจิต)จริง

 ซึ่งค�ำว่ำ“แม่มี”(อัตถิ	 มำตำ)ก็ดี	 และค�ำว่ำ“พ่อมี”(อัตถิ	ปิตำ)ก็ด ี

“สตัว์โอปปำตกิะม”ี(อตัถ	ิสตัตำ	โอปปำตกิำ)	กต็ำม	ก“็คนเป็นๆ”น้ีแหละ	

ทีม่ร่ีำงมกีำยอยู่ในโลกใบน้ีเป็นผูท้�ำ“กำรเกิดทำงจติวญิญำณ”(โอป-

ปำติกโยนิ)	ตำม“สัมมำทิฏฐิ”ของตนได้

	 เพรำะ“กำรเกดิทำงจติวญิญำณ”ของคนชำวพทุธใน“พทุธ-

กัปป์”นี้(ศำสนำพุทธของพระสมณโคดมซึ่งจะยืนยำวไปประมำณ	 ๕,๐๐๐	ปี) 

ที่สำมำรถอบรมบ่มสอนจนแพร่พันธุ ์(Breed)มี“กำรก�ำเนิดทำง 

จติวญิญำณ”ได้อย่ำงเป็นจรงิท่ีพระพทุธเจ้ำสมณโคดมทรงใช้ศพัท์ว่ำ 

“โอปปำติกโยนิ”ได้ส�ำเร็จ	ในโลก“พุทธกัปป์”นี้ของพระองค์	ก็เป็น

จริงมีจริงปรำกฏอยู่โต้งๆในโลกนำนถึง	๒,๖๐๐	ปีมำแล้ว

	 ไม่ว่ำจะเป็นฆรำวำส	เป็นนักบวชชำย	นักบวชหญิง	ก็ตำม	
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หำกผู้มีควำมสำมำรถท�ำให้“กำรเกิดทำงโอปปำติกะ”น้ีได้จริงแท้

ต่ำงก็ล้วนเป็น“ผู้แพร่พันธุ์”(Breeder)	ตำมที่ว่ำนี้ด้วยกันหมดทั้งนัั้น

	 ผู้มี“อัญญะ”จะเริ่มมี“ควำมรู้อำริยะ”ที่เป็น“โลกุตรธรรม” 

จรงิๆ	นัน่คอื	รูจ้กัรู้แจ้งรู้จริงใน“ธรรมะ	๒”(เทวฺ	ธมัมำ)ทีเ่ป็น“อตัตำ” 

(nucleus	ของจิตนิยำม)หรือ“รูปกับนำม”	ซึ่งก็คือ	“กำย”

	 “รูปกับนำม”เป็น“ธรรมะ	๒“คือ	ควำมเป็นกำย”(รูป=ภำวะ

ที่ถูกรู ้)กับ“ควำมเป็นกำย”(นำม=ภำวะท่ีเป็นผู้รู ้)นั่นเอง	ซึ่ง“กำย	๑” 

นั้นคือ“รูป”เป็นสภำวะที่ถูกรู้”(object)	และอีก“กำย	๑”ก็คือ“นำม” 

เป็นสภำวะของ“ตัวผู้รู้”(subject)	โดยเฉพำะควำมเป็น“กำย”จะต้อง

มี“นำม”ประกอบอยู่ด้วยเสมอ		ขำดไม่ได้

	 เมื่อใดส่วนที่เป็น“กำย”ขำดควำมมี“ธำตุรู้”ไป	 เหลือเพียง 

“ธำตวุตัถ”ุหรอื“ธำตทีุไ่ม่ม“ีธำตรูุ้”	เมือ่นัน้ส่วนนัน้กไ็ม่ชือ่ว่ำ“กำย”

	 เพรำะส่วนนัน้ไม่มคีวำมเป็นจติร่วมอยูด้่วย	เช่น	ผูใ้ดเข้ำใจ

ว่ำ	“กำย”คือ	“ธำตุของมหำภูต”เท่ำนั้น	ที่เป็นแค่ดิน	แค่น�้ำ	แค่ลม	

แค่ไฟ	หรอืแค่องค์ประกอบของดนิ-น�ำ้-ลม-ไฟ	เท่ำนัน้	แถมอำกำศ

(ควำมว่ำง)อีก	ซึ่งไม่มีควำมเป็น“นำมธรรมหรือธำตุรู้”ร่วมอยู่ด้วย

	 ผู ้นั้นปฏิบัติธรรมของพุทธล้มเหลวแน่	 ย่ิงกว่ำแน่	 ไม่

สำมำรถจะ“รูธ้รรมะ”บริบรูณ์	ถูกพทุธธรรมครบถ้วน	หรอืถงึขัน้สงู

ส�ำเร็จได้เลย

	 หำกใครม“ีควำมรู”้แค่เชือ่ว่ำ	“กำย”นัน้ต้องไม่ม“ีจติ”	ควำม

เป็น“กำย”มีแต่“วัตถุ”	ผู้นั้น“มิจฉำทิฏฐิ-มิจฉำปฏิบัติ”ทันที

	 ทกุวนันีภ้ำษำค�ำว่ำ“กำย”	มนักลำยมำเป็นภำษำไทยไปแล้ว

อย่ำงสนิทสนม	 และค�ำว่ำ“กำย”ก็ได้เข้ำใจผิดไปแล้วคือหมำยถึง	
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“ร่ำง”ภำยนอกของคนเท่ำนั้นด้วย

	 ก็เกิดจำก“ควำมเข้ำใจผิดเพี้ยนทำงพุทธศำสนำ”นั่นเอง	

เป็นเหตุ	 จึงพลอยให้ภำษำไทยก็เลยผิดเพี้ยนไปด้วย	 “เต็มควำมรู้	

เต็มควำมเข้ำใจ”แล้ว	ในคนไทยทุกวันนี้

	 ว่ำ	“กำย”นั้นคือ	 ร่ำงภำยนอกของคนที่เป็นองค์รวมของ

ธำตุดิน-น�้ำ-ลม-ไฟ	 ที่เป็น“อุตุนิยำม”	ร้อยเปอร์เซ็นต์	ไม่มี“ธำตุรู้” 

หรือควำมเป็น“จิต”ประสมอยู่ในองค์ประกอบด้วย	เด็ดขำด		ปำนนั้น

ทีเดียว

 เชื่อว่ำ	“กำย”ที่เป็น“ธรรมะ	๒”แท้ๆไม่มี“จิตหรือนำมธรรม” 

ร่วมอยู่	ท�ำงำนด้วย	ควำมเป็น“กำย”เช่นนี้แล	ที่ไม่มี“ธำตุรู้”อันมี

คุณสมบัติถึงขั้นเป็น“อำรมณ์หรือควำมรู้สึก”(เวทนำ)	จึง“ผิด”

	 เมื่อ“กำย”ไม่มี“อำรมณ์”หรือไม่มี“ควำมรู้สึก”(ไม่มีเวทนำ)	

เช่น	ไม่ม“ีควำมรูส้กึทกุข์หรอืรูส้กึสขุ”	ไม่ม“ีควำมรู้สึกโกรธหรือโลภ” 

ภำวะเช่นว่ำนีจ้งึไม่ใช่“กำย”ของควำมเป็น“จตินิยำม”แล้วจะเป็นได้

กแ็ค่“รปูร่ำง”หรือ	“สงัขำร”ของ“พชีนยิำม”หรอืไม่กเ็ป็น“อุตนุยิำม” 

ไปเลยเท่ำนั้นเอง	เพรำะแยก“ธรรมนิยำม	๕”ไม่ได้

 เนื่องจำกศึกษำปฏิบัติวิจัย“แยกกำย-แยกจิต”ตำม 

“มูลกรรมฐำน	๕”อันเป็นกำรศึกษำเบื้องต้นของภิกษุไม่สัมมำทิฏฐิ

	 ซึ่ง“พีชนิยำม”และ“อุตุนิยำม”น้ัน	 ไม่มีควำมเป็น“กำย” 

มันก็มีรูปร่ำง	 มีรูปทรง	 ของมันได้	 แต่ไม่เรียกว่ำ“กำย”เพรำะใน	

“รูปร่ำง”ของมัน	ไม่มี“จิต-มโน-วิญญำณ”ปรุงแต่งกันอยู่

	 ดังนั้น	ผู้ศึกษำ“ธรรมะ	๒”ที่เป็น“กำย”	คือ	ใน“ร่ำง”ต้องม ี

“จิตหรือมโนหรือวิญญำณ”ร่วมอยู่ด้วย	จึงจะสำมำรถก�ำหนดรู้ 
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ภำวะใด	ได้ว่ำ	เป็น“โลกุตรธรรม”หรอื“โลกียธรรม”มนัต้องมคีวำมเป็น 

“กำย”ให้ศึกษำถึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทุกมิติทุกพฤติ

	 และสำมำรถท�ำ“ธรรมะ	๒”อนัแยกได้ว่ำ	“อำกำร”อย่ำงไร

ในจติเรำน้ันแหละท่ีเป็นโลกียะ	และ“อำกำร”อย่ำงไรทีเ่ป็นโลกตุระ	

แล้วเรำกป็ฏบิติั“ก�ำจัด”หรือ“ดบัอำกำร”ท่ีเป็นโลกยีะนัน้ให้ได้	ตำม

หลัก“วิธีปฏิบัติ”(ปฏิปทำ)ของพระพุทธเจ้ำ

	 น่ันคือ	 ต้องมี“รูปกับนำม”เป็น“กำย”หรือมี“ธรรมะ	 ๒”	

และ“ธรรมะ	๒”ก็ต้องมี“จิตหรือมโนหรือวิญญำณ”ร่วมด้วยเสมอ

	 ผู้มี“ธำตุรู้”ที่เป็นเพียงแค่“ควำมรู้”หรือแบบโลกียะเท่ำนั้น	

ก็ยังไม่เป็นโลกุตระ

	 เพรำะมันยัง“รู้ยอดรู้เยี่ยม”หรือมันยังเป็น“อัจฉริยะ”หรือ

เป็น“ปรำชญ์”อยู่กแ็ค่ท่ีมี“ควำมฉลำด”แบบ“เฉกะ,เฉโก”	ฉลำดแบบ

โลกีย์อยู่เท่ำนั้น	 ยังไม่เกิด“ธำตุรู้”แบบอื่น	หรือแบบใหม่ที่เป็น 

“ปัญญำ”	อันจะเริ่มมี	“ธำตุรู้”แบบ“อื่น”แบบใหม่ที่“รู้พิเศษยิ่งแท้”

	 ผู้มีธำตุรู้แบบ“อัญญะ”จะเป็น“ธำตุรู้”ที่มีพลังพิเศษถึงข้ัน

มีอ�ำนำจ(อธิปไตย=สติ)“ควบคุม”หรือ“จัดกำร”เจ้ำ“ธรรมะ	 ๒”นี้ได้

ด้วย“ควำมฉลำดที่เป็นอุตตระเหนือกว่ำควำมฉลำดแบบเฉโก” 

(เพรำะเป็นอญัญะทีพ่ฒันำขึน้เป็นปัญญำ)	มนัวเิศษจรงิ	จงึชือ่ว่ำ	เป็น“นำย” 

ของ“ธรรมะ	 ๒”(ผู้ท�ำหน้ำที่ช่วย	มิใช่ผู้ข่มเหงเอำเปรียบดอกนะ)	 จึงเป็น 

“หัวหน้ำหรือประธำน”ผู้เมตตำสัตว์ทั้งปวงแท้จริง

	 “ธรรมะ	๒”เรียกในฟิสิกส์ว่ำ	nucleus	ซึ่งได้แก่	nuclear	

fusion(รูป)	กับ	 nuclear fission(อรูป)	 สองหน่วยนี้จับตัวกันอยู่ 

และเรียกกันว่ำ	nucleus	นั่นเป็น“อุตุนิยำม”



139คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 ส�ำหรับ“จิตนิยำม”ก็เป็น“ธรรมะ	 ๒”ที่ร่วมกันท�ำงำน	 คือ	

“พลังก็มีอ�ำนำจกว่ำ”(อธิปไตย)	และ“ฉลำดก็กว่ำก็เหนือ”(อุตตระ) 

จึงเป็นพลังงำนที่ทั้งรู้ยิ่งทั้งฉลำดจริงกว่ำโลกียะแท้ๆ

	 ซึ่ง“อำริยบุคคล”ของพุทธมี“อัญญะ”คือ	 มีทั้งพลังงำน 

“สติ”ที่เป็นอ�ำนำจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพร้อมองค์ประกอบต่ำงๆทั้งหมด

ทัง้ภำยนอกทัง้ภำยในสัมผสัสัมพนัธ์อยูค่รบในปัจจบุนันัน้	และมทีัง้

พลังงำน“ปัญญำ”ที่เป็นควำมรู้ยิ่งเหนือกว่ำโลกีย์(อุตตระ)	 เพรำะ 

“ปัญญำ”รู้ทั้ง	 ๒	 แบบ	 คือ	 รู้ทั้งแบบโลกีย์และรู้ทั้งแบบโลกุตระ 

จึงครบ“ควำมรู้ในธรรมะ	๒”(กำยกับจิต	โดยเฉพำะโลกียธรรม-โลกุตรธรรม)  

ทีน่บัว่ำ“เหนอืกว่ำ”	กเ็พรำะรูร้อบถ้วนในองค์ประกอบว่ำ	มนั“แตกต่ำง” 

กนัจรงิๆ	และแตกต่ำงชนิดที“่มภีำวะนัน้ๆ”ปรำกฏสัมผสัได้	ไม่ลกึลบั

(อรหะ)	ยืนยันต่อใครๆได้ทั่วไป

	 นั่นก็คือ	 รู้ทั้งธรรมะที่เป็นสมมุติสัจจะ	 ทั้งธรรมะที่เป็น 

ปรมัตถสัจจะ	ครบ“ธรรมะ	๒”	จึง“รู้ยิ่ง”ว่ำอะไรเหนือกว่ำอะไร

	 ปกติคนปถุุชนท่ัวไปก็รู้เฉพำะธรรมทีเ่ป็น“โลกยีะ”อยูเ่พยีง

อย่ำงเดียวมำแต่ไหนแต่ไร	ตลอดกำลนำน	 ซึ่งไม่สำมำรถท่ีจะม ี

“ควำมรู้”แบบ“อื่น”	 อัน“รู้”เป็น“อัญญะ”แตกต่ำงออกไปจำก 

“โลกียธรรม”ที่เหนือไปกว่ำนั้น

	 ถ้ำหำกไม่ได้ยิน-ได้ฟัง	หรือได้ซับทรำบ“ถ่ำยทอดควำมรู้ที่

เป็นโลกุตรธรรม”จำกผู้ที่มี“ภูมิธรรมโลกุตระ”อย่ำง“สัมมำทิฏฐิ” 

แล้วจริงๆ	มำก่อน	ก็ไม่มีสิทธิ์จะมีโลกุตรธรรมนี้ได้

 เพรำะ“ควำมรู”้ชนดินีแ้บบนีน้ัน้มันเป็น“ควำมรูพ้เิศษเฉพำะ” 

ที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทุกพระองค์ในศำสนำพุทธเท่ำนั้นที่เป็น 
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ทุกศาสนายังวนอยู่ในกรอบของ“โลกียธรรม”เท่านั้น 

เพราะยังไม่สามารถมี“ความรู้”

ที่เป็น“กระบวนทัศน์”(paradigm)ใหม่

ที่เป็น“กระบวนการ”(process)ใหม่ 

ซึ่งมันแตกต่างไปจากแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง

ชนิดสวนทางกัน ๑๘๐ องศา ทีเดียว
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ผู้สำมำรถมีได้		ในศำสนำอื่นใด	ศำสดำอื่นใด	ไม่สำมำรถมีอย่ำงนี้

ได้เลย	กำรเริ่มเกิด“อัญญธำตุ”ในจิตจึงเริ่มต้น“โลกุตระ”

	 ทกุศำสนำยงัวนอยูใ่นกรอบของ“โลกยีธรรม”เท่ำน้ันเพรำะ

ยังไม่สำมำรถมี“ควำมรู ้”ที่เป็น“กระบวนทัศน์”(paradigm)ใหม ่

ที่เป็น“กระบวนกำร”(process)ใหม่	 ซึ่งมันแตกต่ำงไปจำกแบบเก่ำ

อย่ำงสิ้นเชิง	ชนิดสวนทำงกัน	๑๘๐	องศำ	ทีเดียว

	 กล่ำวคือ	 ไม่เสพ-ไม่ติด-ไม่ยึด	 แม้แต่ไม่ยินดีกับ“ลำภ,ยศ, 

สรรเสริญ,สุข”จริงๆใน“จิตใจ”ของเรำแท้ๆ	ก็เริ่มละหน่ำยคลำย

	 แต่จะมีผู้อุดหนุนจุนเจือ“ลำภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข”มำให้เรำ	

ยิ่งกว่ำแต่ก่อนที่ตนเคย“อยำกได้”เสียอีก	 โดยเรำไม่ต้องอยำก 

ได้เลย	ไม่ต้องเร่ียไร	ไม่ต้องใช้วิธท่ีีเป็นกลเม็ดอันฉลำดเล่ห์น้อยเล่ห์

มำกใด	แม้แต่จะใช้ช้ันเชงิและเล็มเลียบเคยีงใดๆกไ็ม่ม	ีแต่จะมผีูใ้ห้

	 แล้วเรำก็จะเลือก“รับเอำ”แต่พอดี	 พอเพียง	 ที่เหมำะสม 

กำละนั้นๆ	 ในองค์ประกอบท่ีจ�ำเป็นเท่ำน้ันไว้	 เพื่อใช้ท�ำงำนให้แก่

ส่วนรวม	แก่ส่วนกลำงอย่ำงเหมำะสมเหมำะควร

	 เท่ำที่จะเป็นประโยชน์สูง-ประหยัดสุด	โดยใช้“ครน.(คูณ 

ร่วมน้อย)”และ“หรม.(หำรร่วมมำก)”	ตำม“สัมมำสมำธิ”และ“สัมมำ-

ปัญญำ”ของแต่ละคนทีม่“ีสมัประสทิธิ”์ของตนแต่ละคนทีจ่ะจดัสรร

เป็น“กัมมัญญตำ”

	 “สัมประสิทธิ์”(coefficient)คือ	ควำมจริงของแต่ละคนที่มี 

“แกนสมำธิ”(จิตท่ีตั้งม่ันอย่ำงมี“ควำมคงท่ีแล้ว”เป็นหลัก)กับ“ประสิทธิภำพ” 

ของแต่ละคน	และส�ำคัญย่ิงคือม“ีปัญญำ”(จติที่เ่ป็น“ควำมรูโ้ลกตุระ”อยู่

อย่ำงพัฒนำ)ซึ่งเป็น“ตัวแปร”ที่เพิ่มพูนอัตรำกำรก้ำวหน้ำระดับคูณ
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	 “ประสทิธภิำพ”ของ“โลกตุรบคุคล”จงึมไีด้	วเิศษกว่ำสำมญั	

ด้วยประกำรอย่ำงนี้

	 ฉะนี้แล	 คือ	 ภำวะท่ีเปล่ียนคนไปเป็นคนละคนกันเลยกับ

คน“โลกียะ”เดิม	พัฒนำขึ้นจำกปุถุชนเป็นอำริยชนได้จริง

 จงึเป็น“อญัญะ”	คอืเป็น“อืน่”(อญัญะ)ไปจำกทีเ่ป็น“คนโลกยีะ” 

แต่เดิม	ซึ่งมีกระแสแห่ง“จิต”ชนิด“ทวนกระแส”โลกียะ	“จิต” 

เข้ำสูก่ระแสใหม่	เป็นกระแส“โลกุตระ”	ศัพท์บำลกีว่็ำ“โสตำปันนะ” 

(ผู้เข้ำถึงกระแสโลกุตรธรรม)

 ซึ่งมีทั้งปริมำณ(quantity)	 มี ท้ังคุณภำพ(quallity)	ผู ้ม ี

“อัญญะ”จะมีทั้ง	๒	สภำพนี้ใช้ท�ำงำนครบครัน	จึงพัฒนำก้ำวหน้ำ

ยิ่งขึ้นๆ

	 แม้แต่“สญัญำ”ทีก่�ำหนดหมำย	สมัผสัรูข้องจรงิได้อยูโ่ทนโท่

หลัดๆ	ปัจจุบันนี้	ก็ไม่ลับไม่ลึก(อรหะ)	ไม่หลง	ไม่ลวง	แต่อย่ำงใด

	 และทั้ง“ปัญญำ”ท่ีฉลำดจริงของอำริยะแท้นั้นเอง	ก่อเกิด 

“โลกุตรภูมิ”ไปตำมล�ำดับ

	 โดย“กำรก�ำจดัอตัตำของตน”ไปตำมข้ันตำมตอน	อย่ำงน่ำ

อัศจรรย์อีกด้วย

 “จิต”เรำ	จึง“ว่ำง”จำก“อัตตำ”อย่ำงเป็น“ปัจจัตตลักษณ์” 

ให้เรำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในตนแท้ๆ	 ฉะนี้แล..ควำมเป็น“อนัตตำ”อัน

ปรำกฏข้ึนจรงิในจติ	ว่ำ“เรำวำงตวัตน-เรำท้ิงตวัตนส่วนทีเ่ป็นกเิลส”	

แต่มันก็ยัง“มี”ควำมเป็น“ตัวตนของชีวะที่อำศัย”	ไง!

	 จำก“โอฬำริกอัตตำ”ลดลงๆๆๆ	 แล้วยังมี“มโนมยอัตตำ” 

กล็ดลงอกีและทีส่ดุก็ไม่มแีม้“อรปูอตัตำ”	“อตัตำ”ทีเ่ป็นภัยเป็นโทษ
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ก็ดับสิ้น

	 ในจติใจของเรำกจ็ะ“ว่ำง”จำก“อัตตำ”ไปเป็นล�ำดบัๆๆ	ชนดิ

ที่เป็นจริง	ไม่งง	ไม่สับสน

 และไม่ใช่เพียงหลงเพ้อกันอยู่แต่กับ“ตรรกะ”ท่ีเป็นจนิตนำกำร

แค่ปั้น“ภพ”ปั้น“ชำติ”ว่ำ	 “ว่ำง”อย่ำงนั้นอย่ำงนี้	 อันยังงมอยู่กับ 

“อรปู”คอื‘ควำมว่ำง’ทีต่นหลงป้ันสร้ำงจำกอปุำทำน”(ซึง่ยงัเป็นภำวะ

ลมๆแล้งๆที่ตนเองหลงอยู่คนเดียว)โดยใช้“สัญญำ”(ยังไม่ใช่“ปัญญำ” 

ที่สัมมำทิฏฐิแท้จริงซ่ึงมีท้ังภำวะภำยนอก	และมีท้ังภำวะภำยใน	ครบธรรมะ	๒)

ก�ำหนดรู้ขึ้นเองเท่ำนั้น	ซึ่งยังไม่ใช่“ปัญญำ”ไง

	 มันก็ยังเป็น“ภพ”อยู่	 ในจิตของตน	ที่มีภำวะ“อรูป”หลอก

ตนอยู่	ให้ตนหลงว่ำ“ว่ำง”

	 มันยังไม่ใช่ตัวผู้รู ้“ว่ำงจำกกิเลส”หรือ“ว่ำงจำกตัวภัย 

ตัวโทษ”อย่ำงสัมผัสภำวะที่เป็น“จิตจริงของตนที่ท�ำส�ำเร็จ”

	 น่ันก็แค่ตนปั้น“อรูปภพ”ด้วย“มโนมยอัตตำ”ของตนเอง	

แล้วก็ได้“ภพท่ีปั้นเอง”ขึ้นมำหลงยึดกันว่ำ“ว่ำง”อย่ำงน้ี	 “ว่ำง” 

อย่ำงนั้นตำมตรรกะ	คือ	แค่ตำมภำพของเหตุของผล	เท่ำนั้น	ที่มี

แต่“อรูป”เป็นคุ้งเป็นแคว	สำรพัด

	 เพรำะท่ำนผูน้ีย้งัแยก“ชำต	ิ๕”ไม่ออก		โดยเฉพำะท�ำ“ชำต”ิ 

ขัน้โลกตุระคอื	“นพิพตัต-ิอภนิพิพตัต”ิยงัไม่เป็น	ยงัไม่ม“ีภมูโิลกตุระ”

	 จงึเป็นแค่“ควำมว่ำง”ทีเ่พ้อพกอยูใ่นจนิตนำกำร	เวิง้ๆ	ว้ำงๆ	

ซึง่กค็อื	“ภพ”ทีต่นเองสร้ำง“ภพว่ำง”นีท้ีเ่ป็น“อรูปอตัตำ”ของตนอยู่

นั่นเอง	ด้วยกำรกระท�ำของตนจนส�ำเร็จเรียกว่ำ“มโนมยอัตตำ” 

(อตัตำท่ีส�ำเรจ็ด้วยจติตนเองท�ำข้ึนเอง)	ซึง่จะเกดิเป็น“โอฬำรกิอัตัตำ”	กไ็ด้			
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เป็น“รูปอัตตำ-อรูปอัตตำ”ก็ได้	แต่เจ้ำตัวยัง	“โมหะ-อวิชชำ”

	 เพรำะตนยังไม่รู้“อัตตำ	๓”ที่ถ่องแท้	 อันหมำยถึง“ธำตุรู้” 

ที่เป็น“เวทนำ”(ควำมรู้สึก)ของตน	 ซึ่งมี“อกุศลจิต”หรือ“กิเลส”เป็น 

“ตัวเหตุ”ให้เกดิเวทนำ	แล้วตนก็ก�ำจดั“อกุศลจติ”ตวันีใ้ห้ได้	ไปตำม

ล�ำดับ	ตั้งแต่เรียนรู้	 “กิเลสตัวหยำบ”ที่รู้ง่ำย	แล้วก�ำจัดจนส�ำเร็จ

จริง	 ก�ำจัดให้มันตำยได้แท้	 แล้วจึงจะไปก�ำจัดตัวท่ีละเอียดยิ่งขึ้น

เป็นขั้นกลำง-ขั้นปลำยได้เป็นขั้นเป็นตอน

	 เขำยงัไม่มคีวำมเป็น“ล�ำดบั”แท้จริง	ทีถ่กูขัน้ถกูตอน	อย่ำง

เรียบรำบวิเศษแท้	มันวกไปวกมำ	ลัดไปลัดมำ	ยังสับสน	มันจึงยัง

ไม่เป็นล�ำดับที่เรียบร้อยรำบรื่นจริงอย่ำงน่ำอัศจรรย์จริง	 ตำมที่

พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ชัดๆ

	 พระพทุธเจ้ำตรสั	ควำมมหศัจรรย์ของมหำสมทุรกับธรรมะ

ของพระองค์	 ว่ำ	 มีควำมน่ำอัศจรรย์ยิ่งจริงๆ	 ในข้อต้นเลย	 ว่ำ	

ธรรมะกับมหำสมุทรย่อมมีควำมลำด	ลุ่ม	ลึกลงไปตำมล�ำดับ	ย่อม

ศึกษำไปตำมล�ำดับ	กระท�ำไปตำมล�ำดับ	ปฏิบัติไปตำมล�ำดับ	ไม่ใช่

จะบรรลอุรหนัต์ได้แบบลัดตดัตอน	หรือแบบไม่เรยีงล�ำดบั	เช่น“ลดั

ตัดตอนเอำเลยแบบสะกดจิตให้จิตดับเอำเลย”	ก็ย่อมท�ำได้ด้วย

ควำมอตุสำหะพำกเพียรจนเกิด“ผล”	แต่มันกย็งัไม่ใช่“กำรดบักเิลส”	

ตั้งแต่หยำบขั้นต้น-เหลือกิเลสกลำงก็ดับขั้นกลำงต่อไป	 จนท่ีสุด

เหลือกิเลสขั้นละเอียดท้ำยปลำย	ก็ท�ำให้ดับเป็นสุดท้ำยปลำยจบ

	 กำรหลบัตำสะกดจติ	มนัตดัลัดขัน้ตอนกนัดงัว่ำนีจ้ริงๆ	มนั

ไม่เป็นไปตำมล�ำดบัตำมท่ีพระพทุธเจ้ำตรัสว่ำ	“น่ำอัศจรรย์”กนัเลย

	 ดงันัน้	ลัทธิสะกดจิตท้ังหลำย	ไม่ว่ำลัทธหิลบัตำสะกดจิตกด็	ี
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หรือลัทธิลืมตำสะกดจิตก็ตำม	ล้วนเป็นวิธีที่ยังมิจฉำทิฏฐิอยู่ทั้งสิ้น	

ลัทธิวิธีอย่ำงนี้จะไม่สำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงควำมเป็น“จิต-เจตสิก-

รูป-นิพพำน”ชนิดที่เป็น“ปรมัตถธรรมหรืออภิธรรม”	ที่สำมำรถ

แจกแจงอ้ำงอิงชี้ชัดควำมเป็น“รูป	๒๘	ชนิดหรืออุปำทำยรูป	๒๔	

ชนิด”	และ“นำม	๕	”จึงจะชี้ชัดควำมเป็น“จิต	๘๙	ชนิดหรือพิสดำร	

๑๒๑	ชนิด”	และแจกแจง“เจตสิก	๕๒	ชนิด”เป็นต้น(ที่จริงสำมำรถแจกได้

มำกกว่ำนีอ้กี)	น้ันได้เลย	สมำธ	ิหรอืฌำนของพทุธไม่เกดิด้วยกำรหลบัตำ

	 ปฏิบัติด้วยวิธีสะกดจิต	 หรือ	 meditation	 ไม่ว่ำหลับตำ

สะกดจติหรอืลืมตำสะกดจตินัน้	จะตดัลัดขัน้ตอนทัง้สิน้	ไม่สำมำรถ

จะได้รำยละเอียดทุกขั้นตอนที่ชัดเจนบริบูรณ์

	 ทีน้ี	 ฝ่ำยที่ใช้“ตรรกะ”	 ศึกษำแบบขบคิดจินตนำกำรเก็ง

หำควำมจริงกันไปอย่ำงไม่สัมมำทิฏฐิ	 ก็อีกแหละ	 ก็จะฟุ้งกระจำย	

ขยำย“ควำมรู้”ชนิดที่เป็นเหตุ-เป็นผล”ไปสำรพัดได้อย่ำงไม่มีที ่

สิ้นสุดกันทีเดียว	ก็จะบำนปลำยออกไปอย่ำงหำที่สุดมิได้	ต่ำงก็ท�ำไป

เลอะๆเทอะๆ	ท�ำแบบด�ำน�้ำ	มัวๆ	มืดๆ	งมๆ	คล�ำๆ	ท�ำไปสะเปะสะปะ	

(พระไตรปิฎก	เล่ม	๒๓	ข้อ	๑๐๙)

	 ที่มันไม่สอดคล้องตรงตำมพระวจนะ	 เพรำะมันยังมิใช ่

“ปรมัตถสัจจะ”ที่เป็น“ภำวะว่ำงจำกกิเลส”	ซึ่งผู้ปฏิบัติบรรลุแต่ละ

ภำวะแต่ละขั้น	เป็นล�ำดับๆไป	คือว่ำงจำกภำวะกิเลสหยำบก่อน	ได้

แล้วจึงจะปฏิบัติให้ว่ำงจำกกิเลสขั้นต่อไป	จนเป็นขั้นกลำง	กระทั่ง

ละเอียดขั้นปลำยสุด	แต่ประกำรใดเลย

	 จึงจะเป็น“กำรหมดสิ้นกำมกิเลส”ใน	“กำมภพ”	แล้วเหลือ

กเิลสใน“รปูจิต-อรูปจติ”แล้วก็ปฏบิตักิ�ำจดักิเลสข้ัน“รปูจติ”ให้หมด
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สิน้ไปเป็นข้ันต่อมำก่อน	ท่ีสุดจงึจะก�ำจัด“อรูปจติ”ขัน้ท้ำยปลำยแท้

ให้เกลี้ยงจบ

	 เมื่อยัง“มิจฉำทิฏฐิ”จริง	ก็ไม่เป็นล�ำดับจริง	ไม่สำมำรถดับ

ภพจบเป็นขั้นๆมำได้แท้

	 มันก็เป็นแค่“ภพ”ที่ผู้หลงผิดนั้นปั้นขึ้นท�ำ“ควำมเกิด”(ชำติ)

ขึ้นใส่จิตตนเองต่ำงหำก	ไม่สิ้น“ภพ”ไม่จบ“ชำติ”ไปได้

	 เพรำะผูป้ฏบัิตคินนัน้	ไม่สำมำรถรูจั้กรู้แจ้งรู้จริงใน“อำกำร-

ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”ของ	“กำย”คือ“รู้”ในภำวะที่เป็น“รูป”(สิ่งที่ถูกรู=้-

object)และในภำวะที่เป็น“นำม”ที่เป็น“ผู้รู ้”(subject)ของตนชนิดที ่

“แยกกำย-แยกจิต”ได้อย่ำงสมัมำทฏิฐติรงตำมแบบของพระพทุธเจ้ำ 

คือ	ยัง“มิจฉำทิฏฐิ”ในควำมเป็น“กำย”อยู่

	 ซึ่งเป็นกำรศึกษำจำก“ธรรมะ	๒”เสมอ

	 “กำย”จะเป็น“ภำวะ	๒	หรือ“ธรรมะ	๒”เสมอ	ที่ผู้ปฏิบัติ

ต้องใช้“กำย”เป็นฐำนปฏบิตั	ิแล้วก็ปฏบิตัใิห้เกดิ“ธรรมะ	๑”(เอกคัคต

ธรรม)	ให้ได้	ด้วยกำร“วิจัยธรรม”อย่ำงส�ำคัญ(ธมัมวจิยัสมัโพชฌงค์)	จึง

จะสำมำรถเลือกเฟ้น“อำกำร”ท่ีเป็น“ตัณหำ”เหตุแห่งทุกข์ได้ถูก

ภำวะที่ตรงแท้ในตน	เรียกว่ำ	ต้อง“พ้นควำมรู้ควำมเห็นที่ว่ำตัวตน

ของตน”(คือ	 พ้น“สักกำยทิฏฐิ”	 พ้นแค่ควำมรู้)	 เป็นผู้ปฏิบัติจนมี“ญำณ

หยั่งรู้ด้วยกำร“สัมผัส”อำกำรของ“เวทนำ	๒”

	 “ฐำน”ทีต้่อง“กระท�ำ”หรือต้อง“ปฏบิติั”นัน้	ตำมพระวจนะ

ของพระศำสดำเจ้ำแห่งพุทธ	ในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๐	ข้อ	๖๐	หรือ

เล่ม	๙	ข้อ	๕๙-๙๐	ก็ทรงย�้ำหนักแน่นว่ำ	ได้แก่	“เวทนำ”นี่เอง	คือ	

“ฐำน”หรือ“กรรมฐำน”
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 เมือ่หลงผดิ“กรรมฐำน”	หรอืยึด“ฐำน”ทีป่ฏิบตัอิย่ำงมจิฉำทฏิฐ ิ

ไปหลงยึดเอำ“ฐำน”ที่ปฏิบัติแบบ“สมถภำวนำ”กันเสียแล้ว	 กำร 

จะบรรล“ุผล”ทีเ่ป็น“ควำมว่ำงจำกกเิลส”จงึกลำยเป็นไปได้เอำ“ภพ

แห่งควำมว่ำง”แทน	ก็เป็นกำรได้“ภพ”เพิ่มขึ้นซ�้ำอีก

	 กล่ำวคือ	“ผู้นัน้ป้ัน‘ภำพแห่งควำมว่ำง’เอำเอง”ด้วย“อวชิชำ

ของตน”แท้ๆ	 แล้วคนผู้นี้ก็“หลงผิด”ว่ำตนเอง“บรรลุควำมว่ำง”	

หลงว่ำตนเองปฏิบัติได้“มรรคผล”	 ก็วนอยู่ใน“สงสำร”ไม่มีจบ 

จึงได้แต่“สงสำร”	ก็ฉะนี้

	 “ควำมว่ำง”คือ	สุญญตำ	ซึ่งเป็นควำมตรัสรู้พระพุทธเจ้ำนี้	

จึงไม่ใช่“ตรรกะ”ที่เป็นแค่กำรขบคิดกันไป	 หรือตำมจินตนำกำร

อย่ำงนัน้อย่ำงนี	้ทีค่ำดทีป้ั่นควำมเวิง้ๆว้ำงๆ	ว่ำ	“ว่ำง”	ซึง่เป็นตรรกะ	

เป็นลมๆแล้งๆ	เป็นกำรขบคดิ	เป็นกำรป้ันตวัป้ันตน	ป้ัน“ภพว่ำง”ขึน้

ในจิต	ด้วยกำรค�ำนึงคะเนไปต่ำงๆเท่ำนั้น

	 แต่“ควำมว่ำง”นี้คือ	“ควำมว่ำงจำกกิเลส”ตัวนั้นๆ	ซึ่งเป็น 

“ตวัเหต”ุ	ชนิดท่ีม“ีตัวตน”(สักกำย..ทีเ่ป็นโอฬำรกิอตัตำ-มโนมยอัตตำ-อรปู

อัตตำ)	เป็น“ตัวเหตุ”	เป็น“ตัวปัจจัย”	ซึ่งผู้ปฏิบัติจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

อย่ำงม“ีของจริง”เป็น“ภำวะท่ีถูกรู้”(object) ด้วย“กำรสมัผัส”กนัอยู่

หลัดๆทุกปัจจุบันภำวะที่เป็น“อัตตำ”ทั้ง	๓	ทีเดียว

	 ซึ่งจะต่ำงกันมำกในควำมเป็นจริงของผู้ปฏิบัติมิจฉำทิฏฐิที่

ไม่ม“ีสภำวธรรม”สัมผัสได้จริง	โดยผู้ใช้ตรรกะคำดคะเนไปต่ำงๆจะ

เวิ้งๆว้ำงๆ	ผกผันไป	ตำมแต่ละคนจะปั้นเอำ ก็ได้“ภพ”ด้วยอวิชชำ

 พระพทุธเจ้ำตรสัเรือ่ง“สญุญตำ”นีไ้ว้ในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔ 

ข้อ	๓๓๓-๓๔๒	หำอ่ำนได้จำก“จฬูสุญญตสูตร”กบั“มหำสญุญสูตร”	
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เล่มเดียวกัน	ข้อ	๓๔๓-๓๕๖	ต่อไป

	 ถ้ำเข้ำใจได้แค่ทีอ่ธบิำยมำนี	้กส็ำมำรถจะศึกษำปฏบิติัธรรม

จำกทกุ“กรรม”ทีเ่รำท�ำ	มมีรรคผล	ไม่ว่ำในขณะท�ำงำน“อำชพีอยู”่ 

ก็ดีก็ปฏิบัติให้เกิด“สัมมำอำชีวะ”	ได้	ก็เป็นฌำนเป็นสมำธิพุทธ

	 ในขณะมี“กำรกระท�ำท้ังหลำยท้ังหมด”ก็ดี	ก็ปฏิบัติให้เกิด 

“สัมมำกัมมันตะ”	ได้	ก็เป็นฌำนเป็นสมำธิพุทธ

 ในขณะม“ีกำรพดูจำอยู”่กด็	ีกป็ฏบิตัใิห้เกดิ“สัมมำวำจำ”	ได้ 

	 ในขณะม“ีควำมนกึคดิ”กป็ฏบิตัใิห้เกดิ	“สัมมำสังกปัปะ”	ได้	

	 ตำมที่ผู้นั้นมี“สัมมำทิฏฐิ”	จึงจะเกิด“ฌำน”แบบพุทธ

	 ก็จะเข้ำใจได้	และปฏิบัติก�ำจัด“มิจฉำอำชีวะ	๕”ได้	ก�ำจัด 

“มิจฉำกัมมันตะ	๓”ได้

	 ก�ำจัด“มิจฉำวำจำ	๔”ได้

	 ก�ำจัด“มิจฉำสังกัปปะ	๓”ได้	ด้วยพลัง“ฌำน(ไฟ)”

	 ภำวะของกิเลส“มิจฉำ”ทั้งหลำยถูกก�ำจัดไปได้	ก็เป็น“ผล

ธรรม”ที่แท้	ที่สุดสิ้นไปได้ตำมล�ำดับที่ได้ปฏิบัติเป็น“สัมมำอำริยผล”

	 โดยม“ีโคตรภญูำณ”ก�ำจดักเิลสจนส้ินด้วย“มคัคญำณ”และ

ส�ำเร็จมี“ผลญำณ”

 รูจ้กัรู้แจ้งรูจ้รงิด้วย“ปัจจเวกขณญำณ”	บรบิรูณ์	และสมับรูณ์

เป็นที่สุด	ก็จริงสุดๆ

 กำรสังเครำะห์กันเพ่ือเกิด“ปัญญำ”ตำมกระบวนทัศน(์para-

digm)อันมี“มรรค	๘	กบัโพชฌงค์	๗”นัน้	วิจยัได้ตำมพรรณนำมำนีผู้้

ม“ีสมัมำทฏิฐ”ิเป็นประธำน	เม่ือเกดิกำรปฏบิติัโดยม“ีสัมผสั	๖”	เช่น	

ตำกระทบรูป	 เกิด“เวทนำ	 ๒”เป็น“ทุกขเวทนำ”ก็ตำม	 เป็น 
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“สุขเวทนำ”ก็ตำม

	 เม่ือเรำมี“สติสัมปชัญญะ”	 แล้วพยำยำม“วิจัยธรรม” 

(ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์)	 ก็คือ	 วิจัย“เวทนำในเวทนำ”น่ันเอง	 หรือวิจัย 

ทั้ง“กำย-เวทนำ-จิต-ธรรม”ให้ลึกให้ละเอียด

       (จบฉบับที่  ๓๒๕)

ฉบับที่ ๓๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐

	 ฉบับที่แล้ว	๓๒๕	 เรำได้อธิบำยมำถึงว่ำ	 ผู้มี“สัมมำทิฏฐิ” 

เป็นประธำน	เมือ่เกิดกำรปฏบิตัโิดยม“ีสัมผสั	๖”	เช่น	ตำกระทบรปู	

เกิด“เวทนำ๒”เป็น“ทุกขเวทนำ”ก็ตำม	เป็น“สุขเวทนำ”ก็ตำม

 [ฉบับนี้ก็อ่ำนต่อไปได้เลย]

	 เมื่อเรำมี“สติสัมปชัญญะ”	แล้วพยำยำม“วิจัยธรรม”(ธัมม-

วิจัยสัมโพชฌงค์)	ก็	คือ	วิจัย“เวทนำในเวทนำ”นั่นเอง	 หรือวิจัยทั้ง 

“กำย-เวทนำ-จติ-ธรรม”ให้ลกึให้ละเอยีดในลึกเข้ำไปเร่ือยๆ	กระท่ัง

สำมำรถสงัเครำะห์เอำเฉพำะ“ตวัเหต”ุ(สมทุยัอำรยิสจั)	คือ	“อกศุลจติ” 

หรือ“ตัวบำป”	ให้แม่นคมถูกตัวให้ได้

 ได้แล้ว	กท็�ำกำร“ประหำร”ด้วย“กำรปหำน	๕” ด้วยพลงั“ฌำน” 

กระทั่งส�ำเร็จ	อกุศลจิตนั้น“ดับสนิท”(นิโรธ)บริบูรณ์	สัมบูรณ์	

	 ตัว“สัมมำทิฏฐิ”ที่เป็น“ตัวประธำน”มำแต่แรก	 ก็จะเจริญ

ก้ำวหน้ำขึน้ไปตำมล�ำดบั	ที“่ก�ำหนดรู”้(อภสิญัญำ)ได้ว่ำ	กำรปฏสิงัเครำะห์
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ของอำชีพ(อำชวีะ)กด็	ีกำรกระท�ำต่ำงๆ(กมัมนัตะ)กด็	ีกำรพดู(วำจำ)กด็ี	

กำรนึกคิด(สังกัปปะ)ก็ดี	 เรำสำมำรถก�ำจัดกิเลสตัวนั้นได้จริง	 เรำก็

หยั่งรู้“กระบวนกำร”(process)ของมันได้อย่ำงชัดเจน	 อย่ำงรู้จัก 

รูแ้จ้งรูจ้รงิ(สจัฉกิรณะ)เป็น“สัมมำทฏิฐ”ิมผีลก้ำวหน้ำขึน้ตำมทีเ่รำได้

พำกเพียรปฏิบัติไปเสมอๆ(สัมมำปฏิบัติ)	เรำก็“เผำ”ถูกตัวกิเลส

 “สัมมำทิฏฐิ”ก็จะพัฒนำขึ้นไปทุกพฤติกรรมของกำรปฏิบัต ิ

“สมัมำอำรยิมรรค”ทัง้	๘	ตำมพระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ	ให้“ปฏิบัตมิรรค	๗	

องค์”ปฏิสัมพัทธไปพร้อมกับ“โพชฌงค์”ทั้ง	๗	 จะเกิดสัมมำสมำธิ

	 เช่น	เรำสำมำรถ“ท�ำใจในใจ”(มนสิกโรติ)ได้ส�ำเร็จด้วยกำรม ี

“สตสิมัปชญัญะ”เสมอ	ส�ำรวมอนิทรีย์	๖	ได้เสมอ	“สมัมำทฏิฐิ”ของ

เรำก็จะพัฒนำขึ้นไปเสมอๆ	เป็น“โยนิโสมนสิกำร”	ที่มี“สัมมำทิฏฐิ

เป็นประธำน”แท้	จึงจะมี“ฌำน”เผำกิเลสเป็น“บุญ”

	 เมื่อ“สัมมำทิฏฐิ”ในกระบวนกำรใดที่ก้ำวหน้ำขึ้นๆ	ก็สั่งสม

เจริญเป็น“ปัญญำ”ไปตำมล�ำดับเรียกว่ำ“ปัญญินทรีย์”สูงขึ้นๆ	จน

กระท่ังเต็มครบ“ปัญญินทรีย์”สุดท้ำย	จบสุด	ก็เรียกว่ำ“ปัญญำ

พละ”(ภวันติ)	จบ“ปัญญำผล”

	 “ปัญญำ”เกิดจำก“ทิฏฐิ”ที่มี“กระบวนทัศน์”(paradigm)

อัน“สัมมำทิฏฐิ”มำก่อน	 จึงจะสำมำรถมี“โยนิโสมนสิกำร”	 คือ

สำมำรถมี“กำรท�ำใจในใจอย่ำงแยบคำยถ่องแท้”ได้

 ปัจจัยให้เกดิ“สมัมำทฏิฐ”ิอกีข้อคือ	“กำรได้สดบัแต่บคุคลอืน่” 

พูดง่ำยๆก็คือ	“กำรฟังเสียงผู้อื่น”จึงจะเกิดสัมมำทิฏฐิ

	 ถ้ำผู้อื่นนั้นเขำไม่“สัมมำทิฏฐิ”	 เรำไปฟังแต่เสียงของผู้อื่น

คนนั้น	มันก็ไม่“สัมมำทิฏฐิ”ไปตลอดกำล	..ใช่มั้ย?
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	 เพรำะฉะน้ัน	 เมื่อเรำยังไม่สัมมำทิฏฐิ	 เรำก็ต้องฟังผู้อื่นที่

เขำ“สัมมำทิฏฐิ”	เป็นอำริยบุคคล	หรือสัตบุรุษแท้

	 แล้วใครล่ะที่สัมมำทิฏฐิ	นี่แหละส�ำคัญ

	 พระพทุธเจ้ำตรสัไว้ในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๖	“มหำ-

จัตตำรีสกสูตร”	ว่ำ

	 “ดูกรภกิษทุัง้หลำย	กสั็มมำทิฏฐ	ิเป็นไฉน	ดกูรภกิษท้ัุงหลำย	

เรำกล่ำวสมัมำทฏิฐเิป็น	๒	อย่ำง	คอื	สมัมำทิฏฐิทียั่งเป็นสำสวะ	เป็น

ส่วนแห่งบุญ	ให้ผลแก่ขันธ์	อย่ำง	๑

	 สัมมำทิฏฐิของพระอริยะ	ที่เป็นอนำสวะ	เป็นโลกุตระ	เป็น

องค์มรรค(อีก)อย่ำง	๑”

	 พระพุทธเจ้ำท่ำนแบ่ง“สัมมำทิฏฐิ”ไว้	๒	 อย่ำง	อย่ำงท่ี	๑	

เป็นสำสวะ	คนผู้ใดก็ตำมเริ่มศึกษำมีควำมรู้ควำมเห็น(ทิฏฐิ)ถูกต้อง	

คือรู้จักทำงปฏิบัติเป็นสัมมำทิฏฐิ	 และได้ปฏิบัติกระทั่งสำมำรถ 

“ท�ำบุญ”มีฤทธิ์ของบุญ

	 ผู้นีก้ป็ฏบิตั“ิเป็นบญุ”แต่กไ็ด้แค่“บญุ”ทีม่ฤีทธิช์�ำระกเิลสไป

เพียงส่วนหนึ่ง	 หรือ“บุญ”ที่มีฤทธิ์ก�ำจัดกิเลสไปได้บำงส่วนเท่ำนั้น	

กิเลสนั้นยังไม่หมดไปจนสิ้นบริบูรณ์	กระทั่งเกลี้ยงสนิท	ไม่เหลือ 

“อำสวะ”เลย

 ค�ำว่ำ“บญุ”นีแ้หละ	ทีช่ำวพทุธในยคุนี	้ยำกทีจ่ะเข้ำใจกนัแล้ว	

เพรำะควำมหมำยของ“บุญ”ได้ผิดเพี้ยนไปจนน่ำจะสิ้นหมดแล้ว 

	 ชำวพทุธทกุวันนี	้ไม่ได้เข้ำใจว่ำ	“บญุเป็นเครือ่งช�ำระกเิลส

ในจิตสันดำนให้สะอำดหมดจด(สันตำนัง	ปุนำติ	วิโสเธติ)”กันแล้ว

 ดังน้ัน	แม้ค�ำว่ำ	“ส่วนแห่งบุญหรือส่วนบุญ”(ปุญญภำคหรือ
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ปญุญภำคยิำ)	ซึง่เป็น“ส่วนของบญุ”เท่ำทีผู่ไ้ด้ท�ำ“บญุ”อย่ำงสัมมำทฏิฐิ

และสมัมำปฏบิตั	ิชนดิท่ี“บญุ”สำมำรถท�ำหน้ำทีส่�ำแดงประสทิธิภำพ

ได้แค่มี“ส่วน”ช�ำระกิเลสลดลงไปบ้ำงบำงส่วนนั้น

 ชำวพทุธทกุวนันีก้ห็ลงผดิเข้ำใจไปว่ำ	ตนได้“สมบติั”ท่ีเป็นกศุล

หรือเป็นสวรรค์	 กันไปแล้ว	 ทั้งๆที่“บุญ”นี้มีหน้ำที่ท�ำให้กิเลสมัน 

“วิบัติ”ไปเท่ำนั้น	ที่“บุญ”มีหน้ำที่	และมีกิจ	กิจเดียวแท้ๆ(เอกังสะ)ด้วย

	 “บุญ”ใดที่ท�ำหน้ำที่ก�ำจัดกิเลสนั้นๆลงไปเสร็จแล้ว“บุญ” 

นั้นก็ดับสิ้นไปด้วย	ส�ำเร็จผล“วิบัติ”	ก็ไม่มี“สมบัติ”

	 ไม่มี“บุญ”ใดให้สะสมอีกแล้ว

	 “บุญ”ไม่ใช่“สมบัติ”ที่จะสั่งสมกันได้

	 “ส่วนแห่งบุญ”	 หมำยควำมว่ำ	 ส่วนที่กิเลสถูกช�ำระไป 

บำงส่วน	“บญุ”ได้ส�ำแดงฤทธิช์�ำระกเิลส	ท�ำให้กเิลสลดละจำงคลำย

ลงไปเป็นส่วนๆบ้ำงตำมล�ำดับ	แต่กิเลสยังมีส่วนเหลือ	ยังไม ่

หมดสิ้น“อำสวะ”จนสุดจบนั่นเอง

	 “บุญ”ยังไม่ส้ินสุดหน้ำที่	“บุญ”	ในผู้นี้จึงยังไม่“หมดสิ้นไป” 

(ปุญญปริกฺขีโณ)

	 กช่ื็อว่ำ	ม“ีส่วนบญุ”บ้ำง(ส่วนทีกิ่เลสลดลง)	แต่ต้องท�ำ“บญุ”อกี

 “บญุ”ยงัจะต้องท�ำหน้ำทีส่�ำแดงฤทธิเ์ป็น“บญุ”ต่อไปอีก	ยัง

ไม่หมดกิจ	ยังไม่สิ้นหน้ำที่“บุญ”	ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ยังจะต้อง“ท�ำบุญ” 

ให้ประหำรกิเลสต่อไปให้สิ้นอำสวะอยู่

	 ฉะนี้คือ	มี“ส่วนแห่งบุญ”(ปุญญภำคิยำ)

 และ“ให้ผลแก่ขันธ์”(อุปธิเวปักกำ)	คือขันธ์ของผู้มี“ส่วนแห่ง

บุญ”นี้ก็จะเป็นขันธ์ที่สะอำดข้ึนไปเร่ือยๆ	ตำมที่กิเลสลดไปตำม
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ล�ำดับ	ที่“ท�ำบุญ”มีส่วนก�ำจัดกิเลสนั้นได้บ้ำง

	 ถ้ำผู้ใดยัง“มิจฉำทิฏฐิ”ในค�ำว่ำ“บุญ”	อยู่	แน่นอนว่ำ	ผู้นั้น

แม้จะม“ีสัมมำทฏิฐ	ิ๑๐	ข้อ”น้ี	กจ็ะเข้ำใจ“สมัมำทฏิฐทิีย่งัเป็น	“สำสวะ”	

เป็น“ส่วนแห่งบุญ”	ให้ผลแก่ขันธ์	ไม่ได้แน่นอนที่สุด

	 ค�ำตรัสในข้อ	๒๕๗	ดูกรภิกษุทั้งหลำย	สัมมำทิฏฐิที่ยังเป็น

สำสวะ	เป็นส่วนแห่งบุญ	ให้ผลแก่ขันธ์	เป็นไฉน	คือ	ควำมเห็นดังนี้

ว่ำ	“ทำนที่ให้แล้ว	มีผล	-ยัญที่บูชำแล้ว	มีผล	-สังเวยที่บวงสรวง

แล้ว	มผีล	-ผลวบิำกของกรรมทีท่�ำด	ีท�ำชัว่แล้ว	มอียู	่-โลกน้ีม	ี-โลก

หน้ำมี	-มำรดำมี	-บิดำมี	-สัตว์ที่เป็นอุปปำติกะมี	-สมณพรำหมณ์

ทั้งหลำย	 ผู้ด�ำเนินชอบ	 ปฏิบัติชอบ	 ซึ่งประกำศโลกนี้โลกหน้ำให้

แจ่มแจ้งเพรำะรูย่ิ้งด้วยตนเอง	ในโลก	มีอยู่”	นีเ้ป็นสมัมำทฏิฐ	ิยงัเป็น

สำสวะ	เป็นส่วนแห่งบุญ	ให้ผลแก่ขันธ์	ฯ(หมดเนื้อควำมของข้อ	๒๕๗)

	 ในข้อ	๒๕๗	นี	้พระพทุธเจ้ำตรัสไว้ชัดว่ำ	ผู“้สัมมำทฏิฐิ”ท่ียงั

เป็นสำสวะ	ซึง่หมำยถงึ	ผูน้ีม้คีวำมรูห้รอืควำมเห็นถกูต้องตำมค�ำสอน

ของพระพุทธจ้ำแล้วหละ	แต่ยังเป็นผู้ปฏิบัติที่ยังมี“สำสวะ”อยู ่

ยังไม่หมดสิ้น“อำสวะ”	ยังเป็นเสขบุคคล	ปฏิบัติไปมีผลตำมล�ำดับ	

เป็น“ส่วนแห่งบญุ”ไปเป็นขัน้ๆ	“ให้ผลแก่ขนัธ์”สงูข้ึนๆ	เป็นโสดำบนั	

-เป็นสกิทำคำมี	 -เป็นอนำคำมี	 ก็ไต่ไปตำมขั้นตอน	ยังไม่บรรลุถึง

ขัน้สิน้กเิลสำสวะ	คอื	“บญุ”ช�ำระกเิลสยงัไม่ถงึข้ันส้ินอำสวะ	จบเป็น

อรหันต์

	 เรียกผู้นี้ว่ำ	สัมมำทิฏฐิที่ยังเป็นสำสวะ

	 และข้อ	๒๕๘	ดกูรภิกษทุัง้หลำย	กสั็มมำทฏิฐิของพระอริยะ

ทีเ่ป็นอนำสวะ	เป็นโลกตุระ	เป็นองค์มรรค	เป็นไฉน	ดกูรภกิษทุัง้หลำย 
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ปัญญำ	ปัญญินทรีย์	 ปัญญพละ	 ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์	 ควำมเห็น

ชอบ	องค์แห่งมรรค	 ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้ำศึก	 มีจิตหำอำสวะมิได้	

พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค	เจริญอริยมรรคอยู่	นี้แล	สัมมำทิฏฐิของ

พระอริยะที่เป็นอนำสวะ	เป็นโลกุตระ	เป็นองค์มรรค	ฯ

 ภกิษนุัน้ย่อมพยำยำมเพือ่ละมจิฉำทฏิฐ	ิเพ่ือบรรลุสัมมำทิฏฐิ 

ควำมพยำยำมของเธอนั้น	เป็นสัมมำวำยำมะ	ฯ

	 ภิกษุนั้นมีสติ	ละมิจฉำทิฏฐิได้	มีสติบรรลุสัมมำทิฏฐิอยู่	สติ

ของเธอนั้น	เป็นสัมมำสติ	ฯ

 ด้วยอำกำรนี	้ธรรม	๓	ประกำรนี	้คอื	สมัมำทฏิฐ	ิสัมมำวำยำมะ 

สัมมำสติ	ย่อมห้อมล้อม	เป็นไปตำมสัมมำทิฏฐิของภิกษุนั้น	ฯ	(หมด

เนื้อควำมของข้อ	๒๕๘)

	 ในข้อ	๒๕๘	นี้	 ก็คือ	คน“สัมมำทิฏฐิ”ผู้นี้ได้ศึกษำปฏิบัติมี

ควำมรู้ควำมเห็น(ทิฏฐิ)	 เป็นอำริยบุคคลแล้ว	 จึงรู้จักผลของกำร

ปฏิบัติที่สัมมำทิฏฐิ	 ว่ำตนปฏิบัติได้ผล“เป็นบุญ”	และถึงขั้นส�ำเร็จ

เสร็จสิ้น“บุญ”	คือละลดกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว	ก็เป็น“อนำสวะ”แล้ว	

“บุญ”ก็หมดหน้ำที่	ก็ชื่อว่ำเป็นคนผู้จบหน้ำที่	เสร็จงำน	สิ้นบุญ

	 คนผู้นี้ก็“จบกิจ”ในกำร“ท�ำบุญ”

	 คนผู้นี้ก็ไม่ต้อง“ท�ำบุญ”อีกต่อไปแล้ว

	 “บุญ”ในคนผู้นี้ก็“ไม่มี”ในตนอีกแล้ว

	 เพรำะเป็น“ผู้สิ้นบุญสิ้นบำป”(ปุญญปำปปริกฺขีโณ)แล้ว	 อย่ำง 

“เทีย่งแท้(นจิจงั)	ยัง่ยนื(ธวุงั)	ตลอดกำล(สสัสตะ)	ไม่มกีำรเปลีย่นแปลง 

(อวปิรณิำมธมัมงั)	ไม่มอีะไรหกัล้ำงได้(อสงักปุปัง)	ไม่กลบัก�ำเรบิ(อสงักปุปัง)”

	 พระอรหันต์คือ	ผู้สิ้นบุญสิ้นบำปแล้ว	บำลีว่ำ	“ปุญญปำป
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ปริกฺขีโณ”นี้ที่แปลเป็นไทยว่ำ	“ผู้สิ้นบุญสิ้นบำป”	มีประกำรฉะนี้

	 นั่นก็คือ	คนผู้นี้ี่เป็นคนที่ไม่มี“บุญ”และไม่มี“บำป”นั่นเอง	

	 เป็นคนหมด“บำป”	ใครได้ยนิได้ฟังกไ็ม่สงสยัแน่	เข้ำใจได้ว่ำ	

เป็น“คนไม่มบีำป-ไม่ท�ำบำป”แล้ว	ซึง่เป็นควำมเจรญิของเป้ำหมำย

ที่ประเสริฐยิ่งในควำมเป็นคน

	 แต่พอใครได้ยินได้ฟังควำมว่ำ	 เป็นคน“หมดบุญ”	 เป็นคน 

“สิ้นบุญ”แล้ว

	 นี่สิ..	ที่คนยังไม่สัมมำทิฏฐิกันอยู่มำก

	 ซึ่งคนไทยเข้ำใจกันผิด	โดยใช้ค�ำว่ำ	“สิ้นบุญหรือหมดบุญ”	

หมำยถึง	คนๆนั้นตำยลง	และหมำยเอำ	กำรตำยที่เป็นกำรสิ้นชีวิต	

สิ้นลมหำยใจแค่นั้นด้วย

	 แต่แท้จริงค�ำว่ำ	“ส้ินบญุ-หมดบญุ”นี	้หมำยถงึ	“กำรสิน้บญุ” 

ของคนผู้นั้นจริงๆ	 และเป็นกำรส้ินบุญเพรำะมีกำรก�ำจัด“บำป” 

ในจิตตนจนสิ้นหมดไปจริงๆด้วยเช่นกัน	 ไม่มี“บุญ”และไม่มี“บำป” 

ในคนผู้น้ีอีก	 คนผู้นี้ก็บรรลุธรรมเป็น“อรหันต์”	 แต่ชีวิตยังไม่ตำย	

ยังไม่สิ้นลมหำยใจ

	 ทว่ำเป็นคน“ไม่มีบุญ”ในชีวิตอีกต่อไปแล้ว	 เม่ือคนผู้น้ียัง 

ไม่ตำยสิ้นลมหำยใจย่อมมี“กรรมกิริยำ”อยู่	 จึงเป็นผู้ไม่ท�ำบำป 

ทั้งปวง(สัพพปำปัสสะ	อกรณัง)	“กรรมกิริยำ”ใดหรือกำรกระท�ำใดที่ยัง

มีอยู่ของคนผู้นี้จึงถึงพร้อมแต่“กุศล”ทั้งสิ้น(กุสลัสสูปสัมปทำ)	ไม่มี

อกุศลหรือไม่มีบำปทั้งปวงแล้ว

 เพรำะได้มี“กำรท�ำจิตของตนให้ผ่องแผ้วสะอำดหมดจดจำก

กเิลส”(สจติตปรโิยทปนงั)แล้ว	ส�ำเรจ็ได้ตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำตรสัไว้	นัน่เอง
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	 คนผู้นี้จึงเป็น“ผู้สิ้นบุญสิ้นบำป”(ปุญญปำปปริกฺขีโณ)	 จบกิจ	

เป็นอรหันต์

	 “อรหันต์”เป็นคนหมด“บุญ”ส้ินเกล้ียงจริงๆ	 แม้จะมีชีวิต 

ต่อไปอีกกี่ปี	หรือชีวิตจะเกิดมีร่ำงกำยขึ้นมำในโลกอีกกี่ชำติ	ก็เป็น

คน“ไม่มีบุญ”อีกแล้ว

	 “กำรหมดบญุหรือสิน้บุญ”แท้ๆทีเ่ป็นปรมตัถธรรม	จงึไม่ใช่ 

“ควำมตำย”ของชีวิตแห่งสรีระร่ำง	ที่หมดลมหำยใจไปเท่ำนั้น

	 แต่เป็น“ควำมตำย”ของ“กเิลส,บำป,	อกศุล”	ของทจุรติ,ชัว่, 

ร้ำย,เลว,ทรำม

	 โดยเฉพำะต้องเข้ำใจคุณวิเศษของ“บุญ”นั่นแหละให ้

สมัมำทฏิฐดิีๆ 	ว่ำ	“บุญ”	มใิช่“สมบตั”ิเหมอืน“กุศล”	ไม่ตกผลึกสะสม

	 “บุญ”เป็นแค่“พลังงำน”วิเศษ		“บุญ”ท�ำหน้ำที่เสร็จจบกิจ

ก็หำยตัวสูญสลำยไป

	 “บุญ”เป็น“วิบัติ”โดยส่วนเดียว(เอก�เสน)ท่ีเป็น“คุณวิเศษ” 

(อุตตริมนุสสธรรม)อันเกิดได้ด้วยควำมฉลำดท่ีเป็น“ปัญญำ”ของ 

“อำริยบุคคล”เท่ำนั้น	อย่ำงน้อยต้อง“สัมมำทิฏฐิ”

	 “บุญ”จะมีขึ้นในคนผู้ยังมีมิจฉำทิฏฐิค�ำว่ำ“บุญ”	 ไม่ได้เลย

เป็นอันขำด

	 “บญุ”จะมขึีน้ไม่ได้เดด็ขำดด้วยควำมฉลำดย่ิงยอดปำนใดๆ

ที่ยังเป็นแค่“เฉโก”ของปุถุชน

	 “บุญ”จะสัมฤทธิผลช�ำระกิเลสได้ต้องฉลำดเป็น“ปัญญำ” 

ของอำริยชนเท่ำนั้น

	 และที่ส�ำคัญยิ่งๆ	ก็คือ	“บุญ”ท�ำหน้ำที่ส�ำเร็จเสร็จกิจแล้ว	
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“บุญ”สูญสิ้นไปทันที

	 “บุญ”สะสมไม่ได้ด้วยประกำรทั้งปวง	

 กข็อย�ำ้ซ�ำ้แล้วซ�ำ้อีกว่ำ	“บุญ”ท�ำหน้ำท่ีเสรจ็ส�ำเรจ็งำนจบกจิ 

“บญุ”กส็ญูสลำยหำยไปทนัท	ีไม่ม“ีบญุ”ใดสะสมเป็น“สมบตั”ิได้เลย

เป็นแน่นอนเด็ดขำด

	 ควำมหมำย“นัยส�ำคัญ”อย่ำงยวดยิ่งของ“บุญ”ดังกล่ำวนี้	

ชำวพทุธทุกวนันี“้มจิฉำทฏิฐ”ิกันไปเกอืบส้ินสูญจำกศำสนำพทุธแล้ว 

	 ถ้ำยังมี“มิจฉำทิฏฐิ”ที่ทรงพลังในผู้ใด	มันก็เป็น“ประธำน” 

บงกำรจิตวิญญำณของผู้นั้น

	 สัมมำทิฏฐิ	นั้นหมำยถึง	ควำมเข้ำใจควำมเห็น	หรือควำมรู้	

ของผู้ใด	ย่อมเป็นประธำนของมรรคทั้ง	๘	องค์	ของผู้นั้น

	 และจะม	ีสัมมำวำยำมะ	ซ่ึงเป็นควำมพยำยำม	กบัสมัมำสติ	

เป็นควำมระลึกรู้ที่รู้ตัวทั้งภำยนอกทั้งภำยในพร้อมอยู่ครบ	ท�ำงำน

ช่วยสัมมำทิฏฐิ	ตัวประธำนอยู่เสมอ

	 ธรรมะท่ีเป็น	๓	เส้ำนีข้องผู้สัมมำทิฏฐิจะท�ำงำนเป็นสำมคัคี 

ธรรมช่วยกนัไปตลอด	โดยมสัีมมำทฏิฐเิป็นประธำน	และอกี	๒	เส้ำ

ต่ำงพรักพร้อมช่วยประธำนอยู่ตลอด

 ถ้ำ“สมัมำทฏิฐ”ิเป็นประธำนในจติแล้ว	ควำมพยำยำม	กับสติ 

ย่อมเป็น“สัมมำ”ตำม

	 ควำมพยำยำมต้องมีให้ดีเสมอ	อย่ำให้น้อย	สติก็อย่ำให้ตก

แล้วกัน	มันจะไม่มีผล

	 สมัมำทฏิฐ	ิจงึส�ำคญัมำก	ทีจ่ะน�ำพำผูป้ฏิบัตธิรรม	บรรลธุรรม 

ของพุทธเป็นมรรคผล	“สัมมำผล”ตำมธรรมะของพระพุทธเจ้ำ



158 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

	 ดังนั้น	ถ้ำใครมิจฉำทิฏฐิเสียแต่ต้น	ก็แน่ยิ่งกว่ำแน่ว่ำ	คน

นั้นไม่อำจจะบรรลุธรรมของพุทธได้เป็นอันขำด	ขอยืนยัน

	 แต่ก็มีคนผู้“หลงว่ำตนบรรลุธรรม”อยู่มำก	ซึ่ง“ผล”นั้นมัน

คอื“มจิฉำผล”ต่ำงหำก	มนัยังไม่ใช่“สัมมำผล”ของพระพทุธเจ้ำเลย 

	 เพรำะ“ผล”คือ	ควำมเกิดจำกควำมเป็นเหตุ	ถ้ำท�ำเหตุนั้น

ครบมันก็เป็น“ผล”ครบ

	 อยู่ที่ว่ำ	“เหตุ”นั้นมัน“สัมมำทิฏฐิ”หรือเปล่ำ	เท่ำนั้นเอง

	 จริง-เท็จ	ถูก-ผิด	มันส�ำคัญที่“เหตุ”

	 “เหตุ”นั้นจริง-เท็จอย่ำงไร	“ผล”ก็ต้องเกิดตรงตำม“เหตุ” 

นั้นๆ	ไม่ว่ำศำสนำใด

	 แต่ก็ยังมีลัทธิที่เชื่อว่ำ	ใดๆทั้งหลำยล้วนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย

เลย(อเหตุอัปปัจยวำทะ)

	 คนทุกคน	ใครก็ตำม	ศำสนำไหนก็เถอะ	ถ้ำท�ำอะไรกระทั่ง 

“มีภำวะที่ตรงตำมนิยำมนั้นๆ	 หรือครบจ�ำนวน	 หรือมีมวลกระทั่ง

บริบูรณ์	ลักษณะนั้น	แบบนั้น	ธำตุนั้น	ขันธ์นั้น	รูปนั้น	ร่ำงนั้น	จิตนั้น 

วิญญำณนั้น	คุณวิเศษนั้น	ก็ย่อมบรรลุผลที่เขำ“ท�ำนั้น”ทั้งนั้นแหละ	

	 เพรำะ“กำรกระท�ำ”เป็น“กรรม”	 “กรรม”แม้เล็กแม้น้อย

ล้วนเป็นอัน“ท�ำ”	 เขำก็ต้องมี“ภำวะอำกำร”ที่เขำ“ท�ำ”นั้นๆบันทึก

ลงไปเป็นของตน	เป็นผลวิบำกของเขำ	แน่นอน

 “สุกตทุกกฏำนัง	กัมมำนัง	ผลัง	วิปำโก”	ตำมสัมมำทิฏฐิ	ข้อ	๔ 

ที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้	ในพระไตรปิฎก	เล่ม	๑๔	ข้อ	๒๕๗	ที่แปลว่ำ	

“ผลวิบำกของกรรมที่ท�ำดี	ท�ำชั่วแล้ว	มีอยู่”	

 แต่ก็มชีำวพทุธ	มนีกัปฏบิตัธิรรมชำวพุทธมำกมำยเยอะแยะ
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หลำกหลำย	 ที่เขำก็ได้“ผล”	 และยืนยันว่ำเขำบรรลุธรรมด้วย	

ซึ่ง“ผล”ที่เขำได้นั้น	 มันไม่ใช่“สัมมำผล”ของศำสนำพุทธ	 ทว่ำ 

เป็น“ผล”ที่ต่ำงคนต่ำงได้ไปต่ำงๆสำรพัด	หลำกหลำยมรรคผล	นั่น

ต่ำงหำก	ซึ่งมีทั่วไป	ทุกยุคทุกสมัย	ทุกกำละในโลก

	 ดังนั้น	“สัมมำทิฏฐิ”จึงเป็นตัวก�ำหนด“สัมมำผล”แน่นอน	

	 คน“มิจฉำทิฏฐิ”ปฏิบัติก็มี“ผล”ของเขำ	 ได้นิดน้อย	 ก็ผล 

นิดน้อย	 ปฏิบัติจนครบมวลตำมนิยำมใด	 ย่อมได้“ผล”ตำมที่ตน

มี“ทิฏฐิ”ที่มิจฉำนั้นๆแน่	แต่เป็น“มิจฉำผล”ทั้งสิ้น

	 ด้วยประกำรฉะนี้เอง	 ผู้ที่เป็นผู้บอกธรรม	 หรือสอนธรรม	

หรืออำจำรย์จึงส�ำคัญยิ่งยวด	ถ้ำไม่ใช่“สัตบุรุษ”หรือ“ผู้รู้ธรรมของ

พระพุทธเจ้ำที่สัมมำทิฏฐิ”จริง	 ก็แน่ยิ่งกว่ำแน่ว่ำ	 หมดหวังที่จะ

บรรล“ุพทุธธรรม”อนัเป็น“สทัธรรม”ของพระสัมมำสัมพทุธเจ้ำท่ีถกู

ต้องแน่ๆ	เป็นเด็ดขำด

	 และศำสนำพุทธน้ัน	 คนปุถุชนหรือคนโลกีย์ทั้งหลำย	 ใคร

ก็ตำมผู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังและได้ปฏิบัติจนกระท่ังเกิดควำมรู้ควำม

เข้ำใจเป็น“สัมมำทิฏฐิ”นั้น	เป็นไปไม่ได้

	 ต้องได้พบ“สัตบุรุษ”หรือผู้มีเชื้อแท้ของพระพุทธเจ้ำท่ีเป็น 

“ตัวจริง”ให้ได้	ผู้ไม่ใช่สัตบุรุษเอง	ตนจะ“รู้”เองไม่ได้

	 ดงันัน้	จงึต้อง“พบสัตบรุุษ”ให้แม่นคน	จรงิๆ	เพรำะผูแ้สดง

ตัวเป็นสัตบุรุษมีมำก	แต่สัตบุรุษตัวจริงมีน้อยแน่ๆ

	 และต้อง“ฟังธรรมจำกสัตบุรุษ”ให้ดีๆละเอียดๆ	 กระทั่ง

บริบูรณ์ให้ได้	ถูกตัวถูกตนเถิด

	 จึงจะมี“ศรัทธำ”ท่ีเป็นควำมรู้	 ควำมเช่ือ	 ควำมนับถือท่ี
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“พุทธธรรม”ที่เป็นของศาสนาพุทธแท้ 

ต้อง“ต่อเชื้อโลกุตระ”

จาก“คนผู้มีเชื้อพุทธธรรมแท้มาแล้ว”เท่านั้น

ที่เรียกว่า “สัตบุรุษ”ก็ดี

“ผู้ด�าเนินชอบตามสัมมาอริยมรรค(สัมมัคคตา)ก็ดี

“ผู้ปฏิบัติถึงขั้นบรรลุธรรมของพุทธได้แท้”(สัมมาปฏิปันนา)ก็ดี 

จึงจะสามารถบรรลุพุทธธรรม

ที่เป็น“สัมมาผล”ส�าเร็จได้
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บริบูรณ์ได้แท้

 จงึจะปฏบิติั“ท�ำใจในใจ”ของตนถกูต้องบรบูิรณ์	คือ	ปฏิบัตใิจ

ในใจของตนเป็น	และถูกต้องตรงตำมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำจริง	

ภำษำเรียกว่ำ	“โยนิโสมนสิกำร”

 “โยนิโสมนสกิำร”น้ันหมำยถงึ“ท�ำใจในใจ”	ส�ำคญัเป็นหลกัใหญ่ 

ไม่ใช่ไปหลงผิดว่ำ	“โยนิโสมนสิกำร”คือ	กำรคิดพิจำรณำให้ถ่องแท้

เป็นส�ำคัญหลัก	หรือส�ำคัญถ่ำยเดียวเท่ำนั้น	ต้องมีทั้ง	๒	อย่ำง	แต่

เน้นหนักไปที่“กำรท�ำใจให้เกิดให้พัฒนำขึ้น”เป็นใหญ่

	 แค่ประเดน็กำรสอนเอียงโต่งเน้น“กำรท�ำทีใ่จ”กันให้เกดิให้

เป็นขึ้นมำเลย	 กับกำรสอนที่เน้น“กำรพิจำรณำ”	 เท่ำนี้แหละกำร

ปฏิบัติก็ไม่เกิดมรรคผลเท่ำกันแล้ว	ถ้ำก�ำหนดหมำย(สัญญำ)ผิด

	 เพรำะกำรศึกษำจะไปหลงงมอยู่แต่	“ควำมรู้,ควำมฉลำด”	

จะไม่เกิด“กำรท�ำใจในใจ”(มนสิกำร)กันเป็นส�ำคัญ

	 ใน“มูลสูตร	 ๑๐”พระพุทธเจ้ำทรงจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ 

“มนสิกำร”อยู่อันดับ	๒	รองจำก“ควำมยินดีพอใจ”(ฉันทะ)ทีเดียว

	 หรอืในอกีมำกมำยหลำกหลำยสูตรทีพ่ระพุทธเจ้ำทรงยนืยนั

ว่ำ“โยนิโสมนสิกำร”นี้แหละที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวด

 แม้แต่ผู้จะปฏิบัติ“มรรค	๘”ได้เป็นมรรคได้ผลนั้น	ก็จะต้องม ี

“โยนิโสมนสิกำร”มำแล้วอย่ำงสัมมำทิฏฐิก่อน	ตำมที่พระพุทธองค์

ตรัสไว้ชัดใน“สุริยเปยยำลสูตร”(เล่ม	๑๙	ข้อ	๑๒๙-๑๓๖)

	 ดังนั้น	 ผู้สอนจึงต้องเป็นสัตบุรุษ	 หรือเป็นผู้มี“เชื้อแท้” 

ขั้นอำริยบุคคลมำก่อนจริง	 จึงจะสำมำรถสอนหรือถ่ำยทอดบอก

กล่ำวเป็น“สัมมำทิฏฐิ”ได้จริงแท้	ได้
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 เพรำะยิง่สอน“สมัมำทิฏฐ	ิ๑๐”ไปคนละอย่ำง	คนละแคว	แล้ว 

“จิต”จะมี“โอปปำติกโยนิ”(กำรเกิดทำงจิต,จิตเกิดใหม่จำกจิตเดิมเป็นโลกีย์

ก็เกิดเป็นโลกุตรจิต)	เป็น“อำริยชน”นั้นเป็นไปไม่ได้

	 หรอืยิง่หลงผดิว่ำตน“คิดค้นโลกุตรธรรมขึน้มำได้เอง”หรอื 

“ตรัสรู้พุทธธรรมได้เอง”	 ซึ่งรำวกับ“ตนเป็นเจ้ำของพุทธศำสตร์” 

นั้น	ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย	ในโลกทุกกัปป์กำล

	 หรือแม้จะเคยได้ยินได้ฟังค�ำตรัสค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ	

แต่ยังไม่“สัมมำทิฏฐิ”	ผู้น้ันก็ไม่สำมำรถที่จะ“ขบคิดพิจำรณำด้วย

ตนเอง”ให้จริงได้	 ต่อให้อุตสำหะพยำยำมกันปำนใด	แล้วจะท�ำ 

“สัมมำทิฏฐิ”เองขึ้นมำได้เองนั้น	เป็นไปไม่ได้	เด็ดขำด

 “พุทธธรรม”ทีเ่ป็นของศำสนำพทุธแท้	ต้อง“ต่อเชือ้โลกตุระ” 

จำก“คนผู้มีเชื้อพุทธธรรมแท้มำแล้ว”เท่ำนั้น	ที่เรียกว่ำ	 “สัตบุรุษ” 

ก็ดี	 “ผู้ด�ำเนินชอบตำมสัมมำอริยมรรค(สัมมัคคตำ)ก็ดี-“ผู้ปฏิบัติ 

ถึงขั้นบรรลุธรรมของพุทธได้แท้”(สัมมำปฏิปันนำ)ก็ดี	จึงจะสำมำรถ

บรรลุพุทธธรรมที่เป็น“สัมมำผล”ส�ำเร็จได้

 คล้ำยกับศำสนำ“เทวนิยม”ท่ียืนยันว่ำ	“ธรรมของแต่ละ

ศำสนำ”นัน้	กจ็ะยืนยันว่ำ	ผู้ท่ีจะเป็น“ศำสดำ”ของแต่ละศำสนำเกดิ

มำในร่ำงมนุษย์เป็นผู้ประกำศศำสนำของ“พระเจ้ำ”ได้นั้น	 จะต้อง

เฉพำะ“พระบุตร”เท่ำนั้น	 ที่มี“พระเจ้ำ”บันดำลให้อุบัติข้ึนในโลก	

เฉพำะ“พระบุตรองค์เดียว”	คนอื่นเป็น“ผู้ประกำศธรรม”เทียมเท่ำ 

“พระบุตร”ไม่ได้	 คนสำมัญมิบังอำจเป็นได้	 ในแต่ละยุคแต่ละสมัย	

มนุษย์ทั่วไปคนธรรมดำเป็น“พระบุตร”ไม่ได้

	 อิสระเสรีภำพแห่งควำมเป็น“เช้ือไขพระเจ้ำ”มีได้เพียง 
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“พระบุตร”ผู้เดียว	เทฺวนิยมทุกลัทธิ“สงวนสิทธิ์”นี้อย่ำงนี้

 แต่ศำสนำพุทธนัน้	ควำมเป็น“บุตร”	หรือ“ลกู”ของพระพทุธเจ้ำ 

ที่เป็น“ลูกทำงจิตวิญญำณ”มีได้ไม่สงวนสิทธิ์เลย	ขึ้นอยู่กับ“กรรม” 

ของแต่ละคน	ทีส่ำมำรถ“กระท�ำกรรมดีข้ันโลกตุระ”	เป็นบำรมขีอง

ตนๆได้ไหม?	แค่ใด?	ก็อยู่ที่“กรรมเป็นของของตน”	ไม่สงวนสิทธิ์

	 ฉะนี้เอง	ในเทวนิยมจึงมี“พระบุตร”	องค์แท้องค์จริง	องค์

เดียวที่อุบัติในโลก	มนุษย์คนอื่นๆในโลก	ไม่มีสิทธิ์เป็นได้

	 ศำสนำเทวนิยม	ก็จะต้องพิสูจน์ควำมเป็น“พระบุตร”กัน 

ให้ได้	ซึง่เทวนยิมจะเน้นอทิธปิำฏหิำรย์ิและอำเทสนำปำฏหิำรย์ิเป็น

นัยะส�ำคัญ	เป็นหลักฐำนเอก	ที่ชี้ชัดวัดควำมเป็น“พระบุตร”กัน

	 แต่ศำสนำพุทธ	 อันเป็น“อเทวนิยม”จะพิสูจน์ควำมเป็น 

“ศำสดำ”หรือ“สัตบุรุษ”กันที่“กำรบรรลุธรรม”มีคุณวิเศษอัน

ประเสรฐิตำมค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำ	อนัเป็น“อนสุำสนปีำฏหิำรย์ิ”	

ว่ำ	ใครประพฤติปฏิบติักนัได้จรงิ	กจ็ะมีในคนทัว่ไปนีเ่อง	ซ่ึงมคีวำมเป็น 

“อำริยธรรม”เป็นขั้นเป็นตอน	 มีกำรแยกแยะขีดข้ันท่ีทรงวิจัยไว้

ละเอียดลออด้วยพระปัญญำธิคุณของพระพุทธเจ้ำ

	 ส�ำหรับศำสนำพุทธนั้นควำมเป็นสัตบุรุษหรือสัมมัคคตำ-

สัมมำปฏิปันนำท่ีมีหลำยขั้น	หลำยระดับ	 หำให้“พบ”ให้ได้อย่ำง

แท้จริงเถิด		 ซึ่งก็“คนเป็นๆ”ในโลกท่ีเรำเกิดมำร่วมยุคร่วมสมัย 

นี้แหละ	ไม่ลึกลับ

	 ฉะนี้คือ	นัยส�ำคัญของศำสนำพุทธ“อเทวนิยม”	ที่มีควำม

แตกต่ำงกบัศำสนำ“เทวนยิม”อืน่ๆทีน่บัถอื“พระเจ้ำ”	และศำสนำพระเจ้ำ

กม็กีนัอยูม่ำกมำยหลำยศำสนำกว่ำศำสนำพทุธ		ทีเ่ป็น“อเทวนยิม”
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	 และ“อเทวนยิม”ทีสั่มมำทฏิฐติรงกนั	กม็ศีำสนำเดยีวเท่ำนัน้	

คือ	ศำสนำพุทธ

	 ซึง่ศำสนำทีเ่ป็น“อเทวนยิม”อืน่ทีไ่ม่ใช่พทุธกม็อียู่ในโลก	แต่

มีน้อยศำสนำกว่ำ	ที่เป็น“เทวนิยม”มำกกว่ำมำ

	 พุทธศำสนำไม่จ�ำกัดสิทธิ์คนสำมัญทั่วไป	 ใครๆก็มีสิทธิ์ตั้ง

จิตปรำรถนำเป็น“ศำสดำ”ที่ประกำศศำสนำข้ึนในโลกมนุษย์	 คือ

เป็น“พระบุตร”ในอนำคตได้	โดย“กรรม”ของตน	บ�ำเพ็ญบำรมขีอง

ตนเอง	 ไม่ใช่มีใครบันดำลให้เป็น	 ซึ่งตนเองปฏิบัติเองเป็นอำริย-

บุคคลไปตำมล�ำดับ	เป็นสัตบุรุษ	ไปตำมขั้นตำมขีด	ไม่สงวนสิทธิ์ว่ำ	

จะเป็นมนุษย์สำมัญคนใด	ทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้มีได้	อยู่ที่แต่ละคนจะ

พึงประพฤติปฏิบัติเอง	ถึงเอง	เป็นเอง	ไม่มี“พระเจ้ำ”ใดเป็นนำย

	 “อิสระเสรีภำพ”นัยะนี้ก็เป็นประเด็นที่แตกต่ำงกันยิ่งของ

พุทธกับศำสนำเทวนิยม

	 นยัส�ำคญัของพทุธทีก่�ำลงัสำธยำยนีต่้ำงกนักบัชำวเทวนิยม	

กค็อื	“สตับุรษุหรอืสมัมคัคตำ-สมัมำปฏปัินนำ”หรือจะเรียกว่ำ“พระ

โพธิสัตว์”ก็ได้นั้น	 คือคนสำมัญนี่แหละท่ีเกิดร่วมยุคร่วมสมัยเรำๆ

ท่ำนๆนี้เอง	 แต่ท่ำนมี“ภูมิพุทธธรรม”เป็นโลกุตระมำกน้อยต่ำงกัน

ตำมระดับแห่งควำมเป็นโพธิสัตว์แต่ละท่ำน	ที่ได้สั่งสมบำรมีมำ

	 ซึ่งควำมเป็น“โพธิสัตว์”มีถึง	๘-๙	ระดับ	ได้แก่	“โสดำบัน” 

ก็เริ่มนับได้	เป็น“โพธิสัตว์”ระดับ	๑	มี“พุทธภูมิ”แท้แล้ว-สกิทำคำมี

โพธิสัตว์-อนำคำมีโพธิสัตว์-อรหันตโพธิสัตว์	 ก็โพธิสัตว์จริงทั้งนั้น	

ถ้ำจะแบ่งก็เป็น	“โพธิสัตว์”	ก็เป็น“โพธิสัตว์ขั้นประถม”

	 เป็นอรหันต์แล้ว	ยังไม่ปรินิพพำนเป็นปริโยสำน	ตั้งจิตต่อ 
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“พุทธภูมิ”อีก	 จึงเรียกว่ำ“อนุโพธิสัตว์-อนิยตโพธิสัตว์”ขั้นนี้ก็เป็น	

“โพธิสัตว์ขั้นมัธยม”

	 ขั้นที่	๗	ขึ้นไป	“นิยตโพธิสัตว์-มหำโพธิสัตว์-ปัจเจกสัมมำ

สัมพุทธะ	ขั้นนี้นับเป็น“โพธิสัตว์ขั้นอุดมศึกษำ”

 และยงัมขีัน้สงูละเอียดทีเ่ป็นอสิระเสรภีำพทีย่ิง่ใหญ่เฉพำะตน 

ขั้นสุดท้ำย

	 ผู้บรรลุสัมมำสัมโพธิญำณแล้วจริงแท้	 คือ	 ผู้เป็น“พระ

ปัจเจกสมัมำสมัพทุธะ”	บำงพระองค์ทรงบรรลุ“สัมมำสัมโพธญิำณ” 

เท่ำกันกับพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทุกพระองค์	 แต่นัยส�ำคัญน้ันคือ	

“ปัจเจกสมัมำสมัพทุธะ”	บำงพระองค์	ท่ำนไม่ได้ทรงประกำศศำสนำ

ในโลกมนุษย์แค่นั้นเอง	 จึงไม่ได้ชื่อว่ำ	 พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

“องค์ใดองค์หนึ่ง”ในโลกมนุษย์	นัยส�ำคัญนี้ก็มีเท่ำนี้เอง

	 ดังนั้นค�ำว่ำ	 “พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำองค์ใดองค์หนึ่ง”น้ัน 

มีหมำยควำม“อย่ำงนี้”

	 หมำยควำมถึง	“พระปัจเจกสัมมำสัมพุทธเจ้ำ”นี่เอง	ที่ท่ำน 

ไม่ได้ทรงประกำศ	“ศำสนำพุทธ”ขึ้นในโลกมนุษย์	 ตำมที่สำธยำย 

มำนัน้	แล้วพระองค์กป็รนิิพพำนเป็นปรโิยสำนไป	จบส้ินอัตภำพของ

พระองค์เองไป	ท่ำนจึงไม่ได้ขึ้นท�ำเนียบพระพุทธเจ้ำ

	 ก็เป็นอันจบส้ินเด็ดขำดในควำมเป็น	“อัตตำหรืออำตมัน” 

หนึ่ง	ที่มีในมหำเอกภพ

	 ไม่ใช่ว่ำ	“พระปัจเจกพระพทุธเจ้ำ”นัน้คอื	ผูท้ี“่สอนคนไม่ได้ 

-สอนคนไม่เป็น”	ตำมที่คนผู้มิจฉำทิฏฐิ	เชื่อกันอยู่	ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย

ในชำวพุทธ	ในวงกำรศำสนำพุทธที่เข้ำใจผิด
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 โถ!..กว่ำจะศกึษำเล่ำเรยีนบ�ำเพญ็จนบรรล“ุพระสมัมำสมัโพธ-ิ

ญำณ”	แล้วจะสอนคนไม่ได้	มันจะเป็นไปได้ยังไง!	ก็น่ำหัวเรำะ

	 นั่นมันควำมคิดของนักตรรกะ	ที่คิดไปตำมประสำของเขำ	

คดิเพ้อๆพกๆไป	ไม่ใช่อำรยิบคุคลแท้	จงึคดิเพ้อเจ้อห่ำงไกลสัจธรรม

ควำมจรงิไปเรือ่ยๆ	จนไม่มคีวำมจรงิเลย	มเียอะแยะในสังคมมนุษย์	

ที่เละเทะเลอะเทอะด้วยควำมคิดฟุ้งไป	ที่ผิดควำมจริงของพุทธ

 คดิดูควำมจรงิง่ำยๆ	คนศกึษำธรรมะผูไ้ม่บรรลแุม้แค่โสดำบนั 

มำกมำยก่ำยกอง	แต่สอนจงั	สอนแจ้วๆ	อยูเ่ตม็โลก	ในวงกำรศำสนำ

พทุธนีแ่หละ	ต่ำงก็พูดเละเทะเลอะเทอะกันไป	ได้บำป	ท�ำบำปให้แก่

ตนเอง	เพรำะ“สอนผดิ”	มนักท็�ำให้คนเข้ำใจศำสนำพทุธผดิเพีย้นไป	

ผู้น้ันกไ็ด้“บำป”ตำมกรรมท่ีคนผูน้ั้น“ท�ำ”ผดิ	เพรำะกรรมเป็นอันท�ำ

	 ผิดหรือถูก	ก็ต้องเป็นของของตน(กัมมัสสกะ)	เป็นมรดกของ

ตน(กัมมทำยำท	ฯลฯ)

 ท�ำควำมเข้ำใจให้ชัดแจ้งคมๆแม่นๆ	 พระปัจเจกสัมมำสัม-

พทุธเจ้ำนีท่้ำนไม่ได้ทรงประกำศศำสนำเป็น“ศำสนำพทุธ”ขึน้มำใน

โลกมนุษย์	จนได้ชื่อว่ำเป็น“เจ้ำของศำสนำพุทธ”ในโลกมนุษย	์

เหมือนกับ“พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ”ทั้งหลำยทุกพระองค์ที่ประกำศ

	 ซ่ึงพระปัจเจกสัมมำสัมพุทธเจ้ำบำงองค์มีบำรมีสูงถึงข้ัน

บรรลุสัมมำสัมโพธิญำณแล้ว	และประสูติเป็นมนุษย์ในโลกด้วยซ�้ำ

ในบำงยคุ	แต่พระองค์ตรวจดโูลกในยคุนัน้แล้ว	เหน็ว่ำ	ณ	กำละนัน้

ไม่ใช่“กำลอันควรที่จะประกำศศำสนำพุทธ”[พุทธุปบำทกำล]

	 หำกประกำศไปแล้ว..“ได้ไม่คุ้มเสีย”หรือ“เสียของ”เปล่ำๆ	

เป็นต้น	 หรือจะเหตุผลใดก็สุดแท้	 นัยส�ำคัญคือท่ำนไม่ได้ประกำศ
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ศำสนำในโลกมนษุย์	แล้วทีส่ดุท่ำนกป็รนิพิพำนเป็นปริโยสำนไปเสีย	

พระองค์จึงไม่ได้ช่ือว่ำเป็น“พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์หนึ่ง” 

ที่มีขึ้นในโลกมนุษย์	ก็เท่ำนั้นเอง

 พระโพธิสัตว์นั้นคือ	 ผู้บรรลุพุทธธรรมที่เป็นโลกุตระ	 เป็น 

“ผู้มีโพธ(ิควำมตรัสรู้)”	นั่นคือ	มี“ภูมิตรัสรู้”ตำมพระพุทธเจ้ำจริง

	 เริ่มนับได้ตั้งแต่เป็น“โสดำบัน”เป็นต้นไป

	 ปุถุชนผู้ที่ตั้งจิตมุ่งปฏิบัติสู่ควำมเป็นพระพุทธเจ้ำ	แต่ยังไม่

บรรลโุลกตุรธรรมใดเลย	แม้ขัน้โสดำบนั	จะเรียกว่ำ“โพธสัิตว์”	ไม่ได้

 เพรำะยงัเป็นคนทีย่งัไม่ม“ีโพธ”ิขึน้ในตนอย่ำงสัมมำทฏิฐเิลย 

ซึ่งมีคนที่หลงผิดเช่นนี้อยู่	ไม่น้อย!

	 “โพธิสัตว์”จึงหมำยถึง	 คนผู้บรรลุธรรม“โพธิ(ควำมตรัสรู้)” 

ในจิตตนแล้ว	อย่ำงน้อยก็เป็น“โสดำบัน”	ยิ่งผู้บรรลุอรหันต์ซึ่งเป็น	

“โพธสิตัว์”ขัน้	๔	เป็นผู้มสีทิธิจ์ะปรนิพิพำนเป็นปริโยสำนได้แล้ว	ทว่ำ

ตัง้จติบ�ำเพญ็เป็น“อนโุพธสิตัว์(ตำมภมูพิระพทุธเจ้ำไปอกีๆๆ	ยงัไม่หยดุตำม)

          (จบฉบับที่ ๓๒๖)
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ฉบับที่ ๓๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐

	 ฉบบัที	่๓๒๖	เรำได้เปรยปรำมผูท้ีย่งัไม่รูจ้รงิสจัจะของพทุธ

ธรรมสมัมำทฏิฐแิท้	แล้วใช้“ควำมเหน็”ของตนสำธยำยธรรมไปผดิๆ

	 คนแบบนี้แหละท่ีท�ำให้ศำสนำพุทธเสื่อมไปมำกกว่ำมำก 

ผู้ท�ำควำมเสือ่มแบบนีไ้ด้บำปหนกัยิง่	เพรำะท�ำให้ผูค้นเข้ำใจเน้ือแท้

ควำมจริงของศำสนำผิดเพี้ยนไป

 ทกุวนันีก้ย็งัมคีนที“่ท�ำบำปให้แก่ตนเอง”แบบน้ีอยูม่ำกหลำย 

เพรำะอวิชชำของเขำผู้น้ันแท้ๆ	 จึง“ก่อบำปใส่ตน”หนักหนำสำหัส

สำกรรจ์	โดยไม่รู้ตัว

	 บำงคนน้ันรู้ท้ังรู้	 ว่ำท่ีตนสำธยำยนั้น	ตนเองก็ยืนยันไม่ได้

หรอกว่ำที่ตนสำธยำยไปนั้น“ผิด”หรือ“ถูก”	แต่ก็ประมำทสำธยำย

	 จะด้วยควำมอวดดกีต็ำม	ด้วยควำมไม่เกรงกลวับำปกต็ำม	

หรอืด้วยควำมจ�ำเป็นกต็ำม	เมือ่พดูผิดจรงิ	กต้็อง“ได้บำป”จรงิ	ซึง่มนั

เป็น“กรรมที่เป็นอันท�ำ”	ใครท�ำ“บำป”ปุ๊บ	ก็“ได้บำป”ปั๊บเพรำะ

“กรรม”นั้นตน“ท�ำเอง”จริง	ด้วยอวิชชำหรือด้วยกิเลส

	 ซึ่งธรรมะขั้น“โพธิสัตวภูมิ”นี้เป็นโลกุตรธรรม	 ต้องคนผู้มี

ภมิูสงูจรงิผ่ำนควำมเป็นโพธสัิตว์ขัน้นัน้ๆแล้ว	จงึจะสำมำรถสำธยำย

ภูมิ“อจินไตย”แต่ละขั้นนั้นๆ	เป็นควำมรู้ได้

	 “อจินไตย”พระพุทธเจ้ำที่ตรัสไว้	ซึ่งได้แก่	๑.	พุทธวิสัยของ

พระพทุธเจ้ำ(พทุธวสิยะ)	๒.	ฌำนวสิยัของผูไ้ด้ฌำน(ฌำนวิสยะ)	๓.	วบิำก
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แห่งกรรม(กัมมวปิำโก)	๔.	ควำมคดิเรือ่งโลก(โลกจนิตำ)	จำกพระไตรปิฎก

เล่ม	๒๑	ข้อ	๗๗	

	 ในฉบับท่ีแล้ว	 เรำได้สำธยำยถึง	 ควำมเป็นโพธิสัตว์กัน 

“ภมูโิพธสิตัว์”นัน้เป็นภมูทิีม่“ีควำมตรัสรู”้คอื	ม“ีโพธ”ิไปตำมล�ำดบัๆ

ก็เป็นผู้“พ้นอจินไตย”ไปตำมล�ำดับ	ยกขั้น“พุทธวิสัย”ไว้เพียงอย่ำง

เดยีวเท่ำนัน้	ซึง่เป็น“ภมูสัิมมำสัมพทุธเจ้ำ”ทีพ่งึรูย้ิง่เองในพระองค์

เอง	 อันผู้ยัง“ไม่มีภูมินั้น”ย่อมมิบังอำจจะมีควำมเป็น“ปัจจัตตัง 

เวทิตัพโพวิญญูหิ”(ภำวะธรรมที่ผู้รู้รู้ได้เฉพำะตน)ได้เด็ดขำด

 นอกนัน้กเ็ป็น“ภมิูโพธสิตัว์”ต้ังแต่ข้ัน	“ฌำนวสิยัของผูไ้ด้ฌำน” 

เป็นต้นไป	ฌำนจึง“พ้นอจินไตย”ของโพธิสัตว์แต่ละข้ันก็สำมำรถ

สำธยำยควำมเป็น“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน”ตำมฐำนะของตนๆได้	

เท่ำภูมิตนมี	ซึ่ง“ฌำนพุทธ”นั้นมีในคน“ลืมตำ”ปกติ

	 “อจนิไตย	๑”	“พทุธวสัิย”ทีจ่�ำกดัเฉพำะพระพุทธเจ้ำเท่ำน้ัน	

เป็น“สพัพัญญตุญำณ”ซึง่ผูย้งัไม่มีภมู“ิสยมัภู”ย่อมเกนิกว่ำจะค้นลึก

นึกคิดเอำ“ควำมจริง”นั้นมำบอกใครได้	เพรำะไม่อยู่ใน“วิสัย”

	 “ควำมจริง”ที่เป็นโลกุตระแท้จริงนั้น	ผู้บรรลุ“ควำมจริงใน

โลกตุรธรรม”จริงด้วยตวัเองแท้ๆเท่ำนัน้	จงึจะกล่ำว“ควำมจริง”น้ัน

ได้จำก“ควำมจริง”เท่ำท่ีตนบรรลุเอง	เป็นอนัรบัรองได้ว่ำ“ถกูต้อง-

ตรงจริง”ตำมควำมจริง	ไม่ผิด

	 ไม่ว่ำจะเป็นอจินไตยขั้น“ฌำนวิสัย”ก็เท่ำที่“ตนเอง”บรรลุ 

“ฌำน”ระดับนั้นๆจริง	ผู้ไม่มี©“ฌำนพุทธ”จริงจึงพูดผิดทั้งนั้น

	 ซึ่งควำมเป็น“ฌำน”ของพุทธนี้ยังยำกมำกที่จะสำธยำย

ควำมเป็น“ฌำน”ให้ผูท้ีย่งัไม่สมัมำทฏิฐจิรงิเข้ำใจตรงแท้ตำมสภำวะ
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จริงของควำมเป็น“ฌำนของพุทธ”ได้อย่ำงครอบคลุมครบบริบูรณ	์

จนกระทั่งสัมบูรณ์

 “ฌำน”จงึมแีต่ทีท่�ำได้กนั“แบบโลกยีะ”เตม็สงัคมทัว่ไปซึง่ไม่ใช่ 

“สัมมำฌำน”ของพุทธ

	 เพรำะควำมเป็น“ฌำน”นีม้นัเป็น“วิสยั”	ทีส่ดุแห่งทีสุ่ดของ 

“สย�”(เอง,โดยตนเอง)จริงๆ

	 “ฌำน”ของพุทธจริงๆนั้นมันหมำยถึง“พลังงำนอุณหธำตุ” 

เป็น“ไฟกองใหญ่”มีฤทธ์ิเหนือกว่ำพลังงำน“ธำตุสสำร”และ“นำม

ธำตุขั้นโลกีย์”	อย่ำงวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)เกินคำด

	 ซึง่เป็น“พลงังำน”ทีม่ทีัง้ควำมเรว็ในกำรหมนุตวัรอบสงูและ

มีทั้งควำมแรงที่มีฤทธิ์สลำยธำตุจิตได้เยี่ยมยอด	จึงสำมำรถ“เผำ” 

หรือ“ก�ำจัดไฟธำตุ”อื่นที่เป็น“จิตนิยำม”คือ“ไฟรำคะ-ไฟโทสะ-ไฟ

โมหะ”	ให้ละลำยหำยสูญไปอย่ำงสิ้นซำกเกลี้ยงสนิทเด็ดขำดถำวร

ยั่งยืนตลอดกำลนิรันดรได้จริงๆ

	 แต่ผู้มีจริตสำยสมถะ	 ก็เอำภำษำค�ำว่ำ“ฌำน”ไปใช้ในเชิง 

“กำรเพ่ง-กำรกดข่ม”เท่ำนั้นในวิธีหลับตำเพ่งข่ม(meditation	 ซึ่งมิใช	่

supra-concentration)ด้วยพลังงำน“ข่มจิตสะกดจิต”ให้ยิ่งๆ	 กระทั่ง

แน่นแข็งนิ่งสนิท	ไม่เคลื่อน	ไม่ไหวติงส�ำเร็จ	ตนไม่รู้ตัวนำนสุดแสน

นำน	ถงึข้ันตน“จ�ำกำละ”ไม่ได้	จงึท�ำให้หลงว่ำ	นีค่อื	“นิรนัดร”	เพรำะ

มันนำนเกินกว่ำที่ตนจะระลึกนึกถึงหรือระลึกนึกค้นขึ้นมำได้

	 ซึ่งสัจจะของ“อัตตำ(ตัวตน)”แท้ๆนั้นผู้ยอมรับว่ำมี“อัตตำ” 

นิรันดรเป็นที่สุด	ก็คือ	ผู้ยังไม่มี“ปัญญำ”แบบพุทธสัมมำทิฏฐิ	ตำม

ที่สำธยำยมำ	 เป็นผู้ไม่พ้น“อวิชชำสวะ”หรือที่สุดจริงๆคือ	 ไม่พ้น 
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“อวิชชำนุสัย”สัมบูรณ์แท้

	 ยงัเป็นผู“้จ�ำนน”ต่อ“ภำวะท่ีมอัีตตำนรินัดร”อยูน่ัน่เอง	ตน

จึงต้อง“มีพระเจ้ำ”อันเป็น“เทฺว”ที่ตีไม่แตกอยู่นิรันดร	ก็จริง

 เพรำะเขำไม่มี“ทฤษฎีวิเศษ”(สัมมำทิฏฐิ)ที่สำมำรถก�ำจัด 

“อัตตำ	๓”แท้	เกล้ียงได้จริงอย่ำงเป็นล�ำดับละเอียดลออกระทั่ง 

“อนัตตำ(ไม่มีตัวตน)”เป็นท่ีสุดแห่งท่ีสุดได้เกลี้ยงส�ำเร็จแท้	จึงจ�ำนน

เป็น“เทวนิยม”ผู้มี“พระเจ้ำ”คือ“บรมอัตตำ(ปรมำตมัน)”อย่ำงที่มีกัน

นิรันดรนั้นแหละ	จึงเป็นศำสนำที่ไม่มี“นิพพำน”	ไม่มี“สูญ”

	 ควำมจ�ำนนเป็นผู้“มีอัตตำ”นิรันดรอยู่แท้จริง	 จึงเป็นกัน

ด้วยเหตุเช่นนี้เอง

	 เพรำะท่ีแท้นัน้สภำวะ“อตัตำ”นัน้ๆยงัไม่ได้ถกูก�ำจดัท�ำลำย	

ยงัไม่“สลำยสญูไป”หรือหำยไปจำกควำมเป็น“ตัวตน”นัน้ๆเดด็ขำด	

ตำมค�ำสอนของ“พระศำสดำ”ของตน	ที่มีเพียงเท่ำนั้น

	 “พระศำสดำ”คือ	มนษุย์นีแ่หละท่ีมตีวัตนจรงิ	เป็นผูป้ระกำศ

ค�ำสอนแก่มวลมนุษยโลก	 “พระศำสดำ”ทรงสอนให้“รู้”ได้เท่ำใด 

ผูไ้ด้รบัค�ำสอนจะปฏบิตับิรรลุผลได้สูงสุดก็เท่ำทีพ่ระศำสดำนัน้ทรง

สอนให้เท่ำนั้น	ตำม“ภูมิรู้”ของพระศำสดำนั้นๆ

	 “พระศำสดำ”ของพุทธคือ	พระพุทธเจ้ำ	 เป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง

แท้ๆที่ทรงประกำศ“ทฤษฎีวิเศษ”ของพระองค์แก่มนุษยโลก	 ให้

มนุษย์ทุกคนปฏิบัติบรรลุตำมได้	 กระท่ังสูงสุดก็สำมำรถบรรลุ

เท่ำกบั“พระศำสดำ”เป็นพระสัมมำสัมพทุธเจ้ำองค์ใดองค์หนึง่บ้ำง	

มนุษย์ทั้งหลำยจึงล้วนมีสิทธิ์เสรีภำพจะเป็นได้	ถ้ำสำมำรถจริง

	 มนุษย์ทุกคนจึงมีสิทธิ์เท่ำเทียมกันทุกคนที่จะพำกเพียร
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พยำยำมบ�ำเพ็ญบำรมีให้บรรลุควำมเป็น“พระศำสดำ”ของพุทธ 

ได้เป็น“พระพุทธเจ้ำ”พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในโลก	ไม่สงวนสิทธิ ์

ทกุคนมอิีสระเสรภีำพทีจ่ะบรรลเุป็น“พระศำสดำสัมมำสัมพทุธเจ้ำ” 

ได้	 ถ้ำหำกคนผู้นั้นพำกเพียรบ�ำเพ็ญตน	 สั่งสมบำรมีให้ถ้วนถึงจน

กระทัง่บรรล“ุพระอนตุตรสพัพญัญตุญำณสมัมำสัมพทุธเจ้ำ”ได้จริง	

กระท่ังสำมำรถบรรลุตำม“ทฤษฎีอันวิเศษ”(สัมมำทิฏฐิที่มีคุณวิเศษขั้น

อุตตริมนุสสธรรม)ของพระพุทธเจ้ำได้จริงแท้

	 ศำสนำท่ีไม่มี“ทฤษฎีวิเศษ”	คือ“สัมมำทิฏฐิ”เป็นต้นของ

พระพุทธเจ้ำ	จะไม่สำมำรถปฏิบัติบรรลุ“โลกุตรธรรม”ได้เป็นอันขำด

	 นั่นคือ	ถ้ำไม่มี“ทฤษฎีวิเศษ”คือ“สัมมำทิฏฐิ”	เช่นว่ำ	ไม่มี

ควำมรู้ขั้น“อำริยสัจ	๔”	 ไม่มี“สัมมำอำริยมรรค	อันมีองค์	๘”	 ไม่มี	

“โพชฌงค์	๗”	หรอืไม่มี“โพธปัิกขยิธรรม	๓๗”	ไม่มี“จรณะ	๑๕	วชิชำ	๘”	

ไม่มี“ไตรสิกขำ”	ตีไม่แตกแยก“เทฺว”ไม่ออก ฯลฯ

 กจ็ะไม่สำมำรถมีควำมรู้“ธรรมนยิำม	๕”	และไม่พ้น“อจนิไตย๔” 

แน่นอนเด็ดขำด	ก็“ดับอัตตำ”ของตนสิ้นหมดไม่ได้

	 “พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้ำ”นี้	เป็น	“อจินไตย”ที่ยกไว้	ซึ่ง

เกินกว่ำคนชั้นใดๆจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้บริบูรณ์สัมบูรณ์	 นอกจำก 

ผู้ที่เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเองทุกพระองค์เท่ำน้ัน	 จึงจะรู้จัก 

รู้แจ้งรู้จริง“พ้นอจินไตย”ขั้นสูงสุด	สุดๆกว่ำควำมสูงใดๆอีกแล้วนี้

	 แม้แต่“โพธิสัตว์”ระดับสูง	ขั้น	๙	ผู้มี	“ญำณ	 ๖๗”ที่ยังไม่มี 

“อนุตตริยะ	๖”	อันได้แก่

	 ๑.อินทริยปโรปริยัติญำณ(ญำณในควำมยิ่งและหย่อนของสัตว ์

ทั้งหลำย)	 ๒.	อำสยำนุสยญำณ(ญำณในฉันทะเป็นที่มำนอนแทนกิเลสอัน 
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นอนเนื่องของสัตว์ทั้งหลำย)	 ๓.	ยมกปำฏิหิรญำณ(ญำณในยมกปำฏิหำริย์) 

๔.	มหำกรุณำสมำปัตติญำณ	๕.	สัพพัญญุตญำณ	๖.	อนำวรณญำณ	

	 กค็อื	ผูย้งัไม่ม“ีพทุธวสิยัของพระพทุธเจ้ำ”ท่ีเป็น“อจนิไตย”	

ซึ่งพระโพธิสัตว์ก็จะต้องบ�ำเพ็ญสร้ำงบำรมีให้ครบ“อนุตตริยะ	๖	

ของพระพุทธเจ้ำ”นี้ให้เป็นที่สุดต่อไป

	 น่ันคอื	“อจินไตย”ขัน้“พทุธวิสัยของพระพทุธเจ้ำ”ทีเ่ป็นทีส่ดุ

แห่งสดุแล้ว	ในพทุธศำสนำ	เป็นสดุ“วสิยั”เฉพำะ“พระสมัมำสมัพทุธ-

เจ้ำเท่ำนั้นที่จะมีได้	ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์	จึงต้องยกไว้เป็นพิเศษตำมสัจจะ

ที่เป็นจริงของ“พุทธวิสัย”	ซึ่งสูงสุดแห่งที่สุด

 “อจนิไตย	๔”ท่ีเหลอื	ต้ังแต่“อจินไตย”ขัน้ที	่๓	ได้แก่	“ฌำนวสิยั

ของผู้ได้ฌำนโลกุตระ”ซึ่งเป็นแบบพุทธ	จึงเป็นของพระพุทธสำวก		

	 “ฌำนวิสัยของผู ้ได้ฌำนโลกุตระ”แบบพุทธน้ีแม้ผู ้เป็น 

ชำวพุทธแท้ๆที่เรียนรู้และปฏิบัติก็ยัง“พ้นอจินไตย”นี้ได้ไม่ง่ำยเลย 

ดังนั้น	 คนอื่นหรือชำวศำสนำอื่นก็ยิ่งหมดสิทธ์ิที่จะ“พ้นอจินไตย” 

ในควำมเป็น“ฌำน”	โลกุตระนี้	จึงเรื่องมิบังอำจ“คิดเอำ”เด็ดขำด	  

	 คนอืน่หรือศำสนำอืน่ก็มแีต่“ฌำน”ทีเ่ป็นแบบอ่ืนคอื	“ฌำน

โลกียะ”	ซ่ึงไม่ใช่“ฌำน”	แบบพุทธแน่นอน	เป็นแค่“ฌำน”สำมัญ

โลกียเ์ทฺวนิยมที่มีทั่วไป

 “ฌำนโลกยีะ”นัน้ใครๆได้ยนิได้ฟังพดูได้อธบิำยกพ็อรู้	ไม่ยำก	

หรือได้เห็นได้ท�ำตำมก็ท�ำตำมกันได้ง่ำยๆ	 ก็เห็น“หลับตำท�ำกันอยู่

เตม็โลก	ไอ้ทีใ่ห้เพ่งเข้ำไปในจติ-สะกดเข้ำไปในจติ	ให้จติไม่นกึไม่คดิ	

ให้จิตอยู่นิ่งๆ	อยู่เช่นนั้นให้ได้นำนๆ”	ไม่เห็นจะ“ลึกซึ้ง(คัมภีรำ)	เห็น

ตำมได้ยำก(ทุทฺทสำ)	ตรัสรู้ตำมได้ยำก(ทุรนุโพธำ)	สงบ(สงบอย่ำงพิเศษ) 
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ประณีต(ปณีตำ)	คำดคะเนเดำเอำไม่ได(้อตักกำวจรำ)	ละเอียด(นิปุณำ)	

รูไ้ด้เฉพำะบณัฑติ(ปัณฑติเวทนยีำ)	กนัตรงไหนเลย	“ฌำนโลกย์ี”ทีรู่จ้กั

กัน	ที่เชื่อถือกันทั่วไป

	 ใครฟังก็ไม่เห็นจะเข้ำใจยำกอะไร	และฝึกหัดท�ำตำมที่บอก	

ก็ไม่ใช่เรื่อง“ลึกซึ้ง(คัมภีรำ)	เห็นตำมได้ยำก(ทุทฺทสำ)	ตรัสรู้ตำมได้ยำก

(ทุรนุโพธำ)	สงบ(สันตำ)”	ซึ่งมันก็“สงบ”แบบโลกียะ	“มิติ”สำมัญ	ที่ไม่

เห็นว่ำ	 จะเป็น“มิติท่ีลึกซ้ึง”	 (คัมภีรำ)“เห็นตำมได้ยำก”(ทุทฺทสำ) 

“ตรัสรู้ตำมได้ยำก”(ทุรนุโพธำ)ตำมค�ำตรัสกันตรงไหน?	อย่ำงไร?

	 มันก็เป็นควำมหมำยทั่วๆไป	ที่อธิบำยกัน	นิยำมกัน	ซึ่งเป็น

ควำมหมำยของ“ฌำนโลกียะ”สำมัญ	 พูดกัน	 บอกกัน	 ก็สำมำรถ

จินตนำกำรตำมได้	 และปฏิบัติกันได้ทั่วไปด้วย	 ไม่เห็นจะมี“มิติ” 

ถึงขั้นที่จะเรียกได้ว่ำ“ลึกซึ้ง(คัมภีรำ)	 เห็นตำมได้ยำก(ทุทฺทสำ)	 ตรัสรู้

ตำมได้ยำก(ทุรนุโพธำ)”	 “สงบ”ท่ีจะเป็น“ควำมสงบถึงขั้นโลกุตระ” 

อะไรเลย	ไม่เห็นจะถึงกับเป็น“อจินตง-อจินไตย”กันตรงไหน

	 ลองฟังกันให้ดีๆ	พิจำรณำกันให้ชัดๆ

 ซ่ึง“ฌำนโลกียะ”หรือที่พูดกันทั่วไปว่ำ“ท�ำฌำน-ปฏิบัติฌำน” 

กันในสังคมคนทั่วไปนั้น	พูดกันง่ำยๆ	ว่ำ	“เพ่งเข้ำไปที่อะไรก็ได้	ให้

จิตมันนิ่ง	 ให้จิตมันหยุดคิดหยุดม่ีอำกำร	 ให้จิตมันอยู่เฉยๆ	 ไม่มี

อำรมณ์“นวิรณ์	๕	ให้ได้ขณะท่ีเพ่งท่ีสะกดจติๆไว้นัน้ๆ”	แบบนีแ้หละ

เรยีกว่ำ“ฌำนวสิยัของผูไ้ด้ฌำน”	ซึง่เป็นแบบโลกย์ี	เป็นแบบสำมญั

ทั่วไป	ที่เรียนกัน	ฝึกปฏิบัติกัน	ก็พื้นๆ	ตื้นๆ	ง่ำยๆ	ระนำบเดียว

 ค�ำว่ำ“ฌำน”เป็นภำษำที่ใช้เรียกภำวะควำมเป็นลักษณะของ 

“กำรกระท�ำใจในใจ(มนสิกำร)”ให้เกิดขึ้น	ผลส�ำเร็จของ“ฌำน”เรียกว่ำ 
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“เอกัคคตำ”	ซึ่ง“เอกัคคตำ”นี้แปลกันว่ำ	ควำมมีอำรมณ์เป็นหนึ่ง”	

	 และ“ควำมมอีำรมณ์เป็นหนึง่”นีเ้อง	ทีเ่ป็นควำมหมำยของ

ค�ำว่ำ“เอกัคคตำ”	จะต้องมี“ควำมเป็นหนึ่ง”อย่ำง“อัคคะ”ให้จริง

	 ค�ำว่ำ	“เอกัคคตำ”	คือ	เอก+อัคค+ตำ

 “เอก”หมำยถงึ	เป็นหนึง่	หรืออนัเดียว	ส่วน“อคัคะ”หมำยถึง 

เลิศ,สูงสุด,ยอดเยี่ยม

	 แต่“ฌำนโลกียะ”นัน้เป็น“อคัคะ”	หรอื	เลศิ,สงูสดุ,ยอดเยีย่ม	

กันอย่ำงไร?	ตรงไหน?

	 เพรำะถ้ำใครๆได้ฟังอธิบำยก็เห็นตำม(ทิฏฐิ)ได้	 แม้จะท�ำ 

ก็ท�ำได้ผลนิ่งสงบได้	 มันก็ง่ำยๆ	 ไม่เห็นจะ“ลึกซึ้ง(คัมภีรำ)”	มัน 

“เห็นตำมได้ยำก(ทุทฺทสำ)กันท่ีไหน,มันมีควำมตื่นรู ้(ชำคริยำ,โพธ)” 

หรือ“หลับ”กันแน่?	มันตรงตำมค�ำตรัส(พระไตรปิฎก	เล่ม	๙	ข้อ	๒๖,	 ๓๐,

๓๔,๓๘	ฯลฯ)	ว่ำ	ธรรมของพระองค์นัน้	“ลึกซ้ึง(คมัภรีำ)	เห็นตำมได้ยำก

(ททุทฺสำ)	ตรสัรูต้ำมได้ยำก(ทรุนโุพธำ)	สงบ(สงบแบบพเิศษ)	ประณตี(ปณ-ี

ตำ)	คำดคะเนเดำไม่ได้(อตักกำวจรำ)	ละเอยีด(นปิณุำ)	รู้ได้เฉพำะบณัฑติ

(ปัณฑิตเวทนียำ)	จริงๆเหรอ?”

	 ฉะนั้น	 ควำมรู้และกำรกระท�ำ“ฌำนโลกียะ”น้ี	ที่มันม ี

“อำรมณ์เป็นอันเดียว	 แบบมิติเดียวนี้	 จึงเป็นเรื่องต้ืนๆพื้นๆ	 รู้ได้

ง่ำยๆ	ท�ำกันได้ไม่ยำกอะไร	จึงรู้กันได้	มีกันได้ดำษดื่นแพร่หลำยอยู่

ทั่วไปครองโลกสำกลสำธำรณะ	ไม่ต้องอำศัย“ปัญญำ”แค่เฉโกก็รู้

	 แล้วมันจะ“อจินไตย”กันตรงไหน?

	 ถ้ำเทยีบระหว่ำง“ฌำนโลกีย์”กบั“ฌำนโลกตุระ”กจ็ะมีภำวะ

ควำมเป็นจริงหลำยๆนัย-หลำยๆมิติ-หลำยๆควำมสลับซับซ้อน-
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หลำยๆเชิงควำมลึก-หลำยๆควำมมำกเชิงชั้น-หลำยๆควำมยำก

ง่ำย-หลำยๆควำมเป็นระบบระเบยีบ	จะเห็นได้ชดัว่ำ“ฌำนโลกย์ี”ไม่ใช่

เรื่อง“อจินไตย”กันตรงไหนเลย	ไม่ใช่“วิสัย”ที่จะรู้ยำก-เป็นยำก

	 “ฌำนโลกียะ”สำมัญก็สำกลรู ้กันและท�ำกันอยู ่ตลอด 

กำลนำนนั้นจึงอย่ำหลงผิด	ว่ำฌำนโลกีย์มันเป็น“อจินไตย”	เพียงแต่

จะม“ีฌำนโลกย์ี”ได้กต้็องปฏบิตัใิห้เป็นให้ถงึ	ใช้ควำมพยำยำมหน่อย	

หรือใช้ควำมสำมำรถพอสมควรเท่ำนั้น	 ก็เป็นได้	 ท�ำได้	 	 ไม่ลึกซึ้ง 

ซบัซ้อนหมนุรอบเชิงซ้อน(ปฏนิสิสคัคะ	=ควำมสลบัซบัซ้อนยอกย้อนของกำร

เรยีนรูภ้ำวะจรงิด้วยกำร“สมัผสัรสสขุรสทกุข์”	แล้วปฏบิตัโิลกยีะให้เป็นโลกตุระ) 

ที่จะต้องใช้ทั้ง“ปัญญำ”	 ท้ังใช้กำรส�ำรอกกิเลสออกให้เกิดผลจริง	

ให้จติสะอำดอย่ำงหมดควำมเป็น“กำย”ทัง้หลำย(สงัขำรของควำมเป็น

ธรรม	๒	ที่เป็นโลกีย์)	และ“ดับ”ควำมเป็น“กำยคต(สิ่งที่ด�ำเนินไปในกำย)-

กำยกลิ(สิ่งที่เป็นโทษในกำยคือกิเลส)-กำยฑำห(ควำมเร่ำร้อนแห่งกำยคือ

ตณัหำ)-กำยตปน(กำรยังกำยให้เร่ำร้อน)-กำยทกุข(ควำมเป็นทกุข์ของรปูและ

นำม)-กำยทจุรติ-กำยทุฏฺฐลฺุล(ควำมประพฤตชิัว่หยำบทำงกำย)-กำยปโกป

(ควำมก�ำเรบิไปทำงผดิของกำย)-กำยวปิผฺนทฺน(ควำมด้ินรนทำงกำย)	เป็นต้น	

และยังมีอีกมำกมำยในควำมเป็น“กำย”ที่ยังไปในทำงบำป	ทำง

อกศุล	ทีจ่ะต้องก�ำจดั“ธรรมะ	๒”ให้เหลือหนึง่	หรอืเป็นหนึง่	คอืเป็น	

“เอกคัคตำ”	ต้องรู้ควำมเป็น“กำย”ให้สัมมำทิฏฐจิริงๆจึงจะพ้นทกุข์

	 หรือท�ำได้แล้ว	ท�ำบรรลุผลธรรมแล้ว	รูปนำมที่เหลือก็รวม

ตัวกันเป็น“กุศลจิต”เรียกว่ำ	กำยปัสสัทธิ(ควำมสงบจำกกิเลส	ดับกิเลส

ออกไปจำกจติได้	จติใจกส็งบ	กเ็หลอืรปูกบันำม(ธรรมะ	๒)ทีส่งบจำกกเิลสนัน่เอง	

“กำยปัสสทัธ”ินีจ้งึไม่ใช่หมำยเอำ“ร่ำงภำยนอกจติโน่นทีห่ยดุนิง่หรอืสงบ”	แต่มนั
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คือจิตแท้ๆที่สงบจำกกิเลสกันอย่ำงถูกตัวถูกตนของกิเลสจริงต่ำงหำก)

	 “กำยสงบหรือควำมสงบกำย”ทีเ่ป็นโลกตุระนีค้อื	กเิลสมนั

ออกไปจำกใจ	ใจจงึย่ิงสะอำดคล่องแคล่วปรำดเปรียวว่องไว(กำยปำ

คุญญตำ)	ใจผู้น้ีจึงบงกำร“กำยวำจำและใจเอง”ให้ท�ำงำนเก่งอย่ำง

คล่องแคล่วปรำดเปรียว	 มีสมรรถนะท�ำงำนได้ดีเยี่ยมเหมำะสม

เหมำะควรแก่งำนนั้นๆโดยจะใช้“สัปปุริสธรรม	๗	และมหำปเทส	๔” 

ชนิดที่รู ้จักรู้แจ้งรู้จริงท้ังภำยนอกและภำยในอย่ำงดีจริงๆ(กำย- 

กัมมัญญตำ)	ซึ่งแตกต่ำงจำก“กำยสงบ”ของโลกียะคนละขั้ว

 “กำยสงบ”ของโลกุตระจงึมใิช่แค่“ร่ำงภำยนอก”สงบ	นิง่ๆ	

แต่คือ“จิตสงบจำกกิเลส”จึงท�ำงำนได้ดียิ่ง ไม่ใช่“ยิ่งนิ่งแข็งทื่อ”

	 “ฌำนโลกุตระ”มีหลำกหลำย“มิติ”หมุนรอบเชิงซ้อนกัน

อย่ำงเป็นระบบระเบียบ	 ถ้ำหำกคนผู้ใดไม่มี“ปัญญำ”จริง	 จะไม่

สำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในควำมสลับซับซ้อนน้ีอย่ำงมีต้น-กลำง-

ปลำยเป็นระบบไปตำมล�ำดบัชนดิท่ีน่ำอศัจรรย์อย่ำงยิง่	ได้เลยเป็น

แน่แท้	จึงน่ำอัศจรรย์ยิ่งจริงๆ

 ส�ำหรับผูไ้ม่ม	ี“ปัญญำ”	ไม่ม“ีควำมรู้และควำมเป็นจริง”น้ีใน

ตนเองจริง	 ก็จะรู้สึกเข้ำใจยำก	 จะงงๆในควำมสลับซับซ้อนนั้น	

เพรำะมันจะมีควำมยอกย้อนสลับซับซ้อน	 บำงทีเหมือนเขำวงกต	

จึง“หลงวน”อยู่ใน“ฌำนโลกีย์”ออกไม่ได้

 ซึง่แท้จรงิ	โลกตุระนัน้จะสลับซบัซ้อนจรงิ	แต่วนอย่ำงม“ีรอบ” 

ของต้น-กลำง-ปลำยซับซ้อนย้อนกันไปมำอย่ำงเป็นระบบระเบียบ	

ซึ่งมันละเอียดลึกซึ้ง	มันเป็นเรื่อง“ทวนกระแสโลกีย์”(ปฏิโสตัง)	และ

ซบัซ้อนทีม่“ีกำรหกักลบัหรอืหวนกลบั(ปฏนิวิตัตต)ิ”	โดยเฉพำะม“ีกำร
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สลดัคนืหรือกำรสละท้ิง(ปฏนิสิสคัคะ)”ชนดิท่ีโลกยีะไม่ม	ีจงึคดิไม่ออก	

“ควำมรู้และควำมจริง”นี้ก็ขำดหำยไปในโลกโลกีย์	 “โลกียะรู้จัก 

รู้แจ้งสัจจะนี้ไม่ได้”	จึงเรียกว่ำ	“อจินไตย”จริงๆ

	 แต่“ฌำนโลกตุระ”น้ันผูป้ฏบิตัทิัง้รูท้ัง้ท�ำได้จริง	และมรีะบบ

ต้น-กลำง-ปลำยที่เป็นล�ำดับอย่ำงน่ำอัศจรรย์	 ตำมที่พระพุทธเจ้ำ 

ตรัสไว้ใน“ปหำรำทสูตร”(พระไตรปิฎกเล่ม	๒๓	ข้อ	๑๐๙) แม้จะสลับซับ-

ซ้อนยอกย้อนกี่“มิติ”ก็จะแยกมิติเหล่ำนั้นออก	 เห็นในควำมมีเหต ุ

มปัีจจัยทีเ่ป็น“ปัจจยำกำร”กนั	เช่น	รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิใน“ปฏิจจสมุปบำท”	

เป็นต้น	 หรือรู้จักรู้แจ้งในกระบวนกำรที่สลับซับซ้อนมีสัจจะย้อน

สภำพปฏิสัมพัทธ์กันอย่ำงสอดซ้อนกันไปมำของ“โพธิปักขิยธรรม	

๓๗”	เป็นต้น

	 “ฌำนโลกีย์”มันเรื่อง“มิติเดียว”ตื้นๆ	เหมือนเส้นตรง	ตรง

ดิ่งทื่อๆ	ไม่สลับซับซ้อน	ที่ละเอียดอ่อนสุขุมอะไรเลย

	 “ฌำนโลกีย์”จะไม่มีควำมเป็น“ปฏิ”อยู่ในกำรปฏิบัติ	 คือ 

จะไม่มปีฏสิมัพทัธ์	จะไม่มกีำรศกึษำสภำวะทวนไปทวนมำ	จะไม่รัูจกั

รู้แจ้งรู้จริงสภำพหมุนรอบเชิงซ้อน	เช่น	“ปฏิปัสสัทธิ”	ก็จะเข้ำใจ 

“ควำมสงบ”ที่มีสภำวะเป็น“ปฏิ”ไม่ได้

	 กล่ำวคือ	“ปัสสัทธิ”นั้นแปลว่ำ	ควำมสงบ	เมื่อผู้ปฏิบัติจน

กระทั่ง“กำยสงบที่เป็นธรรมขั้นโลกุตรผล”ได้จริง	 “กำยนั้นยิ่งจะมี

ควำมคล่องแคล่วว่องไวปรำดเปรียว”(กำยปำคุญญตำ,กำยกัมมัญญตำ) 

ฉะน้ีเองช่ือว่ำ	“กำยปัสสัทธ”ิ	หมำยเอำ“อำกำรของเจตสกิ	๓”แท้ๆ 

 นัน่ก็คอื	กำยคอืจติ	กำยคอืเจตสกิที	่“เจตสกิ”ตวัหนึง่“สงบไป” 

หรือ“ดับไป”	เจตสิกที่เหลือ	ที่มีอยู่ก็ยิ่ง“คล่องแคล่วว่องไว”
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	 ดังนั้น	เมื่อท�ำให้“กำยสงบ”ได้	ก็คือ“หมวดของจิต”อันเป็น 

“องค์ประชุมเจตสิก”	นั่นเองที่ยิ่ง“คล่องแคล่วว่องไวปรำดเปรียว”

	 ควำมเป็น“ปฏิ”(ทวนไปมำ)เช่นนี้	ใน“ฌำนโลกียะ”ไม่มี	มีแต ่

“ดิ่งไปทิศเดียว”	ไป	ๆ 	ๆ 	ๆ 	ฯลฯ	ไม่มี“ตัด”ไม่มี“ลด”

	 เช่น	กำรท�ำ“ฌำน”ของแบบโลกียะ	ก็คือ	สะกดจิตให้มัน 

“หยุดๆ-นิ่งๆ-ดับไปๆ-ไม่รับรู้อะไรเลย”	 เมื่อท�ำได้	ก็จะได้แต่“จิตที่

ถูกสะกด-ถูกหยุด-ถูกท�ำให้นิ่ง-ท�ำให้ดับไป	-ท�ำให้ไม่รับรู้อะไรเลย”	

กลำยเป็นคน“ท�ำธำตรุูข้องตนให้ไม่มีสมรรถนะ”	หรอืจติยิง่ไม่มปัีญญำ 

เจตสิกยิ่งเฉื่อยยิ่งไม่คล่องแคล่ว ยิ่งนิ่ง	ยิ่งจับตัวแข็ง

	 โดยพำกันหลงผิดว่ำ	กำรท�ำให้จติหยดุน่ิงได้น่ีแหละ	เมือ่จติ

หรือเจตสิกหยุดนิ่งลงไปได้แล้ว	จะมี“ปัญญำ”ผุดโผล่เกิดขึ้นมำเอง

	 เพรำะหลงผดิว่ำ	“กำรท�ำให้จติหยดุนิง่,เจตสิกไม่รบัรูอ้ะไร

ได้แล้ว”นี่แลเป็นกำรท�ำ“สมำธิ”ล่ะ	เมื่อจิตเป็น“สมำธิ”แล้วจะเกิด 

“ปัญญำ”โผล่ขึ้นมำได้เอง	ชนิดที่ไม่มี“เหตุแห่งกำรเกิดปัญญำ” 

ใด	ไม่มีที่มำที่ไปเลย	ทั้งๆที่ต้องมี“ปัญญำ”จึงจะช่วยให้เกิด“สมำธิ”

 กำรท�ำให้“จิตหยุดคิดปรุงแต่ง”แบบน้ีแหละ	มันไม่ใช่กำรท�ำ 

“อภิสังขำร”	มันจึงไม่เป็น“ปุญญำภิสังขำร”	ซึ่งเป็น“กำรปรุงแต่งจิต” 

ด้วยทฤษฎีวิเศษขั้นโลกุตระ	 อันมี“โพธิปักขิยธรรม	 ๓๗”บริบูรณ์	

จึงไม่เกิด“กำรช�ำระกิเลส”	ที่มีผลของ“บุญ”	ส�ำเร็จเป็นจริง

 เห็นได้ไหมว่ำ	 ที่อำตมำสำธยำยมำน้ี	 พูดถึงควำมเป็น 

“ฌำนโลกตุระ”	ทีส่ำมำรถ	“ช�ำระกเิลส”ได้นี	้มนัออกจะได้ฟังค�ำอธิบำย	

ท่ีเข้ำใจไม่ใช่เรือ่งพืน้ๆตืน้ๆ	ไม่ใช่เรือ่งระนำบชัน้เดียวเท่ำนัน้	ซึง่หำฟัง

กันไม่ได้ง่ำยๆ
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อาตมาก็ท�า“ฌานโลกีย์”มาหนักหนา

ท�า“เดรัจฉานวิชา-ไสยศาสตร์”

เสียเวลาไปกับโลกเขาตั้ง ๘ ปี 

ก็ไม่เห็นมันยากมันเย็นอะไร

ก็ท�าอย่างเขาได้ทั้งนั้น เป็นแต่เพียงว่า

เห็นว่า แค่ที่ลองดูมานั้น มันก็ชัดเจน

มันก็แค่นั้น จึงเลิกเด็ดขาดจาก“ฌานโลกีย์”
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	 มันต่ำงจำกที่ฟัง“ฌำนโลกียะ”กันเยอะ

 เรื่องของ“ฌำนโลกียะ”นั้นถ้ำได้ฟังค�ำอธิบำย	 ก็เข้ำใจได้

ง่ำยๆ	แม้จะเอำไปปฏิบัติก็ง่ำย	ไม่ยำกเย็นเกินไปแต่อย่ำงใด	สะกด

จิตมุ่งมั่นดิ่งเข้ำไปๆๆๆๆ	เท่ำนั้น	ก็ได้ผลแล้ว

	 แล้วมันจะเป็น“อจินไตย”อะไรกัน

	 แม้คนที่ยังมีกิเลสหนำอยู่ในใจเต็มกระบุงอยู่แท้ๆ	กำมก็ยัง

หนำ	โทสะก็ยังแรง	มำเรียนรู้ปฏิบัติให้เกิด“ฌำนโลกีย์”จริง	ก็ท�ำได้	

ม่ี“ฌำนโลกีย์”ได้	ไม่เห็นจะประหล่งประหลำดอะไร	วิเศษอะไรกัน

ตรงไหน?

	 ในช่วงท่ีอำตมำยังไม่ฟ้ืนตืน่จำกถูกอ�ำนำจโลกครอบง�ำเป็น 

“ลิงลมอมข้ำวพอง”	 อยู่นั้น	 อำตมำก็ท�ำ“ฌำนโลกีย์”มำหนักหนำ

ท�ำ“เดรัจฉำนวิชำ-ไสยศำสตร์”เสียเวลำไปกับโลกเขำตั้ง	 ๘	 ปี	

อำตมำก็ไม่เห็นมันยำกมันเย็นอะไร	ก็ท�ำอย่ำงเขำได้ทั้งนั้น	เป็นแต่

เพียงว่ำ	เหน็ว่ำ	แค่ทีไ่ด้ท�ำมำ	ลองดมูำนัน้	มนักช็ดัเจนในควำมเป็น

ไปได้เพียงพอแล้ว	มันก็แค่นั้น	จึงเลิกเด็ดขำดจำก“ฌำนโลกีย์”

	 เมื่อ“ตื่น”จำกลิงลมอมข้ำวพองก็หันทิศทำงมำสำธยำย 

เผยแพร่“ฌำนโลกุตระ”ตั้งแต่บัดนั้นมำจนกระทั่งวินำทีนี้

	 ซึ่งเห็นควำม“ยำก”สุดแสน“ยำก”เหลือเกิน	 ที่จะท�ำควำม

เข้ำใจในเรื่องของ“ฌำนโลกุตระ”และ“โลกุตรธรรม”กับชำวพุทธ

แท้ๆ	ทุกวันนี้		๔๐	กว่ำปีแล้วก็มีคนท�ำได้คือชำวอโศกอยู่เท่ำนี้

	 ซึ่ง“ฌำนวิสัยของผู ้ได ้ฌำนโลกุตระ”แบบพุทธน้ีเป็น 

“อจินไตย”จริงๆ	

	 “อจินไตย”พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำ	อันบุคคลไม่ควรคิด	เมื่อ
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บุคคลคิด	พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งควำมเป็นบ้ำ	เดือดร้อน	(พระไตรปิฎก	

เล่ม	๒๑	ข้อ	๗๗)

 ดงันัน้	จึงต้องรบัฟัง“ควำมรูเ้รือ่งฌำน”	โดยเฉพำะ“ฌำนวสิยั

ของผู้ได้ฌำนโลกุตระ”แบบพุทธจำกสัตบุรุษเท่ำนั้นจึงจะได้“ควำมรู้” 

อันเป็น“อจินไตย”ในควำมเป็น“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำนโลกุตระ” 

แบบพุทธแล้วจริง

	 หำไม่แล้ว	 “ควำมรู้”ในควำมเป็น“ฌำนโลกุตระ”ก็จะไม่มี

ทำงเกิดในคนผู้นั้นเลย

	 “ฌำนวิสัยของคนผู้ได้ฌำน”แบบพุทธน้ันเป็น“อจินไตย”	

หำกใครขืนคิดเอำเอง	 ระวังเถิด“พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งควำมเป็นบ้ำ	

เดือดร้อน”	ตำมที่พระพุทธเจ้ำตรัสแน่นอน	“บ้ำโลกีย์”ไง!

	 อำตมำพยำยำมอธิบำยสำธยำย“ฌำนโลกุตระ”มำต้ัง 

๔๗-๔๘	ปีเข้ำนี่แล้ว	จึงเห็นจริงๆว่ำ“ยำก”สุดแสนยำก

 แต่ถึงอย่ำงไร	อำตมำก็ต้องพูดต้องสำธยำย“ควำมจริง-

ควำมรู”้เร่ืองน้ีไปจนตำย	ตำยจำกชำตนิีแ้ล้ว	กจ็ะเกดิมำสำธยำยอกี

	 ผู้จะปฏิบัติให้เกิด“ฌำนโลกุตระ”ได้น้ัน	 ถ้ำขืนดันทุรังยัง 

“หลับตำ”ปฏิบัติกันอยู่	 ก็ได้แต่“ฌำนโลกียะ”ตำมท่ีอำฬำรดำบส	

หรอือุทกดำบส	หรือตำมควำมเป็น“ฌำน”ทีม่กีนัท�ำกนัอย่ำงสำมญั

ในโลก	มำแต่ไหนๆนั้นอยู่นั่นแหละ	ไม่มีทำงจะเป็น“ฌำนโลกุตระ” 

ที่เป็นของศำสนำพุทธได้เป็นอันขำด

	 เพรำะ“ฌำนวิสัย”ที่เป็นของพุทธนั้น	เป็น“อจินไตย”	เป็น 

“โลกุตระ”จริงๆ

	 จึงเป็น“ฌำน”ที่มันสุด“วิสัย”ของคนอื่นหรือศำสนำอื่น	ซึ่ง
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ผูไ้ม่มภีมู“ิพ้นอจนิไตย”ได้จรงิไม่สำมำรถ“เดำ”หรอื“คำดคะเน”เอำได้

(อตักกำวจรำ)เป็นเด็ดขำด	จึงเกินกว่ำลัทธิอื่นศำสนำอ่ืนหรือผู้มีแค ่

“ฌำนโลกีย์”จะคำดเดำ	จะนึกคะเนค�ำนวณเอำอย่ำงเป็นจริงได้

	 ขืนคิดไปก็“ศีรษะแตกเป็น	๗	เสี่ยง”	ไม่สำมำรถจะ“พ้น

อจนิไตย	๔”นีไ้ด้หรอก	ซึง่หมำยควำมว่ำ	คดิไปกต็ำยเปล่ำ	สญูเปล่ำ	

ไม่มีทำงบรรลุได้แน่ๆแท้ๆ	นั่นเอง

	 ต้องผู้ที่มีสัมมำทิฏฐิและสัมมำปฏิบัติกระทั่งเกิดควำมเป็น 

“ฌำนโลกุตระ”ชนิดท่ีเข้ำไปถึงขั้น“โอปปำติกโยนิ”ในจิตของผู้ม ี

“ฌำนเอง”(ฌำนิกะ)อย่ำงถูกตรงแน่แท้เท่ำนั้น	 จึงจะ“พ้นอจินไตย” 

ที่เกิด“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน(ฌำนวิสยะ)แบบพุทธ”กันจริงๆ

	 “ผู้ได้ฌำน”ที่เป็นแค่“ฌำนโลกียวิสัย”	 จึงคนละ“วิสัย” 

แน่นอน	ไม่ใช่“ฌำนโลกุตรวิสัย”เด็ดขำด	“วิสัย”นั้นมี“๒	วิสัย”

 เพรำะ“ฌำนโลกยีะ”กย่็อม“อำศยั”	ฌำนทีเ่ป็นโลกยีะมำเสมอ 

เน่ืองจำกทฏิฐิเป็นแบบโลกียะ	แม้เรียนรู้ฝึกฝนอบรมกย็งัเป็น“ทฏิฐิ

แบบโลกยีะ”แน่นอน	ผลทีไ่ด้ฌำน	กต้็องเป็น“ฌำนโลกยีะ”สัง่สมเจรญิ

ขึน้จนเป็น“นสิยั”	จนกระทัง่เป็น“วิสัย”จงึยิง่เป็น“ฌำนโลกยีวสิยั”	

จะเป็น“ฌำนโลกุตรวิสัย”	ได้อย่ำงไร	ใช่มั้ย?	เห็นชัดมั้ย?	

	 ผู้หลับตำสะกดจิตปฏิบัติจึงมีแต่“ฌำนโลกียวิสัย”เท่ำน้ัน	

เพรำะเชื้อของ“โลกุตระภูมิ”ไม่มี	 ยังไม่ได้“รับเช้ือ”ถ่ำยเชื้อมำเลย

แม้แค่จำกกำรได้ยินได้ฟัง“ทฤษฎีที่เป็นโลกุตรฌำน”จำก“สัตบุรุษ” 

หรอืผูม้“ีสมัมำทฏิฐ”ิกล่ำวให้ฟัง	เขำกย็งัไม่ได้ฟังเลย	เขำท�ำหหูนวกเอง

แล้วเขำผู้น้ีจะได้“เชื้อของฌำน”ที่จะ“กลำยโคตรหรือครอบโคตร

(โคตฺรภู)ข้ำมโคตรมำเป็นโลกุตรโคตร”ได้แบบไหน	อย่ำงไรกันล่ะ?
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 ทีน่่ำสงสำรอย่ำงย่ิงจริงๆกคื็อ	คนผูน้ั้นได้ยนิ“ทฤษฎ”ีจำกผูม้ ี

“สัมมำทิฏฐิ”แท้ๆ	ได้ฟังผู้เป็น“สัตบุรุษ”จริงๆ	แต่เขำไม่เชื่อ	เขำไม่

ยอมรบัเอำ“สัมมำทฏิฐ”ินัน้มำศกึษำฝึกฝนกนัจรงิๆจงัๆดูเลย	ด้วยซ�ำ้	

เขำจึง“อโยนิโสมนสิกำร”อยู่ตลอดไป

 เขำไม่มี“ปรโตโฆสะ”แท้จรงิ	เขำอำจจะฟัง	แต่เขำไม่เชือ่ว่ำ

ผู ้พูดนั้นเป็นสัตบุรุษจริง	 จึงฟังไปอย่ำงน้ันแหละ	 เขำจึงยัง 

“โยนิโสมนสิกำร”ไม่เป็น	 หรือยัง“ท�ำใจในใจของตน”ไม่สัมมำทิฏฐ	ิ

เขำก็ไม่มีสัมมำมรรค	ไม่มีสัมมำผลอะไรที่จะบรรลุแน่ๆ

	 เห็นไหมว่ำ	 ผู้จะ“กลำยโคตรหรือครอบโคตร(โคตฺรภู)ข้ำม

โคตรมำเป็นโลกตุรโคตร”นัน้มันไม่ใช่เรือ่งสำมัญของปถุชุนทีจ่ะเป็น

กนัได้ง่ำยๆ	มนัต้องได้รับสัมมำทิฏฐจิำกผู้มี“สมัมำทิฏฐิ”มำจรงิก่อน

จึงจะสำมำรถ“กลำยโคตรหรือครอบโคตร(โคตฺรภู)ข้ำมโคตรมำเป็น

โลกุตรโคตร”ได้ผลส�ำเร็จ	เป็นโคตร“อื่น(อัญญะ)”ได้แท้

	 ควำมเป็น“จิตนิยำม”มีกำร“ข้ำมโคตร”	 จำก“โลกียโคตร” 

มำเป็น“โลกตุรโคตร”ได้	ด้วยกำรเริม่ได้รบั“ทฏิฐ”ิทีเ่ป็น“สมัมำทฏิฐ”ิ	

จำกสตับรุษุหรอืจำกพระพทุธเจ้ำองค์ใดองค์หน่ึงโดยตรง	แล้วจึงน�ำ

มำปฏบิตัหิรอื“กระท�ำ”(กรรม)นัน่เอง	ต้องเป็น“สัมมำปฏบิตั”ิด้วยนะ	

จึงจะเกิดแรงเคลื่อนหรือพลังงำนไปตำม“กรรม”ที่ได้กระท�ำสั่งสม

ถึงขีดถึงขั้นของมันจริง	 จึงจะสำมำรถ“เปลี่ยนโคตร”จำกโคตร

เดิม“โลกียะ”มำเป็น“โลกุตระ”ได้

	 น่ันคอื	ผูน้ัน้ต้องม“ีสัจจญำณ”ท่ีเป็นท้ังภำยนอกคอื“สมมตุิ

สัจจะ”และท้ังภำยในคือ“ปรมัตถสัจจะ”อย่ำงถูกต้องสัมมำทิฏฐิ

เป็น“ธรรมะ	๒”	และต้อง“สัมมำปฏิบัติ”แท้ด้วย	จึงจะเกิด“กิจจญำณ” 
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ได้ไปตำมล�ำดับ	จนกว่ำจะ“จบกิจ”ก็จะมี“กตญำณ”ตัดสินจบ

 กำรสะสมดังสำธยำยนีจึ้งจะเป็น“กำรสะสมวสิยัโลกตุรธรรม” 

ที่ได้กระท�ำ“พลังงำนจิตนิยำมนั้นๆ”เจริญพัฒนำ“เชื้อพันธุ์”ด้วย 

“กรรม”มำตำมล�ำดับ

	 มิใช่“กำรสะสมวิสัยโลกียธรรม”เลย

	 มันคนละขั้วคนละทิศกันแท้ๆ

	 สรุปกันลงไปชัดๆได้แล้วมั้ย	ว่ำ		“ฌำนโลกียวิสัย”นั้น	มิใช่

วิสัยของผู้มี“ฌำนโลกุตรวิสัย”เลย	ด้วยประกำรอย่ำงนี้

	 “อจนิไตย”ในเร่ือง“ฌำนวิสัยของผูไ้ด้ฌำน”(ฌำนวิสยะ)จงึมี

นัยส�ำคัญที่ต่ำงกันฉะนี้

	 “อจนิไตย”รองลงมำจำก“พุทธวสิยั”	คือ	“ฌำนวสัิย”จงึเป็น 

“อจินไตย”	ก็ฉะนี้ๆ	ผู้อยู่ใน“วิสัย”จึงจะพูดถึงได้

	 ดังนั้น	 “ฌำนวิสัย”ของพุทธ	 ซึ่งเป็น“วิสัยโลกุตรธรรม”	

เป็น“อุตตริมนุสสธรรม”แท้ๆ	จึงไม่ใช่เรื่องจะเอำไปพูดสำธยำยกัน

ได้ง่ำยๆ	ถ้ำแม้นไม่เป็นผู้มี“ฌำน”ที่สัมมำปฏิเวธในตนจริง	ผู้พูดนั้น

ก็จะพล่อย	หรือคะนองปำกอย่ำงที่เห็นที่เป็นอยู่

	 ระวังๆกันเถอะ!		นั่น..นรกนะ!		ขอบอก

	 “ฌำนวิสัย”นี้ จึงเป็น“อจินไตย”สูงสุดส�ำหรับ“วิสัย” 

ทัง้หลำยของสำวกภมิู	ยกเว้น	“พทุธวสิยั”เท่ำนัน้ทีต้่องยกไว้เป็นทีส่งู

ที่สุดแห่งที่สุดใน“อจินไตย”ทั้ง	๔	ที่ประชำชนคนเรำทั้งหลำยจะไม่

พึงอำจเอื้อมไปแตะต้อง“วิสัย”ที่ตนยังไม่ถึง“ภูมิ”นั้นๆ

	 “ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน(ฌำนวิสยะ)”ขอพูดแค่น้ีก่อน	 ยังมี

นัยส�ำคัญที่จะสำธยำยอีก
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	 พทุธสำวกนัน้ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะบังอำจไป	ละลำบละล้วง“อจนิไตย” 

ขั้นพุทธวิสัยที่เป็น“สยัมภู”เด็ดขำด

	 แม้“ฌำนวิสัย”ก็เถอะ	 ผู้ยังไม่“สัมมำทิฏฐิ”ใน“ฌำนวิสัย” 

ที่เป็นแบบพุทธจริงจึงพูดกัน	อธิบำยกันอย่ำงอวดดี	ก็ได้นรกแน่!

	 แต่ถ้ำ“หลงผิด”จริงๆ	คือผู้นั้นแน่ใจ	 ซื่อตรงในใจแท้ๆว่ำ	

“อย่ำงนี้เป็นฌำนของพุทธ”จริงๆ	แล้วก็สำธยำย“ควำมเป็นฌำน”	

นั้นไปอย่ำงไม่มีสำเถยยจิตแอบแฝงใดเลย	ก็แล้วไป

 ยงั“ไม่มีสำเถยยจติ”	ไม่ถอืว่ำเป็น“อำบัต”ิ	แต่ก็ม“ีอกศุลวบิำก” 

ตำมสัจจะของกำรแสดงออกนั้นๆว่ำ	ท�ำให้เกิดกระทบเป็นควำม

เสื่อมเสียแก่ศำสนำจริง	 แก่สังคมหรือบุคคลจริงมำกน้อยเท่ำใดก็

มี“อกุศลวิบำก”อยู่แท้	เท่ำนั้นๆ	เพียงแต่น้อยกว่ำผู้มีสำเถยยจิต

	 อำตมำก็มีภมูรู้ิเร่ือง“กรรมวิบำก”ได้แค่ตำมภมูขิองอำตมำ	

ก็ตำมขั้นฐำนะ“โพธิสัตววิสัย”ของอำตมำเท่ำที่มีจริง	 จึงสำธยำย

เท่ำที่เห็นว่ำควรตำมภูมิมำตลอดท่ีท�ำงำนด้ำนศำสนำมำ	 ก็อย่ำ

เลียนแบบเป็นอันขำด

          (จบฉบับที่  ๓๒๗)
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ฉบับที่ ๓๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

	 ฉบับที่แล้ว	๓๒๗	เรำได้พูดถึงควำมเป็น“อจินไตย”ซึ่งมี	๔	

ประกำรไปแล้วบ้ำง	 โดยเฉพำะได้สำธยำยถึงควำมเป็น“ฌำนวิสัย

ของผู้ได้ฌำนโลกุตระ”	อันเป็นของพุทธ

	 ซึ่งผู้จะปฏิบัติ“ท�ำใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนจนบรรลุควำม

เป็น“ฌำน”แบบพทุธอันเป็น“โลกุตระ”ได้จริงนัน้	ต้องได้ฟังค�ำอธบิำย

ของ“สัตบุรุษ”แท้จริงก่อน	ปุถุชนไม่มีสิทธิ์รู้ได้เอง

 ผู ้ไม่ใช่“สัตบุรุษ”จริง	คือผู ้ไม่มี“ฌำนวิสัยของผู ้ได้ฌำน

โลกุตระ”	จะพูดจะอธิบำยอย่ำงไร	ก็เป็น“กำรเก็งหำควำมจริง”ทั้งสิ้น

ไม่ใช่กำรกล่ำวจำก“ควำมเป็นฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำนโลกุตระ”จริงเลย

	 จึงเป็นแค่“ตรรกะ”เท่ำนั้น

	 ผู้ที่สำธยำยควำมเป็น“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำนโลกุตระ” 

ถ้ำไม่ใช่“สัตบุรุษ”คือยังไม่มีควำมเป็น“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน

โลกตุระ”	จรงิ	จงึเสีย่งต่อ“บำป”มำก	เพรำะกำรพดูผดิเพีย้นไปจำก 

“ควำมเป็นฌำนโลกุตระ”นั้นมัน“บำป”	ท�ำให้“โลกุตรธรรม”ของ 

พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำผิดเพีย้นไป	มนัก็เท่ำกบัท�ำลำยจำกสจัจะของ

พระพุทธเจ้ำ	เพรำะ“ฌำน”ของพุทธเป็นอุตตริมนุสสธรรม

 ดังนั้น	 หำกผู้ใดสำธยำยธรรมแล้วอ้ำงว่ำที่ตนพูดนี้เป็น

ธรรมะของพระพทุธเจ้ำ	แต่แท้จรงิผดิเพีย้นไปจำกของพระพุทธเจ้ำ 

ผู้นั้นก็ฉุดให้ศำสนำพุทธตกต�่ำลงไปจำกสัจจะของพระพุทธเจ้ำ	
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เพรำะควำมถูกตอ้งถูกท�ำลำยไปๆๆๆ	เทำ่ทีผู่น้ั้นพูดผิดเพีย้นทุกครัง้ 

 ทกุครัง้ทีผู่น้ัน้ประกำศค�ำพูดผิดเพ้ียน	นัน้ออกไปสูส่ำธำรณชน	

ก็เป็นกำรท�ำลำยศำสนำพุทธแท้ๆ	จึงเป็นบำปทุกครั้งไป

	 หำกจะพูดต้องท่องจ�ำทุกค�ำควำมที่ตรงกับค�ำพูดอธิบำย

ของพระพุทธเจ้ำจริงๆ	ก็พอจะรอดตัวได้

	 เพรำะฉะนั้น	ถ้ำตนไม่ใช่สัตบุรุษหรือผู ้ที่พูดสัจจะของ

พระพุทธเจำ้ได้ถูกตรงจริง	 ก็อย่ำเสี่ยงเลย	 “กรรมเป็นอันท�ำ”นะ!	

ขอบอก

 ท�ำผดิเพีย้นแล้วจะบอกว่ำไม่ได้ท�ำนัน้	มันไม่พ้นบำปไปได้นะ!!!

	 ผู้เป็น“สัตบุรุษ”คือผู้มี“สยัง	อภิญญำ”	คือผู้มี“ควำมรู้ยิ่งที่

เป็นโลกุตรธรรม”นั้นๆจริง

	 นัน่คอื	เร่ิมจำกผู้นัน้สำมำรถม“ีปัญญำหรอืญำณ”	ญำณตวั

แรกนี้ก็คือ	“อัญญธำตุ”	หย่ังรู้ได้ถูกต้องแท้จริงว่ำ	 นี่คือ“สัจจะ” 

อันเป็น“โลกุตรธรรม”ของพระพุทธเจ้ำแท้จริง	 โดยมี“พลังงำนจิต

ที่เจริญเป็นอัญญธำตุ”	ขึ้นในจิตแน่แท้	มิใช่สุ่มเสี่ยงโมเมหรือคำดเดำ

	 แต่เป็น	สยังปส	=	จิตผู้นี้มีอัญญะเกิด

	 กว่ำจะมีภมูถิงึขัน้“สย�(สยงั)”	มนัต้องผ่ำนภำวะน้ันๆ	“อำสยัง

(อำศัย)”ภำวะนั้น	เป็นอยู่ประพฤติได้สะสมขึ้นจนเป็น“นิสสยัง(นิสฺสย	

=ควำมประพฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดำน)”	แล้วจึงจะเพิ่มภูมิถึงขั้น“วิสัย”	

ต้องผ่ำน“สยงั”ตำมทีย่กมำยืนยันคร่ำวๆข้ำงบนนัน้จรงิ	ซึง่“พทุธวสิยั” 

สูงสุดก็“สยัมภู”	สูงท่ีสุดแห่งที่สุดขั้น“ผู้เป็นเอง,	 เป็นเจ้ำของเอง”	

ไม่มีใครเทยีบได้	นัน่คอื	“พทุธวิสัย”	ทีย่กไว้สูงสดุเป็นทีส่ดุ	รูย้ิง่เป็น

ยิ่งมียิ่งเฉพำะพระพุทธเจ้ำเท่ำนั้น
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	 ดังนั้น	 “ฌำนวิสัย”จึงเป็น“ฌำน”ที่ผู้นั้นต้อง“มีเองในตน-

เป็นของตนแล้ว”เพรำะ

	 สยังวร	=	เป็นผู้เลือกเอง

	 สยังกร	=	ผู้ท�ำเอง

	 สยังชำต	=	เกิดจำกตนเอง

	 สยังกต	=	ท�ำได้ด้วยตนเองแล้ว

	 สยังปภ	=	รุ่งเรืองจนเกิดรัศมีในตนเอง

	 “ฌำน”จึงเป็น“วิสัย”	 ไม่ใช่แค่“นิสัย”เท่ำนั้น	 ซึ่งหำกเป็น 

“อนุสัย”ของผู้“อวิชชำ”ก็คือ	“ควำมไม่รู้”ของผู้นั้น	ก็นอนเนื่องฝัง

ลึกแน่นอยู่ก้นบึ้งของจิตตนเอง	เป็น“สยัง”ชนิดอวิชชำนั่นเอง

	 เป็นแค่“ฌำนโลกีย์”อยู่ตลอดไป

 แต่ถ้ำเป็นผูม้“ีวชิชำ”	กค็อื	“ควำมรู”้ของผูน้ัน้ได้ท�ำให้ตนเอง 

“ต่ืน”(ชำคร,โพธ)ขึน้จำก“ควำมหลบัใหลอยูใ่นโลกย์ี,ควำมหลงงมงำย

อยู่กับควำมเป็นโลก”ได้จริง	แล้วเจริญขึ้นๆๆไปตำมขั้น	ตำมล�ำดับ	

เป็นโสดำบัน-สกิทำคำมี-อนำคำมี-อรหันต์	เป็นต้น

	 “ผู้มีธรรมเครื่องตื่น(โพธ)”หรือผู้มี“ควำมตื่น(ชำครณ)”	ก็คือ	

ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะปัญญำ	 หรือผู้มี“อัญญำ(ควำมรู้ท่ีเป็นโลกุตระ)” 

ตืน่จำกควำมเป็นคนผูห้ลงงมงำยอยู่กบั“โลกีย์”มำยำวนำน	เพรำะใน 

“สยหรือสยัง”ซ่ึงหมำยถึง“อันใด(ย)ของตน(ส)”ที่เป็น“ควำมหลง

งมงำย”อยู่กับ“โลกียธรรม”ทั้งหลำย	 ได้ถูก	 “พลังงำนอุณหธำตุ

(ฌำน)”เผำท�ำลำยลงแท้	จริง	โดยอำศัย“ควำมรู(้วิชชำ)หรือปัญญำ”	

ของตนที่มีจริงนั้นๆ	ที่เกิดจริงเป็นจริงแล้ว

	 จึงเป็น“ผูต้ืน่ตวัรู้ทนัควำมโง่งมมดืมวัเมำของตน	ทีห่ลงอยู่
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กบัโลกยีธรรม(ลำภยศสรรเสรญิสขุ)”	แต่เพรำะม“ีอญัญำหรอืปัญญำ”	

ฤทธิ์ของ“อัญญำหรือปัญญำ”นี้มีอ�ำนำจเป็น“ฌำนโลกุตระ”คือ	

พลงังำนไฟวเิศษทีเ่ป็นไฟกองใหญ่เป็น“พลังงำนอณุหธำต”ุทีม่ฤีทธิ์

มีประสิทธิภำพสำมำรถปรำบ“ไฟรำคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะ”ลงได้

ส�ำเร็จเด็ดขำดแน่แท้

	 “ฌำนโลกุตระ”จึงท�ำกำร“เผำ”รำคะ-โทสะ-โมหะ	 หรือ 

“ท�ำกำรสลำย”ให้กิเลสทั้งหลำยนั้นจำงคลำย	พร่องไป	หมดไป	ดับ

สิ้นไปตำมล�ำดับ	 ตำม“ปัญญำ”ของแต่ละคนที่มี	 อ�ำนำจมีฤทธิ์แรง

ของ“ควำมรูข้ัน้ปัญญำ”นัน้จรงิๆ	ผูม้จีรงิจงึท�ำได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

อันประจักษ์สิทธิ์	เป็นกำรท�ำให้ก้อนกิเลสสลำยตัว	ตัวตนของกิเลส

ละลำยไป	กระทั่งหมดสิ้นเกลี้ยงกองกิเลส-ก้อนกิเลสนั้นๆไป

	 ซึ่งไม่ใช่“กำรกด-กำรข่ม-กำรอัดแน่นเข้ำไปๆ-กำรเพ่งนิ่ง

ให้หยุดแช่แข็ง”	 ให้มันยิ่งเป็น“ก้อนแข็ง”	 ถ้ำอย่ำงนั้นมันยิ่งท�ำให้

กิเลสแนบแน่น	เนียนนิ่ง	ผนึกกันเข้ำไปต่ำงหำก

	 กิเลสมันจะถูกขัดเกลำ	 ถูกเผำผลำญ	 ถูกสลำยตัวไป	 กัน

ตรงไหน?	อย่ำงไร?	ถ้ำท�ำกันแบบนั้น

	 ในเม่ือ“ฌำนโลกีย์”นั้นมันไม่เป็น“ไฟกองใหญ่ที่มีฤทธ์ิ” 

สลำยอะไรลงไปได้เลย	มันมีแต่นิ่งเย็น	แน่นแข็งตัว	หยุดท�ำงำน

 แต่“ฌำนโลกุตระ”นั้นมันยิ่งท�ำให้“ก้อนกิเลสหรือกองกิเลส” 

ถูกละลำยตัว	 แตกตัว	 สลำยออกทีละส่วน	 ทีละชิ้น	 ซึ่งมันลดละ 

จำงคลำย	 จนหำยไป	 จนกระทั่งหมดสิ้นเกลี้ยง“ตัวตนของกิเลส” 

ไปบริบูรณ์สนิท

 มนัคนละอย่ำง	คนละวธิที�ำ	คนละเหตคุนละผล	กนัเลย	ทัง้เหต ุ
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ทั้งผล	จึงต่ำงกันแท้

	 เช่น	ตัวอย่ำงจำก	น.ส.พ.ไทยโพสต์	แทบลอยด์	ฉบับ	วันที่	

๑๗-๒๓	ก.ย.๒๕๖๐	ข้อเขียนของ	อ.บูรพำ	ผดุงไทย	หน้ำ	๘	คอลัมน ์

“สมำธิชำวบ้ำน”	เรื่อง“จิตที่เป็นสมำธิ”	มีว่ำ

 “จิตที่เป็นสมำธินั้นเรำจะทรำบได้อย่ำงไร	ก็ให้ลองสังเกตด ู

ถ้ำเรำปฏิบัติสมำธิแล้ว[สมำธิของ	 อ.บูรพำนี้หลับตำท�ำนะ	:	โพธิรักษ์] 

ท�ำมันไปนำนๆให้จิตอยู่กับเครื่องรู้	เช่น	อยู่กับลมหำยใจ	ถ้ำเรำอยู่กับ

ลมหำยใจจนจิตกับลมหำยใจไม่พรำกจำกกัน	และเป็นอันหน่ึง 

อันเดียวกัน	จิตเป็นลม	 ลมเป็นจิต	เหมือนคนเพ่งไฟก็เพ่งไป	จนจิต

เป็นไฟ	ไฟเป็นจิต	เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	รวมกันเป็นหนึ่งเสร็จได ้

	 ช่วงขณะนัน้ควำมคดิมนัจะน้อยลงจนจติแยกเป็นอิสระจำก

ควำมคิด	ภำพนิมิตกสิณก็บำงลง	ใส	บำงลง		 เบำลง	 ส�ำหรับคนที่ 

ดูลมหำยใจ	 ลมหำยใจก็เบำลง	จำงลง	จนกระทั่งลมหำยใจๆ	ภำพ

นมิิตกสณิกเ็ช่นเดยีวกนัมนัชดัแล้วกเ็บำลงๆ	จนนมิิตกสณิมนัหำยไป 

ร่ำงกำยตวัตนกเ็บำหำยไป	ควำมคดิกห็ำยไป	ตรงน้ีเป็นลักษณะของ

กำรภำวนำ	 แล้วไปพบจิตเดิมแท้จึงมีอำกำรแบบนี้	 กำยกับจิตมัน

เป็นอิสระต่อกัน

 ในช่วงแรกก่อนจะถงึจดุน้ี	ไม่ว่ำเป็นกรรมฐำนหรือกสิณ	กำร

ปฏิบัติเบื้องต้นสิ่งที่เรำใช้เป็นอุบำยมันจะชัดขึ้น	 ภำพกสิณก็ชัดขึ้น 

ลมหำยใจกช็ดัขึน้ก่อน	แต่หลังท่ีมนัชัดท่ีสุดแล้วกรรมฐำนมนัจะเริม่

เปลี่ยนแปลง	เช่น	นิมิตกสิณเนี่ย	ตอนแรกมันจะชัดขึ้น	ชัดยิ่งกว่ำ

ลืมตำเห็นเสียอีก	 สำมำรถจะเรียกนิมิตให้เข้ำมำใกล้	 ให้ถอยหลัง	

หรือขยำยให้ใหญ่	หรือย่อส่วนก็ได้	จะให้หมุนซ้ำยหมุนขวำได้	ตอน
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นี้นิมิตภำพจะคมชัดมำก	ชัดกว่ำตำเห็น	[โพธิรักษ์ขออธิบำยแทรกตรงนี้

นดิ	:	นีค่อื	มำยำกลของ“มโนมยอตัตำ”	ทีผู่ไ้ม่มภีมูริูค้วำมเป็นอตัตำก็จะงมงำยอยู่

กับ“มำยำกล”แปลกพิลึกนี้	อยู่เช่นนี้เอง]

	 [อ่ำนต่อของ	อ.บรูพำ...]	พอจำกนัน้แล้ว	พอมนัได้ทีข่องมนัแล้ว

ก็จะเริ่มบำงลงๆ	 แล้วภำพนิมิตนั้นมันก็จะหำยไป	 ลมหำยใจมันก็

บำงลงๆ	จนมันหำยไปในที่สุด

	 นี่เป็นลักษณะของกำรได้สมำธิจิต	...”

 “ฌำนโลกย์ี”กห็ลง“มโนมยอตัตำ”กันอยูแ่บบนีแ้ล“มำยำกล” 

แบบนี	้อำตมำก็เล่นมำแล้วท้ังนัน้	ก็อย่ำงนีแ้หละ	ผูย้งัอวชิชำกห็ลง

อยู	่เพรำะอำจำรย์ทำงโลกย์ีทัง้หลำยเขำกจ็ะเล่ำต่อๆกนัมำอย่ำงนี้

ทั้งนั้นแหละ

	 “โลกยีฌำน	หรือโลกียสมำธท่ีิหลับตำปฏบิตักินักเ็ป็นเช่นนี้

กนัทัง้น้ัน	เล่นกับ“มโนมยอตัตำ(ควำมปรำกฏให้เหน็ทีส่�ำเรจ็ด้วยจติตนเอง

นมิติขึน้มำหลงว่ำมจีรงิเป็นของจรงิเอง)”	เหน็เป็นจรงิเป็นจงั	งมจมอยูก่บั

ภำวะพวกนี้แหละ

	 สมยัทีอ่ำตมำเล่นไสยศำสตร์อยู่	คือ	ตอนทีย่งัหลงงมอยูก่บั

เดรจัฉำนวชิำ	ตอนเป็นฆรำวำสท่ีเล่นมวัเมำอยู	่๘	ปี	กร็ู	้กเ็ห็น	กเ็ป็น

เช่นนี	้ไม่เหน็จะแปลกอะไร	เพรำะมนัเป็นเรือ่งของสำมญัโลกยีธรรม	

มนักไ็ด้อย่ำงนี	้จะประหลำดอะไรกนั	คนทีฝึ่กเอำอย่ำงน้ีจนสำมำรถ	

ก็ท�ำได้	คนท�ำได้ก็เก่ง	ก็เป็นเรื่องสำมัญที่ใครก็รู้ก็เห็น	ก็เป็นอย่ำงที่

อ.บูรพำ	เขียนเล่ำกันนี้แหละ	อำตมำในช่วงท่ี่เล่นแบบนีอ้ยู่ก็เห็น	ก็รู้

กนัอย่ำงนี	้มนัก็โลกียสำมญั	รู้ๆกันเกล่ือนดำษดืน่	ทีท่�ำกนัได้	แปลก

อะไร	ถ้ำใครพำกเพียรปฏิบัติก็จะเกิด“แบบนี้”ได้ทั้งนั้น	อำตมำขอ 
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รับรองว่ำ	เป็นได้จริง	เพรำะอำตมำก็ท�ำมำกับตนเองมำแล้ว	ท�ำได้

อย่ำงที่	อ.บูรพำว่ำนี้	มำจริงๆ

	 แต่มันไม่ใช่กำรเรียนรู้กิเลส	จำก“กำยในกำย”หรือจำก 

“จติในจติ”	หรือจำก“เวทนำในเวทนำ”	ซึง่เป็น“ธรรมในธรรม”ตำม

ค�ำตรัสสอนของพระพุทธเจ้ำ	มันไปเล่นอยู่กับ“ควำมเก่ง”พิลึกๆ 

ที่คนธรรมดำเขำไม่รู้ไม่เห็นตำมด้วย	 คนส่วนใหญ่เขำท�ำกันไม่ได ้

กเ็ท่ำน้ันเองเขำก็รู้สึก“ท่ึง”	อย่ำงอำตมำท�ำได้	กร็ูด้ว่ีำ	อะไรคอือะไร

ชดัเจน	แต่	อ.บูรพำ	ยงัติดยงัยดึอย่ำงนัน้อยู	่กจ็มอยูก่บัอย่ำงนัน้ไม่เลกิ

	 “ฌำน”ของ	อ.บรูพำ	มนัไม่ได้ไปท�ำงำน	หรือท�ำหน้ำท่ี“เผำ” 

กเิลสกนัเลย	เพรำะฌำนไม่ได้เป็น“อณุหธำตุ”ท่ีมธีรรมฤทธิส์ำมำรถ

ก�ำจัดกิเลส	 แต่มันยังเป็นแค่“นักมำยำกล”ที่ตนเล่นเองหลงว่ำ 

ตนเก่งเอง	 สนุกเอง	 หลอกผู้อื่นที่อวิชชำให้หลงตำมอยู่	 จึงเรียก 

ควำมสำมำรถชนิดนี้ว่ำ	“มำยำกล”

	 เพรำะมันยังเป็นแค่“มโนมยอัตตำ”อยู่	 ยังไม่“พ้นไปจำก

ควำมเป็นอัตตำ”ที่เป็น“มโนมยอัตตำ”ตำมที่	อ.บูรพำติดยึดเห็น 

เป็นจริงเป็นจัง	 ก็คือ	 ยังไม่ยอมปล่อยวำง“มโนมยอัตตำ”ชนิดท่ี 

อ.บูรพำ	ยังเป็นยังมีอยู่นี่ไง!

 ถ้ำแม้น	อ.บูรพำหมดควำมยึดมโนมยอัตตำดังว่ำนี้แล้ว	

อ.บรูพำกเ็ข้ำใจตรงกนักบัอำตมำ	กจ็ะอธบิำยอย่ำงเดยีวกนักบัอำตมำ 

ซึง่จะอธบิำยได้ตรงกนัตำมทีอ่ำตมำอธบิำยนี	้เพรำะอย่ำง	อ.บรูพำ	

ควำมเป็นฌำน-เป็นสมำธิแบบที่	อ.บูรพำอธิบำยนั้น	 อำตมำก็

อธิบำยได้	 มโนมยอัตตำอย่ำงท่ี	อ.บูรพำน�ำมำเล่ำนั้น	 อำตมำก็

อธิบำยได้เล่ำได้	ดังที่เคยอธิบำยผ่ำนมำแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่ครำแล้ว
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 “ฌำน”แบบนั้น-มโนมยอัตตำแบบนั้นมันไม่ใช่“ไฟวิเศษ” 

ที่ท�ำหน้ำที่ก�ำจัดไฟรำคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะแต่อย่ำงใดเลย	 มันยัง

ห่ำงไกล“ฌำนโลกตุระ”มำก	และยงังมอยูก่บั“มโนมยอัตตำ”	กเ็ห็นๆ	

ตำมที	่อ.บรูพำเป็นและเหน็อยู	่ยงัไม่ได้ปล่อยวำงเลย	ตำมที	่อ.บรูพำ

เป็นอยู่	และเห็นๆกันอยู่นี้แล

	 มนัเป็นแค่“ฌำน”	แค่“มโนมยอตัตำ”แบบโลกย์ีสำมญัทีค่น

ทั้งหลำยดื่นดำษต่ำงก็สำมำรถฝึกเอำท�ำเอำได้	 แม้ไม่สัมมำทิฏฐิก็

ปฏบิติั“หลบัตำ”ท�ำฌำน	ท�ำมโนมยอัตตำอย่ำง	อ.บูรพำท�ำนีไ้ด้	เกดิ

ได้เป็นได้จริงๆ	ซึ่งก็มีอย่ำง	อ.บูรพำอยู่ดำษดื่นทั่วไป	นั่นไง!

	 “ฌำน”ทีพ่ำกนั“หลับตำ”	แล้วเพ่งอะไร	อย่ำงใดอย่ำงหนึง่

เข้ำไปๆๆๆ	นัน่มนัเท่ำกบั	ไม่มวีนัเรียนรู“้ตวัตน”ของกเิลส	แล้วสร้ำง	

“พลงังำน”ท่ีเรยีกว่ำ	“ฌำน”ตำมแบบพทุธ	คอื“อุณหธำต”ุหรือ“ธำตุ

ไฟ”ขึน้มำ	แล้วใช้“เผำ”(ฌำยต)ิกิเลส	ผู้ท�ำ“ฌำน”คือ	ผูส้ร้ำงไฟวเิศษ

(ฌำยก)ขึ้นมำเผำกิเลส	มิใช่ผู้นิ่งหยุดเฉย

 แต่เป็นผูท้ี“่สร้ำงไฟให้มฤีทธิท์ีส่ำมำรถก�ำจดัสำมำรถท�ำลำย

ไฟรำคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะ”ได้อย่ำงแท้จริงต่ำงหำก

 “ฌำน”ของพุทธจริงๆน้ันมันหมำยถึง“พลังงำนอุณหธำตุ” 

เป็น“ไฟกองใหญ่”มีฤทธิ์เหนือกว่ำพลังงำน“ธำตุสสำร”และ 

“นำมธำตุโลกีย์”เพรำะวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)เกินโลกีย์มี

 ซึง่เป็น“พลงังำน”ทีม่ทีัง้ควำมเรว็ในกำรหมุนตัวรอบสูง	และ

มีทั้งควำมแรงที่มีฤทธิ์สลำยธำตุอื่นได้เยี่ยมยอด	 จึงสำมำรถ“เผำ” 

หรอื“ก�ำจดัไฟธำตุ”อืน่ทีเ่ป็น“จตินยิำม”คอื“ไฟรำคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะ” 

ให้ละลำยหำยสูญไปอย่ำงส้ินซำกเกล้ียงสนิทเด็ดขำดถำวรยั่งยืน
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ตลอดกำลนิรันดรได้จริงๆ

	 แต่ผู้มีจริตสำยสมถะ	 ก็เอำภำษำค�ำว่ำ“ฌำน”ไปใช้ในเชิง 

“กำรเพ่ง-กำรกดข่ม”เท่ำนั้นในวิธีหลับตำเพ่งข่ม(meditation	ซึ่งมิใช	่

supra-concentration)ด้วยพลังงำน“ข่มจิตสะกดจิต”ให้ย่ิงๆ	กระท่ัง

แน่นแข็งนิ่งสนิท	ไม่เคลื่อน	ไม่ไหวติงส�ำเร็จ	ตนไม่รู้ตัวนำนสุดแสน

นำน	ถึงขั้นตน“จ�ำกำละ”ไม่ได้	จึงท�ำให้ไม่รู้“ควำมเป็นกำละ”	หลงว่ำ 

นีค่อื	“นรินัดร”	เพรำะมนันำนเกนิกว่ำทีต่นจะระลกึนึกถงึหรือระลกึ

นึกค้นขึ้นมำได้	 จึงเป็นผู้“ท�ำกำละอยู่ตำมกำละ(กำลกิริยำ)”ไม่เป็น	

และจะ“ท�ำกำละถึงขั้นตำยแล้วตำยเลย(กำลกต)”ไม่เป็นเด็ดขำด

	 ท�ำควำมเข้ำใจให้ชัดเจนนะว่ำ	ค�ำ	๒	ค�ำนี้คือ“กำลกิริยำ” 

อันหมำยถึง	กำรจดักำรท�ำกรรมทกุอย่ำงให้มกีริยิำตำมควำมเหมำะสม

อนัควรแก่กำละนัน้ๆอย่ำงพอเหมำะพอด	ีมนัเป็นแค่กริิยำของกรรม

ที่ท�ำจบลงไปแต่ละครั้งแต่ละครำวแค่นั้น	 ยังมีควำมต่ำงกันของ 

กำรท�ำ“กจิ”อันเป็น“กรรมตำมกำละ”นัน้ๆ	ให้“จบกจิ”ให้ครบหน่วย

กิจแต่ละ“กิจ”กับกำรท�ำกำละส�ำหรับ“ควำมตำย”ชนิด“ดับไม่เกิด

อีกแล้ว”	เพรำะ“กิจจบแล้ว”ไม่ต้องท�ำอีก	 หรือเพรำะ“จบเป็น

ปรินิพพำนเป็นขั้นสุดท้ำย”จริงๆ	 อันเป็นท้ำยที่สุดแห่งที่สุดแท้ซึ่ง

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค�ำว่ำ“กำลกิริยำ”กับ“กำลกต”อันหมำยถึง

กำรกระท�ำกำรตำยอันควรตำยลงไปให้แก่ตนแล้ว	 นี้	 มันมีควำม

หมำยต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	อยู่นะ

	 ซึง่จะต้องม“ีสัจจญำณ-กิจจญำณ-กตญำณ”	ท�ำควำมส�ำคญั

มั่นหมำยให้ดีๆเถิด

	 แตกต่ำงอย่ำงไร?	ก็พินิจพิจำรณำให้ชัดเจนตำม“ภูมิ”ของ
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แต่ละคนกันเทอญ

	 ซึ่งสัจจะของ“อัตตำ(ตัวตน)”แท้ๆน้ันผู้ม่ันใจว่ำมี“อัตตำ” 

นิรันดรเป็นที่สุด	ก็คือ	ผู้ยังไม่มี“ปัญญำ”แบบพุทธสัมมำทิฏฐิ	ตำม

ที่สำธยำยมำ	 เป็นผู้ไม่พ้น“อวิชชำสวะ”หรือที่สุดจริงๆคือ	 ไม่พ้น 

“อวิชชำนุสัย”สัมบูรณ์แท้

	 จงึ“จ�ำนน”ต่อ“ภำวะทีม่อีตัตำนรินัดร”อยู่น่ันเอง	ตนจงึต้อง 

“มีพระเจ้ำ(God)”นิรันดร	เขำจึงไม่มีนิพพำนแน่นอน

	 เพรำะเขำไม่มี“ทฤษฎีวิเศษ”(สัมมำทิฏฐิ)ที่สำมำรถก�ำจัด 

“อตัตำ	๓”แท้	จนเกล้ียงได้จริงชนดิท่ีเป็นล�ำดบัละเอียดลออกระทัง่ 

“อนัตตำ(ไม่มีตัวตน)”เป็นที่สุดแห่งที่สุดได้เป็นผลส�ำเร็จแท้	 เขำจึง

จ�ำนนเป็น“เทวนิยม”ผู้มี“พระเจ้ำ”คือ“บรมอัตตำ(ปรมำตมัน)”อย่ำง

ที่มีกันนั้นแหละ	และ“มี”เป็นนิรันดรอยู่จริง

	 “เทวนยิม”ไม่รู้จกัอนตัตำ	ไม่มีภำวะทีเ่ป็น“อนตัตำ”จึงจ�ำนน

ต่อ“อัตตำ”	ยังคงเป็นผู้มี“พระเจ้ำ(God)”คือ“บรมอัตตำ(ปรมำตมัน)”	

อยูน่รินัดรเพรำะ“ยังไม่รู้ในควำมเป็นอัตตำ”และกำรสลำย“อัตตำ” 

นั่นเอง

	 ควำมจ�ำนนเป็นผู้“มีอัตตำนิรันดร”อยู่มี“พระเจ้ำ”กัน	 จึง

ด�ำรงอยู่ด้วยเหตุเช่นนี้เอง	ซึ่งแตกต่ำงจำกพุทธส�ำคัญยิ่ง

	 ก็ตำมควำมเป็นจริงสภำวะ“อัตตำ”	นั้นๆยังไม่ได้ถูกก�ำจัด

ท�ำลำย	ยังไม่“สลำยสูญไป”	หรือหำยไปจำกควำมเป็น“ตัวตน” 

เด็ดขำด	ตำมค�ำสอนของ“พระศำสดำ”เทฺวนิยมโลกีย์

	 “พระศำสดำ”ของพุทธ	 กับของศำสนำ“เทวนิยม”	 จึง 

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
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	 “พระศำสดำ”คอื	มนษุย์นีแ่หละ	ทีท่รงประกำศศำสนำน้ันๆ

	 มนุษย์ที่มีตัวตนจริงอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยกันนี้	 ซึ่ง“มนุษย์” 

ที่เป็น“พระบุตร”ก็คือมนุษย์ในโลก”แต่เป็นมนุษย์ที่ได้รับอภิสิทธิ์

จำก“พระเจ้ำ”(มนุษย์ที่พระเจ้ำเท่ำนั้นจะเป็นผู้ทรงส่งลงมำในโลกมนุษย ์

คนธรรมดำสำมัญเป็นพระบุตรไม่ได้)”	 ส่วน“มนุษย์”ท่ีไม่ใช่“พระบุตร” 

แต่เป็นคนธรรมดำสำมัญทุกคนจะไม่มีสิทธิ์เป็น“ศำสดำ”ได้

 นัยส�ำคัญนีข้องศำสนำพุทธ	ก็แตกต่ำงกนัส�ำคญัมำกตรงนี	้

กับศำสนำเทฺวนิยมทั้งหลำย

 เพรำะควำมเป็น“พระศำสดำ”ก็คอื	พระผูท้รงประกำศค�ำสอน

ของศำสนำนั้นๆ	ทุกองค์ของศำสนำทุกศำสนำ

	 ดังนั้น	“พระศำสดำ”ท่ีเป็นพระผู ้ประกำศค�ำสอนแก่มวล

มนุษยโลกของแต่ละศำสนำ	“พระศำสดำ”องค์ใดทรงสอนให้“รู้”ได้

เท่ำใด	ผู้ได้รับค�ำสอนจะปฏิบัติบรรลุผลได้สูงสุดก็เท่ำที่พระศำสดำนั้น 

ทรงสอนให้เท่ำนั้น

	 “พระศำสดำ”ของเทวนิยม	ก็ทรงสอนเท่ำที่“พระศำสดำ” 

รับค�ำสอนมำจำกพระเจ้ำ		ซึ่งไม่ใช่ค�ำสอนแท้ๆของ“พระบุตร”เอง

	 ซ่ึงพระศำสดำ”ของพทุธคอืพระสมัมำสัมพทุธเจ้ำน้ัน	กเ็ป็น

มนษุย์ผูห้นึง่ในโลกมนษุย์นีแ้ท้ๆ	เช่นเดยีวกับ“พระบตุร”กค็อืมนษุย์

ผูห้นึง่ในโลกนีแ้ท้ๆ	แต่ทรงประกำศ“ค�ำสอนวเิศษ”ของพระองค์เอง

แก่มนุษยโลก	ให้มนุษย์ในโลกปฏิบัติบรรลุตำมได้	ซึ่งควำมเป็น“พระ

ศำสดำ”นี้	 แบบพุทธน้ันมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์สำมำรถพำกเพียรสั่งสม

บำรมีกระทั่งบรรลุสูงสุดเป็น“พระศำสดำ”	 ขั้นพระสัมมำสัมพุทธ-

เจ้ำองค์ใดองค์หนึ่งบ้ำงได้		อันนี้แหละที่ต่ำงกันมำก
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	 ของพุทธนั้นมนุษย์ท้ังหลำยล้วนมีสิทธิเสรีภำพจะบ�ำเพ็ญ

สั่งสมบำรมีให้ถึงขั้นบรรลุเป็น“พระศำสดำ”องค์ใดองค์หน่ึงบ้ำง	

ย่อมได้	ส�ำหรับผู้ที่สำมำรถสั่งสมบำรมีถึงขั้นจริง

	 มนุษย์ทุกคนในโลกจึงมีสิทธิ์เท่ำเทียมกันที่จะพำกเพียร

พยำยำมบ�ำเพ็ญบำรมีให้บรรลุควำมเป็น“พระศำสดำ”ของพุทธได้	

จนเป็น“พระพุทธเจ้ำ”องค์ใดองค์หนึ่งในโลก	ไม่มีผู้ใดรับอภิสิทธิ์

	 ไม่มี“พระเจ้ำ”สงวนสิทธิ์	ทุกคนมีอิสระเสรีภำพที่จะบรรลุ

เป็น“พระศำสดำ”ได้	ถ้ำหำกมนุษย์ผู้นั้นสำมำรถพำกเพียรบ�ำเพ็ญ

ตน	สัง่สมบำรมจีนกระท่ังครบถ้วนถึงบรรลุ“อนตุตรสพัพญัญตุญำณ

สัมมำสัมพุทธเจ้ำ”สัมบูรณ์ได้จริง	 กระทั่งถ้วนรอบตำม“ทฤษฎีอัน

วิเศษ”(สัมมำทิฏฐิท่ีมีคุณวิเศษข้ันอุตตริมนุสสธรรม)ของศำสนำพุทธ	

เป็น“สยัมภู”	ที่เกิดเอง	เป็นเอง	ดับสิ้นสนิทเอง

	 “สยัมภู..ผู้เป็นเอง”ไม่ต้องมีใครให้เป็น

	 ศำสนำใดไม่ม“ีทฤษฎวิีเศษ”นี	้คือ“สัมมำทฏิฐิ”ทัง้หมดของ

พระพุทธเจ้ำ	จะไม่สำมำรถปฏิบัติบรรลุเป็น“พระศำสดำ”ของ

ศำสนำพุทธได้เด็ดขำด

	 ทฤษฎีของพุทธจึงเป็นสำธำรณะ	ไม่มีใครบังอำจสงวน 

ลิขสิทธิ์เป็นอันขำด

	 ทุกคนมีสิทธิ์ปฏิบัติตำมทฤษฎีวิเศษนี้

	 ส�ำคัญอยู่ท่ี“ทฤษฎีวิเศษ”นี้ต้อง“สัมมำทิฏฐิ”	ไม่ว่ำจะมี 

ควำมรู“้อำรยิสจั	๔”	ม“ีสัมมำอำริยมรรค	อนัมอีงค์	๘”	ม“ีโพชฌงค์	๗” 

หรือมี“โพธปัิกขิยธรรม	๓๗”	ม“ีจรณะ	๑๕	วชิชำ	๘”ม“ีไตรสกิขำ”	ฯลฯ 

แม้แต่ละเอียดลึกซึง้ไปถึงควำมเป็น“รปู”กับ“นำม”	ควำมเป็น“กำย”กับ 
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“ใจ”	หรอื“สมมุตสิจัจะ”กบั“ปรมตัถสจัจะ”	กต้็อง“สมัมำทฏิฐ”ิทัง้นัน้

 จึงจะสำมำรถมี“ควำมรู้”และบรรลุถึง	“ควำมจริง”	ได้กระทั่ง 

“ธรรมนิยำม	 ๕”อันเป็นทุกสรรพส่ิงในโลก	และพ้น“อจินไตย	๔” 

อันเป็นทุกควำมลึกล�้ำลึกลับสูงสุดในโลกได้แท้ๆ	ไม่มีอะไรลึกลับ

	 ส่วน“พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้ำ”น้ันเป็น“อจินไตย”ก็จริง	

แต่ถ้ำผู้ใดรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้บริบูรณ์สัมบูรณ์	ก็สำมำรถบรรลุเป็น 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเองได้เท่ำพระพุทธเจ้ำทุกพระองค์	 จึงจะรู้จัก

รูแ้จ้งรูจ้รงิ“พ้นอจนิไตย”ข้ัน“พุทธวสิยั”	สูงสุด	สดุๆกว่ำควำมสงูใดๆ

อีกแล้วนี้

	 และอย่ำลืมว่ำใครๆทุกคนมีสิทธิท่ี์จะบ�ำเพญ็บำรมเีพือ่บรรลุ

สูงสุดเป็น“พระศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำ”ได้ทั้งนั้นถ้ำสำมำรถ

 “พทุธวสิยั”นัน้แม้แต่“โพธสิตัว์”ระดับสงูขัน้	๙	ผูม้“ีญำณ	๖๗” 

อนัเป็น“ญำณพระสำวก”ได้แล้ว	แต่ยงัไม่ม“ีอนตุตริยะ	๖”	ครบถ้วน

บริบูรณ์“ญำณ	๗๓”ท่ีพระพุทธเจ้ำทุกพระองค์ทรงมีสัมบูรณ์กัน	

พระโพธิสตัว์กส็ำมำรถบ�ำเพญ็เพือ่บรรลุ“อนตุตรยิะ	๖”น้ีได้	จงึจะมี

ภูมิสูงสุดเป็น“พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ”องค์ใดองค์หนึ่งบ้ำง

	 “อนุตตริยะ		๖”นั้น	ได้แก่

	 ๑.อินทริยปโรปริยัติญำณ(ควำมรู้ท่ีหยั่งรู้ควำมยิ่งและหย่อนของ

สัตว์ทั้งหลำย)	๒.อำสยำนุสยญำณ(ควำมรู้ท่ีสำมำรถสร้ำงโลกุตรธรรมให้

ตกผลกึแทนกเิลสอันนอนเน่ืองของสตัว์ทัง้หลำย)	๓.ยมกปำฏหิริญำณ(ควำมรู้

ทีแ่สดงปำฏหิำรย์ิเช่นทีเ่ขำแสดงได้ไม่ด้อยกว่ำใคร)	๔.มหำกรณุำสมำปัตตญิำณ

(ควำมรู ้ที่ทรงเข้ำถึงควำมเป็นพระมหำกรุณำอันหำที่สุดมิได้)	 ๕.สัพพัญ- 

ญตุญำณ(ควำมรูบ้รรลสุงูสดุทีส่ดุในควำมเป็นพระพทุธเจ้ำ)	๖.อนำวรณญำณ
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(ควำมรู้ที่หยั่งรู้ไม่มีที่สุด	อันไม่มีอะไรสำมำรถมำกั้นบังไม่ให้รู้ได้)

 กเ็ป็น“อจนิไตย”ส�ำหรบัพระโพธสิตัว์นัน้ๆอยู	่ซึง่ท่ำนกจ็ะต้อง

บ�ำเพ็ญบำรมีให้ครบ“พทุธวสิยั	๖	ของพระพทุธเจ้ำ”น้ีเป็นท่ีสุดต่อไป	

จนกระทัง่บรบิรูณ์ด้วย“พทุธวสิยัในควำมเป็นพระพทุธเจ้ำ”สัมบรูณ์

	 น่ันคอื	“อจินไตย”ขัน้“พทุธวิสัยของพระพทุธเจ้ำ”ทีเ่ป็นทีส่ดุ

แห่งสดุแล้ว	ในพทุธศำสนำ	เป็นสดุ“วสิยั”เฉพำะ“พระสัมมำสัมพทุธ

เจ้ำเท่ำนั้นที่จะมีได้	ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์	จึงต้องยกไว้เป็นพิเศษตำมสัจจะ

ที่สุดเอื้อมแท้จริงของ“พุทธวิสัย”	ซึ่งสูงสุดแห่งที่สุดส�ำหรับมนุษย์

	 ซึ่งไม่สงวนสิทธิ์	 เป็นสวำกขำตธรรม	 ที่“โอปนยิโก”จริงๆ	

คอื	สงูสดุๆจรงิ	แต่ทกุคนมสีทิธ์ิเอ้ือม	มำให้แก่ตนได้	หำกบ�ำเพญ็ด้วย 

“กรรม”ของตนจนบรรลุได้จริง	ถึงจริง

 “อจนิไตย”ข้อที	่๑	พทุธวสิยั	กต้็องเป็น	“ภมิู”เฉพำะพระพทุธเจ้ำ

ก็ขอพูดแค่นี้ก่อน

 ทน้ีี	“อจนิไตย	๔”ทีเ่หลอื	อกี	๓	อย่ำง	ตัง้แต่“อจินไตย”ขัน้ที	่๓	

คือ	“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำนโลกุตระ”ซึ่งเป็นแบบพุทธจึงเป็นของ

พระพุทธสำวก	ที่ศึกษำอย่ำงสัมมำทิฏฐิ	ก็สำมำรถอบรมตนปฏิบัติ

บรรลุได้ตำมภูมิบำรมีของแต่ละคน

	 “ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำนโลกุตระ”แบบพุทธนี้แม้ผู้เป็นชำว

พุทธแท้ๆที่เรียนรู้และปฏิบัติกัน	ก็ยัง“พ้นอจินไตย”นี้ได้ไม่ง่ำยเลย

 เพรำะ“ฌำน”ของพุทธนี้มีควำมเป็นพิเศษยิ่งกว่ำฌำนสำมัญ 

“โลกียฌำน”ทั่วไป	คือต้องปฏิบัติตำม“กระบวนกำร”	๔	ประกำร

	 ๑.	“ฌำน”ของพุทธจะเกิดจะมีได้ต้องปฏิบัติด้วย“โพธิปัก- 

ขิยธรรม	๓๗”อันสัมมำทิฏฐิ	ซึ่งไม่ใช่ฌำนที่“หลับตำ”ข่มจิต	สะกด
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จิตเข้ำไปอยู่ในภวังค์	เหมือน“ฌำนโลกียะ”	สำมัญทั่วไปที่รู ้กันท่ี

ปฏิบัติกันเป็นสำธำรณะดำษด่ืนอยู่เต็มโลก	 ย�้ำนะ!ไม่ใช่“ฌำน

หลับตำ”

	 ๒.	“ฌำน”ของพุทธเป็น“โลกุตรธรรม”	เป็น“อำริยธรรม” 

ที่ผู้มี“สัมมำทิฏฐิ”แล้ว	 ก�ำลังปฏิบัติให้จิตตนออกจำกควำมเป็น 

“ตวัตน”	ออกจำกควำมเหน็แก่ตวั-ออกจำกกำม-ออกจำกโลก	ท่ีเป็น

โลกียภูมิ”(เนกขัมมะ)	จนกระทั่งจิตของตนเกิด“สัมมำสมำธิ”	บรรลุ“ 

วิมุติ”ที่เป็น“ควำมหลุดพ้น”ออกจำก“โลกียภูมิ”เข้ำไปสู่“โลกุตร-

ภูมิ”ได้ส�ำเร็จเต็มบริบูรณ์สัมบูรณ์	 ไม่หลงเหลือควำมเป็น“โลกีย-

ธรรม”	อยู่ในจิตใจของตนอีก	ส�ำเร็จเป็นอรหันต์

	 ผู้“เข้ำฌำน”หรือ“เข้ำ(อุปวสติ)สู่ควำมเป็นฌำน”ของพุทธ	

จงึเป็นผู้“ออกจำก(เนกขมัมะ)กำม-ออกจำกควำมเห็นแก่ตวั-ออกจำก

ควำมเป็นตัวตน-ออกจำกโลกที่เป็นโลกียภูมิ”	 ซึ่งเป็น“เนกขัมมะ” 

ที่มีสภำวะกันจริงๆได้แท้	ซึ่งไม่ใช่“หลับตำเข้ำฌำน”แค่นั้น

 น่ีคือ	“กำรเข้ำฌำนของพุทธ”คือเข้ำถึง“สุญญธำตุ”	ซึ่งเป็น 

“กำรออก”จำกอกุศลธำตุ(ควำมมีสภำวะ)	 แล้ว“เข้ำถึงโลกุตรธรรม” 

และ“โลกุตรธรรม”สูงสุดนี้คือ“สูญ(ควำมไม่ทรงสภำวะนั้น)”	ซึ่งเป็น 

“คุณวิเศษทำงธรรม”ชัดๆ

	 “ฌำน”ของพุทธ	ผู้“เข้ำฌำน”ได้ส�ำเร็จจริงแล้ว	 จึงไม่ม ี

“ออกจำกฌำน”	จะเป็นผูม้คีวำมเป็น“ฌำน”อันได้แก่	“จิตท่ีออกจำก

กำม-ออกจำกควำมเห็นแก่ตัว-ออกจำกควำมเป็นตัวตน-ออกจำก

โลกที่เป็นโลกียภูมิ”	(เนกขัมมะ)ได้ส�ำเร็จอย่ำงเที่ยงแท้	 (นิจจัง)ยั่งยืน 

(ธวุงั)ตลอดกำล(สสัสตงั)	ไม่เปลีย่นเป็นอืน่(อวปิรณิำมธมัมงั)	ไม่มอีะไรมำ
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การท�า“ฌาน”ไม่ใช่หมายถึง 
การ“หลับตา”หลบหนี“กาม” 

หรือ“หลับตา”ไปจากภพภายนอก
คือ“กามภพ”แต่“ลืมตา”อยู่ตลอด

การปฏิบัติธรรมของพุทธ
จึงเห็น“ภพ”ทุกภพ
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หักล้ำงได(้อสังหิรัง)	ไม่กลับก�ำเริบ(อสังกุปปัง)	นั่นต่ำงหำก

	 ซึง่ไม่ใช่“เข้ำไปอยูใ่นภพ”หรอืเข้ำไปใน	“องค์ของภพ(ภวังค์)” 

แล้วกต้็อง“ออกจำกภพ”	เข้ำภวงัค์-ออกภวงัค์	เข้ำๆ-ออกๆอยูไ่ม่จบ	

 “ฌำน”ของพุทธจะไม่ใช่กำรปฏิบตัใิห้จติของตน“เข้ำไปอยูใ่น

ภพ”	หรอื“ยิง่ท�ำจติตนยดัเยยีดเข้ำไปในองค์ของภพ(ภวงัค์)”ให้หนักเข้ำ 

แน่นเข้ำ	จมดิ่งเข้ำไปงมงำยอยู่ใน“รูปภพ-อรูปภพ”ยิ่งขึ้นๆๆๆๆ

	 ซึ่งชำวพุทธทุกวันนี้ยิ่งพำกันหลงผิดหนักจัด	คือหันกลับ 

“เข้ำไปข่มจิตให้แน่นหนึบ”อยู่ใน“รูปภพ”	และใน“อรูปภพ”ยิ่งๆขึ้น

	 แถมซ�้ำมิหน�ำพำกัน“หลับตำ”ไม่ออกมำจำกภพ	มำม ี

“สติสัมปชัญญะ”สัมผัสเรียนรู้	 “กำมภพ”หรือ“กำมำวจร”กันแล้ว 

“ท�ำฌำน”	ให้ถ่องแท้ถีถ้่วน	คอืปฏบิตัจิติตน“ออกจำกกำม”ให้“หลดุพ้น” 

จำก“กิเลสกำมคุณ	๕”อันเป็นเบื้องต้น	ก่อน	ก็ไม่ท�ำกันเสียอีก

	 ยุคนี้มันน่ำเวทนำ	น่ำสงสำร	ยิ่งๆจริงๆ	ที่พำกันหลงผิด

	 กำรท�ำ“ฌำน”ไม่ใช่หมำยถึง	กำร“หลับตำ”หลบหนี“กำม” 

หรอื“หลบัตำ”ไปจำกภพภำยนอกคอื“กำมภพ”แต่“ลืมตำ”อยู่ตลอด

กำรปฏิบัติธรรมของพุทธจึงเห็น“ภพ”ทุกภพ	ไตร่ตรองให้ชัดๆ

	 แม้ถงึข้ัน“ก�ำจดักเิลสกำมภพ”ได้แล้ว	จะปฏบิตั“ิก�ำจดักเิลส

รูปภพและอรูปภพ”ต่อไปอีก	 ก็ไม่ต้อง“หลับตำ”แต่อย่ำงใดอยู่ 

นั่นแหละ	ยัง“ลืมตำ”อยู่อย่ำงเดิมก�ำจัด“กิเลสรูปภพและอรูปภพ” 

ในจติ	ไม่ม“ีหลบัตำ”หรอก	เพรำะผูพ้้นกเิลสกำม	ก“็อยูเ่หนอืภพกำม”

	 เมื่อจิตใจเรำหมด“กิเลสกำม”แล้ว	 จิตเรำก็จะมี“ญำณ” 

สำมำรถยิง่ขึน้รู้จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“กเิลสในรปูภพ-อรูปภพ”ต่อไปได้	โดย

ไม่ต้อง“หลับตำ”ปฏิบัติเลย	นี่คือ	ศำสนำพุทธ
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	 ซึ่งมีควำมเป็น“กำม”กับ“อัตตำ”ให้เรียนทั้งหมดครบ

	 ทนีีข้ออธบิำย“พยญัชนะ”	๒	ค�ำนีใ้ห้ชดัๆกนัอีกท	ีทีจ่ริงเคย

สำธยำยผ่ำนมำแล้ว

 ในศำสนำพทุธนัน้มคี�ำว่ำ“กำม”	กบั	ค�ำว่ำ“อตัตำ”	๒	ค�ำนีเ่อง 

เริ่มตั้งแต่“ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”	พระสูตรแรกของศำสนำพุทธ

	 ผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรม	ยังไม่มี“สภำวะของโลกุตระ”	ก็จะงง

ในพยัญชนะ	 เมื่อมีผู้เอำค�ำว่ำ“อัตตำ”มำเรียกขำน“ภพภำยนอก”	

คือ“กำมภพ”	 ด้วยพยัญชนะค�ำว่ำ“โอฬำริกอัตตำ”เป็นต้น	 ซึ่ง 

หมำยถึง“อัตตำที่หยำบใหญ่”อันก็คือ	“อัตตำในภพกำม”นั่นเอง

	 ผู้มีควำมรู้แค่พยัญชนะ	 แต่ยังไม่มีควำมเข้ำใจชัดแจ้งดีใน

ควำมหมำยของพยัญชนะที่ใช้เรียก“สภำวะของธรรมะ”อีกที

	 เมือ่เอำค�ำว่ำ“อตัตำ”มำเรยีก“สภำวะควำมเป็นกำม”ในภพ

ภำยนอกว่ำ“โอฬำริกอัตตำ”	ก็จึง“งง”	 เพรำะคนผู้นั้นยึดได้แต่แค่

ภำษำหรือพยัญชนะเท่ำนั้น	 ยังไม่มีสภำวะของธรรมะ”	 หรือยังไม่

แม่นในสภำวธรรม

	 พอเอำค�ำว่ำ“อตัตำ”มำใช้เรียกควำมเป็น“กำม”ขัน้“หยำบ

ใหญ่”	ซึ่งภำษำที่หมำยถึง“ควำมหยำบใหญ่”ก็คือ	“โอฬำริกะ”

	 “โอฬำริกอัตตำ”จึงคือ	 “กำม”ในภพภำยนอกน่ันเอง	แต ่

ผู้ยังไม่รู้ก็จะ“งง”แน่ๆ

 เพรำะเรียนแต่ต้นมำกม็คี�ำว่ำ	“กำม”	กบั“อตัตำ”เท่ำนัน้	จำก

สูตรยิ่งใหญ่เริ่มต้นคือ	“ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

	 แล้วก็เรียนรู้เพื่อออกจำกควำมเป็น“กำม”	กับควำมเป็น 

“อััตตำ”	พยำยำมเรียนรู้ควำมเป็น“กำมในโลก”แล้วปฏิบัติออก



205คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

จำก“กำม”	แล้วจงึจะออกจำกควำมเป็น“อตัตำ”	ควำมเป็น“อัตตำ” 

กับควำมเป็น“กำม”	อย่ำติดอยู่แค่พยัญชนะ

	 ผูม้“ีสภำวะธรรมของควำมเป็นกำม”	กด็	ีและ“สภำวะธรรม

ของควำมเป็นอตัตำ”ก็ด	ีหำกรู้จักรู้แจ้งรู้จริงควำมเป็น“สภำวะของ

ธรรมะ	ทัง้	๒	ภำวะ”น้ีดีจรงิแล้ว	จะไม่สับสน	หรือ‘งง’กบัแค่พยญัชนะ 

ที่ใช้เรียกธรรมะ	๒	สภำวะนั้น	ว่ำ	“กำม”ก็ดี	หรือ“อัตตำ”ก็ดี	คือ	

สภำวะของธรรมะไหน?	อย่ำงไร?	ได้เลย

     (จบฉบับที่  ๓๒๘)

ฉบับที่ ๓๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  

 ฉบับที่	๓๒๘	เรำก�ำลังพูดถึงสภำวะของ“กำม”กับ“อัตตำ”	

เป็นธรรมะ	๒	ที่ต้องศึกษำ

 และปฏิบตัิให้บรรลุหลุดพ้นจำกควำมเป็น“กำม”กับควำมเป็น 

“อัตตำ”กันให้ได้เถิด	 แล้วจะไม่“งง”	 จะไม่สับสนทั้งใน“ควำมเป็น

สภำวะของธรรมะ”	ท้ังในควำมเป็น“พยัญ	ชนะ”ทีบ่ญัญตัสิมมตุกินั

ขึ้นมำก�ำหนดเรียกสภำวธรรมนั้นๆ	 ในสังคมที่รับรู้บัญญัติภำษำ	

นั้นๆกัน	ก็จะสำมำรถเข้ำใจกันแจ้งชัดได้

	 เช่น	ค�ำว่ำ	“ฌำนวิสัย”เรำก็ได้พูดกันมำ

 สรุป	“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน”	จึงมีทั้งผู้ได้แค่“ฌำนโลกียะ” 

เท่ำนั้น	กับผู้ได้ทั้ง“ฌำนโลกียะ”	ได้ทั้ง“ฌำนโลกุตระ”	๒	แบบ
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	 ผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงควำมเป็น“ฌำน”ทั้ง	๒	แบบ	ได้จริง	ก็จะ

แจกแจงควำมเป็น“ฌำน”ทัง้	๒	แบบให้ผูอ้ืน่ฟังได้	กเ็ป็นเร่ืองแท้จริง

	 แต่ผู้มีแค่“ฌำนแบบโลกียะ”	ไม่มี“ฌำนแบบโลกุตระ”ย่อม

อธิบำยแจกแจง“ฌำนโลกุตระ”ไม่ได้แน่นอน

	 ฉะนีค้อื	ผู“้พ้นอจนิไตย”ข้อที	่๒	กจ็ะสำมำรถแจกแจงควำม

เป็น“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน”	 สู่ผู้อื่นฟังได้	 ก็พิจำรณำเอำตำมภูมิ

ของแต่ละคนเถิดว่ำ	จะเป็นจริงตำมที่สำธยำยนั้นหรือไม่

	 ผู้ไม่“พ้นอจินไตย”ข้อใด	ย่อมสำธยำย“อจินไตย”ข้อนั้น 

ไม่ได้	 หรือจะพยำยำม	 อธิบำย“อจินไตย”นั้นๆ	 ก็จะได้แต่ด้นเดำ	

ดันทุรัง	 พูดไป	 จะลงกันได้กับค�ำสอนตำมหลักธรรมต่ำงๆของ

พระพุทธเจ้ำหรือไม่	ก็ตรวจตรำกันดูเถิด

	 “อจินไตย”	 ข้อท่ี	๒	นี้	“ฌำน”ของพุทธเป็น“ฌำน”ที่มีใน

ภำวะของคนผู้มีชีวิตสำมัญ“ลืมตำ”	 ท�ำอำชีพของตนอยู่ตำมปกติ	

เพียงแต่พยำยำมให้เป็น“สัมมำอำชีพ	 ๕”	จึงจะส�ำเร็จควำมเป็น 

“ฌำน”ของพุทธ	แบบพุทธ	ในศำสนำพุทธ

	 “ฌำน”ของพุทธเป็น“ฌำน”ท่ีมีในภำวะของคนผู้มีชีวิต

สำมัญ“ลืมตำ”ท�ำงำนท�ำกำรใดก็ท�ำของตนอยู่ตำมปกติ	 เพียงแต่

พยำยำมให้เป็น“สัมมำกัมมันตะ	๓”	จึงจะส�ำเร็จควำมเป็น“ฌำน”	

ของพุทธ	แบบพุทธ	ในศำสนำพุทธ

 “ฌำน”ของพุทธเป็น“ฌำน”ที่มีในภำวะของคนที่มีชีวิตสำมัญ 

“ลมืตำ”พดูจำสำมญัอยูต่ำมปกต	ิเพยีงแต่พยำยำมให้เป็น“สมัมำวำจำ	๔”	

จึงจะส�ำเร็จควำมเป็น“ฌำน”ของพุทธ	แบบพุทธ	ในศำสนำพุทธ

	 และท�ำกำรคดิอ่ำนอยูเ่ป็น“สมัมำสังกปัปะ”อยูใ่นชีวติปกติ	
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ไม่ต้องหยดุกำรงำน	ไม่ต้องเสยีเวลำไปต่ำงหำก	จำกชีวติปกตสิำมญั

แต่อย่ำงใด	 ไม่ต้องแยกตัวไปปฏิบัติต่ำงหำก	 จำกชีวิตปกติด�ำเนิน

อยู่	เพียงแต่พยำยำมให้เป็น“สัมมำสังกัปปะ	๓”	จึงจะส�ำเร็จควำม

เป็น“ฌำน”ของพุทธ	แบบพุทธ	ในศำสนำพุทธ

	 “ฌำน”	ของพุทธ	แบบพุทธ	ในศำสนำพุทธ	จึงไม่ใช่ควำม

เป็น“ฌำน”ที่ได้ที่เป็นอยู่แต่ในภำวะขณะ“หลับตำ”อยู่ในภวังค์

เท่ำนั้น	เพรำะ“หลับตำ”ไม่มี“กำมคุณ	๕”ให้ก�ำจัดเลย

	 ๔.	“ฌำน”ของพุทธต้องมีควำมรู้หรือควำมเฉลียวฉลำดที่

แตกต่ำงจำกควำมรู้แบบ“อืน่”(อญัญะ)ซึง่แตกต่ำงจำกควำมเฉลยีว-

ฉลำดที่เป็น“เฉโก”ตำมปกติของปุถุชนสำมัญไปได้ซึ่งพัฒนำขึ้นไป

มีควำมรู้ใหม่แบบ“อัญญำ”	 คือเป็น“ปัญญำ”(พ้นเฉโก)	 มันไม่ใช่แค่

ควำมรู้ควำมฉลำดท่ีวนเวียนในกรอบของควำมรู้ที่หลงงมอยู่แต่

เฉพำะ“โลกียภูมิ”เพียงเท่ำนั้น

	 ดังนั้น	 คนอื่นหรือชำวศำสนำอื่นก็ยิ่งหมดสิทธิ์ที่จะ“พ้น

อจินไตย”ในควำมเป็น“ฌำนโลกุตระ”น้ี	 ต่อให้“คิดเอำ”หรือใช้

ตรรกะเอำก็ไม่บังอำจจะเข้ำถึงควำมจริงนี้ได้เด็ดขำด

	 คนอื่นหรือศำสนำอื่นก็มีแต่“ฌำน”ท่ีเป็นแบบอ่ืนคือ 

“ฌำนโลกยีะ”	ซึง่ไม่ใช่“ฌำน”	แบบพทุธแน่นอน		เป็น“ฌำน”สำมญั

ที่มีทั่วไป

	 ส่วน“โลกุตรฌำน”เป็น“วิสัย”ของ“ผูไ้ด้ฌำนโลกตุระ”นัน้ๆ	

ซึ่งเป็น“ปัจจัตตัง	 เวทิตัพโพ	 วิญญูหิ”ที่“ตนเองเท่ำนั้นจะสำมำรถ

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ด้วยตน”	ผู้อื่นรู้แทนไม่ได้

	 และแม้ตนเอง“รู้จกัรู้แจ้งรู้จริงแล้ว”	จะน�ำมำสำธยำยให้ผู้
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อื่นรู้แจ้งตำม	ก็ยังยำกแสนยำก	ดังที่อำตมำก�ำลังพยำยำมอยู่นี่ไง!		

	 อำตมำอธิบำยสำธยำยมำนำนขนำดน้ี	 คุณแน่ใจว่ำเข้ำใจ 

“โลกุตรฌำน”ได้ตำมที่อำตมำเพียรชี้แจงอธิบำยนี้	ชัดเจนละเอียด

ถี่ถ้วนดีแล้ว	จริงๆหรือ?

 “ฌำนโลกตุระ”นัน้เป็น“ฌำน”ของคนปกตินีแ่หละ	ท่ี“ลมืตำ” 

มีชีวิตท�ำงำนท�ำกำรสำมัญอยู่	 ไม่ใช่“ฌำน”ของคนที่“หลับตำ” 

อยู่กับที่	ไม่ไปไหนมำไหน	ท�ำอะไรก็ไม่ได้นะ!!!

	 “ฌำนโลกียะ”นั้นใครๆได้ยินได้ฟังคนพูด	 อธิบำยก็พอรู ้

ไม่ยำก	หรอืได้เหน็ได้ท�ำตำมก็ท�ำตำมกันได้ง่ำยๆ	กม็“ีหลบัตำท�ำกนั

อยู่เต็มโลก	 ไอ้ท่ีให้เพ่งเขำ้ไปในจิต-สะกดเข้ำไปในจิต	 ให้จิตไม่นึก 

ไมค่ดิ	ใหจ้ติอยูน่ิง่ๆ	เชน่นั้นใหไ้ด้นำนๆ”	กป็ฏบิตัิกนัอยู่แบบนีท้ัง้นัน้ 

	 ไม่เห็นจะ“ลึกซ้ึง(คัมภีรำ)	ไม่เห็นจะเห็นตำมได้ยำก(ทุทฺทสำ) 

หรือตรัสรู้ตำมได้ยำก(ทุรนุโพธำ)	สงบ(สงบอย่ำงพิเศษ)	 ประณีต(ปณีตำ) 

คำดคะเนเดำเอำไม่ได้(อตกักำวจรำ)	ละเอยีด(นปิณุำ)	รู้ได้เฉพำะบณัฑติ

(ปัณฑติเวทนยีำ)	กนัตรงไหนเลย	มนักค็อื	ฌำนตำมทีเ่ชือ่กนัว่ำ	“ฌำน” 

นัน้จะมกีนัได้ใน“ขณะหลับตำปฏบิตั	ิให้เพ่งเข้ำไปในจติ-สะกดเข้ำไป

ในจิต	ให้จิตไม่นึกไม่คิด	ให้จิตอยู่นิ่งๆ	อยู่เช่นนั้นให้ได้นำนๆ”	ก็แค่นี้	

	 ใครฟังก็ไม่เห็นจะเข้ำใจยำกอะไร	และฝึกหัดท�ำตำมที่บอก	

กไ็ม่ใช่เรือ่ง“ลึกซึง้(คมัภรีำ)	เหน็ตำมได้ยำก(ททุทฺสำ)	ตรสัรูต้ำมได้ยำก

(ทุรนุโพธำ)	สงบชนิดพิเศษ(สันตำ)	ที่ยิ่งสงบยิ่งมีควำมปรำดเปรียว

คล่องแคล่ว(ปำคุญญตำ)

	 ก“็สงบ”แบบมติเิดยีวโลกียะ	“มิต”ิสำมญั	ทีไ่ม่เห็นว่ำจะเป็น 

“มิติที่ลึกซึ้ง”(คัมภีรำ)	“เห็นตำมได้ยำก(ทุทฺทสำ)	 “ตรัสรู้ตำมได้ยำก 
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(ทุรนุโพธำ)ตำมค�ำตรัสกันตรงไหน?	อย่ำงไร?

	 มันก็เป็นควำมหมำยทั่วๆไป	ที่อธิบำยกัน	นิยำมกัน	ซึ่งเป็น

ควำมหมำยของ“ฌำนโลกียะ”สำมัญ	 พูดกัน	 บอกกัน	 ก็สำมำรถ

จินตนำกำรตำมได้	 และปฏิบัติกันได้ทั่วไปด้วย	 ไม่เห็นจะมี“มิติ” 

ถึงขั้นที่จะเรียกได้ว่ำ“ลึกซึ้ง(คัมภีรำ)	 เห็นตำมได้ยำก(ทุทฺทสำ)	 ตรัสรู ้

ตำมได้ยำก(ทรุนโุพธำ)	“สงบ”ทีจ่ะเป็น“ควำมสงบถงึขัน้โลกตุระ”อะไร

เลย	ไม่เห็นจะถึงกับเป็น“อจินตง-อจินไตย”กันตรงไหน

	 ลองฟังกันให้ดีๆ	พิจำรณำกันให้ชัดๆ

 ซึง่“ฌำนโลกยีะ”หรอืท่ีพดูกนัท่ัวไปว่ำ“ท�ำฌำน-ปฏบัิตฌิำน” 

กันในสังคมคนทั่วไปนั้น	พูดกันง่ำยๆ	ว่ำ	“เพ่งเข้ำไปที่อะไรก็ได้	ให้

จิตมันนิ่ง	ให้จิตมันหยุดคิดหยุดม่ีอำกำร	ให้จิตมันอยู่เฉยๆ	ไม่มี

อำรมณ์“นวิรณ์	๕	ให้ได้ขณะท่ีเพ่งท่ีสะกดจติๆไว้นัน้ๆ”	แบบนีแ้หละ

เรยีกว่ำ“ฌำนวสิยัของผูไ้ด้ฌำน”	ซึง่เป็นแบบโลกย์ี	เป็นแบบสำมญั

ทั่วไป	ที่เรียนกัน	ฝึกปฏิบัติกัน	ก็แคบๆอยู่แค่นี้

 ค�ำว่ำ“ฌำน”เป็นภำษำที่ใช้เรียกภำวะควำมเป็นลักษณะของ 

“กำรกระท�ำใจในใจ(มนสิกำร)”ให้เกิดขึ้น	 ผลส�ำเร็จของ“ฌำน”เรียก

ว่ำ	“เอกคัคตำ”	ซึง่“เอกัคคตำ”นีแ้ปลกันว่ำ	“ควำมมอีำรมณ์เป็นหนึง่”

	 และ“ควำมมอีำรมณ์เป็นหนึง่”นีเ้อง	ทีเ่ป็นควำมหมำยของ

ค�ำว่ำ“เอกัคคตำ”	จะต้องมี“ควำมเป็นหนึ่ง”อย่ำง“อัคคะ”ให้จริง

	 ค�ำว่ำ	“เอกัคคตำ”	คือ	เอก+อัคค+ตำ

 “เอก”หมำยถึง	เป็นหนึง่	หรอือนัเดยีว	ส่วน“อคัคะ”หมำยถงึ 

เลิศ,สูงสุด,ยอดเยี่ยม

	 แต่“ฌำนโลกียะ”นัน้เป็น“อคัคะ”	หรอื	เลศิ,สงูสดุ,ยอดเยีย่ม	
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“ฌาน” ของพุทธ แบบพุทธ ในศาสนาพุทธ

จึงไม่ใช่ความเป็น“ฌาน” 

ที่ได้ที่เป็นอยู่แต่ในภาวะขณะ“หลับตา”

อยู่ในภวังค์เท่านั้น 

เพราะ“หลับตา”ไม่มี“กามคุณ ๕”ให้ก�าจัดเลย
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กันอย่ำงไร?	ตรงไหน?

	 เพรำะถ้ำใครๆได้ฟังอธิบำยก็เห็นตำม(ทิฏฐิ)ได้	แม้จะท�ำก็

ท�ำได้ผลนิง่สงบได้	มนักง่็ำยๆ	ไม่เหน็จะ“ลกึซึง้(คมัภีรำ)”	มนั“เหน็ตำม

ได้ยำก(ทุทฺทสำ)กันที่ไหน,มันมีควำมตื่นรู้(ชำคริยำ,โพธ)”หรือ“หลับ” 

กันแน่?	มันตรงตำมค�ำตรัส(พระไตรปิฎก	เล่ม	๙	ข้อ	๒๖,	๓๐,๓๔,๓๘	ฯลฯ) 

ว่ำ	ธรรมของพระองค์นั้น	 “ลึกซึ้ง(คัมภีรำ)	 เห็นตำมได้ยำก(ทุทฺทสำ) 

ตรัสรู ้ตำมได้ยำก(ทุรนุโพธำ)	 สงบ(สงบแบบพิเศษ)	 ประณีต(ปณีตำ) 

คำดคะเนเดำไม่ได้(อตักกำวจรำ)	 ละเอียด(นิปุณำ)	 รู้ได้เฉพำะบัณฑิต

(ปัณฑิตเวทนียำ)	จริงๆเหรอ?

	 ฉะนั้น	 ควำมรู ้และกำรกระท�ำ“ฌำนโลกียะ”น้ี	 ท่ีมันม ี

“อำรมณ์เป็นอันเดียว	 แบบมิติเดียวนี้	 จึงเป็นเรื่องตื้นๆพื้นๆ	 รู้ได้

ง่ำยๆ	ท�ำกันได้ไม่ยำกอะไร	จึงรู้กันได้	มีกันได้ดำษดื่นแพร่หลำยอยู่

ทั่วไปครองโลกสำกล

	 แล้ว“ฌำนวิสัย”มันจะ“อจินไตย”กันตรงไหน?

	 ถ้ำเทยีบระหว่ำง“ฌำนโลกย์ี”กบั“ฌำนโลกตุระ”กจ็ะมภีำวะ

ควำมเป็นจริงหลำยๆนัย-หลำยๆมิติ-หลำยๆควำมสลับซับซ้อน-

หลำยๆเชิงควำมลึก-หลำยๆควำมมำกเชิงชั้น-หลำยๆควำมยำก

ง่ำย-หลำยๆควำมเป็นระบบระเบียบ	 จะเห็นได้ชัดว่ำ“ฌำนโลกีย์” 

ไม่ใช่เรื่อง“อจินไตย”กันตรงไหนเลย

	 “ฌำนโลกียะ”สำมัญก็สำกลรู้กันและท�ำกันอยู่ตลอดกำล

นำนนั้นจึงอย่ำหลงผิด	ว่ำฌำนโลกีย์มันเป็น“อจินไตย”	เพียงแต่จะม ี

“ฌำนโลกีย์”ได้ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นให้ถึง	 ใช้ควำมพยำยำมหน่อย	

หรือใช้ควำมสำมำรถพอสมควรเท่ำนั้น	ก็เป็นได้	ท�ำได้		ไม่ลึกซึ้งซับ-
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ซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อน(ปฏินิสสัคคะ	=ควำมสลับซับซ้อนยอกย้อนของกำร

เรยีนรูภ้ำวะจรงิด้วยกำร“สมัผสัรสสขุรสทกุข์”	แล้วปฏบิตัโิลกยีะให้เป็นโลกตุระ) 

ที่จะต้องใช้ท้ัง“ปัญญำ”	 ท้ังใช้กำรส�ำรอกกิเลสออกให้เกิดผลจริง	

ให้จติสะอำดอย่ำงหมดควำมเป็น“กำย”ทัง้หลำย(สงัขำรของควำมเป็น

ธรรม	๒	ที่เป็นโลกีย์)	และ“ดับ”ควำมเป็น“กำยคต(สิ่งที่ด�ำเนินไปในกำย)- 

กำยกลิ(สิ่งท่ีเป็นโทษในกำยคือกิเลส)-กำยฑำห(ควำมเร่ำร้อนแห่งกำยคือ

ตณัหำ)-กำยตปน(กำรยังกำยให้เร่ำร้อน)-กำยทกุข(ควำมเป็นทกุข์ของรปูและ

นำม)-กำยทจุรติ-กำยทฏฺุฐลุลฺ(ควำมประพฤตชิัว่หยำบทำงกำย)-กำยปโกป

(ควำมก�ำเริบไปทำงผดิของกำย)-กำยวปิผฺนฺทน(ควำมดิน้รนทำงกำย)	เป็นต้น	

และยงัมอีีกมำกมำยในควำมเป็น“กำย”ทีย่งัไปในทำงบำป	ทำงอกศุล	

ที่จะต้องก�ำจัด“ธรรมะ	 ๒”ให้เหลือหนึ่ง	 หรือเป็นหนึ่ง	 คือเป็น 

“เอกคัคตำ”	เหน็มัย้ว่ำ	ควำมเป็น“กำย”นัน้หลำกหลำยยิง่ใหญ่จรงิๆ

	 หรือท�ำได้แล้ว	ท�ำบรรลุผลธรรมแล้ว	รูปนำมที่เหลือก็รวม

ตัวกันเป็น“กุศลจิต”เรียกว่ำ	กำยปัสสัทธ(ิควำมสงบจำกกิเลส	ดับกิเลส

ออกไปจำกจติได้	จติใจกส็งบ	กเ็หลอืรปูกบันำม(ธรรมะ	๒)ทีส่งบจำกกเิลสนัน่เอง	

“กำยปัสสทัธ”ินีจึ้งไม่ใช่หมำยเอำ“ร่ำงภำยนอกจติโน่นทีห่ยดุนิง่หรอืสงบ”	แต่มนั

คือจิตแท้ๆที่สงบจำกกิเลสกันอย่ำงถูกตัวถูกตนของกิเลสจริงต่ำงหำก)

	 “กำยสงบหรือควำมสงบกำย”ทีเ่ป็นโลกตุระนีค้อื	กเิลสมนั

ออกไปจำกใจ	ใจจึงยิ่งสะอำดคล่องแคล่วปรำดเปรียวว่องไว 

(กำยปำคุญญตำ)	ใจผู้นี้จึงบงกำร“กำยวำจำและใจเอง”ให้ท�ำงำนเก่ง

อย่ำงคล่องแคล่วปรำดเปรยีว	มสีมรรถนะท�ำงำนได้ดเียีย่มเหมำะสม

เหมำะควรแก่งำนนั้นๆโดยจะใช้“สัปปุริสธรรม	๗	และมหำปเทส	๔” 

ชนิดที่รู ้จักรู ้แจ้งรู้จริงท้ังภำยนอกและภำยในอย่ำงดีจริงๆ(กำย 
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กัมมัญญตำ)

	 “กำยสงบ”จึงมิใช่แค่“ร่ำงภำยนอก”สงบ	 นิ่งๆ	 แต่คือ 

“จิตสงบจำกกิเลส”จึงท�ำงำนได้ดีปรำดเปรียวแคล่วคล่อง

	 “ฌำนโลกตุระ”มีหลำกหลำย“มติิ”หมนุรอบเชงิซ้อนกันอย่ำง

เป็นระบบระเบียบ	 ถ้ำหำกคนผู้ใดไม่มี“ปัญญำ”จริง	 จะไม่สำมำรถ

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในควำมสลับซับซ้อนนี้อย่ำงมีต้น-กลำง-ปลำยเป็น

ระบบไปตำมล�ำดับชนิดที่น่ำอัศจรรย์อย่ำงยิ่ง	ได้เลยเป็นแน่แท้

 จึงน่ำอัศจรรย์ยิ่งจริงๆ	ส�ำหรับผู้ไม่มี	“ปัญญำ”	ไม่มี“ควำมรู้

และควำมเป็นจริง”นี้ในตนเองจริง	 ก็จะรู้สึกเข้ำใจยำก	จะงงๆใน

ควำมสลับซับซ้อนนั้น	 เพรำะมันจะมีควำมยอกย้อนสลับซับซ้อน	

บำงทีเหมือนเขำวงกตออกไม่ได้

	 ซ่ึงแท้จริง	โลกุตระนั้นจะสลับซับซ้อนจริงๆ	จะวนอย่ำงม ี

“รอบ”ของต้น-กลำง-ปลำยซับซ้อนย้อนกันไปมำอย่ำงเป็นระบบ

ระเบียบ	แต่มันละเอียดลึกซึ้ง	 มันเป็นเรื่อง“ทวนกระแสโลกีย์” 

(ปฏิโสตัง)	และซับซ้อนท่ีมี“กำรหักกลับหรือหวนกลับ(ปฏินิวัตตติ)” 

โดยเฉพำะม“ีกำรสลัดคืนหรือกำรสละท้ิง(ปฏินสิสัคคะ)”ชนดิทีโ่ลกยีะ

ไม่ม	ีจงึคดิไม่ออก	“ควำมรูแ้ละควำมจรงิ”นีก้ข็ำดหำยไปในโลกโลกย์ี	

“โลกียะรู้จักรู้แจ้งสัจจะนี้ไม่ได้”	จึงเรียกว่ำ	“อจินไตย”จริงๆ

	 แต่“ฌำนโลกตุระ”น้ันผูป้ฏบิตัทิัง้รูท้ัง้ท�ำได้จริง	และมรีะบบ

ต้น-กลำง-ปลำยที่เป็นล�ำดับอย่ำงน่ำอัศจรรย์	 ตำมที่พระพุทธเจ้ำ 

ตรัสไว้ใน“ปหำรำทสูตร”(พระไตรปิฎก	เล่ม	๒๓	ข้อ	๑๐๙)	แม้จะสลับซับ-

ซ้อนยอกย้อนก่ี“มิติ”ก็จะแยกมิติเหล่ำนั้นออก	 เห็นในควำมมีเหต ุ

มปัีจจัยทีเ่ป็น“ปัจจยำกำร”กนั	เช่น	รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิใน“ปฏิจจสมุปบำท” 
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เป็นต้น	หรอืรูจั้กรูแ้จ้งในกระบวนกำรท่ีสลับซบัซ้อนมสีจัจะย้อนสภำพ 

มีปฏสิมัพทัธ์กนัอย่ำงสอดซ้อนกนัไปมำของ“โพธปัิกขยิธรรม	๓๗”	

เป็นต้น	หรือตำม“จรณะ	๑๕		วิชชำ	๘”	สัมบูรณ์

 “ฌำนโลกย์ี”มนัเรือ่ง“มติเิดยีว”ตืน้ๆ	เหมอืนเส้นตรงเส้นเดยีว	

ตรงดิ่งทื่อๆ	ไม่เห็นจะสลับซับซ้อน	ประสำนสอดสุขุมอะไรเลย

	 “ฌำนโลกย์ี”จะไม่มีควำมเป็น“ปฏ”ิ	อยู่ในกำรปฏบิตั	ิคือ	จะ

ไม่มีปฏิสัมพัทธ์	จะไม่มีกำรศึกษำสภำวะทวนไปทวนมำ	จะไม่สลับ 

ซบัซ้อน	จะไม่รูจัักรูแ้จ้งรูจ้รงิสภำพหมนุรอบเชงิซ้อน	เช่น“ปฏปัิสสทัธ”ิ	

ก็จะเข้ำใจ“ควำมสงบ”ที่มีสภำวะเป็น“ปฏิ”ไม่ได้	ได้แค่มิติเดียว

	 กล่ำวคือ	 “ปัสสัทธิ”นั้นแปลว่ำ	 ควำมสงบ	 เมื่อผู้ปฏิบัติ 

จนกระทัง่“กำยสงบท่ีเป็นธรรมขัน้โลกุตรผล”ได้จรงิ	“กำยนัน้ยิง่จะ

มีควำมคล่องแคล่วว่องไวปรำดเปรยีว”(กำยปำคญุญตำ,กำยกมัมญัญตำ) 

น่ันคอื	ยิง่“สงบ”	จติย่ิงคล่องแคล่วเร็วไว	มนัมภีำวะธรรมะ	๒	ซ้อน

กนัอยูอ่ย่ำงนี	้กระนีเ้องชือ่ว่ำ	“กำยปัสสทัธ”ิ	หมำยเอำ“อำกำรของ

เจตสกิ	๓”แท้ๆสงบ	มใิช่หมำยเอำ	“กำรเคลือ่นไหว”ของร่ำงภำยนอก

	 นั่นหมำยถึง	กำยคือเจตสิก	กำยคือจิตที่“เจตสิก”ตัวหน่ึง 

“สงบไป”หรอื“ดบัไป”	เจตสกิทีเ่หลอื	ทีม่อียู	่กย็ิง่“คล่องแคล่วว่องไว”

	 ดังนั้น	เมื่อท�ำให้“กำยสงบ”ได้	ก็คือ“หมวดของจิต”อันเป็น 

“องค์ประชุมเจตสิก”	นั่นเองที่ยิ่ง“คล่องแคล่วว่องไวปรำดเปรียว”

	 ควำมเป็น“ปฏิ”(ทวนไปมำ)เช่นนี	้ใน“ฌำนโลกยีะ”ไม่ม	ี	มแีต่ 

“ดิ่งไปทิศเดียว”จนจบสุด

	 เช่น	 กำรท�ำ“ฌำน”ของแบบโลกียะ	ก็คือ	สะกดจิตให้มัน 

“หยดุๆ-นิง่ๆ-ดับไปๆ-ไม่รบัรูอ้ะไรเลย”	เม่ือท�ำได้	กจ็ะได้แต่“จิตทีถ่กู
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สะกด-ถกูหยดุ-ถกูท�ำให้นิง่-ท�ำให้ดบัไป-ท�ำให้ไม่รบัรูอ้ะไรเลย”กลำย

เป็นคน“ท�ำธำตุรู้ของตนให้ไม่มีสมรรถนะ”	หรือจิตย่ิงไม่มีปัญญำ	

เจตสิกยิ่งเฉื่อย	ยิ่งไม่คล่องแคล่ว

 โดยพำกนัหลงผดิว่ำ	กำรท�ำให้จติหยดุนิง่ได้นีแ่หละ	เมือ่จติ

หรือเจตสิกหยุดนิ่งลงไปได้แล้ว	จะมี“ปัญญำ”ผุดโผล่เกิดขึ้นมำเอง

	 นีค้อื	หลงผดิว่ำ	“กำรท�ำให้จติหยดุน่ิง,เจตสิกไม่รับรู้อะไรได้

แล้ว”นี่แลเป็นกำรท�ำ“สมำธิ”ล่ะ	เมื่อจิตเป็น“สมำธิ”แล้วจะเกิด 

“ปัญญำ”โผล่ขึ้นมำได้เอง	 ชนิดที่ไม่มี“เหตุแห่งกำรเกิดปัญญำ”ใด	

ไม่มีที่มำที่ไปเลย

	 กำรท�ำให้“จติหยดุคดิปรงุแต่ง”แบบนีแ้หละ	มนัไม่ใช่กำรท�ำ 

“อภสิงัขำร”	มนัจึงไม่เป็น“ปญุญำภสิงัขำร”	ซ่ึงเป็น“กำรปรงุแต่งจิต” 

ด้วยทฤษฎีวิเศษขั้นโลกุตระ	 อันมี“โพธิปักขิยธรรม	 ๓๗”บริบูรณ์	

จึงไม่เกิด“กำรช�ำระกิเลส”	ท่ี่มีผลของ“บุญ”	ส�ำเร็จเป็นจริง

	 เห็นได้ไหมว่ำ	 ท่ีอำตมำสำธยำยมำนี้	 พูดถึงควำมเป็น 

“ฌำนโลกุตระ”	ที่สำมำรถ	“ช�ำระกิเลส”ได้นี้	 มันออกจะได้ฟังค�ำ

อธบิำย	ทีเ่ข้ำใจไม่ใช่เรือ่งพืน้ๆตืน้ๆ	ไม่ใช่เรือ่งระนำบช้ันเดยีวเท่ำนัน้		

ซึ่งหำฟังกันไม่ได้ง่ำยๆ

	 มันต่ำงจำกที่ฟัง“ฌำนโลกียะ”กันเยอะ

	 เรื่องของ“ฌำนโลกียะ”นั้นถ้ำได้ฟังค�ำอธิบำย	ก็เข้ำใจได้

ง่ำยๆ	แม้จะเอำไปปฏิบัติก็ง่ำย	ไม่ยำกเย็นเกินไปแต่อย่ำงใด	สะกด

จิตมุ่งมั่นดิ่งเข้ำไปๆๆๆๆ	เท่ำนั้น	ก็ได้ผลแล้ว

	 แล้ว“ฌำน”นี้จะเป็น“อจินไตย”อะไรกัน?

	 แม้คนที่ยังมีกิเลสหนำอยู่ในใจเต็มกระบุงอยู่แท้ๆ	 กำมก็ 
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ยงัหนำ	โทสะกย็งัแรง	มำเรียนรู้ปฏบิตัใิห้เกิด“ฌำนโลกย์ี”กท็�ำได้	มี่ 

“ฌำนโลกีย์”นี้ได้	ไม่เห็นจะประหล่งประหลำดอะไร	วิเศษอะไรกัน

ตรงไหน?

	 เหน็กนัอยูด่ืน่ดำษทัว่ไป	ทีค่นท�ำ“ฌำนโลกย์ี”ได้	แต่ตวัผูน้ั้น

ยงัไม่บรสิทุธิแ์ม้แค่ศลี	๕	ผูย้งัไม่ประสำอะไรกับควำมเป็น“ศลี”เลย	

ไปปฏิบัติหลับตำสะกดจิตตำมวิธีโลกีย์	ท�ำได้กันเกลื่อนกล่นไป	แม้

แต่เด็กๆ	ก็ท�ำได้

	 ในช่วงท่ีอำตมำยังไม่ฟ้ืนตืน่จำกถูกอ�ำนำจโลกครอบง�ำเป็น 

“ลิงลมอมข้ำวพอง”	อยู่นัน้	อำตมำก็ท�ำมำหนกัหนำ	เสียเวลำไปกบั

โลกเขำตั้ง	๘	ปี	อำตมำก็ไม่เห็นมันยำกมันเย็นอะไร	ก็ท�ำอย่ำงเขำ

ได้ทั้งนั้น	เป็นแต่เพียงว่ำ	เห็นว่ำ	แค่ที่ได้ท�ำมำ	ลองดูมำนั้น	มันก็

ชดัเจนในควำมเป็นไปได้เพยีงพอแล้ว	มนักแ็ค่นัน้	จงึเลกิเดด็ขำดจำก 

“ฌำนโลกีย์”

	 เพรำะจกัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ฌำนโลกตุระ”ได้	และชดัเจนยิง่ว่ำ	มนั

แตกต่ำงกันอย่ำงยิ่ง

	 จึงหันทิศทำงมำสำธยำยเผยแพร่“ฌำนโลกุตระ”ตั้งแต่

บัดนั้นมำจนกระทั่งวินำทีนี้

	 ซึ่งเห็นควำม“ยำก”สุดแสน“ยำก”เหลือเกิน	 ที่จะท�ำควำม

เข้ำใจในเรื่องของ“ฌำนโลกุตระ”และ“โลกุตรธรรม”กับชำวพุทธ

แท้ๆ	ทุกวันนี้		๔๐	กว่ำปีแล้วก็มีคนท�ำได้อยู่เท่ำนี้

	 ซึง่“ฌำนวิสยัของผู้ได้ฌำนโลกุตระ”แบบพทุธนี	้เป็น“อจินไตย” 

จริงๆ

	 ขบคิดเอำไม่ได้	รู้ไม่ได้ด้วยตรรกศำสตร์
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	 ต้องเรียนรู้ให้สัมมำทฏิฐิก่อน	แล้วปฏบิตัจินเกิดผล	จติบรรลุ

ควำมจรงิโลกุตระนัน้	เป็นปัจจตัตงั	จงึจะสำมำรถ“รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ” 

สภำวะนั้นอย่ำงสัมผัส“โลกุตรธรรม”อยู่หลัดๆ	 โต้งๆ	 จริงส�ำหรับ 

ผู้นั้นท�ำจนเกิดผล

	 “อจินไตย”พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำ	อันบุคคลไม่ควรคิด	เมื่อ

บุคคลคิด	พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งควำมเป็นบ้ำ	เดือดร้อน	(พระไตรปิฎก	

เล่ม	๒๑	ข้อ	๗๗)

	 บ้ำ	คอื	ฟ่ันเฝือทำงควำมคดิ	เดอืดร้อน	คอื	ก่อให้เกดิควำม

เสียหำยแก่ตนแก่ผู้อื่น

	 ดังนั้น	จึงต้องรับฟัง“ควำมรู้เร่ืองฌำน”	โดยเฉพำะ“ฌำน

วิสัยของผู้ได้ฌำนโลกุตระ”แบบพุทธจำกสัตบุรุษเท่ำนั้น	 จึงจะได้ 

“ควำมรู้”อันเป็น“อจินไตย”ในควำมเป็น“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน

โลกุตระ”แบบพุทธแล้วจริง

	 หำไม่แล้ว	 “ควำมรู้”ในควำมเป็น“ฌำนโลกุตระ”ก็จะไม่มี

ทำงเกิดในคนผู้นั้นเลย

	 “ฌำนวิสัยของคนผู้ได้ฌำน”แบบพุทธน้ันเป็น“อจินไตย”	

หำกใครขืนคิดเอำเอง	 ระวังเถิด“พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งควำมเป็นบ้ำ	

เดือดร้อน”	ตำมที่พระพุทธเจ้ำตรัสแน่นอน

	 อำตมำพยำยำมอธิบำยสำธยำย“ฌำนโลกุตระ”มำต้ัง 

๔๗-๔๘	ปีเข้ำนี่แล้ว	จึงเห็นจริงๆว่ำ“ยำก”สุดแสนยำก

 แต่ถึงอย่ำงไร	 อำตมำก็ต้องพูดต้องสำธยำย“ควำมจริง-

ควำมรู”้เร่ืองนีไ้ปจนตำย	ตำยจำกชำตนิีแ้ล้ว	กจ็ะเกดิมำสำธยำยอกี

 ผูจ้ะปฏบิตัเิกดิ“ฌำนโลกตุระ”ได้นัน้	ถ้ำขนืดนัทรุงัยงั“หลบัตำ” 
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ปฏิบัติกันอยู่	 ก็ได้แต่“ฌำนโลกียะ”ตำมที่อำฬำรดำบส-อุทกดำบส	

เก่งสุดก็ได้แค่“อรูปฌำนที่	๗	-	ที่	๘	หรือตำมควำมเป็น“ฌำน”ที่มี

กันท�ำกันอย่ำงสำมัญในโลก	 มำแต่ไหนๆนั้นอยู่นั่นแหละ	 ไม่มีทำง 

จะเป็น“ฌำนโลกุตระ”ที่เป็นของศำสนำพุทธได้เป็นอันขำด	

	 เพรำะ“ฌำนวิสัย”ที่เป็นของพุทธนั้น	 เป็น“อจินไตย”	เป็น 

“โลกุตระ”จริงๆ

	 ซึ่ง“ฌำน”น้ีมัน“พ้นจำกควำมเป็นโลก”และ“พ้นจำกควำม

เป็นอัตตำ”กันแท้จริง

	 ผู้จะ“หลุดพ้น”โลกและอตัตำ”ได้จริง	กต้็องรูจ้กัรู้แจ้งรู้จรงิ

ควำมเป็น“โลก”	และ	ควำมเป็น“อัตตำ”จริงๆแท้ๆ

	 ในควำมเป็นมนุษย์สำมำรถมี“ควำมรู้ควำมเห็น”(ทิฏฐิหรือ

ทฤษฎ)ีได้ทัง้สิน้ม	ี๖๒	ควำมรู้ควำมเหน็	เท่ำนี	้ทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงตรสัรู้

แล้ว	และทรงยืนยันไว้ด้วยว่ำ	ควำมรู้ควำมเห็นของมนุษย์มี	๖๒	เท่ำนี ้

นอกไปจำกควำมรู้ควำมเห็น	๖๒	นี้ไปแล้ว	ไม่มี

	 ผูใ้ดหลงยดึควำมรูค้วำมเหน็แต่เพยีงหนึง่ใด	หรอืยดึหลำยๆ

ควำมรู้ควำมเห็นก็คือผู้ยังมี“อุปำทำน”อยู่

	 ผู้สำมำรถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงควำมเป็น	 “โลกและอัตตำ”ครบ

ทัง้	๖๒	จรงิ	แล้วไม่หลงยดึมัน่ถอืมัน่ควำมเป็น“โลก”และควำมเป็น 

“อัตตำ”ใดเลย

	 มีชีวิตอยู่กับควำมเป็น“โลกและอัตตำ”น้ันๆไปกับโลกกับ

อัตตำของมนุษย์ที่เขำยึดกัน	อันมี“เหตุ”มี“ปัจจัย”ประกอบ

 แล้วกอ็นโุลม-ปฏิโลมอยูต่ำมควำมเหมำะควร	หวังประโยชน์

กับสัตว์ทั้งปวงอยู่	 มีควำมกรุณำ	 มีควำมเอ็นดู	 มีควำมละอำย 
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วำงศำสตรำ	วำงทัณฑะ	เว้นขำดกำรฆ่ำสัตว์อยู่

	 เว้นขำดจำกกำรลักทรัพย์	รับแต่ของที่เขำให้	ต้องกำรแต่

ของที่เขำให้	ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย	เป็นผู้สะอำดอยู่

	 ละกรรมเป็นข้ำศึกแก่พรหมจรรย์	 ประพฤติพรหมจรรย์	

ประพฤติห่ำงไกล	เว้นขำดจำกเมถนุอนัเป็นกจิของชำวบ้ำน(ไม่ใช่ของ

ผู้ประพฤติพรหมจรรย์)

 เว้นขำด	มจิฉำวำจำ	๔	-จนหมดทัง้จลุศลี-มชัฌมิศลี-มหำศลี 

กระทั่งบริบูรณ์

	 ผู้ยังไม่ได้ศึกษำพุทธศำสนำก็จงศึกษำดูเถิด	 และผู้ยังไม่รู้

จกัรูแ้จ้งรู้จริงในควำมเปน็	“ทิฏฐทิั้ง	๖๒”นี	้ก็จงศกึษำกันให้ถอ่งแท้

(ผูส้นใจเรือ่ง“โลกและอตัตำ”ศกึษำจำก“พรหมชำลสตูร”กนัดีๆ )	แล้วปฏบิตัใิห้

บรรลุธรรมดูเทอญ

	 หำกสัมมำทิฏฐิแและสัมมำปฏิบัติ	 ก็จะบรรลุสัมมำปฏิเวธ	

เข้ำถึง“อธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญำ-อธิมุติ-วิมุตติญำณทัสสนะ”

 บรรล“ุฌำนโลกตุระ”จำกเริม่“อำสยั”	แล้วกส็ะสมเป็น“นสัิย” 

กระท่ังเป็น“วิสัย”	เป็นผู้ม“ีฌำนวิสยั”แบบ“โลกตุระ”	แจ้งจริงในตน	

เป็นคุณสมบัติของตน

	 จึงเป็น“ฌำน”ที่มันสุด“วิสัย”ของคนอื่นหรือศำสนำอื่น	ซึ่ง

ผูไ้ม่มภีมู“ิพ้นอจนิไตย”ได้จรงิไม่สำมำรถ“เดำ”หรอื“คำดคะเน”เอำได้

(อตักกำวจรำ)เป็นเด็ดขำด	 จึงเกินกว่ำลัทธิอื่นศำสนำอื่นหรือผู้มี

แค่“ฌำนโลกย์ี”จะคำดเดำ	จะนกึคะเนค�ำนวณเอำอย่ำงเป็นจรงิได้

	 ขืนคิดไปก็“ศีรษะแตกเป็น	 ๗	 เสี่ยง”	 ไม่สำมำรถจะ“พ้น

อจนิไตย	๔”นีไ้ด้หรอก	ซึง่หมำยควำมว่ำ	คดิไปกต็ำยเปล่ำ	สญูเปล่ำ	 
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ไม่มีทำงบรรลุรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แน่ๆแท้ๆ

	 ต้องผู้ที่มีสัมมำทิฏฐิและสัมมำปฏิบัติกระทั่งเกิดควำมเป็น 

“ฌำนโลกุตระ”ชนิดท่ีเข้ำไปถึงขั้น“โอปปำติกโยนิ”ในจิตของผู้ม ี

“ฌำนเอง”(ฌำนิกะ)อย่ำงถูกตรงแน่แท้เท่ำนั้น	 จึงจะ“พ้นอจินไตย” 

ที่เกิด“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน(ฌำนวิสยะ)แบบพุทธ”กันจริงๆ

 “ผูไ้ด้ฌำน”ทีเ่ป็นแค่“ฌำนโลกียวสิยั”	จึงคนละ“วสิยั”แน่นอน	

ไม่ใช่“ฌำนโลกุตรวิสัย”เด็ดขำด	โดยเฉพำะผู้รู้ฌำนทั้ง	๒	แบบ

	 เพรำะผู้มี“ฌำนโลกียะ”ก็ย่อม“อำสัย”ฌำนที่เป็นโลกียะ 

มำเสมอ	เนื่องจำกทิฏฐิเป็นแบบโลกียะ	แม้เรียนรู้ฝึกฝนอบรมก็ยัง

เป็น“ทิฏฐิแบบโลกียะ”แน่นอน	ผลที่ได้ฌำน	ก็ต้องเป็น“ฌำนโลกียะ” 

สั่งสมเจริญขึ้นจนเป็น“นิสัย”	จนกระทั่งเป็น“วิสัย”จึงยิ่งเป็น“ฌำน

โลกยีวสิยั”	จะเป็น“ฌำนโลกตุรวสิยั”	ได้อย่ำงไร	ใช่ม้ัย?	เห็นชัดม้ัย?

	 ผู้หลับตำสะกดจิตปฏิบัติจึงมีแต่“ฌำนโลกียวิสัย”เท่ำน้ัน	

เพรำะเชือ้ของ“โลกุตรภูมิ”ไม่ม	ียังไม่ได้“รับเชือ้”ถ่ำยเชือ้มำเลยแม้

แค่จำกกำรได้ยินได้ฟัง“ทฤษฎีที่เป็นโลกุตรฌำน”	 จำก“สัตบุรุษ” 

หรอืผู้มี“สมัมำทิฏฐ”ิกล่ำวให้ฟัง	เขำก็ยังไม่ได้ฟังเลย	แล้วเขำผูน้ีจ้ะ

ได้“เช้ือของฌำน”ทีจ่ะ“กลำยโคตรหรอืครอบโคตร(โคตรฺภ)ูข้ำมโคตร

มำเป็นโลกุตรโคตร”ได้แบบไหน	อย่ำงไรกันล่ะ?

 ท่ีน่ำสงสำรอย่ำงยิ่งจริงๆก็คือ	 คนผู้นั้นได้ยิน“ทฤษฎี”จำกผู้

มี“สัมมำทิฏฐิ”แท้ๆ	 ได้ฟังผู้เป็น“สัตบุรุษ”จริงๆ	 แต่เขำไม่เชื่อ	 เขำไม่

ยอมรับเอำ“สัมมำทิฏฐิ”นั้นมำศึกษำฝึกฝนกันจริงๆจังๆดูเลย	ด้วยซ�้ำ

	 เขำไม่มี“ปรโตโฆสะ”แท้จริง	เขำอำจจะฟัง	แต่เขำไม่เชือ่ว่ำ

ผู้พูดนั้นเป็นสัตบุรุษจริง	จึงฟังไปอย่ำงนั้นเอง	เขำก็ยัง“โยนิโมนสิกำร” 
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ไม่เป็น	 หรือยัง“ท�ำใจในใจของตน”ไม่สัมมำ“ทิฏฐิ”อยู่นั่นแหละ 

เขำก็ไม่มีสัมมำ“มรรค”	ไม่มีสัมมำ“ผล”ที่จะบรรลุแน่ๆ

	 เห็นไหมว่ำ	 ผู้จะ“กลำยโคตรหรือครอบโคตร(โคตฺรภู)ข้ำม

โคตรมำเป็นโลกตุรโคตร”นัน้มันไม่ใช่เรือ่งสำมญัของปถุชุนท่ีจะเป็น

กันได้ง่ำยๆ	 มันต้องได้รับ“สัมมำทิฏฐิ”จำกผู้มี“สัมมำทิฏฐิ”มำจริง

ก่อนจึงจะสำมำรถ“ครอบโคตรหรือกลำยโคตร(โคตฺรภู)ข้ำมโคตรมำ

เป็นโลกุตรโคตร”ได้ผลส�ำเร็จ

	 ควำมเป็น“จิตนิยำม”มีกำร“ข้ำมโคตร”	 จำก“โลกียโคตร” 

มำเป็น“โลกตุรโคตร”ได้	ด้วยกำรเริม่ได้รบั“ทฏิฐ”ิทีเ่ป็น“สมัมำทฏิฐ”ิ	

จำกสัตบุรุษหรือจำกพระพุทธเจ้ำองค์ใดองค์หนึ่งโดยตรง	 แล้วจึง

น�ำมำปฏิบัติหรือ“กระท�ำ”(กรรม)นั่นเอง	 ต้องเป็น“สัมมำปฏิบัติ” 

ด้วยนะ	จงึจะเกดิแรงเคลือ่นหรอืพลงังำนไปตำม“กรรม”ท่ีได้กระท�ำ

สัง่สมถงึขีดถงึขัน้ของมนัจริง	จงึจะสำมำรถ“เปลีย่นโคตร”จำกโคตร

เดิม“โลกียะ”มำเป็น“โลกุตระ”ได้

	 น่ันคอื	ผูน้ัน้ต้องม“ีสัจจญำณ”ท่ีเป็นท้ังภำยนอกคอื“สมมตุิ

สัจจะ”และท้ังภำยในคือ“ปรมัตถสัจจะ”อย่ำงถูกต้องสัมมำทิฏฐิ

เป็น“ธรรมะ	๒”	และต้อง“สัมมำปฏิบัติ”แท้ด้วย	จึงจะเกิด“กิจจญำณ” 

ได้ไปตำมล�ำดับ	จนกว่ำจะ“จบกิจ”ก็จะมี“กตญำณ”ตัดสินจบ

 กำรสะสมดังสำธยำยนีจึ้งจะเป็น“กำรสะสมวสิยัโลกตุรธรรม” 

ที่ได้กระท�ำ“พลังงำนจิตนิยำมนั้นๆ”เจริญพัฒนำ“เชื้อพันธุ์”ด้วย 

“กรรม”มำตำมล�ำดับ

	 มิใช่“กำรสะสมวิสัยโลกียธรรม”เลย

	 มันคนละขั้วคนละทิศกันแท้ๆ
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	 สรุปกันลงไปชัดๆได้แล้วมั้ย	ว่ำ		“ฌำนโลกียวิสัย”นั้น	มิใช่

วิสัยของผู้มี“ฌำนโลกุตรวิสัย”เลย	ด้วยประกำรอย่ำงนี้

	 “อจินไตย”ในเร่ือง“ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน”(ฌำนวิสัย)จึงมี

นัยส�ำคัญที่ต่ำงกันฉะนี้

	 “ฌำนวิสัย”อันเป็นโลกุตระ	 จึงเป็น“อจินไตย”รองลงมำ

จำก“พุทธวิสัย”	ฉะนี้ๆ

	 ดังนั้น	 “ฌำนวิสัย”ของพุทธ	 ซึ่งเป็น“วิสัยโลกุตรธรรม”	

เป็น“อุตตริมนุสสธรรม”แท้ๆ	จึงไม่ใช่เรื่องจะเอำไปพูดสำธยำยกัน

ได้ง่ำยๆ	ใครอยำกพูดก็พูด	ถ้ำแม้น“ตน”ไม่มี“ฌำน”ที่สัมมำปฏิเวธ

ในตนจริง	ผู้พูดนั้นก็จะพล่อยหรือคะนองปำกอย่ำงที่เห็นที่เป็นอยู่			

	 ระวังๆกันเถอะ!		นั่น..นรกนะ!		ขอบอก

 “ฌำนวสิยั”น้ีจึงเป็น“อจินไตย”สงูสดุส�ำหรบั“วสิยั”ทัง้หลำย

ของสำวกภูมิ	 ยกไว้ก	็“พุทธวิสัย”เท่ำนั้นที่ต้องถือกันเป็นที่สูงท่ีสุด

แห่งที่สุดใน“อจินไตย”ทั้ง	 ๔	 ที่ประชำชนคนเรำทั้งหลำยจะไม่พึง

อำจเอื้อมละลำบละล้วง

	 “ฌำนวิสัยของผู้ได้ฌำน(ฌำนวิสยะ)”ขอพูดแค่น้ีก่อน	 ยังมี

นัยส�ำคัญที่จะสำธยำยอีก

	 พทุธสำวกนัน้ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะบงัอำจไป	อวดดกีบั“อจนิไตย”ขัน้ 

“พุทธวิสัย”เด็ดขำด

	 แม้“ฌำนวิสัย”ก็เถอะ	 ผู้ยังไม่“สัมมำทิฏฐิ”ใน“ฌำนวิสัย” 

ที่เป็นแบบพุทธจริงแล้วพูดกัน	อธิบำยผิดอย่ำงอวดดี	ก็ได้นรกแน่!

	 แต่ถ้ำ“หลงผิด”จริงๆ	 คือผู้นั้นแน่ใจ	 ซื่อตรงในใจแท้ๆว่ำ	

“อย่ำงนี้เป็นฌำนของพุทธ”จริงๆ	แล้วก็สำธยำย“ควำมเป็นฌำน”	
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นั้นไปอย่ำงไม่มีสำเถยยจิตแอบแฝงใดเลย

	 ก็แล้วไป	“ไม่มีสำเถยยจิต”	ไม่ถือว่ำเป็น	“อำบัติ”	แต่ก็มี 

“อกศุลวบิำก”ตำมสจัจะของกำรแสดงออกนัน้ๆว่ำ	ท�ำให้เกดิกระทบ

เป็นควำมเสือ่มเสียแก่ศำสนำจริง	แก่สังคมหรอืบคุคลจรงิมำกน้อย

เท่ำใด	 ก็มี“อกุศลวิบำก”อยู่แท้	 เท่ำนั้นๆ	 เพียงแต่น้อยกว่ำผู้“มี 

สำเถยยจิต”

	 เพรำะ“สำเถยยจติ”นัน้มนัคอือกศุลจติแท้	ใครท�ำกรรมด้วย 

“สำเถยยจิต”	ได้บำปแน่ๆ

	 อำตมำก็มีภมูรู้ิเร่ือง“กรรมวิบำก”ได้แค่ตำมภมูขิองอำตมำ	

ก็ตำมขั้นฐำนะ“โพธิสัตววิสัย”ของอำตมำเท่ำที่มีจริงนี้	จึงสำธยำย

เท่ำที่เห็นว่ำควรตำมภูมิมำตลอดท่ีท�ำงำนด้ำนศำสนำมำ	 ก็อย่ำ

เลียนแบบเป็นอันขำด

	 ค�ำพงัเพยไทยบอกว่ำ	“เหน็ช้ำงขี	้อย่ำไปข้ีตำมช้ำง”	ก้นเรำ

ใหญ่เท่ำไร?	ระวังเถอะ!

	 เรำยังมิใช่ช้ำงจริงก้นจะแตกตำยได้นะ!

            (จบฉบับที่ ๓๒๙)
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 ชีวิตมนุษย์หลงระเริงอยู่กับโลกีย์แล้ว ๆ  เล่า ๆ
  คุณตายกับกาม...กับอบาย...
  เวียนวนอยู่กับโลกธรรม...กับมานะ...
  ไม่รู้ก่ีชาติต่อกี่ชาติแล้ว
  มาตายกับธรรมะสักชาติจะได้ไหม !?
         • สมณะโพธิรักษ์




