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v ค�าน�า	v

 “คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?	” โดยสมณะโพธรัิกษ์ เป็นคอลัมน์ประจ�า
ในหนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร”  เริ่มลงตอนแรกในฉบับที่ ๒๘๖ เดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๗  ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  
 ส�านักพิมพ์กล่ันแก่นได้รวบรวมเนื้อหาต้ังแต่ฉบับแรก (๒๘๖) ท่ีตีพิมพ์
จนถึงฉบับที่ ๓๐๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เป็น “รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร? 
(เล่ม ๑)” ในรูปเล่มที่พอเหมาะแก่การอ่านศึกษา 
 หนังสือตามท้องตลาดหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโลกอินเทอร์เน็ต
ก็ตาม จะต้องมีเน้ือหาท�านองสอนลูกให้รวย ท�าอย่างไรจะรวยแบบก้าว 
กระโดด อายุน้อยร้อยล้าน ฯลฯ ประชันเนื้อหาเด็ดเคล็ดลับชนิดตาลายเลือก 

ไม่ถูกอ่านกันไม่หวาดไม่ไหว  คงมีชาวพุทธจ�านวนไม่มากนักที่ทราบว่า การเป็น 

ผู้มี “ธรรมะ” นับเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ใด ๆ  เป็นเศรษฐี (รวย) แท้... 
 เมื่อไม่ทราบคนส่วนใหญ่จึงสู่เส้นทางรวยแก่งแย่งแบบปุถุชนโลกีย ์

และเบียดเบียนกันและกันอย่างสาหัสสากรรจ์  เป็นดุจไฟนรกเผาไหม้ทั่วทั้งโลก 
 “รวมคนจะมธีรรมะได้อย่างไร? (เล่ม ๑)” สูค่วามเป็นเศรษฐีแท้ อธบิาย
ธรรมะระดบัโลกุตระด้วยภาษาเข้าใจง่าย สามารถลงมอืปฏิบตัไิด้ทนัท ี ผูแ้สวงหา
บางท่านอาจจะสงสยัสบัสนในค�าอธิบายบางช่วงบางตอนทีแ่ตกต่างจากทีเ่คยรับรู้ 
รับทราบมา หากเปิดประตูใจอ่านซ�้าทบทวนเพิ่มเติม  ท่านอาจจะได้กุญแจไขข้อ 

สงสัยที่เคยมีมานาน  ประหนึ่งพบแสงไฟส่องสว่างทะลุอุโมงค์มืดในชีวิตก็ได้ 
 กราบนมัสการขอบพระคุณพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ที่กรุณาอุตสาหะ 
เปิดเผยแก่นธรรมสาระใน “รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร?	”	 แด่ชาวพุทธ 
ผูต้้องการโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ประเสริฐให้แก่ชีวติ  และขอขอบพระคณุทุกฝ่าย
ที่เสียสละจนกระทั่งงานส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
 ก้าวสูปี่ที ่๒๔ “เราคดิอะไร” ขอน้อมมอบ “รวมคนจะมธีรรมะได้อย่างไร? 
(เล่ม ๑)” เป็นธรรมบรรณาการแด่สมาชิกและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
           ด้วยความปรารถนาดี
    กองบรรณาธิการ “เราคิดอะไร” ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
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ในสังคมคนควรเป็นสังคมที่มีธรรมะ
จึงจะเป็นสังคมเจริญอยู่เย็นเป็นสุข
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	 ในสังคมคนควรเป็นสังคมที่มีธรรมะ
	 จึงจะเป็นสังคมเจริญอยู่เย็นเป็นสุข
 ปกติสามัญคนทุกคนก็อยากจะเป็นคนมี“ธรรมะ”กันท้ังน้ัน
เป็นธรรมดา 
 ยกเว้นคนจิตวิปริต ที่จะไม่เอาธรรมะ 
 “ธรรมะ”ของศาสนาพทุธน้ัน มีทฤษฎีทีสั่มบรูณ์ยิง่ ผู้ศกึษา
อย่างสัมมาทิฏฐิแล้วปฏิบติัให้สัมมาปฏิบติัจนถึงขัน้“ท�าใจในใจของ
ตน”ได้ถ่องแท้ถูกต้องตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า คือ “โยนิโส
มนสิการ” ก็จะได้“ธรรมะ”สมควรแก่ธรรม(ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) 

 ถามกันมาก ว่า สัมมาทิฏฐิคืออะไร? จะเริ่มปฏิบัติธรรมะ
อย่างไร? การปฏิบัติธรรมะนั้นจะเริ่มต้นกันที่ตรงไหน? 
 จึงจะได้เป็นคนมี“ธรรมะ”กับเขาบ้าง
 ตอบได้ทันทีก่อนอื่น ว่า ศาสนาพุทธนั้น เริ่มต้นปฏิบัติอยู่
กับทุกอิริยาบถของตนเองน้ีแหละ ปฏิบติัได้ทุกเม่ือไม่ต้องหาสถานท่ี 
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พิเศษ เพื่อปฏิบัติธรรมะต่างหากที่ไหนเลย
 “สมาธ”ิแบบพทุธท�าได้ในทุกขณะ ท่ีมีกายกรรม-วจีกรรม-
มโนกรรมอยู่ ฌานแบบพุทธก็ท�าได้ทุกเวลา ตราบที่ยังมีลมหายใจ
เข้า-ลมหายใจออกแล้วมีสติสังวร(อานาปานสติ)  

 ไม่ต้องหยดุอยูน่ิ่งๆ ไม่ต้องพกัการงานใดๆเลย เหมือนอย่าง
ที่เขาปฏิบัติ“ฌาน”สาธารณะแบบทั่วไป ที่รู้ที่ท�ากันแพร่หลาย 
 ส่วนสมาธิตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าน้ัน ท�าการงานไป
ด้วย ปฏิบัติธรรมให้เกิด“สัมมาสมาธิ”ไปได้ ตามมรรคอันมีองค์ ๘  
 แต่วิธีปฏิบัติท่ีเกิด“สัมมาสมาธิ”น้ัน พระพุทธเจ้าปฏิบัติ 

“มรรค ๗ องค์”(๗ องค์นะ) 

 ไม่ใช่วิธีหลับตาเข้าไปสู่ภวังค์ปฏิบัติ
 มรรค ๗ องค์ก็คือ ปฏิบัติ..สัมมาทิฏฐิ-สัมมาสังกัปปะ- 
สัมมาวาจา-สัมมากัมมันตะ-สัมมาอาชีวะ-สัมมาวายามะ-สัมมาสติ 
ไปด้วยกันในขณะที่มีชีวิตประจ�าวันสามัญนี่เอง 
 ผูส้นใจดูหลักฐานจากพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๘๑ 
มหาจัตตารีสกสูตร
 ฉะน้ีแล การท�า“สมาธ”ิท่ีปฏิบติัแบบพทุธ เพือ่ได้“ธรรมะ”ไป
ถึงที่สุดนิพพาน
 ซึ่งปฏิบัติในขณะมีชีวิตเคล่ือนไหวท�ากรรมกิริยาอยู่ปกติ
ธรรมดานี่เอง ด้วยการสมาทานศีลตามฐานะแต่ละคน แล้วปฏิบัติ
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
 ด�าเนินมรรคก่อเกิดผลส่ังสมตกผลึกลงเป็นอินทรย์ี ๕ -พละ ๕ 
อยู่บนฐานปฏิบัติโพชฌงค์ ๗ - มรรค ๘ นี่แหละหลักปฏิบัติ  
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 ครบองค์รวมของโพธิปักขิยธรรม ๓๗  ซึ่งไม่แตกต่างไป
จากการปฏิบัต“ิจรณะ ๑๕ วิชชา ๘” หรือไตรสิกขา เป็นต้น แม้แต่
ปฏิบัติทาน-ศีล-ภาวนา ก็การปฏิบัติเยี่ยงเดียวกัน ถ้าเข้าใจการ
ปฏิบัติแบบพุทธอย่างสัมมาทิฏฐ ิ
 อันเป็นการปฏิบัติได้ท้ังในการคิดก็คิดได้ พิจารณาให้เป็น
สัมมาสังกัปปะ จะพูดก็พูดได้ แต่ต้องท�าสัมมาวาจาให้เป็นผล จะ
ท�างานท�าการใดๆก็กระท�าไป แต่ต้องท�าให้เป็นผลสมัมากัมมนัตะ  จะท�า
อาชีพก็ท�าไป แต่ต้องท�าให้สัมมาอาชีวะเจริญสู่ผลถงึข้ันสูงสุดให้ได้ 

 ด้วยการมีสัมมาวายามะ และสัมมาสติเป็นองค์รวมช่วยงาน
กันไปกับสัมมาทิฏฐทิี่เป็นประธานในการปฏิบัตมิรรค อันมีองค์ ๘
 จึงจะสะสมผลเป็น“เอกัคคตาจิต” ท่ีมีผลของสมาธ ิ
แบบพทุธ แน่นอนว่า ผลจิตย่อมแตกต่างจาก“เอกัคคตาจิต”ท่ีมีผล
ของสมาธิสามัญทั่วไป ซึ่งแพร่หลายกันอยู่ทั่วโลก 
 “สมาธิ”สามัญน้ันมีมาเก่าแก่นานกาล และมีอยูป่ระจ�าโลก 
เป็นสมาธิสาธารณะ
 “สมาธิ” หมายถึงอะไร
 สมาธิ หมายถึง ภาวะจิตน้ันแข็งแรงต้ังม่ัน จากการ
ปฏิบัติ“ฌาน”แล้วจิตสะอาด จากนิวรณ์ ๕ จึง“สะสมจิต”ชนิดน้ี
ตกผลึกลงเป็น“จิตตั้งมั่น” ที่ศัพท์เรียกว่า“สมาธิ”(มีอธิจิตนั้นอยู่เสมอ)

 ซึ่งความเป็น“ฌาน”ก็มี ๒ แบบ 
 แบบสามัญแพร่หลายท่ัวไป(meditation) ท่ีปฏิบัติแบบ
หลับตาเพ่งกสิณเป็นต้น นี่ก็แบบหนึ่ง 
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 ส่วนของพระพทุธเจ้าน้ันก็ปฏิบติัอีกแบบหน่ึง ซึง่ไม่ใช่แบบ
หลับตาปฏิบัติ แต่ลืมตาปฏิบัติ(Supra concentration) มีสัมผัส 
เป็นปัจจัยน่ีเอง ตามหลักจรณะ ๑๕ วชิชา ๘ ก็ดี ท่ีพระพทุธเจ้าตรัส 
ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ทุกสูตรเร่ิมต้ังแต่พรหมชาลสูตร ก็เร่ิมทรงช้ี 

ให้รู้จักทิฏฐิทั้งหลายในโลก ก็มี“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่ ๖๒ เท่านั้น  
 จากสูตรนี้ไปจนถึงสูตรสุดท้ายอีก ๑๒ สูตร ล้วนคือหลัก
ปฏิบัตไิตรสิกขา หรือเสขปฏิปทา อันมจีรณะ ๑๕ วิชชา ๘ หรือ
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ที่เกิด“ฌาน” แล้วเกิด “สมาธิ” เกิด“ปัญญา” 
ตามแบบพุทธทั้งสิ้น  
 “สมัมาสมาธ”ิของพทุธจึงเป็นทฤษฎเีฉพาะหน่ึงเดียวในโลก 
แบบพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่มีในลัทธิอื่น จึงเรียกว่า “สัมมาสมาธิ” 
เป็นชื่อเฉพาะของ“สมาธิ”แบบพุทธ 
 เป็นการท�า“สัมมาสมาธิ” ท้ังในขณะคิดก็ท�าสมาธิ ท้ังใน
ขณะพูดก็ท�าสมาธิ ท้ังขณะกระท�าการงานใดๆท้ังหลายก็ท�าสมาธิ 
แม้ที่สุดการท�างานอาชีพก็ท�าสมาธิอยู่ในชีวิตปกตินั้นเอง   
 จึงเป็นการท�า“สมาธิ”ท่ีปฏิบัติอยู ่ทุกขณะ ทุกสถานท่ี 

ทุกกรรมกิริยาได้ตลอดเวลา จนกว่าจะบรรลุธรรม มี“สัมมาสมาธ”ิ 
สูงสุด จิตเป็น“สมาหิตจิต”(จิตตั้งมั่นแล้ว) 

 ก็จบกิจ เป็นจิตนิพพาน จิตอรหันต์
 คนน้ันก็เป็นผู้มี“ธรรมะ”เต็ม อย่างเท่ียงแท้(นิจจัง) ยั่งยืน 
(ธวุงั) ตลอดไป(สสัสตงั)ไม่แปรเปล่ียนเป็นอ่ืน(อวปิริณามธมัมงั) ไม่มีอะไร
จะมาหักล้างได(้อสังหิรัง) ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) จึงจบกิจจริง ไม่
ต้องปฏิบัติธรรมให้ตนอีก
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 น่ีคือ มี“ธรรมะ”เต็มอย่างสัมบูรณ์แท้ ไม่มีเส่ือมอีกแล้ว 
ไม่มีพร่องอีกเลย   
 เหอะๆ..เออ..ธรรมะ มีพร่อง มีเต็มด้วย !!!
 มีซี! อย่างนั้นจริงๆ มีเสื่อมได้ มีเต็มได้  
 เกิดเป็นคนผู้ได้ช่ือว่า“อรหันต์” เป็นคนมีดีสูงสุด เป็นผู้
ประเสริฐอยู่ในโลก
 อรหนัต์น้ันมีดีวเิศษ ๒ อย่าง ชัดๆท่ีเป็นท้ัง “แก่ตน,แก่ท่าน” 
(ที่จริงมีดีมากกว่านี้) ได้แก่ 
 ๑. ตนเองสิ้นทุกข(์สิ้นกามสุขัลลิกะ) หมดความล�าบากใจ(หมด

อัตตกิลมถะ)

 ๒. เป็นคนมีคณุค่าประโยชน์แก่คนท้ังหลาย ช่วยเหลือผูอ่ื้น
อยู่ด้วยความเมตตา เอ็นดูเสมอ(โลกานุกัมปายะ) ไม่ใจด�า ไม่ดูดาย
 เพราะคนเป็นอรหันต์ความขี้เกียจก็หมดไปจากตัวท่านส้ิน
แล้ว จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก(พหุชนหิตายะ)แท้ๆ 
 และประโยชน์ท่ีท่านท�าให้แก่มวลชนเป็นอันมากก็เป็นการ
ท�าให้มวลหมู่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข(พหุชนสุขายะ)อย่างประเสริฐ
อีกด้วยนะ ซึ่งเป็นความสุขชนิดที่สงบอบอุ่นเต็มไปด้วยการเกื้อกูล
เอื้ออารีกัน แม้จะไม่รวยไปด้วยลาภยศสรรเสริญ โดยเฉพาะ“สุข” 
ที่ไม่ประกอบไปด้วยกาม และหรือไม่มีอัตตา(ทั้ง ๒ ส่วน)   

 อรหนัต์จึงไม่ใช่ผูป้ลีกหนีอยูแ่ต่ผู้เดียว แต่เป็นผูอ้ยูกั่บสังคม 
ช่วยสังคมอยู่จริง ชีวิตจึงมีแต่ “รับใช้ผู้อื่น” อย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆ
 เพราะท่านเป็นสัตบุรุษตัวจริง ย่อมมสีัปปุริสธรรม ๗ จึง
ท�างานรับใช้สังคมอยู่ด้วยมหาปเทส ๔  ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ใจจริงๆ  
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 “รับใช้”นี้ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่เป็นเรื่องเห็นแก่ผู้อื่นแท้ๆ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้นจริงๆ แล้วมันไม่ดีหรือไฉน มันเป็นเร่ืองท่ีใครๆ
ก็ควรท�าอย่างยิ่ง มิใช่หรือ?
 ดังนั้น การท�างานอันเป็นประโยชน์ เป็นคุณค่าแก่ความมี
ชีวิตของคนที่จะได้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัย ไม่มีทุกข์ ย่อมดีแน่แท้
 ศีลบางข้อว่า เว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการ 
รับใช้  ค�าว่าเว้นขาด“การรับใช้” น้ี ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้ช่วย
เหลือเกื้อกูลผู้คน หรืออย่าอนุเคราะห์ผู้คนชนทั้งหลาย
 แต่..การช่วยเหลือเกื้อกูลนั้น ถ้าเป็นการช่วยให้คนมีกิเลส
เพิ่มขึ้น เออ..อย่างนี้ไม่ควรช่วย อย่าท�า อย่ารับใช้ นั่นก็ถูกแล้ว
 หรือชัดๆง่ายๆ ก็คือ ช่วยให้คนหลงหรือช่วยให้คนติดยึด 
อยากได้เงิน ได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพิ่มขึ้น ก็ไม่ควรช่วย 
 ถ้าอย่างนี้ แน่นอนว่า ไม่ควร “รับใช้”(ไม่ควรช่วย)

 แต่ถ้าช่วยให้คนลดกิเลส ลดหลงเงนิ หลงลาภยศสรรเสรญิ
สุข คือ หลงโลกธรรม ช่วยจนท�าให้ดับสิ้นอนุสัยไปจากจิตใจ
 โดยท�างาน “ช่วย”ผู้คนท�าให้เขารู้เท่าทันแล้วสร้างสรร
อย่างดีอย่างควร และดับกิเลสได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
 ถ้าช่วยคนเช่นนี้  มิใช่“การรับใช้”อันไม่ควรแน่นอน
 แต่ควร“รับใช้”อย่างยิ่ง ต่างหาก..ใช่มั้ย? 
 เพราะธรรมดาปุถุชนหรือคนสามัญ “อวิชชา”อยู่ท่ัวไปน้ัน
คือ ผู้ท�ากิเลสใส่ตน ผู้ล่าโลกธรรมอยู่ตลอดเวลา  
 กิเลสจึง“ปุถุ” หมายความว่า กิเลสจึงหนา กิเลสจึงอ้วน 
กิเลสจึงมากขึ้นอยู่เสมอ  
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 ปุถุ แปลว่า หนา อ้วน มาก ใหญ่ โต
 คนผู้อวิชชาไม่รู้ตัวหรอกว่า ตนเองสร้างกิเลสใส่ตนอยู่
ตลอดเวลา และท�าอย่างไม่วรรคเว้น ก่อกิเลสเกือบทุกวนิาที คอื โง่ 
 เพราะปุถุชนไม่รู้ว่า ปกติน้ันความรู้สึกของตน ถ้าถูกใจ 
กิเลสก็โตขึน้ ไม่ถูกใจ กิเลสก็โตขึน้ ท้ังข้ึนท้ังล่อง กิเลสมันโต มันหนา 
มันอ้วน มันใหญ่ มันมากขึ้นทั้งนั้น ไม่ว่ากิเลสที่ชอบหรือไม่ชอบ  
 ปุถุชน ก็คือ คนโง่ ขออภัยที่พูดนี้ไม่ได้ด่านะ แต่พูดตรงๆ
ซื่อๆจากความจริง ซึ่งตั้งใจให้หมายถึง คนผู้ยัง“อวิชชา” ดังนั้นคน
อวิชชาจริงจะท�ากิเลสใส่ตนไม่เคยหยุด เพราะ“ความไม่รู้”จริงๆ
 เขาไม่รู้จริงๆ เพราะอวิชชา(โง่,ไม่รู้) 

 ผู้บ�าเรอ“กาม”อยู่ ก็กิเลสโตขึ้น กิเลสหนาข้ึน ผู้บ�าเรอ 

“อัตตา”อยู ่ก็กิเลสโตขึน้ กิเลสหนาขึน้ ล้วนคอื คนผูช่ื้อว่า “ปถุุชน”
 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดย่ิงในธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
อันเป็นค�าสอนบทแรกของศาสนาพุทธว่า คนที่ไม่ใช่อรหันต์
นัน้ คือผู้ยังมีสุขเทจ็กับ “กาม”(กามสุขัลลิกะ)  และยงัล�าบาก
กับ“อัตตา”(อัตตกิลมถะ)
 ซึ่งภาวะ ๒ อย่าง “กาม”กับ “อัตตา”น้ีแหละคือ กิเลสท่ี
ต้องก�าจัดให้หมดสิ้น จึงจะเรียกว่าผู้มี “โลกุตรธรรม”
 พ้นปุถุชน ขึ้นเป็นอาริยชนแล้วก็ตาม หากยังเหลือ“กาม” 
ก็เป็นผู้มี“ธรรมะ”ที่ยังไม่เต็ม ยังไม่ถึงขั้นมี“ธรรมะ”สูงสุด 
 “กาม”หมดไปแล้วแม้จะเป็นอนาคามีบุคคลแล้ว ก็ยังมี 

“อัตตา”อีกท่ีเหลืออยู่ ยังจะต้องก�าจัด“อัตตา”ท่ีเหลืออยู่น้ันให้ส้ิน 

เกลี้ยง จึงจะมี“ธรรมะ”สูงสุด เป็นอรหันต์  
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 ปุถุชนนั้นปกติก็เป็นผู้ท�ากิเลสใส่ตนให้โตขึ้น ให้หนาขึ้น ให้
มากขึ้นเสมอๆอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ภิกษุจึงไม่ควรท�าตนเป็นผู้เพิ่ม
กิเลสให้ปุถุชนเขาเข้าไปอีก มันท�าร้ายเขา  
 หมายความว่า ปถุุชนน้ัน ก็คอื คนท่ีต้องการกิเลสด้วยความ
ไม่รู้แท้ๆอยู่นั่นเอง ต้องสงสารเมตตาเขา เพราะเขายังมีกิเลส 
 ถ้าภิกษไุปท�าให้กิเลสเขาเพิม่ขึน้อีก โดยเสริมให้ปถุุชนกิเลส
หนาขึ้น โตขึ้น มากขึ้น ภิกษุก็เลยไม่ใช่ช่วยเขา แต่ท�าร้ายเขาเพิ่ม
หนักขึ้น นี่ต่างหาก“การรับใช้” ที่ควรเว้น 
 “รับใช้”อย่างน้ีเองท่ีผดิศลีเพราะไม่ใช่ช่วยเขา รับใช้อย่างน้ี 
ที่ศีลให้เว้นขาด อย่าไปช่วยท�าให้เขามีกิเลสเพิ่มขึ้นๆ มันไม่สมควร
 ซึ่งกิเลส ก็คือ“กาม” และ“อัตตา” นี่เอง
 รับใช้ ก็คือช่วยเหลือ ช่วยในการท�างาน เพื่อให้ประชาชน
คนอื่นได้รับประโยชน์คุณค่า 
 ถ้าแม้นช่วยท�างานให้เขาได้ส่ิงสุจริตท่ีสมควรแก่ชีวิต 
ด�าเนินไปด้วยดี แถมช่วยให้เขาลดกิเลสไปพร้อมด้วย หากเช่นนี้ก็
เป็นการช่วยเหลือคนให้เป็นอยู่ดี โลกานุกัมปายะ 
 จึงไม่ใช่การรับใช้ที่ผิดศีลเลย แต่ตรงกับธรรมค�าสอน คือ 
โลกานุกัมปายะต่างหาก
 แต่ถ้าท�างานช่วยให้เขาหลงลาภ หลงยศ หลงสรรเสริญ 
หลงโลกียสุข อันเป็นโลกธรรม  
 ฉะนี้แลคือ ช่วยผิด ก่อกิเลสแก่คน    
 ซึ่งทุกวันน้ี แม้ผู้ไม่รู้สัจธรรมท่ีเป็นความจริงอันส�าคัญน้ี 
ก็เห็นได้อยู่ท่ัวไป ว่า ภิกษุ“รับใช้”ผู้คน คือ ผู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้คน
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เขาหลงลาภ หลงยศ หลงสรรเสริญ หลงในโลกียสุขที่เป็น“กาม” 
ที่เป็น“อัตตา”นั้น มีอยู่เต็มวงการศาสนาพุทธ  นี่แล “รับใช้” ชัดๆ
 เพราะแม้แต่ภิกษุเองแท้ๆ ก็“ท�าคุณอันสมควรก่อน แล้ว
สอนผู้อื่น จักไม่มัวหมอง” ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัส ยังไม่ได้ 
 การเป็นธรรมทูตหรือทูตกรรมและการรับใช้โลก แม้จะเต็ม
ไปด้วยความเอ็นดูเมตตา(โลกานุกัมปายะ) แต่ยงัไม่“ท�าคณุอันสมควร
ก่อน แล้วสอนผู้อื่น” ก็ไม่มีคุณธรรมถึงขั้นบรรลุธรรม ไม่มีอาริย-
ธรรมที่จะสอน จึงท�าให้ศาสนามัวหมอง ศาสนาก็เสื่อมแน่ๆ 
 การประกอบทูตกรรมและการรับใช้ ผูเ้ป็นภิกษตุ้องชัดเจน
กันดีๆ แล้วสังวรกันเถิด 
 ภาษาที่ว่า “การรับใช้”จึงอย่าพาซื่อเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้น 
ภิกษุจะไร้คุณค่า กลายเป็นผู้“รับใช้”หรือช่วยคนให้เขามีกิเลสเพิ่ม
ขึ้นๆ ไม่มีประโยชน์อันควรต่อมวลมนุษย์ไปเสีย
 เพราะเว้นขาดไม่ตรงตามความหมายท่ีว่า “ประกอบ
ทูตกรรมและการรับใช้”ดังท่ีศีลมีเจตนารมณ์ ซึ่งการช่วยผู้คน 

หรือรับใช้ชาวโลก ต้องเป็นคุณค่าดีงาม อย่าเพิ่มกิเลส  
 ทูตกรรม คอื ผูท้�าการงานอันมีหน้าท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์ หรือ
ผู้เป็นตัวแทนท�าหน้าที่
 รับใช้ชาวโลก หรือมีความเอ็นดูเมตตาช่วยชาวโลก ท่ีบาลีว่า 
โลกานุกัมปายะ ตลอดท่ีมีชีวิตอยู่ในโลก จึงเป็นการท�างานท่ีเป็น
ประโยชน์อันสมควรอย่างยิ่ง  ช่วยให้ชาวโลกเป็นอยู่ดี มิใช่เรื่อง 
เลวร้ายแต่อย่างใด
 เพราะเรารูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิในตน ว่า เรามีวชิชา ๘ วปัิสสนา
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ญาณหรือญาณทัสสนะ (ปัญญาท่ีสามารถหยั่งรู้จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน

ของตน) เป็นต้น และมีมโนมยิทธ(ิปัญญาที่สามารถหยั่งรู้ ฤทธิ์แห่งวิชชา

ของตน ก�าจัดกิเลสตนได้จริง) หรือวิชชาข้ออื่นๆ เช่น มีเจโตปริยญาณ
(ปัญญาที่สามารถหยั่งรู้ตัวตนกิเลสของตน และรู้ว่าตนท�าให้กิเลส ลดได้จริงไป

ตามล�าดบั) จึงรู้ชัดเจนว่า เรามีธรรมะแล้วจริง สมควรแก่ธรรม ด้วย
อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขานี้แลแท้ๆ
 ไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างงมๆคล�าๆ ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง ไม่เห็น
ความจริงตามความเป็นจริงของปรมัตถธรรมดังกล่าวมาคร่าวๆนี้
 แต่มีญาณหยั่งรู้ท้ังความเจริญของศีล-ความก้าวหน้าของ
จิต และความจริงของปัญญาท่ีสามารถหยั่งรู้จริงแม้แต่ความเป็น
ปรมัตถ์ขั้นจิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน(อภิธรรม)  

 ฉะน้ีแลคือ ผู้มี“ธรรมะ”แท้ มีธรรมะจริง แล้วจึงจะเป็น 

“ผู้ให้ธรรมเป็นทาน”อย่างถูกต้องชอบธรรม ซึ่งชนะการให้ทั้งปวง
จริง ซึง่จะเป็นธรรมทูต หรือผูท้�าทูตกรรมท่ีไม่ท�าให้ศาสนามัวหมอง 
ศาสนาจึงจะไม่เสื่อม 
 การเป็นผู้มี“ธรรมะ”จึงเป็นทรัพย์อันยิง่ใหญ่กว่าทรัพย์ใดๆ
ในโลก เศรษฐ(ีรวย)แท้ 
 เมื่อมี“ธรรมะ”แล้ว ก็แจก“ธรรมะ” 
 ผู้มี“ธรรมะ”จริง จึงจะ“แจกธรรมะ”นั้นแก่ใครๆ หรือ“ให้
ธรรมะ”แก่ใครๆได้จริง ถูกต้องจริง เป็นจริง ท�าให้บรรลุตามได้จริง
 คนต้องมี“ธรรมะ” ต้อง“ได้ธรรมะ”เป็นทรัพย์ เป็น 

“สมบัติ”(ส่ิงที่มีอยู่ในครอบครอง, ทรัพย์สิน) เพราะ “โลกุตรธรรม” 
ของพระพุทธเจ้านั้น เสถียร และยืนนาน 
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 “โลกุตรสมบัติ”จะเร่ิมต้ังแต่มีคุณภาพเป็น“อาริยธรรม”  
ซึ่งจะเป็นธาตุท่ีตกผลึกส่ังสมลงเป็น“สมบัติ”ท่ีไร้รูปร่าง(อสรีระ) 

แต่มี“คุณ”(ประโยชน์,ส่วนที่ดี,ความดี,ผลดี)แท้จริงในจิต
 และสามารถยืนยงคงทนอยู่ถึงขั้นนับได้ว่า“แน่นอน”(นิยต) 

สั่งสมเป็น“วิบากจิต”มั่นคงไปถึงในชาติหน้า หน้าๆๆๆต่อๆไป
 “ธรรมะ”ท่ีเป็นธาตุ“โลกุตระ”น้ี คือจิต เป็น“อาริยธาตุ” 
ท่ีมี“คุณสมบัติ”(สมบัติที่เป็นส่วนดี)“จริง”ยิ่งกว่าสมบัติท่ีเป็นธาตุ 

“โลกียะ”
 เพราะคณุสมบติัของธาตุ“อาริยจิต”น้ี เม่ือส่ังสมตกผลึกจน
เข้าขีดสูงถึงขั้นสุด ก็จะเที่ยงแท้(นิจจัง) ยั่งยืน(ธุวัง) ไม่แปรเป็นอื่น 

(อวปิริณามธัมมัง) ไม่มีอะไรหกัล้างได้(อสงัหรัิง) ไม่กลับก�าเริบ(อสงักปุปัง) 
ซึ่งเป็น“วิบากจิต”ที่ยั่งยืนไปได้นานตลอดทุกชาติ ติดตัวเป็นสมบัติ
ไปจนกว่าจะปรินิพพาน เป็นปริโยสาน
 จึงยิ่งกว่า“สมบัติ”ทางโลกใดๆท้ังหลายท้ังสิ้น เพราะว่า 
“ธรรมะ”ท่ีเป็นธาตุ“โลกุตรสมบัติ”น้ี เป็น“สมบัติ”ท่ีได้อาศัยวิเศษ
กว่าประเสริฐกว่า ท้ังดี ท้ังมีคณุค่าประโยชน์ ท้ัง“จริง”ยิง่กว่า“โลกีย
สมบัติ” และทั้งไม่ทุกข์   
 “โลกุตรธรรม”จึงเป็นสิ่งท่ีน่าได้น่ามีน่าเป็น น่าอุตสาหะ
วิริยะ ยิ่งกว่า“โลกธรรม”ใดๆ 
 ผู ้ รู ้แจ ้งค ่าอันวิเศษน้ีของ“ธรรมะ”โดยเฉพาะท่ีเป ็น 

“โลกุตรธรรม” ก็จะพากเพียรเต็มก�าลังให้ตนเองมี“ธรรมะ”ท่ีเป็น
โลกุตระ 
 เพราะโลกุตรธรรมนี้ เป็นทรัพย์ที่สูงยิ่งเหนือกว่า“ธรรมะ” 
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ที่เป็น“กุศลธรรม”แม้จะมากจะสูงส่งด้วยโลกธรรมปานไหนเท่าใด 
 โลกุตระน้ียิ่งกว่าได้ลาภ,ยศ,สรรเสริญ, กามสุข หรือได้
อัตตานั้น จึงแน่ยิ่งกว่าแน่
 ขอย�้าอย่างส�าคัญท่ีสุดแห่งท่ีสุดนะว่า สัตว์ตัวใดท่ีได้เกิด
เป็น“คน”กับเขาแล้ว สิ่งที่ประเสริฐที่สุด ที่“คน”น่าได้น่ามี ยิ่งกว่า
อื่นใด ในมหาเอกภพ นั้นคือ ต้องได้“ธรรมะ”
 โดยเฉพาะ ธรรมะขั้นโลกุตระ
 ถ้าได้เกิดมาเป็นคนกับเขาท้ังที แล้วอยู่ในโลกจนตายไป
เปล่า ไม่ได้“ธรรมะ” 
 แม้แต่“ธรรมะ” คือ อะไร? ก็ไม่รู้ ไม่สนใจ มุ่นใช้ชีวิตอยู่
แต่กับกิเลสให้มันปั่นหัว เมาไปกับมันทุกวินาที ก็ได้แต่กิเลส 
 เพราะชีวติจะมีแต่“รวยกิเลส”เป็นสมบัติ มันมัวเมาเอาแต่
หลงล่าโลกธรรม 
 ได้ลาภ ก็สุข หลงสุขจมอยูกั่บลาภ อย่างน้ีกิเลสก็โต(ปถุุ)ขึน้ 

 เสื่อมลาภ ก็ทุกข์ หลงทุกข์อยู่กับลาภ อย่างนี้กิเลสก็โต
(ปุถุ)ขึ้น  
 หลงล่ายศ ทุกข์สุขอยูกั่บยศ ก็นัยเดียวกัน แม้อย่างน้ี กิเลส
ก็อ้วน(ปุถุ)ขึ้น ทั้งได้ยศ ทั้งเสื่อมยศ กิเลสเพิ่มทั้งขึ้นทั้งล่อง  
 หลงล่าสรรเสริญก็คล้ายกัน ทุกข์สุขอยู่กับสรรเสริญ ไม่
ต่างกัน จะทุกข์จะสุข กิเลสก็ใหญ(่ปุถุ)ขึ้น เยี่ยงเดียวกัน 
 หลงล่าสุขด้วยกาม ทุกข์สุขอยู่กับกาม อย่างนี้กิเลสก็มาก
(ปุถุ)ขึ้น ฉันเดียวกัน 
 และหลงล่าสุขเพราะอัตตา ทุกข์สุขก็อยู่กับอัตตา อย่างนี้
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กิเลสจึงหนา(ปุถุ)ขึ้นๆๆ 
 หลงล่ากันอยู่เช่นนี้เอง จนชีวิตตายไป
 “สมบัติ”ก็มีแต“่วิบากจิตที่รวยกิเลส”
 เพราะแม้จะได้“สุข”ท่ีอวิชชาก็ส่ังสมเป็น“กิเลส”บันทึกใส่
จิตเป็นอนุสัย กิเลสก็โตขึ้น-อ้วนขึ้น-ใหญ่ขึ้น-มากขึ้น-หนาขึ้น 
 และแม้จะได้“ทุกข์”ท่ีอวิชชาก็ส่ังสมเป็น“กิเลส”บันทึกใส่
จิตเป็นอนุสัย กิเลสก็โตขึ้น-อ้วนขึ้น-ใหญ่ขึ้น-มากขึ้น-หนาขึ้น
 เหตุใหญ่แท้ๆจริงๆ ก็เพราะในใจหม่ิน“ธรรมะ” ไม่ให้
ค่า“ธรรมะ”ยิ่งกว่าโลกียสมบัติ  
 ตลอดชีวิตไม่ได้เข้าวัดเพื่อศึกษาและบ�าเพ็ญ“ธรรมะ”เลย 
จะเข้าไปก็แค่เพียงตามประเพณีในสังคมตามประสาโลกๆ ไม่ให้
ค่าแม้แต่คนผู้ที่มีความเป็นภิกษ ุแม้จ�าจะต้องเคารพภิกษุ ก็เพราะ
จารีตของสังคมเท่านั้น 
 เม่ือไม่ได้สนใจภิกษ ุก็จะเป็นคน“ขาดการเยีย่มเยยีนภิกษ”ุ 
ฉะนั้นแม้จะพบภิกษุก็ไม่ใช่เยี่ยมเยียน จึงไม่มีโอกาสจะได้“ธรรมะ”
 เพราะไม่ได้สนใจจะฟังธรรมะ จงึเปน็คน“ละเลยการฟัง
ธรรม” 
 น่ีแหละ เหตุและปัจจัย ท่ีเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตา เม่ือ
มีสิ่งนี้ จึงมีสิ่งนี้....
 เม่ือ“ละเลยการฟังธรรม” ก็แน่นอนย่อม“ไม่ศกึษาในอธิศลี” 
(อาจจะพอรู้ศีลงูๆปลาๆ) 

 เม่ือไม่ศกึษาศลี ย่อมไม่เจริญในอธศิลี จึงไม่รู้คณุค่าของศลี
ของธรรม เหน็ภิกษผุูศ้กึษาปฏิบติัมีศลีมีธรรมะ ก็ไม่ให้ค่า จึงเป็นคน 
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“ไม่มากด้วยความเล่ือมใสในภิกษุทั้งท่ีเป็นเถระ(พระผู้ใหญ่) ท่ีเป็น 
ผู้ใหม(่พระบวชใหม่) และปานกลาง(พระทั่วไป) ความเสื่อมก็หนักขึ้น
 เม่ือไม่ศรัทธาเล่ือมใสภิกษุ ไม่นับถือพระภิกษุบ้างเลย 
เอาแต่เจริญทางโลก มัวเมาในลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุขโลกีย์ มีแต่เก่ง
ในทางโลกธรรม มีสมรรถนะฉลาดเฉลียว ดีไม่ดีหยิ่งเพราะศึกษา
ธรรมะเองอีกด้วย รู้ธรรมะเอง ก็ถือดีในตัวเอง จิตจึงยิง่ผยอง ถึงขัน้ 

ฟังภิกษุผู ้รู ้ธรรมะแสดงธรรม ก็“ต้ังจิตติเตียน คอยเพ่งโทษ 
ฟังธรรม”  ความเสื่อมจึงยิ่งหนักมากขึ้นไปอีก ยิ่งต�่าลงๆ ต�่ายิ่งๆ
 เม่ือเส่ือมได้ท่ี จิตใจก็ถึงขั้น“แสวงหาเขตบุญภายนอก
ศาสนาน้ี” เพราะเหน็พทุธศาสนาไร้ค่า ไร้สาระแล้ว จึงมีทิฏฐิเป็นอ่ืน
มีความเข้าใจเป็นอ่ืน มีความเหน็เป็นอ่ืน มีความรู้เป็นอ่ืนออกไปจาก 

“โลกุตรธรรม”
 จิตใจผู้นี้ ขั้นนี้ เกือบขาดเชื้อพุทธแล้ว  
 น่ีคอื ออกนอกเขตบญุของศาสนาน้ี ไปเป็นศาสนาอ่ืน เป็น
ความรู้แนวอื่น อาจจะเป็นศาสนาเงิน หรือเป็นศาสนาตัวเอง หรือ
เป็นความรู้ของศาสดาอื่น นับถือศรัทธาผู้รู้อื่น ค�าว่า“บุญ” จึงเป็น
แบบอื่น มิใช่พุทธแน่   
 เป็นแบบอื่น เช่น ไม่เข้าใจค�าว่า“บุญ” แปลว่า “การช�าระ
ออกจากใจ” ไพล่ไปเข้าใจว่า“บุญ”คือ“ตั้งใจให้ตนได้มามากๆ” จึง
กลายเป็น“ท�าใจเอามาให้ตน”แล้วถือว่า“ได้บุญ” 
 น่ีคอื นอกขอบเขตพทุธไปแล้ว เป็นภาวะ“แสวงหาเขตบญุ
ภายนอกศาสนาพุทธ” 
 ความเส่ือมหนักหนาสาหสัลงมาถึงความเส่ือมขัน้ท่ี ๖ แล้ว
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นี้ถือว่าเสื่อมต�่าหนัก  
 ความเส่ือมข้ันท่ี ๗ คอื “ท�าสักการะก่อนในเขตบญุภายนอก
ศาสนาพุทธ” 
 หมายความว่า คนที่มีความเสื่อม จนตกต�่าถึงขั้นนี้ ได้สิ้น
ความเคารพในศาสนาพุทธแล้ว จึงไม่เคารพสักการะพุทธก่อน
 เช่น ถ้าเจอส่ิงท่ีเป็นพุทธ พร้อมกับเจอส่ิงท่ีคนผู้น้ีได้หัน
ไปศรัทธาเล่ือมใสใหม่น้ันเข้า เขาก็จะสักการะส่ิงท่ีเขาได้ศรัทธา
เล่ือมใสใหม่น้ันก่อนจะเคารพส่ิงท่ีเป็นพุทธ หรืออาจจะไม่เคารพ
สักการะพุทธเลยก็ได้ ดังนี้เป็นต้น
 ความเสื่อม ๗ ข้อนี้ เป็นการแสดงถึงความเป็นจริงของใจ
ชาวพุทธทุกคน ตรวจดู
 มันไม่ใช่แค่ความเสื่อมของลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุข นะ แต ่

“ใจ”มันเสื่อมจากพุทธ
 ซึ่งมันเป็นความเส่ือมท่ียิ่งใหญ่ของ“คน”ในศาสนาพุทธ
ทีเดียว ท่ีชาติน้ีได้เกิดมามีความเป็นคนกับเขาท้ังชาติ แต่แล้วก็ 
สูญเปล่าจริงๆ ตายไปไม่ได้อะไรเลย(โมฆะ)

 มิหน�าซ�า้ หอบ“กิเลสเป็นสมบติั”ท่ีได้เต็ม“วบิากจิต” สะสม
ใส่จิตไปแน่นอนุสัย จากท่ีตนได้กระท�ากรรมแสวงหาล่าโลกธรรม 

ไปทั้งชาติ ไม่ใส่ใจ“ธรรมะ” ตลอดที่มีชีวิตในชาติที่ได้เกิดมา และ
ตายจากไป  
 มันไม่ได้“ธรรมะ”ท่ีเป็น“โลกุตรธรรม” อันเป็น“สมบติั”ท่ีจริง 
แท้กว่า เพราะวัตถุนั้นหลงหอบมันยังไง เราก็ตายจากมัน ทิ้งมันไป   
 ตรวจดูตนเองดีๆเถอะ คนทุกคน หากตรวจสอบดูดีๆแล้ว 
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ตั้งแต่เกิดจนป่านนี้
เราได้ไปเยี่ยมเยียนภิกษุ

ซึ่งต้องเป็นการตั้งใจ
จะไปศึกษาธรรมะจริงๆ กี่ครั้ง..?
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จะรู้ตนเอง ว่า ตนเองมีชีวิตเสื่อมตามค�าตรัส จริงหรือไม่..?!!!!!!!!
 เช่น ข้อ ๑ ในชีวิตตั้งแต่เกิดจนป่านนี้ เราได้ไปเยี่ยมเยียน
ภิกษุ ซึ่งต้องเป็นการตั้งใจจะไปศึกษาธรรมะจริงๆ กี่ครั้ง..?
 ไม่เอาท่ีเป็นการไปเยีย่มเยยีนภิกษดุ้วยกิจอ่ืน อันไม่ใช่ต้ังใจ
ไปพบพระฟังธรรมะนะ
 ตรวจดูดีๆ ตรวจไปจนหมดทุกข้อ ทั้งข้อ ๑ ไปจนถึงข้อ ๗ 
ก็จะเห็นจริงว่า เราคือ ผู้เสื่อมจากศาสนาพุทธแล้วหรือยัง????   
 ๗ ข้อท่ีพระพทุธเจ้าตรสัไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๗ 
เนื้อความสรุปมาแต่หัวข้อสั้นๆ ๗ ข้อนั้น คือ 
 อุบาสก(หรืออุบาสิกา)ใด 
 ๑)  ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ
 ๒)  ละเลยการฟังธรรม 
 ๓)  ไม่ศึกษาในอธิศีล
 ๔)  ไม่มากด้วยความเล่ือมใสในภิกษท้ัุงท่ีเป็นเถระ ท้ังท่ีเป็น
ผู้ใหม่ ทั้งปานกลาง
 ๕)  ตั้งจิตติเตียนคอยเพ่งโทษฟังธรรม
 ๖)  แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้
 ๗)  ท�าสักการะก่อนในเขตบุญนอกศาสนานี้ 
 ต้ังใจพจิารณาให้ชัดๆเจนๆนะ ท่ีว่าด้วย“ความเส่ือม”น้ี มัน
เป็น“ความเส่ือม”ของชีวติคนจริงๆ แต่คนไม่รู้ว่ามันจริงยิง่ จริงและ
ส�าคัญขนาดไหนเท่านั้น 
 มันคือ “ธรรมะ”ไม่มีเพิ่มขึ้นในคนแต่ละคน ในแต่ละชาติที่
ได้เกิดมาเป็นคน
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 ทว่ามันเสื่อมไปเรื่อยๆอีกต่างหากในคน ชาติแล้วชาติเล่า 
จนถึงชาติท่ีเราก�าลังมีชีวติเป็นคนอยู ่ท่ีเราก�าลังพูดกันอยูน้ี่ น่ีแหละ
 ถ้าใครไม่เห็นว่า ท่ีอาตมาก�าลังพูดน้ี เป็นเร่ืองท่ีควร
ส�าเหนียก ส�านึก และต้องตรวจตัวเองจริงๆ เพื่อรู้ความจริง และ
เพื่อแก้ไขตนเอง โดยต้ังใจขวนขวายเอา“ธรรมะ” กันให้ได้จริงๆ 
ไม่เช่นนั้น จะมีแต่เสื่อม แล้วก็เสื่อมต่อๆๆๆๆไปอีกนับชาติไม่ไหว
 “ความเสื่อม”ที่ว่านี้ ไม่ใช่“ธรรมะ”เสื่อม
 แต่คนเสื่อม(คือคนที่เป็นพุทธศาสนิก) จึงท�าให้ศาสนาเสื่อม  
 ศาสนาเสื่อม คืออะไร?
 คอื ทฤษฎหีรือหลักการของศาสนาน้ัน ท่ีศาสนิกปฏิบติั มัน
ได้ผิดเพี้ยนไป คนที่เป็นศาสนิกจึงปฏิบัติไม่เกิด“ธรรมะ”ตรงตามที่
เป็นของศาสดาแห่งศาสนานั้นๆ
 ศาสนาน้ันเส่ือมเพราะคนท่ีเป็นศาสนิกเส่ือม คนไม่ได ้

“ธรรมะ”ของศาสนานั้น
 น่ีคือ ศาสนาเส่ือม เพราะ“คน”ไม่มี“ธรรมะ”น้ันๆ หรือ 

“ธรรมะ”นั้นๆไม่มีในคน
 ตัวของ“ธรรมะ”เองจริงๆ ไม่มีเส่ือม ไม่ว่าเม่ือใดๆ “ธรรมะ” 
เป็นของกลาง มีอยู่ตลอดกาลนาน จะมีศาสดาเกิดขึ้นมา แล้ว
ค้นหา“ธรรมะ”จนเจอในตนของตนได้ แล้วต้ังศาสนาให้คนปฏิบัติ 
คนได้“ธรรมะ”ตามท่ีศาสดาน้ันๆประกาศ ซึง่เป็นของแต่ละพระองค์ 
ก็มี“ศาสนา”นั้นๆอยู่ในสังคมโลก
 เมื่อศาสดาสิ้นชีวิตไป “คน”หรือสาวก แต่ละศาสนา ก็เป็น
ผู้สืบทอดศาสนานั้นๆ



23 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

 เมื่อคนหรือสาวกเสื่อมจาก“ธรรมะ” ก็ถือว่า ศาสนานั้นๆ
เสื่อมไปตาม
 สรปุ “ธรรมะ”ไม่มีเส่ือม มีแต่คนจะต้องเอาให้ได้ “ธรรมะ”มี
อยู่ในโลกตลอดกาลนาน 
 เพียงแต่ว่า คนผู้ใดจะได้“ธรรมะ”ตรงตาม“ธรรมะ”ท่ี
ศาสดาทรงได้ทรงมี แล้วน�ามาประกาศไว้ในโลกหรือไม่ เท่านั้น 
 ไม่เช่นน้ันก็คนผู้ใดจะได้“ธรรมะ”ตรงตาม“ธรรมะ”ของ
สาวกผู้ชื่อว่า “ปัจเจกภูมิ”ก็ดี หรือ“สยัง อภิญญา” ก็ดี แม้จะยัง
ไม่ใช“่สยัมภู” ก็ตาม แต่ก็เป็นผู้สืบทอด“ธรรมะ” ที่ตรงตามธรรมะ
ของพระศาสดาอยู่แท้ 
 จนเป็นลัทธิ หรือเป็นศาสนา แล้วมีสมาชิกหรือสาวก
สืบทอดต่อไปอีก ก็ได้เท่าที่จะรักษาความถูกต้องของ“ธรรมะ”แห่ง
ศาสดา แต่ละท่านนั้นๆ ไม่ให้เสื่อมไว้ได้นาน ตามที่ท�าได้จริงเท่าใด 
ศาสนานั้นก็อยู่นานเท่านั้น 
 แต่ไม่มีศาสนาไหนท่ีจะไม่เส่ือม ต้องเส่ือมไปทุกศาสนา ตาม
ปกติของไตรลักษณ์
 ชื่อศาสนาอาจจะอยู่ แต่เนื้อแท้เสื่อมไป
 ในวาระท่ีศาสนาเจริญวัย(ของศาสนา) ก็จริง และเจริญ
ก็เพราะ“คน” แล้วก็ต้ังอยู่ได้ก็เพราะ“คน” สุดท้ายเส่ือมไปก็
เพราะ“คน” ศาสนาเองเจริญ-ตั้งอยู่-เสื่อมเพราะคนทั้งสิ้น  
 มีแต่“ธรรมะ”เองเท่านั้นที่ไม่มีวันเสื่อม
 ศาสนาเส่ือมเพราะ“คน”ท่ีเป็นสาวกเองน่ันเองท�าให้เส่ือม 
ก็เพราะ“คน”อีกแหละ
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 เพราะ“คน”ทัง้นัน้ที“่เสือ่ม”ได้เสือ่มดคีนท�าให้“ศาสนา” 
เสือ่มคนท�าให้“คน”เสือ่มไปจาก“ธรรมะ”เพราะ“คน”หมางเมนิ 

ธรรมะ 
 คนไม่เอาธรรมะ จนคนเอาธรรมะไม่ได้ 
 จนกระท่ัง“คน”ไม่มี“ธรรมะ”(ของแต่ละศาสนา) ไม่ใช่ 
“ธรรมะ”เสื่อม 

 “คน”นี่แหละตัวดี “เสื่อม”จาก“ธรรมะ” เสียเอง จนกลาย
เป็นท�าให้“ศาสนาเสื่อม”
 ความเส่ือมจึงมีแต่ตัว“คน”น่ีเองเป็นตัวการใหญ่ ส�า(มะ)

คัญที่สุด 

 จึงขอเตือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
 ใครก็เถอะ ที่ว่ามีชีวิตเจริญนักเจริญหนานั้น ตรวจตัวเอง
ดีๆ รู้ตัวเองให้ได้      
 ผู้ท่ีได้ตรวจสอบจริงๆจากค�าตรัสของพระพุทธเจ้าน้ีแล้ว 
โดยต้ังใจไม่อคติ ก็จะรู้สัจจะความจริงของตนเอง จะรู้จักรู้แจ้ง 
รู้จริงหน้าตาของ“ความเสื่อม”ตัวแท้ชัดๆ    
 ถ้าชีวิตเป็นไปตามพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในพระไตรปิฎก 
เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๗ นี้จริง
 ต้ังแต่“ความเส่ือม”ข้อท่ี ๑ ไปเร่ือยๆ ใครมีชีวิตตรง ๗ 
ประการน้ัน ก็น่าเสียดายชีวติ ท้ังชาติท่ีได้เกิดมาเป็นคนกับเขาท้ังที 
 แม้ผู้นั้นจะรวยล้นฟ้า เจริญด้วยลาภ,ยศ,สรรเสริญ สุขใน
กาม สุขในอัตตา ปานใด ขนาดไหน ก็เถอะ แต่ถ้าคุณมีชีวิตเป็นอยู่
ตรงตามหลักแห่ง“ความเสื่อม ๗ ประการ”นี้
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 ต่อให้คณุรวยลาภ,ยศ,สรรเสริญ สุขในกาม สุขในอัตตภาพ 
เป็นอภิบรมมหาเศรษฐี เป็นผูมี้อภบิรมมหาอ�านาจใหญ่ยิง่ในโลก มี
สักการะสรรเสริญ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ก็มิใช่ดรรชนีชี้ค่า“ความ
เจริญ”ท่ีแท้ของคนเลย หากคุณมีพฤติชีวิตตรงตามหลัก“ความ
เส่ือม ๗ ประการ”น้ีของพระพทุธเจ้า แม้คณุจะเป็นเจ้าโลกยิง่ใหญ่
สุดใหญ่ยิ่งขนาดไหนก็ตาม
 ถ้าคณุมีพฤติชีวติตรงตามค�าตรัส ต้ังแต่ข้อ ๑ เท่าน้ันแหละ 
แล้วชีวิตคุณก็จะมีพัฒนาการของ“ความเส่ือม”เจริญไปเร่ือยๆ 
จากข้อ ๑ ต่อข้อ ๒ ไปถึงข้อ ๗ โดยไม่ยาก
 เม่ือใดคุณมีพฤติชีวิตตรงตามค�าตรัสครบถ้วน คุณก็ช่ือ
ว่า คุณคือผู้ไม่มี“ศาสนา” แล้ว แม้คุณจะนึกว่าคุณสังกัดอยู่ในชื่อ
ศาสนาใดก็ตาม แต่ความจริงคุณไม่ใช่คนในศาสนานั้นเลย เพราะ
คุณมี“ความเสื่อม ๗ ประการ”สมบูรณ์แบบแล้วจากศาสนานั้นๆ
 เพราะคุณไม่มี“ธรรมะ”ของศาสนานั้นแล้ว เต็มสัจจะแห่ง
ความแท้จริง (จบฉบับที่ ๒๘๖)

 

 

 ใน“เราคิดอะไร”ฉบับท่ีแล้ว อาตมาได้สาธยายถึง“ความ
เสื่อม”ของคน ที่เสื่อมจาก “พุทธธรรม” ชัดๆก็คือเสื่อมจากธรรมะ
ท่ีมีเน้ือหา“พทุธ”แท้ๆของพระพทุธเจ้า หรือเต็มๆก็คอื เราเส่ือมจาก
พุทธศาสนาไปแล้ว
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 เรายงัมีพทุธเหลือติดต่ิงหอูยูเ่ท่าไหร่?หรือเรายงัมีความเป็น
พุทธเหลืออยู่ เท่าที่คนโบราณท่านว่า เหลือแค่ผ้าน้อยห้อยหู?
 หรือมันจะไม่มีผ้าน้อยเหลืออยู่เลย?!!
 โดยการตรวจดู“ความจริง”ของตนๆแต่ละคน ว่า พฤติของ
เรา ชีวิตของเรา ตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้นั้น ได้มีชีวิตด�าเนินไป มัน
ตรงตามค�าตรัสพระบรมศาสดา หรือเปล่า?
 ตรวจดู พินิจพิจารณาถึงความเป็นอยู่ เราเป็นอย่างที่ท่าน
ตรัสนั้นจริงๆ ทุกๆค�า แต่ละความ แต่ละข้อ แต่ละความหมายที่
พระพุทธเจ้าตรัสนั้น ชีวิตของเราเป็นไปตามที่ท่านว่า ประพฤติตน
เป็นไปสู่ความเสื่อม ตรงตามที่ท่านตรัสนั้นมั้ย? จริงมั้ย? 
 ถ้าตรงตามค�าตรัส แต่ละข้อ แต่ละค�า แต่ละความ จริง
ตามนั้นแล้วละก็ ก็นั่นแหละ เราเสื่อมแน่ เสื่อมไปจริงตามค�าตรัส
ของพระพุทธองค์จริงเลย ตรวจไปเลยแต่ละข้อ
 เราเป็นอยู่ เป็นไปอย่างไร? แค่ไหน?
 ตรงตามค�าตรัสกี่ข้อ...??? 
 ตั้งแต่ ข้อ ๑ ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษ ุหมายความว่า ไม่ได ้

ไปพบ ไปคารวะภิกษุ ชัดๆคือ ไม่ได้ไปศึกษาธรรมะจากภิกษุ
 ถ้าแม้นว่า เริ่มข้อแรกก็ตรงเข้าให้แล้ว 
 นั่นคือ เราเสื่อมจริง เริ่มตั้งแต่ข้อต้น 
 เรา“เสื่อม” คืออะไร?
 คนท่ีช่ือว่า “เส่ือม” น้ัน คอื ส่ิงท่ี“ทรงไว้เป็นแก่นชีพในตัวเรา” 
นั่นแล “เสื่อม”ลง
 “เสื่อม”ค�านี้ หมายความอย่างส�าคัญคือ เป็น“ความตกต�่า
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ของภาวะที่ทรงไว้เป็นแก่นชีพในตัวเรา”นั้นแล“เสื่อม” หรือต�่าลง-
ชั่วลง-เลวลง-ไม่เจริญขึ้น
 แล้ว..ส่ิงท่ี“ทรงไว้เป็นแก่นชพีในตัวเราแท้ๆ”ล่ะ คอื อะไร? 
 สิ่ง“ทรงไว้เป็นแก่นชีพหรือเป็นสมบัติหรือเป็นคุณค่าในตัว
เราแท้ๆ”ก็คือ “ธรรม”ของผู้นั้น ในตัวผู้นั้นๆ 
 “ธรรม” คือ สภาวะท่ียัง“มี”ยืนยันความเป็น-ความมีอยู่ 
ยังมีภาวะไม่สูญสิ้นไป ในตัวคนแต่ละคน “ค่า”ของคนมีอยู่หรือไม่
 ถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติตน จนกระท่ังเป็นผู้มี“ธรรม”ถึงขั้น 

ภาวะสูงสุดได้จริง ผู้น้ันก็มี“ค่าของความเป็นคนประจ�าตนแต่ละ
คน”(อัตตภาวะ)ไปกับตน ที่เป็น“ธรรม”ขั้นภาวะสูงสุดนั้น อยู่ 
 “ค่า”สูงสุดของความเป็น“คน”ท่ีว่าน้ี ได้แก่ “ธรรม”ขั้น 

“วิมุติ”เป็นต้น ซึ่งผู้มี“วิมุติ”แล้วต่อไปก็มี“อมตะ”เป็นท่ี“หยั่งลง” 
(โอคธา) หรือ“ถึงที่สุด”(โอคธา)

 ซึ่งผู้ใดยังมี“การถือเอา”(สมาทาน)ธรรมขั้น“อมตะ”น้ีเป็น
เคร่ืองอาศัยอยู่ ยังไม่ยอม“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”(ยังไม่ยอม

ตายสูญสนิทข้ันสุดท้าย) ก็ผู้มี“ธรรมภาวะสูงสุด”แล้วน้ีแหละ คือ 
ผู้เป็น“อรหันต์” 
 ส่วนผู้มี“ธรรม”ภาวะสูงสุด แล้วจะอาศยัความเป็น“ธรรม” 
อันสูงสุดน้ีอยู่ยืนยาวเป็น“อรหัตตภาวะ”อันเป็นข้ัน“อรหันต์”อยู่
ยืนยงไป อีกนานเท่านาน ตราบท่ีท่านยังไม่ท�า“ปรินิพพานเป็น 

ปริโยสาน”ส�าหรับตนเอง ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะตัวของท่าน
 นี้คือ ส่ิงท่ีคนทุกคน“ควรมีในตน-ควรมีในแก่นชีพของแต ่
ละคน”
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 ทีนี้..ถ้าใช้ค�าว่า “อธรรม” ก็คือ สิ่งไม่ควรมีในตน ไม่ควรมี
ในแก่นชีพของแต่ละคน 

 ดังน้ัน ค�าว่า “อธรรม” จึงหมายความแท้ๆจริงๆว่า ใน
ความเป็นคน ไม่ควรมีส่ิงน้ันหรือภาวะน้ันในตนท้ังภาวะภายนอก 
โดยเฉพาะภาวะภายใน คือ ใจตน เลย      
 ก็ต้องขออธิบายแทรกไว้ตรงน้ีหน่อยว่า ส่ิง“ทรงไว้เป็น
แก่นชีพหรือเป็นสมบัติหรือเป็นคุณค่าในตัวเราแท้ๆ” ท่ีภาษามีว่า 
“ธรรม” น้ี ยังมีนัยะท่ีจะก�าชับอีก คือ ต้องขอจ�ากัดความค�าว่า 
“ธรรม” ให้ชัดเจนอีกที 
 “ธรรม” หรือ ธัมม อันเป็น ธรรมนิยาม ในที่นี้หมายเอา 
ธาตุท่ีเป็นองค์แห่งการรู้ ฐานหรือส่ิงท่ีรองรับการรู้ เป็นธาตุท่ีมีชีวะ
ในตนที่เป็นสัตว์ขั้น“จิตนิยาม”
 เราก�าลังหมายถึง สภาวะแห่งชีพในความเป็น“สัตว์” 
(จิตนิยาม) ซึ่งเป็นสภาวะท่ีเหนือกว่าหรือสูงกว่าสภาวะแห่งชีพใน
ความเป็น“พืช”(พีชนิยาม) โดยจ�าเพาะหมายเอา “สัตว์ระดับคน”
ทีเดียว [ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉาน]
 “ธรรม”จึงคือ ธาตุท่ีเป็นองค์แห่งการรู้, ฐานหรือส่ิงท่ี
รองรับการรู้ อันเป็นสภาพท่ีทรงไว้ในผู้น้ันแน่นอนแล้วเท่ียงแล้ว
(นิยต)

 จึงจะช่ือว่า “ทรงไว้เป็นแก่นชีพ หรือเป็นสมบัติหรือเป็น
คุณค่าในตัวเราแท้ๆ” 
 อย่าลืมนะว่า ขณะนี้ เราก�าลังหมายถึง“ธรรม”ที่มีสถานะ
ถึงขั้น“ภาวะสูงสุด” ภาวะแท้ๆที่มี ที่เป็นอยู่จริง(สัจธรรม)ในผู้นั้น 
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 ดังน้ัน ภาวะน้ีจึงได้ช่ือว่า “ความจริง” หรือ“ต้นเหตุ(ประธาน)

ต้นตอของชีพผู้นั้นๆ หรือของคนผู้นั้นๆ” 
 ก็เป็นภาวะเดียวกันกับท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “มโนปุพพัง
คมา ธัมมา” นั่นเอง 
 ซึ่งหมายถึง สภาวะหน่ึงๆ ท่ีด�ารงความเป็นลักษณะของ
คนนั้นผู้นั้น เฉพาะของตนเองอยู่ ยังอาศัยสภาวะนั้นอยู่ หรือยังไม ่

สูญสิ้นสลายสภาพเดิมแท้ที่“เป็นตน”(ยังเป็น อัตตาหรืออาตมัน อยู่)

 ถ้าแม้น“ภาวะนี้”ของคนผู้ใด เป็น สิ่ง“ทรงไว้เป็นแก่นชีพ 
หรือเป็นสมบัติ หรือเป็นคุณค่าในตัวเราแท้ๆ” หรือ“ธาตุท่ี
เป็นองค์แห่งการรู้, ฐานหรือส่ิงท่ีรองรับการรู้” ท่ียังเป็นธาตุรู้
ระดับ“ปุถุชน”(ยังมิใช่“ภาวะสูงสุด”)

 ปุถุชน คือ คนมีกิเลสหนาขึ้นๆๆๆ ก็ใช่ กิเลสโตขึ้นๆก็ใช่ 
(ปุถุแปลว่า หนา,โต,ใหญ่,มาก,อ้วน,ทวีขึ้นๆๆๆ)

 ปุถุชน หมายความว่า ผู้ท่ียังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงธาตุท่ีเป็น
องค์แห่งการรู้ ฐานหรือสิ่งที่รองรับการรู้ เป็นธาตุที่มีชีวะในตนซึ่ง
เป็นสัตว์ขั้น“จิตนิยาม” 
 ที่ยัง“อวิชชา” หรือยังไม่หมดสิ้นอวิชชา
 จึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อกุศลจิต” ท่ีมันเป็นกิเลส 
หรือรู้ แต่ยังก�าจัดไม่สิ้น  
 เพราะไม่มี“ปัญญา”ขั้น“วิปัสสนาญาณ” ท่ีสามารถหยั่งรู้
ความเป็น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”(ปรมัตถธรรม) จึงยงัมีกิเลสอยูแ่น่
 หรือผู้น้ันยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิตท่ีเป็นกิเลส”แม้แต่ตัว
แรก(พ้นสักกายทิฏฐิ) อย่างถ่องแท้(โยนิโส)อย่างถูกต้องตัวตนสภาวะ
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แท้(สัมมา)ชนิดท่ีรู้จักตัวตนตัวแท้ จนรู้แจ้งรู้จริง ถึงขั้นไม่มีความ
ข้องใจสงสัย(พ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์) 

 ถ้าผูใ้ดมีภูมิรู้สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิตท่ีเป็นกิเลส”แม้แต่
ตัวแรก(พ้นสกักายทฏิฐิ) อย่างถ่องแท้(โยนโิส)อย่างถูกสภาวะ(สมัมา)ชนิด
ท่ีไม่มีวิจิกิจฉา(พ้นวจิกิจิฉาสงัโยชน์) แล้วปฏิบติัตามขัน้ของหลักเกณฑ์
(ศีล)ท่ีตนสมาทาน กระท่ังสามารถท�าให้กิเลสน้ันๆลดละจางคลาย 
หรือดับลงได้
 น่ันคอื ผูน้ั้นบรรลุธรรม มีภูมิธรรมขัน้“พ้นสีลัพพตปรามาส
สังโยชน์”(พ้นสังโยชน์ ๓)

 ผู้ใดปฏิบัติได้ส�าเร็จตามหลักน้ี ถ้าเป็นขั้นต้น ก็เป็นอาริย
บุคคล ขั้นโสดาบัน 
 ถ้าปฏิบติัได้ดีสุดประเสริฐสุด หมดส้ินเกล้ียงกิเลสในจิตตน 
ถึงข้ันไม่เหลือเศษของ“อธรรม”แม้แต่อาสวะหรืออนุสัย เป็นผู้ส้ิน
อาสวะหรือสิ้นอนุสัย ผู้นั้นชื่อว่า อรหันต์
 จึงเป็นผู้เหลือแต่“ธรรม”แท้ๆท่ีบริสุทธ์ิสะอาด เป็นผู้ท่ีใน
จิตของท่านน้ันกิเลสหรือ“อธรรม”ไม่สามารถเกิดในจิตท่านได้อีก
แล้วตลอดไปนิรันดร์  
 คนผู้น้ีแลท่ีช่ือว่า เป็นผู้มี“กาย”เป็น“ธรรม” หรือเป็น 

ผู้มี“ธรรมกาย”
 ค�าว่า “กาย” หมายถึง องค์รวม หรือองค์ประชุมของรูปนาม  
 “องค์รวมของรูปนาม”น้ัน คือ คนท่ีมี“จิตใจ”และมี 
“สัมผสั”ปกติอยูใ่นสังคมอันเต็มไปด้วยโลกธรรมท่ีมอมเมาอยูน่ี่เอง 
 แต่ท่านผูน้ี้ มี“จิตใจสะอาดแล้ว”จากกิเลส และสะอาดอย่าง
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เที่ยงแท้ยั่งยืนแล้วด้วย จึงชื่อว่า พรหมกาย หรือธรรมกาย(กายคือ

องค์ประชุมของรูปนามที่สะอาดบริสุทธ์ิจากกิเลสจริง) ซึ่งเป็นผู้มี“กายเป็น
ธรรม”(กายไม่มีอธรรมอีกแล้ว) ตราบท่ียังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน 

 “ธรรมกาย”หรือ“พรหมกาย”อันคนควรมีน้ี จะต้อง“ทรง
ไว้ซึ่งธาตุจิต”  
 ธาตุจิต หรือส่ิง“ทรงไว้เป็นแก่นชีพหรือเป็นสมบติั หรือเป็น
คุณค่าในตัวเราแท้ๆ” หรือ“ธาตุที่เป็นองค์แห่งการรู้, ฐานหรือสิ่งที่
รองรับการรู้” ของผู้มีความเป็น“สภาวะหนึ่ง”ที่ยิ่งใหญ(่เอกัคคตาจิต)

ดังเช่นที่กล่าวนี้ เป็นไปได้ปานฉะนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่ง
เหล่านี้โดยชอบด้วยพระองค์เอง จึงน�ามาประกาศให้โลกได้รู้ตาม
 ซึง่“ส่ิงทรงไว้เป็นแก่นชีพหรือเป็นสมบติั หรือเป็นคณุค่าใน
ตัวเราแท้ๆ” หรือ“ธาตุท่ีเป็นองค์แห่งการรู้, ฐานหรือส่ิงท่ีรองรับ
การรู้” ของผู้“ไม่เหลือเศษของ“อธรรม”แม้แต่อาสวะหรืออนุสัย 
เป็นผู้สิ้นอาสวะหรือสิ้นอนุสัย ถึงขั้น“วิมุติ” นี้คือ อรหันต์
 ผู้ชื่อว่า อรหันต์นั้น เป็นผู้มีคุณวิเศษ
 ผู้บรรลุอรหันต์มีวิมุติเป็น“แก่น”(สาระ) แล้ว จึงเป็นผู้มีจิต
หยัง่ลง(โอคธา)สู่ความเป็น“อมตะ” ซึง่เป็น“ธรรม”ท่ีพระพทุธเจ้าตรัส
ไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ มูลสูตร 
 ผู้มี“ธรรม”หรือ“ธรรมกาย”ขั้น “อมตะ” หมายความถึง 
ความไม่ตาย และเป็น“คุณวิเศษ”(อุตริมนุสธรรม)ตามล�าดับแห่ง
สัจธรรม 
 ซึ่งคุณวิเศษน้ีมีความพิเศษลึกล�้ายิ่งอีกประเด็นหน่ึงว่า 
คนผู้อมตะน้ี จะตายอย่างไม่เหลืออะไรเลยเป็นท้ายสุด(ปรินพิพานเป็น 
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ปริโยสาน) ก็ตายได้ 
 ฟังแล้วก็ท�าให้เข้าใจไปได้ว่า ค้านแย้งกับ“ความไม่ตาย” 
 ถ้าแม้นหมายเอา “ความไม่ตาย”ของอะไร“สภาวะหน่ึง” 
ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสภาวะนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ไม่เคยปรากฏให้สัมผัสได้เป็น
สามัญของความเป็นคนได้เลย แล้วหมายเอาว่า ที่เราก�าลังพูดถึง
นี้ คือ ความไม่ตาย ถ้าหมายเอาสภาวะนี้ ก็ผิด 
 เพราะขณะนี้ สภาวะที่เราหมายเอานี้ คือสภาวะที“่ทรงไว้
เป็นแก่นชีพหรือเป็นสมบัติ หรือเป็นคุณค่าในตัวเราแท้ๆ(ของคน)” 
หรือ“ธาตุท่ีเป็นองค์แห่งการรู้, ฐานหรือส่ิงท่ีรองรับการรู้(ซ่ึงเป็นธาตุ

จิตที่ทรงไว้ในคนที่เรียกว่า“ธรรม”)”
 “สภาวะหน่ึง”ท่ียิ่งใหญ่น้ีจึงหมายเอา“เอกัคคตาจิต”ของ
อรหันต์ อันหมายถึงสภาวะหนึ่งของคน ในตัวคน
 เพราะภาวะขั้น“อมตะ”น้ีเป็น“คุณวิเศษ(อุตริมนุสธรรม)” 
และเป็น“ธรรม”(สิง่ทีท่รงไว้อยูใ่นคน)ท่ีพระพทุธเจ้าตรัสรู้ ว่า“ทุกสรรพ-
สิ่งล้วนไม่ใช่ตัวตน”(สัพเพธัมมา อนัตตา)

 “ธรรมะ”ที่คนจะพึงได้ พึงมีนี้ จึงเป็นความลึกซึ้งสุดลึกล�้า
(คัมภีรา) เห็นตามได้ยาก(ทุททสา) ตรัสรู้ตามได้ยาก(ทุรนุโพธา) สงบ
สนิทอย่างวิเศษเกินสามัญ(สันตา) สุขุมประณีตยิ่ง(ปณีตา) รู้ไม่ได้
ด้วยตรรกะ(อตักกาวจรา) ละเอียดขั้นนิพพานทีเดียว(นิปุณา) รู้เฉพาะ
บณัฑติแท้(ปัณฑติเวทนียา) ซึง่จริงท่ีสุด พระพทุธเจ้าตรัสย�า้แล้วย�า้อีก
ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๒๖, ๓๐, ๓๔, ๓๘, ๔๒, ๔๔, ๔๖, ๔๗, 
๔๘, ๔๙, ๕๐     
 จนกระท่ังมีศาสดานับไม่ถ้วนพระองค์ท่ีทรงจ�านนต่อ 



33 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

“สภาวะหนึ่ง”ที่ยิ่งใหญ่นี้ และเช่ือว่า เป็น“ความไม่ตาย” 
ทีน่รัินดร เรียกภาวะนีว่้า“อาตมนั(อตัตา)” ท่ีย่ิงใหญ่สงูสดุเรียกว่า 
“ปรมาตมัน” ซึ่งศักดิ์สิทธิ์สุด จะให้อะไรอยู่อะไรตายก็ได้ รวม
ทั้งให้“ชีวะ”ส�าคัญแก่คน 

 ภาวะแห่ง“ชีวะ”น้ีคือ“จิตวิญญาณ”ของคน ท่ีพระสัมมา- 
สัมพทุธเจ้าแห่งพุทธสามารถตรัสรู้ว่า มีคณุสมบติัเป็นแก่นชีพได้ถึง
ขั้นมี“อุภโตภาควิมุติ” นั่นคือ ผู้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย“กาย” ส�าเร็จ
อิริยาบถอยู่ อาสวะของผู้น้ันหมดส้ินแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๔๐) 

 และได้ตรัสรู้อีกว่า “จิตวญิญาณ”น้ีไม่เท่ียง(อนจิจัง) เป็นทุกข์
(ทุกขัง) ซึ่งแท้จริงที่สุด ก็คือ จิตวิญญาณที่เป็น“สภาวะหนึ่ง”นี้ มิใช่
ตัวตน(อนัตตา) มิใช่ภาวะนิรันดร
 ผู้บรรลุอรหันต์มีวิมุติเป็น“แก่น”(สาระ) แล้ว จะเป็นผู้มีจิต
หยั่งลง(โอคธา)สู่ความเป็น“อมตะ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ มูลสูตร) 

 ผู้“อมตะ”หมายความถึง ความไม่ตาย ซึง่เป็นคณุวเิศษตาม
ล�าดับแห่งสัจธรรม 
 คุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)อันยิ่งใหญ่คือ จิตท่ีเป็นภาวะ
แห่ง“ความไม่ตาย”(อมตะ)น้ีเม่ือผู ้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้จริง 
คุณวิเศษนี้ก็ย่อม“หยั่งลง”(โอคธา)ในจิตใจของผู้นั้นแน่
 ต้องแม่นคมตรงชัดในสภาวะธรรมให้ดีๆนะ ว่า สภาวธรรม
น้ีคอื “ความไม่ตาย” (อมตะ) ทางจิตวญิญาณ อันมีอยูใ่นความเป็นคน 

โดยเฉพาะท่ีก�าลังอยู่ในร่างของคนท่ียังไม่ได้ตายทางกายแตก 

ตายไป(กายัสสะเภทา) 
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 น่ันคอื ผูป้ฏิบติัได้ท�า“ความหลุดพ้น”(วมิตุ)ิบรรลุผลส�าเร็จใน 

“ธรรม”สูงสุดแล้วจริง 
 จิตวิญญาณจึงมีคุณวิเศษอันเป็นธรรม ท่ีเรียกว่า“อมตะ” 
หยั่งลง(โอคธา)สู่จิตตามสัจจะ
 “ความไม่ตาย”(อมตะ)นีม้ไิด้หมายความถึง “ความไม่ตาย” 
ของชีวิตท่ีเป ็นร ่างภายนอกอันนับเอาองค์ประกอบด้วย 

ดินน�้าไฟลมท่ีให้จิตใจอาศัยตาย-เกิด เกิด-ตายหมุนเวียนอยู่ใน
โลก แต่เป็น“ความไม่ตาย”ของกิเลส  

 กล่าวคอื กิเลสของผูน้ี้ได้“ตาย”ดับส้ินหมดสนิทถาวรยัง่ยนื
แล้ว จึงไม่มีกิเลสเกิดอีกแล้วในจิต เม่ือไม่มีเกิดอีกเลยถาวร จึงไม่มี
กิเลสใดๆจะ“ตาย”อยู่ในจิตอีกต่อไป 
 นี่คือ ความไม่ตาย ที่หมายถึงในที่นี้ 
 และความวิเศษนี้มีลึกล�้ายิ่งอีกว่า คนผู้อมตะนี้จะตายทาง
ร่างกาย(องค์ประชุมของรูปนาม)ก็ตายได้ ซึ่งตายคร้ังน้ีตายแล้วสูญ 
ไปเลย สนิทถาวร(ปรินิพพาน)กันเลย ปานนั้นด้วย
 ตายอย่างสูญสนิทถาวรหรือท่ีเรียกตามศพัท์ว่า ปรินิพพาน
นี้ เป็น“การตาย”ขั้นสุดท้ายแห่งอัตตภาวะท้ายสุดเป็นปริโยสาน
 หมายความชัดๆก็คือ ตายดับสูญส้ินสุดหมดไม่เหลืออะไร
กันอีกแล้ว แม้ภาวะของ“อมตะ”ที่เป็นเครื่องอาศัยท้ายสุดแห่งตน 
ที่เรียกว่า“อรหัตต”ขั้นที่สุดคือ อรหันต์ 
 ผู้“อมตะ”นี้ ก็สามารถท�าได้
 น่ันก็หมายถึง ผูมี้“อมตธรรม” สามารถจะ“ตาย”เป็นล�าดับ
ท้ายปลายสุด สุดๆท่ีว่า  “ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”(ดบัสดุท้ายทีท้่ายสดุ) 
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กันเป็นที่สุดแห่งที่สุดสิ้นรอบของอวสาน
 ซึง่ในศาสนาพทุธน้ัน รู้แจ้งจริงในทุกสรรพส่ิงล้วนมิใช่ตัวตน 
ไม่สับสนในทุกสรรพสิ่ง “สัพเพธัมมา อนัตตา” จึงท�าตนดับสูญสิ้น
สุดภาวะแห่งตน”(ปรินิพพาน)อย่างเป็น“ปริโยสาน”(สุดท้ายที่ท้ายสุด)

ก็ได้ ยังไม่ดับก็ได้
 กล่าวคือ “อมตะ”น้ี ยังไม่ตายทางร่างกาย โดยอาศัย 

“อัตตภาวะ”(อรหัตต)ท่ีไม่มีกิเลสอีกแล้วน้ันอยู่ช่วยท�าประโยชน์ 
ให้แก่โลก ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “โลกานุกัมปายะ”
 อาริยธรรมจึงเป็นคณุวเิศษท่ีวเิศษสุดด้วยประการฉะน้ี ท่าน
ผูบ้รรลุธรรมผ่านขัน้“วมุิติ”เป็น“อมตะ”แล้วน้ี จะไม่ตายก็ได้ จะตาย
สูญสนิทไปเลย โดยไม่มี“ร่างแห่งกาย”ที่จะตายแล้ว จะไม่เวียนวน
มาเกิดมีองค์ประชุมของธาตุดินน�า้ไฟลมเวยีนกลับมาอีกก็ได้ ท่านมี
ความรู้อันยิง่น้ีแล้วท่ีสามารถจะท�า“ปรินิพพาน”เป็น“ปริโยสาน”ได้
แล้วทุกท่าน แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะสมัครใจอย่างไร
 ซึ่งผู้อ่านมาถึงบรรทัดน้ีแล้ว ก็จะเห็นความลึกล�้ามีนัย 
ซับซ้อน ประหนึ่งจะท�าให้สับสน หรือจะดูเป็นกลับกลอก ดูเหมือน 

วนไปวนมา จนอาจจะท�าให้เห็นว่า เป็นเรื่องไร้ความจริง ไร้สาระ
แท้ ปานนั้นกันก็ได้
 ทว่าแท้จริงแล้ว เป็นความจริงท่ีเป็นจริง ท่ียิง่ยอดประเสริฐ
สุด มีผู้ศึกษาจน“สัมมาทิฏฐิ” แล้วสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
และมีมายาวนานได้ถึงวันนี้กว่า ๒,๖๐๐ ปีแล้ว
 ดังน้ัน ผู้สนใจก็ลองศึกษาตรวจสอบความจริงวิเศษน้ีกัน
ดูเถิด อาตมาขอเอา“มูลสูตร”จากพระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ 
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มาแจกแจงอธิบายกันให้ชัดๆขึ้นไปกว่านี้ดูบ้าง
 เริ่มแรก พระพุทธเจ้าชี้ความส�าคัญให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติต้อง
ตั้งต้นด้วย“ฉันทะ”เป็นมูล 
 ฉันทะ น้ันก็คอื มีความยนิดีพอใจ เป็น“ต้นเค้า”(มลู)ท่ีส�าคญั
ในการปฏิบติั เป็น“ต้นทุนจุดแรกท่ีแท้ของใจ”(มลู) ซึง่ต้องมีก่อนอ่ืน 
 นี่คือ “มูลสูตร” ข้อ ๑
 จนกระทั่ง สามารถมี“การท�าใจในใจ”(มนสิการ)เป็น หมาย 

ความว่า ท�าใจของตนได้ถูกต้องถ่องแท้(โยนิโส)ตรงที่จิตตาย
(อกุศลจิตตาย=นิโรธ) จิตเกิด(โอปปาติโยนิ=กุศลจิตเกิด) ซึ่งเรียกว่า 
มี“มนสิการ”เป็น“แดนเกิด”(สัมภวะ)

 เม่ือสามารถท�าใจของตนให้ตาย(ดับ)-ให้เกิด(อุบัติ,โยนิ)ได ้

โดยสามารถท�าให้“อกุศลจิต”ในตนตาย(นิพพาน) ดับส้ินสนิทลงได้ 
จิตตนจึงบริสุทธิ์ขึ้นจริง จิตนี้ก็เป็น“จิตใหม่” 
 น้ีคอื การเกิด(ชาต)ิของจิต หรือการเกิดทางจิตใจ(โอปปาตกิโยน)ิ 

ซึง่“เกิด”ชนิดท่ีพเิศษ(นิพพตัต,ิอภินิพพตัติ) สามารถเกิดเป็นจิตใหม่อย่าง
แท้จริง จนจิตน้ีไม่มีเช้ือกิเลสเกิด-ตายอยู่ในจิตใจของเราอีกแล้ว 
จึงเป็นจิตอมตะ
 หรือท่ีท่านใช้ศัพท์ว่า โอกฺกันติ ก็ดี ซึ่งแปลว่า ปฏิสนธิ
แล้ว,การหยั่งลง หรือศัพท์ที่ว่า โอคธา ก็ดี ที่ท่านแปลว่า หยั่งลง
สู่อมตะ(อมโตคธ),หรือหยั่งลงสู่นิพพาน(นิพพาโนคธ) ล้วนคือ การเกิด
ทางจิตใจทั้งสิ้น 
 กุศลจิตท่ีเป็นการเกิด(ชาติ)ทางจิตใจขั้นพิเศษ ซึ่งเป็น 

“โอปปาติกโยนิ” เรียกว่า โอกกันติก็ดี นิพพัตติก็ดี อภินิพพัตติก็ด ี
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ล้วนหมายถึง โยนิโสมนสิการ น้ีแหละคือการท�าใจในใจ(มนสิการ)

ถูกต้องถ่องแท้(โยนิโส) จนกระท่ังลงไปถึงท่ีเกิด(โยนิโส,สัมภวะ) และ
สามารถท�า“การตาย-การเกิด”ขึ้นในจิตใจ ได้อย่างเป็นกุศลใน 

ปรมัตถธรรมแท้จริง
 นี่คือ “มูลสูตร” ข้อ ๒
 ส�าหรับ“มูลสูตร” ข้อ ๓ น้ันย่ิงชัดเจนยิ่ง เพราะจะมี 

“สัมผัส”เป ็น“เหตุเกิด (สมุทัย)หรือเหตุ (สมุทัย)ในการปฏิบั ติ 

ไปสู่ผล-ไปเกิดผล”อย่างถูกต้องตามทฤษฎีปฏิบัติของปฏิจจสมุปบาท 

อันเป็นแบบพทุธ(ตรวจสอบได้จากพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ต้ังแต่ข้อ ๑ ไปทเีดยีว)

 ซึง่การปฏิบติัมี“สัมผสั”ของทวาร ๖ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 

น้ีแหละ ท่ีจะสร้าง“สัมมาสมาธิ”ได้ตรงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน 

“มหาจัตตารีสกสูตร” พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๘๑ 
 ในมหาจัตตารีสกสูตรน้ีช้ีให้เห็นชัดว่า“สมาธิ”ของพุทธน้ัน 
เรียกว่า“สัมมาสมาธิ” และต้องปฏิบัติด้วย“มรรคองค์ ๘”
 ซึ่ง“สมาธิ”เฉพาะของพุทธน้ี จะต้องปฏิบัติด้วยการ
ปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” ได้แก่ “สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธาน และ
มี“สัมมาวายามะ”กับ“สัมมาสติ” ๒ องค์ท�างานร่วมช่วยประธาน
(สัมมาทิฏฐิ) ควบคุมสังวรปฏิบัติ“มรรค”อีก ๔ องค์ คือ “สัมมา
สังกัปปะ-สัมมาวาจา-สัมมากัมมันตะ-สัมมาอาชีวะ” รวมเป็นมรรค 
๗ องค์ ในขณะลืมตาเปิดทวารทั้ง ๖ มีชีวิตสามัญปกตินี่เอง แล้ว
จะเกิด“สมาธิ”ท่ีเป็น“สัมมา”(สัมมาสมาธิ) อันเป็น“สมาธิ”ท่ีเป็น 

คุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
 ซึง่จะไม่ใช่การปฏิบติัให้เกิด“สมาธ”ิด้วยวธิหีลับตาปิดทวาร
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ทั้ง ๕ ข้างนอก แล้ว เข้าไปปฏิบัติสังวรส�ารวมอินทรีย์คือ ใจ ทวาร
เดียวอยู่ในภวังค์ จนเกิด“สมาธิ” เป็นอันขาด
 แต่ต้องปฏิบติัสังวรส�ารวมอินทรีย์ ๖ ในขณะท่ีมีเหตุ-ปัจจัย
(รูปนามคือกาย)ครบพร้อมไปด้วย“ผัสสะ ๖” ที่เกิดจากการสัมผัสกัน
ของปสาทรูป ๕ และโคจรรูป(วิสัยรูป) ๕ แล้วเกิด“วิญญาณ ๖” 
ให้ผู้ศึกษารู้“วิญญาณ”แท้(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๗๓ หรือ 

ข้อ ๑๖๑ เป็นต้น) 
 จึงชื่อว่าพร้อมด้วยอายตนะ ๖ ผัสสะ ๖ เวทนา ๖ ตัณหา ๖ 
จึงจะรู้ครบภพ ๓ ชาติ ๕ เป็นการปฏิบติัตามปฏิจจสมุปบาทบริบรูณ์ 

 ใน“มูลสูตร” ข้อ ๓ เป็นการชี้บ่งอย่างชัดเจนว่าการปฏิบัต ิ

แบบพุทธต้องมี“สัมผัส” (ผัสสะ) เป็น“เหตุเกิด” ท่ีท่านใช้ค�าว่า 
“สมุทัย”(มีผัสสะเป็นสมุทัย)ในการปฏิบัติทีเดียว 
 ซึ่งจะไม่ใช่การปฏิบัติให้เกิด“สมาธิ”แบบหลับตาเข้าภวังค ์
ก็สังวรส�ารวมอินทรีย์ ๖ ไม่ได้ เพราะไม่มีทวาร ๕ เปิดรับวถีิบริบรูณ์
 ซึง่“สมาธ”ิแบบน้ัน ไม่ใช่“สัมมาสมาธ”ิท่ีเกิดการเรียนรู้ครบ
กาย-วาจา-ใจ ภายนอกภายใน เรียนรู้ครบ“รูป ๒๘” ครบ“นาม” 
ท่ีเป็นจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ และเจตสิก ๕๒ มีภาวะจริงโต้งๆ
ปรากฏการณ์อยูเ่ป็นอภิธรรม ได้ผลขัน้ปรมัตถธรรมสูงสุดสัมบรูณ์ 
 จึงพูดเร่ือง“กาย”(องค์รวม,องค์ประชุม)กันไม่รู้เร่ือง เพราะ 
“สัญญา”ความเป็น“กาย” จะต่างกันคนละความรู้ คนละความ 

มุ่งหมาย การประสพผลจึงเกิด“ผล”ต่างกัน
 “ธรรมกาย”ก็ต่างกัน “พรหมกาย”ก็ต่างกัน เช่น พูดถึง 
“กายปัสสัทธิ”ซึ่งหมายถึง ความสงบระงับแห่งนามธรรมหรือ



39 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

เจตสิก(อันได้แก่ความสงบระงับแห่งกองเวทนา-สัญญา-สังขาร ไม่ใช่“ร่าง” 

ที่เป็น“กาย”อันเป็นธาตุดินน�้าไฟลมข้างนอกเลยแท้ๆ) เห็นม้ัยว่าก�าหนด
หมาย(สัญญา)ต่างกัน 
 หรือ“กายกัมมัญญตา” ซึ่งหมายถึง ความคล่องหรือความ
เป็นของควรแก่การงานแห่งกองเวทนา-สัญญา-สังขาร ก็ไม่ใช่ 
“ร่าง”ที่เป็นดินน�้าไฟลมเลย ก็เห็นต่างกันอีก
 แม้แต่“กายมุทุตา”ก็มีลักษณะต่างกัน ซึง่หมายถึง ความหวั
อ่อนของ“กาย”(องค์ประชุมของเจตสกิ ๓) ความหวัอ่อนแห่งนามธรรม
คือเจตสิก ๓ ก็เวทนา-สัญญา-สังขาร น่ันแหละ “กาย”ก็ไม่ใช ่

ดินน�้าไฟลมอยู่ดี ดังนี้ เป็นต้น
 เพราะการศึกษา“กาย”พิจารณา“กาย”ในการปฏิบัติกับ
ความเป็น“กาย”ขณะท่ีมี“วญิญาณ ๖”ต้ังอยูใ่ห้เราได้ศกึษาพจิารณา
(วญิญาณฐิต ิ๗) กับการศกึษา“กาย”พจิารณา“กาย”ในการปฏิบติัขณะ
ที่ไม่มี“วิญญาณฐิติ ๗”นั้น มันต้องต่างกันแน่นอน
 ความเป็น“สัตตาวาส ๙” หรือความเป็น“สัตว์”ทางจิต 

ทั้งหลาย ย่อมต่างกันแน่นอน
 การ“พ้นสังโยชน์”(พ้นความเป็นสัตว์) จึงต่างกัน โดยเฉพาะ
การสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย“กาย”ก็เป็นคนละเรื่องอย่างชัดเจน
 ส่วน“มูลสูตร” ข้อ ๔ มี“เวทนา”เป็น“ท่ีประชุมลง”(สโมสรณา) 

 เมื่อมี“การประชุมลง”จึงเกิดเป็น“องค์ประชุมหรือ 

องค์รวม”(กาย)ขึ้นมาให้ศึกษา
 ผู้ศึกษาจึงศึกษากันได้จากของจริงท่ีเป็นนามธรรม คือ
ปรากฏการณ์แท้ๆเกดิอยูใ่ห้พิจารณา“เวทนา”อันเป็น“ท่ีประชุมลง”
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“กาย”คือองค์รวม
หรือองค์ประชุม

ในการสัมผัสอยู่ทั้งรูปทั้งอรูป
และทั้งภายนอกทั้งภายใน 
ที่“เป็นไปพร้อม”(สหคต)
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(สโมสรณา)น้ีแหละ จะสามารถพิจารณา“เวทนาในเวทนา” ชนิดท่ี
มีของจริงให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“มโนปวิจาร ๑๘”ในส่วนเป็น“เคหสิต
เวทนา ๑๘”อันเกิดอยู่เป็นอยู่จริง ชัดๆ โต้งๆ 
 และเม่ือสามารถปฏิบติัมีมรรคผลก็สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
“มโนปวจิาร ๑๘”ท่ีเป็น“เนกขมัมสิตเวทนา ๑๘”ชัดๆท่ียนืยนัสภาวะ
จริงอยู่โทนโท่  
 ผู้ปฏิบัติก็สามารถปฏิบัติกระท่ังบรรลุสูงสุดครบ“เวทนา 
๑๐๘”ได้ถ้วน มีญาณรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์เทวาดา-มาร-
พรหม อันเป็น“โอปปาติกสัตว์”ตัวแท้โต้งๆ
 เพราะผู้ปฏิบติัท่ี“เป็นไปพร้อม,ร่วมกัน, ไปด้วยกัน,ก�ากับกัน” 
(สหคต)ด้วยการปรุงแต่ง(สังขต)อันมีทั้งเหตุทั้งปัจจัยที่อยู ่ใน 

“กามาวจรภมิู-รูปาวจรภูม-ิอรูปาวจรภมู”ิ ท�าให้สามารถ ได้เรียน
รู้สัมผัสของจริงครบองค์ประชุม(กาย) และท�าให้ก�าหนดรู้ได้ท้ัง
รูปภายนอก(พหิทธารูปานิ)ท้ังรูปลึกไปถึงข้ันอรูปภายใน(อัชฌัตตัง 

อรูปสัญญี)ตาม“วิโมกข์ ๘” ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไว้ในข้อ ๒ ของ 
“วิโมกข์ ๘” นี้เอง 
 ซึ่งยืนยันความเป็น“กาย” คือ องค์รวมหรือองค์ประชุม
ในการสัมผัสอยู่ทั้งรูปทั้งอรูปและทั้งภายนอกทั้งภายใน ที่“เป็นไป
พร้อม”(สหคต) 

 จึงสามารถศึกษาพิจารณาตรวจสอบได้ทันทีต่อเน่ืองกัน 

อยู่ในขณะปฏิบัติท่ีมีท้ัง“กามาวจรภพ-รูปาวจรภพ-อรูปาวจรภพ” 
ที่เป็น“สหคต”ครบพร้อม
 ผู้ปฏิบัติสามารถพิจารณา“กายในกาย-เวทนาในเวทนา- 
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จิตในจิต-ธรรมในธรรม”ได้เป็นภาวะท่ีปรากฏอยูจ่ริง(ปาตภุาวะ) มีของ
จริง(ปาตุสัจจะ)ให้ศึกษาพิสูจน์ว่า อะไรคือ“ตัวตนของกิเลส”(อัตตา ๓) 

เกิดอยู่อย่างไร เป็นอย่างไร แปรปรวนเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
ท�าให้มันลดละได้อย่างไร ดับไปได้ไฉน และก�าจัดส้ินไปได้แล้ว หรือ
เหลืออีกไหม แค่ไหน 
 หมดส้ินจนเท่ียงแท้(นิจจัง)ยั่งยืน(ธุวัง) จนแน่ใจว่านิรันดร์
ตลอดกาล(สัสสตะ) ไม่แปรเปล่ียนไปอีกแล้ว(อวิปริณามธัมมัง) ไม่มี
อะไรหักล้างได้แล้ว(อสังหิรัง) ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) เป็นท่ีสุดน้ัน 
เอาอะไรเป็นการตัดสิน
 พระพทุธเจ้าทรงให้เอา“เวทนา”น่ีเอง เป็นฐานปฏิบติั และ
เป็นเครื่องตัดสิน เมื่อมี“สัมผัส”เป็นปัจจัย จึงเกิด“สังขาร” 
 เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร
 ดังนั้น เราจึงต้องศึกษา“สังขาร”ก่อน
 กายสังขาร คือ องค์ประชุมหรือองค์รวมทั้งกาย-วาจา-ใจ 
(นัจจะ-คีตะ-วาทิตะ ; โดยมีใจเป็นตัวเหตุหลัก ; มโนปุพพังคมา ธัมมา) 

 วจีสังขาร คือ องค์รวมหรือองค์ประชุมของภาษาสุ้มเสียง 
ส�าเนียง(คีตะ-วาทิตะ : โดยมีใจเป็นตัวเหตุหลัก ; มโนปุพพังคมาธัมมา) 

 จิตสังขาร คือ องค์ประชุมหรือองค์รวมท่ีปรุงแต่งของ 
จิตในจิต หรือเวทนาในเวทนา
 กาย คือ องค์รวมหรือองค์ประชุม ที่มี“นามธรรม”ร่วมอยู่
ด้วยเสมอ
 เพราะภาวะท่ีเป็นกิเลสตัวแท้คอื “จิต” เป็นนามธรรม การ
เกิด-การดับ หรือการเกิด-การตายของความเป็นสัตว์จึงต้องเป็น
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เรื่องของสัตว์ทางจิตใจ(สัตตา โอปปาติกา)  

 ภาวะใดเกิดย่อมมีภาวะน้ันๆจริง มีภาวะใดลดละก็รู้ก็เห็น
ภาวะจริงนั้น เมื่อภาวะนั้นดับหรือตาย ก็เห็นอยู่โต้งๆว่าดับว่าตาย
 คนจะ“พ้นอวชิชา”ได้เพราะสัมผสัภาวะน้ันๆจึงได้รู้จักภาวะ
นั้น และเมื่อได้เรียนรู้สัมมาทิฏฐิจริงก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงของจริง
 เพราะเม่ือมีเหตุปัจจัย“เป็นไปพร้อม”(สหคต)ด้วยการปรุง
แต่ง(สังขต)ท่ีมีท้ังเหตุท้ังปัจจัยท่ีอยู่ใน“กามาวจรภูมิ-รูปาวจรภูมิ-
อรูปาวจรภูมิ”
 พระพุทธเจ้าทรงใช้“เวทนา ๑๐๘”เป็นเครื่องศึกษา ตัดสิน
โดยยืนยันจาก ๓ กาล คือ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต 
 กล่าวคือ เมื่อปฏิบัติทุกปัจจุบัน มีสัมผัสเป็นปัจจัย รู้จักรู้
แจ้งรู้จริงของจริงท้ังรูปและนามครบครันตลอดมา และได้มรรค
ได้ผลอย่างไร ก็มีสัจจญาณ-กิจจญาณได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริง
ตามความเป็นจริงนั้นๆมาตลอด 
 ส่ังสมผลลงเป็น“ส่วนอดีต”(ปพุพนัตา)ไปตามล�าดับของ“ผล
ธรรม”ท่ีท�าได้(อวชิชาข้อที ่๕ ตามทีย่นืยนัไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๓๔ ข้อ ๗๑๒)

 ซึง่ผู้ปฏิบติัทุกปัจจุบนั ได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยสัจจญาณ-ด้วย
กิจจญาณในสัจธรรม นานาสารพดัท่ีท�าส�าเร็จได้ดีขึน้ๆ ช�านาญข้ึนๆ
 ในขณะท่ียังไม่บริบูรณ์ก็ท�าให้ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นจริงว่า 
ภาวะที่ยังมี“ส่วนอนาคต”(อปรันตา)ยังไม่เที่ยง(อวิชชาข้อที่ ๖ ตามพระ

ไตรปิฎก เล่ม ๓๔ ข้อ ๗๑๒) ยังไม่เด็ดขาด เพราะมันยังไม่ปักมั่น มันยัง 
ไม่เท่ียง ยงัไม่ยัง่ยนื ยังมีอะไรมาหกัล้างได้ ยงัมีการกลับก�าเริบได้อยู่ 
 กระท่ังมีผลตกผลึกลงในจิตมีมวลปริมาณท่ีมากพอ ยิ่ง
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คณุธรรมส่ังสมคณุภาพ(ระดบัของความดงีาม)-คณุนิธิ(คลงัแห่งความดงีาม) 

-คณุราศ(ีประกายแห่งความดีงามท่ีเปล่งให้รู้) ก็ถึงขดีบริบรูณ์สัมบรูณ์พอ 
อย่างแน่ใจยิ่ง มั่นใจยิ่ง
 ว่าคณุธรรมท่ีเป็นผลธรรมของตนน้ัน เป็น“ตถตา”(ความเป็น

ความจริงความแท้ ซ่ึงเป็นแล้วเช่นน้ัน เป็นไปเองตามท่ีให้เป็นได้นัน้ เป็นเช่นน้ันเอง) 

แน่แล้ว ถึงขั้นมั่นใจว่าเที่ยงแท(้นิจจัง) ยั่งยืน
(ธวุงั) ตลอดกาล(สสัสตงั) ไม่แปรเป็นอ่ืนแล้ว(อวปิริณามธมัมงั) ไม่มีอะไร
หักล้างได(้อสังหิรัง) ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) 

 จึงสามารถม่ันใจได้ถึง“ส่วนอนาคต”(อปรันตา) แม้อนาคต 
คือ ภาวะที่ยังไม่เกิด ยังมาไม่ถึง ยังไม่เห็นเลย ก็ตาม ก็สามารถ
แน่ใจยิ่ง ปักใจมั่นได้อย่างฟันขาดสุดแท้
 เพราะสามารถรู้ได้จาก“ผลธรรม”ท่ีได้สะสมลงเป็นส่วน
อดีต(ปุพพันตา) กับ“ผล”ทุกปัจจุบันท่ีได้ปฏิบัติเป็นสัจจญาณ- 
กิจจญาณ ว่า กิเลสาสวะมันดับสนิทเกล้ียงเป็น“สูญ”อย่างมี 

“ตถตา”(ความเป็นความจริงความแท้ ซึ่งเป็นแล้วเช่นนั้น เป็นไปเองที่เป็นเอง

นัน้[อัตตโนมตั]ิ เป็นเช่นน้ันเอง)ทุก“ตถตา”ล้วนเป็น“สูญ”อย่างเท่ียงแท้-
ยั่งยืน-ตลอดกาล-ไม่แปรเปล่ียนแล้ว-ไม่มีอะไรหักล้างได้แล้ว-ไม่
กลับก�าเริบอีกจริง
 จึงจะปฏิญญากับตนเองได้ ว่า สัจจะครบสัมบูรณ์ กิจได้
ปฏิบัติมาครบบริบูรณ์ ก็สามารถตัดสินได้ด้วยจิตที่เป็น“กตญาณ”
เป็นท่ีสุด ว่า กิเลสาสวะของเราน้ัน “สูญสนิท”เท่ียงแท้ ยั่งยืน-
ตลอดกาล ฯลฯ (จบฉบับที่ ๒๘๗)
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 เราได้พดูผ่านมาบ้างแล้ว ท้ังความเป็น“ธรรม”อันหมายถึง 
“สิ่งที่ทรงไว้เป็นแก่นชีพหรือเป็นสมบัติ หรือเป็นคุณค่าในตัวเรา” 
 และทั้งที่เรียกว่า “อธรรม”อันหมายถึง “ความตกต�่าของ
สิ่งซึ่งทรงไว้เป็นแก่นชีพในตัวเรา” นั่นแลคือ“ความเสื่อมของเรา” 
หรือเราตกต�่าลง-ชั่วลง-เลวลง-ไม่เจริญขึ้น
 ค�าว่า “อ” ที่แปลว่า “ไม่” ซึ่งจะ“ไม่ใช่” หรือ“ไม่มี” หรือ 

“ไม่เป็น-ไม่ได้”อะไรก็ตาม ก็ล้วนแล้วแต่เป็น“การลบค่า”ของส่ิงน้ัน 
 ดังน้ัน เม่ือเติม“อ”(ไม่)เข้าไปในค�าว่า“ธรรม” จึงท�าให้ความ
เป็น“ธรรม”ท่ีบริบรูณ์น้ันพร่องลงไปทันที แม้จะ“ไม่ใช่-ไม่มี-ไม่เป็น” 
เล็กน้อยเท่าใดก็ตาม ก็คอื “ธรรม”น้ัน ไม่ใช่ความเป็น“ธรรม” หรือ
ไม่มีความเป็น“ธรรม”ที่เต็มสภาพของ“ธรรม”นั้น
 ใช่มั้ย?
 ความเป็น“ธรรม”แท้ๆ จึงหมายถึงความเต็มของ“ความ
ดี-ความมี-ความเป็น-ความควร” หรือความบริบูรณ์ความสมบูรณ์
เต็มที่ของ“ภาวะ”นั้นๆ  
 จะว่าเป็น“ความเต็มของความ“ไม่”ดี”ก็มีความ“ไม่”อยู ่
นั่นแหละ จึงไม่ใช่“ธรรม”
 ซึ่งเม่ือเป็น“กาย”ก็หมายความว่า เป็น“องค์รวมหรือ
องค์ประชุม” ถ้าเป็น“ธรรม”สูงสุดก็เรียกว่า“กายแห่งธรรม”หรือ
ธรรมกาย และ“กายแห่งพรหม”หรือพรหมกาย เป็นต้น
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 ธรรมกาย หรือ พรหมกายน้ันๆ เป็น“องค์รวมหรือองค์
ประชุม”ที่เป็น“ธรรม”หรือเป็น“พรหม”ทรงไว้ในตัวเราที่เต็มๆ 
 และมันจะแสดงออก โดยการปรากฏทาง“กายกรรม- 
วจีกรรม” ซึ่งมี“มโน”เป็นประธานตัวจริง ผู้ก่อให้เกิด“กรรม” 
ทุกการเคลื่อนไหวขององค์ประชุมเป็นกิริยาทุกอย่าง
 ซึ่งมีได้ท้ังท่าทางท้ังค�าพูดและท้ังสุ้มเสียงส�าเนียงรวมทุก
อิริยาบถอยูพ่ร้อมๆกัน หรือองค์ประชุมแห่งวาจาเท่าน้ันไม่มีท่าทาง 
อย่างเป็นได้จริง ตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสรู้คอื มโนปพุพงัคมา ธมัมา 
มโนเสฏฐา มโนมยา
 ผู้มีภูมิปัญญาพอท่ีจะรู้จริง เหน็ได้จริงก็สามารถสัมผสัรู้หรือ
หยั่งรู้ได้ จริงอยู่เสมอ หรือตามโอกาส 
 ธรรมกาย หมายถึง “องค์ประชุมของธรรมในตัวเรา”ท่ี
เจริญถึงขั้น“ความส�าเร็จเต็มของธรรมน้ันๆ”(ธรรมกาย) หรือ
พรหมกาย ก็หมายถึง “องค์ประชุมของธรรมในตัวเรา”ท่ีเจริญ 
ถึงขั้น“ความส�าเร็จเต็มในความเป็นพรหมนั้นๆ”(พรหมกาย) 

 ความเต็มแต่ละขั้น เต็มในขั้น“ดับนรกขั้นต�่าสุดท่ีเรียกว่า 
“อบายของตน” ก็คือ วิมุตต ิไปได้แต่ละขั้นๆ 
 ถ้าภูมิธรรมแต่ละขั้นสามารถมีอย่างแข็งแรงม่ันคงจน
แน่นอน เท่ียงแท้ ไม่เปล่ียนแปลงไปจากท่ีได้ภูมิน้ันแล้ว และ
สามารถจะอนุโลมไปอุ้มชูช่วยอื่นๆได้ ก็เรียกผู้ถึงขั้นนี้ว่า อมตะ 
 และหากถึงขั้นสูงสุดเป็นที่สุดก็เรียกว่า อรหันต์
 น่ันคือ “องค์รวมหรือองค์ประชุม”ของคุณธรรมต่างๆท่ี
ภาษาบาลีว่า “กาย”ของคณุธรรมต่างๆน้ัน ทฤษฎขีองพระพทุธเจ้า
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สามารถปฏิบัติได้ถึงที่สุดดังกล่าวส�าเร็จผล 
 ซึ่งเร่ืองอันเก่ียวกับค�าว่า“กาย”น้ีจะต้องได้พูดกันอีกยาว
และมาก เพราะ“กาย”ค�าน้ี มันกลายมาเป็นภาษาไทยจนคนไทย
ได้มิจฉาทิฏฐิในนิยามเดิมที่ส�าคัญยิ่งของมันไปเสียสิ้นแล้ว 
 โดยเฉพาะในขัน้“ปรมัตถธรรม”ท่ีเข้าสู่ความเป็น“อารยิะ” 
หรือ“โลกุตระ”อันหมายถึงการไปสู่วิมุติหรือนิพพานกันจริง
 ดังน้ัน ในการศึกษาพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ 
เม่ือมิจฉาทิฏฐิในค�าว่า“กาย”แม้ค�าเดียวน้ี แต่เป็นค�าส�าคัญยิ่งใน
การปฏิบัติธรรม จึงไม่สามารถบรรลุมรรคผลจริงกันได้
 อาตมายืนยันกันขนาดน้ี ซึ่งความเห็น ของอาตมาน้ี แม้
จะไม่เหมือนหรือมันค้านแย้งกับความเห็นท่ีได้เช่ือถือกันมาเก่า
ก่อน ตามท่านผู้รู้หรือปราชญ์ท่ีสอนท่ีบอกต่อๆกันมาเน่ินนาน ก็
ต้องขออภัยอย่างยิ่งจริงๆ  
 แต่มันก็เป็นความจริง ตามที่อาตมามั่นใจ และจริงใจ 
 ก็นึกเสียว่า ท่ีอาตมาสาธยายน้ี เป็นแบบอาตมาเฉพาะก็
แล้วกัน 
 ถ้าอาตมาหลงผิด มันก็เป็นโทษเป็นโมหะบาปของอาตมา
เองแน่นอน เลี่ยงไม่ได้ 
 ท่านผู้ใดเห็นได้ เข้าใจได้ เห็นด้วย เอาด้วย ก็เป็นเร่ือง 
ส่วนตัวเถิด 
 ส�าหรับผูไ้ม่เหน็ด้วย ก็นึกเสียว่า เป็น ทางเลือกอีกทางหน่ึง
ในโลก อาตมาก็ขออนุญาตแสดงความเหน็ของอาตมาบ้าง ก็แล้วกัน 

 ท่ีอาตมาท�าอยู ่น้ีไม่ได้เบียดเบียนใครหรือแย่งลาภยศ



48 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

สรรเสริญท่ีเป็นกามสุขและอัตตทัตถสุขของใครเลย มีแต่อาตมา
ชักชวนและพาผูค้นท้ังหลายมาลดละกิเลสท่ีมันติดลาภยศสรรเสริญ
ท่ีเป็นกามสุขและอัตตทัตถสุขอย่างแท้จริง จึงมีแต่การออกจาก
โลกธรรม 
 อาตมาจึงไม่ใช่ท้ังคูแ่ข่งคูแ่ย่งของใคร เพราะความต้องการ
(ตัณหา)มันคนละอย่าง 
 จุดประสงค์ท่ีอาตมาและชาวอโศกท�าอะไรต่ออะไรอยู่ใน
โลกจึงคนละทางอยูแ่ท้ๆ อาตมาพาพวกเราต้องการปล่อยวางละล้าง
การติดยึดลาภยศสรรเสริญกามสุขอัตตทัตถสุขออกไปเสียด้วยซ�้า 
อาตมาจึงไม่ใช่ท้ังความเป็นคูแ่ข่งคูแ่ย่ง ท้ังไม่ได้เบยีดเบยีนลาภยศ
สรรเสริญกามสุขอัตตทัตถสุขใครเลยแม้แต่น้อย
 แท้ที่จริงแล้วนั้น ยิ่งกลับเป็นการลด หรือหมดคู่แข่งคู่แย่ง
แก่ผู้ต้องการลาภยศสรรเสริญกามสุขอัตตทัตถสุขอยู่ด้วยซ�้าไป 
 คนทางโลกท่ียังเป็นโลกีย์น้ันยังมีความต้องการท่ีเป็นกาม
(กามตัณหา) และความต้องการท่ีเป็นภพ(ภวตัณหา) ซึ่งเป็นชีวิตท่ียัง
แสวงหาและสร้าง“ภพ”อยู่ครบครัน
 แต่อาตมานั้นไม่ต้องการแล้ว“กาม” ไม่ต้องการแล้ว“ภพ” 
จึงเป็นความต้องการ“ไม่มีภพ”(วิภวตัณหา) ท่ีเป็นเป้าหมายสุดยอด
ส�าคัญยิ่งของชีวิตในการปฏิบัติธรรม
 อาตมาไม่ใช่คนประหลาดวติถาร ท่ีกลายเป็นคนพาซือ่ แบบ
คนอีเดียตโมรอน ท่ีไม่มี“ความต้องการอะไร”(ไม่มี“มโนสัญเจตนา” 

ในชีวิต) โดยเข้าใจพาซ่ือมะล่ือท่ือ เป็นคนท่ีท�าจิตตัวเองให้เป็นคน
ไม่มีความจงใจมุ่งหมายอะไร โดยต้ังใจไม่คิดเจริญก้าวหน้าอะไร 
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กลายเป็นคนมีชีวิตอยู่อย่างต้ังจิตจงใจ(สัญเจตนา)ท�าจิตใจตนเอง 
ไม่ให้ต้องการอะไร ไม่ให้คิดอะไร ไม่พิจารณาอะไร  
 น่ัน..มันเลยเถิดเลยธงของความเป็นจิตสามัญของคนสามัญ
ไปแล้ว มันเข้าขั้นไม่สามัญปกติในความเป็นคนไปแล้ว
 ท่ีใครก็ตามท่ีต้ังจิตจงใจ“ไม่ให้จิตมันคิดอะไร” ก็ต้ังใจท�า
จิตใจให้มันอยูเ่ฉยๆ น่ันแหละมันคอื“มโนสัญเจตนา”อยูโ่ทนโท่แล้ว
 คนไม่มี“มโนสัญเจตนาหาร”ไม่ได้หรอก มันผิดความเป็น
คนไปแล้ว แม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกตัวมันก็มี“มโนสัญเจตนา”
 พระพุทธเจ้าจึงตรัสตายตัวยืนยันเลยว่า มนุษย์ต้องมี 

“มโนสัญเจตนาหาร”
 กล่าวคอื ต้องมี“จิตท่ีต้ังใจหรือจงใจ” ถงึขัน้เรียกว่า“ตัณหา” 
(ความต้องการ)เป็นเคร่ืองอาศัยของชีวิตในจิตอยู่เป็นธรรมดาทุกคน 
แม้แต่อรหันต์ จนถึงขั้นพระพุทธเจ้า
 พระพุทธเจ้าก็ยังมี“ความต้ังใจหรือจงใจ”(สัญเจตนา)สร้าง
ศาสนาของพระองค์ให้เป็นศาสนาขึ้นในโลกให้ได้ ดังนี้ เป็นต้น
 ดัง น้ัน ความมี“มโนสัญเจตนา”ของคน จนถึงข้ัน 

“ตัณหา”จึง“ต้องมี”ในคนเป็นเรื่องปกติสามัญธรรมชาติ
 ถ้าใครไม่มี“ตัณหา”หรือไม่มี“ความต้ังใจหรือความจงใจ” 
เป็นเคร่ืองอาศยัในชีวติ ก็ไม่ใช่คน หรือเป็นคนคดิเข้าขัน้วติถารแล้ว  
 “มโนสัญเจตนาหาร”น้ันท่านตรัสว่า มี ๓ คอื ๑.กามตัณหา
(ความต้องการกาม) และ ๒.ภวตัณหา(ความต้องการภพ) เป็นสามัญของ
คนที่ยังไม่คิดจะดับกิเลสให้สิ้นภพจบชาติ  
 ส่วนผู้ท่ีต้องการจะ“ดับกิเลสให้ส้ินภพจบชาติ ก็ต้องมี 
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“วิภวตัณหา”(ความต้องการไม่มีภพ) แต่ทุกวันน้ีเข้าใจพุทธธรรมกัน
เพี้ยนผิดไปมาก จึงแปล“วิภวตัณหา”กันไม่สัมมาทิฏฐิ
 ซึง่ปกติสามัญ คนย่อมมี“จิตจงใจมุ่งหมาย”เป็นเคร่ืองอาศยั 

(มโนสัญเจตนาหาร)ให้ชีวิตของตนด�าเนินไปสู่จุดหน่ึงจุดใดอยู่เป็น
ธรรมดา อย่างน้อยก็ต้องจงใจมุ่งหมาย(สัญเจตนา)ความสุขความ
สบาย หรือจงใจมุ่งหมาย ความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตไปสู่ดีขึ้น
 สัตว์ทุกตัวโดยเฉพาะยิ่งเป็นคนน้ันต้อง“ต้ังใจ”(สัญเจตนา) 

ต้อง“จงใจ”(สัญเจตนา)ให้เป็นอย่างน้ันอย่างน้ีเพื่อชีวิตจะได้ด�าเนิน
ไปนั้น มันเป็นปกติสามัญของคนจริงๆ
 ถ้าคนไม่มี“มโนสัญเจตนาหาร”เลยนั้น มันเป็นไปไม่ได้ จะ
ชั่วคราวมันก็เป็นธรรมดา ย่อมท�าได้้ แต่จะให้ตลอดไปนั้น เป็นไป 

ไม่ได้ อย่า“อุตริ”กันเลย
 ซึ่งอาตมาและหมู่พวก ยังมีจิตตั้งใจจงใจมุ่งหมายต้องการ
ก�าจัด“กามภพ”ก็ไม่ให้มี พยายามศึกษาให้สัมมาทิฏฐิ “รูปภพ” 
ก็ไม่ให้มี และ“อรูปภพ”ก็ไม่ให้มี เป็นท่ีสุดให้ได้ส�าเร็จจริง เสร็จแล้ว
ก็มีมโนสัญเจตนาหารท�างานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ต่อ 

(พหุชนหิตายะ) เพื่อท�าความสุขให้แก่มวลมนุษย์ (พหุชนสุขายะ) 

อนุเคราะห์โลก(โลกานุกัมปายะ)ต่อ
 จน“ไม่มีภพ”(วิภว)ครบ ดับส้ินทุกภพจบ“ปรินิพพานเป็น 

ปริโยสาน”ไปโน่นแหละ
 ชีวิตและพฤติกรรมของอาตมาและหมู่พวกท่ีด�าเนินชีวิต
ต้องการดังกล่าวนี้ และตั้งใจพากเพียรปฏิบัติตามนี้ 
 ดังน้ัน ชีวิตเช่นดังกล่าวน้ีจึงแทนท่ีจะเป็นโทษเป็นภัยแก่
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ผู้ยังต้องการแสวงหาลาภยศสรรเสริญกามสุขอัตตทัตถสุขอยู ่
กลับเป็นประโยชน์แก่เขาท้ังหลายผู้ยังต้องการแสวงหาลาภยศ
สรรเสริญกามสุขอัตตทัตถสุขอยู่ด้วยซ�้าไป
 เพราะเราชาวอโศกท้ังหลายน้ัน แต่ก่อน ก็คือ คนเคย
ต้องการลาภยศสรรเสริญกามสุขอัตตทัตถสุข และเคยเป็นคู่แข่ง 
เคยแก่งแย่งลาภยศสรรเสริญกามสุขอัตตทัตถสุขจากสังคมใน
สังคมมาแล้ว เช่นกัน 
 ซึ่งบัดน้ี เราก็ได้พากันลดละเลิกออกมาจากการแก่งแย่ง
จากสังคม แล้วกลายมาเป็นผู้พากันสร้างสรรด้วยใจท่ีฝึกฝนรู้จัก
พอเพราะกิเลสลดหรือดับความต้องการน้ันๆได้ไปตามล�าดับ(สนัโดษ) 

 เม่ือกิเลสลดลงๆ จิตใจก็ไม่โลภมาก ไม่มักมาก จึงเป็น
คนมักน้อย(อัปปิจฉะ) กล้าจน(อัปปิจฉะ) แม้ตนจะมีน้อยใช้น้อยกิน
น้อยก็ได้ด้วยใจมันพอแล้วโดยไม่ได้เสียสุขภาพเลย ไม่ได้ทรมาน
ตนเลย มีแต่สงบสบาย ไม่สุขไม่ทุกข(์อทุกขมสุข,อสังสัคคะ) ไม่สะสม 

(อปจยะ) พากเพียรขยันอยู่เสมอ(วิริยารัมภะ)

 เมื่อเราพึ่งตนเองได้ เลี้ยงตนรอดแล้ว มีสิ่งกินสิ่งใช้อาศัย
เพียงพอ มีส่วนเหลือส่วนเกิน เราจึงย้อนกลับเข้าไปอนุเคราะห์
สังคม น�าส่วนเหลือส่วนเกินไปช่วยสังคมด้วยระบบวิธีบุญนิยม ซึ่ง
ได้แก่ การเสียสละแก่สังคมแท้ๆ ไม่มีเล่ห์กล จะสละได้มากหรือน้อย
ตามฐานานุฐานะ 
 ตรงกับหลักส�าคัญคือ “ขาดทุนของเราคือก�าไรของเรา” 
(Our loss is our gain) ตามที่ในหลวงของไทย ร.๙  มีพระราชด�ารัส
ให้แก่สังคมโลกไว้ 
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 แทนท่ีเราจะเป็นคูแ่ข่งคูแ่ย่งของสังคม เรากลับเป็นผูเ้ข้าไป
เป็นประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่น หรืออนุเคราะห์สังคมด้วยซ�้า
 ซึ่งก็ตรงตามอุดมคติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า“พหุชน
หิตายะ-พหุชนสุขายะ-โลกานุกัมปายะ” ซึ่งเราท�าได้เป็นผล
ส�าเร็จบ้างแล้วพอสมควร ยังไม่ดีเลิศอะไรหรอก 

 ดังท่ีสังคมชาวอโศกมีได้เป็นได้และด�าเนินชีวติไปกับสังคม 
ก็คงเห็นกันได้ว่ามีวัฒนธรรมแห่งความด�ารินึกคิดท่ีสัมมาหรือ
ประกอบไปด้วยคุณธรรมตามพฤติภาพท่ีเป็นจริง เท่าท่ีชาวอโศก
เป็นได้นั้น(สัมมาสังกัปปะ) 

 มีวัฒนธรรมแห่งการพูดการจาท่ีสัมมาหรือประกอบไป
ด้วยคุณธรรมตามพฤติภาพท่ีเป็น เท่าท่ีชาวอโศกเป็นได้จริงนั้น
(สัมมาวาจา) 

 มีวัฒนธรรมแห่งพฤติกรรมท้ังหลายหรือการงานท่ีสัมมา
หรือประกอบไปด้วยคุณธรรมตามพฤติภาพท่ีเป็นจริง เท่าท่ีชาว
อโศกเป็นได้นั้น(สัมมากัมมันตะ)

 มีวัฒนธรรมแห่งอาชีพที่สัมมาหรือประกอบไปด้วย
คุณธรรมตามพฤติภาพที่เป็นจริง เท่าที่ชาวอโศกเป็นได้นั้น
(สัมมาอาชีพ)

 น่ีคือ ผลธรรมท่ีมนุษย์พึงท�าได้จริงตามทฤษฎีหรือความ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่อาตมาเชื่อมั่นและภาคภูมิใจว่า ตราบใด
ที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากอรหันต์ 
 ซึ่งมีต้ังแต่“อรหันต์ในความเป็นโสดาบัน และอรหันต์ใน
ความเป็นสกิทาคามี-อรหันต์ในความเป็นอนาคามี-ท่ีสุดอรหันต์ใน
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ความเป็นอรหันต์”
 ส่วนอรหันต์ในความเป็นโพธิสัตว์นั้น ก็ไม่ใช่“อรหันต์”ของ
ตนอีกแล้ว มีแต่เพิ่ม“อรหัตตะ”ท่ีเป็นในผู้อ่ืน เพิ่มรู้ยิ่งขึ้นสะสม
เป็น“สัมมาสัมโพธิญาณ”ไปเรื่อยๆ
 เอาละ.. ทีนี้เราก็มาพูดถึงความเป็น“กาย”กันต่อ 
 อาตมายนืยนัอีกนะว่า ถ้าใครยงัมิจฉาทิฏฐิในค�าว่า “กาย” 
กันอยู่ ก�าหนดหมาย(สัญญา)ความเป็น“กาย”ผิดไปจากสัจจะตาม
ท่ีพระพุทธเจ้าทรงนิยามไว้แท้ๆ ก็แน่นอนว่า ไม่สามารถบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้  
 หลายคนอาจจะแย้งอาตมาว่า ทุกวนัน้ีมีผู้ปฏิบติัแล้วบรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์กันอยู่นี่  ก็ขอยืนยันว่า นั่นมัน“มิจฉาผล”
 มันไม่ใช่อรหันต์แท้ นั่นแค่อรหันต์เก๊
 ถ้าบรรลุพทุธธรรมจริง ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“กาย” 
สัมมาทิฏฐิแท้ตรงกันกับที่อาตมาก�าลังสาธยายนี้แน่นอน
 ตรงกันหมดทุกค�านั่นแหละ
 เพราะ“กาย”ค�าน้ีบ่งบอกสภาวธรรมหยาบ-กลาง-ละเอียด
ท่ีผูศ้กึษาจะต้อง“รู้แจ้งเหน็จริง” หรือรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงน้ันๆ
สูงสุดก็จะต้องพ้น“ความไม่รู้”(อวชิชา)ท่ีเหลือ หรือหมดส้ิน“ความลับ” 
(อรหะ)ที่เหลือสุดท้าย 
 กล่าวคือ ต้องผ่าน“ความไม่รู้”(อวิชชา)ขั้น“เนวสัญญานา 
สัญญายตนภูมิ” เป็นผู ้มี“ความรู ้ยิ่งยอด”(พ้นอวิชชาสวะ เป็น 

“วิชชา”สูงสุด)ในตนเอง จึงจะได้ผ่านภูมินี้ขึ้นเป็น“อรหันต์”
 คือ “รู้”ชนิดท่ี“แจ้ง”(สัจฉิ)ในความเป็น“นิโรธ” ซึ่งเป็น 
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“นิโรธ”ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยเฉพาะของพระองค์เอง เรียกว่า 
“สัญญาเวทยิตนิโรธ” มีในพุทธศาสนาท่ีสัมมาทิฏฐิเท่าน้ัน ตามท่ี 

พระพุทธเจ้าตรัสส�าทับไว้ในอริยสัจ ๔ ว่า “นิโรธ”น้ีต้องท�าให ้

“แจ้ง”(สัจฉิ)

 ซึ่งผู ้ปฏิบัติต้องสัมมาทิฏฐิจริงๆ ว่าอัน..พึงท�าให้แจ้ง 
(สัจฉิกัตตัพพะ)น้ัน “แจ้ง”(สัจฉิ)ค�าน้ีมันควรเป็นภาวะท่ี“แจ้ง”(สัจฉิ) 

อย่างใสอย่างปรากฏ หรือควรเป็นภาวะท่ี“ด�า”(กิณหะ) อย่างมืด 
อย่างไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรเลย
 ผู้ปฏิบัติท่ีบรรลุภาวะแห่ง“ความดับ”(นิโรธ) ก�าลังบรรลุ 

“นิโรธ”เองอยู่น้ัน ควรรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความดับ”(นิโรธ)น้ัน อย่าง
ปรากฏภาวะเห็น“แจ้ง”อยู่โทนโท่หลัดๆ ด้วย“ธาตุรู้”ของตนเอง 
 หรือควรจมอยู ่ กับ“ความดับ” (นิ โรธ)ในขณะท่ีก�าลัง
บรรลุ“นิโรธ”เองอยู่ โดยตนเองไม่รู้ไม่เห็น“แจ้ง”ความดับ(นิโรธ) 

นั้นของตนในตนเลย
 ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัส อย่างไหนตรง ก็ใช้วิจารณญาณ 
หรือไหวพริบของแต่ละคนตัดสินดูเถิด
 น่าจะพอใช้ปัญญาตัดสินได้แล้วใช่ไหมว่า อย่างไหนมิจฉา
ทิฏฐิ อย่างไหนสัมมาทิฏฐิ
 “สญัญาเวทยตินิโรธ”น้ีเป็นภมูข้ัินสูงสุด เป็น“โลกตุรธรรม ๙” 
ข้ันท่ี ๙ แม้จะนับเป็น“โลกตุรธรรม ๔๖”ท่ีปฏิบัต“ิโพธปัิกขิยธรรม ๓๗” 
ก็จะบรรลุไปตามล�าดับ ก็เป็นขั้นที่ ๔๖ ปลายสุดอีกเช่นกัน ซึ่งเป็น
ภูมิสุดท้าย หรือเป็น“ความรู้”(วิชชา)ขั้นสุดยอดแห่งความรู้ยิ่งท่ี 

“พ้นทุกขอริยสัจ”สัมบูรณ์ (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐)  
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 ซึง่เป็น“นิโรธ”ข้ันสุดแห่งท่ีสุด อัน..พงึท�าให้แจ้ง(สจัฉกัิตตัพพะ) 

จึงจะชื่อว่า“นิพพาน” 
 ผู้บรรลุ“สัญญาเวทยิตนิโรธ”แล้ว ได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
“ความดบั”สงูสดุจริงในตน รู้ได้ด้วยตนเองแท้ จึงจะรู้จริงแท้ ว่า 
 ภาวะแห่งความหมดส้ิน“อวชิชาสวะ” พ้น“ความไม่รู้” 
(อวิชชา)จนสิ้น“อาสวะ”เกลี้ยงสนิทเป็นที่สุดนั้น มันเป็นเช่นนี้
เอง(ตถตา)

 เป็นผู้“ไม่มีอะไรลึกลับ”(อรหะ)แล้ว 
 “สัญญาเวทยิตนิโรธ” เป็น“นิโรธ”แบบพุทธโดยตรง 
มจีริงในศาสนาพทุธศาสนาเดยีวเท่านัน้ ศาสนาอ่ืนใดไม่สามารถ
มีได้แม้แต่ชาวพุทธเองท่ีไม่“สัมมาทิฏฐิ”แท้จริงก็ไม่สามารถม ี
“นิโรธ”ชนิดนี้ได ้

 เพราะเม่ือผู้ใดท�า“นิโรธ”ได้ ต้ังแต่เป็นคร้ังแรก ก็ให้ท�า
ทวนอีก ตามท่ีเคยท�าได้ส�าเร็จน้ันแหละ ปฏิบัติทวนซ�้าแล้วซ�้าอีก 
ท�า“ความดับ”เช่นที่ท�าได้นี้เองทวนอีกๆๆๆ เรียกว่า“ปฏินิสสัคคะ” 
ท�าให้มาก(พหุลีกัมมัง) 

 ช่ือว่ารักษาผลธรรม(อนุรักขนาปธาน)ด้วย เป็นการส่ังสม 

“อเนญชาภิสังขาร”(การปรุงแต่งอันไม่หวั่นไหว)ให้สัมบูรณ์ด้วย
 น้ีคอืการปฏิบติั“มโนปวจิาร ๓๖”(เคหสิตเวทนา ๑๘ กับเนกขมัม-

สติเวทนา ๑๘)ให้บรรลุผลสูงสุดท้ัง ๓ กาล(อดตี ๓๖-ปัจจบุนั ๓๖-อนาคต ๓๖) 

กระท่ังบริบูรณ์ด้วย“เวทนา ๑๐๘” จนพ้น“อวิชชาสวะ ๘”ใน 

ข้อท่ี ๗ ได้แก่ บรรลุหลุดพ้น“ความไม่รู้ท้ังส่วนอดีต-ท้ังส่วน
อนาคต”(ปุพพันตาปรันเต อัญญาณัง) 
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 ซึ่งเป็นการปฏิบัติท่ีเกิดผล“วิมุตติ”ท้ัง๒ ส่วน(อุภโตภาค) 

คอื ท้ัง“เจโตวมุิตติและปัญญาวมุิตติ”ในทุกๆปัจจุบนั หมายความว่า 
 “เจโต”ซ่ึงได้แก่ “จิต”นั่นเองสามารถท�าให้“กิเลสดับ” 
ส�าเร็จ ซ่ึงกค็อืท�า“สญัญาเวทยตินโิรธ”นัน่เองอกีๆๆ เท่ากบัสัง่สมผล 

“ความดับ”(นิโรธ)แบบพุทธลงไปในจิต 

 ฉะน้ีเป็นผลของจิตฝ่ายเจโตท่ีช�านาญช�า่ชองเจริญทวขีึน้ได้
ไปเรื่อยๆ 
 น่ันคือ ทุก“ปัจจุบันกาล”ผู ้ประพฤติปฏิบัติก็สามารถ
ท�าให้“กิเลสเป็นศูนย์”ส�าเร็จ
 ทุก“อดีตกาล”ผู้ประพฤติปฏิบัติส�าเร็จก็ส่ังสม“ความสูญ
จากกิเลส”น้ันตกผลึกลงลงไปผนึกอยู่ในจิต เกิดความควบแน่นยิง่ๆ
ขึ้นในจิตเป็นส่วนอดีต จึงเป็นความแนบแน่น(อัปปนา) แล้วก็ยิ่งทวี
ขึน้เป็นความแน่วแน่(พยปัปนา) กระท่ังทวขีึน้ถึงท่ีสุดเป็นความปักม่ัน 

(เจตโส อภินิโรปนา) 

 เท่ากับส่ังสมผลแห่ง“ความดับ”(นโิรธ) แบบพทุธลงไปในจิต 
จนกระทั่ง“นิโรธ”ในจิตผู้ปฏิบัตินั้น เป็นภาวะยั่งยืน-ตลอดกาล-ไม่
แปรเปลี่ยนอีกแล้ว-ไม่มีอะไรหักล้างได้-ไม่กลับก�าเริบ 
 จึงเป็น“ความเท่ียง”(นิจจัง)ของ“นิโรธ”ท่ีสามารถท�าได้
ส�าเร็จจริงแท้แน่นอน
 ก็เป็นการเจริญพัฒนาปฏิภาคทวีของความเป็น“นิโรธ”ท้ัง
ด้านปรมิาณและคณุภาพสงูขึน้ด้วยประสทิธภิาพของภาวะทีย่ัง่ยืน
(ธุวัง) ภาวะท่ีนิรันดร์(สัสสตัง) ภาวะท่ีไม่แปรเปล่ียน(อวิปริณามธัมมัง) 

ภาวะท่ีอะไรมาหักล้างไม่ได้(อสังหิรัง) ภาวะท่ีไม่กลับก�าเริบอีกแล้ว
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(อสังกุปปัง) สู่ภาวะที่เที่ยง(นิจจัง)ได้แท้ๆ 
 อย่างเป็นจริง คือ “กิเลสเป็นศูนย์” ไปตามล�าดับแห่งกาล 
ทั้ง ๓ กาล 
 ส่วนนี้หมายถึง องค์ธรรมทั้ง ๓ ของ “สังกัปปะ ๗” ได้แก่ 
อัปปนา-พยปัปนา-เจตโส อภินิโรปนา ส่ังสมผลท่ีสามารถท�าอกุศล
จิตนั้นๆให้“ดับ”เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น
 ซึง่มี“คณุนิธิ”(คลงัแห่งความดทีีเ่ป็นนิโรธแบบโลกุตระ)สูงและมาก
ขึ้นไปกับกาลที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่มีผลได้แล้วนั่นเอง
 นี้ส่วนหนึ่ง
 อีกส่วนหน่ึงน้ัน ซึ่งได้แก่ “ปัญญา”ก็“รู้ร่วม”ไปด้วยทุก
สภาวะแห่งความจริงตามความเป็นจริงท่ีท�าได้ผลส�าเร็จน้ัน ไม่ว่า 
มรรคหรือผล ล้วนเจริญดียิ่งข้ึนๆด้วยการรู้จักรู้แจ้งรู้จริง เป็น 

“ญาณ”ท่ีเจริญปฏิสัมภิทาซึง่มีคณุราศี(คณุธรรมทีม่นีัน้ๆต้องมมีากจนแผ่

พลงัออกไปให้ผูอ่ื้นสัมผสัได้)สูงและมากขึน้ไปกับกาลท่ีได้ประพฤติปฏิบติั
ตามที่มีผลได้แล้วนั้น
 ส่วนนี้หมายถึง องค์ธรรมทั้ง ๓ ของ“สังกัปปะ ๗” ได้แก่ 
ตักกะ-วิตักกะ-สังกัปปะ ซึ่ง“ปัญญา”ได้ส่ังสมความเจริญเป็น 

“ผลแห่งการร่วมรู้” 
 “ร่วมรู้”อะไร? 
 ก็“ร่วมรู้”ท้ังสัมมามรรคและสัมมาผลในความสามารถ 
“ท�ากิจ”(เกิดกิจจญาณ)ปฏิบติัให้อกุศลจิตน้ันๆ“ดับ”(นิโรธ)ได้ เป็นความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น
 ฉะน้ีเป็นผลของจิตฝ่ายปัญญาท่ีฉลาดเฉลียวข้ึนเป็น 
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“ญาณ”ขั้น“อัญญา”(ความรู้แจ้งแบบพิเศษเป็นโลกุตระ)เจริญทวีขึ้นได้
ไปเรื่อยๆ 
 ทุก“ปัจจุบันกาล”ท่ีปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัติได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
“ความจริง” มี“ความจริง”ท้ังรูปท้ังนามท่ีได้สัมผสัมาตลอด อันครบ
พร้อม“องค์ประชุม(กาย)ของความจริงแห่งรูปและนาม”ครบพร้อม
ตลอดกาลเวลาท่ีผูรู้้ได้ประพฤติเองมีมรรคมีผลสมัผสัเองจริงท้ังน้ัน  
 จึงครบทั้ง“กิจ” ครบทั้ง“ญาณ”
 น้ีคือ การบรรลุเป็นท่ีสุดของ“กิจจญาณ” อันสามารถท�า 
“กิเลสให้เป็นสูญ”ได้ส�าเร็จอย่างมี“ผล”สัมบูรณ์ถึงท่ีสุดแห่งท่ีสุด
มั่นใจได้ว่า “เที่ยงแท้”(นิจจัง)แน่นอนยิ่งแล้ว
 ดังนั้น “อนาคตกาล”ในจิตของคนผู้มี“คุณวิเศษ”นี้ “จิตก็
ต้องเป็นสูญ”อย่างแน่นอนเด็ดขาดแล้วจริง ด้วยประการฉะนี้   
 การปฏิบติัเช่นน้ีเอง คอื การท�ากิจอันยิง่ใหญ่หรือท�ากิจอัน
พิเศษนั้นทับทวีขึ้นเรียกในภาษาศัพท์ว่า “อภิสังขาร” 
 กล่าวคือ ปฏิบัติอริยสัจ ๔ ได้ส�าเร็จมรรคผล ส�าเร็จถึงขั้น 
“อเนญชาภิสังขาร”(สร้างความมอี�านาจไม่หวัน่ไหวต่อกิเลสต่อปัจจัยทีใ่ห้เกิด

กิเลส)เป็นที่สุด 
 เพราะได้ปฏิบัติส่ังสม“อเนญชา”(ความไม่หวั่นไหว) โดยการ
ปฏิบัติซ�้าทวนให้เกิดความม่ันคงยั่งยืนใน“ความไม่หวั่นไหว”ให้แก่
จิตตนเอง สั่งสม“ผลธรรม”ลงเป็น“ความตั้งมั่นของจิต”ที่เรียกกัน
ด้วยศัพท์ติดปากว่า“สมาธิ”ซึ่งต้องเรียกว่า“สัมมาสมาธิ”นี้แล
 เพราะทุกปัจจุบันท่ีด�าเนินชีวิตปกติก็ได้“ท�ากิจ” คือ
ประพฤติปฏิบัติตามพุทธวิธีท่ีสัมมาทิฏฐิ และสัมฤทธิผลมาตลอด
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น้ันแหละ ด้วยการท�าให้มาก(พหลีุกัมมงั)มาอยูเ่ร่ือยๆ กระท่ังสามารถ
ส่ังสมผลแห่ง“เนกขัมมสิตอุเบกขา”เจริญ“องค์ ๕”(ปริสุทธา-ปริโย

ทาตา-มุทุ-กัมมัญญา-ปภัสรา) เกิดผลสูงขึ้นๆไปตลอดปัจจุบันกาลท่ี
ประพฤติปฏิบัติ 
 และเจริญ“สังขารุเปกขาญาณ” กิเลสเป็น“ศูนย์”ทุก
ปัจจุบันท่ีประพฤติปฏิบัติ จน สะสมผลมากพอว่า เท่ียง,ยั่งยืน, 
ตลอดกาล, ไม่แปรเปล่ียน,ไม่มีอะไรหักล้างได้,ไม่กลับก�าเริบ 

มี“ความรู้”(ญาณ)ในการประพฤติปฏิบัต(ิกิจ)นั้นไปตลอดสาย
 เป็น“ความรู้ท่ีเรียกว่าคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่”ในความเป็น
มนุษย์ เพราะคนผู้นี้ได้บรรลุผลธรรมขั้นสูงสุดแล้ว  
 หรือจะกล่าวว่า เป็นการ“ตรวจสอบ ปรมัตถธรรมครบ 

“วิโมกข์ ๘”ด้วย“กาย”หรือตรวจสอบปรมัตถธรรมด้วย“อนุปุพพ-
วิหาร ๙”มาตลอด ก็ได้ทั้งสิ้น
 กระท่ังมีผลจิตต้ังม่ันอย่างเท่ียงแท้(นจิจงั) ยัง่ยนื(ธวุงั) ตลอด
กาล(สัสสตัง) ไม่แปรเปล่ียนเป็นอ่ืน(อวิปริณามธัมมัง) ไม่มีอะไรมาหัก
ล้างคุณสมบัตินี้ได(้อสังหิรัง) ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง)  

 ซึ่งต้องปฏิบัติ“วิญญาณฐิติ ๗”อย่างช�่าชองถึงท่ีสุด รู้จัก 
รู้แจ้ง“สัตตาวาส ๙”ครบครันสูงสุด กระท่ังรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น
“กาย” ด้วย“สัญญา”ที่สัมมาทิฏฐิบริบูรณ์
 “กาย”สุดท้ายท่ีเสขบุคคลจะต้องรู ้ของตนในตนคือ 

“ความดับ”(นิโรธ)ชนิดท่ีเป็น“นิโรธ”(ความดับ)ท�าส�าเร็จได้ ซึ่งต้อง 
“รู้”กันอย่าง“แจ้ง”ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ชัดเจนว่า 
“สัจฉิ”(แจ้ง,ใส)
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“นิโรธ”(ความดับ) ของพุทธ
ไม่ได้หลบหรือหลับตา

เข้าไปอยู่ในภวังค์ แต่เป็น“นิโรธ”
ชนิด“สัญญาเวทยิต-นิโรธ”

ที่เห็น“แจ้ง”(สัจฉิ) 
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 ไม่ใช่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันอยู่แค่“นิโรธ” ชนิดท่ี“ดับจิต”ตน
เข้าไปหมดส้ินความเป็น“ธาตุรู้” ให้มันเป็นภาวะท่ี“ดับด�ามืด” 
(กิณหะ) เหมือนอย่างความเป็น“กายปัสสัทธิ”ของพรหมท่ีช่ือว่า 
“สุภกิณหา” ตามค�าตรัสของพระพุทธเจ้าท่ีทรงยกตัวอย่างไว้ใน 

“สัตตาวาส ๙ หรือวิญญาณฐิติ ๗” ข้อ ๔ เท่านั้น
 แต่“นิโรธ”หรือ“ความดับ”ชนิดพเิศษท่ีเป็นของพระพทุธเจ้า
น้ี เม่ือท�าให้“ดับ”ได้แล้วในจิตตน ตนจะมีการรู้ภาวะท่ีตนก�าลังมี 

“ความดับ”นั้นอยู่หลัดๆโต้งๆเลยทีเดียว 
 และการรู้“ความดับ”(นิโรธ)น้ีรู้ชนิดท่ีสัมผัส“เห็น”(ปัสสติ)

ความเป็น“นิโรธ”ท่ีตนท�าได้น้ันด้วย“จักษุ-ปัญญา-ญาณ-วิชชา- 
แสงสว่าง” ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้มีมากมาย(พระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๔,๒๗ เล่ม ๑๘ ข้อ ๔๔๐ เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๐๐-๖๑๙ เป็นต้น)

 ซึ่งต้องเป็นการรู้ชนิด“ตา”(จักษุ)สัมผัสเหตุปัจจัยภายนอก 
อันพาให้เกิดกิเลสได้เช่น “ตา”ก็สัมผัส“รูป”ใดรูปหนึ่งอยู่
 โดยมี “จักษ”ุ หรือ“ตา”ท่ีเป็นส่วนหน่ึงใน“องค์ประชุม” ซึง่
อยู่ในความเป็น“กาย”
 “ความรู้”ก็มี“รู้”ในองค์ประกอบนั้นๆอยู่ ด้วย“ตา” 
ที่ท�างาน“เห็น”เหตุปัจจัยต่างๆเป็นปกติชีวิตสามัญที่ลืมตา
ตื่นอยู่มิใช่หลงหรือหลับเข้าไปอยู่ในภวังค์ “ความรู้”ที่“รู้”ใน 

“องค์ประชุม”นั้นๆอยู่ ฉะนี้เองคือ “ปัญญา”
 และมี“ความรู้ยิ่ง”ที่เรียกว่า “ญาณ”  เพราะเป็น“ความรู้” 
ที่ได้ศึกษาฝึกฝนมาเหนือวิสัยสามัญของปุถุชนเขารู้ 
 ซึ่งเป็น“ความรู้”ที่เรียกว่า “วิชชา”ที่ได้“พ้นอวิชชา” 
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ตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 โดยเฉพาะท่านต้องยืนยันว่า ขณะท่ีมี“นิโรธ”น้ัน มีอย่าง
ครบครันด้วย“แสงสว่าง”เพื่อยืนยันกันให้ชัดว่า แตกต่างจากขณะ
ท่ีมี“นิโรธ”แบบท่ีไม่ใช่พุทธ จึงจะเป็น “นิโรธ”ท่ีท�าให้“แจ้ง”(สัจฉิ) 

มิใช่ท�าให้“ด�า”(กิณหะ)

 แจ่มแจ้งชัดเจนไหมว่า “นิโรธ”(ความดับ) ของพุทธ 
ไม่ได้หลบหรือหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์ แต่เป็น“นิโรธ” 
ชนิด“สัญญาเวทยิต-นิโรธ”ที่เห็น“แจ้ง”(สัจฉิ) 

 “แจ้ง”อย่างไร? ก็“แจ้ง”แบบมี“จักษ-ุปัญญา-ญาณ-วชิชา-
แสงสว่าง” มัน“รู้แจ้งเห็นจริง”กันจริงๆ 
 มันก็แตกต่างจาก“ไม่แจ้ง”ไง! ชัดมั้ย? 
 เห็นว่า“อกุศลจิต”หรือ“กิเลส”มันดับไป   
 แตกต่างกันกับอีกภาวะหน่ึงไม่ใช่พุทธ แบบหลับดับทวาร
ท้ัง ๖ ท�า“นิโรธ”(ความดบั) ให้ตนเอง“ด�ามืด”(กิณหะ) หลับไม่รู้อะไรเลย 

ดับ“มืดด�า”ไปหมด ไม่มี“จักษุ-ปัญญา-ญาณ-วิชชา-แสงสว่าง” 
ให้รู้ใดๆกันเลย ภาวะที่“นิโรธ”อยู่นั้น มัน“มืดด�า”อย่างไร?  ยังไม่ม ี

“ธาตุรู้” ตัวไหนสัมผัสรู้ได้เลย เรียกว่า “ไม่รู้”อะไรกันเลยจริงๆ   
 ต้องท�าความเข้าใจกันอย่างชัดๆคมๆในเร่ืองของ“นิโรธ” 
ท่ีเป็น“สัญญาเวทยตินิโรธ” แบบของพระพทุธเจ้า กับ“นิโรธ”ท่ัวไป
ท่ีไม่ใช่“นิโรธ”แท้ๆของพทุธน้ัน แม้จะมี“สัญญา”อย่างเดียวกัน คอื 
ก�าหนดหมายอย่างเดียวกันว่า “ดับ”หรือดับทุกข์-ไม่มีทุกข์ 
 “ดับ”คือ “อกุศลภาวะน้ันไม่มีแล้ว”น่ันก็คือ “ความดับ” 
(นโิรธ)มีใน“องค์ประชุม” (กาย)น้ันแล้วในขณะน้ัน ซึง่ได้แก่ “ความดับ
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อารมณ์ทุกข์”ใน“องค์ประชุม”(กาย)ขณะนั้น 
 ความไม่มี“อารมณ์ทุกข์หรือความรู้สึกทุกข์”ในขณะน้ัน 

น่ันคอื “กาย”หรือ“องค์ประชุมของรูปนาม”ในขณะน้ัน มันไม่ทุกข์เลย 

 น่ีคอื “กายอย่างเดียวกัน”ท้ังของแบบมิจฉาทิฏฐิ และของ
สัมมาทิฏฐิ    
 แต่มันมีนัยะแห่งสภาวธรรมที่เป็น“กาย”ส�าคัญยิ่ง ซึ่งมิใช่
วิสัยที่จะ“คาดเดาเอาได้ด้วยตรรกะ”(อตักกาวจรา)จริงๆ
 ถ้าไม่สามารถ“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย‘กาย’ ส�าเร็จอิริยาบถ
อยู่ ทั้งอาสวะของผู้นั้นก็หมดสิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา” ก็ไม่
ช่ือว่าบรรลุสูงสุดเป็น“สัญญาเวทยิตนิโรธ” อันเป็นสภาวธรรมท่ี
อรหันต์ได้สัมผัสด้วยตน
 จึงจะต้องเรียนรู้“กาย”กันต้ังแต่ค�าว่า“สักกาย”ท่ีเป็น 

“อัตตา”ตัวแรกไปเลยทีเดียว ที่ตนเองต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ว่า คือ 
“ตัวตน”(อัตตา)ภาวะธรรมขั้นต้นของการพิสูจน์ญาณหยั่งรู้พุทธ-
ธรรม ซึง่เป็นสังโยชน์ ข้อแรกใน“สังโยชน์ ๑๐”เลย ว่า คอือย่างไร?
 และปฏิบัติยืนยันอธิบายได้ชัดเจนว่า สภาวะอย่างไร? 
ขณะใด? ไฉน? คือ การ“พ้นสักกายทิฏฐิสังโยชน์” 
 อีกท้ัง“กาย”ในท่ีอ่ืนๆ ก็ต้องอธิบายสภาวะของธรรมน้ันๆ
ได้ชัดเจน เช่น “กาย” ใน“วิญญาณฐิติ ๗ หรือสัตตาวาส ๙” 
และค�าว่า สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย“กาย” หรือแม้แต่ ค�าว่า 
กายสังขาร กายปัสสัทธิ กายสัมผัส  กายานุปัสสนา กาย- 
กัมมัญญตา (จบฉบับที่ ๒๘๘)
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 เราได้พูดกันเรื่องของความเป็น“กาย” มาไม่น้อยแล้ว แต่
ก็อย่าคดิว่าจะหยดุเพยีงเท่าน้ีง่ายๆเชียว ยงั..ยงัจะต้องพดูกันต่อไป
อีกมากทีเดียว พยายามทนฟังต่อหน่อยเถิด
 เราได้พดูถึง “นิโรธ”(ความดบั)ของพทุธ กับ“นิโรธ”ของลัทธิ
ไม่ใช่พทุธ หรือของชาวพทุธก็ตาม ท่ียงัไม่สัมมาทิฏฐิ(ยงัมจิฉาทฏิฐิอยู)่  

 “สัญญา”ของพทุธก็ดี ของท่ีไม่ใช่พทุธก็ดี หรือของชาวพทุธ
ที่ยังไม่สัมมาทิฏฐิอยู่ก็ดี เขาก็“ก�าหนดหมาย”ว่า ภาวะที่เขาได้นั้น
เป็น“ความไม่สุขไม่ทุกข์” หรือ“ก�าหนดหมาย”ว่า เป็น“ความดับ” 
(นิโรธ) จึงเป็นอย่างเดียวกัน 
 และค�าว่า“กาย”ของพุทธก็ดี หรือของท่ีไม่ใช่พุทธก็ดี 
หรือ“กาย”ของชาวพทุธท่ียงัมิจฉาทิฏฐิอยูก็่ดี ต่างก็หมายเอาภาวะท่ี 

“ดับ”หรือภาวะที่“จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์”อยู่ในขณะนั้น อย่างเดียวกัน 
 เม่ือต่างคนต่างท�า“ความดับ”หรือภาวะท่ี“จิตใจไม่สุขไม่
ทุกข์”อยู่ในขณะน้ันได้เป็น“ความดับ”หรือภาวะท่ี“จิตใจไม่สุขไม่
ทุกข์”ของตน ตามท่ีคนก�าหนดหมายน้ันๆ(สญัญา) ซึง่ไม่ว่าแบบพุทธ 
และท้ังแบบท่ีมิจฉาทิฏฐิ ต่างก็ถือว่าเป็น“โชค”(สุภ)ของตน เป็น
ภาวะ“น่าพึงใจ”(สุภ) เป็นภาวะ“เจริญ(สุภ)-ด(ีสุภ)” ตามที่ตนก�าหนด
หมาย จึงชื่อว่าอย่างเดียวกัน
 เช่น ผูป้ฏิบติัได้จนสามารถท�าให้เกิด“องค์ประชุม”(กาย)ของ
ความเป็น“นิโรธ” ท่ีนับกันว่าเป็นภาวะของพรหม โดยช่ือคอืพรหมช้ัน 
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“สุภกิณหะ”
 พรหม“สุภกิณหา”น้ี ปราชญ์ท่านผู้รู้ให้ความหมายไว้ว่า 
พวกมีล�ารัศมีงามกระจ่างจ้า
 ซึง่แตกต่างจากพรหม“อาภัสสรา”ท่านก็ให้ความหมายไว้ว่า 
พวกมีรัศมีสุกปลั่งซ่านไป
 ต้องขออภัยเป็นอย่างมากจรงิๆ ท่ีได้น�าหลักฐานน้ีของท่าน
ผู้ท่ีอาตมาก็เคารพนับถือท่านอย่างยิ่ง มาอ้างอิง แต่มันเป็นเร่ือง
ของการสาธยายสัจธรรม เป็นวิชาการอยู่พอสมควร ก็จ�าเป็นต้อง
มีที่อ้างอิงมายืนยันบ้าง อาตมาได้อาศัยผลงานที่ท่านท�าไว้อยู่มาก
ในการศกึษาและท�างาน ณ โอกาสน้ีก็ขออภัยท่านอย่างมากยิง่จริงๆ 
และขอขอบพระคุณท่านไว้ในที่นี้อย่างสูง
 ทั้ง ๒ พรหมที่ยกตัวอย่างมานั้น แสดงให้เห็นความเข้าใจ
(ทฏิฐิ)ในความเป็นพรหมหรือเป็น“สัตว์โอปปาติกะ”(สตัตา โอปปาตกิา) 

ที่อาตมายังเห็นว่า มีภาวะความเป็น“กาย”ที่หมายถึงธาตุ อันเป็น 

“มหาภูตรูป”อยู่เท่านั้น 
 “ความเป็นพรหมสัตว์”ท่ีท่านหมาย ยงัเป็นเพยีงแสงสีรัศมี 
ซึ่งเป็นแค่“รูปธรรม”
 อาตมายังเห็นว่า หากก�าหนดแค่แสงสีรัศมีเป็นเคร่ืองช้ี
ความเป็น“พรหม”น้ัน ยงัไม่ชัดเพยีงพอว่าในความเป็น“นามธรรม”
ของความเป็น“พรหม”หรือเทวดาผูบ้ริสุทธิห์รือยงัแสดงภาวะความ
เป็น“รูปธรรม”ท่ียงัไม่เข้าหาภาวะท่ีเป็น“ความรู้สึก”ร่วมอยูด้่วยเลย 
อันยืนยันว่า เป็นภาวะแห่ง“นามธรรม”
 เพราะความเป็น“สัตว์โอปปาติกะ”นัน้ เป็น“นามธาตุ” 
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ไม่ใช่เพยีงแค่“รูปธาตุ”เท่านัน้ ทีช่ีบ่้งความเป็นสัตว์โอปปาติกะ 
ไม่ว่าสัตว์นรก หรือสัตว์เทวดา  หรือสัตว์พรหม
 แสงสีเสียงน้ันยงัเป็นภาวะ“รูปธาตุ” เฉพาะ“รูปธาตุ”ยงัไม่
พอท่ีจะช้ีบ่งความเป็น“สัตว์โอปปาติกะ” ต้องมี“นามธาต”ุเป็นหลัก
ในความเป็น“สัตว์โอปปาติกะ”
 ความเป็น“กาย”จึงต้องเน้น “นามธาตุ” ไม่ใช่ไปเน้นท่ี“วตัถุ
ธาตุ”เท่านั้น
 ขาด“นามธาตุ”เรียกว่า“กาย”ไม่ได้ 
 หรือมีแต่“รูปธาตุ”หรือ“มหาภูตรูป”เกาะกุมกันเป็น 

“รูปธาตุ”อยู่ เช่น แท่งก้อนของก้อนดิน กลุ่มหยดน�้าละอองน�้า 
กลุม่ธลุลีม ภาพของเปลวไฟ ให้เราสมัผัสรู้ได้ เราก็ไม่เรยีกภาวะ
อย่างนัน้ๆว่า กายดนิ กายน�า้ กายลม กายไฟ แต่“วิญญาณ หรือ
องค์ประชุมของวิญญาณ”นั้น เราเรียกว่า “กาย” นะ เคยได้ยิน
ไหมล่ะ? “กายวิญญาณ”..ไง!    
 ดังน้ัน “กาย”น้ีแม้แต่เฉพาะ“ธาตุรู้”(นามธาตุ)เองภายใน
ไม่เกี่ยวกับมหาภูตรูปเลยในความเป็นสัตว์ ไม่มี“รูปธาตุ”ข้างนอก
สัมผัสสัมพันธ์ด้วยเลย มีแค่“สัญญา” ไม่ว่า จะอยู่ในภาวะท่ีดึง
เอา“ความจ�า”(สัญญา)ออกมารู้ หรือตนเองก�าลังใช้จิต-ใช้เจตสิก
ท�างาน“ก�าหนดรู้อะไรๆอยู ่”(สัญญา) มีองค์ประชุมเฉพาะของ 
“นามรูป”และ“นามธรรม”ในจิตเท่าน้ัน(มีแค่มนายตนะกับธรรมายตนะ) 

ท�างานอยู่ในภายในของจิต อย่างนี้ก็เรียกว่า “กาย”
 คือ “กายวิญญาณ” นั่นเอง  
 ซึง่ฝ่ายมิจฉาทิฏฐิน้ันจะท�า“นิโรธ”ด้วยวธิหีลับตา เข้าไปอยู่
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ในภวงัค์ท่ีจิตอยูใ่นสภาพ“ด�ามืด”(กิณหา) ไม่รู้อะไรเลย ไม่มีแสงสว่าง
(อาโลกา) ไม่มี“ตา”(จักษุ)เห็นอะไร อยู่ในภาวะ“ดับ”หรือไม่มี“ความรู้
ความฉลาด”ใดๆหมด จึงเกิด“ญาณ-ปัญญา”ใดๆก็ไม่ได้ 
 เมื่อ“ธาตุรู้”(วิญญาณ) ซึ่งหมายถึง“นามธาตุ”ไม่มีอะไร 
“รับรู้อยู่เลย”ในขณะนั้น 
 อย่างน้ีแหละท่ีช่ือว่า ไม่เป็น“วิญญาณฐิติ”ในขณะท่ีอยู่
ใน“นิโรธ”นั้น
 พระพทุธเจ้าจึงมข้ีอแม้ว่า ต้องศึกษาความเป็น“สตัว์ทาง
จิตวิญญาณ”(โอปปาตกิะ)ในขณะทีม่“ีวิญญาณฐติ”ิ จึงจะสามารถ
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์ได้บริบูรณ์สัมบูรณ์    
 “วิญญาณ”น้ันหมายถึง ธาตุรู้ หรือความรับรู้ ส่วน“ฐิติ” 
ก็หมายถึง การตั้งอยู่การด�ารงอยู่ ความเป็นอยู่(ยังไม่ตาย ยังท�าหน้าที่ 

ยังไม่หายไป ยังไม่พัก เมื่อเป็นธาตุรู้ ก็ยังท�าหน้าที่รู้อยู่)

 “วญิญาณฐิติ” จึงหมายความว่า ยงัมี“ธาตุรู้”ท�าหน้าท่ีรู้อยู่  
ดังน้ัน “นิโรธ”แบบท่ีไม่ใช่พุทธ ได้ท�าให้“ธาตุรู้”หรือ“ความรับรู้” 
ขณะน้ัน มันไม่รู้อะไรใดๆเลยตอนท่ีตนจิตเป็น“นิโรธ”ของตนน้ัน 
กลายเป็น“อสัญญีสัตว์”(สัตว์ที่ไม่มีส่วนใดของจิตก�าหนดรู้อะไรเลย) 

 เม่ือจิตถูก“ดับ”แบบหาวิธีบังคับมันไว้ หรือหลอกมันออก
ไป“หลับหรือดับธาตุรู้”ลงชั่วขณะ ไม่ให้มันท�าหน้าที่รับรู้อะไรเลย
ในขณะนั้น ธาตุรู้ของผู้นี้จึงเจริญอะไรก็ไม่ได้
 เพราะมันไม่ได้เรียนรู้อะไรในขณะน้ัน มันจึงเพิม่ความฉลาด 
ให้เป็นญาณเป็นปัญญา เป็นวิชชา อะไรไม่ได้ 
 ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสว่า การรู้แจ้งน้ันต้องรู้ชนดิทีม่“ีจักษ-ุ



68 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

ปัญญา-ญาณ-วิชชา-แสงสว่าง” ดงัทีไ่ด้ยกหลกัฐานอ้างอิงผ่าน
มาแล้ว ก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลย เพราะมันไม่ได้เรียนรู้อะไร มันก็
ไม่ฉลาดขึ้นได้ เป็นญาณ เป็นปัญญาอะไรกันก็ไม่ได้เลย
 อย่ามาตะแบงเถียงนะ ว่า ก็ได้เรียนรู้“ความดับด�ามืด” 
นั้นๆอยู่ขณะนัน้ไง!!!!
 ได้เรียนอะไรกัน ในเมื่อขณะนั้น จิตมันหลับดับปี๋อยู่ ไม่รู้
อะไรเลย แล้วจะเอา“ธาตุรู้”ตัวไหนมา“รู้” มา“เรียน”กันเล่า? จึง
จะเรียกได้ว่า เกิด“ความรู้”ให้แก่จิตขณะนั้น
 “นิโรธ”ที่“ดับสัญญา” อสัญญีแบบนี้จึงไม่มีความรู้ ความ
เจริญในทางจิตใจเลย
 ใน“วญิญาณฐิติ ๗”ไม่มีค�าว่า“อสัญญสัีตว์” กับ“เนวสัญญา
นาสัญญายตนสัตว์” แต่ใน“สัตตาวาส ๙”นั้นมี
 ก็หมายความว่า ท้ัง“อสัญญีสัตว์ และเนวสัญญานา- 
สัญญายตนสัตว์” เป็นภาวะท่ี“ไม่มีความรับรู้”เลยในขณะท่ีผูป้ฏิบติั
ตนส�าเร็จเข้าไปเป็นอยู่ในสภาพทั้ง ๒ นั้น
 น่ันก็คือ “เนวสัญญานาสัญญายตนะ” น้ันก็เป็นการ 
“ดับความรับรู้”ให้แก่ตนเองตาม“ทิฏฐิ”ของการท�า“อรูปฌาน”แบบ
หลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์ ซึ่งก�าหนด“อสัญญี”ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น 

“อากิญจัญญายตนฌาน” หรือ“เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน” 
แม้แต่“สัญญาเวทยิตนิโรธ”  ล้วนท�าความ“ด�ามืด”(กิณหะ)อยู่ใน
ภวังค์ทั้งสิ้น 
 ท่ีจริงน้ัน“สัญญาเวทยิตนิโรธ”น้ี ไม่มีในศาสนาหรือลัทธิ 
อ่ืนใด มีในศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่าน้ัน การท�า“อรูปฌาน”ใน
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ลัทธิอื่นจึงมีแค่“เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน”เท่านั้นเป็นสูงสุด 
 แต่ชาวพุทธที่มิจฉาทิฏฐิ ได้เรียนรู้ค�าว่า “สัญญาเวทยิต- 
นิโรธ” ทว่ายงั“อวชิชา”ในความเป็น“นิโรธ”ของพทุธ ยงัไม่สัมมาทิฏฐิ 
จึงโมเมปุโลปุเลเดาเอา“อสัญญีสัตว์”เป็น“นิโรธ”ไปหมด ท้ัง 
“เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน” ทั้ง“สัญญาเวทยิตนิโรธ” 
 จึงปฏิบติัได้แค่“อสัญญสัีตว์”ก็หลงว่าตนบรรลุ“เนวสัญญา
นาสัญญายตนฌาน” หรือ“สัญญาเวทยิตนิโรธ” เพราะมิจฉาทิฏฐิ     
 ผู ้ ท่ีมี“ทิฏฐิ”หรือมี“สัญญา”กันอย่างน้ีเขาก็“ก�าหนด
หมายความเป็นนิโรธ”กันอย่างน้ัน เม่ือเขาได้ฝ ึกฝนปฏิบัติ
จนส�าเร็จเป็น“มโนมยอัตตา” เขาก็ต้องได้“กาย”ของพรหม
หรือ“กาย”ของ“นิโรธ”อย่างท่ีเขามีก�าหนดหมายของเขาน้ัน ก็เป็น 

“รูปท่ีส�าเร็จด้วยจิต” หรือ“อัตตาท่ีส�าเร็จด้วยจิต” เกิดผลตาม 
“สัญญา”ของเขา เขาก็ถือว่า เป็น“โชค”(สุภ)ของเขา เป็นภาวะที ่
“น่าพึงใจ”(สุภ)ของเขา 
 เช่นเดียวกัน ผู้ท่ี“สัมมาทิฏฐิ”แบบพุทธ ก็มี“ทิฏฐิ”หรือ
มี“สัญญา”ว่า “นิโรธ”คือ ภาวะท่ี“ดับ”หรือภาวะท่ี“ไม่สุขไม่ทุกข์
ในจิต” อย่างเดียวกัน 
 เม่ือปฏิบัติจนเกิดผล“นิโรธ”ซึ่งเป็น“สัญญาเวทยิตนิโรธ” 
นะ ก็มีผลอย่างเดียวกันคอื มีภาวะท่ี“ดับ”หรือภาวะท่ี“ไม่สุขไม่ทุกข์
ในจิต” ไม่ต่างกันเลย
 จึงกล่าวได้ว ่า “มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่าง
เดียวกัน”คือไม่สุขไม่ทุกข ์
 ส่วนนัยส�าคัญที่เป็น“ปรมัตถธรรม”นั้น “นิโรธ”แบบมิจฉา
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ทิฏฐิ ได้“นิโรธ”ในภาวะ“กิณหะ”ที่เป็น“อาการดับมืดด�า”อยู่ในจิต 
 แต่ส�าหรับ“ปรมัตถธรรม”ที่สัมมาทิฏฐิของพุทธนั้น ได ้

“นิโรธ”ในภาวะมี“จักษุ-ญาณ-ปัญญา-วิชชา-แสงสว่าง”แจ้ง 
(สัจฉิ)อยู่ในจิต 
 ซึง่แบบพุทธน้ัน มีรูปมีนามอย่างวเิศษลึกล�า้ท่ีมีนัยส�าคัญคือ 
เป็น“นิโรธ”ท่ีมีเหตุปัจจัยของชีวติท่ีพร้อมด้วย“จักษุ-ปัญญา-ญาณ-
วิชชา-แสงสว่าง” ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาประกาศ 

แก่โลก ให้มนุษย์ได้เรียนรู้และปฏิบัติ“นิโรธ”แบบนี้กัน
 ซึง่ไม่ใช่ปฏิบติัด้วยวธิหีลบหรือหลับตาเข้าไปอยูใ่นภวงัค์แต่
เป็น“นิโรธ”ชนิดที่เรียกว่า “สัญญาเวทยิตนิโรธ”ที่เห็น“แจ้ง”(สัจฉิ) 

 “แจ้ง”อย่างไร? ขยายความเพิ่มมาจนกระท่ังบรรทัดน้ี 

ผู้อ่านก็คงจะ“แจ้ง”ด้วยปฏิภาณปัญญาของตนได้แล้ว ใช่มั้ย?
 ว่า แบบมี“จักษุ-ปัญญา-ญาณ-วิชชา-แสงสว่าง”ตามท่ี
พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันไว้น้ัน มัน“รู้แจ้งเห็นจริง”กันถูกต้อง
อย่างไร? ไม่ถูกต้องนั้นอย่างไร?  
 ต้องเห็นว่า“อกุศลจิต”หรือ“กิเลส”มันดับไป มันไม่มีในจิต
ขณะนั้นอยู่ชัดๆ โต้งๆ   
 แตกต่างกันกับอีกภาวะหน่ึงท่ีไม่ใช่พทุธ แบบหลับดับทวาร
ท้ัง ๖ ท�า“นิโรธ”(ความดับ) ให้ตนเอง“ด�า”(กิณหะ) ท่ีมืดมิดไปหมด 
หลับไม่รู้อะไรเลย ดับ“กิณหะ” ไม่มี“จักษุ-ปัญญา-ญาณ-วิชชา- 
แสงสว่าง”ให้รู้ใดๆกันเลย ภาวะท่ี“นิโรธ”อยูน้ั่น มัน“มืดด�า”อย่างไร 
ผู้เคยปฏิบัติส�าเร็จด้วยตนเองจึงจะพอรู้จริง
 และผู้ท่ีปฏิบัติแบบพุทธได้ส�าเร็จก็จะรู้แจ้งได้ดี แท้จริง 
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เช่นกัน ว่าต่างกัน และมีส่วนท่ีเหมือนกันเช่นไร ? ไม่เหมือน
ตรงไหน?   
 ต้องท�าความเข้าใจกันอย่างชัดๆคมๆในเร่ืองของ“นิโรธ” 
ท่ีเป็น“สัญญาเวทยตินิโรธ” แบบของพระพทุธเจ้า กับ“นิโรธ”ท่ัวไป
ท่ีไม่ใช่“นิโรธ”แท้ๆของพทุธน้ัน แม้จะมี“สัญญา”อย่างเดียวกัน คอื 
ก�าหนดหมายอย่างเดียวกันว่า “ดับ”คือดับทุกข์-ไม่มีทุกข์ 
 “ดับ”คือ “ภาวะทุกข์น้ันไม่มีแล้ว” น่ันก็คือ “ความดับ” 
(นิโรธ)ทุกข์ ใน“องค์ประชุม” (กาย)ของจิตขณะนั้น ส�าเร็จผลอยู่ ซึ่ง
ได้แก่ “ความดับอารมณ์ทุกข์”ใน“องค์ประชุม”(กาย) ขณะน้ันเท่าน้ัน 
 ซึ่งยังไม่ใช่หมายลึกไปถึง“ตัวตนของกิเลส”ที่ดับ แค่หมาย
ถึง“อารมณ์ทุกข์”เท่านั้น
 ความไม่มี“อารมณ์ทุกข์หรือความรู้สึกทุกข์”ในขณะนั้น 

นั่นคือ “กาย”หรือ“องค์ประชุม”ของ“นามกาย”ในขณะน้ัน 

ของตนๆ  มันจึงรู้สึกอยู่ในตนเองขณะนั้นได้ว่า 
 มันไม่ทุกข์เลย 
 ถ้าเป็นแบบพทุธสมัมาทฏิฐ ิท่ีมี“จักษ-ุญาณ-ปัญญา-วชิชา-
แสงสว่าง” ก็จะ“ดับกิเลส” และผูบ้รรลุนิโรธจะ“รู้อยูเ่หน็อยู ่ส�าเร็จ
อิริยาบถอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียว”(วิหรติ)

 ซึง่ไม่ใช่รู้แบบ“รูปกาย” แต่เป็นการรู้แบบ“นามกาย” 
ในตัวเราเอง(เวทนาในเวทนา) และเป็นแค่“องค์ประกอบที่
ประชุมกันอยู่”(กาย)ให้รู้ได้ด้วย 

 เพราะ“รูป”ของกิเลสก็ไม่มี “นาม”ท่ีเป็นทุกข์ก็ไม่มี เป็น
ความว่างเปล่า ทั้ง“รูป” ทั้ง“นาม”เลย ส�าหรับแบบพุทธ 
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 แต่มี“องค์ประชุม”(กาย)ของอวยัวะท่ีประกอบอยูเ่ป็นภาวะ
ท�าให้เกิด“นิโรธ”กันได้จริง ทั้งแบบพุทธ และทั้งแบบที่ไม่ใช่พุทธ
 น่ีคอื “กายอย่างเดียวกัน”ท้ังของแบบมิจฉาทิฏฐิ และของ
สัมมาทิฏฐิ    
 แต่มันมีนัยะแห่งสภาวธรรมที่เป็น“กาย”ส�าคัญยิ่ง ซึ่ง
มิใช่วิสัยที่จะ“คาดเดาเอาได้ด้วยตรรกะ”(อตักกาวจรา)จริงๆ
 ถ้าไม่สามารถ“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย‘กาย’ ส�าเร็จ
อิริยาบถอยู่ ทัง้อาสวะของผูน้ัน้ก็หมดส้ินแล้ว เพราะเห็นด้วย 
“ปัญญา” ก็ไม่ชือ่ว่าบรรลุสูงสุดเป็น“สัญญาเวทยิตนโิรธ” อนั
เป็นสภาวธรรมที่อรหันต์ได้สัมผัสด้วยตน
 เพราะ“กาย”ท่ีอยู่ในภาวะ“ด�าปี๋”(กิณหะ)  กับ“กาย”ท่ีอยู่
ในภาวะ“แจ้ง”(สัจฉิ)ด้วย“องค์ประชุม”อันมี“จักษุ-ญาณ-ปัญญา-
วิชชา-แสงสว่าง”นั้น มันมีความจริงที่วิเศษคนละอย่างต่างกัน แม้
จะมี“กาย”อย่างเดียวกัน มี“สัญญา”อย่างเดียวกัน 
 จึงจะต้องเรียนรู้“กาย”กันต้ังแต่ค�าว่า“สักกาย”ท่ีเป็น 

“อัตตา”ตัวแรกไปเลยทีเดียวท่ีตนเองต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ว่า คือ 
“ตัวตน”(อัตตา)ภาวะธรรมขั้นต้นของการพิสูจน์ญาณหยั่งรู้พุทธ
ธรรม ซึง่เป็นสังโยชน์ ข้อแรกใน“สังโยชน์ ๑๐”เลย ว่า คอือย่างไร?
 และปฏิบัติยืนยันอธิบายได้ชัดเจนว่า สภาวะอย่างไร? 
ขณะใด? ไฉน? คือ การ“พ้นสักกายทิฏฐิสังโยชน์” 
 อีกทั้ง“กาย”ในที่อื่นๆ ก็ต้องอธิบายสภาวะของธรรม
นัน้ๆได้ชดัเจน เช่น “กาย” ใน“วญิญาณฐิติ ๗ หรือสัตตาวาส ๙” 
และค�าว่า สัมผสัวโิมกข์ ๘ ด้วย“กาย” หรือแม้แต่ ค�าว่า กาย
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สังขารกายปัสสัทธ ิกายสัมผสั  กายานปัุสสนา กายกัมมัญญตา 
กายมุทุตา กายวิญญาณ กายลหุตา กายวิการ กายวิเวก 
กายสักขี กายสุจิ กายสัญเจตนา ฯลฯ  
 ผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“กาย”จึงจะอธิบายค�าเหล่า
น้ันได้จากสภาวะของความเป็น“กาย”อย่างถูกต้อง ซึง่จะไม่อธบิาย
ให้เหน็ว่าความเป็น“กาย”น้ันหมายเอาแค่“ร่าง”(สรีระ)ภายนอก หรือ
แค่“รูป”แค่“ธาตุ”ที่เป็น“รูปธาตุ”อัน“ไร้ความรู้สึก” กันเท่านั้น 
 แต่จะอธบิายชนิดท่ีมี“นามธรรม”หรือมี“ธาตุรู้”เป็นเน้ือหา
หลักร่วมอยู่ด้วยเสมอ
 ไม่ว่าจะเป็นเจตสิก ๓ คือ เวทนา สัญญา สังขาร แม้แต่
ความเป็นวิญญาณเอง  
 ท่ีส�าคัญจะอธิบายความเป็น“นามกาย” หรือ“กาย
วิญญาณ”ได้ถูกต้องในความเป็น“นามธรรม”หรือ“นามกาย” มิใช่
อธิบายเป็น“รูปธรรม”หรือ“รูปกาย”อยู่เท่านั้น
 และสามารถอธิบายได้ถึงความเหมือนก็ดี ความต่างก็ดี 
ของค�าว่า“วมุิติ-อมตะ-ปรินิพพาน” แม้แต่“วมุิติ-นิโรธ-นิพพาน”น้ัน 
เหมือนหรือต่างกันไฉน
 จะชดัเจนในความเป็น“วมุิติ”น้ันเป็น“แก่น”(สาร) ตาม 

“มูลสูตร”ล�าดับที่ ๘ 

 “อมตะ”เป็น“ที่หยั่งลง”(โอคธา)ล�าดับที่ ๙ 
 และ“ปรินิพพาน”น้ัน เป็น“ท่ีสุดท้าย”(ปริโยสาน) ตาม 

“มูลสูตร”ล�าดับที่ ๑๐ 
 ชัดเจนยิ่ง แจ่มแจ้งยิ่ง อย่างไร?   
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 ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“มูลสูตร”   
 โดยเฉพาะค�าว่า “อมตะ”(ความไม่ตาย)น้ัน มี“สภาพหมุนรอบ
เชิงซ้อน”(ปฏินิสสัคคะ) ในความหมายของมันอีกอย่างส�าคัญ
 และจะช้ีให้เห็นท้ังความลึกล�้ายิ่งในเชิงซ้อนท่ีมีนัยส�าคัญ
แห่งความเป็น“อมตะ”ของผูบ้รรลุธรรมพทุธสัมมาทิฏฐิ กับของคน
อื่นที่ยังมิจฉาทิฏฐิ
 เช่น จากพระวจนะของพระพทุธเจ้าตรัสเร่ืองวญิญาณฐิติ ๗ 

หรือสัตตาวาส ๙ (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๔๑ และ ๒๒๘) ข้อ ๑ ว่า
 สตัว์พวกหนึง่มกีายต่างกัน มีสญัญาต่างกนั เหมอืนมนษุย์ 
เทวดาบางพวก และวินิปาติกสัตว(์สัตว์อบาย)บางพวก 
 สัตว์ในที่นี้ หมายถึงสัตว์ทางปรมัตถธรรมแท้ๆ ไม่ใช่
สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแค่เป็นร่างเป็นกายอันประชุมกันอยู่
ภายนอก ที่เห็นกันด้วยลูกตาเนื้อเท่านั้นแน่
 แต่กระน้ันก็เถอะ ส�าหรับผู้ท่ียังเข้าใจค�าว่า“กาย” เป็น
เพยีง“รูป”ท่ีมีแค่“ร่าง”(สรีระ)ถ้ายงัไม่มีความรู้ชัดเจน ว่า “กาย”น้ัน
เม่ือหมายเอาเฉพาะ“ความเป็นจิตใจ” ท่ีเป็น“ความรู้สึกหรือธาตุรู”้ 
ท่ีเรียกว่า “กาย”ของวญิญาณ(กายวญิญาณ)ก็ดี “กาย”ของเวทนาก็ดี 

“กาย”ของจิตก็ดี เป็นต้น
 ก็จะไปก�าหนดหมาย(สัญญา)ความเป็น“กาย”ของสัตว์ 
กันอยู่แค่“รูปร่าง”(สรีระ)แม้จะเป็น“กายในกาย” 
 ก็จะเห็นเป็นแค่“รูปร่าง”เท่านั้น 
 เช่น มีญาณเห็น“สัตว์นรก” ก็จะเหน็แต่“รูปร่าง”ของ 
สัตว์นรกเท่านัน้ ไม่หย่ังลงไปถึง“ความรู้หรือความรู้สึก”(เวทนา)
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ของสัตว์นั้น
 จึงไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงถึง“สุข”ก็ดี “ทุกข์”ก็ดี 
ของสัตว์นั้นๆ ซึ่งเป็น“อริยสัจ” และเป็น“นามธรรม”ต่างๆ อันจะ
แยกแยะได้อย่างส�าคัญถึงขั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“มโนปวิจาร ๑๘” 
(เวทนาในเวทนา) แยกส่วนที่เป็น“โลกียะ”(เคหสิตเวทนา) กับส่วนที่เป็น 

“โลกุตระ”(เนกขัมมสิตเวทนา) ออกจากกันได้ 
 ดังน้ัน เม่ือผู้ท่ีมี“ทิฏฐิ”ยังไม่“สัมมา” ก็จะก�าหนดหมาย
(สัญญา)อยู่แต่แค่ว่า “กาย”น้ันคือ“รูปร่าง”(สรีระ)เท่าน้ัน แล้วจะรู้
แจ้งในความเป็น“อริยสัจ ๔”ได้อย่างไร?
 ผูน้ั้นจะมี“ความรู้”ในตน “อันสมควรแก่ปัญญา”(ปัญญานุรูป) 

ได้ด้วยตนเอง(ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิ)ถึงขั้นเป็น“อัญญา”(ปัญญา

ของผู้เข้าขั้นอาริยภูมิ) จนถึงขั้น“รู้ท่ัวแล้ว”(อัญญายะ)ท่ีจะได้รู้แจ้งเห็น
จริง“ความรู้สึก”(เวทนา)ในตน ว่า“อาการสุข-อาการทุกข์”ของสัตว์
นรก สัตว์สวรรค์นั้นๆ เป็นอย่างนี้ๆ และมี“เหตุ” ให้เกิดสุข-เกิด
ทุกข์ กันอย่างนี้ๆ ได้ไฉน? 
 ผู้มิจฉาทิฏฐิน้ัน ในเม่ือ“รู้”เข้าไปสัมผัส“รู้”ความเป็นสัตว์
ในใจ หรือ“เห็น”ความเป็นสัตว์ในใจแล้ว แต่เพราะ“ทิฏฐิ”ผิด ก็ได้
แค่ก�าหนดหมายในใจ(สัญญา)เห็นความเป็น“กาย”ของ“สัตว์ในทาง
จิตใจ”(สัตว์โอปปาติกะ)เป็น“รูปร่าง”(สรีระ)กันอยู่ตาม“ทิฏฐิ”เท่านั้น 
 เช่น เหน็สัตว์นรกมี“รูปร่าง”อย่างน้ัน อย่างน้ี เหน็เทวดามี 
“รูปร่าง”อย่างน้ันอย่างนี้ไปต่างๆเท่าน้ันเอง ไม่“ก�าหนดหยั่งรู้” 
ลงไปถึง“นามธรรม”ของสัตว์ ซึ่ง“นามธรรม”นี้แหละที่จะสามารถ
ศึกษา“อริยสัจ ๔”ได้ 
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 “รูปธรรม”มันไม่เป็นทุกข์เป็นสุข มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลง 
มันไม่มีความรู้สึก มันไม่มีความรับรู้ มันไม่มี“เวทนา” ไม่มี“วญิญาณ”  
 แม้แต่“พืช”มีชีวะที่ไม่ถึงข้ันเป็น“สัตว์”มันยังมีแค ่

“สัญญา”กับ“สังขาร” มันไม่มี“เวทนา” ไม่มี“วิญญาณ” จึงเป็น 

“ชวีะ”ท่ีมีสังขาร แต่ไม่มีวญิญาณครอง(อนุปปาทนิกสงัขาร) ไม่มี
กรรมครอง(อนุปปาทินกสังขาร)  

 แม้เป็น“สัตว์”ท่ีมี“วิญญาณครอง” มี“กรรมครอง” 
แล้ว แต่รอศึกษา“วิญญาณ”เอาต่อเมื่อภายหลังเราตายทาง
ร่างกาย(กายัสสเภทา ปรัมมรณา) “วิญญาณ”ที่ไร้ตาหูจมูกลิ้นกาย
ภายนอก ไม่มี“ร่าง”ให้อยู่แล้ว แล้วจะรู้จริงว่า วิญญาณนี้ท่อง
เทีย่วไป แล่นไปไม่ใช่อ่ืน  ได้ง่ายๆหรือ? และใครจะรู้ด้วยได้เล่า? 
 จริงๆแล้ว“วิญญาณ”จะแล่นไป อยู่ที่ไหน มันก็ไม่สามารถ
จะ“รู้วิญญาณ”จริงได้ อย่างสดๆแท้ๆ จับมั่นคั้นตายได้เท่ากับรู้ใน
ขณะท่ีเกิดจากสัมผสัทาง“ตา,ห,ูจมูก,ล้ิน,กายภายนอก” หลัดๆ สดๆ 
โต้งๆ ในขณะมีชีวิตเป็นๆนี้ แล้ววิญญาณเกิดขึ้นให้เรียนรู้ได้จริง
 พระพุทธเจ้าจึงตรัสบริภาษภิกษุสาติ(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๒ 

ตัง้แต่ข้อ ๔๔๐ ตรวจสอบได้) ว่าพระพทุธเจ้าสอนเธอให้ศกึษา“วญิญาณ” 
ที่ท่องเที่ยว แล่นไปไหนต่อไหน เมื่อไหร่กัน
 มีแต่ท่านทรงสอนให้เรียนรู้“วิญญาณ”ที่อาศัย“ปัจจัย
ประชุมกันเกดิขึน้” เพราะความเกิดแห่งวิญญาณ เว้นจากปัจจัย 
มิได้ม ี

 จากผัสสะของ“ตาสัมผัสรูป”แล้วเกิด“วิญญาณ”ให้เรา
ศึกษา “หูสัมผัสเสียง”แล้วเกิด“วิญญาณ”ให้เราศึกษา จมูก... 
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เป็นต้น 

 “วิญญาณ”จะเกิดปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็น ได้ศึกษา 
ก็ต้องมี“เหตุกับปัจจัยสัมผัสกัน”ด้วยตาสัมผัสรูป หูสัมผัส
เสียง จมูกสัมผัสกล่ิน ล้ินสัมผัสรส กายสัมผัสทุกอย่างที่
เป็นภายนอก ใจสัมผัสทุกอย่างที่เป็นภายใน จึงจะรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริง“วิญญาณ”อันมีเจตสิก ๓ คือ เวทนา-สัญญา-สังขาร
ประชุมกันให้เราได้ปฏิบัติศึกษาหาความจริง 
 ถ้าไปหลงเข้าใจผิดว่า “วิญญาณ” คือส่ิงที่ท่องเที่ยว 
แล่นไปไหนต่อไหน อยู่นอกตัวคน..โน่น 

 หากผู้ใดจะศึกษาให้รู้ท่ัวถึงธรรมได้ ว่า วิญญาณเทวดา 
เป็นอย่างไร วิญญาณผีมาร เป็นไฉน วิญญาณพรหม เป็นแบบใด 
ก็โน่น..ไปศึกษาเอาจาก“วิญญาณ”ท่ีท่องเท่ียวแล่นไปไหนต่อไหน 
อยู่นอกตัวเรา..โน่น 
 ซึง่น่ัน..ไม่ใช่“วญิญาณ”ท่ีเกิดจากการ“สัมผสั”ของ“ตา”เม่ือ
กระทบ“รูป”แล้วเกิด“วิญญาณ”ให้เรารู้เราเห็น“วิญญาณ”แท้ๆ
จริงๆ หรือ“หู”กระทบ“เสียง” แล้วเกิด“วิญญาณ”ให้เรารู้เราเห็น 

“วิญญาณ”แท้ๆจริงๆ จากทวารท้ัง ๕ ภายนอก กับเหตุปัจจัย
ท้ังหลาย น่ันเอง แล้วก็เห็น“วิญญาณ”ได้จริงได้แท้อยู่ในขณะ 
ท่ีมี“สัมผัส”ของเหตุปัจจัยตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วละก็ 
ผู้นั้น“มิจฉาทิฏฐิ” เหมือนภิกษุสาติแน่ 
 เพราะมี“ทิฏฐิ”ความเช่ือถือแบบภิกษุสาติกันน่ีเอง 
นักปฏิบติัธรรมหรือผูค้นท้ังหลายจึงไปรู้ไปเหน็ก็แต่วิญญาณเทวดา
ก็ดี วญิญาณผมีารก็ดี วญิญาณพรหมก็ดีแค่เป็น“รูป”จาก“สัญญา”  
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ท่ีเป็นรูปเป็นร่าง(สรีระ)อันเกิดขึน้โดยไม่ต้องมีทีม่าจาก“การสัมผสั” 
ของปสาทรูป ๕ ภายนอก(ตาหูจมูกลิ้นกาย) กับโคจรรูป ๕ (รูปเสียงกลิ่น

รสโผฏฐัพพะ) 

 ซึง่เหน็เป็นรูปเป็นร่างท่ีหลงอยูใ่นใจว่าน่ีคอื“วญิญาณ”ของ
ผีมาร ของเทวดา ของพรหม แท้ๆแล้ว คอื“รูป”ท่ีเกิดจาก“สัญญา”
 เป็น“อัตตา”ท่ีรู้ด้วย“สัญญา”เท่าน้ันอันตนเองก่อข้ึนเอง
ในจิต เนรมิตขึ้นเองได้ส�าเร็จ เรียกช่ือ“รูป”น้ีว่า “มโนมยอัตตา” 
เป็น“อัตตา”ชนิดหน่ึงท่ีต้องศึกษาลดละกิเลสใน“อัตตา”ชนิดน้ี
เหมือนกัน
 แค่ภาวะท่ีเกิดจาก“สัญญา”เป็น“อัตตาส�าเร็จด้วยจิต” 
ไม่ใช่“วิญญาณ” เป็น“รปู”จรงิ แต่เป็น“รปู”ทีเ่กดิด้วย“สัญญา”เท่าน้ัน
 ซึ่ง“รูปธรรม” ท่ีเห็นน้ันคือ “อัตตา” เป็น“อัตตา”ชนิด
หน่ึงใน“อัตตา ๓”(โอฬาริกอัตตา-มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา)ท่ีส�าเร็จ 
ด้วยจิต(มโนมยา)

 โดยเฉพาะมันไม่ใช่“วญิญาณ”จริงเลย  มันเป็นแค่ส่ิงท่ีเกิด
ใน“สัญญา”ท่ีส�าเร็จเป็น“รูป”อยูใ่นจิตแค่น้ันเอง เป็น“อัตตาท่ีส�าเร็จ
ด้วยจิต” แค่“มโนมยอัตตา”(รูปที่ส�าเร็จด้วยจิต) 

 ผู้ไม่สัมมาทิฏฐิ จนมี“วิชชา”พอจะรู้ภาวะจริงน้ีได้ ก็จะหลง
ผิด“มโนมยอัตตา”นี้ ว่า เป็น“ความจริง-ของจริง”  
 ท่ีจริงมันก็“ความจริง” แต่“ความจริง” น้ีเป็นความจริงท่ี
เกิดเป็น “สัญญา” ไม่ใช่“ความจริง”ท่ีเกิดเป็น“วญิญาณ”ตามความ
รู้ของศาสนาพุทธ ที่สัมมาทิฏฐิ
 เพราะแม้แต่“สัญญา” กับ “วญิญาณ”ผู้มี“วิชชา”จะแยกออก 
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 บอกได้ว่า ภาวะอย่างใดคือ“สัญญา” ภาวะอย่างใดคือ“วิญญาณ”
 แม้แต่“สัญญา”ใดท่ียังมี“อุปาทาน”(สัญญูปาทานักขันธ์) 

“สัญญา”ใดท่ีไม่มี“อุปาทาน”แล้ว “วิญญาณ”ใดท่ียังมี“อุปาทาน” 
(วิญญาณูปาทานักขันธ์) หรือ“วิญญาณ”ใดที่ไม่มี“อุปาทาน”แล้ว 
 ดังน้ัน การจะท�าให ้“วิญญาณสัตว ์” (สัตว ์โอปปาติกะ) 

ชนิดใดชนิดหน่ึงหมดส้ินในความเป็น“สัตว์”น้ันๆ ก็ดับท่ี“อุปาทาน” 
ที่เป็น“เหตุ”ให้เกิดสัตว์นั้นๆ กระทั่งหมดสิ้น“กิเลส”นั้น 
 จึงไม่ใช่ไปมัวหลง“ดับสัญญา” ซึ่งไม่ใช่ภาวะของกิเลส
ตัณหาอุปาทาน ก็เลยยิ่งซ�้าร้ายกลายเป็นสร้าง“อสัญญีสัตว์” 
ใส่ตน เพิ่ม“สัตว์”อีกชนิดหนึ่งใส่ตนซ�้าเติมเข้าไปอีก
 “สัญญา” กับ“วญิญาณ” แตกต่างกัน จริงๆนะ มีนัยส�าคญั
ต่างกัน ตรองตามดีๆ
 เช่น คนส่วนใหญ่ไปมัวเข้าใจแต่ว่า “วิญญาณ”นั้น ที่จะรับ
ทุกข์ตกนรก จะเป็นสุขขึ้นสวรรค์กัน ก็มีอยู่ในภาวะหลังร่างกาย 

แตกตาย(กายัสสเภทา)เท่านั้น 
 ถ้าอธิบายสัจธรรมท่ีเป็นปรมัตถธรรมในตัวคนน้ีแท้ๆสู่ฟัง 
ก็หาว่า นี่มันแค่สวรรค์ในอก นรกในใจ เป็นการสมมุติกันเท่านั้น
 ท้ังๆท่ีน่ีแหละคอื ปรมัตถธรรมท่ีแท้ ไม่ใช่แค่สมมุติธรรมเลย 

 ความเป็น“วิญญาณ”หรือท่ีเป็น“อัตตภาวะ”น้ี ผู ้ยังไม ่

สัมมาทิฏฐิก็จะยังไม่ใช่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้ง่ายๆ
 เพราะ“ธาตุรู้”ท่ีเป็น“จิตนิยาม”อันสัตว์โลกได้มาเป็น 

“อัตตภาวะ”นี้ ไม่ใช่มันจะสลายสูญไปได้ง่ายๆ 
 จนกระท่ังศาสดาผูย้ิง่ใหญ่ของโลกมากหลายล้วนต่างยนืยนั
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คนผู้มีความเห็นผิด
ในเรื่อง“อัตตา”
ที่พระพุทธเจ้า

ตรัสเรียกว่า “นิรัตตา”
คือผู้ปฏิเสธ

“ความเป็นอัตตา”ใดๆหมด
 ก็มีอยู่ 
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ตรงกันว่า “อัตตา”ในภาษาบาลี หรือ“อาตมัน”ในภาษาสันสกฤตนี้
มีภาวะนิรันดร ไม่มีสูญสลาย
 การยึดม่ันถือม่ันว่า“อาตมันหรืออัตตา”มีภาวะนิรันดร
นี้ เป็นผู้มี“สัสสตทิฏฐิ”๑๐๐% คือ คนมีความเห็นว่า จะอย่างไรๆ 
“อัตตาหรืออาตมัน”ก็ยังมีอยู่นิรันดร
 ผูท้ีบ่รรล“ุอรหตัตภาวะ”หรอื“อรหตัตผล”ของตนในตน
จริงแท้ จึงจะรู้จกัรู้แจ้งรู้จริงในภาวะทีต่นบรรลตุามข้อ ๘-๙-๑๐ 
ของ“มูลสตูร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘) ซึง่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ว่า 
ข้อ ๘ ภาวะของ“วิมุตติ”(ความหลุดพ้น)ที่ว่า เป็น“แก่น”(สาร)ก็ดี  
ข้อ ๙ ภาวะของ“อมตะ”(ความไม่ตาย)ที่ว่า เป็น“ที่หยั่งลง(โอคธา)” 
ก็ด ีข้อ ๑๐ ภาวะของ“ปรินพิพาน”(การดบัสิน้รอบ)ท่ีว่า เป็น“ทีส่ดุท้าย
สดุแห่งบทจบสุดท้าย(ปรโิยสาน)”ก็ดมีภีาวะแท้ภาวะจริงอย่างไร? 
ลึกซึ้งลึกล�้าสลับซ�้าสลับซ้อนกันอยู่ไฉน? แตกต่างกันอย่างไร? 
เหมือนกันอย่างไร? 
 ความเป็น“อัตตา”หรือ“อัตตภาวะ”ของคนนี้ มันมีแน่ๆ 
มีเป็นของคนจริงๆ
 คนผู้มีความเห็นผิดในเร่ือง“อัตตา”ท่ีพระพุทธเจ้าตรัส 
เรียกว่า “นิรัตตา” คือผู้ปฏิเสธ“ความเป็นอัตตา”ใดๆหมด ก็มีอยู่ 
 หรือผู้มิจฉาทิฏฐิท่ีมี“อัตตวาทุปาทาน” (การยึดมั่นได้แค่ค�า

พูดว่าเป็นตัวตน) ซึ่งยึดม่ันในภาษาท่ีว่า“อนัตตา”น้ัน ต้องแปลว่า 
“ไม่ใช่อัตตา” แล้วก็ยึดมั่นยืนยันว่า “อัตตา”ไม่มี อยู่ที่ไหนๆก็ไม่ใช่
อัตตา หากผู้ใดยังเห็นว่า“อัตตา”ยังมี ไม่ว่าจะมีอยู่ที่ใด ไม่ว่าอยู่ใน
ตน หรืออยู่นอกตนในที่ไหนๆ ก็ไม่มีทั้งนั้น
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 ผู้น้ันมิจฉาทิฏฐิ เพราะไม่มีอะไรเป็น“อัตตา”น้ี เขายนืยนัว่า 
“อนัตตา”ต้องแปลว่า“ไม่ใช่อัตตา” เพราะอะไรๆก็“ไม่ใช่อัตตา” 
 น่ีแหละคอื ผู้ท่ีมี“อัตตวาทุปาทาน”แท้ๆ เพราะเป็นผูย้ดึม่ัน
ได้แค่ค�าพูด(วาทะ) เท่านั้น ว่าเป็น“อัตตา” หรือเป็น“ตัวตน” 
 พระพุทธเจ้าทรงสอนเร่ืองความเป็น“อัตตา” และตรัสถึง
ความเป็นอัตตา-อนัตตาอย่างมีนัยส�าคัญทั้งนั้น เพราะเป็นเนื้อหา
ท่ีต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ต้ังแต่ต้นคือ“สักกาย”(องค์ประชุมความเป็น 

ตัวตนของตน) จนเป็นที่สุดแห่งที่สุดคือ“อนัตตา”(ความไม่มีตัวตน) 

 ผู้“มิจฉาทิฏฐิ”ชนิดนี้จะ“ตีทิ้ง”อัตตาไปเลย ไม่ให้ค่า
ความเป็น“อตัตา”ว่ามใีนทีใ่ดๆ เพราะเช่ือว่า“อัตตาไม่ใช่ตวัตน” 
จึงเป็นผู้ยึด“อัตตา”ได้แค่“ค�าพูด”เท่านั้น คนเช่นน้ีแหละ 
ชื่อว่า “อัตตวาทุปาทาน” 
 การยดึม่ันถือม่ันว่า “อาตมันหรืออัตตา” ไม่มีในท่ีใดๆน้ี เป็น
ผู้มี“อุจเฉททิฏฐิ” ๑๐๐% คอื คนมีความเหน็ว่า จะอย่างไรๆ “อัตตา
หรืออาตมัน”ก็ไม่มีเลย(นิรัตตะ)

 จริงๆน้ัน“อัตตภาวะ”ของคนแต่ละคนมีอยู ่แน่ แม้ถึง
ขั้นผู้บรรลุอรหันต์แล้ว ท่ียัง“ไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน” ก็จะ
เหลือ“วิบาก”อาศัยอยู่ ยังไม่สูญ จึงยังชื่อว่า “อัตตภาวะ”อยู่เช่น
กัน แต่อรหันต์ท่าน“ไม่ลึกลับ” ในความเป็น“อัตตภาวะ”ในตัวของ
ท่านแล้ว  
 ส่วนเจ้าตัวแต่ละคนจะต้องเสวยผล“อกุศลวบิาก หรือกุศล
วิบาก”ก็ย่อมเป็นไปตามแต่เจ้าตัวจะมี“วิบาก”ของตนอย่างไรแค่
ไหน ที่ท�าไว้จริงเป็นจริงแต่ละคน
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 น้ีแหละคือ “ทรัพย์แท้ๆของคนจริงๆ”ท่ีเกิดจาก“กรรม” 
หรือ“การกระท�า”แท้ๆ ท่ีตนจะต้องรับเต็มๆ ไม่ขาดหกตกหล่นไป
ไหนแม้แต่น้อย ไม่ระเหยไม่ระเหิดเลย (จบฉบับที่ ๒๘๙)

 คนทุกคนมี“กรรมเป็นของของตน” (กัมมัสสกะ)ซึ่งจริงๆยิ่ง
กว่าลาภยศสรรเสริญ โดยเฉพาะ“สขุ”ท่ีเกิดจาก“กาม”จาก“อัตตา”
 “กรรม”คือ “การกระท�า”ท่ีตนท�าลงไปแล้วจริงน้ีแหละ
(กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม) ท่ีคนได้“กระท�า”จริง แล้วประเด็น
ส�าคัญยิ่งก็คือ “ท�า”แล้วเรา“ผูกลงไปในใจ”จริงๆ หรือ“ใจยึดเอง
จริงๆ”โดยเรา“ชังหรือชอบ”นั่นเอง
 ท่ีเป็น“ผล”ส่ังสมลงตกตะกอนเรียกว่า “อนุสัย”ในจิต สะสม
เป็น“ของตน” จนเป็น“ตน” เป็น“สมบัติ” เป็น“ทรัพย์” เพราะมัน
เป็น“ความยึดอยู่ในจิต” เรียกว่า“อุปาทาน” 
 ถ้า“ไม่ยึด” ก็ไม่มี“อุปาทาน”นั้น
 “จิตท่ียึดภาวะน้ันอยู่ด้วยอุปาทาน”น้ีแหละคือ “อัตตา” 
จนกว่าหลุดพ้นความเป็นอัตตาน้ันได้อย่างเป็น“วิชชา ๘”สัมบูรณ์ 
จึงจะอาศัย“อัตตภาวะ”น้ันอยู่อย่าง“สมาทาน” เพราะ“ไม่ลึกลับ
ในความเป็นอัตตา”นั้นแล้วจริง ซึ่งก็คือค�าว่า “อรหัตตา”นี่เอง
 ก็ต้องขออภัยต่อท่านผูเ้รียนรู้บาลีมาอย่างดี ท่ีอาตมาแปล
ค�าว่า“อรหัตตา”ว่าอย่างนี้ มันเป็นความเห็นจริงตามสภาวธรรมที่
อาตมาเห็นจริงในความมีจริงอย่างนี้จริงๆ 
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 ไม่ใช่จะดื้อดึงดันทุรัง แปลอย่างอวดดี แปลไปให้ปรมัตถ-
ธรรมเสียหายอะไรดอก
 “อัตตา”น้ีแลท่ีหลง“ยึด”(อุปาทาน)กันอยู่จริงด้วยอวิชชา 
ผู้“พ้นอวิชชา”หมดเกลี้ยงได้จริง ก็หมดยึดอย่าง“อุปาทาน”ได้จริง 
จึง“ยึดอยู ่”อย่าง“สมาทาน” คืออาศัย“อัตตา”ท่ีสะอาดจาก 
“อุปาทาน”หมดส้ินเกล้ียงแล้วน้ีอยู่เพื่อประโยชน์อันพึงอยู่ต่อไป 

ซึ่งก็เพื่อประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้น
 เพราะ“ประโยชน์ตน”นั้นหมดสิ้นแล้ว 
 “ประโยชน์ตน”คือ“การล้างความยึดตัวตน”ให้หมดสิ้น
 เม่ือหมดส้ิน“ความยึดในความเป็นตน-เป็นของตน”ได ้

เด็ดขาดจริงก็จบกิจใน“ประโยชน์ตน”
 เรื่อง“การยึด”หรือ“ไม่ยึด”นี้แหละ ที่พระพุทธเจ้ามีทฤษฎี
ให้ปฏิบัติ“ล้างภาวะท่ียึด”ได้จริง เป็นระดับ“ต้น-กลาง-ปลาย”ท่ี
เรียกว่ากิเลสระดับ“กามราคะ”แล้วก็ขั้น“รูปราคะ” และท่ีสุดข้ัน 

“อรูปราคะ” กระท่ังท่ีเหลือเป็นลักษณะอ่ืนๆอีก อันยงัหยาบ-กลาง-
ละเอียด
 ซึ่งเป็นประโยชน์ หรือเป็นโทษ
 และ“ความเป็นตน-เป็นของตน”เป็นโทษ-เป็นคณุอย่างไร? 
“ความไม่เป็นตน-ไม่เป็นของตน”นั้น เป็นโทษ-เป็นคุณอย่างไร?
 ก็ก�าจัดท่ี“ภาวะเป็นโทษ”ให้หมดไปจากจิต เหลือไว้ใช้แต่
ส่วนที่เป็นประโยชน์
 ท่ีสุดจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“ความเป็นอนัตตา” 
ของจิตของวิญญาณจริง ว่า มันเกิดขึ้น มันดับไป อย่างไร?
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 กระทั่ง ท�าให้“สูญ”นั้น ท�าอย่างไร?
 ต้อง“ตัวใจจริง” เป็น“ภาวะ”ท่ีสามารถ“สัมผสัรู้” อย่างรู้จัก
รู้แจ้งรู้จริงทุกขั้นตอน
 เม่ือปฏิบัติ“สัมมาทิฏฐิ”ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ภาวะ”ต่างๆ 
ดังกล่าวน้ัน จนกระท่ังมีทฤษฎีปฏิบัติท่ีจะก�าจัด“อุปาทาน”ท่ีเรา
หลงยึดเหล่าน้ันได้ส�าเร็จแท้จริง ท่ีมันอยู่ใน“ขันธ์ ๕”ของคน 

ทุกคนที่อวิชชา
 คือ “รูปูปาทานักขันธ์-เวทนูปาทานักขันธ์-สัญญูปาทา- 
นักขันธ์-สังขารููปาทานักขันธ์-วิญญาณูปาทานักขันธ์”  
 กระท่ังส้ิน“อุปาทาน”ไปจาก“ขันธ์ ๕”ของตน เป็นผูมี้“ขนัธ์ ๕” 
ที่ไม่มี“อุปาทาน” ก็เป็น“อรหันต์” ไม่ลึกลับในอวิชชาทั้งหลายแล้ว
 “อุปาทาน”ใน“ขนัธ์ ๕”น้ีแหละตัวการท่ีพระพทุธเจ้าตรัสรู้ว่า 
เป็น“ตัวทุกข์อริยสัจ”
 ผูมี้“สัมมัปปัญญา”ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“ญาณ”อันพเิศษ 

ท่ีเรียกว่า “อัญญา” และความรู้ในทฤษฎท้ัีงหมดน้ัน เรียกว่า “วชิชา” 
 ท้ัง“อัญญา” และ“วชิชา” เป็นความรู้ท่ีประเสริฐเหนือความ
รู้สามัญของปถุุชนมนุษย์โลกีย์อย่างแท้จริง เกิดได้ทีใ่ครผูน้ั้นจะรู้เอง
เป็น“ปัจจัตตัง”
 จึงจะสามารถก�าจัด“อุปาทาน”ให้ส้ินเกล้ียงไปจาก“ขันธ์ 
ทั้ง ๕” ได้แก่ “รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ”    
 “อุปาทาน”น้ีเป็น“จิตอวชิชา”ชนิดหน่ึงท่ีมัน“โง่”จริงๆ มันจึง 
“สะสม”อะไรต่ออะไรที่ไม่น่าสะสมใส่ตนจริงๆ
 การสะสม“กาม” สะสม“อัตตา”ใส่ตนเป็นต้น นี้คือ “กรรม
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บาป”
 “กาม”นั้นเมื่อสะสมลงไปในตน ก็เป็น“วิบากบาปของตน” 
(ผลกรรมทีต่นท�าแล้วจริง)ในตน ก็เป็น“ตน”(อตัตา) เป็น“ของตน”(อตัตนยีา) 

 เป็น“ทรัพย์แท้”ส�าหรับแต่ละคน เป็น“สมบัติ” เรียกโดย
ศัพท์ว่า เป็น“อัตตา” ซึ่งก็คือ เป็น“ตน”นั่นเอง  
 ท�าเสร็จก็สะสมเป็น“วิบากบาป”
 “วิบากบาป”จึงเป็น“ตน” เป็น“อัตตา”แท้ 
 “บาป” คือ “กิเลส” 
 “กิเลส”นี่แหละที่เป็น“ทรัพย์แท้”ของ“ตน”แน่ 
 “ทรัพย์”ที่ตนหลงยึดว่า“เป็นตน”(อัตตา)-“เป็นของตน” 
(อัตตนียา) จริงๆ ด้วย“อวิชชา” จึงต้องเรียนรู้“ตัว”อัตตาพวกนี้
ให้รู้จักรู้แจ้งเห็นจริง“ภาวะ”ทีเ่ป็นตวัจริงๆของมนัในตน แล้วจึง
จะก�าจัดมันถูก“ตัวตน”หรือ“อัตตา”
 “อัตตา”ไม่สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ด้วยแค่“ตักกะ” คือ
การไตร่ตรองเอาตามเหตุตามผล(อตักกาวจรา) เท่านั้น
 “อัตตา”ไม่สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ได้ด้วยแค่“ค�าพูด” 
ภาษา แล้วใช้ภูมิปัญญาขบคิดจนเข้าใจทะลุแจ้งจากแค่ค�าพูด หรือ
ไม่สามารถรู้โดยการรู้มาจากภาษาค�าพูดแล้ว ก็มาค้นหาความจริง
ด้วยปฏิบัติใช้กรรมวิธีนั่งหลับตาสมาธิ ให้เกิดญาณวิเศษใดๆ แบบ
ไหนก็ตาม เพื่อรู้อัตตานั้น-อัตตานี้ ก็ไม่ใช่การรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความ
เป็น“อัตตา”ถูกต้องจริงแท้แน่นอน เป็นเพยีง“มโนมยอัตตา” ท่ีรู้ได้ 

ด้วย“สัญญา”อยู่ในภาวะ“รูปสัญญา”หรือ“อรูปสัญญา”เท่านั้น
 แต่ต้องสัมผัสเห็น(ปัสสติ)จากภายนอกตามท่ีพระพุทธเจ้า
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ตรัสยืนยันไว้ว่า “สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย ส�าเร็จอิริยาบถอยู่ 
ท้ังอาสวะ(อัตตาขั้นปลายสุด)ของผู้น้ันก็หมดส้ินแล้ว เพราะเห็นด้วย
ปัญญายิ่ง” 
 จึงจะนับว่า “บรรลุธรรมแบบพุทธ”
 ถ้าไม่ใช่“สัมมาสมาธิ”ตามแบบของพระพุทธเจ้า แม้จะ
ท�าจิตท่ีลึกล�้าหยั่งเข้าไปรู้อย่างลึกลับ ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่าง
เป็น“สวากขาตธรรม”แบบของพระพุทธเจ้า 
 “สวากขาตธรรม” ได้แก่ ผูป้ฏิบติัจะพงึเหน็ประจักษ์ชัดด้วย
ตนเอง มาพิสูจน์ด้วยตนได้เลย(สนัทฏิฐิโก) ไม่ว่ายคุสมัยไหนไม่ขึน้กับ
กาลเวลา พสูิจน์ได้เสมอ(อกาลโิก)ควรเรียกให้มาดู เชิญชวนให้มาชม 

และพิสูจน์ หรือท้าทายต่อการทดสอบ เพราะเกิดจริงเป็นจริง 
(เอหิปัสสิโก) ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจเป็นของสูงท่ีควรโน้มมาให้แก่
ตนเองอย่างยิ่ง(โอปนยิโก) อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ท�าให้กันไม่ได ้

เอาจากกันไม่ได้ และรู้ได้ประจักษ์ท่ีในใจของตนน่ีเอง(ปัจจัตตัง 

เวทิตัพโพ วิญญูหิ)

 ผูรู้้ได้แค่ภาษา“ค�าพดู”(วาทะ)แต่ไม่ได้สัมผสั“ปรมัตถธรรม” 
ตัวจริง ก็คือผู้ยึดได้แค่“ค�าพูด”(วาทะ)เป็น“อัตตา”(อัตตวาทุปาทาน)

 “อัตตวาทุปาทาน” นี้ หมายความว่า ผู้นั้นไม่ได้รู้จักรู้แจ้ง
รู้จริงจากสัมผัสภาวะที่เป็น“อัตตา”นั้นจริง เป็นเบื้องต้นเลย 
 “อัตตา”(ตวัตน)ตัวท่ีเราสัมผัสของแท้อยูด้่วย“อธิปัญญาสิกขา” 
เรียกว่า“สักกายะ” จึงจะช่ือว่า ผู“้พ้นสักกายทิฏฐิสังโยชน์” ข้อ ๑
 ส่วนผู้ที่ยังไม่เกิด“ญาณ”อันได้จาก“อธิปัญญาสิกขา” ที่ได้
ศึกษาปฏิบัติมาเกิด“อธิศีลสิกขา” และเกิดเจริญ“อธิจิตสิกขา” 
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 ถ้าเพียงภาษาค�าพูดที่รู้ ที่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้น หรือแม้จะ
ศกึษาค้นคว้าขบคดิ จนเข้าใจทะลุปรุโปร่งขนาดไหน ปานใด ก็ยงัไม่ช่ือ
ว่าได้สัมผัสความเป็น“อัตตา”ที่เป็น“ปรมัตถธรรม” หมายความว่า 
ได้สัมผัส“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”อย่างเป็นของจริง 
 เริ่มจาก“อัตตา”ตัวจริง ซึ่งตามภาษาเรียกก็คือ “สักกาย” 
(องค์ประชุมรูปนามของตน)น้ันแหละ ผูไ้ด้สัมผสัของจริงด้วยตนแท้ๆจึง
จะเป็นผู้“พ้นสักกายทิฏฐิสังโยชน์”ตามจริง 
 แม้จะรู้เป็น“ความรู้”ท่ีผู้รู้สามารถรู้จนคนในโลกนับว่าเป็น 

ปราชญ์ขนาดไหนก็ตาม ต่อให้สัมมาทิฏฐอีิกด้วย ท่ีเรียกว่า “ปริยติั” 
สัมมาทิฏฐิแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีการ“สัมผัส ๖”ขั้นต้นทางภายนอกอยู่
ด้วยอย่างเห็นๆกันหลัดๆบัดน้ันเลย(พหิทธารูปานิ ปัสสติ) ซึ่งนับว่ามี 

“ญาณ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตัวตน”
 ก็ยังไม่ถือว่า “พ้นอัตตวาทุปาทาน” แค่เป็นผู้มีภูมิรู้แค่
เพยีง“วาทะ”หรือค�าพดูท่ีได้เรียนรู้มาหรือขบคดิทะลุปรุโปร่งเท่าน้ัน 
 ต้อง“สัมผัสของจริงแห่งภาวะตัวตน”คือ สัมผัส“จิต-
เจตสิก”น้ันได้ ในขณะท่ีมี“องค์ประชุม”ท่ีเรียกว่า“กาย”อยู่โดยมี
ทวารภายนอกสัมผัสสัมพันธ์อยู่โทนโท่ จึงชื่อว่า “พ้นสักกายทิฏฐิ” 
ที่เป็น“สังโยชน์”ข้อต้น
 ส แปลว่า ตัว, ตน, ของตน, เป็นไปกับ
 “สก”หรือ“สัก”แปลว่า อันเป็นของตน
 “กาย”แปลว่า องค์ประชุม, องค์ประกอบ
หรือองค์รวม ของรูปและนาม ท้ังภายนอกและท้ังภายใน หรือหมวด
แห่งเจตสิกธรรมได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร (นามเป็นหลัก)
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 “สักกาย”ก็หมายถึง องค์ประชุมของรูปถึงข้ันอรูปและนาม 
ทั้งภายนอกและภายในอันเป็นของตน..นั้นๆ
 “สักกาย”นี้แหละ“ตัวตน”(อัตตา)ตัวแท้
 แม้จะรู้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว รู้ดีแล้ว ก็ยังต้องรู้“วิธีปฏิบัติ” 
ให้สัมมาทิฏฐิอีก
 รู้แล้ว ก็ต้องไปลงมือปฏิบติัอีกตามวธีิท่ีรู้มาอย่างสัมมาทิฏฐิ
น้ันให้เป็น“สัมมาปฏิบัติ” คือ ปฏิบัติถูกต้องด้วย กระท่ังเกิดผล” 
(ภาวนา) จึงต้อง“ชอบแล้วท้ังรู้”(สัมมาทิฏฐิ) และ“ชอบแล้วท้ัง
ปฏิบัติ”(สัมมาปฏิบัติิ)

 ต้องสัมผสั“ตัวตน”ท่ีเรียกว่า“สักกาย”เป็นขัน้ต้นจึงจะเป็นผู ้
“พ้นอัตตวาทุปาทาน”
 แล้วต้อง“สามารถท�าให้กิเลส”น้ันลดละจางคลายลง 
(อธิจิตสิกขา)ก็“ตามเห็นความลดละจางคลาย”น้ันอย่างเห็นๆ 
(วิราคานุปัสสี) จึงจะช่ือว่า“พ้นสีลัพพตปรามาส” คือ พ้นภาวะท่ีได้
รู้ได้สัมผัส“ตัวตนกิเลส”อยู่จริง และได้ท�าให้กิเลสลดละลงได้จริง 
 ไม่ใช่แค่“ตัวตนของกิเลส”เราก็ลูบคล�าตัวตนมันอยูแ่ท้ๆ แต่
ยังไม่ท�าให้มันลดละลง
 ถ้าแม้จะสัมผัสตัวตนของกิเลสน้ันอยู่ แต่ปฏิบัติไม่ท�าให้
กิเลสลดละจางคลายลงได้ ก็เรียกว่า “ไม่พ้นสีลัพพตปรามาส”
 คอื เม่ือสัมผสั“สักกาย”ของตนอยูอ่ย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้ว 
ไม่สงสัยข้องใจเลยก็“พ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์” แต่ยงัปฏิบติัท�าให้กิเลส
ลดลงยังไม่ได้ ก็ยัง“ไม่พ้นสังโยชน์ข้อ ๓”คือ ยังไม่พ้นสีลัพพต-
ปรามาสสังโยชน์
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 ถ้าปฏิบัติถูกตรงตามพระวจนะ ก็จะมีภาวะทุกอย่างยืนยัน
ตามค�าตรัสชัดเจนได้ ดังที่ไล่เลียงมาให้เห็นคร่าวๆนี้  
 ท่ีสุดถึงขัน้“กิเลสดับ”ก็มี“อธปัิญญาสิกขา”ตามเหน็“กิเลส
นั้นๆดับ”อยู่แท้ๆ เรียกว่า มี“นิโรธานุปัสสี” คือ ตามเห็นความดับ  
 ซึ่งมีกระบวนการของ“ปัญญา”ตามรู้การปฏิบัติ(มี“อนุทิฏฐิ” 

ตามรู้) ที่เกิดผลว่า เป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ ก็ต้องตรวจสอบผล
อีกไปเสมอ หมดเกล้ียงหรือยังก็ต้องท�าก�าจัดแล้วก�าจัดอีก จึงจะ
ก�าจัดมันเป็นผลลงได้ ถึงขั้นหมดสิ้นเกลี้ยงสนิทส�าเร็จได้แท้
 ถ้าผู ้มีความรู้“ปริยัติ”แม้จะสัมมาทิฏฐิ แต่ถ้ายังไม่ได้
สัมผัส“สักกาย”ที่เป็น“อัตตา”ขั้นต้นเลย คือ“สักกาย”นี้ได้จริง ผู้นี้
คอื ผูย้งัไม่“พ้นอัตตวาทุปาทาน” หมายถึงผูรู้้“อัตตา”แต่เพยีงภาษา
ค�าพูดคือวาทะแค่นั้น 
 การปฏิบติัเช่นน้ี คอื การปฏิบตัแิบบพุทธ ด้วย“ไตรสิกขา” 
และจิตเกิด“บุญ”
 ถ้าเป็น“กรรมบุญ” คือ การกระท�าท่ีเป็น“บุญ” ปฏิบัติ 

“ทาน”ก็ดี ปฏิบัติอื่นๆก็ตาม   
 “บญุ”คอื “การช�าระกิเลส” “บญุ”ไม่ใช่สมบติั บุญสะสมไม่ได้ 

ส�าหรับผู้ที่“ท�าบุญ”เป็นการช�าระกิเลสถูกต้องเป็นจริง..จริงๆ
 “บาป”ให้ผลเป็น“ความทุกข์”คือ นรก
 “บุญ”ให้ผลเป็น“ความไม่ทุกข์ไม่สุข
(อทุกขมสุข)ตามท่ีชาวโลกีย์เขาเป็นกัน ซึ่งเป็นสภาพท่ี“ส้ินนรกส้ิน
สวรรค์”แล้ว เพราะเป็นผู้“สิ้นบุญสิ้นบาป”(ปุญญปาปปริกขีโณ)แล้ว 
 แม้จะมีผู้แปล“บุญ”ว่าเป็น“ความสุข”ก็เป็น“ความสุขสงบ
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ชนิดพิเศษ”(วูปสมสุข,อุปสมสุข,ปรมังสุขังคือยิ่งกว่าสุขที่ชาวโลกมีกันเป็นกัน)

 น้ีแหละท่ีเป็นเป้า” จุดส�าคญัของสัตว์ท่ีช่ือว่า “คน” ท้ังท่ีใน
ตอนเป็นๆ และตอนตายไปแล้ว “ทรัพย์”นี้จะสิ้นไป  
 “ทรัพย์”ที่ตนหลงว่าได้จริง เป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นนรก 
หรือเป็นสวรรค์ 
 หรือ“ไม่ทุกข์ไม่สุข”ท่ีเป็น“อุเบกขา”แบบโลกียะก็มี แบบ
โลกุตระก็มี ล้วนชัดเจน 
 “สุข”ท่ีคนโลกีย์พากันเสพอยู่น้ันเป็น“สุขเท็จ”มีภาษาบาลี
เรียกขานว่า “สุขัลลิกะ”(สุข+อลิกะ)นั่นแหละ 
 แต่“ทุกข์”น้ันเป็น“ทุกขสัจ” เรียกว่า “ทุกข์จริง”(สัจจะ) 

มิใช่“ทุกข์เท็จ”(มิใช่ทุกขัลลิกะ)

 เพราะคนท่ีเป็นผู้ประเสริฐ(อาริยะ)แล้วจะมีปัญญาญาณรู้
เห็นชัดแจ้งว่า 
 “ทุกขสัจ”น้ีมันถูกฝังเป็น“วิบากบาป”ลงไปในจิต ด้วย 

“อวิชชา”แท้ๆ ตกผลึกผนึกแน่นนอนน่ิงอยู่ในก้นบึ้งของจิต ตัวน้ี
แหละคอื “อนุสัย” แล้วหลงผูกมัดมันไว้ท�าหน้าท่ี“เหตุแห่งทุกข์”อยู่
ต่อไป ไม่ยอมปล่อยวาง 
 จึงได้ช่ือว่า “อุปาทาน” เป็นพลังงานทางจิต หมกตัวใน
จิตซึ่งมีฤทธิ์บาปอยู่ในตัว คือ “พลังงานศักยะ”(potential energy) 

ในจิตคน
 เม่ือเจ้า“อุปาทาน”น้ีเคล่ือนไหวตัวออกมาท�างานตามหน้าท่ี
แห่ง“บาป”ของมัน เรียกมันว่า “ตัณหา” ก็คือ “พลังงานจลนะ” 
(kinetic energy)ในจิตคน เป็นพลังงานออกฤทธิต์ราบท่ีมีโอกาส และ
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ยังไม่ถูกก�าจัดจนสิ้นไปจากจิต  
 มันจึงสิงสู่อยู่ในตนด้วย“อวิชชา”ไปชั่วกาลนาน จนกว่าจะ
ได้พบโลกุตรสัจจะ 
 ทีน้ี ผู้เป็น“อาริยะ”ช่ือว่า“ผู้ประเสริฐ”ก็เพราะเป็นผู้มี
ภมูปัิญญาสามารถเรยีนรู ้และปฏิบัตพิสูิจน์จนรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ตวัตน 

ของกิเลส”(อัตตา) เป็น“สัจจะ”ขั้น“ปรมัตถ์” ซึ่งรู้ได้ท้ังตัว“ทุกข์” 
ตัว“เหตุแห่งทุกข์”คือ ตัณหา มีญาณ“สัมผัส”ตัวตนของมันทีเดียว  
 และสามารถ“ดับตัณหา”ตัวน้ีให้“ดับส้ินสูญสนิทไปจาก 

จิตใจ”ได้จริง ด้วยการปฏิบัติ“มรรคอันมีองค์ ๘” กระท่ังท�าให้ 
“ตัณหาดับ”เป็น“นิโรธ”ส�าเร็จแท้ ชนิดท่ีมี“จักษุ-ปัญญา-ญาณ-
วิชชา-แสงสว่าง”ครบพร้อม“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย ส�าเร็จ
อิริยาบถอยู ่ท้ังอาสวะ(อัตตาขัน้ปลายสดุ)ของผูน้ั้นก็หมดส้ินแล้วเพราะ
เห็นด้วยปัญญายิ่ง(สัมมัปปัญญา)” 
 ถึ ง ท่ี สุ ด ขั้ น “ สั ญ ญ า เ ว ท ยิ ต นิ โ ร ธ ” ที
เดียว     เม่ือกิเลสตัณหาน้ัน“ดับสนิท”จริงแล้ว “กรรม”(การงาน, 
การกระท�า)ใดๆของคนผู้น้ีท่ีจะท�าต่อจากน้ันไป จึงไม่มี“กิเลสน้ัน” 
เป็นตัวการ ท�าให้เจ้าของจิตใจ ต้องท�า“กรรม”ท่ีเกิดจาก“กิเลส” 
ตัวนั้นๆเป็น“เหตุ” 
 เพราะ“จิตใจ”เป็นประธาน“กรรม”ทุกอย่าง “กรรม”ท่ี
ท�าต่อจาก“กิเลสตัณหาได้ดับไปแล้ว”ก็ส้ิน“วิบากบาป”อันเกิด
จาก“กิเลส”นั้นที่เป็น“เหตุแท้”ได้อย่างเด็ดขาด 
 ถ้าหมด“กิเลส”จนกระท่ังส้ิน“อาสวะของกิเลส” 
(กเิลสาสวะ)นัน้ๆไปทกุตัวในตนก็เป็นอรหันต์ เป็นผู“้หมดส้ินบญุ” 
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ไม่ต้อง“ท�าบุญ”อีก นั่นคือ “ไม่ต้องช�าระกิเลสใดๆของตนใน
ตนอีกแล้ว” จบกิจแล้ว 
 ผู้“จบกิจ”ชื่อว่า เป็นผู้“สิ้นบุญสิ้นบาป” (ปุญญปาปปริกฺขีโณ) 

หมดส้ินสวรรค์หมดส้ินนรกน้ีคือ ผู้สร้าง“คุณวิเศษ”อันประเสริฐ
(อริยะ)ให้แก่ตนได้จริงๆ ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้า
 “คุณวิเศษ”ฉะนี้แลท่ีเป็น“ทรัพย์แท้”แน่จริงย่ิงกว่า 
“ทรัพย์ใด”อ่ืนๆทัง้หลายอันเป็น“ของตน”(อัตตา) “ของของตน” 
(อัตนียา) แม้แต่เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงของตนที่อยู่ในตน 

ติดอยู่กับตนแท้ๆ ก็ยัง“ไม่ใช่ทรัพย์แท้”ของตนเท่าเลย 

 ไม่ต้องไปกล่าวถึงทรัพย์สินเงินทองข้าวของลาภยศ
สรรเสริญสุขใด เพราะมันพรากจากตนแน่ และก่อนเน้ือหนังเราด้วย 

 ดังนั้น ผู้ที่ยังมีความเป็น“เทวนิยม”ไม่ว่า จะนับถือศาสนา
อื่นใดหรือศาสนาพุทธก็ตาม ที่ยังยึดถือ“จิตวิญญาณ”เป็น“อัตตา” 
(อาตมัน)อยู่ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ียึดว่า“อัตตา”จักมีอยู่ตลอดกาล
นิรันดร น่ันคอื ผูย้งัไม่หมดสิน้บาปส้ินบญุ ด้วยการ“ล้างบาป” โดยการ 
“ท�าบุญ” คือ “ท�าการช�าระกิเลสสันดานของตนให้หมดจด” 
(สันตานัง ปุนาติ วิโสเธติ) 

 ซึ่ง“ตน”ต้องศึกษาเรียนรู้จนสามารถมีญาณหยั่งรู้เข้าไป
รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตัวตนของ กิเลสของตน”(สกักายะ-อัตตา-อาสวะ) และ
ก�าจัดกิเลสของตนด้วยตนเอง คนอ่ืนก�าจัดกิเลสหรือ“ล้างบาป” 
ให้แก่ตนไม่ได้ ทุกคนต้อง“ล้างบาป”ของตนเอง ด้วยความรู้ท่ี
สัมมาทิฏฐิแล้วปฏิบัติก�าจัด“ละลดล้างเลิก”ด้วยการปฏิบัติท่ี 

“สัมมาปฏิบติั” มีผลจนสุดท้ายเป็น“สัมมาปฏิเวธ”บริบรูณ์สัมบรูณ์ 
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จึงจะ“หมดบุญสิ้นบาป”(ปุญญปาปปริกฺขีโณ)จริง 
 “คนอื่น”สามารถช่วยเราได้แค่บอกวิธี บอกความรู้แก่เรา
เท่าน้ัน ส่วน“บาป”จะลด“กิเลส”จะหมดได้น้ัน ต้องน�าความรู้ท่ี
สัมมาทิฏฐินั้นมาปฏิบัติเอง บาปหรือกิเลสตนเองจึงจะลด-จะล้าง-
จะจางคลาย ที่สุดดับสิ้นได้
 แต่เพราะยังไม่ได้เรียนรู้ หรือเรียนแต่ไม่สัมมาทิฏฐิ ก็ไม่รู้
จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา ๓” จึงยังมี“อัตตา ๓”(โอฬาริกอัตตา-

มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา) ยังเหลืออัตตาอยู่แท้จริง
 “เทวนยิม”ไม่มีทฤษฎี(ทิฏฐ)ิเข้าไปรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความ
เป็น“อัตตา”(อาตมัน)จึงไม่มีทางรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อัตตา” ก็ไม่มี
วันจะลดจะหมด“อัตตา”ไปได้ตลอดกาล
 เพราะจ�านนต่อ“ปรมาตมัน”(พระเจ้า)เสียแล้วว่า พระองค์
เป็นเจ้าของ“อาตมัน”หรือ“อัตตา”ของตน ของคนทุกคน ของทุก
สรรพสิ่งในเอกภพ
 ผู้ปฏิบัติตามค�าสอนของพระเจ้าไม่ขบถต่อพระเจ้า ขอให้
ปฏิบัติให้บรรลุตามค�าสอนของพระองค์เถิด เจริญได้จริงทุกคน 
เพราะพระเจ้าคือภาวะแห่งคุณงามความดีแท้จริงสูงสุด เพียงแต่
ท่านไม่ถนัด“อนัตตา” 
 ความจริงนี้เป็นความจริงแท้ที่สุด 
 “พระเจ้า”เป็นสุดยอดท่ีสุดแห่งท่ีสุดใน“กุศล” แต่ไม่มี 

“บุญ”(มีนัยส�าคัญต้องศึกษา)

 ดังน้ัน ผู้ยอม“ตน”อยู่ใต้อ�านาจของปรมาตมันยิ่งเต็มท่ี
เท่าใด ก็ยิ่งจริงเท่าน้ัน “ปรมาตมัน”เป็นเจ้าของ“อัตตา”(อาตมัน)
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จะบันดาลอย่างไร ต้องเป็นอย่างนั้น ฝืนไม่ได้ ขบถไม่ได้ ผู้ศรัทธา
จริงควรท�าเช่นนั้น 
 ผู้ยึด“อาตมัน”คือ“อัตตา”อย่างม่ันคงปานฉะน้ี จึงไม่
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลง“จิต”ของตนเข้าไปถึง“จิตต้นรากคือ
จิตไร้ส�านึกของตน”(อนุสัย = unconscious) ได้เลย 
 ไม่ว่าสายปัญญา(philosophy) หรือสายศรัทธา(prophecy) 
ทีจ่�านนต่อ“ปรมาตมัน”ว่า เป็นผูเ้ป็นเจ้าแห่ง“อาตมัน”(อัตตา) 

ของเรา
 ตนจึงเข้าไปแก้ไข“จิตใจ”ของตนได้บ้างเพียง“จิตส�านึก
สามัญ”(conscious)เท่าน้ัน แต่จะให้ครบถ้วนถึง“ช้ันลึกสุด” 
ระดับ“อนุสัยหรือจิตไร้ส�านึก”(unconscious)ของตนไม่ได้
 เพราะไม่มีทฤษฎีหรือทิฏฐิท่ีจะปฏิบติัเพ่ือเข้าไปจัดการ 
(อภิสังขาร)แก้ไขเปล่ียนแปร“จิต”ของตนหรือ“อัตตา”(อาตมัน)

ของตนชนิดที่เป็นทฤษฎีมีประสิทธิภาพถึงข้ันหย่ังเขา้ไปรู้จัก 
รู ้แจ้งรู้จริง“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ได้แน่แท้ จึงแก้ไข 
“อาตมัน”หรือ“จิต”ที่ เป ็น“อัตตา”ของตน แม้แค ่ ข้ัน 

“จิตใต้ส�านึก”(subconscious)ให้เปล่ียนไปชนิดที่เปล่ียนแปลง
ให้ได้อย่างเสถียร(sustainable)ก็ยังยาก หรือเป็นไปไม่ได้แล้ว
 เพราะ“จิต”น้ันเป็นประธานความเป็น“จิตนิยาม”หรือเป็น
ประธาน“ธรรม”ทั้งปวง (มโนปุพพังคมา ธัมมา) ดังนั้น ยิ่งจะท�าความ
เสถียร ให้เป็นผลส�าเร็จจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปร ไม่เป็นอื่นไปอีกแล้ว
นิรันดร(forever) ก็ยิ่งไม่มีทาง
 เพราะทฤษฎีคือ“ทิฏฐิ”ท่ีจะสัมมาทิฏฐิเพื่อก�าจัด“อัตตา” 
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ที่เป็นผี เป็นซาตาน เป็นมาร เป็น“กิเลส”นั้น ทาง“เทวนิยม”ไม่มี  
 เพียงขั้น“จิตใต้ส�านึก”(subconscious) “จิตข้ันกลาง” 
ที่จะล้วงเข้าไปจัดการ (อภิสังขาร) ยังยากมากแล้ว ย่ิงจะ 
เปลี่ยนแปลงอัตภาพของตนด้วยตนเองให้ครบถ้วนทุก“อัตตา” 
เป็นที่สุดถึงขั้น“จิตไร้ส�านึก”(อนุสัย = unconscious)จึงท�าไม่ได้
แน่นอน 
 ย่ิงยึดถือว่า“อัตตาหรืออาตมนั”นัน้คือ“สิง่นรัินดร” ก็ย่ิง
จะอยูจ่ะมจีะเป็นไปกบัตน ตราบนิรนัดรตามที่ยดึถอืนัน้แล และ
ใน“อัตตา”(อาตมัน)นั้นมันมี“วิบากบาป”(ผลของกรรมท่ีท�าให้ตกนรก) 

โดยเฉพาะผู้ยัง“ท�าบุญ”ไม่เป็น
 เพราะยงัไม่สัมมาทิิฏฐิ(มจิฉาทฏิฐิ)ในการ“ท�าบญุ” จึงไม่มีผล
ท่ีช�าระกิเลสได้จริง“ผลของกรรม”ส่วนมากก็ส่ังสมเป็นกิเลสอนุสัย 
ก็เพราะ“ความไม่รู้”(อวิชชา)ตามความเป็นจริง  
 หากไม่มีความรู้แบบพุทธ หรือแม้แต่ชาวพุทธเองที่ยัง
มจิฉาทฏิฐ ิก็ไม่มสีทิธิห์รือไม่มข้ีอปฏบิตัจิะหย่ังรูจั้กรู้แจ้งรู้จริงใน
ความเป็น“อัตตา”ซึ่งเป็น“อริยสัจ ๔” ได้แก่ ภาวะของ“ตัวตน” 
(อตัตา)ทีเ่ป็นทุกข์(ทกุขอรยิสจั) เป็น“เหตแุห่งทกุข์”(ทกุขสมทุยัอรยิสจั) 

อันเกิดจริงมีจริงในใจคน
 และเม่ือเรียนรู้หลักปฏิบติัทีเ่ป็นสัมมาทิฏฐิ สามารถปฏิบติั
เข้าไปท�าการวิตกหรือวิตักกะ(หยั่งเรียนรู้ในความด�าริของตน) และวิจัย
คือ การศึกษาค้นคว้าเลือกเฟ้นธรรมในธรรม(ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์) 

จนสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตัวตนของวิจาร”(ภาวะที่เป็น“จาร”ของตน

อย่างวิเศษ ใน“ฌาน”เป็นต้น) 
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 ซึ่งได้แก่พฤติของจิตตนที่เกิดท่ีเป็นไปต่างๆ ถึงข้ัน 

“มโนปวจิาร ๑๘ อย่างส�าคัญ ท่ีเป็นเคหสิตเวทนา ๑๘ ก็ดี และ
เนกขัมมสิตเวทนา ๑๘ ก็ดี กระทั่งสามารถจัดการ(อภิสังขาร)

กับความเป็น“อัตตา”ในตนได้จริงมี “ปุญญาภิสังขาร”(การ

จัดการกับจิตอย่างวิเศษถึงขั้นช�าระกิเลส) เป็นต้น  

 สาย“เทวนิยม”ท่ีไม่มีทฤษฎีจะศึกษาเข้าไปรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
“สักกายะ”(ตัวตนขั้นต้นที่ผู้ปฏิบัติรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจนพ้นวิจิกิจฉา) “อัตตา” 
(กล่าวเรียกตัวตนทั่วไป ซ่ึงเป็นตัวตนกลางๆ) “อาสวะ”(ตัวตนขั้นปลายที่

เหลือเล็กน้อยใกล้จะก�าจัดหมดสิ้น) ก็ไม่สามารถล้างกิเลส หรือก�าจัด
กิเลสอย่างสัมมาทิฏฐิให้หมดส้ินอนุสัยไปครบครัน“อริยสัจ ๔” 
ด้วย“โลกุตรธรรม ๔๖” 
 จึงไม่สามารถจัดการ(อภิสังขาร)“ตัวตน”(อาตมัน,อัตตา)

ให้หมดสิ้นอย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอน ได้เด็ดขาด
 เพราะเม่ือมีความเห็นความเช่ือม่ันยึดถือไปอย่างน้ันแล้ว
(ยึดถือเทวนิยม ยึดถือพระเจ้าว่านิรันดร) ก็แน่นอนว่า ไม่สามารถจะมี 

“สัมมามรรค”ซึ่งเป็นเรื่องลึกล�้า จึงไม่อาจจะมีทฤษฎี“อริยสัจ ๔” 
อย่างสัมมาทิฏฐิแน่ๆ
 ขออภัยอย่างมากจริงๆที่ได้สาธยายมาถึงขั้นนี้ ที่ดูเหมือน
พูดไม่ดี ก็ขอแจ้งจากใจจริงใจแท้ว่า ไม่ได้มีเจตนาจะยกตนข่มท่าน 
หรืออวดดิบอวดดีให้คนเหน็เป็นว่า ดูช่างเหนือผูอ่ื้น ลัทธิอ่ืนเสียจริง
 แต่อาตมาเล่ียงไม่ได้ มันเป็นความจริงท่ีอาตมาเห็นว่า
จ�าเป็น และอาตมาก็ม่ันใจในความจริงใจของตนจริงๆว่า อาตมา
ไม่มีจิตสาเถยยะอย่างที่ว่ามานั้น อาตมาก็ต้องขออนุญาตด้วยเถิด 
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ที่ต้องสาธยายให้เกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาการที่ต้องศึกษา เป็นการ
ศึกษาจริงๆ ก็ถือว่าเป็นการศึกษาแล้วกันนะ
 ต้องศึกษาทฤษฎี“โลกุตระ”ให้ได้ 
 เม่ือไม่สามารถมี“โลกุตรธรรม ๔๖”(โพธิปักขิยธรรม ๓๗ 

กับโลกุตรธรรม ๙) จึงเป็นธรรมดาท่ีจะไม่สามารถประพฤติปฏิบัติ
เป็น“บุญ”(ล้างกิเลส-ช�าระกิเลส)ได้อย่างมีสัจจภาวะ ที่เป็น“การช�าระ
(ปุนาติ)กิเลสอัตตาหรือช�าระสันดาน”ส�าเร็จอย่างเป็นจริง
 แม้จะเอาค�าภาษาไทยว่า“บุญ”น้ีไปใช้ในการท�าดี หรือ
ท�าความประเสริฐในทางธรรมว่า ท�า“บุญ” ก็ยังไม่ถึงขั้นปรมัตถ-
ธรรมท่ีได้ช�าระกิเลสในสันดานตนอย่างมีญาณหยั่งชนิดรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริงในจิต-เจตสิก-รูป-นิพพานของตนแน่
 แม้ท่ีสุดจะน�าค�าว่า “บุญ”ไปเรียกผู้ท่ีปฏิบัติดี ประพฤติ
ธรรมได้ดีสูงส่งว่าเป็น“นักบุญ”ก็ดี ภาษาไทยค�าว่า “บุญ” ย่อมมี
ความหมายคนละความหมาย ซึ่งไม่ตรงตามนิยามท่ี่ีอาตมาก�าลัง
จะสาธยายอยู่นี้แน่นอน  
 ตราบท่ีผูใ้ดยงัไม่บรรลุโลกตุรธรรม ๙ หรือโลกุตรธรรม ๔๖  
กระท่ังมีผลถึงทีสุ่ดก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็น 

“นิพพาน”(การดับสนิทไม่เหลือความเป็นตนของกิเลสาสวะ)ก็ยังม ี

“อัตตา”(อาตมัน)อยู่ตราบนั้น 
 จึงไม่สามารถจะเลิกล้มหรือสลาย“ทรัพย์แท้”อนัคอื“วบิาก” 
(ผลของกรรม โดยเฉพาะวิบากบาป)จึงยังมี“วิบาก”ท่ียังมีอยู่จริงน้ัน
เป็น“ตน-ของตน”อยู่จริง เรียกเป็นภาษาว่า “อัตตา”หรืออาตมัน 
ดังสาธยายมานั้น สิ้นจบสุดท้ายท้ายสุดได้ลงไปได้จริงแน่นอน
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 สิ่งนี้ ภาวะนี้แหละที่เป็น“ทรัพย์”อันคนทุกคนต้องอาศัยไป
นิรันดรของความเป็น“จิตนิยาม”ของแต่ละคน ตลอดกาลนาน  
 ไม่ว่า จะเป็น“กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม”ใดๆ ท่ีแต่ละคน 

“ได้ท�า”จริง ทุก“กรรม”ล้วนส่ังสมเป็น“ทรัพย์”ใน“อัตภาพของตน” 
ทั้งหมด ไม่มีใครคดโกงสัจจะของกรรมที่ตนท�าเองจริงไปได้เลย  
 นั่นแหละคือ “ความเป็นของของตน” (กัมมัสสกตา)ที่ทุกคน 

ต้องรับ“วบิาก”(ผลกรรม)ท่ีตนท�าจรงิ ไม่ว่าจะท�าในท่ีแจ้งคนอ่ืนรู้ด้วย 
หรือในท่ีลับคนอ่ืนใดไม่รู้ไม่เห็นด้วยเลยปานใด ล้วนเป็นของตนๆ
จริง  ไม่ว่า“กรรมดีหรือกรรมชั่ว” จะเล็กจะน้อยปานใดก็สะสมลง
เป็น“วบิาก”ท้ังหมดตาม“ท่ีได้ท�าลงไปจริง” ล้วนเป็น“ผลวบิาก”(สกุต
ทกุกฏานัง กัมมานัง ผลวปิาโก) จริงแท้แน่นอนยิง่กว่าส่ิงใดภาวะใดๆ อยู่
ยืนยาวอยู่คู่กับ“อวิชชา”ของตน ไปตลอดที่ยังมี“อวิชชา” 
 “วิบากบาป” ก็เป็น“นรก” เพราะกิเลส คือ“บาป” ใคร
ท�า“บาป” มันก็พาตกนรก 
 “ท�ากิเลส”กับ“ท�าบาป”มันจึงอันหน่ึงอันเดียวกัน “ท�า
กิเลส”ใดหรือ“ท�าบาป”ใด ก็“ตกนรก”น้ัน มันก็เพราะกิเลสน้ันบาปน้ัน 

 เช่น “มีบาป”ฆ่าไก่ตัวน้ัน ก็ตกนรกท่ีฆ่าไก่ตัวน้ัน “มีกิเลส”ฆ่า
ไก่ตัวน้ันก็ตกนรกท่ีฆ่าไก่ตัวน้ัน ไก่ตัวน้ันตายเพราะ“บาป”หรือ
เพราะ“กิเลส”ก็ตาม มันก็คือนรกท่ีฆ่าไก่ตัวน้ันด้วยกิเลสน้ันหรือ
บาปนั้นนั่นเอง ใช่มั้ย?
 ถ้าไก่ตายด้วยน�้ามือคุณ แต่คุณว่าคุณไม่มีกิเลส แต่ไก่ตาย
ด้วยน�้ามือคุณ ก็เป็นนัยส�าคัญอีกประเด็นหนึ่ง ที่คุณไม่รู้ว่าบาป
 คอื คณุว่าไม่มีกิเลส ไม่คดิจะฆ่า ไม่ได้พยายามฆ่า ไม่ได้ลงมือ
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“วิบากบาป” ก็เป็น“นรก” 
เพราะกิเลส คือ“บาป” 

ใครท�า“บาป” 
มันก็พาตกนรก
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ฆ่าจนไก่ตายด้วยน�า้มือคน(นีแ่หละคอื “อุทศิมงัสะ” เจตนาของคน) ไก่ตายนะ 
มันก็ต้องเป็นคนอ่ืนคนใดมาเจตนาฆ่า ท่ี“เจตนา”(อุทิศ=เจตนา)

ฆ่ามันตาย ก็คือน�้ามือคนฆ่า  ท่ีจริงคุณมีกิเลส มีเจตนา แต่
คุณ“อวิชชา”อยู่ ไม่รู้กิเลสในใจตัวเอง 
 พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ปาณาติบาตนั้น มีองค์ ๕ ของบาป 
ใครมีครบ ก็บาป แม้คนน้ันจะว่าตนไม่มีกิเลส ก็ตกนรกเพราะบาปนี้ 
 องค์ ๕ ของบาปที่เป็นปาณาติบาตก็คือ ๑)สัตว์มีชีวิต ๒)
รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ๓)คิดฆ่าสัตว์นั้น  ๔)พยายามฆ่าสัตว์นั้น ๕)สัตว์
น้ันตายส�าเร็จด้วยความพยายามน้ัน ก็ครบเป็นบาปทันทีส�าเร็จ
ด้วย“กรรม”นี้ คุณว่าคุณไม่มีกิเลส แต่คุณฆ่าอย่างนี้ ก็ครบองค์ ๕ 
ของบาปในกระบวนการของ“ปาณาติบาต”แล้ว    
 กิเลสคืออะไร คือกรรมที่มีเจตนา 
 คุณจะฆ่าไก่ตัวนี้ โดยไม่มีเจตนาจะฆ่า แล้วไก่มันตายด้วย
น�้ามือคุณมั้ย?   
 ทั้งๆที่คุณว่า คุณไม่มีกิเลส แต่คุณมีเจตนาแน่ ที่ท�าให้มัน
ตายจนส�าเร็จ 
 เจตนาต้ังแต่รู้ว่าไก่มันมีชีวติ จึงจะท�าให้ไก่มันตาย แล้วคณุ
เริ่มคิด-เริ่มพยายาม-ลงมือท�าจนส�าเร็จ “องค์ ๕”ก็ครบเป็นบาป 
 นอกจากเป็น“อุปัทวเหตุ” ก็ไม่ครบ“องค์ ๕” พระพุทธเจ้า
จึงตรัสว่า ไม่ครบ“องค์ ๕”ของปาณาติบาต ก็ไม่ครบบาป
 บาป คือ ต้องรับวิบากทุกข์ 
 วิบาก ที่ไม่เจตนาคือ ยังมี“เวร” 
 ถ้าสตัว์ท่ีมนัตายด้วยอุปัทวเหต ุและคุณเก่ียวข้องกับอุปัทว-
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เหตุนั้น สัตว์ตัวนั้นมันพยาบาทคุณมั้ย หรือว่ามันชอบที่ถูกฆ่า?
 น่ีแหละ “วิบากบาป” แม้คุณไม่มีเจตนา มันก็วนเป็นหน้ี
บาปหนี้เวรกันไม่จบง่ายๆ 
 สรุปแล้ว ต้อง“ช�าระกิเลส” มันเหตุบาป  
 “บุญ”คือ ช�าระกิเลสให้สะอาดหมดจดไปจากสันดาน 

(สันตานัง ปุนาติ วิโสเธติ)

 “วิบากบุญ” ก็ดับเหตุ“นรก”และไม่เป็น“สวรรค์” จบส้ิน 

“บุญ”แล้วคือ ไม่ต้อง“ช�าระกิเลสของตน”อีก เพราะไม่สุขไม่ทุกข์
แล้ว “กิเลส”ถูกช�าระสิ้นสุด“อวิชชาสวะ”แล้ว (จบฉบับที่ ๒๙๐)

 ฉบับที่แล้วอาตมาพูดมาถึงเรื่อง“บาป” ฉบับนี้เราก็มาพูด
เรื่อง“บาป”กันต่อ
 เพราะคนท้ังหลายท่ียงัไม่ใช่อรหนัต์น้ันก็มี“บาป”กับ“กุศล” 
นี่แหละเป็นเครื่องอาศัย และพาทุกข์พาสุขไปตามบารมี
 ท่ีอาตมาพดูว่า มี“บาป”กับ“กุศล”น่ีแหละเป็นเคร่ืองอาศยั 
นั้น พูดตามสัจจะ
 แต่หลายคนคงจะสะดุดใจว่า ท�าไมอาตมาไม่พดูว่า มี“บาป” 
กับ“บุญ”นี่แหละเป็นเครื่องอาศัย
 อาตมาเช่ือว่า มีคนสะดุดใจอยูม่ากแน่ว่า อาตมาน่าจะพดูว่า 
มี“บาป”กับ“บญุ”น่ีแหละเป็นเคร่ืองอาศยั แทนท่ีจะพดูว่า มี“บาป” 
กับ“กุศล” มันก็น่าสะดุด ใช่มั้ย? 
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 อาตมารู้ว่า ท�าไม.. คนไทยจึงสะดุดใจ ในประเด็นนี้ 
 เพราะค�าว่า “บุญ” คนไทยได้เข้าใจผิดเพี้ยนไปจาก 

“ปรมัตถสัจจะ”สิ้นแล้ว
 หมายความว่า ค�าว่า“บุญ”ทุกวันนี้ คนไทยเข้าใจเป็น 

“คุณงามความดี”แค่โลกีย์เท่านัน้แล้ว ไม่เป็น“คุณงามความดี” 
ขั้นโลกุตระกันแล้ว
 ชาวพทุธจึงเอาค�าว่า“บญุ”มาใช้ผดิหน้าท่ี จนกระท่ัง “บญุ” 
กลายเป็น“กุศล”ไปหมดแล้ว
 คนนิยมค�าว่า“บุญ”มากกว่า“กุศล” นั้นเพราะ“บุญ” 
มีคุณค่าย่ิงใหญ่ประเสริฐกว่า“กุศล” เพราะ“บุญ”เป็นตัวน�า
สู่นิพพานโดยเฉพาะ คุณค่าจึงถ้วนเต็มบริสุทธิ์
 แต่ทุกวันนี้“บุญ”ไม่บริสุทธิ์แล้ว
 เหตุเพราะผู้เป็นชาวพทุธมีไหวพริบปฏิภาณในเร่ือง  คณุค่า” 
ของบุญอยู่ในเช้ือสัญชาตญาณนับถือคุณค่าของ“บุญ” ว่าสูงค่า
กว่า“กุศล”มาแต่เดิม ฝังลึกในจิต 
 ชาวพุทธจึงนิยม“บุญ”มากกว่า“กุศล”
 ท้ังผู้ประพฤติคุณงามความดี-ท้ังผู้อยากได้คุณงามความดี 
ต่างก็รู้ว่า คุณงามความดีแบบช�าระกิเลสได้นั้น เป็นคุณงามความ
ดีขั้นปรมัตถธรรม ย่อมสูงกว่าคุณงามความดีสามัญทั่วๆไป ที่เป็น
สมมุติธรรมแน่  
 คนจึงอยากได้คุณงามความดีที่เป็น“บุญ”มากกว่า“กุศล”
 การค้า“บุญ” จึงถูกนักค้าผู้รู้มากเอาเปรียบคนท้ังหลาย 
หยิบภาษาค�าว่า“บุญ”มาใช้หากิน ได้ยิ่งกว่าค�าว่า“กุศล”
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 เพราะผู้รู้ภาษาขั้นปรมัตถ์มีน้อยคน  
 จนทุกวนัน้ี ค�าว่า“บญุ”จึงผดิเพีย้นไปจาก“หน้าท่ีจริง” ด้วย
ประการฉะนี้
 ค�าว่า“บญุ”น้ี มีหน้าท่ี ช�าระกิเลสในจิต หรือช�าระเช้ืออกุศล
จิตที่ต่อเนื่องอยู่ในจิต หรือก�าจัดบาปโดยตรง เท่านั้น
 เม่ือหมดหน้าที่ “บุญ”ท�างานเสร็จจบ “บุญ”ก็หมด 

ก็สิ้นไปจากจิต
 “บุญ”ไม่ใช่เคร่ืองใช้ในทางโลกีย์“บุญ”ไม่ใช่เคร่ืองอาศัย
ให้“ความสุข” โดยเฉพาะ“สุข”ที่เป็น“สุขัลลิกะ”เกิดจากกาม 
 แต่เป็นเคร่ืองมือใช้ก�าจัด“ความทุกข์” โดยเฉพาะ 
“ทุกข์”ที่ยัง“กิลมถะ”เกิดจากอัตตา
 หน้าที่ของ“บุญ”ก�าจัด“ทุกขอริยสัจ”โดยเฉพาะเท่านั้น  
 เม่ือหมดหน้าท่ี “บุญ”เสร็จจบหน้าท่ี ผู้น้ันก็“หมดบุญ” 
“บุญ”ก็สิ้นไปจากผู้นั้น“บุญ”ก็หมดก็สิ้นไปจากจิต 
 “บุญ”มีหน้าที่ช�าระ“เชื้อ”ได้แก่ เชื้อบาป เชื้ออกุศล เชื้อที่
เป็นสันดานบาปอยู่ในจิต
 เม่ือส้ินเช้ือแล้ว “บุญ”เสร็จจบหน้าท่ี ช�าระเช้ือบาปแล้ว 
“บุญ”ก็สูญสิ้นไปจากจิต
 เม่ือ..“บาป”หมดส้ินเช้ือใน“สันดาน”เกล้ียง “บญุ”ก็หายไป
จากจิตเลย
 จึงช่ือว่า ผู“้ส้ินบญุส้ินบาป” ภาษาบาลี ว่า ปญุญปาปปริกฺขโีณ 

 ทั้งบุญ-ทั้งบาป สิ้นไปแล้ว สูญพันธุ์
 ปริกฺขีโณ นี้คือ สิ้นไปแล้ว, สูญพันธุ์
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 สันดาน หรือสันตาน คือ การสืบเนื่อง,การแผ่, การแผ่กิ่ง
ก้านสาขา, วงของไม้เลื้อย, จ�านวนต้นไม้บนสวรรค์, การสืบล�าดับ
เชื้อสาย, การต่อเนื่องของจิตหรือความรู้สึก
 เชือ้บาปหรือกิเลส มันก็ส่ังสมสันดาน มันก็แพร่เชือ้ มันก็ 
ส่ังสมสันดานของมัน มีการสืบเนื่อง มีการแผ่ก่ิงก้านสาขา 
สร้างวงของไม้เลื้อยออกไปกว้างออกๆ 

 จ�านวนต้นไม้(บาป,พษิ)บนสวรรค์อันเป็น“สวนท่ีหลอกให้หลง
เพลิดเพลินโลกียธรรม”(นันทวัน) จึงดกดื่นแตกขยายเต็มไปทั่วโลก
 สืบล�าดับเช้ือสาย“เทพบตุรมาร”หรือเช้ือ“กิเลสบาป”ออก
ไปไม่หยุดยั้ง
 น่ีคือ การต่อเนื่องของจิตหรือความรู้สึกของผู้ตกอยู่ใน
อวิชชาทั้งหลาย สืบสันดานอยู่  
 ดังที่มีให้เห็นในเมืองไทยนี่เอง ชัดที่สุด
 ท่ีส�านักน้ีระดมการสร้าง“วิมาน”หลอกโลกกันอยู่อย่าง
ขมีขมัน แข็งขันยิ่งนัก  
 “สันตานกะ”นั้น แปลว่า วิมาน, ผู้สืบเชื้อสาย, ลูกหลาน
 ใครฟังอาตมาครานี้ เห็น“วิมาน”ได้จริง ก็จะเห็นว่า “ผู้สืบ
เชื้อสาย”ผีมารอยู่ที่ไหน และใครบ้างที่เป็น“ลูกหลาน”ของผีมาร
 “บญุ”จึงกลายเป็น“วมิาน” ท่ีคนผูเ้ป็นเจ้าของ“สันดาน”ช่ัว
น�าไปสร้างหลอกคนผู้หลงงมงายให้หลงผิดกัน ในเมืองไทยก็มีให้
เห็นกันอยู่มาก บางส�านักเห็นชัดยิ่งกว่าตัวช้าง
 สารพดัท่ีจะเสกสรรค์ป้ันแต่งอะไรต่ออะไรข้ึนมาใช้หลอก
คนจนหลงงมงายกันไปทั้งบ้านทั้งเมือง เพราะ“โลกียธรรม”มัน
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ฝังรากลึกในใจคนเป็นสามัญมาแต่ไหนแต่ไร 
 คนปุถุชนสามัญก็หลงรวยหลงหรูหลงใหญ่หลง 
“ความดีงามข้ันง่ายๆ”ที่น�ามาฉาบหลอกไว้ จึงหลงเชื่อตาม 
พลอยหลงใหล หลงติดไปตาม หลงเหน็ดีสนบัสนนุ หลงยกย่อง 
หลงส่งเสริมกัน ดังที่เห็นๆกันอยู ่
 “โลกุตรธรรม”จึงเข็นไปยากสุดยาก
 อาตมาจงึซาบซึง้ค�าตรัสของพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธ-
เจ้าสุดๆอย่างยิ่ง ที่ว่า
 “การได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยาก พระตถาคตอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกเป็นของยาก ธรรมวินัยที่พระ
ตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลก ก็เป็นของยาก...” (พระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๙ ข้อ ๒๗๔๔)

 อาตมาอุตสาหะเขน็ความเป็น“โลกุตระ” ของพระพทุธเจ้า
อยูทุ่กวนัน้ี สุดซาบซึง้ ธรรมะบทน้ีสุดๆ ว่า ธรรมวนัิยท่ีพระตถาคต
ประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลก ก็เป็นของยาก  
 แต่ก็ไม่เคยท้อหรอก เพราะรู้ดีว่า มันต้องเป็นเช่นนี้ๆ
แน่นอน นี่คือสัจจะ  
 ภาษาบาลี คอื ภาษาบนัทึกธรรมะ ภาษาท่ีบ่งช้ีสภาวธรรม
แท้ๆ ซึ่งมีค�าที่ระบุสภาวะต่างๆของ“นามธรรม”อย่างละเอียดลออ
อย่างบริบูรณ์สัมบูรณ์ที่สุด
 ท่ีอาตมาน�าแต่ละค�ามาประกอบการอธิบายขยายความน้ี 
อาตมาเอามาใช้เพียงพอประมาณ ยังมีอีกมากกว่ามาก 
 ในพจนานุกรมบอกความหมายของค�าบาลีมีอีกเยอะ 
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แต่อาตมาก็ไม่อาจจะน�ามาขยายให้ละเอียดกว่าน้ีได้หมด 
เพราะดูจะมากเกินไป ก็เอาแต่พอเหมาะ บางเร่ืองบางความ
หมายนั้นอาตมาก็ยังไม่มีภูมิพอที่จะรู้รอบและแทงทะลุได้
 แต่ขนาดนี้ อาตมาก็ว่า ผู้มีภูมิปัญญาได้ฟังแล้ว ได้รู้ขึ้นมา
แล้ว ก็คงจะพอเข้าใจแล้ว ว่า พุทธธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีเป็น 

“โลกุตระ”นั้นจริงแท้ วิเศษยอดแค่ไหน
 และจะเห็นจริงได้ ว่า “โลกุตระ”เสื่อมไปจากสังคมมนุษย์
ยุคนี้จริงแค่ไหน
 ดังท่ีอาตมาก�าลังจะน�าความเป็นสัจจะของค�าว่า“บุญ”แค่
นี้ก็ยากเย็นแสนเข็ญจริงๆ  
 ทุกวันนี้ “บุญ”ได้ผิดตัวผิดตน 
 “บุญ”ถูกมอมย้อมตัวมาเป็น“วิมาน”หลอกคนได้ปานฉะนี้  
 หลอกจนคนเห็นว่า“บุญ”เป็น“จ�านวนต้นไม้บนสวรรค์”
 หลอกมาต้ังแต่ เอา“บญุ”มาแผ่ปลอมเป็นก่ิงของโลกีย์ มา
ขยายก่ิงก้านสาขาโลกีย์ออกไปเป็นสาขาใหญ่สาขามาก เป็นวงของ
ไม้เลื้อยกว้างเกินกินไกลไปไม่มีสิ้นสุด
 ท้ังๆท่ี “บุญ” มีหน้าท่ีดับเช้ือ ท�าให้ส้ินไป ก�าจัดการสืบ
ล�าดับเชื้อสายแท้ๆ ท�าให้สูญพันธ์ุจริงๆ  
 แต่ถูกหลอกให้หลงผิดเป็นการต่อเช้ือ โลกีย์ ต่อสันดาน 
แทนทีจ่ะถูกก�าจัดโลกีย์ช�าระสันดานให้หมดส้ิน จนสะอาดผ่องแผ้ว    
 เหน็ม้ัยว่า เช้ือโรคกิเลสร้าย..ท่ีก่อตัว แล้วกลายตัวเป็นอะไร
ต่ออะไร ยาวยืดและเพิ่มวงออกไปเป็นเชื้อเป็นสายอื่นอีกพิสดาร
 ค�าว่า“บุญ”ในโลกทุกวันน้ี ได้หมดสาระแห่งสัจจะของ
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ปรมัตถ์ไปแล้ว
 สาระแห่งสัจจะของ“บุญ”คือ มีหน้าท่ีช�าระกิเลสในจิต
สันดาน มันสิ้นหมดไปจริงมั้ย
 ผู้มีปัญญาก็ช่วยอาตมาตรองดู ตรวจความจริงของสังคม
ที่ใช้ค�าว่า“บุญ”สื่อสารกันดูให้เห็นความจริงเถิด
 คนเข้าใจได้แต่ว่า “บญุ”น้ันคูป่รปักษ์กับ“บาป” ฉันใด เยีย่ง
เดียวกัน “กุศล”คู่ปรปักษ์กับ“อกุศล” ก็ฉันนั้น 
 นัยส�าคัญนั้นอยู่ตรงที่ คนสามารถปฏิบัติจนบาป จนอกุศล 
หมดจากจิตตนได้
 และพระอาริยะสามารถปฏิบัติกระท่ัง“บุญ” หมดหน้าท่ี 
“บุญ” หมดงาน “บุญ” สิ้นกรรม “บุญ”สิ้นไปจากตนได้ ไม่มีอีก
 แต่“กุศล”ไม่ต้องหมดไปจากพระอาริยะ แม้แต่พระพทุธเจ้า
แม้อรหันต์ที่ยังมีชีวิต
 ส่วน“บุญกับบาป”น้ัน หมดส้ินไปในอรหันต์ พระพุทธเจ้า
ไม่ต้องพูด ท่านทรงเป็นตถาคตาแล้ว 
 ส่วน“กุศล”นั้น ไม่ต้องหมด มีไปเถิด
 ท่ีอาตมาพูดไปว่า มี“บาป”กับ“กุศล”น่ีแหละเป็นเคร่ือง
อาศัย นั้น
 แทนที่อาตมาจะพูดว่า มี“บาป”กับ“บุญ”นี่แหละ เป็น
เครื่องอาศัย    

 ผู้ที่สะดุดใจค�าพูดของอาตมาข้างต้นนั้น เพราะคนผู้นั้นยัง
เข้าใจค�าว่า“บุญ”กับ“กุศล” ไม่ได้ ยังรู้ความต่างกันของมันไม่พอ 
 ชัดๆก็คอื ยงัเข้าใจความเป็น“บญุ” กับ“กุศล” ยงัไม่เพียงพอ 
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 พดูให้เป็นวชิาการก็คอื ยงัมิจฉาทิฏฐิในความเป็น“บญุ”อยู่ 
 มิจฉาทิฏฐิอย่างไร?
 ก็คือ ค�าว่า“บุญ”นี้ คนไทยส่วนใหญ่ที่ยังมิจฉาทิฏฐิ
อยู่ทั้งหลาย ยังเข้าใจว่า “บุญ” หมายถึง คุณงามความดี 

เหมือนกันกับค�าว่า“กุศล” เป็นแค่คุณงามความดีทางโลกีย์ 
ความเข้าใจยังไม่สัมมาทิฏฐิว่า “บุญ” นั้น “ไม่ใช่เครื่องอาศัย 
หรือแดนอาศัยเสพสุข” 
 แต่เป็นเครื่องช�าระกิเลสโดยตรงเท่านั้น
 ใช้ช�าระกิเลสเสร็จ หรือช�าระบาปนั้นเสร็จ “บาป”ก็สิ้นไป 
“บญุ”ก็ส้ินไป ไม่มี“บญุ”น้ันอีก ไม่ต้องใช้เป็นเคร่ืองช�าระอีก เพราะ
ไม่ต้องช�าระ“บาป”นั้นอีก กิเลสสิ้นแล้ว  
 จึงไม่ต้องอาศัยทั้ง“บุญ” ทั้ง“บาป”  
 ดังน้ัน อรหันต์ทุกองค์จึงเป็นคนท่ี“ส้ินบุญส้ินบาป”(ปุญญ

ปาปปริกฺขีโณ)แล้ว ไม่มี“บุญ”ไม่มี“บาป”อาศัยอยู่ในจิตอีก 
 แต่ท้ังคนท่ัวไป และท้ังอรหันต์แม้พระพุทธเจ้า ท่ียังไม่
ปรินิพพานเป็นปริโยสาน ต่างก็ยังอาศัย“กุศล”กันอยู่ทั้งสิ้น 
 ส�าหรับปถุุชนน้ันไม่ได้อาศยัแม้แต่“บญุ” เพราะท�า“บุญ”ยงั
ไม่เป็น เพราะยังไม่รู้ความเป็น“บุญ” ที่สัมมาทิฏฐิ
 ท่ีอาตมาพดูว่า มี“บาป”กับ“กุศล”น่ีแหละเป็นเคร่ืองอาศยั 
เพราะเผ่ืออรหันต์ ถ้าเป็นอรหันต์แล้ว ก็จะมีแต่“กุศล”เท่าน้ัน
เป็นเคร่ืองอาศัย ท่านไม่ต้องอาศัย“บุญ”อีกแล้ว เพราะท่าน 

“สิ้นบุญ”แล้วจริง   
 คนท่ัวไปท่ียังไม่สัมมาทิฏฐิ ท�า“บุญ” ไม่เป็น จึงไม่มี 
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“บุญ”เป็นเครื่องมือให้อาศัย
 เสขบคุคล หรือคือผูเ้ป็นอาริยชนต้ังแต่โสดาปัตติมรรคก็จะ
เริ่มมี“บุญ” เริ่มมีเครื่องมืออาศัยใช้ช�าระ“บาป” ก�าจัดกิเลสได้จริง
ไปตามล�าดับ            
 บาป คือ กิเลส มีอยู่ต้องรับวิบากทุกข์ 
 วบิาก ท่ีไม่เจตนาก็ยงัมี“เวร” ท่ีอีกฝ่ายหน่ึง จะจองเวรไหม? 
 ถ้ายังจองเวรอยู่ ก็ยังเป็นทุกข์อยู่
 บาป-บุญ-คุณ-โทษ มีมากหลากหลายละเอียดซับซ้อน 

ซ่อนเชิงกันปานฉะนี้แล
 แวะมาอธิบายเร่ือง“บาป-บุญ-กุศล”กันเสียยาวยืด กลับ
ไปสู่ประเด็นที่เราก�าลังพูดค้างอยู่กันต่อซิ 
 เราก�าลังพดูกันถึงประเด็น ฆ่าสัตว์มากินเป็นบาป ผูกิ้นเน้ือ
สัตว์ที่เป็นอุทิศมังสะก็เป็นบาป ค้างอยู่ ก็มาพูดกันต่อ
 พดูไปแล้วว่าถ้าสัตว์ถูกฆ่า เพราะคนน่ีแหละ“จงใจ,มีเจตนา” 
(อุทิศ)ฆ่ามันให้ตายครบองค์ ๕ เน้ือน้ีเป็น“อุทิศมังสะ” ใครกินมี 

เชื้อบาปหรือติดบาป(ส ปาปมุลิมฺปติ)แน่นอน
 แต่ถ้าเนือ้สัตว์นัน้เป็น“ปวตัตมังสะ” พระพทุธเจ้าก็ตรัส
ว่ากินเถอะหากยงัจะต้องกินเนือ้สัตว์น้ันอยู่ เพราะมันไม่บาป
แล้ว ไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่คน”จงใจ,เจตนา”ฆ่ามัน(อุทิศ, สัญญจิจจะ) 

ให้ตายครบองค์ ๕ ดังกล่าวแล้ว
 “ปวัตตมังสะ”คือ เนื้อสัตว์ที่มันตายเอง ไม่ใช่มันตายด้วย
ฝีมือคน..น้ีหน่ึง และอีกหน่ึงคอื เน้ือสัตว์ท่ีเป็นเดนสัตว์มันฆ่ากันเอง 
และมันกินเหลือแล้ว มันทิ้งแล้ว เป็นเดนสัตว์กิน อย่างนี้ก็กินได้ 
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 ปวัตตมังสะจึงมี ๒ อย่าง ดังที่กล่าวมาแล้ว ๒ อย่างนี้กิน
แล้วไม่บาป เพราะไม่มีเวรภัยกันแล้ว สัตว์อื่นเราก็ไม่ได้ไปแย่งมัน 
 เนื้อนี้คือ เนื้อบังสุกุล ที่เรากินไม่บาป      
 ทีน้ี..มีสัตว์ท่ีมันตายด้วยอุปัทวเหตุ และคุณเกี่ยวข้องกับ
อุปัทวเหตุน้ัน คอื คณุบงัเอิญท�าให้มันตาย โดยคณุไม่มีเจตนา ไม่ได้
จงใจ องค์ ๕ ของปาณาติบาตก็ไม่มีเลย แล้วจะมีส่วนของบาปมั้ย
 ถ้าคุณไม่มีสักข้อใน“องค์ ๕”ของปาณาติบาต คุณเองก็
ไม่บาป คุณไม่จองเวร   
 แต่สัตว์ตัวนั้นมันพยาบาทคุณมั้ยล่ะ?
 เราก็ไม่สามารถรู้ใจสัตว์ได้
 หรือคุณว่ามันชอบที่ถูกฆ่า..? หือ!!!
 ถ้ามันจองเวรพยาบาทคุณอยู่ คุณก็ต้องสู้กับวิบากทุกข์
นั้นอยู่ แต่ถ้ามันไม่จองเวรเอากับคุณ มันก็ไม่มีอะไรแก่กันอีก
 ซึ่งที่สัตว์ตาย และเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย ก็ปลอดภัย แต่
ถ้าสัตว์ตายโดยเรายังมีส่วนเก่ียวข้องอยู่ไม่วา่กรณีใด จึงยากท่ีจะ
ไม่มีบาป หรือไม่มีเวร 
 น่ีแหละ “วิบากบาป” แม้คุณไม่มีเจตนา มันก็วนเป็นหน้ี
บาปหนี้เวรกันไม่จบง่ายๆ 
 สรุปแล้ว ต้อง“ช�าระกิเลส” มันเหตุบาป  
 “บุญ”คือ ช�าระกิเลสให้สะอาดหมดจดไปจากสันดาน
(สันตานัง ปุนาติ วิโสเธติ)

 “บุญ”ก็เป็น“วิบาก”คือ เป็นผล 
 ผลท่ีช�าระได้ส�าเร็จ บาปก็ดับ นรกก็ดับ กิเลสก็ดับ แม้
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สวรรค์ก็ไม่เกิด เพราะ“กิเลส”ดับ ก็คอื ความสูญของกิเลสเป็นจริง
 ไม่ได้มี“ภพ” ไม่ได้มี“ชาติ”จริงอย่างนี้
 เพราะทฤษฎีของพุทธไม่ได้สร้าง“ภพ”
 แต่เป็นทฤษฎท่ีีก�าหนดรู้(สญัญา) โดยรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตัวเหตุ” 
(สมุทัย) แล้วก�าจัด“ตัวเหตุ”นี้ให้“ดับไป”สิ้นสูญไปจริง
 เมื่อ“ตัวเหตุดับไปสนิท”ก็เป็น“นิโรธ”
 “นิโรธ”ของพุทธไม่ได้อยู่ใน“ภวังค์”(องค์ของภพ) และไม่
ได้สร้าง“วิมาน”ใด ท่ีเป็น“ภพ”ใหม่ข้ึนอีกเลย ไม่ว่า“วิมานนิโรธ” 
อันเข้าไปดับด�ามืด(สุภกิณหะ)อยู่ในภวังค์ ไม่ว่า“วิมานบุญ”อันถูก 
ผู้ฉลาดเฉโกหลอกให้หลงติดยึดกันตามโรงเรียนในฝันสร้างกันอยู่
ซึง่มีท้ัง“อาภัสรภพ”(ภพสว่างใส) ท้ัง“มหจิฉัตตภพ”(ภพแห่งความมกัมาก

หรูหราทั้งใหญ่ทั้งโตทั้งโลก)

 พุทธที่สัมมาทิฏฐิรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“กาย” ของสัตว ์
โอปปาติกะเหล่านี้ทั้งนั้น และดับสิ้น
 “ความดับ”ของพุทธจึงเป็น“สุญญตา” เป็น“ความสูญ”ท่ี
สิ้นนรกสิ้นสวรรค์ สิ้นภพสิ้นชาติ สิ้นความเป็นสัตว์ สิ้นบุญสิ้นบาป      
 ผลท่ีดับเหตุ“สัตว์นรกตาย”จึงไม่มีสัตว์นรกน้ัน ไปนรกไหน
เลย มันตายสูญสิ้นแล้ว 
 ที่ลึกซึ้งคือ ไม่เป็น“สวรรค์” เพราะเป็น“ความหมดสิ้นสูญ
สัตว์ไป” จึงไม่เหลืออะไรสัตว์ใดอีก แม้สัตว์สวรรค์
 นี่คือ “โอปปาติกะ”ที่ตายแล้วไม่มีซาก ไม่มีอะไร“สืบต่อ” 
(ขาดสนัตต)ิ และเป็นการเกิดท่ี“ผดุเกิด”ทันทีท่ีเกิดแบบ“อภินิพพตัติ”
 นรกก็ไม่เหลืออยู่ สวรรค์ก็ไม่มีอีก
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 ซึง่เป็นการปฏิบติัท่ีไม่สร้างภพ-สร้างชาติใดแท้ๆ เป็นการรู้ 
“ชาติ”ของความเป็นสัตว์ และเหตุท่ีให้เกิดความเป็นสัตว์อย่าง
แท้จริง เม่ือ“ดับชาติ”ได้ส�าเร็จ จึงเกิดภาวะพเิศษคอื “อภินิพพตัติ” 
ชนิดที่ม“ีนิพพานแบบดวงตาเปิด” คือ “จักขุมา ปรินิพพุโพติ” 
 ถ้าจะเรียก“การเกิด” ก็เป็นการเกิดของ“นิพพาน”แท้จริง
(อภินิพพัตติ) ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งผู้
ปฏิบติัท่ีสัมมาทิฏฐิ ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“ชาติ ๕ ประเภท” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๗ และข้ออื่นๆในเล่มอื่นๆ) 

 และปฏิบัติจนจบความเป็น“ชาติ ๕”น้ีสัมบูรณ์ เพราะดับ 

“ชาติ”ของความเป็นสัตว์ ที่เกิดอยู่ในโลกได้จริง ถึงขั้นเป็นผู ้
“ไม่มี”(น โหติ)ได้แท้ (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๖ ข้อ ๔๓) 

 และที่ลึกซึ้งสุดๆในเล่ม ๑๖ นี้ ข้อ ๗๑๘ พระพุทธเจ้า
ก็ตรัสหลักฐานไว้ว่า ความเป็นผู้มีปรกติอยู่คนเดียว(เอกวิหารี) 

ทีเ่ป็นปรมตัถธรรม บริบูรณ์โดยพสิดาร อันไม่ใช่หมายเอาตวัตน
บคุคลเราเขาทีเ่ป็นสมมตุสิจัจะเลยสกันดิเดียว ยืนยันค�าสอนอัน
วิเศษอยู่จริง
 ซึง่ผูไ้ม่เข้าถึงด้วย“ปัจจัตตัง เวทตัิพโพ วญิญหู”ิ จะเดา 
เอาไม่ได(้อตักกาวจรา)

 ดังนั้น จบสิ้น“บุญ”แล้วคือ ไม่ต้อง“ช�าระกิเลสของตน”อีก 
เพราะไม่สุขไม่ทุกข์แล้ว “กิเลส”ถูกช�าระสิ้นสุด“อวิชชาสวะ“แล้ว 
 “วิบากกุศล” ก็คือ “สวรรค์” ถ้าผู้ที่ยังมี“อุปาทาน” 
ก็ยังมิจฉาทิฏฐิ มีอวิชชาอยู่ 
 แต่ผู้ท่ีสัมมาทิฏฐิแล้ว มีวชิชาแล้วสัมบรูณ์ ก็จะ “สมาทาน” 



114 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

อยู่ตามฐานานุฐานะ
 “วบิากอกุศล” ก็คอื “นรก”ท่ีเกิดจาก“อวชิชา”อันยงัเหลือ
ในอนุสัยของแต่ละคน    
 “นรก” ก็คือ ภาวะท่ี“วิญญาณ”สัตว์น้ันๆตกอยู่ใน
ความเสื่อม อยู่ในความตกต�่า อยู่ในความชั่วความเลว อยู่ใน 

ความทุกข์ อยู่ในความมีกิเลสเพิ่ม อยู่ใน“ความโง่”(อวิชชา)

 “วิญญาณ” ที่อยู่ในภาวะ“นรก” คือ สัตว์นรก สัตว์เปรต 
สัตว์เดรัจฉานโยนิ สัตว์อสุรกาย มาร ผี สัตว์อบายทั้งหลาย
 “นรก”น้ัน เป็นภาวะท่ี“สัญญา”จะต้องพยายามก�าหนดรู้ 
แล้วพยายามวิจัยหา“เหตุ”ท่ีมันท�าให้เกิด“นรก” และก�าจัด“เหตุ” 
น้ันให้ส้ินอาสวะให้ได้ เพราะปฏิบัติกระท่ัง“ปัญญา-ปัญญินทรีย์-
ปัญญาพละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค” 
สัมบูรณ์ด้วย“สัมมัปปัญญา”
 เพราะปฏิบัติมีมรรคเจริญ“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมา
ทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค เป็นสัมมาปฏิบัติ จึงเจริญเกิดผลกระทั่งเจริญ
ครบองค์ธรรม ๖ คอื “ปัญญา-ปัญญนิทรีย์-ปัญญาพละ”(พระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)

 “สวรรค์” มี ๒ อย่าง สวรรค์โลกีย์ กับสวรรค์โลกุตระ  
 “สวรรค์” ท่ีเป็น“สวรรค์โลกียะ” ก็คอื ภาวะท่ี“วญิญาณ”สัตว์
น้ันๆเสพในความดี เสพในความเจริญ เสพในความสุข เสพในความ
ไม่ตกต�่า(ทางโลกธรรม) แต่มีกิเลสเพิ่ม
 โดยไม่รู้ลึกเข้าไปถึงว่ายิ่งเสพสวรรค์ จิตย่ิงตกผลึกเป็น 

“อนุสัย”ยิ่งหนาแน่นหนัก
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 “วิญญาณ” ท่ีเสพภาวะ“สวรรค์โลกียะ”คือ สมมุติเทพ 
เทวดา สัตว์สวรรค์ที่ไม่เที่ยง จึงไม่พ้นทุกข์อันเป็น“อริยสัจ”
 “สวรรค์” ที่เป็น“สวรรค์โลกุตระ” ก็คือ ภาวะที่ 
“วิญญาณ”สัตว์นั้นๆลดละจางคลายกิเลสลงได้ไปตามล�าดับ 
ไปสู่ความเที่ยง
 วิมุติ คือ หลุดพ้นจากสวรรค์-นรก ไม่มีสุขไม่มีทุกข ์

(อทุกขมสุข)เข้าสู่ภูมิ“อุเบกขาแบบโลกตุระ”(เนกขัมมสติอุเบกขาเวทนา)

 “วญิญาณ”บรรลุ“สวรรค์ของโลกุตระ”น้ีคอื อุบติัเทพ เป็น 

“เทวดา”หรือวิญญาณของคนเป็นท่ีสามารถช�าระกิเลสของตนได้
ไปตามล�าดับ จนกว่าจะถึง“วิสุทธิเทพ”
 เพราะร่างกายท่ีแตกตายไปแล้ว หรือแม้“จิต”ท่ียังไปรับ 

“วิบาก”ต่ออยู่นั้นจะใช้ภาษาเรียกว่า“วิญญาณ”ก็ตาม “วิญญาณ” 
หรือจิตอยู ่ในสภาพน้ันปฏิบัติธรรมไม่ได้ จึงไม่สามารถท�าตน 

ให้เกิด“บุญ”ใดๆได้ มีแต่รับ“วิบาก”ที่ตนได้ท�าไปแล้วนั้นเท่านั้น 
 และส�าหรับ“สวรรค์”ขัน้สูงท่ีไม่เป็นท้ังสวรรค์ท้ังนรกใดๆน้ัน 
ส้ินสุขส้ินทุกข์แล้ว เป็นสวรรค์ขัน้“วมุิติ” เป็นภาวะท่ี“วญิญาณ”น้ันๆ
ได้“ดับกิเลสาสวะ”หมดไปแล้ว เป็น“สวรรค์โลกุตระ” ช่ือ วสุิทธิเทพ 
เป็นเทวดาชั้นพรหม ที่สิ้นบุญสิ้นบาป(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) นั่นคือ ได้
ช�าระกิเลสาสวะ ไม่เหลือเลยแล้ว       
 “บุญ”น้ันเป็น“กุศล”หรือเป็น“ความดี” แน่นอน เพราะ 
“ช�าระ”(ปนุาต)ิกิเลสได้ เป็นความดีขัน้โลกุตระ ถึงขัน้“ช�าระกิเลสได้” 
ขั้นนี้ จะไม่เป็น“ความดีงาม” ย่อมเป็นไปไม่ได้
 แต่“กุศล”น้ันต่างหาก ท่ีไม่เป็น“บุญ”ก็มี ท้ังท่ีเป็น“บุญ” 
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ก็มี เมื่อกุศลมีสัมมาทิฏฐิ  
 กล่าวคอื ถ้า“ความดี”หรือ“กุศล”น้ันไม่ถึงข้ัน“ช�าระกิเลส” 
ในตนได้ แม้จะสอนคนอ่ืนให้เขาช�าระกิเลสได้ แต่ตนช�าระกิเลสของ
ตนไม่ได้ ก็ไม่ใช่“บุญ” เป็นแค่“กุศล” 
 “ความดี”ที่เป็น“กุศล”ด้วย และเป็น“บุญ”ด้วย ก็คือ 
“ความดี”ทีก่�าลังท�านัน้สูงถึงข้ัน ได้“ช�าระกิเลส”ของตนไปด้วย 

ก็ได้ ทั้ง“กุศล” ได้ทั้ง“บุญ”  
 ถ้าเป็นแค่“ความดี”ท่ีไม่มี“การช�าระกิเลส”เลย แต่ไม่ได้
เพิ่ม“กิเลส”ก็ไม่มี“บุญ” ได้แต่“ความดี-ความเจริญโลกีย์”เท่านั้น    
 แต่ถ้าเป็น“ความดี”ท่ียิ่งเพิ่ม“กิเลส”ยิ่งๆขึ้น ก็ยิ่งไม่ใช่ 
“บญุ”เลย ทว่าเป็นการกระท�า“ความดี”ท่ีได้“บาป”ไปด้วย เพราะได้ 

“กิเลส” ต้องตกนรก “บาป”นั้นต้องตกนรก  
 การท�า“ความดีโลกีย์” แล้วเป็น“สุข” อันนี้ก็คือการ
บ�าเรอ“อัตตา”
 การยดึความดีก็เป็นอัตตา ยิง่การยดึความไม่ดีก็เป็นอัตตา
ที่ยิ่งแย่ใหญ่ 
 “ความยังยึดมั่นถือมั่น”ในความดีและความไม่ดีนั่นเอง 
คือ อัตตา 
 ผู้อยู่กับ“อัตตา”โดยไม่ยึดม่ันถือม่ันน้ัน คือผู้มีภูมิถึงขั้น 

“อรหัตตา” 
 ถ้าสูงสุดก็เรียกว่า “อรหันต์” 
 “อรหตัตา”คอืผู้ไม่ลึกลับในความเป็น“อัตตา”แล้วว่า ภาวะ
ที่“ยึด”นั้นยึดอะไร
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 ซึ่งภาวะท่ียึดน้ันเป็น“นามธรรม” คือ “กามรส”(รสกาม) 

กับ“อัตตทัตถรส”(รสอัตตา)    

 ผูไ้ม่ลึกลับในความเป็น“อัตตา”คอื ผูรู้้จกัรู้แจ้งรู้จริงในความ
เป็น“อัตตา”แล้ว
 ด้วยการเรียนรู้ของจริง”ท่ีมี“อาการ”เกิดในจิตจริง เร่ิม
ต้ังแต่ภายนอกท่ีมีการ“สัมผสั”ด้วย“ปสาทรูป ๕ กับโคจรรูป ๕” เป็น 

“องค์ประชุม(กาย)ภายนอก” แล้วฝึกฝนอ่าน“ใจในใจ”ของตนท่ีมี
สัมผัสน้ันๆอยู่ มันจะเกิดเป็น“วิญญาณ” แล้วศึกษา“วิญญาณ” 
นี้ซึ่งต้องรู้ด้วยความเป็น“นามรูป” 
 “นามรูป”น้ีแหละ ท่ีจะเป็น“กาย”ให้เราศกึษา ท้ังความเป็น 

“รูปกาย”และ“นามกาย” ท่ีมีความเป็น“สัตว์” แล้วเราก็จะรู้จักรู้
แจ้งรู้จริงความเป็น“สัตว์โอปปาติกะ”ด้วย“กาย”และด้วย“สัญญา” 
(สัตตาวาส ๙, วิญญาณฐิติ ๗)

 แล้ว“ช�าระกิเลส”ท่ีมันท�าให้เกิด“สัตว์”ท้ังหลายไปตาม
ล�าดับ จนกว่าจะส้ินความเป็น“สัตว์” การจะพ้นความเป็นสัตว์ก็คอื พ้น 

“สังโยชน์ ๑๐”หรือ“อนุสัย ๗” นั่นเอง
 และต้อง“สัมผัสวิโมกข์ ๘” ด้วยกายแล้ว“ช�าระกิเลส” 
ไปตามล�าดับ กระท่ังดับ“อาสวะส้ินหมด” ก็หมด“อัตตา”ในความเป็น 

“สัตตาวาส ๙”(พตปฎ. เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๒๘) แล้วเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
“ความเป็นสัตว์” ซึ่งได้แก่ เทวดา-มาร-พรหม นั้นแหละ อันเป็น
สัตว์ทางจิต(โอปปาติกะสัตว์) 

 และรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา” ท้ังหมด ไม่ลึกลับแล้ว
ส�าหรับตน(อรหัตตา) และดับ“อัตตา ๓”ส�าเร็จ เป็น“อนัตตา”ได้แท้ 
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 จึงอาศยั“อัตตา”ท่ีปราศจากความเป็น“สัตว์”น้ีอยูไ่ปอย่าง
ส้ินบุญส้ินบาป(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) แล้วสร้างแต่“กุศล”ให้ถึงพร้อม 

มีพหุชนหิตายะ-พหุชนสุขายะ-โลกนุกัมปายะ  
 จากการศึกษาและปฏิบัติเราจะรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริง 
“สัตว์โอปปาติกะ”ที่เสพทั้งรสกาม เสพท้ังรสอัตตา ก็ขอ 
อธิบายไปตามล�าดับดังนี้
 ต้ังใจพิจารณาตามให้คมๆ แม่นๆ ชัดๆ ลึกๆ ตรงๆ จะ
สาธยายละเอียดขึ้นมาก      
 การสมัผัส“ทางทวาร ๕ ภายนอก”แล้วในใจยงัมกีเิลสกาม 

เป็น“กามสุข”(ความสุขในกาม)

 จงพยายามรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเฉพาะ “รส”ท่ีบ�าเรอ“กาม”  
โดยเฉพาะ“เหตุ”คือกิเลสกาม อันเกิดจากการ“สัมผัส”รูป, เสียง, 
กลิ่น, รส, สัมผัสภายนอกบ�าเรอ“กาม” เป็น“กามสุข” 
 แล้ว“ดับ”เฉพาะส่วน“กามสุข”น้ี โดยก�าจัด“ตัวกเิลสกาม” 
อันเป็น“เหตุ”แท้ให้ได้ 
 นี่ข้าง“กาม”คือ ไม่ให้มี“อันตา”ฝ่ายกาม
 ตามค�าสอนของพระศาสดา ซึ่งเป็นทั้งที่เริ่มและที่จบ คือ 
“กามสุขัลลิกะ” ตามที่พระองค์เทศน์ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 ไม่ใช่“ดับ”จิตทั้งจิต ให้หมดความรับรู้ทุกธาตุรู้ เป็นความ
ด�ามืดอยู่ และแถมจมอยู่ในภวังค์เท่าน้ันเสียอีก แล้วเรียกว่าเป็น 

“ผล”บรรลุนิโรธ 
 ไม่ใช่“ดับ”เวทนาท้ังเวทนา ไม่ให้รับความรู้สึกไปท้ังหมด
ทุกเวทนา แล้วเรียกว่าสัญญาเวทยตินิโรธ นับเป็น“ผล”บรรลุนิโรธ 
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ไม่ใช่“ดับ”สัญญาท้ังสัญญา ไม่ให้ก�าหนดรู้ไปท้ังหมดทุกสัญญา แล้ว
เรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธ นับเป็น“ผล”บรรลุนิโรธ 
 “ดับ”กาม ซึ่งเป็น“เหตุอริยสัจ”ต่างหาก
 แล้ว“ดบั”ขณะท่ีม“ีกามาวจรกะ” คือ ในสภาพมทีวาร ๕ 

สัมผัสเป็นไปอยู่หลัดๆ   
 และเม่ือ“ดับกาม”ได้แล้ว ก็ปฏิบติัต่อไปในขณะสัมผสั 

“ทวาร ๕ ภายนอก”อยู่เหมอืนปฏบัิต“ิดบักาม”นัน้แหละ แต่ตอนนี ้
มาก�าหนดรู้“อัตตา” ซึ่งเป็น“อัตตาหยาบ”  
 ในใจยังมี“กิเลสอัตตา”เป็น“อัตตทัตถสุข”(ความสุขในอัตตา) 

และ“อัตตกิลมถะ”ซึ่งเป็น“ความล�าบากในใจที่มีอัตตา”
 “อัตตกิลมถะ” บรรดาท่านผู้รู้แปลไว้ว่า การทรมานตน 
นั้นแหละ ซึ่งอาตมาเข้าใจค�าแปลนี้ อันหมายถึงเบื้องต้นที่ยังเป็น
โลกียภูมิ เยี่ยงเดียวกับที่ท่านให้ความหมายของ “ศีล” ว่า ส�ารวม
กาย-ส�ารวมวจี น่ันเอง ท่ียังเป็นแค่โลกียภูมิ ซ่ึงก็ต้องเป็นเช่น
น้ันก่อนอยู่แล้ว แต่ในสัจจะขั้นโลกุตรภูมิ ก็ต้องสาธยายกันเป็น 

ปรมัตถธรรมที่สัมมาทิฏฐิเข้าขั้นโลกุตรภูมิ  
 และท่ีจริงน้ันก็พูดมาตลอดเวลาแล้วว่า ธรรมะของพุทธ
นั้นเป็น“โลกุตระ” ไม่ใช่แค่“โลกียะ” ถ้าแค่โลกียภูมิ ศาสนาไหนๆ
ก็สอนกันอยู่แล้ว มากมายทั่วไป 
 ส�าหรับพุทธน้ัน ก็แบบของพุทธ มีเอกลักษณ์ของตนท่ี
เป็น“โลกุตรสัจจะ” ซึง่ อยูใ่นฐานะมี“คณุวเิศษ”(อุตตริมนสุสธรรม)อยู่
ศาสนาเดียวไม่เหมือนใคร
 ซึง่อาตมาม่ันใจในจุดน้ี ก็ขออนุญาตอาตมาสาธยายแบบน้ี
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กิเลสของคนผู้อวิชชาเบื้องต้น
ตั้งแต่ขั้นหยาบ

ไม่ใช่จะมีแต่“กามสุข”เท่านั้น 
กิเลส “อัตตา”

ขั้นหยาบก็มีซับซ้อนอยู่ด้วย
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เถิด ผูส้นใจแบบท่ีไม่เป็นอย่างท่ีอาตมาสาธยายก็มีออกถมถืด เลือก
ได้ตามประสงค์อยู่แล้ว ถ้าใครพอจะเห็นว่าแบบอาตมาน่าสนใจ ก็
เป็นอิสระของแต่ละท่านจะเลือกเอาได้ อาตมาก็ขอเป็นตัวเลือก
หนึ่งในหลายๆแบบแล้วกันนะ
 เอาละ... มาอธิบายกันต่อไป
 กิเลสของคนผู้อวิชชาเบื้องต้นต้ังแต่ขั้นหยาบ ไม่ใช่จะมี
แต่“กามสุข”เท่านั้น กิเลส “อัตตา”ขั้นหยาบก็มีซับซ้อนอยู่ด้วย 
 ดังน้ันจึงต้องเรียนรู้“อัตตทัตถสุข”ด้วย เพราะมนัเป็นทุกข์
เป็นสุขที่เกิดจากเหตุปัจจัยแตกต่างกัน
 ซึ่งในกิเลสข้ัน“กาม”ก็คือ กิเลสที่เก่ียวกับ“รสสุข” 
ที่ได้“สัมผัส”เสียดสีกับส่วนภายนอกแล้วเกิด“เสพรส” 
นั้นก็เป็น“กามคุณ ๕” เป็น“กามสุขัลลิกะ” สุขเสพรส 
 ส่วน“อัตตทัตถสุข”น้ันมันเป็นกิเลสในความเป็น“อัตตา” 
 ซึง่ก็มีกิเลสเก่ียวกับลาภ,ยศ,สรรเสริญ และสุขท่ีเป็น“อัตตา” อยูแ่ท้ 
หยาบ รุนแรง เลวร้าย เป็นได้เยี่ยงเดียวกัน แค่เหตุปัจจัยเท่านั้น
ที่ต่างกัน 
 และ“อัตตทัตถสุข”นี้มันเป็นการได้มาเป็น“ของตน” 
(อัตตนิยะ)แล้วเป็นสุข คือ การได้ลาภวตัถุข้าวของทรัพย์สินเงนิ
ทอง ได้ยศอ�านาจศักดิ์ต�าแหน่ง ได้สรรเสริญเยินยอยกย่อง 
ได้“วิมาน”หรือจินตนาการที่คนอ่ืนเสกสรรค์ปั้นข้ึนมา หรือ
ตนเสกสรรค์ปั้นขึ้นมาเอง
 เม่ือมันเป็น“รสสุข”มันก็เป็น“อัตตทัตถสุข” และถ้าไม่ได้มา
ให้แก่ตนสมใจก็ทุกข์ หรือมันเส่ือมไปก็ทุกข์ ซึง่เป็น“โลกียรส”อยูแ่ท้ 
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เป็นสุข เป็นทุกข์ 
 นี่คือ “อัตตทัตถสุข”(ความสุขในอัตตา) มันยังเป็นโลกีย์   
 ส่วน“อัตตกิลมถะ”(ความล�าบากในอัตตา)น้ันมันเป็น“รส”ท่ีจัด 

อยู่ในภูมิ“โลกุตระ” เป็น“รสทุกข์” ไม่ใช่“รสสุข” ผู้มีภูมิ“อนาคามี” 
ขึ้นไปจะเห็นอย่างเป็นจริงได้ (จบฉบับที่ ๒๙๑)

 อาตมาก�าลังอธิบายถึงเร่ืองของ“รสสุข” ซึง่เป็นเร่ือง
ลึกล�้าส�าคัญสูงสุดทีเดียวที่ยากมากที่จะท�าความเข้าใจว่า 
เป็นของเท็จ(อลิกะ)

 “สุขัลลิกะ” คือ “สุขเท็จ”(สุข + อลิกะ)

 “สุข”เป็นภาวะคู่กับ“ทุกข์” แท้ๆ
 ถ้ายังมี“สุข”อยู่ ก็ยังมี“ทุกข์”อยู่
 “สุข”โลกียะน่ีแหละท่ีอธิบายากมาก ท่ีจะท�าให้คนเข้าใจ- 
เห็นจริง ว่า มันเป็น“ความเท็จ,ความไม่จริง,การโกหก” ตามค�า
บาลีที่ว่า“อลิกะ”
 อย่าว่าไปถงึข้ัน อาตมาจะสาธยายสภาวธรรมข้ันปรมัตถ์น้ี 

ว่า มันเป็น“เท็จ”เลย แค่พยัญชนะที่ว่า“อลิกะ”นี้ แม้แต่อาตมา 
แยกศัพท์ เป็น“สุข” กับ“อลิกะ” ท่านผู้รูก้ว่็าอาตมาแยกศพัท์นอกรตี
แล้ว ไม่เป็นไปตามทีท่่านเรยีนรูก้นัมา อาตมากเ็ข้าใจ ในความจรงิน้ี 

แต่ก็จ�านนที่อาตมาเห็นแตกต่าง 
 ซึง่อาตมาก็ต้องขออภัยอย่างย่ิงจริงๆ ท่ีต้องขัดขนื และขอ
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ยืนยันว่า อาตมาไม่ได้ดื้อดันทุรังอะไร อาตมามีสภาวธรรมอย่างนี้
จริงๆ และเชื่อมั่นใน“ความจริง”นี้อย่างยิ่งด้วย 
 เพราะอาตมาปฏิบัติธรรมมาจริง แล้วอาตมาก็เกิดผล
ตาม“ความจริง”นี้ กระทั่งมี“ความจริงของปรมัตถธรรม”นี้ในตน
 และอาตมาก็ตรวจสอบตามหลักฐานท่ีมีพระไตรปิฏก จึงยิง่
มั่นใจว่า อาตมาไม่ได้ผิดเพี้ยนไป ไม่ได้ออกนอกรีต เพราะตรงตาม
ที่มีตรัสไว้ในพระไตรปิฎก 
 และพระไตรปิฎกท่ีใช้ตรวจสอบน้ีก็เป็นฉบับเดียวกันกับ
พุทธกระแสหลักท่านใช้เหมือนกัน เพียงแต่มีบ้างบางค�าบางความ
ท่ีในแนวลึก อันเป็นความจริงขั้นท่ีเห็นแตกต่างกันไปคนละรอบ 
คนละมิติเท่านั้น 
 เพราะบาลีบางค�าบางความมีหลายแง่หลายเชิงก็มี และที่
แตกต่างกันไปคนละขั้วก็มี ซึ่งเป็นแง่ที่หมุนรอบเชิงซ้อนขึ้นไปเป็น
ขั้นโลกุตรธรรม 
 ความหมายท่ีเป็นภาวะ“หมุนรอบเชิงซ้อน”(คัมภีราวภาส) 

น้ีแหละท่ีท่านผู้รู้ท้ังหลายกับอาตมาจะมีความเหน็ต่างกัน บางเร่ือง
กลับกันไปคนละขั้วเลย
 ซ่ึงอาตมาก็เหน็จริงได้ว่า เช่นท่านแปลค�า“อปุญญาภิ- 
สงัขาร” ว่า “การปรุงแต่งท่ีไม่เป็นบญุ จึงเป็นบาป” อย่างน้ีเป็นต้น
 มันต้องเป็นเช่นน้ันตามภูมิของผูรู้้ท่ีรู้และแสดงออกตามภูมิ
 หรือที่ท่านเห็นว่า “สัมมาสมาธิ”ของพระพุทธเจ้านั้น ก็คือ 
การนั่งหลับตาตัดความรับรู้ภายนอก เข้าไปรู้เพียงในภายในอยู่ใน
ภวังค์เท่านั้น แล้วก็ท�าให้จิตอยู่ในภาวะไร้นิวรณ์ ๕ ให้ได้ แล้วเรียก
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ภาวะน้ีว่า “สมาธิ” และหลงว่า น่ีคือ“สัมมาสมาธิ”ตามค�าสอน
พระพุทธเจ้าเอาด้วย 
 สมาธิอย่างที่ว่านี้ อาตมาก็เข้าใจ และท�าเป็น ท�าได้ ซึ่งไม่
เหมือน“สัมมาสมาธิ”ของพุทธ ทั้งวิธีปฏิบัติ และผลที่ได้
 สมาธิที่ไม่ใช่พุทธนั้น ปฏิบัติโดยหลับตาเข้าไปปฏิบัติอยู่ใน
ภายในจิต คือในภวังค(์อยู่ในองค์ของภพ)แล้วท�าให้นิวรณ์ ๕ หมดไป 
ไม่มีในจิตให้ได้ ซึง่วธิน้ีีก็ท�าได้ แต่เป็นกันท�าได้เฉพาะขณะกระท�าน้ัน 

เท่านัน้ มหีลากหลายวิธีมากมายแง่มมุทีท่�าให้เกิดการระงบันวิรณ์ ๕ ได้ 

 นี้คือ “สมาธิ”ที่ไม่ใช่แบบพุทธ เข้าใจกันเป็นสามัญ ท�ากัน
อยู่ทั่วไปในโลก
 เป้าหมายที่เหมือนกัน ท�า“ฌาน”ก็ดี“สมาธิ”ก็ดี ทั้งแบบที่
ไม่ใช่พุทธ-ทั้งแบบพุทธ  
 คือ ท�าให้“นิวรณ์ ๕” ไม่มีในจิต
 ในหลักธรรมของ“สัตตาวาส ๙” และ“วิญญาณฐิติ ๗” 
ข้อ ๒ ที่มีว่า “กายต่างกัน สัญญาอย่างเดียวกัน”  
 ความว่า “สัญญาอย่างเดียวกัน” น่ันแหละคือ ผู้ปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีการก�าหนดรู้หมายว่า“จะต้องท�าให้ใจไม่มีนิวรณ์ ๕” ก็เป็น 

การก�าหนดรู้หมายอย่างเดียวกันท้ังแบบพทุธ และท่ีไม่ใช่แบบพทุธ
 แม้“ผลส�าเร็จ”ของแบบพุทธกับแบบไม่ใช่พุทธ จะส�าเร็จ 
“ไม่มีนิวรณ์ ๕ ในจิต” ตาม“สัญญา”(การก�าหนดหมายรู้)อย่างเดียวกัน แต่ 
“องค์ประชุม”(ความเป็น“กาย”)ของรูปนาม อันมีขันธ์ ๕ ได้แก่ “รูป-
เวทนา-สญัญา-สงัขาร-วิญญาณ”ท้ังหลายท่ีผูบ้รรลผุลทัง้ ๒ แบบนัน้ 

จะมีภาวะแตกต่างกัน 
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 ซึ่งทั้ง“รูป”ที่ได้ ก็มีภาวะต่างกัน 
 “เวทนา”ที่ได้ ก็มีภาวะต่างกัน
 “สัญญา”เท่านั้นที่มีภาวะอย่างเดียวกัน
 “สังขาร”ที่ได้ ก็มีภาวะต่างกัน
 “วิญญาณ”ที่ได้ ก็มีภาวะต่างกัน 
 ดังน้ัน เม่ือรวมทุกขันธ์เข้าแล้วเป็นองค์รวมหรือเป็นองค์
ประชุมหรือเป็นองค์ประกอบของขันธ์ท้ัง ๕ คือ“กาย”ท่ีได้น้ัน 

ส่วนนี้แหละจะแตกต่างกัน
 แบบท่ีไม่ใช่พุทธจะได้“องค์รวม”(กาย) เป็นอย่างหน่ึง 
แตกต่างกัน แบบพุทธก็จะได้“องค์รวม”(กาย)เป็นอีกอย่างหนึ่ง
 ขยายความกันดูให้ละเอียดอีกที ว่า“องค์รวมหรือองค์
ประกอบ”ของขันธ์ ๕ ก็ดี ของรูปกับนามก็ดี เป็นอย่างไรกันแท้ 
 ใน“ขนัธ์ ๕”น้ัน มี“สัญญา”เท่าน้ันท่ีไม่ต่างกัน เพราะก�าหนด
หมายอย่างเดียวกันคือ หมายว่า ท�าใจในใจไม่ให้มีนิวรณ์ ๕   

 “สัญญา”ก็คือ อาการของใจนี่แหละ ที่มันท�างานท�าหน้าที่
การก�าหนดหมายรู้แล้ว ว่า เราได้“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ของเราจน
ภาวะในใจของเราในขณะน้ัน ก็ได้ท�าให้“นิวรณ์ ๕” ไม่มีในใจ ได้แล้ว 
ซึ่งอันนี้อย่างเดียวกันแล้ว 
 ทีน้ีในขณะท่ี“ใจ”ไม่มีลีลากิริยาของ“นิวรณ์ ๕”ปรากฏ
อาการใน“ใจ”บัดน้ันแล้วน่ันเอง เหตุปัจจัยต่างๆคือ“ขันธ์”อ่ืนๆ 
ท่ีมีร ่วมรวมกันเป็น“องค์ประกอบ” (กาย)กันอยู ่ของตนในตน 

ขณะน้ัน ส�าหรับการปฏิบัติตามแบบพุทธก็จะได้“องค์ประชุม”ท่ี
เรียกว่า“กาย”เป็นอย่างหนึ่ง 
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 ส่วนการปฏบิตัติามแบบทีไ่ม่ใช่พทุธกจ็ะได้“องค์ประชมุ”ที่
เรียกว่า “กาย” เป็นอีกอย่างหนึ่ง คือ ได้ภาวะ“องค์รวม”ต่างกัน
 มาท�าความชัดเจนในความเป็น“กาย”ท่ีหมายถึง องค์
รวม-องค์ประกอบ-องค์ประชุม ของ“ขนัธ์ ๕” หรือแท้ๆก็คอื หมวด
แห่งเจตสิกธรรม อันมี“เวทนา-สัญญา-สังขาร” นั่นเอง ซึ่งเป็นหมู่
ของ“นาม”ชัดๆ 
 เรามาไล่เรียง“ขันธ์ ๕”ไปทีละขันธ์ 
 “รูป”คือ ภาวะที่มีอยู่นั้นๆ ภาษาว่า มีรูป(รูปี) เช่น มีภาพ-มี
เสียง-มีกล่ิน-มีรส-มีเยน็ร้อนอ่อนแขง็(ภาพ-เสียง-กล่ิน-รส-เยน็ร้อนอ่อน

แข็งนี้แหละ เป็นภาวะที่จะให้คนผู้มีทวาร ๕ เมื่อสัมผัสแล้วรู้ภาวะนั้นได้) เมื่อ
ยังไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องมัน มันก็เป็นรูปานิ คือ เป็น“ภาวะที่มันม ี

มันเป็นอยู่ของมันทั้งหลาย”อย่างนั้น
 ทีนี้“มีรูป”(รูปี) และมีคนผู้มีตา-มีหู-มีจมูก-มีล้ิน-มี“องค์
ประกอบท้ังหลายต้ังแต่อวัยวะภายนอกซึ่งจะต้องมี“จิต”รวมอยู่
ด้วยเสมอ” เป็นส�าคัญ จึงจะชื่อว่า“กาย”
 อย่าเข้าใจผิดว่า“กาย”คอื ร่างภายนอกเท่าน้ัน ท่ีไม่เก่ียวกับ 

“จิต”เลยเชียวนะ 
 นั่น..มิจฉาทิฏฐิแท้ทีเดียว 
 เพราะ“กาย”หมายเอา หมู่กลุ่มของใจภายในเป็นส�าคัญ 
“ใจ”ท่ีเก่ียวกับภายนอกก็เรียกว่า“กาย” โดยเฉพาะท่ีเป็น“หมวดหมู่ 
ของเจตสิกแท้ๆ คือ องค์ประกอบของเวทนา-สัญญา-สังขาร ไม่ใช่
เน้นที่ภายนอกแต่เน้นภายใน นี่แหละคือ “กาย”
 ศึกษากันให้“สัมมาทิฏฐิ”เถิด
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 คนไทยเอาค�าว่า“กาย”ท่ีเป็นภาษาบาลีมาใช้จนผิดเพี้ยน
แล้ว ไปหมายถึงแค่“ร่าง”ภายนอก ไม่เก่ียวกับ“ใจ”เลยว่าคอื “กาย”
 นี่แหละคือประเด็นที่อาตมาเห็นว่า เป็นความเสียหายของ
พุทธธรรมอย่างมาก ที่ท�าให้ปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ไม่บรรลุมรรคผล
 เม่ือมี“รูป”ภายนอก คอื ภาวะท่ีมีอยูภ่ายนอกน้ันๆ ภาษาว่า 
มีรูป(รูปี) เช่น มีภาวะ-มีเสียง-มีกลิ่น-มีรส-มีเย็นร้อนอ่อนแข็ง
 ถ้าอวัยวะ ๕ ของเราได้สัมผัส“ภาวะ” น้ันเข้า “จิต”ของ
ผู้น้ันจึงจะ“รู้”(ชานโต) จึงจะ“เห็น”(ปัสสโต)ภาวะท้ังหลาย ท่ี“ถูกรู้” 
จึง“รู้-เห็น”ตามที่มีจริงเป็นจริงนั้นๆ(รูปานิ)

 จะเห็นภาวะของ“วิญญาณ”ที่เป็นสัตว์นรกหรือเทวดากัน
ได้นั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติโดยมีสัมผัสภายนอกอย่างนี้
 เม่ือมี“สัมผัส”แล้ววิญญาณสัตว์นรกวิญญาณเทวดาจึงจะ 
“เกิด”เป็นภาวะจริงให้เห็นได้หลัดๆโทนโท่ ด้วย“อธิปัญญาสิกขา”
กันจริงๆ
 พระองค์ไม่เคยทรงสอนให้เข้าไปเห็นไปรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
ความเป็น“สัตว์นรกหรือสัตว์เทวดา ท่ีเหน็กันขณะหลับตาเข้าสมาธิ
ในภายในภวงัค์ โดยไม่มีภายนอก แล้วก็เหน็สัตว์นรกหรือเหน็เทวดา
กันแบบนั้นเลย
 มีแต่อาจารย์ท่ีสอนนอกรีตพระพทุธเจ้าเท่าน้ัน ท่ีพากันสอน
ให้ผิดเพี้ยนจากพุทธไป 
 พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ศึกษาอย่างนั้นเลย แต่ทุกวัน
นี้สอนกันอยู่ทั่วไป
 ตรวจสอบจากพระไตรปิฎกกันดีๆเถิด



128 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

 ก�าหนดหมายความเป็นภาวะจริงของ“วญิญาณ”กันให้ชัดๆ 
การเหน็“วญิญาณ”ท่ีเป็น“ภาวะจริง”น้ันพระพทุธเจ้าทรงสอนเราให้
เหน็กันใน“กามภพ”มีตาหจูมูกล้ินกายรับรู้รับสัมผสัอยูพ่ร้อม จึงจะ
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“อธิปัญญาสิกขา”ที่สัมมาทิฏฐิ
 เพราะสัตว์นรกและสัตว์เทวดาน้ัน คือสัตว์ใน“กามภพ” 
นรกท่ีเป็นอบายน้ันอยู่ในกามภพ เทวดาก็เทวดาในกามาวจร ซ่ึง
จะเห็นสัตว์ท่ีมี“กามคุณ ๕”น่ีแหละของแท้ จึงต้องประกอบไป
ด้วย“ภาวะจริงท่ีมีตาหจูมูกล้ินกายนอกสัมผสั” แล้วเกิด“วญิญาณ” 
ที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกให้เห็น 
 ส่วนผู้ท่ีเห็นอะไรต่ออะไรในภวังค์“ในภายใน” ไม่มีสัมผัส
ภายนอกน้ัน ก็เป็นแค่ภาวะปรากฏข้ึนด้วย“สัญญา”ภายในจิต 
ซึ่งเป็น“ภาวะก�าหนดหมายได้จากความจ�า” หรือเป็นความจ�า
ได้จากภาวะท่ีเคยผ่านมาในอดีตจริงบ้าง หรือไม่ก็เป็น“ภาวะท่ี
ก�าหนดหมายสร้างขึ้นมาเองแแท้ๆแต่หลงว่าเป็นส่ิงท่ีเคยผ่านจาก
อดีต”บ้าง หรือเป็น“ของใหม่ที่จงใจปั้นขึ้นสร้างเอง เป็นภาวะที่ยัง
ไม่เกิด ยงัเป็นอนาคต อาจจะเกิดได้” ซึง่ท้ังหมดล้วนเป็นภาวะของ 
“สัญญา”เท่านั้นทั้งนั้น 
 ไม่ใช่“วิญญาณ”แต่อย่างใดเลย
 ถ้าเป็นปัจจุบัน“สัญญา”ก็จะท�าหน้าท่ีก�าหนดรู้ได้แต่ 
“อดีต”กับ “อนาคต”
 “วิญญาณ”นั้นจะเกิดเมื่อมี“ปัจจุบัน” 
 กล่าวคอื มี“กามาวจร”ภายนอก ตา-หู-จมูก-ล้ิน และสัมผัส
ภายนอก(โผฏฐัพพะ)เม่ือมี“สัมผสั”จาก“ปสาทรูป”กับ“โคจรรูป” จึงจะ
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เกิด“วญิญาณ” แล้ว“สัญญา”จึงจะก�าหนดภายในรู้จาก“วิญญาณ” 
อันเป็น“กายวิญญาณ”อีกที 
 “กายวิญญาณ”นั้น คือ ความรู้ในองค์ประกอบของรูปและ
นาม ซึ่งมี“ตา”อันประกอบด้วยประสาท(ปสาทรูป) เม่ือได้กระทบ
สัมผัสกับ“รูปหรือภาพ”เข้า(โคจรรูปหรือวสิยัรูป) จึงจะเกิด“วญิญาณ” 
เรียกว่า จักขุวิญญาณ 

 อันมี“ตา”เป็น“เหตุ” และมี“รูปหรือภาวะกระทบทางตา
(ภาพ)”เป็น“ปัจจัย” สัมผัสกันเข้าจึงเกิด“วิญญาณ” 
 “วิญญาณ” เกิดขึ้นมาได้ต้องมีเหตุ-มีปัจจัย อย่างนี้ ไม่ใช่
เกิดในท่ีไหนๆ หรือล่องลอยอยู่ในภพในแดนใดๆ เป็นอันขาด 
ท�าการศึกษากันดีๆ พระพุทธเจ้าตรัสบริภาษ ภิกษุสาติผู้เข้าใจ 
“วิญญาณ”ผิดเพี้ยนไปมียืนยันในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๒ ข้อ ๔๔๐-
๔๔๓  พระพุทธวจนะคือ “วิญญาณ”อาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้น 
ความเกิดแห่ง“วิญญาณ” เว้นจากปัจจัย มิได้ม ี    

 “วิญญาณ”ไม่มีในที่ไหนๆ มีที่คนเป็นนี้
 นอกจากจะเกิดเม่ือมีี“ปัจจัยประชุมกัน”พร้อมด้วย“รูปและ
นาม”(กาย) เช่น มี“ตา”(คอืปสาทรูป)กับ“รูป”(คอืโคจรรูป)แล้วมี“เวทนา-
สัญญา-เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ”(คือนาม ๕)เป็นปัจจัยในการประชุม
กัน เม่ือ“สัมผสั”กันพร้อม“รูปกับนาม”เข้าก็จะเกิด“วญิญาณ” ช่ือว่า 
จักขุวิญญาณ เป็นต้น
 โสตวิญญาณ(ความรู้ได้จากหูสัมผัสเสียง) ก็นัยะเยี่ยงเดียวกัน 

เกิดขึ้นเพราะมี“หูกับเสียง”สัมผัสกันเข้า จึงเกิด“วิญญาณ”ทางหู 
 ฆานวิญญาณ(ความรูไ้ด้จากจมูกสมัผสักลิน่) กดี็  -ชวิหาวิญญาณ
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(ความรู้ในจากลิ้นสัมผัสรส)ก็ดี -มโนวิญญาณ(ความรู้ได้จากกายภายนอก

สมัผสัใจ)กดี็นยัะเย่ียงเดียวกนั เกดิข้ึนเพราะมี“ปสาทะ ๕ กบั โคจระ ๕” 
สัมผัสกัน จึงจะเกิด“วิญญาณ”ตามปัจจัยแต่ละทวารนั้นๆ
 ถ้ามีแต่“รูป”ไม่มี“นาม” เช่น “ตา”ไม่มี“ประสาท”[ไม่มปีสาท

รูปหรือมีประสาทแต่ประสาทไม่มี“ความรู้สึก”(ไม่มีโคจร)หรือไม่มีวิสัย] แม้จะ 
“สัมผัส”กันอย่างไร ก็ไม่เกิด“วิญญาณ”
 หรือมีแต่“หู”ไม่มี“นาม” ฯลฯ  ทุกคู่ของ“ปสาทรูปกับ 

โคจรรูป”ก็ล้วนไม่เกิด“วิญญาณ” เยี่ยงเดียวกัน 
 ดังนั้น เมื่อ“สัมผัส”ใดเกิด“วิญญาณ” ในวิญญาณของคน
ทุกคนท่ีมี“เวทนา”(ซ่ึงจะเกิดเป็นสุขก็ได้หรือทุกข์ก็ได้หรือไม่สุขไม่ทุกข์คือ

เฉยๆก็ได้) -มี“สัญญา”(ถ้าอวชิชาก็จะก�าหนดหมายไปตามตณัหาหรืออปุาทาน 

ที่ตนมี) -มี“เจตนา”(ถ้าอวิชชาก็จะมุ่งหมายไปตามตัณหาหรืออุปาทาน) 

 ถ้าผู้ใดท่ีอวิชชา“ใจในใจ”(มนสิ)ก็จะมีการ“สังขาร”ไปตาม
อ�านาจของ“กิเลส” จึงเป็น“การท�าใจในใจท่ีไม่สามารถจัดการกับ
ใจตนด้วยวิชชาได้” เรียกว่า “อโยนิโสมนสิการ”
 แต่ถ้าผู้ใดมี“วิชชา”(ตามฐานะแห่งบารมีของแต่ละคน) ผู้นั้น 

ก็จะ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)ด้วย“อภิสังขาร”(การจัดการกับใจตนตาม

วชิชาเท่าทีต่นมี)ตามอ�านาจของ“ภูมิธรรม”แต่ละคน จึงเป็น“การท�าใจ 
ในใจ”(มนสิการ)ท่ีสามารถจัดการกับใจตนด้วย“วิชชา”เรียกว่า 
“โยนิโสมนสิการ”ไปตามฐานะ แต่ละขั้นเป็นล�าดับๆ    
 น่ีคือ ความเป็น“วิญญาณ”ท่ีศาสนาพุทธเรียนตามท่ี
พระพุทธเจ้าทรงสอน
 แต่ทุกวันนี้ พุทธศาสนาในเมืองไทย มีความเข้าใจเรื่อง 
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“วิญญาณ” เป็นอย่างที่ภิกษุสาติเข้าใจกันแทบทั้งนั้น เช่ือ
วิญญาณคือตัวตนลอยในอากาศ พทุธกระแสหลกัทีม่อิีทธพิลสูง
ยิ่งต่อ“ความเชื่อ”ในประเทศไทย 

 แม้นักปฏิบัติท่ีเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ เพ่ือไปนิพพาน 
ก็ล้วนเข้าใจกันว่า“วญิญาณ”คอื ส่ิงท่ีล่องลอยออกจากร่างของเรา 
วิญญาณนอกตัว เมื่อเราตายไปเท่านั้น 
 ไม่ได้มาเห็นความส�าคัญในความเป็น“วิญญาณ”ในตนท่ี 

มันเกิดในปัจจุบันขณะ ทุก“สัมผัส”ของ“รูป“กับ“นาม”อันเรามีเรา
เป็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้ แล้วเห็นวิญญาณตัวนี้
 และผู้เป็นพุทธจะต้องมีความรู้จัดการปรับปรุง(อภิสังขาร) 

“วิญญาณ”ของตนน้ีให้มันพัฒนาขึน้ให้ได้ตามความรู้ทางศาสนาพทุธ 
ที่มีทฤษฎีอันวิเศษเป็น“ปรมัตถสัจจะ”
 แต่น่าเสียดายจริงๆ ที่พุทธกระแสหลัก และชาวพุทธส่วน
ใหญ่มิจฉาทิฏฐิ ไม่ได้ความรู้ ไม่เกิดความรู้ ไม่สัมมาทิฏฐิจึงไม่
สามารถจัดการ “วิญญาณ” เพื่อใช้กับชีวิตประจ�าวัน 
 เพราะไปเข้าใจว่า “วญิญาณ”น้ัน คอื “ธาตุรู้” ท่ีมันจะล่องลอย 

ออกไปจากตัวเราเมื่อตอนตายโน่น ไม่ศึกษาวิญญาณปัจจุบัน
 ไม่เห็นความส�าคัญที่จะเรียนรู้มากกว่านี้   
 แทนท่ีเมืองไทยเมืองพทุธ จะเข้าใจกนัท่ัวไปในชาวพุทธไทย
ถ้วนท่ัวว่า “วิญญาณ”นี่แหละคือ ตัวส�าคัญท่ีคนจะต้องรู้จักให้ได้ 
และจัดการ(อภิสังขาร)กับ“วิญญาณ”ของตนในปัจจุบันนี้ให้มัน
พัฒนาขึ้นไปให้ด ี

 เพราะ“วญิญาณ”ของคนน้ีเองท่ีเป็น“มโนปพุพงัคมา ธัมมา” 
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เป็นตัวท่ีเป็น“เหตุ” หลักส�าคัญน�าพาชีวิตของเราด�าเนินไปอยู่ 
ทุกลมหายใจเข้าออกแท้ๆ ที่ส�าคัญที่สุดของชีวิต
 ถ้าไม่เรียนรู้เร่ือง“วญิญาณ” ไม่ปฏิบติักับ“วญิญาณ” ท่ีบางที 

ก็เรียกว่า“จิต” บางทีก็เรียกว่า“มโน”นี้ ให้สัมมาทิฏฐิ ก็ไม่มี“ความ
เจริญ”จริง ท่ีเรียกว่า“อาริยะ”หรือ“อริยะ” หรือแม้แต่“อารยะ” 
ได้แน่นอน
 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีมี“ปรมัตถธรรม” เป็นโลกุตระ 
เป็น“อาริยะที่แท้จริง แต่เจริญจริงแท้เป็นสัจจะ ยั่งยืนไม่ได้หรอก 
ถ้าศาสนาพทุธท่ีเป็นอิสระเสรียิง่น้ี ไม่มีความรู้ท่ีเป็น“ปรมัตถธรรม” 
 ไม่มีความรู ้ ท่ีเป็น“ปรมัตถธรรม”น้ัน หมายความว่า 
ไม่สามารถเรียนรู้กันจนเหน็จริงว่า “จิตวญิญาณ”น้ีแหละส�าคญัมาก 
ทีต่อ้งเอาใจใสป่รบัปรุง ระมดัระวัง พฒันา“จิตวิญญาณ”ใหย้ิ่งกว่า 
ไปมัวพัฒนาเพียงภายนอกกันเผินๆ จนเป็นสังคมไทยท่ีเต็มไป
ด้วย“มารยา” แล้วหลงเรียกกันว่า เต็มไปด้วย“มารยาท”
 พยายามเรียนรู้ความเป็น“วิญญาณ”ให้“สัมมาทิฏฐิ”กันเถิด 
ไม่เช่นนั้น ปฏิบัติธรรมไม่มีวันบรรลุผล ที่เป็น“สัมมาผล”กันได้แน่ 
ขอยืนยัน 
 ที่พูดนี้ไม่ใช่พูดพล่อย หรือพูดอวดดี หลงตัวเองอะไร ไม่ใช่
เกิดความกดดันใจแต่อย่างใด แต่เป็นความจริงใจท่ีต้ังใจส�าทับว่า 
เพราะยังมิจฉาทิฏฐิค�าว่า“วิญญาณ”เป็น“เทวนิยม”กัน ท่ีท�าให้
ศาสนาพุทธเป็นไปอย่างไร้“สัมมาผล”ที่เป็นให้เห็นอยู่ในไทยจริง
 “ผล”ของศาสนาท่ีมีในสังคมจึงมีได้กันแค่ท่ีเหน็ๆกัน ก็เหน็ๆ 
เป็นๆในปัจจุบันนี้ อย่างที่เป็นอยู่กันจริงๆ คือ ไม่มีมรรคผล ที่เป็น 
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“สัมมาทิฏฐิ”กันเลย ในพุทธกระแสหลัก และในชาวพุทธทั้งหลาย
ทั่วไป แม้แค่ความเข้าใจหรือการปฏิบัติกับความเป็น“วิญญาณ”
 สังคมไทยท้ังสังคมจึงทุกข์ร้อนเต็มไปด้วยอบายมุขท่ีเฟ่ืองฟ ู

เพราะอวิชชา ไม่รู้ว่า อย่างไร-อะไร คืออบายมุข ทั้งๆที่มันเต็มไป
ด้วยอบายมุขกันทุกแขนงพฤติกรรมคนไทย 
 การเมืองอันคือกิจบริหารบ้านเมืองก็จมอยู่ในหล่มเหว
อบายท่ีเหลวแหลกส้ินดี กันเห็นๆ เพราะคุณธรรมไม่มี ไม่ใช่ไม่มี
คนเก่ง คนเก่งมีมาก แต่ไม่มีคนมีคุณธรรม
 เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ คนนับถือพุทธ ๙๕ % คิดดูซ ิ

แล้วมิจฉาทฏิฐิกันอยู่อย่างนี ้สังคมจะไม่เกิด“ผล”อย่างทีเ่ป็น
กันก็ผิดไปล่ะ
 เพราะทุกอย่างที่เกิด ย่อมมาแต่“เหตุ”
 เมื่อ“เหตุ”มิจฉา “ผล”ย่อมมิจฉา 
 ที่อาตมาพูดนี้ ไม่ขอเถียงกับใครนะ
 เพระรู้ว่า แพ้ เถียงไม่ได้ เถียงไม่ขึ้น เถียงสู้ไม่ได้ เถียงไป
ก็เสียเวลาเปล่า
 เรามาอธิบายเนื้อธรรมะกันต่อไปดีกว่า
 ได้อธิบายถึงความเป็น“วิญญาณ”มาแล้ว พอสมควร ทีนี้ก็
มารู้ความเป็น“สัญญา”กัน  
 ในความเป็น“สัญญา”นั้น “สัญญา”จะท�าหน้าที่ ก�าหนดรู้
จาก“วิญญาณ”อีกที
 นี่เป็นประเด็นส�าคัญที่จะต้องเข้าใจให้ดี 
 “ได้อธบิายไปแล้วว่า “วิญญาณ”จะเกิดมาให้เราได้รู้ได้เหน็
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ในทุก“ผัสสะ”ที่มี 
 เม่ือ“ตา”กระทบ“รูป” “วญิญาณ”ก็เกิด เป็น“จักขวุญิญาณ” 
 เม่ือมีวญิญาณเกิดขึน้ในใจ สัญญาจึงจะได้ท�าหน้าท่ีก�าหนด
รู้จากวิญญาณอีกทีหน่ึง พอก�าหนดรู้ขึ้นมาได้ก็เป็น“รูปสัญญา” 
(ความรู้ได้ว่าเป็นรูปหรือภาพ) หรือเม่ือก�าหนดรู้จาก“โสตวิญญาณ” 
ก็เป็น“สัททสัญญา”(ความรู้ได้ว่าเป็นเสียง) หรือจาก“ฆานวิญญาณ” 
ก็เป็น“คันธสัญญา”(ความรู้ได้ว่าเป็นกลิ่น) 

 จาก“ชิวหาวิญญาณ”ก็เป็น“รสสัญญา” (ความรู้ได้ว่าเป็นรส) 

จาก“กายวิญญาณ”ก็เป็น“โผฏฐัพพสัญญา”(ความรู้ได้ว่าเป็นสัมผัส 

เสียดสีทางภายนอกทั้งหลายทั้งตาหูจมูกลิ้นด้วย)

 “โผฏฐัพพสัญญา”น้ัน เป็นการก�าหนดรู้จากการสัมผัส
ภายนอกทั้งหลายทั้งหมด
 พอมีการสัมผัสรู้หรือก�าหนดรู้กันในภายในใจ วิญญาณก็
เปลี่ยนหน้าที่  เป็น มโน คือ “มโนวิญญาณ”ท�างานรับช่วง จึงเป็น
ความรู้ที่ธาตุรู้ลึกเข้าไปข้างในขั้นปลาย ว่า “มโนวิญญาณ”กันเลย 
เพราะมันเป็นหน้าท่ี“รู้ตนครบพร้อมท่ีสุด หมดเต็มกรอบท่ีเป็นอยู่
ภายในขณะนั้น” จึงเรียกว่า “มโนสัญญา”
 ดังนัน้ เม่ือมี“จุติ”หรือมีการเคล่ือนตัวข้ึนเม่ือใด กล่าว
คือ จิตที่ทรงสภาพนิ่งๆ เราเรียกว่า“ธรรม” เมื่อ“ธรรม”เริ่ม
มีอาการเคล่ือนไหวข้ึนจากภาวะที“่ทรงสภาพน่ิง”จึงจะเกิดมี 

“อายตนะ ๒”ขึ้นมา
 ถ้าไม่มี“การเคล่ือน”ของใจ ใจอยูน่ิ่งๆ กายอยูน่ิ่งๆ วจีอยูน่ิ่งๆ 
“อายตนะ”ก็ไม่เกิด 
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 ในขณะที่มีภาวะเพียงภายในใจเฉพาะเช่นนี้ ไม่มีภายนอก
เกี่ยวด้วยเลย จึงใช้ภาษาเรียก“ธาตุรู้”ขณะนี้ว่า“มโน”หรือ“มน” 
 ดังน้ัน “ธาตุรู้”ท่ีถูกรู้ตัวน้ี จึงเป็น“มโนวิญญาณ”แล้ว 
“จิต”ไม่ต้องแบ่งส่วนใดออกมาท�างานก�าหนดรู้แล้ว เพราะภาวะนี้
เป็น“องค์รวม”ของ“ธาตุรู้”ท่ีเกิดเต็มตัวแล้ว เป็น“กายวิญญาณ” 
ภายในโดยเฉพาะนั่นเอง
 เป็น“สักกาย”(องค์ประกอบเป็นตน,องค์รวมของตน,กายของตน)

หรือเป็น“สก”(ของตน)แท้ๆแล้ว
 “วญิญาณ”ก็คอืองค์ประกอบของเหตุปัจจัย “สัญญา”ก็คอื
องค์ประกอบของเหตุปัจจัย ต่างกันท่ีนัยส�าคญั ถ้าใครยดึว่าเป็นตน 
เป็นของตน ก็ยึดเอาเหตุปัจจัยด้วยโง่ทั้งนั้น 
 จริงๆน้ัน วญิญาณกดี็ สัญญากดี็ มันเกิดตามเหตุปัจจัย ถ้า
ไม่มีเหตุปัจจัย ก็ไม่มีอะไรเกิด เม่ือไม่มีอะไรเกิดอะไรขึน้มา แล้วคณุ
จะเอาอะไรมา“รู้” มาศึกษาปฏิบัติ  
 ส่วนความแตกต่างกันของ“วญิญาณ” กับ“สัญญา”นัน้ 
ก็ศึกษากันอีกนิดว่า มีอย่างไร
 สรุปคือ “วิญญาณ”เป็น“ธาตุรู้”ท่ีเกิดท่ีเป็นอยู ่พร้อม
ด้วย“องค์ประกอบหรือองค์ประชุม”ของภาวะต่างๆครบพร้อม
ตามกรอบ ท่ีก�าหนด ถ้ากรอบน้ันมีภายนอกอยู่ ก็เป็น“กามภพ” 
ก็ต้องนับเอาภายนอกเป็นองค์ประกอบด้วย แต่ถ้ากรอบน้ันไม่เกีย่ว
กับภายนอกไปนับเอาแต่ภายใน ก็เป็นกรอบภายในระดับ“รูปภพ” 
สัดส่วนหนึ่ง ถ้าระดับ“อรูปภพ” ก็เล็กลงลึกเข้าไปอีกสัดส่วนหนึ่ง
 ส่วน“สัญญา”น้ันท�าหน้าท่ีก�าหนดรู้“นามธรรม”ท้ังหลาย 
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อีกทีไม่ใช่หน้าท่ีจะไปรู้ภายนอกได้เอง ต้องรู้จาก“สัมผัส”ของ 
“โผฏฐัพพะ” ซึ่งสัมผัสจากภายนอกมาให้รู้“สัญญา”จึงจะรู้ได้จาก 
“นามธรรม” “วญิญาณ”ต่างจาก“สัญญา”ท่ีรูจ้ากภายนอกได้เองทันที 

 ส่วน“สัญญา”รู้ภายนอกเองไม่ได้ จะต้องรู้จาก “วญิญาณ” 
อีกที “สัญญา”เข้าไปรู้ภายในเองได้ตลอด เช่น รู้“เวทนา”เองได ้

แม้“สัญญา”เองก็เข ้าไปรู ้“สัญญา”ของตนเองได้ เข ้าไปรู ้
“เจตนา”เองได้ เข้าไปรู้“ผัสสะ”เองได้ เข้าไปรู้“มนสิการ”เองได้
 หรือเร่ิมต้นก�าหนดรู้เอาจาก“ปสาทรูปกับโคจรรูป”สัมผัส
กันขึ้นเมื่อใด เกิด“ภาวรูป” ภายใน อันเกี่ยวข้องมาจากภายนอก
ก็เป็น“วิญญาณ” “สัญญา”จึงจะเริ่มท�าหน้าที่ก�าหนดรู้ได้ ต่อเมื่อม ี

“กายวิญญาณ”(ถ้าไม่มีองค์ประชุมของเหตุปัจจัย วิญญาณเดี่ยวๆก็มีไม่ได้ 

แม้“มโนวิญญาณ”ก็ต้องมี“มน”กับ“ธรรม”จึงจะสามารถรู้) 

 หรือมี“รูปกาย”ขึ้นมาเม่ือใด “สัญญา”จึงจะก�าหนดรู้จาก 

“องค์ประชุมของรูป”[อย่างงล่ะว่า ไม่มี“นาม” ก็“กาย”นั่นเองที่เป็น“นาม” 

อยู่ในตัวแล้ว เรามี“สัญญา”คือ“นาม”เป็นปัจจัยร่วมอยู่นะ] ยิ่งก�าหนดรู้
จาก“องค์ประชุมของนาม”ท้ังหลายน่ีแหละยาก “นาม”ท่ีถูกรู้ก็
เรียกว่า“นามรูป” 
 คนผู้ใด ถ้า“สัญญา”ไม่ท�าหน้าที่ ไม่ว่า กับภายนอก หรือ
กับภายใน คนผู้นั้นก็จะไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยในขณะนั้นๆ    
 สัญญา กับ วิญญาณ นั้นต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง 
ต้องศึกษาให้ชัดๆ อย่าสับสน 

 “สัญญา”เป็น“เจตสิก”ก�าหนดหมายรู้กันอยู ่ในภายใน 
เช่น ท�าหน้าท่ีก�าหนดรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“นามกาย” ได้แก่ 
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เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ เป็นต้น แม้จะก�าหนดรู้ส่วนท่ี
เก่ียวกับภายนอกท่ีเรียกว่า“รูปกาย” ก็ก�าหนดรู้จาก“วิญญาณ” 
ท่ีเป ็นตัวเกิดจาก“การสัมผัสแล้วเกิดวิญญาณ”อีกที ไม ่ใช  ่

“สัญญา”ไปท�าหน้าท่ีรู้“มหาภูตรูป ๔”(ดนิ,น�า้,ไฟ,ลม) หรือ“โคจรรูป ๕” 
(รูป,เสียง, กลิ่น,รส,โผฏฐัพพะ)เอาเองโดยตรงได้เลย 
 ดังนัน้ จึงต้องเรียนรู้“วญิญาณ”ไปต้ังแต่หยาบกระทบ
ภายนอกไปหาละเอียดในภายในตามล�าดับ จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้
จริงความเป็น“วญิญาณ”ทีต้่องมี“เหตุ”มี“ปัจจัย” จึงจะเกิดได้ 
“วญิญาณ”ไม่มีเอง หากไม่มี“เหตุปัจจัย” แม้ทีสุ่ดจะเป็น“ธาตุ
รู ้”ภายในสุดข้ัน“มโนวิญญาณ” ก็ต้องมี“อายตนะ ๒” 
คือ “มนายตนะกับ ธรรมายตนะ”เป็นเหตุปัจจัยกันจึงจะเกิด 

“วิญญาณ”ได้ เดี่ยวๆเกิดไม่ได้  
 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดย่ิงกว่าชัด ว่า “วิญญาณอาศัย
ปัจจัยประชุมกันเกิดขึน้ ความเกิดแห่งวิญญาณ เว้นปัจจัย มไิด้ม”ี  
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๒ ข้อ ๒๔๐ เป็นต้นไป)

 ชัดเจนนะว่า “วิญญาณ”น้ันเป็น“จิต” ก�าหนดหมายรู้กัน
ด้วยการสัมผัสภายนอกแล้วเกิด“วิญญาณ”ท่ีเป็นการรู้จักรู้แจ้งรู้
จริงสดๆ ไม่ใช่“ธาตุรู้”ท่ีล่องลอยอิสระอยูไ่หนต่อไหน แต่เป็น“ธาตุรู้” 
ท่ีเป็น“ภาวะจะเกิดต้องมีองค์ประกอบ ต้ังแต่ ๒ ภาวะมีปัจจัยเสมอ” 
ตามพระพุทธวจนะ 
 ไม่ใช่เหน็“วญิญาณ”ใน“สมาธ”ิท่ีหลับตาอยูใ่นภวังค์เท่าน้ัน 
ผุดเกิดขึ้นมาอย่างอิสระ ไม่ใช่เกิดอย่างมีเหตุมีปัจจัยร่วมกัน น่ัน
มันเป็นเพียงภาวะท่ีรู้ขั้นเรียกกันว่า “สัญญา” ท่ีก�าหนดรู้เอาจาก 
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“ความจ�า”(สัญญา) หรือไม่ก็ปั้นหรือเนรมิตขึ้นมาเองลอยๆ ซึ่งไม่มี
เหตไุม่มปัีจจยัร่วมกนั เป็นเหตเุป็นปัจจยักนั จงึเกดิเป็น“วญิญาณ” 
ตามที่พระพุทธเจ้าตรัส
 เช่น “วิญญาณ”เกิดจากการสัมผัสทาง“ตา”กระทบ“รูป” 
หรือ“หู”กระทบ“เสียง” ฯลฯ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ข้อ ๑๖๑) เป็นต้น 

 โดยเฉพาะ“วิญญาณ”น่ีแหละท่ีมันเป็น“ผี”เป็น“เทวดา” 
หลอกคนเป็นๆกันอยู่ เต็มโลก ถ้าสัมมาทิฏฐิแล้ว ก็จะ“เห็นผี- 
เห็นเทวดา”กันสดๆ ในขณะลืมตามีชีวิตปกตินี้ทีเดียว เป็น“ภาวะ
จริง”แท้ๆที่จะรู้แจ้ง“สัตว์ทางจิตวิญญาณ”ได้ในชีวิตเป็นๆ
 จึงจะ“พ้นสังโยชน์ ๑๐” พ้นความเป็นสัตว์ใน“สัตตาวาส ๙” 
สัมบูรณ์หมดครบตาม“วิโมกข์ ๘”ที่สัมผัสด้วย“กาย” มี“กายสักขี” 
ยืนยันอยู่โทนโท่หลัดๆ ปัจจุบันนี้เลย
 ถ้าไม่มีความรู้ตามท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอนเท่าท่ีสาธยายมา 
ก็จะถูกหลอก ซึง่หลอกกันในขณะท่ีภายนอกมีตาหจูมูกล้ินท่ีเป็นองค์
ประกอบกันอยูน่ี่แหละ ตาก็สัมผสัเหน็“เหตุ”คอื“รูป”ภายนอกท่ีมัน
ท�าให้เกิด“วญิญาณผี”ขึน้ภายในใจตนเอง แต่คนผูน้ั้นไม่รู้จักรู้แจ้งรู้
จริงในความเป็น“วญิญาณผ”ีน้ันในตนเองอย่างสัมมาทิฏฐิ แถมตก
เป็นทาส“ผี”เสียอีก จึงถูกผีนั้นหลอกตน หลอกผู้อื่นกันอยู่ทุกเมื่อ
เชื่อวัน ก็เพราะ“มิจฉาทิฏฐิ”ในความเป็น“วิญญาณ” 
 ไปมัวงมอยูแ่ต่กับ“วญิญาณ”ในภวงัค์ ใน“สมาธิ”ท่ีไม่เก่ียว
กับชีวิตจริงที่มีทวาร ๕ 
 ต้องมี..ตาหูจมูกล้ิน“กาย”ท่ีเป็นองค์ประกอบกันอยู ่
น่ีแหละ “ตา”ก็สัมผัสเห็น“เหตุ”คือ“รูป”ภายนอกท่ีท�าให้เกิด 
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“วญิญาณ”ข้ึนภายในใจตน แล้วมันก็เป็น“เทวดา” หรือเป็น“ผ”ี ซึง่
เป็น“วญิญาณ”ในใจแท้ ผู้ยงั“โง่” ยงั“อวชิชา” หรือยงั“มิจฉาทิฏฐิ” 
ก็ไม่รู้มันได้
 “วิญญาณเทวดา”ก็หลอกคนอยู่ทุกเม่ือเช่ือวัน หูก็สัมผัส
เสียง... จมูกก็สัมผัสกลิ่น... ลิ้นก็สัมผัสรส... องค์ประกอบภายนอก
ท้ังหมดก็สัมผัสดินน�้าไฟลมอยู่มีภายนอกอยู่ครบน่ีเอง ท่ีมันเกิด 

“วิญญาณผ”ีเกดิ“วิญญาณเทวดา”หลอกตวัเอง หลอกผูอ่ื้นร้ายกาจนัก
 เมื่อมีสัมผัสภายนอกอยู่นี้แหละ มันมี“วิญญาณ”เกิดอยู่ใน
จิตเรา ซึ่งเป็น“วิญญาณผี-วิญญาณเทวดา”ก็ใช้“อธิปัญญาสิกขา”
อ่านรู้ในขณะท่ีมันมีภาวะเกิดอยู่หลัดๆจริงๆน้ีให้ได้ จึงจะยืนยัน 

“สัจจภาวะ”อยู่โทนโท่
 เหน็ของจริง รู้จักรู้แจ้งรู้ผจีริง-เทวดาจริง ซึง่ไม่มี“รูปร่าง” 
(สรีระ)หรอก มีญาณเห็น“อาการ”มันได้ เราก�าหนด“นิมิต”ที่มันมี
นั้นรู้ได้ด้วยตน วิญญาณผี ต่างกันกับวิญญาณเทวดาอย่างไร มันม ี

“ความต่างกัน”(ลิงคะ) ฟังท่ีอาตมาอธิบายสู่ฟัง(อุเทศ)น้ีดีๆให้เข้าใจ 
แล้วเอาไปฝึกศึกษาเรียนรู้“วิญญาณผี-วิญญาณเทวดา”กันให้เห็น
แท้เห็นจริง ในขณะที่มี“สัมผัส”กันอยู่หลัดๆนี้ นี่ผี-เทวดาแท้
 พระพุทธเจ้าตรัสถึงการจะรู้“นามรูป”ได้ต้องรู้ด้วย“อาการ-
ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐) ไม่ใช่รู้ด้วย“รูปร่าง” 
ที่เป็นสรีระ หรือมีโครงมีร่างมีโฉม ที่ไปหลงเห็นกันเป็นแค่สัญญา 
ซึ่งไม่ใช่วิญญาณ
 “วิญญาณ”ไม่มีรูปโฉม ไม่มีร่างเป็นรูปอะไรเลย แต่เห็น
เป็น“อาการ-กิริยาของจิต”
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พุทธนั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
ทั้งที่เป็นการรู้รอบ

อยู่พร้อมทั้งภายนอกภายใน
มีดินน�้าไฟลม

หรือรูปเสียงกลิ่นรส
ภาวะภายนอกที่จะให้สัมผัส
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 “ผี”ก็ไม่มี“โครร่าง” “เทวดา”ก็ไม่มี“โครงร่าง”ที่เห็น
เหมือนตาภายนอกกระทบ“รูป”ภายนอกทีค่นเห็นๆกัน มีก็แค่ 
“อาการ” ไหวให้รู้(วญิญติั)ส่ือให้รู้ได้เท่าน้ัน มีอาการแห่งกิริยา 
ของ“นาม”หรือของ“อรูป”
 ท�าความเข้าใจให้ชัดๆ แม่นๆ คมๆ ดีๆ   
 ส�าหรับแบบพุทธน้ันรู้จักรู้แจ้งรู้จริงท้ังท่ีเป็นการรู้รอบอยู่
พร้อมท้ังภายนอกภายในมีดินน�้าไฟลม หรือรูปเสียงกล่ินรสภาวะ
ภายนอกท่ีจะให้สัมผัส และมีตาหูจมูกล้ินอวัยวะท่ีสัมผัสภายนอก
ทั้งหลาย เป็นองค์รวม (จบฉบับที่ ๒๙๒)

 เราก�าลังอธิบายถึง ความเป็น“ผี” เป็น“เทวดา”กันให ้

“สัมมาทิฏฐิ”ตรงตามพทุธศาสนาท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอน ซึง่หมายถงึ 
“วิญญาณ”แท้ๆที่เป็น“ปรมัตถธรรม”ชัดๆ 
 ชาวพุทธไทยทุกวันน้ีได้พากันเข้าใจในเร่ือง“วิญญาณ”ไป
เหน็เหมือน“เทวนิยม”เหน็ผิดเกือบหมดแล้ว กลายเป็นความรู้-เป็น
ความเห็นเช่นเดียวกับชาว“เทวนิยม”ท่ีเห็น“วิญญาณ”มีรูปร่าง
(สรีระ) มีตัวตน(อัตตา) ซึ่งผิดไปจากพระพุทธเจ้าทรงสอนเสียแล้ว
 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่า “มโน”น้ัน“อสรีระ”(ไม่มี“รูปร่าง”) 

เช่น ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๑๓ ก็มียืนยันอยู่ให้ศึกษา
 “วญิญาณ”น้ัน“อนิทัสสนัง(เหน็ไม่ได้)-อนันตัง(ไม่มกีรอบขอบเขต

จงึไม่มรูีปร่างให้เหน็)-สัพพโตปภัง”(กระจายอยูท่ัว่ไปเหมอืนแสงสว่าง) ก็ตรัส
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ไว้มีในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๕๐ 
 แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสว่า มโนน้ัน“อสรีรัง” แต่ก็ยัง 
มิจฉาทิฏฐิกันว่า วิญญาณผี-วิญญาณเทวดามี“รูปร่าง”ท่ีเห็นได้ 
เหน็รูปร่าง เหน็โฉม แบบตาเน้ือเหน็ บางคนเหน็ในภวงัค์ มีภาพในใจ 
บางคนน้ันเห็นผีเห็นวิญญาณถึงขั้นปรากฏอยู่ภายนอกโดยเห็น 

“จิตวิญญาณ”มีรูป มีร่าง มีโฉม มีโครงร่างท่ีสัมผัสด้วยธาตุรู ้
ก็จะปรากฏเป็น“รูป”(สิ่งที่ถูกรู้) เป็น“ร่าง”(สรีระ) เป็น“โฉม”(สรีระ) 

เป็น“โครงร่าง”(สรีระ) เหมือนเห็นดิน-เห็นน�้า เห็นก้อน-เห็นแท่ง 
เห็นแสง-เห็นสี เห็นรัศมี มีเสียงเหมือนหูได้ยิน มีกลิ่นเหมือนจมูก 
ได้กล่ิน มีรสเหมือนล้ินได้สัมผัส มีเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสเหมือน
ได้การกระทบกับสิ่งภายนอกอยู่ทีเดียว   
 ซึง่เป็นเน้ือ เป็นตัว เป็นรูป เป็นร่าง เป็นส่ิงเป็นอัน ท่ีเหมือน
สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้น หรือสัมผัสทุกสิ่งอย่างภายนอกกันเลย
 ไม่ว่าจะหลับตาเข้าไปในภวังค์ก็ปรากฏภาพมีรูปท่ีมีแท่ง 
มีก้อน มีเส้น มีแสง มีสี มีร่าง มีโฉมของผี-ของเทวดากัน 

จริงๆจังๆ มีรูปโฉมโนมพรรณเป็นตัวเป็นตน ไม่ว่าจะลืมตาเห็น
ปรากฏกันอยู่ภายนอก 
 เช่น เห็นเปรตมีร่างตัวสูงใหญ่ พุงโต ปากเล็กจู๋ แขนยาว 
คว้าเอานั่นเอานี่สารพัด
 หรือเห็นเทวดา ทรงเครื่องแต่งกาย มีสังวาลเพชรวูบวาบ
เต็มตัว เหาะได้ลอยได้ จะไปไหนๆได้ตามใจนึก คดิอยากได้อะไร อยาก
กินอะไรก็ผุดเกิดขึ้นมาให้กินให้ได้ตามต้องการทุกอย่าง เป็นต้น 

 เหน็เป็นภาพเปรต-ภาพเทวดาในจิตท่ีอยูใ่นภวงัค์ภายในใจ
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ปรากฏมีสีมีเส้นมีแสงเป็นรูปเป็นร่างบ้าง มีเสียงร้องโหยหวนบ้าง
หัวเราะร่ืนเริงบ้าง มีขอบมีเขตเป็นโฉมเป็นทรงบ้าง มีกล่ินเหม็น
บ้างหอมบ้าง ให้ผู้มีตาทิพย์เห็นเปรต-เห็นเทวดานั้นจริงๆ   
 ซึง่เรียกกันว่าเป็น“รูปทิพย์”หรือเป็น“กายทิพย์” แล้วนับถือ
ผู้มีความสามารถมีความเก่งเหน็“รูปทิพย์-กายทิพย์”น้ันว่า เป็นผูมี้ 

ฤทธ์ิเดชทางสมาธิขั้นมี“ตาทิพย์”จึงเป็นผู ้เห็น“รูปรา่งทิพย์- 
กายทิพย์”นี้ได้ โดยจะเห็นกันในตอนจิตมีสมาธิ หรือยิ่งหลงกันว่า
เป็นผู้เก่งมาก ถ้าเห็นได้เสมอ เมื่อใดก็ได้  
 ตอนหลับตาเป็นภวังค์ก็เห็นได้ ลืมตาก็เห็นได้ เกิดการเห็น
ปรากฏขึ้นใน“ตาทิพย์”น้ัน เช่ือกันอย่างน้ี คนมี“ตาทิพย์”จะเห็น 

“รูปร่าง” หรือ“สรีระ”ของวิญญาณผี-วิญญาณเทวดา กันอย่างนี้
จริงๆ เห็นจริงๆ 
 โดยการเหน็การสัมผสันัน้ มีแต่เพยีงภาวะ“ร่าง”ทีเ่ป็น
ส่วนของ“รูปธรรม”แค่น้ัน เพราะความรู้ผู้นี้มีว่า ความเป็น 

“กาย”ก็แค่“รูปธรรม”เท่านั้น ไม่มีส่วนของ“นามธรรม”
 “เทวนิยม”เห็นผี-เห็นเทวดากันอย่างนี้
 พระพทุธเจ้าตรัสเรียกคนท่ีได้ภาวะเช่นนีว่้า ได้“มโนมยอัตตา” 
(มโนมยอัตตปฏิลาโภ = ตัวตนที่ส�าเร็จด้วยใจ ; พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒)  

 การเห็นแค่เพียงรูปร่างโครงร่างเท่าน้ันก็เท่ากับผู้น้ีเห็น 

“กายสังขาร”ได้เท่านี้ 
 ดังน้ัน “การเรียนรู้จากการเหน็”ของผูน้ี้ จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
“สังขาร”ของ“กาย”ได้แค่เรื่องของวัตถุธาตุหรือ“รูปธาตุ”เท่านั้น
 ซึง่เป็นความรู้ผดิไปคนละทิศ หนัไปคนละทางในความหมาย
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ของค�าว่า“กาย”เลย
 ฉะนี้แลคือ ผู้ยัง“อวิชชา”(มีความไม่รู้)ในความเป็น“สังขาร” 
เพราะรู้และเช่ือแค่ว่า ภายนอกเท่าน้ัน เป็น“กาย” ไม่เก่ียวกับ“ใจ”
 นั่นคือ ความรู้ของตนจ�ากัดความเป็น“กาย”เสียแล้ว 
ว่ามีแค่“รูปธาตุ-รูปธรรม” เท่านัน้ ไม่เอาหรือไม่รู้ว่า“กาย”นัน้
เก่ียวกับ“นามธรรม”ด้วย ซึ่งเก่ียวกับ“นามธรรม”อย่างย่ิง 
ส�าคัญกว่า“รูปธรรม”ย่ิง เพราะ“มโนหรือนามธรรม”เป็น 

“ประธาน”ของสิ่งทั้งปวง
 ความเป็น “กาย”จึงขาด“นามธรรม”ไม่ได้เด็ดขาดในการ
ศึกษาพุทธธรรม เพราะ“สมุทัยอริยสัจ”ท่ีคนควรรู้ยิ่ง เพื่อศึกษา
พัฒนาชีวิต โดยเฉพาะขั้น“โลกุตระ”ที่จะมีผลนิพพาน
 ผูใ้ดก�าหนดรู้“กาย” เรียนรู้“กาย”แค่ “รูปธรรม”เท่าน้ี ก็รู้จัก 
รู้แจ้งรู้จริงแค่“รูปธรรม” จึงยังไม่สามารถมี“วิชชา”ที่จะรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริง“กายสังขาร”มากกว่านี้ ก็ได้แค่นี้
 ตามหลักปฏิจจสมุปบาทน้ัน “เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย จึงมี 
สังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ...” ต่อๆไปจนครบ 
 ดงัน้ัน“ความไม่รู้”(อวิชชา)เป็นปัจจยั กจ็ะรู“้การปรงุแต่ง
กันอยู่”(สังขาร)แค่ที่ตนยึดนั้น 
 ท้ังๆท่ี“การปรุงแต่งกันอยู ่”(สังขาร)มีปัจจัย มี“ธาตุรู ้” 
(วิญญาณ)จึงรู้ได้เพียงเท่านั้น
 ซึง่ก็เน่ืองมาจากยงัไม่ได้เรียนรู้“กาย” หรือ“องค์ประกอบ” 
ที่เป็น“นามธรรม” ตามที่มี“องค์ประกอบ”(กาย)อยู่ด้วย แต่ตนเอง
มีความรู้ผิด(มิจฉาทิฏฐิ) ก็เลยเรียนรู้กันไปแบบผิดๆ ปฏิบัติผิดๆอยู่
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แค่นั้นกัน
 เมื่อยัง“มิจฉาทิฏฐิ” ก็“อวิชชา”อยู่ 
 “อวิชชา”(ความไม่รู้)อันเป็น“ปัจจัย”ของ “สังขาร”จึงยังไม่ 
รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริง“กายสังขาร” เพราะส�าคญัผดิความเป็น“กาย” 
ว่าเป็นแค่“ร่าง” ก็มีความรู้ตามท่ีตนเองยดึถืออยูน้ั่นเท่าท่ีตนเองยดึ 

ตนเองก็ก�าหนดรู้“กาย”แค่“รูป”เท่าน้ัน ก็ย่อมได้“รู้”(วิชชา)แค่น้ัน 
และย่อม“ไม่รู้”(อวิชชา)ยิ่งกว่านั้น ..นี่ก็จริงแท้
 ผู้น้ีก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงครบถ้วนในความเป็น“กาย
สังขาร”ท่ีเป็น“องค์รวมของนามและรูป” เม่ือยดึเอาแค่“ร่าง” ก็รู้จัก 
รู้แจ้งรู้จริง“กายสังขาร”ได้แค่“รูปธรรม” 
 เพราะยัง“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่ในความเป็น“กาย”ว่า หมายถึง
เพยีงแค่“รูปธาตุ”เท่าน้ัน ไม่มี“นามธาตุ”ร่วม จึงรู้ได้แค่ตามท่ีตนยดึ 

นี้แหละไปตลอดกาล ก็“อวิชชา”ตลอดอีกนาน
 “กายสังขาร”จึงได้แต่เห็น“รูป”เท่านั้น
 ความรู้เร่ือง“สังขาร”ก็มี“วชิชา”เท่าน้ี คนผูน้ี้ยงัไม่ได้เรียน
ลึกซึง้หยัง่รู้เข้าไปถึง“กายสังขาร”ท่ีเป็น“ส่วนของจิตวญิญาณ จึงคง 
“อวิชชา”ใน“สังขาร”ส่วนที่เป็น“นาม”
 นี้คือผู้“มิจฉาทิฏฐิ”ที่เริ่มต้นแม้แต่ในค�าว่า“กาย” จึงเป็นผู้
ไม่พ้น“อวชิชา”ต้ังแต่ความเป็น“สังขาร”ซึง่เป็นปัจจัยของ“อวชิชา” 
ก็ช่ือว่า“ผูอ้วชิชา”อยูแ่ท้ เป็น“ผูไ้ม่รู้”ไปแต่ต้นของ“ปฏิจจสมุปบาท” 
กันเลยทีเดียว
 ผู้น้ีปฏิบัติธรรมก็เป็นอันไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงความเป็น 

“ปฏิจจสมปุบาท”ต่อจาก“สังขาร”ไปอีกท้ังสาย ท่ีเป็น“อทัิปปัจจยตา” 
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คือเป็นธรรมท่ีจะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ปัจจยาการ”ของภาวะแห่ง
ธรรมต่างๆไปเป็นล�าดับๆต่อเน่ืองกัน เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันและ
กันตลอดสาย 
 เมื่อผู้ใด“มิจฉาทิฏฐิ”แล้วเช่นนี้ ผู้นั้นก็ผิดไปแต่ต้น แม้จะ
ปฏิบติัธรรมให้เคร่งครัดอุตสาหะยิง่ยอดปานใดก็ตาม หากมีทิฏฐิแค่
ค�าว่า“กาย”ก็มิจฉาทิฏฐิเสียแล้ว การปฏิบัติต่อความเป็น“สังขาร” 
ก็ต้อง“อวชิชา”อยูต่ลอด แล้วจะบรรลุผลธรรมเป็น“พทุธสจัจะ”ได้
อย่างไร แม้จะนึกว่าตนบรรลุมรรคบรรลุผลก็เป็นมิจฉาท้ังมรรคท้ัง
ผลแน่นอน 
 เพราะผู ้ น้ีเข้าใจค�าว่า“กาย”น้ันมันเพียงแค่“รูปธาตุ- 
รูปธรรม”ไม่เข้าใจหรือไม่รู้ว่า“กาย”น้ันคือ“องค์ประชุม”ของท้ัง 
“รูป”และทั้ง“นาม”ด้วย ไม่ใช่มีแต่แค่“รูป”เท่านั้น
 ใน“อานาปานสติสูตร”น้ัน อ่านให้ดีเถิด พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ 
ข้อ ๒๘๕ พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงเริ่มตั้งแต่ว่า หมู่สงฆ์ทั้งหลายของ
พระองค์นั้น มีตั้งแต่ 
 (๑)  ผู ้เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
สิ้นสัญโญชน์แล้ว
 (๒)  ผู้เป็นอุปปาติกะ(พระอนาคามี) เพราะสิ้นสัญโญชน์ส่วน
เบือ้งต�า่ท้ัง ๕ (สกักายทฏิฐิ-วจิกิจิฉา-สลีพัพตปรามาส-กามราคะ-ปฏิฆะ) จะได้ 

ปรินิพพานในโลกนั้นๆ
 (๓)  ผู้เป็นพระสกิทาคามี เพราะส้ินสัญโญชน์ ๓ อย่าง 
(สักกายทิฏฐิ-วิจิกิจฉา-สีลัพพตปรามาส) และเพราะท�าราคะ โทสะ โมหะ
ให้เบาบาง มายังโลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น ก็จะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้
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 (๔) ผูเ้ป็นพระโสดาบนั เพราะส้ินสัญโญชน์ ๓ อย่าง (สกักาย-
ทิฏฐิ-วจิิกิจฉา-สีลัพพตปรามาส) มีอันไม่ตกอบายเป็นธรรมดา แน่นอนที่
จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้า
 [นั้นคือ บุคคล ๔ ที่มีมรรคผลเป็นโลกุตระ]

 (๕) ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสติปัฏฐาน ๔ อยู ่
(เริ่มโพธิปักขิยธรรม = โลกุตระ)   

 (๖) ผูป้ระกอบความเพยีรในอันเจริญสัมมัปปธาน ๔ อยู ่(คอื 

โลกุตระในโพธิปักขิยธรรม) 

 (๗) ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอิทธิบาท ๔ อยู่ (คือ

โลกุตระในโพธิปักขิยธรรม)   

 (๘) ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอินทรีย์ ๕ อยู่ (คือ

โลกุตระในโพธิปักขิยธรรม) 

 (๙)  ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญพละ ๕ อยู่ (คือ

โลกุตระในโพธิปักขิยธรรม)

 (๑๐) ผูป้ระกอบความเพยีรในอันเจริญโพชฌงค์ ๗ อยู ่(หลกั

โลกุตระอันเอก)  

 (๑๑) ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญมรรคมีองค์ ๘ อยู่ 
(หลักโลกุตระอันเอก)

 [น้ันก็คือ ผู้ท่ีปฏบิติัโพธปัิกขิยธรรม ๓๗ อย่างสัมมาทิฏฐ ิข้ึนไปเป็น

ล�าดับๆ]  

 (๑๒) ผูป้ระกอบความเพยีรในอนัเจรญิเมตตาอยู่ (เริม่พรหม

วิหาร = มีใจเห็นแก่ผู้อื่น)

 (๑๓) ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญกรุณาอยู่ (ลงมือช่วย
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ผู้อื่นที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์)  

 (๑๔)  ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญมุทิตาอยู่ (ยินดีด้วย

กับผู้พ้นทุกข์แล้ว)  

 (๑๕)  ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอุเบกขาอยู่ (วางใจ

เฉยกับการท�าดีแล้วนั้น จบ)   

 [ถ้าผูป้ฏิบตัยิงัไม่สมัมาทฏิฐิ ปฏิบตัพิรหมวหิารนี ้กจ็ะได้“พรหมวหิาร ๔” 

เป็นแค่บัญญัติ แต่หากผู้ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจะเกิดอัปปมัญญา ๔ นี้ไปด้วยจน

สัมบูรณ์ นั่นคือ มีปัญญารู้แจ้งสาระแห่งภาวะของเมตตา-ของกรุณา-ของ

มุทิตา-ของอุเบกขา ที่เป็นปรมัตถธรรมแท้] 

 (๑๖)  ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอสุภสัญญาอยู่ (ให้

เห็นแจ้งความไม่น่าชื่นชม) 

 (๑๗)  ผูป้ระกอบความเพยีรในอันเจริญอนิจจสัญญาอยู ่(ให้
เห็นแจ้งความไม่เที่ยง) 

 [ผู้ไม่สัมมาทิฏฐิ เช่น เข้าใจความเป็น“กาย”แค่ว่าหมายถึงมหาภูตรูป

ภายนอกเท่านั้น ปฏิบัติ“สัญญา ๒” นี้นานหรือมากปานใด ก็จะได้แค่ตรรกะ ได้

แค่สมถะไปตลอด ไม่บรรลุมรรคผล แต่หากผู้ใดสัมมาทิฏฐิก็จะได้อธิปัญญา ได้

วิปัสสนา-วิชชา ได้บรรลุมรรคผล]

 (๑๘)  ผู้ประกอบความเพยีรในอันเจริญอานาปานสติอยู ่(ให้
เห็นแจ้งโลกุตระ) 

 [ตั้งใจพิจารณาท�าความเข้าใจไปกับค�าตรัสให้ดีๆ]

 ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่า
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว ท�าให้
มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ภิกษุที่เจริญอานาปานสติ
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แล้ว ท�าให้มากแล้ว  ย่อมบ�าเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้ 
 ภิกษท่ีุเจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมบ�าเพญ็
โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้
 ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์ ๗ แล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมบ�าเพ็ญ
วิชชาและวิมุตติ ให้บริบูรณ์ได ้  

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว
อย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่
โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ด�ารงสติมั่น
เฉพาะหน้า เธอย่อมมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า... ฯลฯ
 อาตมาขอพักค�าตรัสของพระพุทธเจ้าไว้แค่นี้ก่อน ขอแวะ
อธิบายแทรกตรงนี้แหละ ที่จะท�าให้เข้าใจนัยส�าคัญได้ชัดเจน
 ค�าว่า “ก็ดี”ท่ีต่อท้ายค�าว่า อยู่ในป่า อยู่ท่ีโคนไม้ อยู่ใน 
เรือนว่าง นี่แหละที่เป็นตัวไขว่า พระพุทธเจ้าทรงมีนัยส�าคัญที่ต้อง
พูดกับผู้ปฏิบัติขณะน้ัน ซึ่งอยู่ในป่ากันท้ังนั้น  เพราะยุคนั้นหลง
ยึดถือปฏิบัติกันอย่างนั้น
 จึงต้องตั้งใจท�าความเข้าใจกันดีๆ 
 ค�าว่า กด็ ีน้ี ท่านแปลมาจากบาลีคอืค�าว่า “วา” อันหมายถึง 
“หรือ” ก็ได้ หมายถึงว่า“อย่างนี้อย่างนั้น” ก็ได้ “เป็นเช่นนี้หรือไม่
เช่นนี้” ก็ได้ ในที่นี้ก็คือ อยู่ป่าก็ด ีหรืออยู่กรุงก็ด ีนั่นเอง ได้ทั้งนั้น 
ก็ปฏิบัติให้เข้าไปสู่“ปรมัตถธรรม”ให้ได้เช่นเดียวกันทั้งนั้น
 เพราะขณะท่ีพระพทุธเจ้าตรัสความน้ี มันเป็นขณะท่ีพากัน
หลงออกไปอยู่ป่ากันแล้ว
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 เหมือนชาวพุทธปัจจุบันน้ีน่ันแหละ ท่ีหลงผิดว่า ปฏิบัติ
ธรรมชนิดเอาจริง เพื่อบรรลุนิพพานนั้นต้องหนีออกไปอยู่ป่า ต้อง
ปลีกอยู่แต่ผู้เดียว ต้องหนีออกจากหมู่
 ซึ่งขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า ป่าและราวป่าอันสงัด
อยู่ล�าบาก ท�าความวิเวกได้ยาก ยากที่จะอภิรมย์ในการอยู่ผู้เดียว 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๙๙ อุปาลิสูตร) และหรือแย้งกับพระอนุสาสน ี

ท่ีว่า การมีมิตรดี-สหายดี-สังคมส่ิงแวดล้อมดีน้ัน เป็นท้ังหมดท้ังส้ิน
ของพรหมจรรย์ อันเป็นทั้ง“นิพพาน”ด้วยนะ
 ผู้ต้องการรู้เร่ืองว่าพุทธไม่ใช่ศาสนาท่ีปฏิบัติหนีออกไป 
อยูป่่า ก็หาหนังสือ“ป่ากับศาสนาพทุธ”อ่านดูเถิด จะรู้ละเอียดกว่าน้ี 
 ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแท้ๆน้ัน ไม่ต้องออกไปอยู่ใน
ป่า-อยูโ่คนไม้-อยูเ่รือนว่าง หลับตาปฏิบติัเข้าไปอยูแ่ต่ในภวงัค์อย่าง
น้ันเลย ปฏิบติัได้ทุกขณะ ทุกสถานท่ี ทุกกรรมกิริยาท่ีเป็นอยูใ่นชีวติ
สามัญปฏิบติัได้สมับรูณ์ท่ีสุด อยูกั่บหมู่ เรียนปริยติั และปฏิบติั มีการ
ขัดเกลากันและกัน นั่นคือ อยู่กับหมู่นี้แหละจึงจะมี“สัลเลขธรรม” 
 ที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยมีค�าต่อท้ายว่า“ก็ดี” อยู่ในป่า อยู่ที่
โคนไม้ อยู่ในเรือนว่าง ที่หลบเลี่ยงออกมาหาที่สงัดปฏิบัติกันอย่าง
นี้ก็ดี หรือจะอยู่ในสังคมเมืองมีการสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสังคมปกติ
สามัญในชีวติกด็ ีก็ต้องปฏิบติัให้ได้เข้าไปถึง“ปรมัตถธรรม” คอื ถึง
จิตอย่างสัมมาทิฏฐิ จึงจะเป็น“การท�าใจในใจ”(มนสิการ) สามารถ
พิจารณา“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม” 
มีมรรคมีผลกันแท้ 
 ซึ่งในยุคท่ีพระพุทธเจ้าก�าลังประกาศศาสนาของพระองค์
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อยู่น้ัน คนยุคน้ันเขาเช่ือกันอย่างน้ัน เช่ือว่าต้องออกไปปฏิบัติ
ในป่า ในท่ีสงบสงัด หลบลี้หนีสังคมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยัง 
“ต้อง”หลงไปเป็น“ลิงลมอมข้าวพอง”ตามยุคนั้นเขา คือหลงเชื่อ
ว่าการปฏิบัติธรรมให้บรรลุนิพพานนั้นจะต้องหาสถานท่ีสงัดสงบ
ในป่า ในเรอืนว่าง เป็นต้น ต้องหลบหนอีอกจากการสมัผัสสมัพนัธ์
กับสังคม ไปปฏิบัติกันในที่เงียบที่สงัด
 พระองค์จึงตรัสไปตามสภาพท่ีมันเป็นกันอยู ่อย่างน้ัน 
ตามยุคน้ันสมัยน้ันเป็นกัน ท่ีต่างก็หลงยึดม่ันถือในกันอย่างน้ัน 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า อยู่ป่าก็ดี อยู่โคนไม้ก็ดี อยู่เรือนว่างก็ด ี(วา) 

หรือ(วา)อยู่ในหมู่คน
 นั่นคือ แม้จะปฏิบัติกันอยู่ในป่า ก็ดี หรือไม่อยู่ในป่า ก็ดี 
อยู่โคนไมก้็ดี หรือไม่อยู่โคนไมก้็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี หรือไม่อยู่ใน
เรือนว่างก็ดี 
 ซึ่งเร่ืองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ด�าเนินทางผิดไป 

ปฏิบัติในป่านี้ มีตรัสไว้ยืนยันในพระไตรปิฎก เล่ม ๓๒ ข้อ ๓๙๒ 

ตรวจสอบดูได้ ว่า พระองค์ต้องไปทนปฏิบัติผิดอยู่ถึง ๖ ปี 
ในป่านัน้ เป็น“วิบาก”ของพระองค์ต้องไปชดใช้หนีวิ้บากและท่าน
ก็ตรัสก�าชับไว้ชัดว่า ท่านไม่ได้บรรลุธรรมด้วยทางนี้ เพราะทาง
นี้เป็นทางผิด (กุมัคค)

 และแท้ๆแบบพระพุทธเจ้าตรัสรู้ของพระองค์น้ัน ไม่ต้อง
อย่างนั้นเลย อาตมาก็ได้เอาสูตร เอาหลักฐานต่างๆมายืนยันแล้ว 
ปฏิบัติได้ทุกขณะ ทุกสถานที่ ทุกกรรมกิริยาที่เป็นอยู่ในชีวิตสามัญ   
 กล่าวคอื ทุกขณะท่ีชีวติยงัมีลมหายใจเข้า(อานา)-ลมหายใจ 
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ออก(อาปานะ)อยู่ตราบใด ชีวิตยังไม่ตาย นั้น ต้องมี“สติ”เป็นส�าคัญ 

ในการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
 เช่น ต้องมี“สติ”ปฏิบัติ“สติปัฏฐาน ๔” และต้องปฏิบัติ 
“สัมมัปปธาน ๔” ปฏิบัติด้วย“อิทธิบาท ๔”อยู่ตลอด ปฏิบัติ 
“กายคตา”ก็ต้องมี“สติ” ปฏิบัติ“อานาปานะ”ก็ต้องมี“สติ”  
 ซึ่งมีท้ังการปฏิบัติ“สติปัฎฐาน ๔”อันเป็นภายใน ได้แก่ 
พจิารณา“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม” อยู่
ตลอดที่มีชีวิตปกติ ด้วย“โพชฌงค์ ๓” คือ “สติ-ธรรมวิจัย-วิริยะ” 
ผลท่ีได้ก็จะเกิด“สัมโพชฌงค์ ๗”ไปตามล�าดับครบ“ปีติสัมโพชฌงค์-
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์-สมาธิสัมโพชฌงค์”และท่ีสุด“อุเบกขา- 
สัมโพชฌงค์” 
 และมีท้ังปฏิบติั“สติปัฏฐาน ๔”ไปกับการปฏิบติัภายนอก คอื 
ตลอดเวลากับขณะท่ีต้องมี“สัมมัปปธาน ๔”ได้แก่ ต้องพากเพียร
ใน“การส�ารวมอินทรีย์ ๖ (สงัวรปธาน)-ต้องพากเพยีรใน“การประหาร
กิเลสให้ได้เสมอ”(ปหานปธาน)-ต้องพากเพยีรใน“การปฏิบติัจนเกิดผล
ธรรมให้ได้เสมอ”(ภาวนาปธาน)-ต้องพากเพยีรใน“การรักษาผลธรรม
ที่ได้นั้นให้มั่นคงยั่งยืน”(อนุรักขนาปธาน)จนเด็ดขาดสัมบูรณ ์

 โดยมี“อิทธิบาท ๔”เป็นพลังเป็นแรงกลขับเคล่ือนการ
ปฏิบัติ“สติปัฏฐาน ๔ และ“สัมมัปปธาน ๔”น้ันให้เกิดผลธรรม 
เป็น“อินทรีย์ ๕”(ศรัทธา-วิริยะ-สติ-สมาธิ-ปัญญา) ที่สุดก็จะบรรลุสูงถึง
ขั้นปลาย“พละ ๕”(ศรัทธา-วิริยะ-สติ-สมาธิ-ปัญญา) 

 ท้ังหมดน้ันปฏิบัติอยูบ่นหลัก“มรรค อันมีองค์ ๘” ซึง่วธิปีฏิบติั
คือ“มรรค ๗ องค์” (สัมมาทิฏฐิ-สัมมาสังกัปปะ-สัมมาวาจา-สัมมากัมมันตะ-
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สัมมาอาชีวะ-สัมมาวายามะ-สัมมาสติ) แล้วจะเกิดผลเป็น“สัมมาสมาธิ” 
อันเป็นองค์ที่ ๘ ของมรรค 
 ก็ครบ“โพธปัิกขยิธรรม ๓๗” ซึง่เป็นโลกุตรธรรมตามความ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐)

 แต่น่ันแหละศาสนายนืยาวมานานถึงปัจจุบนัน้ี ความเส่ือม 
ของศาสนาจึงเกิดขึ้นดังท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ใน 

“อาณีสูตร”(เร่ือตะโพน“อานกะ”เคยอ้างถึงมาแล้ว) มันก็“อนิจจัง”เป็น
สามัญลักษณ์แท้จริง   
 จึงท�าให้ชาวพุทธหลงผิดไปเช่ือเอียงโต่งไปข้างว่าการ
ปฏิบติัธรรมท่ีจะท�าให้จิตเป็น“สมาธ”ิ เป็น“นิโรธ” หรือถึงนิพพานน้ัน 

จะต้องเป็น“สมาธิ”ท่ีต้องไปปฏิบัติอยู่ในป่า อยู่ในโคนไม้ อยู่ใน
เรือนว่าง โดยน่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง ด�ารงสติม่ันเฉพาะหน้า 
เธอย่อมมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า... ฯลฯ 
 แล้วมี“การท�าใจในใจ”(มนสิการ)กันตอนเข้าไปอยู่ในภวังค์ 
นี้แหละที่หลงกันว่าเป็น“สัมมาสมาธิ”ของพระพุทธเจ้า 
 ซึ่งการเข้าใจอย่างนี้ อาตมาก็ต้องบอกด้วยใจจริง และขอ
ยืนยันว่า ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่“สมาธ”ิท่ีช่ือว่า“สัมมาสมาธ”ิ อันเป็นแบบฉบบัเฉพาะ
ของพระพทุธเจ้าในศาสนาพทุธเท่าน้ัน (ผูส้นใจดูได้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ 

ตั้งแต่ข้อ ๒๕๒ ถึง ๒๘๑ มหาจัตตารีสกสูตร)

 แต่“สมาธ”ิแบบน้ี กเ็ป็นอุปการะมาก ถ้าเข้าใจดีแล้วปฏิบติั
สมาธิแบบนี้ อย่างสัมมาทิฏฐิ ย่อมเป็นการเสริมช่วยอีกส่วนหนึ่ง
 “สมาธิ”นั่งหลับตาเข้าไปท�าใจในใจในภวังค์นี้ เป็นสมาธิ
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ทั่วไป เป็นสมาธิสามัญที่รู้กันอยู่ทั่ว ฝึกกัน ท�ากันได้ดื่นดาษสามัญ 
ไม่เห็นจะคัมภีรา(ลึกซ้ึง)-ทุทฺทสา(เห็นตามได้ยาก)-ทุรนุโพธา(รู้ตามได้

ยาก)อะไรเลย
 แต่“สัมมาสมาธ”ิของพระพทุธเจ้าน้ันลึกซึง้(คมัภรีา) เห็นตาม 

ได้ยาก(ททุทฺสา) รู้ตามได้ยาก(ทรุนโุพธา) สันตา(สงบอย่างลึกล�า้พเิศษ) ปณีตา 
(สขุมุ) อตักกาวจรา(รู้ด้วยตรรกะหรือการคาดคะเนไม่ได้) นิปณุา(ละเอียดขัน้

นิพพาน) ปัณฑิตเวทนียา(บัณฑิตจริงเท่านั้นจะรู้)

 “สัมมาสมาธิ”จึงเป็นสมาธิพิเศษมีเฉพาะในศาสนาพุทธ
เท่าน้ัน วธิปีฏิบติั(มรรค) ก็ดี ผลท่ีได้ก็ดี ของ“สัมมาสมาธ”ิเป็นอย่างหน่ึง 
แตกต่างจาก“สมาธิ”แบบท่ัวไปสามัญ ซึง่มีวธีิปฏิบติั(มรรค)ก็ดี ผลท่ี 

ได้ก็ดี ของ“สมาธิ”ทั่วไปก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง 
 ซึ่ง“สมาธิ”ท่ัวไป ก็น่ันแหละ ท่ีมีวิธีปฏิบัติอยู่ในป่าก็ดี 

อยู่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี นี้เองที่ท�าให้คนผู้มีความเชื่อเอียง
โต่งไปข้างว่า การปฏิบติัธรรมท่ีจะท�าให้จิตเป็น“สมาธ”ิ เป็น“นิโรธ” 
หรือถึงนิพพานนั้น จะต้องเป็น“สมาธิ”ที่ต้องไปปฏิบัติอยู่ในป่า อยู ่
โคนไม้ อยู่ในเรือนว่าง โดยนั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ด�ารงสติมั่น
เฉพาะหน้า เธอย่อมมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า..ฯลฯ
 และผู้ยังไม่สัมมาทิฏฐิใน“สัมมาสมาธิ”ท่ีปฏิบัติ“สมาธิ” 
หลับตาเข้าไปในภวังค์น้ี จะไม่รู้จักรู้แจ้งความเป็น“กาย”อย่างถูก 
ต้องครบถ้วนสัมบูรณ์ จึงไม่สามารถจะสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย “กาย”  
อย่างมีมรรคผลแน่
 เพราะจะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สัตว์โอป-
ปาติกะ”ท่ีเป็นเทวดา-มาร(ผี)-พรหม อย่างเป็น“ปรากฏการณ์” 
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ที่สัมมาทิฏฐิได้จริงตรงตามค�าสอนของพระบรมศาสดาของพุทธ
 ซึ่งผู้สัมมาทิฏฐินั้นสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น 

“สัตว์โอปปาติกะ”ที่เป็นเทวดา-มาร(ผี)-พรหม อันมี“กาย” 
ของความเป็น“สัตว์ทางจิตวิญญาณ”(สัตว์โอปปาติกะ)ให้ผู้ปฏิบัติ
จับมัน่ค้ันตาย ม“ีปรากฏการณ์”ความเป็น“กาย”สตัว์นัน้ๆสมัผัส
ในขณะม“ีวิญญาณฐตี”ิ(วิญญาณของสตัว์นัน้ๆตัง้อยู่ในจิตขณะปฏิบัตใิห้

ผู้ปฏิบัติสัมผัสกันจริงๆ) และรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันชอบย่ิง
(สัมมัปปัญญา)  

 เพราะเป็น“สมาธิ”แบบลืมตา สมาธิท่ีใช้วิธีปฏิบัติด้วย 

“มรรค ๗ องค์” ซึ่งปฏิบัติขณะมีการนึกคิดอยู่ในชีวิตปกติสามัญ 
นี่แหละจึง“ท�าสมาธิ”มีมรรคผล(สัมมาสังกัปปะ)

 เพราะปฏิบัติในขณะมี“วิญญาณฐีติ” นั่นคือ ปฏิบัติ
ขณะท่ีมี“ตาสัมผัสรูป”เกิด“จักขุวิญญาณ”(วิญญาณทางตา) 

“หูสัมผัสเสียง”เกิด“โสตวิญญาณ”(วิญญาณทางหู) “จมูกสัมผัส
กลิ่น”เกิด“ฆานวิญญาณ”(วิญญาณทางจมูก) “ลิ้นสัมผัสรส” 
เกิด“ชิวหาวิญญาณ” (วิญญาณทางลิ้น) “กายสัมผัสภายนอก” 
เกิด“กายวิญญาณ”(วิญญาณทางกาย)

 “การเกิด”ของ“วิญญาณ”อย่างน้ีเอง ท่ีเป็น“กาย”ของ
ความเป็นสัตว์โอปปาติกะ คอื วญิญาณสัตว์ทางจิตท่ีเกิดภาวะ“ของ
จริง”ปรากฏให้เหน็หลัดๆโต้งๆในขณะท่ีมี“สัมผสั ๓”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ 

ข้อ ๑๖๑) “วิญญาณฐีติ” อันจะได้เรียนรู้
 จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสัตว์ในจิตใจของเราที่เป็น 
“เทวดา-มาร(นรก)-พรหม” 
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 ผูส้ามารถ“รู้แจ้งเหน็จริง” จึงช่ือว่า“ตาทิพย์”แบบอนุสาสนี
ปาฏิหาริย์  
 ซึง่“เหน็”(ปัสสต)ิด้วยความเป็น“อุปาทายรูป” คอื “รูป”ท่ีเป็น 

“ส่ิงถูกรู้”ด้วย“นาม”(ธาตุรู้)ของเราเอง อันเกิดจาก“สัมผัส ๓” 
ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสก็ตรงพระอนุสาสนีถูกต้องแท้จริงตามท่ี
พระองค์ทรงสอน 
 เรียกว่า“ภาวรูป” ซึง่ตาม“ปรมัตถ์”ก็มี ๒ ลักษณะ(อิตถินทรีย์ 

หรือปุริสินทรีย์) ที่เป็น“ชีวิตรูป”ให้เรารู้ด้วย“วิญญาณฐีติ”คือ 
มี“วญิญาณ”เกิดอยู่หลัดๆ“ต้ังอยู่”ในใจของเรา ณ บดันี ้โต้งๆ มี 

“ความเป็นอยู่-ความด�ารงอยู่”(ฐติิ)ของสัตว์ทางจติ(โอปปาติกสัตว์) 

ที่มันเกิดขณะมีเหตุมีปัจจัย คือ มี“ตา”กระทบสัมผัสกับ“รูป” 
เป็นต้น จึงเกิด“วิญญาณ”ของความเป็นสัตว์ เพราะผู้น้ันยัง
มี“อวิชชา” ก็ยังไม่หมดสิ้นความเป็นสัตว์ในจิตใจของเรา
 เราก็จะต้องปฏิบติัก�าจัดความเป็นสัตว์ให้หมดไป ให้ตายไป
จากจิตใจของเรา กระท่ัง“พ้นสังโยชน์”ไปตามล�าดับ เป็นท่ีสดุให้ได้ 
 ใจเราจึงจะ“พ้นวิญญาณของความเป็นสัตว์” คือ 

“พ้นสัตตาวาส ๙”เป็นมนษุย์จริงหรือเป็น“พรหม”แท้สัมบรูณ์ 
ตามความเป็นศาสนาพุทธที่ถูกตรงพระธรรมค�าสอน อัน 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ 
 “สัตว์”อย่างน้ีแล คอื สัตว์ท่ีเกิดแบบ“โอปปาติกโยนิ” อันเป็น 

“การเกิด”ของสัตว์แบบหนึ่ง การเกิดทางจิตใจตามที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ถึง“การเกิด ๔ แบบ” (อีก ๓ แบบนั้นก็คือ ชลาพุชโยนิ-อัณฑชโยนิ- 

สังเสทชโยนิ) 
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 อย่างนี้คือแบบที่เกิดทางจิตใจที่มีอยู่จริง ขณะที่มี“สัมผัส” 
ของตากับรูป หรือหูกับเสียงอยู่แท้ๆ เป็นต้น เกิด“วิญญาณ”ตามที่
พระพทุธเจ้าทรงสอนเป็น“ของจริง”ปรากฏด้วย“การเกิด”วญิญาณ
สัตว์(ชาติ)ในใจเราขณะสัมผัสอยู่น้ีโทนโท่ ให้เราจัดการ“ท�าใจในใจ
ท่ีเป็นสัตว์”(มนสิกโรติ)ให้หมด“ชีวิตินทรีย์”ให้ได้ ซ่ึงมีแค่“อาการ” 
ให้เรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้(อาการ,ลงิคะ,นมิติ,-อุเทศ : พตปฎ. เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐) 

 และ“รูป”ของความเป็นสัตว์ท่ีเรา“เห็น” (ปัสสติ)อยู่หลัดๆ 
น้ันก็เป็น“รูป”ท่ีไม่มี“ร่าง”(สรีระ) แต่เป็นภาวะท่ี“เหน็”ด้วย“อาการ” 
ท่ีเคล่ือนไหว(วญิญตั)ิอยูใ่นใจของเราเป็น“ภาวรูป”ซึง่มี ๒ ลักษณะ ใน 

“อุปาทายรูป ๒๔”
 การปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์” ซึ่งในการปฏิบัติขณะมี“ความ
นึกคิด”คือ“สังกัปปะ” กระบวนการของจิตในขณะมันปรุงแต่งกัน
อยู่เป็น“ความนึกคิด”น้ัน เราก็จะต้องเห็นจิตในจิตของเรา และ
สามารถแยกแยะวิจัยวิจารมันได้ ว่า มันปรุงแต่ง(สังขาร)กันเป็น 

“อารมณ์”ขึ้นมาเป็น“สุข”ก็ดี เป็น“ทุกข์”ก็ดี หรือ“ไม่สุขไม่ทุกข์” 
ก็ดี มันมีอะไรบ้างเป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน ต้องมีปัญญาอ่านรู้จริงๆ  
 ตั้งแต่เร่ิม“ความด�าริ”คือ“ตักกะ”เกิดข้ึนในใจ เมื่อเรา 
ปฏิบัติสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิตในจิต”ที่มันปรุงแต่งกันอยู ่

(สังขาร) เราก็ตรวจว่า ในจิตเราขณะนั้น เราจะฝึกใช้“สัญญา” 
ก�าหนดหมายรู้ใน“สังขาร”นั้น ว่า มีความเป็น“กาม”หรือ 
“พยาบาท”อันเป็น“มิจฉาสังกัปปะ”ร่วมปรุงแต่งอยู่ในจิต 

ขณะนั้นหรือไม่? อย่างไร? มิจฉาสังกัปปะ มี ๓ คือ กาม-
พยาบาท-วิหิงสา เราเร่ิมเรียนรู้กิเลสหยาบก่อนคือ กามหรือ
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พยาบาท แล้วจัดการก�าจัดกิเลสเบื้องต้นนี้ให้ได้ไปตามล�าดับ 
 เม่ือเราจับตัวตนของกิเลสได้ ก็น่ีแหละคอื “สมุทัยอริยสัจ” 
ก็เป็นอันเรารู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อัตตา”(ตวัตน)ท่ีเรียกว่า“สักกาย”(ตวัตน

ของตน)ได้ ว่าเป็น“กาม”หรือ“พยาบาท”
 ซึง่พยายามจับให้ได้ไล่ให้ทันต้ังแต่มันเร่ิม“ด�าริ”ในใจขึน้มา 
เรียกว่า รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตักกะ” แล้วมีการจัดการปรับปรุงใจในใจ
ของตน(มนสกิาร) การท�าใจในใจถึงข้ัน“บญุ” ก็เป็นการท�าใจในใจตน
มีผล(อภิสังขาร) เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร หรือเรียกว่าการวิจัยวิจาร
ใจในใจของตนขัน้สามารถจัดการ“กามตักกะ”ให้“ใจท่ีมีกามปรุงอยู่
ในใจด�ารินั้น”ลดลงได้ 
 ใจท่ีมี“กาม”น้ีแลคอื“สัตว์”ท่ีต้องก�าจัดจากใจเรา “สัตว์ทาง
ใจ”ที่ชื่อว่า“ผี”แท้ๆ
 ซึ่งเราจะต้องจัดการให้หมดสนิทจากใจ
 จึงจะเป็น“การท�าใจในใจ”ของเราส�าเร็จ 
 เม่ือ“วติกวจัิยวิจารใจในใจตน”มีผล ก็เรียกผลน้ีว่า “วตัิกกะ” 
หรือภาษาท่ีเราคุ้นหูก็คือ“วิตก”น่ันเอง และอาการกิริยาของใจท่ี
เรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงนั้นก็คือ “วิจาร” 
 “วิจาร”ที่ผู้รู้แปลกันว่า การสืบสวน, การไตร่ตรอง, 
การตรวจสอบ, การพจิารณา, หมายถึง การวจัิยวิจารเจตสิก 
ที่ชื่อว่า ตักกะ อันอยู่ในองค์ธรรม ๗ ตัวของ“สังกัปปะ ๗” 
และจัดการท�าใจมี“ผล”จนส�าเร็จเป็น“วิ”
 จึงเกิดศพัท์ทางวชิาการว่า “วติกวจิาร” ช่ือว่าท�าฌานเป็น
ผลขัน้“ฌาน ๑” น่ันคอื การปฏิบติัของเราเจริญถึงขัน้“ว”ิ(วเิศษ, แจ้ง, 
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ต่าง, ไม่มี) “วิ”ก็คือ “วิเศษ”ถึงขั้นกิเลส“ไม่มี”ในใจ 
 ดังน้ันค�าว่า“วตัิกกะ”หรอื“วติก”ท่ีคุน้ห ูซึง่อยูใ่นองค์ธรรม ๗  
ของกระบวนการปฏิบัติ“การท�าใจในใจ”(มนสิการ)ให้เกิดผล“สัมมา
สังกัปปะ” ได้แก่ “ตักกะ-วตัิกกะ-สังกัปปะ-อัปปนา-พยปัปนา-เจตโส- 
อภินิโรปนา-วจีสังขาร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๖๓)นั้น
 จึงหมายถึง จิตท่ีได้ปฏิบติัการเป็นผลลดละกิเลสหรือถึงขัน้
ดับกิเลสได้ส�าเร็จ ก็เรียกว่า “วิตักกะ” หรือเต็มๆ ก็คอื “วติกวจิาร” 
อันเป็นผลเข้าขั้น“ฌาน ๑” นั่นเอง
 “วิตักกะ” อันเป็นค�าสรุปสั้นๆไว้ในองค์ธรรม ๗ หรือ
เรียกใน“ฌาน ๑”ว่า“วิตกวิจาร” ถ้าแปลกันอย่างถึงๆสภาวะ
จริงเลย ก็คือพฤติกรรมของจิตที่ได้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีผล 
“วิเศษ”ขั้น“ไม่มีกิเลส”ได้จริง   
 ได้อธิบายการปฏิบัติกันมาถึงบรรทัดน้ี ผู้อ่านคงพอจะ
เข้าใจว่า เราปฏิบัติตามค�าสอน ของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิพอ
สมควรแล้ว คงจะพอได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เทวดา”หรือ“ผี”แท้ๆตาม 

“ปรมัตถ์”นั้น คือ อะไร? อย่างไร? (จบฉบับที่ ๒๙๓)

 

 ได้อธิบายการปฏิบัติกันมาถึงบรรทัดน้ี ผู้อ่านคงพอจะ
เข้าใจว่า เราปฏิบัติตามค�าสอน ของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิพอ
สมควรแล้ว คงจะพอได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เทวดา”หรือ“ผี”แท้ๆตาม 

“ปรมัตถ์”นั้น คือ อะไร? อย่างไร?
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“ผี”ก็ดี “เทวดา”ก็ดี 
ก็เป็นเพียง“จิตในจิต”แท้ๆ

ที่เป็น“องค์ประกอบ
ของรูป-นาม”(กาย)อยู่ในใจเรา

ที่ยังไม่ตาย



161 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

 เราสามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว“ผ”ี ตัว“เทวดา”แท้ๆ
ในภาวะของจิตวิญญาณขณะปฏิบัติ“สัมมาสังกัปปะ”นี่เอง 
เป็น“ปรมัตถธรรม” ที่ปรากฏตัวตนของผี ของเทวดาให้เรา
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันแท้ๆ
 ขณะน้ีเราก�าลัง“พิจารณา”ตัวตนของผี-ของเทวดา ซึ่ง 
“ผ”ีก็ดี “เทวดา”ก็ดี ก็เป็นเพยีง“จิตในจิต”แท้ๆ ท่ีเป็น“องค์ประกอบ
ของรูป-นาม”(กาย)อยู่ในใจเราที่ยังไม่ตายนี่เอง
 เรายงัมีชีวติอยู ่เป็นๆน้ีแหละ ก�าลังท�าอาชีพอยู(่อาชีวะ)ปกติ
อยู่น้ี หรือเราก�าลังท�าการท�างานใดอยู่ก็ดี(กัมมันตะ) เราก�าลังพูด
อยู่ก็ด(ีวาจา) ในขณะที่มี“กรรมกิริยา”อยู่กับการท�าอาชีพ ขณะที่ม ี

“กรรมกิริยา”อยู่กับการท�าอะไรๆอยู่ทุกอย่าง ขณะท่ีมี“กรรม
กิริยา”อยู่กับการพูด เราก็ต้องใช้“สติ” ใช้“ความคิด” ใช่มั้ย?
 เราก�าลังมีความด�าริ(ตักกะ)-มีความนึกคิดอยู่(สังกัปปะ)ด้วย 
ทุก“กรรมกิริยา”ขณะน้ีน่ีแหละ และเราก็ก�าลังมี“สัมผัส”ภาวะท่ี
ก�าลังร่วมอยู่กับอาชีพท่ีท�าขณะน้ีอยู่ท่ีเราก�าลังท�าการท�างานอยู่ 
ที่เราก�าลังพูดอยู่ ..ใช่มั้ย?
 เราต้องปฏิบติัให้ตรงตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า ท่ีอาตมา
ก�าลังอธิบายอยู่นี้ คือ การปฏิบัติตาม“มรรคองค์ ๘” ตั้งใจฟังดีๆ 
เราหลงผิด ออกนอกทางพุทธกันมามากแล้ว    
 การปฏิบติัธรรมก็คอื เราต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ใน“การท�าใจ 
ในใจให้ถ่องแท้”(โยนิโสมนสิการ)และท�าใจของตนอยูเ่สมอๆให้ได้ ด้วย
ความพยายาม(สัมมาวายามะ) ด้วยความมีสติ(สัมมาสติ) ซึ่งจะต้อง
ศึกษาให้“สัมมาทิฏฐิ”มาก่อน ให้ได้ เพราะ“ทิฏฐิ”เป็นประธาน
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 ถ้า“ทิฏฐิ”ผิด ไม่“สัมมาทิฏฐิ” ก็คือ “มิจฉาทิฏฐิ”มาก่อน 
แล้วปฏิบัติ การปฏิบัติน้ัน มันก็ไม่มีทางบรรลุธรรมของ“พุทธ” 
เม่ือ“มิจฉาทิฏฐิ”มาก่อน “ผล”ในการปฏิบติัของใครก็ตามท่ียงัมิจฉา
ทิฏฐิมันก็ออกนอกทางพุทธ และมันก็ได้ออกกันมาไกลสุดกู่แล้ว 
 เราต้อง“สัมมาทิฏฐิ”ก่อนอ่ืน เพราะ“ทิฏฐิ”น้ีแหละท่ีส�าคญั
ที่สุด “ทิฏฐิ”คือ ความรู้ ความเข้าใจ ความมีวิธีหรือทฤษฎีปฏิบัติ 
“ทฏิฐ”ิเป็นประธานในการปฏิบัตแิท้ๆ อย่างน้อยต้องม“ีสัมมาทฏิฐ ิ๑๐” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ มหาจัตตารีสกสูตร ข้อ ๒๕๗) 

 ถ้า“สัมมาทิฏฐิ”แล้ว ก็จะปฏิบติัตาม“มรรคองค์ ๘” โดยการ
ท�า“สมาธิ”ด้วยการปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์”นี้แหละ ถูกต้องที่สุด จะ
ไม่ไปหลงผดิว่า การปฏิบติัน่ังหลับตาเข้าไปสะกดจิตให้มันน่ิงๆอยูใ่น
ภวังค์นั้นเป็น “การท�าสมาธิ”ของพุทธแน่ๆ 
 ฟังท่ีอาตมาก�าลังพูดให้ดีๆนะ อาตมาไม่ได้“ตีท้ิง”การน่ัง
หลับตาท�าสมาธินะ 
 ถ้าสัมมาทิฏฐิกันแล้ว จะปฏิบัติ“อานาปานสติ”นั่งหลับตา 
ต้ังกายตรงด�ารงสติม่ัน แล้วก�าหนดลมหายใจออก-ลมหายใจเข้า
เป็น“กาย” เหลือความเป็น“กาย”อยู่แค่ลมหายใจ ก็ไม่ว่า แต่การ
จะเกิด“สัมมาสมาธ”ิ ของพทุธน้ัน ต้องมี“วญิญาณ”ท่ีประกอบด้วย 

“เจตสิกใหญ่ ๓”(เวทนา-สญัญา-สงัขาร)ครบ“ขนัธ์ ๕”(รูป-เวทนา-สญัญา-

สงัขาร-วญิญาณ) จึงจะปฏิบติั“สติปัฏฐาน ๔”ได้บริบรูณ์ ไม่ขาด“กาย-
เวทนา-จิต-ธรรม”ครบ“รูป”ครบ“นาม”ท่ีปฏิสัมพัทธ์(interactive) 

กันอยู่ในพลวัต (dynamic) ของ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” 
 จึงจะเป็น“โลกุตรธรรม ๓๗” บรรลุ“โลกุตรธรรม ๙”ไป
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ตามล�าดับได้บริบูรณ์สัมบูรณ์ ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยืนยันอยู่
ในพระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐
 หากขาด“กาย-เวทนา-จิต-ธรรม”หรือขาด“รูป-เวทนา-
สัญญา-สังขาร-วิญญาณ” มันก็เห็น“วิญญาณผี-วิญญาณเทวดา” 
ไม่แท้ 
 ก็ไป“เห็น”(ปัสสติ)แต่วิญญาณเทวดา-วิญญาณผีท่ีเป็นแค่ 
“จากความคิดนึก-จากความจ�า” นั่นคือ จาก“สัญญา”เท่านั้น 
 ไม่ใช่“เห็น”(ปัสสติ)วิญญาณผี-วิญญาณเทวดาจาก 
“ของจริง-ภาวะจริง”ที่มี“องค์รวมหรือองค์ประชุมของความ
เป็นผี-เป็นเทวดาครบบริบูรณ์ ทั้งภายนอกภายใน ทั้งรูปธรรม
และนามธรรม(สมัผสัวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย) ครบเตม็รูปเตม็นามจึงจะม ี

“รูป ๒๘ และจิต ๘๙ เจตสิก ๕๒”เป็นต้น ให้เรารู้จัก ได้เรียนจนรู้แจ้ง 
กระทั่งรู้จริง เป็น“การรู้แจ้งความจริงตามความเป็นจริง”(ปัญญา) 

 การ“เหน็”น้ีจึงจะมี “การเหน็ความจริงตามความเป็นจริง” 
เรียกว่า “ปัญญา”ได้แท้ 
 ไม่ใช่แค่“เห็น”ด้วย“สัญญา”แค่น้ัน ถ้า แค่รู้แค่เห็นด้วย 

“สัญญา”ก็รู้ก็เห็นแค่จาก“ความจ�า” ไม่ใช่“ความจริง” หรือ“เห็น” 
ไม่เต็มความเป็นจริง ดีไม่ดีไม่ใช่ความจริงเลย เป็นภาวะท่ีคดิป้ันหรือ
ปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตนเอง อย่างนี้ก็มีกันมากหลากหลาย 
 เพราะยงัไม่สัมมาทิฏฐิในการรู้การเหน็ด้วย“ปัญญา”คอืการ
รู้เห็นความจริงแตกต่างกับการรู้การเห็นด้วย“สัญญ”กันอย่างไร? 
 ยิง่เป็น“ความรู้-ความเหน็”แค่ขัน้เหน็ขัน้รู้ตาม“ทิฏฐิ” ก็ยิง่
เหน็รู้ตามเหตุตามผลเท่าน้ัน เป็นความรู้แค่“ตรรกะ” ลมๆแล้งๆ ยงั
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ไม่มี“ภาวะ”ใดเกิด จึงยิ่งไกล“ความจริง” 
 ดังน้ัน การเรียนสมาธิ การปฏิบติัสมาธิ ให้รู้เหน็“ความจริง” 
ตามความเป็นจริงของผีของเทวดา ท่ีรู้เหน็แค่“สัญญา”อยูใ่นภวงัค์ 
หรือแค่“ตรรกะ” จึงเป็นการได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ปรมัตถธรรม” 
ท่ีไม่บริบูรณ์ด้วย“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมใน
ธรรม”ท่ีครบครันด้วย“จิต-เจตสิก-รูป(ทั้งภายนอก-ภายใน และทั้งรูป-

อรูป)-นิพพาน” ตามที่พระศาสดาตรัส“วิโมกข์ ๘”ให้ศึกษาปฏิบัติ
 ดังที่อาตมาก�าลังอธิบายนี้ เราก�าลัง“ท�าสัมมาสมาธิ”ด้วย
การปฏิบัติตามทิฏฐิแห่ง“มรรค ๗ องค์” 
 มิใช่ตามทิฏฐิแห่งการน่ังหลับตาเข้าไปท�าใจในใจกันอยู่ใน
ภวังค์ หรือตามทิฏฐิแห่งการขบคิดเป็นโศลก เป็นปรัชญา เป็นแค่
โกอานกันอยู่เท่านั้น 
 และเราต้องปฏิบติัตาม“ทิฏฐิ”ท่ีเราได้เรียนรู้มาแล้ว อย่างมี 

พฤติกรรมแห่งชีวิตจริง ได้สัมผัสภาวะน้ันๆจริงครบ“กาย”(องค์

ประชุมของรูปและนามท้ังจากภายนอก-ภายใน ส�าเร็จอิริยาบถอยู่ รู้เห็นขั้น 

“ปัญญา” มิใช่แค่สัญญาแค่ทิฏฐิ) และครบทั้ง“กาย-เวทนา-จิต-ธรรม”
 “ปัญญา”จึงจะเกิดรู้แจ้งเห็นจริงภาวะของ“สมาธิ”ที่ชื่อว่า 
“สัมมาสมาธิ” ด้วยการสัมผัสภาวะจริงของ“จิต ๘๙ - เจตสิก ๕๒” 
(นาม) และ“รูป ๒๘” เป็นต้น ที่เห็นภาวะการเกิด-การดับ แม้แต่
ภาวะ“นิพพาน”จริง  
 ซึ่งเป็น“ปัญญา”ท่ีแตกต่างจากการ“น่ังหลับตาเข้าไปใน
ภวงัค์เป็นสมาธิ” แล้วจึงจะมีภาวะของ“ปัญญา”โผล่ผดุขึน้มาเองใน 

“จิต”ขณะท่ีปราศจากนิวรณ์ แล้วก็รู้อะไรต่ออะไรท่ีมีความลึกลับ
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แปลกประหลาดได้
 “ความรู้”ท่ีโผล่ผุดขึ้นมาในจิตท่ีว่างจากนิวรณ์ ๕ ตอน
จิตเป็น“สมถะ”แบบน้ี แล้วหลงผิดว่าเป็น“ปัญญา”โผล่ข้ึนมาเอง 
เป็น“ธาตุรู้”ท่ีโผล่ข้ึนมาจากไหนไม่รู้ แล้วมารู้อะไรต่ออะไรได้ข้ึน
มาเอง ได้อย่างพิเศษแต่ไม่ใช่“ความรู้”ที่รู้อย่าง“อิทัปปัจจยตา” 
 ซึ่งไม่ใช่“ปัญญา”ท่ีเห็นความจริงตามความเป็นจริงของ 
“รูป”และ“นาม” ของ“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ตามที่ได้ปฏิบัติมา
เป็นล�าดับๆ ด้วยการตามเห็นภาวะจริงมาตลอดต้ังแต่“ตามเห็น
ความไม่เท่ียง”(อนิจจานุปัสสี) แล้วก็“ตามเห็นความจางคลายของ
กิเลส”(วริาคานุปัสส)ี “ตามเหน็ความดับของกิเลส”(นิโรธานุปัสส)ี “ตาม
เห็นภาวะท่ีได้ปฏิบัติทวนแล้วทวนอีกจนรู้แจ้งจบเป็นกตญาณ” 
(ปฏินิสสัคคานุปัสสี) 

 อันเป็นการ“ตามเหน็”(อนุปัสส)ีภาวะของ“ความเป็น-ความมี 

จริง”ที่เป็นปรมัตถธรรมแท้ๆ ซึ่งเห็นขั้น“ปัสสติ”(เห็น,มองเห็น,ดู)

 ไม่ใช่เหน็แค่ด้วย“ทิฏฐิ”(ความเหน็,ทฤษฎี, ความเช่ือถือ) หรือเหน็
แค่ด้วย“ทัสสนะ”ท่ีเหน็ด้วยตาเน้ือหรือการเล็งเหน็ด้วยความฉลาด 
 แต่“ปัญญา”ท่ีเห็นข้ัน“ปัสสติ”น้ี เห็นอย่างสัมผัสของจริง
ตามความเป็นจริงท้ังรูปท้ังอรูปและนามธรรมท้ังปวงท่ีสุด“นิพพาน”
 จากการปฏิบติัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงให้ปฏิบัติไปพร้อมใน 

ขณะท�าอาชีพอยู(่สัมมาอาชีวะ) ทั้งในขณะท�าการงานทุกอย่าง 
อยู่(สัมมากัมมันตะ) ท้ังในขณะพูดอยู่(สัมมาวาจา) ท้ังในขณะ
ด�ารินึกคิดอยู ่ (สัมมาสังกัปปะ) ในทุกขณะผู ้ปฏิบัติก็มีสติ 

(สัมมาสติ) มีความพยายาม(สัมมาวายามะ) ให้ส�าเร็จทุกอิริยาบถ 
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อยู่(วิหรติ) ด้วยการท�าใจในใจ ให้เป็น“สัมมาฌาน” ทั้งเพ่งรู้-
เพ่งเผากิเลส ด้วยการไตร่ตรอง-ตรวจสอบ-พิจารณา รู้จัก 
รู้แจ้งรู้จริง“ภาวะ”นั้นๆทุกภาวะทั้งภาวะท่ีเกิด และ ภาวะที่
จางคลาย ภาวะที่ดับสนิท
 จึงจะได้เรียนรู้“องค์ประกอบของรูป-นาม”(กาย)ครบ ได้
เรียนรู้“เวทนาในเวทนา”ครบ ทั้งที่เป็น“มโปวิจาร ๓๖” และปฏิบัติ
ได้ครบเวทนา ๑๐๘ ได้“มนสิการ”บริบูรณ์ด้วย“วิตักกะ-วิจาระ” 
(วิตก-วิจาร) คือ ตักกะ-วิตักกะ-สังกัปปะ-อัปปนา-พยัปปนา-เจตโส 
อภินิโรปนา-วจีสังขาร อันเป็น“สังกัปปะ ๗”
 ใน“เวทนา”นั้นเองก็คือ “องค์รวม”(กาย) ที่ปรุงแต่ง(สังขาร)

กันอยูข่อง“รูป”และ“นาม”เป็น“อารมณ์”ท่ีมี“รสอัสสาทะ”(รสโลกีย์) 

เกิดอยู่ให้ผู้อวิชชา“เสพรส”เป็นสุขหรือทุกข์
 เมื่ออ่านเข้าไปใน“เวทนา”ให้ถ้วนทั่วในเวทนา มันก็มี“จิต” 
หรือ“เจตสิก”น่ันเอง ท่ี“ถูกเรารู้”(รูป)ว่าเป็น“ความรู้สึก-อารมณ์” 
สุขหรือทุกข์หรือชอบ-ไม่ชอบ จึงพิจารณา“จิตในจิตในเจตสิก” 
นี้แหละยืนยันความจริง
 เราก็จะ“เห็น”(ปัสสติ)จิตจริงๆท่ีเป็น“อาการ”ของ“อารมณ์
ไม่สมใจ มันจึงโกรธอยู่หรือไม่ชอบใจอยู่” นี่คือ การรู้แจ้งเห็นจริง
“จิต”หรือ“วิญญาณ”(วิปัสสนาญาณ) ซึ่งก�าลังออกอาการ“ผี”แท้ๆ 
เป็นอาการของ“โทสมูล”(สโทสะ)กันโต้งๆ เป็น“สัตว์โอปปาติกะ” คอื 
“สัตว์ทางจิตวญิญาณ” ไม่ใช่สัตว์ท่ีมีเน้ือมีตัว ท่ีสรีระมีสีมีสันมีเส้นมี
แสงเงาใดๆเลย มีแต่อาการ-ลิงคะ-นิมิตให้เราเหน็เรารู้ด้วยปัญญา 
นี่แหละ“ผี”แท้ๆที่เป็นปรมัตถ์
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 “จิตวิญญาณ”เท่าน้ันท่ีเป็นผี “ผี”คือ “วิญญาณ” คือ 

“อาการของจิต”เป็นผี ไม่ใช่ไปหลงอยู่แค่“รูปร่าง-สรีระ”เท่าน้ัน
เป็นผี
 “ทุกข์”หรือ“โกรธ”นั้นไม่ใช่“รูปร่าง”แต่เป็น“จิตวิญญาณ” 
ต่างหาก ที่มันทุกข์มันโกรธ
 มันคือ“อกุศลจิต” มันคือ“กิเลส” มันคือ“สมุทัยอริยสัจ” 
ตัวแท้ คือ“ตัวตนของสัตว์โอปปาติกะท่ีช่ือว่าความโกรธ”(โทสมูล) 

ซึ่งก�าลังเกิด“อายตนะ”ในภายในระหว่าง“ธรรมกับมโน”ให้เรา 
“เห็น”(ปัสสติ) เป็น“การเห็นชนิดที่วิเศษกว่าสามัญยิ่ง”(วิปัสสนา) คือ 

ได้เห็น“มนายตนะ”กับ“ธรรมายตนะ”ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่ง 
กัน(สังขาร)“ทรงอยู่”ในใจเราเอง(ธรรม)โทนโท่ขณะน้ีว่า มันคือ 

“วิญญาณผี”ท่ีแสดงความเป็นอยู ่ ความทรงอยู ่ใน“มโน”เป็น 

“จิตสังขาร”อยูใ่นภายในใจเรา ยงั“มี”(โหต)ิ ยงั“ทรงอยู”่(ธรรม) ให้เรา
รู้เห็น(ปัสสติ)ด้วยการ“สัมผัส”อยู่หลัดๆโทนโท่ ถึงภาวะท่ี“มี”(โหติ) 

และภาวะท่ี“ไม่มี”(น โหต)ิเราก็เป็นผูท้�าให้“ไม่มี”ได้แล้วจริง ภาวะท่ียงั 
“มี”จึงคือ“ธรรม”คือยัง“ทรงอยู ่” ส ่วนภาวะท่ี“ไม ่มี”ก็คือ 

“อธรรม”คือ“ไม่ทรงอยู่ในเรา”แล้ว
 ผู้มีความส�าเร็จแท้ฉะนี้แล ผู้มี“ธรรม”
 ผู้ท่ี“ท�าให้อกุศลจิต”หรือ“ท�าให้กิเลส”หรือ“ท�าให้บาป” 
ไม่มี ไม่“ทรงอยู่”ในจิตเราได้เด็ดขาด ตลอดไปอย่างเที่ยงแท้ถาวร
(นิจัง-ธุวัง-สัสสตัง-อวิปริณามธัมมัง-อสังหิรัง-อสังกุปปัง)

 น้ีคอื ผูเ้หน็ภาวะท่ี“ทรงอยู”่ในใจเราเองน้ี “ธรรม”คอืรูปนาม
ท่ี“ทรงอยู่”ในใจเราเอง ท่ีเป็น“โลกุตรธรรม ๔๖” ต้ังแต่“กายในกาย” 
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จนถึง“เวทนาในเวทนา” และ“จิตในจิต” ที่สุด“ธรรมในธรรม”แท้ๆ
 “กาย-เวทนา-จิต-ธรรม”น้ีแหละคือ “ธรรมกาย” ยิ่ง
ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วย“โลกุตรธรรม ๓๗”(โพธิปักขิยธรรม ๓๗) และ
สัมบูรณ์“โลกุตรธรรม ๙” ก็ยิ่งนี้แหละคือ “ธรรม”
 ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต เป็นเช่นนี้เอง นี้แหละ 
“ตถตา”(ตถ = ความจริง)

 ผู้ก�าลัง“เห็น”(ปัสสติ = มีวิปัสสนาญาณ)ขณะน้ีผู้น้ีเร่ิมต้ังแต่
ก�าลัง“พ้นสักกายทิฏฐิ”อยูแ่ท้ๆ เป็นผูก้�าลังมี“วชิชา”(ก�าลงัพ้นอวชิชา

คอื พ้นสงัโยชน์ข้อที ่๑”อยูห่ลดัๆ)ก�าลังเหน็ของจรงิท่ีเป็นภาวะสัตว์โอป-
ปาติกะ(สัตตา โอปปาติกา ตาม“สัมมาทิฏฐิข้อที่ ๙”ในมหาจัตตารีสกสูตร)ซึ่ง
เป็น“สัมโภคกาย”(องค์ประชุมของรูปกับนามที่ก�าลังบริโภคอารมณ์ร่วมกัน)

เกิด“วิญญาณผี”อันเป็นอาการของ“มนายตนะกับธรรมายตนะ” 
ก็คือ“จิต” ขณะน้ีน่ันแหละช่ือว่า “ผีโกรธ”ท่ีก�าลังแสดงอาการ
ของ“ใจที่ไม่ชอบใจในตนเอง”(อกุศลจิต = กิเลส)โต้งๆให้เราเห็น
 และเราก็ต้องก�าจัดมันให้“ไม่มี”ให้ได้
 ซึง่“โทสมูล”ตัวน้ี ไม่มีสรีระ ไม่มีร่างท่ีเป็น“ตัว”เป็น“ตน”เลย 
มีแต่“อาการ” ไม่มีเส้นแสงเงาสีอะไร เราจะต้องก�าหนดเคร่ืองหมาย
(นิิมติ)ของกิรยิาอาการของมันเอาเองให้ได้ ว่า มันมี“อาการ”อย่างน้ีๆ 
เองคอื“ผี” ท่ีเป็นอาการโกรธ มันมีแต่“อาการ” คอืไม่สมใจ..ก็โกรธ 
หรือไม่ชอบใจ-ไม่ตรงใจ..ก็โกรธ เท่านั้น ไม่มีรูปร่างสรีระเส้นแสง
เงาสีตัวตนใดๆเลย
 ซึง่อาการ“โกรธ”นีม้นัไม่เหมือนกับอาการของ“ราคะ”นะ 
มัน“ต่างกัน”(ลิงคะ)นะ หรืออาการ“โกรธ”นี้มันน้อยลงกว่าก่อน
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นะ “ต่างกัน”(ลิงคะ)กับเมื่อก่อน ฉะนี้ก็“ลิงคะ”  
 ดังนี้ คือ การรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“นิมิต” (เครื่องหมาย,ภาวะที่เรา

ก�าหนดหมาย)ของความเป็น“อาการ”ต่างๆในจิต ท่ีมี“อาการ”มากมาย
แตกต่างกัน หลากหลายนัย
 “ความแตกต่าง”นี้ค�าศัพท์ก็ว่า “ลิงคะ”หรือ“เพศ” ซึ่งเป็น 

“ภาวรูป ๒”  
 “ความแตกต่างกัน”ของ ภาวะ ๒ อย่าง คือ“อิตถีภาวะ” 
กับ“ปุริสภาวะ” อันเราต้องเรียนรู้และปฏิบัติจัดการ(อภิสังขาร)

ท�าจิตภาวะต่างๆนี้ให้บรรลุ“ปุริสภาวะ” สูงสุดเป็น“เอกภาวะ” 
เป็น“เอกบุรุษ”ให้ได ้

 ซึ่งก็คือ “เอกัคคตาจิต”นั่นเอง ที่เป็น“จิต”ยอด,เลิศ,เยี่ยม
(อัคค) เป็น“เอก”แท้ๆ  
 จึงต้องศึกษากันต้ังแต่มันเป็น“องค์ประกอบ”(กาย)ของรูป
กับนาม อันมี“อาการท่ีถูกรู้”(รูป) เราก็ต้องมี“ปัญญา”เข้าไปรู้จักรู้แจ้ง 
รู้จริงภาวะของมันอยู่ ณ บัดน้ี ว่า “ตัวโกรธ”คือ“ตัว“ผี”แท้ๆ 
นี้ตัว“อกุศลจิต”จริงๆนี้ “ความจริง”มันเป็นเช่นนี้ๆเอง(ตถตา)

 นี่คือ “ของจริง-ความจริง”(ตถตา)ของผี
 “ผี”เป็นเช่นน้ีเอง(ตถตา) ท่ีผูมี้ปัญญาอาริยะก�าลังรู้แจ้งเหน็
จริง ตามพระวจนะแท้
 ฉะน้ีเอง..“ผี” คือ“สัตว์โอปปาติกะ” ท่ี“ตาทิพย์”อันเป็น 

“อนุสาสนีปาฏิหาริย์” ตรงตาม“ปรมัตถสัจจะ”ท่ีพระพุทธเจ้าทรง 
สอนให้เห็น“จิต-เจตสิก”ท่ีเราก�าลัง“เห็นรูป”(“รูป”ที่เป็น“นามรูป” 

คือ “ภาวะจิตท่ีถูกรู้” เป็นอาการของจิตในจิตขณะนี้) เป็น“นามธรรม” 
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ตนเองอยู่หลัดๆ 
 ขณะน้ีคอื เราก�าลังรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เจโตปริยญาณ ๑๖” ข้อ
ท่ี ๒ ช่ือว่า “สโทสะ” (จิตมโีทสะก็รู้ว่าจติมโีทสะ ; พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๑๖๓) 

ซึ่งเป็น“ตัวตน”ของ“สมุทัยอริยสัจ” (สักกาย)ใน“อริยสัจ ๔” ผีตัวนี ้
แลที่จะก�าจัดมัน
 ด้วยการ“เพ่งรู้-เพ่งเผา”(ฌาน)ผีตัวน้ีให้ส้ินไปจากใจเรา 
ด้วย“วติกวจิาร”(พฤตปิฏิบติัทีเ่พ่งรู้-เพ่งเผาด้วยการท�าวิปัสสนา คอืพจิารณา

ศึกษาจิต-เจตสิกจนไตร่ตรองตรวจจับตัวกิเลสได้แล้วก�าจัดมัน)  

 ซึ่งขณะท่ี“จิต”ก�าลังเป็น“ผี” คือ จิตเราก�าลังมี“ทุกข- 
เวทนา”หรือมี“อารมณ์ไม่สมใจ..ก็โกรธอยู ่หรือไม่ชอบใจ-ไม่ตรงใจ 
อยู่..ก็โกรธ” เราก็พิจารณาตรวจสอบใจเราได้(วิจาร)ว่า“เหตุ”ตัวท่ี
เป็น“อารมณ์ผี”ก็ตัวนี้เอง มันเป็นเช่นนี้เอง(ตถตา)  

 ผู ้มี“ตาทิพย์”ตามอนุสาสนีปาฏิหาริย์จะเห็น“ผี”ด้วย
สัจธรรมอย่างน้ี เหน็“เหตุ”ท่ีเป็นสมุทัยอริยสัจ ด้วย“วปัิสสนาญาณ” 
และเหน็เทวดา-มาร(ผ)ี-พรหม ก็ต้อง“เหน็”(ปัสสต)ิด้วย“ญาณ”เยีย่งน้ี 

ไม่ใช่“เห็น”ด้วยตาเนื้อ(ไม่ใช่ทัสสนัง) จึงจะตรงพระพุทธวจนะ
 แล้วก�าจัด(ปหาน)“เหตุ”ตัวน้ี ท่ีเป็น“อาการของจิต”ในความ
เป็น“กาย”(องค์ประชุมของรูปกับนาม) ซึง่เป็น“สักกายะ” คอื “กายของ
ตน”แท้ๆ จึงต้อง“สัมมาทิฏฐิ”กันจริงๆที่จะแยก“กาย”แยก“จิต”ใน
ความเป็น“กายสังขาร”ตรงตามปรมัตถธรรม ก็จะก�าจัดถูกภาวะ
ของ“สมุทัย” คือ“อกุศลเจตสิก”ตัวแท้ 
 ดังน้ัน ใครจะ“เห็น”เทวดาก็ดี ท่ีเป็น“สมมุติสัจจะ”(เห็น

เทวดาเก๊,เทวดาเท็จ = สมมุติเทพแบบมโนมยอัตตา) หรือแม้“เห็น”เทวดา
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ที่เป็น“ปรมัตถสัจจะ”ก็ด(ีเห็นเทวดาจริง = อุบัติเทพหรือวิสุทธิเทพแบบมโน

มยิทธิที่เป็น“วิชชา ๘”ข้อที่ ๒) แม้ที่สุด“เห็น”พรหมหรือวิสุทธิเทพก็ดี ก็
“เห็น”เป็นตาทิพย์ตามอนุสาสนีปาฏิหาริย์ด้วยนัยะแห่งพุทธเยี่ยง
เดียวกันนี้เอง [จึงจะเป็น“ปาฏิหาริย์”ของพุทธ ถูกตรงตามพระพุทธวจนะ] 

 ซึ่งชัดเจนว่า ความเป็น“เทวดา”นั้นคือ“อาการ”ของความ
รู้สึกหรืออารมณ์ของใจเป็น“ความสุข”หรือ“ความเจริญ”
 ถ้า“ความสุข”หรือ“ความเจริญ”ท่ีเป็น“เทวดาโลกีย์”ก็มี 

“สุขเก๊-สุขเท็จ”(สุขัลลิกะ) ท่ีสุขเพราะความเจริญอามิส คือยินดี
พอใจ ท่ีเจริญลาภ-ยศ-สรรเสริญ-รูป,เสียง,กล่ิน,รส,สัมผัสทาง
กายภายนอก อันสุข“สมใจกามคุณ ๕”ใน“กามาวจร” ซึ่งเป็นการ
บ�าเรออารมณ์ บ�าเรอกิเลสให้อ้วนให้โตให้ใหญ่ให้หนาขึน้ อย่างน้ีเอง
คือ ความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณ หรือสัตว์โอปปาติกะ ภาวะฉะนี ้
คือ“เทวดา” ที่เรียกว่า “สมมุติเทพ”
 และแม้“ความสุข”หรือ“ความเจริญ”ซ่ึงยังเป็น“เทวดา
โลกีย์”ที่มี“สุขเก๊-สุขเท็จ”(สุขัลลิกะ) เพราะยังเป็นความเจริญอามิส
อยู่ คือยินดีพอใจ ที่เจริญด้วยความสงบ ที่ยังเป็น“ความสงบแบบ
ภูมิเจโตสมถะ” ยังไม่ใช่สงบด้วย“โลกุตรจิต ๘”(ยังไม่ต้องไปพูดถึง 

โลกุตรจิต ๔๐ หรอก) อันเป็นสุขารมณ์ทาง“กาย”ภายใน(กายในกาย) มันสุข 

“สมใจในภพ ๒”(รูปภพหรืออรูปภพ) คือเข้าไปเสพสุขใน“รูปาวจรภูมิ
หรืออรูปาวจรภูมิ” ซึ่งผู้ยังอวิชชาจะบ�าเรออารมณ์บ�าเรอกิเลส 

“ภวตัณหา”ให้อ้วนให้โตให้ใหญ่ให้หนาขึ้น อย่างน้ีเอง ก็ยังคือ 
ความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณ หรือสัตว์โอปปาติกะ ภาวะฉะน้ี 

ก็ยังคือ“เทวดา” ที่ยังเป็นโลกียภูมิเรียกว่า “สมมุติเทพ” ยังสุขสม
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ใจใน“อัตตา”
 เพราะยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้“โอฬาริกอัตตา”อันเป็น“สัตว์” 
ท่ียังเสพสุขทางกายภายนอก คือ “กามภพ”มาก่อน ยังแยก 

“กาย”แยก“จิต”ใน“กามาวจรภูมิ”ไม่เป็น จึงยงัไม่ได้ก�าจัดกิเลสข้ัน
ต้นนี้ไปตามล�าดับ
 ยงัไม่เข้าใจความเป็น“มโนมยอัตตา”(ยงัไม่ต้องพดูถึงอรูปอัตตา) 

จึงยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงปรมัตถธรรมที่ตนบ�าเรอ“อัตตา”ตนอยู่
 ซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่ทุกวันน้ี ยังแยกกาย-แยกจิต ไม่ได้ 
แยกไม่เป็น“ปรมัตถสัจจะ” ตามนัยะที่พระพุทธวจนะกัน เกือบทั่ว
ถ้วนในวงการพุทธแล้ว 
 ยังหลงว่า“การแยกกาย-แยกจิต”น้ันคือ การน่ังหลับตา
ท�าสมาธิเข้าไปสู่ภวังค์ แล้วก็ท�าความรู้สึกของตนให้ตัดขาดจาก
ภายนอก ไม่ให้รับรู้สึกภายนอกแม้จะมีอะไรกระทบสัมผัสภายนอก 
ถ้าท�าได้ ก็นับเอาความส�าเร็จอย่างน้ีเองว่า เป็นการแยกความ
เป็น“กาย”กับความเป็น“จิต”ได้ 
 ไอ้แบบน้ี มันก็แค่เท่ากับคนนอนหลับ หรือคนตกภวงัค์ หรือ
ท�าการหลบ“ภพนอก” เข้าไปอยู่ใน“ภพภายใน”ได้ส�าเร็จ ก็เท่านั้น 

มันเป็น“การแยกกาย-แยกจิต”ท่ีถูกต้องตามปรมัตถสัจจะของ
พระพุทธเจ้าที่ไหนกัน
 หรือผูส้ามารถแยกความรู้สึก เช่น เจ็บปวดท่ีร่างมันมีแผล
มีฝีเป็นต้น เจ็บมาก ปวดมาก แต่คนผู้นี้สามารถแยกไม่ให้รู้สึกเจ็บ
ปวดได้ส�าเร็จ ตัดความรู้สึกเจ็บปวดนั้นได้ส�าเร็จ ก็หลงถือว่าอย่าง
นี้คือ การแยก“กาย”แยก“จิต”ได้ อีกแบบหนึ่ง    
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 หรือท่ีหลงลึกล�า้ไปกว่าน้ัน ก็คอื เม่ือท�าสมาธิหลับตาเข้าไป
อยู่ในภวังค์ได้แล้วก็มี“จิตวิญญาณ”ของตนออกไปจากร่างของตน 
ออกไปนอกตัวเราได้ แล้วก็ย้อนมาเห็นภาวะตัวเราขณะนั้นว่า ยัง
มีร่างของเรานั่งสมาธิอยู่ต่อหน้า ก็เลยหลงว่า เราเก่ง ที่แยกธาตุรู้
คอื จิตวญิญาณออกจากร่างได้ แล้วจึงหนักลับมามองดูตนเองอีกที 
ก็เหน็“ร่าง”ของตนเองอีกต่างหาก หรือเหน็คนอ่ืน เหน็ส่ิงแวดล้อม 

อื่นๆ ที่แวดล้อมตนอยู่ขณะนั้นได้ ก็หลงว่า เราสามารถแยก“กาย” 
แยก“จิต”ได้ อย่างนี้ก็มี ก็ยึดอย่างนี้ว่า...เก่ง!!! 
 ส่วนมากก็แยกจิตไม่เป็นสัมมาทิฏฐิจริงหรอก มันแค่
อุปาทานสร้างรูปสร้างเร่ืองขึ้นมาหลงเองซึ่งเป็นภาพความฝัน
ต่างๆแล้วก็หลงว่า“ตนเห็นของจริง” แท้ๆคือ“มโนมยอัตตา” ซึ่ง
เป็นแค่“รูปที่ส�าเร็จด้วยใจ”ภาพนั้นใจมันปั้นขึ้นมาส�าเร็จได้ด้วยใจ 
 เป็น“ภาพเป็นรูป”ท่ีตนเองมี“ความต้ังใจ” (สัญเจตนิก) 

“ตกแต่ง”(สงัขต) “ตกแต่งแล้ว” (สชัชิต)ก็หลงเป็น“ความพอใจ”(ฉนัทะ)

ก็เลยหลง“สะสม”(สญัจนิาต)ิจึงเกิด“การรวม”(สชน) แล้วมี“การสะสม” 
(สัญจินน,สัญจย)ขึ้นจริง เม่ือ“สะสมแล้ว”(สัญจิต)ก็“ยึดเอา,ถือเอา” 
(อุปาทา) จนเป็น“การยึดม่ันถือม่ัน”(อุปาทาน) กระท่ังกลายเป็น 

“จิตของตน”(สจิตต)ที่จะแยกให้ออกจากกัน ก็ยากยิ่งเสียแล้ว
 ทีนี้ ได้มาฝึกฝนการแยก แต่แยกชนิดที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
“ภาวะจริง”ของ“นามรูป”แท้ๆ ท่ีเป็น“กาย”(องค์รวม)ท่ีมีจริงเป็น
จริงเพราะเข้าใจไปหมายเอาความเป็น“กาย”ผิดเป็น“มหาภูตรูป” 
เท่าน้ัน ซึ่งไม่ใช่การแยก“ปสาทรูป”กับ“โคจรรูป” ท่ีต้องมีท้ัง 
“ปสาท” (ประสาท) มีทั้งการท�างานของ“ประสาท” และมีทั้ง“การ
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สัมผัส”(ผัสสะ,โผฏฐัพพะ) แต่ไปหลงแยกอยู่แค่“สัญญา”(ความหมายรู้, 

ความจ�า)ภายในใจตน ไม่มี“การสัมผัสระหว่างรูปภายนอกกับนาม
ภายในด้วย”   
 จึงหลงได้แต่ฝึก“การแยก”ในภายใน“องค์ประชุมของจิตใน
จิต”(นามกาย)เท่านั้น
 ไม่ได้ฝึก“การแยกนามธรรม”ในขณะท่ีมี“ประสาท”ท�า
หน้าท่ีอยู่ โดยมี“การสัมผัส”ภายนอกอยู่หลัดๆ และ“ประสาท”ก็
แสดงความเป็น“ชีวิต”มี“ชีวิตินทรีย์”อยู่ ท�างานมีปฏิกิริยาร่วมกัน
เป็น“รูปท่ีรับรู้อารมณ์ ๕ อยูโ่ต้งๆ”(โคจร)กับ“มหาภูตรูป”ภายนอกเลย 

 จึงไม่ใช่“โคจรัคคาหิกรูป”(รูปที่รับโคจรคือ รับรู้อารมณ์ ๕) และ
เม่ือสามารถแยก“ภาพภายในกับความรับรู้ได้” หรือแยก“ภาพตัว
เราภายในกับความรับรู้ของเราออกจากกันได้”
 “กาย”ของผู้หลงผิดจึงเป็นแค่“ภาพของร่าง(สรีระ)”ท่ีเรา
ก�าหนดหมายรู้อยู่ภายในใจ ว่า ภาพเราที่นั่งสมาธิอยู่นั้นคือ“เรา” 
หรือภาพที่นอนตายเน่าอยู่ต่อหน้าขณะนี้คือ“เรา”
 มันก็แค่“กาย”คือภาพ “กาย”คอืร่าง(สรีระ)ท่ีเป็นภาพอันเกิด
อยู่ภายในใจเท่านั้น ไม่ใช่ภาพที่มีการสัมผัสอยู่จริงภายนอกเลย  
 ส่วน“จิต”ท่ีแยกออกไปจาก“ภาพของร่าง”(วัตถุ)นั้นก็คือ 
“ธาตุรู้”หรือความรู้สึกที่ก�าลังดู“ภาพของร่าง”เราเองอยู่ขณะนั้น 
 มันมีแต่“สัญญา”ก�าหนดรู้ในภายในกันเท่าน้ัน มันไม่ใช ่

“วญิญาณ”ท่ีรับรู้ครบพร้อมขณะมี“ประสาทรูป”ก�าลังท�างานสัมผสั 

กันอยู่กับโคจรรูป” และ“โคจร”ก็เป็น“โคจรัคคาหิกรูป”[รูปที่รับโคจร 

คือ รับรู้อารมณ์ ๕ ซึ่งยังมี“สัมปัตตโคจรัคคาหิกรูป ๒ ได้แก่ ตาและหู ซึ่งเป็น 
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“รูป”ที่ใช้กระแสวิ่งจากที่ไกลมาแตะรู้ได้ และอสัมปัตตโคจรัคคาหิกรูป ๓ ได้แก่ 

จมูก-ลิ้น-กาย ซึ่งเป็น“รูป”ที่ใช้การแตะติดตัวจึงจะรู้ได้ ได้แก่ รสแตะคือลิ้น กับ

ภาวะทีต้่องแตะตดิคอืกาย และประสาทต้องตืน่รู้ท�างานรับรู้ด้วย ถงึจะมกีารรู้ได้) 

 จึงจะก�าหนดได้ว่า“รูป”ท่ีมี“อินทรีย์”(พลังงาน,เร่ียวแรง)ของ 
“ความเป็นชีวิต”ท�างาน(ชีวิตินทรีย์)อยู่ คือ“รูป”ท่ียังท�าหน้าท่ีมีชีวะ
แต่เป็นแค่“พีชนิยาม” ธาตุรู้ขณะนั้นมีพลังไม่ถึงขั้น“จิตนิยาม” จึง
ไม่ใช่“วิญญาณ”  
 นี้คือ “โคจรัคคาหิกรูป ๕” 
 ซึ่งไม่ใช่เพราะต่างจาก“อโคจรัคคาหิกรูป ๒๓”(รูปที่รับโคจร 

ไม่ได้ ๒๓ คอื “อุปาทายรูป”ทีห่กั“ปสาทรูป ๕”ออก หรือไม่นับ“ปสาทรูป ๕”เข้าไปด้วย) 

 มันจึงไม่ถึงขั้นที่เรียกว่า “ปัญญา” มันเป็นได้แค่“สัญญา” 
คือเห็นกันอยู่แต่ภายใน
 น้ันคือ การแยกจิตแยกกายท่ีไม่เป็นไปตามกระบวนการ
แห่ง“ปรมัตถสัจจะ”
 เอาละ.. แม้จะเป็นจริงได้ ท�าได้จริง
 ต่อให้เก่งจริง..ก็เถอะ ถอด“จิต”ตนออกไปได้จริง เป็นผู ้
ส�าเร็จอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทสนาปาฏิหาริย์ได้แท้ ก็ยังไม่ใช่
การแยกกาย-แยกจิตท่ีเป็น“ปรมัตถธรรม”เพื่อรู้แจ้งเห็นจริงใน 

“รูปนาม” เช่น สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“รูป ๒๘” รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
“นาม”ที่เป็น“เจตสิก ๕๒ จิต ๘๙”เป็นต้น ตามพระอนุสาสนีของ
พระพุทธเจ้าอยู่ดี 
 ซึ่งบางคนหนักไปกว่านั้น นั่งสมาธินี่แหละ แล้วเก่งถึงขั้น
แยกร่างออกไป เป็นร่างของตนนอนตายเน่าเป่ือยให้เหน็อยูต่่อหน้า
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ขณะนั้นเลย แล้วก็หลงว่านี่คือ การแยกกาย-แยกจิตได้ อธิบายถึง
ขัน้ว่า เม่ือเหน็สภาพความเน่าเป่ือย ก็น่ีแหละคอืการเหน็อสุภะ เหน็
อนิจจัง เหน็ความเปล่ียนแปลงของร่างกาย เหน็ความไม่เท่ียง ท้ังๆ
ท่ีมันเป็นแค่อุปาทาน เป็นแค่“มโนมยอัตตา”ท่ีป้ันขึน้มารู้มาเหน็เอง
ในใจของตนแท้ๆ     
 แล้วก็ยึดเอาความสามารถเยี่ยงน้ี ว่าน่ีแหละเป็นผู้บรรลุ 
“การแยกกาย-แยกจิต” 
 หรือจะมีนัยะอ่ืนอยู่ ท่ีอาตมายังไม่รู้ก็อาจจะมีกันอีกก็ได้ 
จะอย่างไรก็ตาม ถ้ามีนัยส�าคัญท่ีไม่ใช่การการแยกกาย-แยกจิต 
ชนิดท่ีแยก“รูป”แยก“นาม”จากความเป็น“กายสังขาร” หรือ 
“กายวิญญาณ”ได้ด้วย“วิโมกข์ ๘” แล้วรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น 

“รูปรูป-รูปกาย-รูปนาม-นามกาย-นามรูป” และมีการสัมผัส
ภายนอกอยู่ด้วย แล้วยังสามารถเป็นผู้“มีความรู้สึก”(สัญญี)ภายใน
ได้เสมอ ไม่ได้ทิ้ง“ภายนอก”เลย จึงจะ“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย 
โดยตนเอง(เอโก)”บริบูรณ์
 ตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๑๐๐-๑๐๑ 

 จึงจะเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความจริง”เป็นปัจจุบันธรรม 
ยนืยนัได้ครบความเป็น“สัตว์”ท่ีช่ือว่า“โอปปาติกะ”มีภาวะอยูโ่ทนโท่
 เราได้พดูถึง“สัตว์”ท่ีเป็น“เทวดา”เจริญแบบโลกียะ และยดึ
ติดแบบเทวนิยมมาแล้ว 
 ทีน้ี..ความเป็น“เทวดา”ท่ีมี“อาการ”ของความรู้สึกหรือ
อารมณ์ของใจท่ีเป็นไปในความเจริญโลกุตระก็เป็นความสงบ 
แต่“สงบ”จากกิเลส มิใช่“สงบ”อย่าง“เจโตสมถะ”
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 “สงบ”เพราะลดละกิเลสได้ สู ่ความหมดทุกขอริยสัจ
หมด“สุขโลกีย์”ที่เป็น“สุขเท็จ”ที่เป็น“สุขัลลิกะ” ต้องอย่างนี้ จึงจะ
เป็น“โลกุตระ” ซึ่งจะก�าจัด“สัตว์โอปปาติกะ”ที่ชื่อว่า เทวดา ชนิด
ที่เป็น “สมมุติเทพ”ไปจริง 
 แล้วจึงจะเป็น“อุบัติเทพ”ไปตามล�าดับ ที่สุดสูงสุดก็
เป็น“วิสุทธิเทพ” หรือสุดยอดแห่งพรหม สุดยอดแห่งพระเจ้า
 “ผี”มันก็คือ “วิญญาณ”คือ“จิต”นั่นเอง
 “เทวดา”ก็“วิญญาณ” ก็“จิต”
 “พรหม”ก็“วิญญาณ” ก็“จิต”
 “จิต”ก็“วิญญาณ” ก็“มโน”
 “มโน”ก็“วิญญาณ” ก็“จิต” 
 ..ใช่มั้ย? 
 วญิญาณ-จิต-มโน ปรากฏอยู ่ณ ท่ีใด จึงคือ ตวัผ-ีตัวเทวดา
แท้ๆ อยู่ ณ ที่นั้น และไม่สิงสู่อยู่ที่ไหนๆอันเป็นมหาภูตรูปเลย 
 จะอยู่ได้ประจ�าท่ี เป็นเหมือนห้อง เหมือนถ�้า มีขอบเขต 
เรียกว่า“คูหาสยัง” ที่เดียวเท่านั้นคือ ในตัวสัตวโลกที่มี“จิตนิยาม” 
 ดินน�้าไฟลม หรืออากาศ มหาภูตรูปท้ังหลาย มันเป็น 

“ผี”เป็น“เทวดา” ไม่ได้
 “ผี”หรือ“เทวดา”หรือ“พรหม” ก็คือ วิญญาณ คือจิต คือ
เจตสิก คืออารมณ์ คือเวทนาเท่านั้นที่เป็น“ผี” เป็น“เทวดา” 
 และเป็นแล้ว ก็“เห็นไม่ได้”(อนิทัสสนัง)ไม่มี“สรีระ”(อสรีระ)ให้
เห็นได้แบบตาเนื้อเห็นๆ จะ“เห็น(ปัสสโต)”ได้ “รู(้ชานโต)”ได้ก็เป็นแค่
“อาการ”เท่าน้ันท่ีปรากฏให้ผู้เรียนรู้ก�าหนดหมาย(สัญญา) ก�าหนด
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เครื่องหมาย(นิมิต)เอาเองตามญาณปัญญาของตน
 ดินน�้าไฟลมอากาศเป็น“ผีแท้”ไม่ได้
 ดินน�้าไฟลมอากาศเป็น“เทวดาแท้”ไม่ได้
 ดินน�า้ไฟลมอากาศเป็นได้แค่“ผีหลอก-เทวดาหลอก-พรหม
หลอกๆ” คือ“เท็จ”ทั้งสิ้น 
 แม้แต่“รปู”ท้ังหลายท้ังปวงเด่ียวๆ ท่ีไม่เก่ียวกับ“นาม”เลย
นั้น มันเป็น“ผี”เป็น“เทวดา”เป็น“พรหม”ไม่ได้เด็ดขาด
 แต่กห็ลอกกัน แล้วก็หลงกันอยูใ่นโลก ป้ันขึน้มาเป็น“มโนมย 

อัตตา”จนส�าเร็จแล้วก็เหน็เอง หลอกตนเอง หลอกผูอ่ื้นให้หลงตาม 
จนกระท่ังผู้อ่ืนกลายเป็นผูห้ลงก็มี“อุปาทาน”สามารถได้มโนมยอัต
ตา(มโนมยอัตปฏิลาโภ)นั้นไปตามๆกัน หลงว่าจริงไปตามๆกันจนบัดนี้
 มอมเมากันมานานแสนนาน แม้ปัจจุบนัน้ีก็ไม่ยอมเพลาการ
หลอก ให้หลงผิดว่า ผี (จบฉบับที่ ๒๙๔)

 ฉบับท่ีแล้วได้สาธยายเร่ือง“ผี-เทวดา-พรหม”ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของ“จิต-มโน-วิญญาณ”แท้ๆ ท่ีจะ“เห็น”หรือ“รู้ภาวะจริง”ได้ ก็
ต้องมี“ปสาทรูป ๕”และ“โคจรรูป ๕”ท�าปฏิกิริยากันขึน้ จึงจะ“เห็น็” 
จะ“รู้ความจริงนั้นเต็มความจริงตามสภาพ” 
 ถ้าไม่มี“ปสาทรูป ๕ กับ โคจรรูป ๕ ก็ไม่มี“กาย กับ 
โผฏฐัพพะ” ท�าปฏิกิริยากัน ก็ไม่มี“วญิญาณ ๖”เกิดขึน้ให้ตัวเราเอง
สามารถ“เห็นหรือรู้”ของตนเองได้
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 ยิง่เป็นของคนอ่ืนท่ีเขาจะ“เหน็หรือรู้จักวญิญาณ” เขาก็ต้อง 
“เห็นหรือรู้”ของตน จึงจะ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ความเป็น“ผี”หรือ 

เป็น“สัตว์นรก”เป็นต้นน้ันของตน แล้วจึงจะได้เรียนรู้“ความจริง” 
(อริยสัจ) น้ีแล ้วจะได ้ก�าจัดภาวะสัตว ์นรกน้ีของตนให ้เป ็น 

“นิโรธอริยสัจ” 
 ต่อให้สมมุติว่า คณุสามารถจริงๆ เก่งกาจถึงขัน้“เหน็หรือรู้” 
วญิญาณทีเ่ป็นผหีรอืจติทีเ่ป็นผขีองคนอืน่เขาทีเ่ป็น“ของเขา”ในใจ 
ของคนอ่ืนเขา ท่ีเป็น“กิเลส”ของคนอ่ืน คุณได้แต่ก�าหนดหมาย
เอาเองอยู ่ใน“สัญญา”ของคุณเท่าน้ัน ซึ่ง“สัญญา”น้ันต่อให้
เป็น“ปัญญา”ท่ีรู้“ความจริงตามความเป็นจริง” แล้วเราจะไปก�าจัด 

“กิเลส”นั้นให้เขา มันก็อยู่ที่อื่นในตัวคนอื่นเขา ได้อย่างไร???
 หรือว่าจะใช้“ฤทธิ์อ�านาจพิเศษ”ที่ลึกลับมหัศจรรย์ โดยใช้
ฤทธิ์เบ่งอ�านาจที่กาจเก่ง เข้าไปท�าลาย“กิเลส”ให้เขาได้เลย อย่าง
ท่ีมีคนหลงเลอะเทอะกันว่าตนมีฤทธิ์มีอ�านาจเยี่ยงน้ีกันอยู่ เป็น
อาจารย์วิเศษทั้งหลาย  
 ถ้าท�าได้จริงๆ พระพุทธเจ้าท�าไมไม่ท�าให้ใครเลยสักคน 

เลยล่ะ?? ถ้ามันง่ายอย่างนี้ เป็นไปได้อย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้อง
ท�าแล้วสิ
 อย่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้ากันเลย
 ที่ว่าจะแก้กรรมให้คนนั้นคนนี้ได้ ไม่ให้เขาตกนรก ก็เท่ากับ
การก�าจัดผีนรกในตัวคนอื่นได้ จัดการจิตวิญญาณที่เป็นผีในตัวคน
อ่ืนส�าเร็จ แล้วพดูกันว่า “แก้กรรม”ให้เขาหมด“เหตุแห่งทุกข์” ก็คอื 

“แก้กรรม”ไม่ให้เขาต้องไปตกนรก ไม่ให้ไปเป็นผีกันน่ันหนะ 
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มัน“ตลกรับประทาน”ทั้งนั้น หลงเลอะเทอะเละเทะงมงายแท้ๆ
 เอาเถอะ ต่อให้คุณสามารถเห็นจิตเห็นวิญญาณผู้อ่ืนได้
จริงรู้ได้จริงก็เถิด มันไม่ใช่เร่ืองท่ีพระพุทธเจ้าสรรเสริญหรือไม่ใช่
เรื่องที่ท่านให้ท�าเลย ท่านทรงห้ามเป็นทุกกฏด้วย และทรงบริภาษ
ความเก่งน้ีด้วย ท่ีเป็นปาฏิหาริย์เรียกว่า “อาเทสนาปาฏิหาริย์ หรือ 
อิทธิปาฏิหาริย์แบบน้ีน่ีแหละ มียืนยันชัดในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ 
“เกวัฏฏสูตร” อ่านดูได้
 นีคื่อ ความจริงประเดน็ส�าคัญ ทีค่นผู้หลงตนว่า ตนเก่งกาจ 
เห็นจิตผีวิญญาณผีของคนอ่ืนได้นั้น แล้วอวดดีว่าจะล้างกิเลส
ให้เขา แก้กรรมท่ีเลวร้ายให้เขา มันเป็นไปไม่ได้ เพราะ“ผี” 
มันเป็น“จิต-วิญญาณ”ของเขา อยู่ในตัวคนอ่ืนคนใดก็ของเขา 
เราจะล้วงเข้าไปสัมผัสในจิต ในวิญญาณคนอื่นได้อย่างไร 
 เพราะ“จิตหรือวญิญาณ”มันคอื ธาตุรู้ของใครก็ของมัน จะไป 

“เอาความรู้สึกในใจเขามาเป็นความรู้สึกในใจเรา”ได้อย่างไร?
 จะไปจัดการ“ความโลภ-ความโกรธ”ในจิตใจคนอ่ืนให้เขา
ไม่มีความโลภ-ความโกรธกันแบบไหน..???..??? 
 มันไม่ใช่“ใจเรา” ใจใครก็ใจใคร ใจเราก็ใจเรา ใจเขาก็ใจเขา 
ใจมันเป็น“กิเลสก็ของตน”เท่านั้น กิเลสจะลดก็ต้องตนท�า  
 กิเลสในใจของใครก็ท�าของตนเท่านั้น 
 จิตหรือวญิญาณของใครก็เป็นของคนน้ัน“หน่ึงเดียว”(เอโก) 
มันไปเอา“จิตของคนอื่นมาอยู่ในจิต”ของเรา เป็น“สอง”ไม่ได้ 
 เช่น ความ“อวิชชา”ท่ีหลงเลอะเทอะของคน“เข้าทรง” 
เป็นต้น หลงว่าให้จิตหรือวญิญาณของคนอ่ืนเข้าทรงหรือเข้ามาเป็น
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จิตเป็นวิญญาณในจิตเรานั้น มันเป็นไปไม่ได้ 
 “จิต”ของใคร มันก็เป็น“ของตนเองหน่ึงเดียว” เป็น“เอโก” 
 มันจะเข้าคนนั้น ออกจากคนนี้ หรือจิตผีจิตเทวดาอันเป็นจิตเร่จิต
ร่อนจากท่ีไหนก็ตามเข้าไปสิงคนน้ันคนน้ี เป็นครัง้เป็นคราว ทับเข้าไป
แทนท่ีในจิตคนเข้าทรง หรือจิตคนน้ันออกจากตนเองไปก่อน ช่ัวคราว 
แล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ เม่ือจิตผีจิตเทวดาน้ันออกไปจากตน 

จะเปลี่ยนกันอยู่ในร่างนั้น จะทับกันอยู่มันเป็นไปได้ยังไง
 มันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นนิยายน�้าเน่าลวงโลกมานานแสน
นาน และจะหลอกคนที่อวิชชาไปอีกนิรันดร ผู้อวิชชารู้ไม่ได้ง่ายๆ 
 นั่นคือ ความหลงผิด อย่างยิ่ง 
 คน“เข้าทรง”กันอยูท้ั่งหลายน้ัน เป็นแค่“อุปาทาน”ชนิดหน่ึง 
ท่ีก�าหนดหมายเช่ือม่ันว่าเป็นจริงอย่างน้ัน แล้วก็เกิดอาการตามท่ีมี 

“อุปาทาน”ของตนจนเป็นจริงส�าเร็จในจิต (มโนมยอตัตา)เป็น“ภาวะ” 
อาการเข้าทรงตามท่ีตนยึดไว้ว่าต้องเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี อันเป็น
อุปาทานอยู่ในความงมงายของผู้ยังอวิชชา 
 ตนเองก็ไม่รู้ตนเองว่า เป็นไปได้อย่างไร เพราะตนไม่ได้
เรียนรู้จนบรรลุ “วิชชา”
 ภาวะเช่นนี้คือ “มโนมยอัตตา” คือ“รูปหรืออัตตาที่ส�าเร็จ
ด้วยจิตของตนเองท�าเองเป็นเอง” ตนเองบ้าเองแท้ๆ ไม่มีวญิญาณ
อื่นใดไหนเลยที่มาเข้าคนนั้นคนนี้ได้
 การเข้าทรง เข้าสิง อะไรพวกนี้จึงเป็น“มโนมยอัตตา”ของ
ตนเอง ที่เป็น“อุปาทาน”ซึ่งยังอยู่ในก้นบึ้ง“อนุสัย”ของคนผู้นั้นๆ          
 ฉบับที่แล้ว เนื้อความก่อนจบมีว่า...
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 “ผี”มันก็คือ “วิญญาณ”คือ“จิต”นั่นเอง
 “เทวดา”ก็“วิญญาณ” ก็“จิต”
 “พรหม”ก็“วิญญาณ” ก็“จิต”
 “จิต”ก็“วิญญาณ” ก็“มโน”
 “มโน”ก็“วิญญาณ” ก็“จิต” 
 ..ใช่มั้ย? 
 วญิญาณ-จิต-มโน ปรากฏอยู ่ณ ท่ีใด จึงคือ ตวัผ-ีตัวเทวดา
แท้ๆ อยู่ ณ ที่นั้น และไม่สิงสู่อยู่ที่ไหนๆอันเป็นมหาภูตรูปด้วย 
 จะอยู่ได้ประจ�าท่ี เป็นเหมือนห้อง เหมือนถ�้า มีขอบเขต 
เรียกว่า“คูหาสยัง” ที่เดียวเท่านั้นคือ ในตัวสัตวโลกที่มี“จิตนิยาม” 
 ดินน�้าไฟลม หรืออากาศ มหาภูตรูปทั้งหลาย มันเป็น“ผี” 
เป็น“เทวดา” ไม่ได้
 “ผี”หรือ“เทวดา”หรือ“พรหม” ก็คือ วิญญาณ คือจิต คือ
เจตสิก คืออารมณ์ คือเวทนาเท่านั้นที่เป็น“ผี” เป็น“เทวดา” 
 และเป็นแล้ว ก็“เห็นไม่ได้”(อนิทัสสนัง)ไม่มี“สรีระ”(อสรีระ) 

ให้เห็นได้แบบตาเนื้อเห็นๆ
 ถ้าจะ“เห็น(ปัสสโต)”ได้ “รู้(ชานโต)”ได้ก็เป็นแค่“อาการ” 
เท่าน้ันทีป่รากฏให้ผูเ้รียนรู้ก�าหนดหมาย(สญัญา) ก�าหนดเคร่ือง 
หมาย(นิมิต)เอาเองตามญาณปัญญาของตน
 ดินน�้าไฟลมอากาศเป็น“ผีแท้”ไม่ได้
 ดินน�้าไฟลมอากาศเป็น“เทวดาแท้”ไม่ได้
 ดินน�้าไฟลมอากาศเป็นได้แค่“ผีหลอก-เทวดาหลอก-
พรหมหลอกๆ” คือ“เท็จ”ทั้งสิ้น 
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 แม้แต่“รูป”ท้ังหลายท้ังปวงเด่ียวๆ ท่ีไม่เก่ียวกับ“นาม” 
เลยนั้น มันเป็น“ผี”เป็น“เทวดา”เป็น“พรหม”ไม่ได้เด็ดขาด
 แต่ก็หลอกกัน แล้วก็หลงกันอยู่ในโลก ปั ้นขึ้นมาเป็น 

“มโนมยอัตตา”จนส�าเร็จแล้วก็เหน็เอง หลอกตนเอง หลอกผูอ่ื้นให้
หลงตาม จนกระทั่งผู้อื่นกลายเป็นผู้หลงก็มี“อุปาทาน”สามารถได ้

มโนมยอัตตา(มโนมยอัตปฏิลาโภ)น้ันไปตามๆกัน หลงว่าจริงไปตามๆ 
กันจนบัดนี้
 มอมเมากันมานานแสนนาน แม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ยอมเพลา
การหลอก ให้หลงผิดว่า ผีเทวดามารพรหม ซึ่งก็ยอมรับกัน
อยู่นะว่าเป็นเร่ืองของวิญญาณ-ของจิต เป็นเร่ืองของ“ธาตุรู้” 
ซึ่งมองไม่เห็นตัวตน เพราะ“ไม่มีสรีระ”(อสรีรัง) เห็นไม่ได้ ทั้งๆ
ที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันชัดว่า วิญญาณัง อนิทัสสนัง อนันตัง 
สัพพโตปภัง [พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๕๐]  

 “วญิญาณ เหน็ไม่ได้(อนทิสัสนงั) ตาเน้ือของคนมองเหน็ไม่ได้ 
มันไม่มีรูปร่างจะให้เหน็ เหมือนมนุษย์ล่องหนหายตัว เพราะไม่มีเส้น
มีกรอบมีขอบมีเขต มันไม่มีท่ีสุด(อนันตงั)มันเหมือนแสงสว่างกระจาย
ทั่วไป(สัพพโตปภัง) 

 แม้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๑๓ ก็มีพระวจนะยืนยันว่า 
“มโน”นั้น“อสรีรัง” คือ“ธาตุรู้”นั้น“ไม่มีรูปร่าง” ก็ชัดๆ 
 แต่ก็หลอกกันให้หลงผดิไปเห็นรูปร่าง“ผ-ีเทวดา-มาร-
พรหม”แม้จะระบเุอาเฉพาะ“จิต-วญิญาณ-มโน”ตัวแท้เท่านัน้ 

ก็หลอกกันแล้วหลอกกันอีกว่าม“ีรูปธาต”ุทีเ่ห็น“รูปร่างตวัตน”ได้ 
หลอกกัน สร้างนิทานมาหลอกกันว่า วิญญาณผีมีรูปร่าง 
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ตัวตนอย่างนัน้ วญิญาณเทวดาเห็น“ร่าง”ได้อย่างนี ้ทัง้ๆท่ีเป็น 

“อุปาทายรูป”แท้ๆ ไม่ใช่“มหาภูตรูป ๔”เลย หรือแม้จะเป็น 

“อุปาทายรูป”ก็ยังต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“กาย”ที่
เป็น“เอกันตกัมมชรูป”(รูปท่ีเกิดจากกรรมอย่างเดียวแท้ๆ) กับ 

“อุตุชรูป”(รูปที่เกิดแต่อุตุ)จึงจะแยกความเป็น“รูป”แยกความ
เป็น“นาม”ได้แท้จริงเด็ดขาด สามารถก�าหนดรู้“รูปรูป- 
รูปกาย-รูปนาม-นามกาย-นามรูป”ได้ถูกต้องบริบูรณ์
 ยิ่งหลอกกันหนักยิ่งขึ้น ว่า ถ้าใครมีฤทธานุภาพทาง
จิตวญิญาณ เก่งทางสมาธทิางฌานจิต นัน้ยิง่จะสามารถเห็น
รูปร่างตัวตนของผี ของวิญญาณได้เก่งกาจพิลึกพิลือ
 แล้วคนกย็ิง่ไปหลงศรทัธาบชูายกย่องผู้ทีย่งั“มิจฉาทฏิฐิ” 
กันหนักหน้านี้ยิ่งๆขึ้น เลยยิ่งผิดซ้อนซ�้า โง่ซับโง่ซ้อน(อวิชชา

ซับ-อวิชชาซ้อน)หนักหนาสาหัสกันใหญ่อยู่แบบนี้ 
 จนทุกวันน้ีในวงการพุทธศาสนาเมืองไทย พากันหลง
เลอะเทอะถึงข้ันสามารถเข้าไปเฝ้า“วิญญาณของพระพุทธเจ้า” 
กันโน่น เอาอาหารข้าวน�้าไปถวายพระพุทธเจ้ากันเลย
 คนจึงอวิชชา แล้วมี“ตัวตน”ของผี หรือเทวดา หรือพระ
พรหม หรือพระเจ้า ไปตามทิฏฐิของตนอยู่ ไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิ
 ถ้าศึกษาตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิ
ได้แล้ว ปฏิบัติให้สัมมาปฏิบัติ เราก็สามารถเห็นความเป็น 

“ผ-ีเทวดา-มาร-พรหม”ได้ จาก“องค์ประชุมของรูปและนาม” 
(กาย) คือจิต คือวิญญาณ ที่เป็นผี เป็นเทวดา เป็นพรหม 

หรือวิสทุธเิทพในท่ีสดุ ตามพระพทุธวจนะ ซึง่ใน“วิญญาณฐตี ิ๗” 
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ก็ดี หรือใน“สัตตาวาส ๙”ก็ดี หากผู้ปฏิบัติ“สัมผัสวิโมกข์ ๘ 
ด้วยกาย”อย่างสัมมาทิฏฐิแล้วจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน
ความเป็น“สัตว์โอปปาตกะ”(สัตตาโอปปาติกา)   

 เราสามารถเห็นความเป็น“ผี-เทวดา-มาร-พรหม”ได้ด้วย 

“ญาณ”ด้วย“วิชชา” ซึ่งเป็นการรู้ท่ีมี“จักษุ-ญาณ-ปัญญา-วิชชา-
แสงสว่าง”(พตปฎ. เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๖๗๔ และเล่มอื่นๆ)

 จะเรียกว่า“ตาทิพย์-ตาธรรม-ตาวิเศษ” อะไรก็แล้วแต่ ที่รู้
ด้วย“วิชชา ๘” ก็คือ “ความรู้พิเศษที่ต่างไปจากที่รู้แบบเทวนิยม”  
 ส่วนผู้“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่ ก็จะมี“ตาทิพย์-ตาธรรม-ตาวิเศษ” 
แบบของเขาเช่นกัน แต่เป็นการเหน็“วญิญาณ”แบบปุถุชนเทวนิยม
 ปุถุชนเทวนิยมรู้เห็น“เทพ”แบบลึกลับ ท่ีบอกความวิเศษ
ก็มหัศจรรย์ประหลาดจนตนเองก็อธิบายไม่ได้ ว่าคืออะไร มีอะไร
เป็นเหตุเป็นปัจจัย เกิดอย่างไร ดับอย่างไร 
 ส่วนของพุทธนั้นเป็นแบบ“อเทวนิยม” ซึ่งเป็นแบบ 

“ไม่ลกึลบั”(อรหะ) มกีารพสิจูน์ด้วยการสมัผัสผีสมัผัสเทวดานัน้ๆ
ได้จริง เป็นความวิเศษท่ีตนเองบอกได้อธบิายได้ มปีรากฏการณ์
แห่ง“อิทัปปัจจยตา”ยืนยัน 

 วชิชาพระพทุธเจ้าน้ันรู้จักรู้แจ้งรู้จริง แม้จะเป็น“นามธรรม” 
ละเอียด (นิปุณา)ที่ลึกซึ้งถึงขั้นสันตา (สงบ)-ปณีตา (ประณีตสุขุม) 

แห่งภาวะ“กายปัสสัทธิ”อันเป็น“องค์ประกอบของรูปนาม”ท่ีเป็น 

“กาย”สงบขั้น“ดับอาสวะ”
 ซึ่งต้องเห็นด้วยความเป็น“กาย” เร่ิมเห็นขั้นต้นก่อนอ่ืน 
คือ “สักกาย”(กายของตน) ซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อแรกกันทีเดียว แล้วจึง 
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ผู้ไม่ศึกษาให้สัมมาทิฏฐิก็จะ“อวิชชา”
คือจะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สังขาร”
หรือแม้ศึกษาไม่ดีก็ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”ได้
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จะเป็นการเร่ิมต้นเข้าสู่การศึกษา“กายในกาย” “โลกุตระ”ข้อท่ี ๑ ของ 
“โพธปัิกขยิธรรม ๓๗”(ข้อต้นในสติปัฏฐาน ๔) ซึง่เป็น“กายสังขาร” 
 แล้วปฏิบัติไปตามปกติในชีวิตประจ�าวันด้วยหลัก 
“กายคตาสติ”นั้นแหละให้มีผล“ละความด�าริพล่านที่อาศัย
เรือนเสียได้”(เย เคหสิตา สรสังกัปปา เต ปหียันติ) ไปจนกระทั่ง
เกิดภมิูรู้ตามสัมมาทฏิฐิ ส�าเร็จผลไปตามหลัก“อานาปานสติ” 
สัมบรูณ์“สัมมานโิรธ”เป็นทีสุ่ดโดยพจิารณาด้วย“สติปัฏฐาน ๔” 
ปฏิบัติตาม“สัมมัปปธาน ๔”มี“อิทธิบาท ๔”ช่วยตลอด ส่ังสมลง
เป็น“อินทรีย์ ๕-พละ ๕” จนกระท่ังบริบรูณ์ด้วย“โพชฌงค์ ๗” บนฐาน 

ปฏิบติัอันเอกคอื “มรรคองค์ ๘”น่ันเอง ครบ“โพธิปักขยิธรรม ๓๗” 
ส�าเร็จอาริยธรรม“โลกุตระ ๔๖”ท่ีมี“กายสงบ”(กายปัสสัทธิ)ขั้น“ดับ 

อาสวะ”ท่ีผู้ปฏิบัติรู้จักรู้จริงบรรลุ“วิชชาและวิมุตติ” โดยเห็นแจ้ง
ความจริง(สัจฉิกต)ชนิดที่มจีักษุ-ญาณ-ปัญญา-วิชชา-แสงสว่าง
 ซึ่งต้องศึกษา“กาย”ต่างๆ เช่น กายสังขาร-กายวิญญาณ-
กายกรรม-กายคต-กายานุปัสสนา-กายทุจริต-กายกลิ-กายปสาท-
กายปัสสัทธิ-กายปาคุญญตา-กายภาวนา-กายลหุตา-กายมุทุตา- 
กายกัมมัญญตา ฯลฯ
 แต่ถ้าผูป้ฏิบติับางคน แม้จะสามารถปฏิบติัจนกระท่ังท�าให้
อาสวะของตนบางอย่างหมดส้ินไปได้บ้างแล้ว เป็น“กายสักขบีคุคล” 
ผู้ปฏิบัติผู้น้ี ก็ยังต้องปฏิบัติ“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย“กาย” ส�าเร็จ
อิริยาบถอยู่ เพราะเห็นด้วยปัญญา” จนกว่าอาสวะท้ังหมดของผู้
นั้นจะหมดสิ้นเกลี้ยง ได้จริง (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๕๑) จึงจะทรง
ยอมรับว่า เป็นผู้บรรลุถึงที่สุดอรหันต์
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 เห็นความส�าคัญของค�าว่า“กาย”นี้ขึ้นบ้างแล้ว ใช่มั้ย?
 “กาย”เป็น“องค์รวม”หรือ“องค์ประชุมรูปกับนาม”ท่ีปรุง
แต่งกันอยู ่พระพทุธเจ้าทรงเรียกว่า “สังขาร” เร่ิมต้ังแต่“กายสังขาร” 
“สังขาร”น้ีแหละท่ีคนท้ังหลาย“ไม่รู้”คือ“อวิชชา” ซึ่งเป็นข้อแรก
ของ“ปฏิจจสมุปบาท”(คือการอาศัยกันและกันเกิด)เลยทีเดียว

 “เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย จึงมีสังขาร” (พระไตรปิฎก เล่ม ๔ 

“มหาขันธกะ” ข้อ ๑ และที่อื่นๆ)

 ผู้ไม่ศึกษาให้สัมมาทิฏฐิ ก็จะ“อวิชชา”คือ จะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้
จริงความเป็น“สังขาร”นี้แน่ หรือแม้ศึกษาไม่ดีก็ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”ได้
 “สังขาร”น้ัน เราจะเรียนรู้ได้จากชีวิตท่ีต้องอยูกั่บ“มหาภูต
รูป ๔”ร่วมอยู่ด้วยในโลก ซึ่งเรามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์พึ่งกัน
เป็นธรรมชาติของชีวิตสัตว์ ท่ีมี“ประสาท”เร่ิมจาก“ปสาทรูป ๕” 
ท�าหน้าท่ีร่วมกับ“โคจรรูป ๕”น้ันแหละขึน้มา เช่น ตาสัมผสัรูป หสัูมผสั 

เสียง เป็นต้น ท้ัง ๕ ทวารน้ัน เม่ือสัมผัสกระทบกันขึ้นก็เกิด 

“วิญญาณ” ซึ่งมี“วิญญาณ ๖”ให้ศึกษาปฏิบัติก�าจัดกิเลสใน“กาย” 
(องค์ประชุม หรือองค์ประกอบของรูปนาม)นั้นๆ
 เม่ือ“ปสาทรูป”กับ“โคจรรูป”สัมผัสกันเข้าเป็น“ผัสสะ ๓” 
ก็เกิด“วิญญาณ” 
 น้ีแหละคือ “วิญญาณผี”หรือ“วิญญาณเทวดา” ซึ่งเป็น 

“สัตว์โอปปาติกะ”(สัตว์ทางจิตวิญญาณ) “ผีหรือเทวดา”น้ีเกิดอยู่ใน 

ตัวคนเป็นๆ จึงจะเห็น“ความจริง”ได้ เพราะยังมี“ปสาทรูป ๕ และ
โคจรรูป ๕”ท�างานในคนที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงเห็น“กายวิญญาณ”ได้
 ถ้าตายไปแล้ว ก็ไม่มี“กาย”ของสัตว์หรือไม่มี“องค์ประชุม
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ของรูปนาม”ท่ีจะแสดงภาวะแห่ง“ความจริง”ให้ใครใด แม้แต่เจ้าตัว 
ผู้เป็นเจ้าของวญิญาณไม่ครบ“องค์ประกอบ” (กาย)ก็ไม่สามารถรู้จัก
รู้แจ้งรู้จริง“ความจริง”
 ผู้ยัง“อวิชชา”ทุกคนจึงต้องศึกษาจาก“ภาวรูป ๒” อันเกิด
จาก“ปสาทรูป ๕ กับ โคจรรูป ๕” ซึง่คนผู้ยงัอวชิชาก็ยงัมีความเป็น 

“อัตตา”อยู ่คอื  ๑) “อิตถัตตะ”(ภาวะทียั่งมอัีตตาไม่สงบระงบั จติยงัดิน้แส่หา 

หรือจิตยงัหวัน่ไหว จติยงักระเพือ่ม จติยงัมฟีุง้อยู ่จติยังไม่หมดนิวรณ์ จติยงัไม่เป็น

เอกัคคตาหรือยงัไม่เป็นเอกบรุุษ) ท่ีเราจะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อิตถินทรีย์” 
(จิตยงัมอี�านาจไม่พอ หรือยงัไม่บริบรูณ์,จติยงัมคีวามเป็นใหญ่ในตนไม่เตม็ตวั) ยงัมี 

ภาวะของ“อิตถินิมิตต” คือ ยังมีเคร่ืองหมายแห่ง“การเกิด(โยนิ)” 
อยู่ ซึ่งยังไม่เจริญถึงขั้น“ปุริสการ”(ความเป็นเอกอิสระ)

 ๒) ผู้ยังมี“อิตถัตตะ”จึงต้องปฏิบัติตนให้ถึงขั้น“ปุริสัตตะ” 
[ภาวะที่เป็นอัตตาที่สงบระงับ(ปัสสัมภติ) จิตเป็นเอกัคคตา ไม่มีเพื่อนสอง

ในจิต(อยู่ผู ้เดียว) เป็นเอกอิสระหรือเป็นเอกบุรุษ หรือเป็นอุตตมปุริส ไม่มี

เครื่องหมายแห่งการเกิด(ไม่มีอิตถินิมิต)แล้ว] แม้จะยังเป็น“อัตตา”อยู่ แต่
เป็น“อัตตา”ของผู้มี“ญาณ”ท่ีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา”ของ
สัตว์ต่างๆในตนของตน 
 และสามารถปฏิบัติจนกระท่ังก�าจัด“อิตถัตตะ”ให้เป็น 

“ปุริสัตตะ”ได้ส�าเร็จแล้วจริง
 จงึเป็นผู“้ไม่ลึกลบั”(อรห)ในความเป็น“อัตตาของสัตว์ทางจติ” 
(โอปปาติกะสัตว์) สามารถก�าจัดความเป็นสัตว์ได้แท้ ความเป็นสัตว์
นั้นๆตาย ดับสิ้น ไม่มีสัตว์กวนในจิต จิตก็สงบระงับ แม้จะยังอาศัย 

“อัตตา”นั้นอยู่ก็เป็น“อรหัตตา” คือ เป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความ
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เป็น“อัตตา” เพราะไม่ลึกลับ(อรหะ)ในความเป็นอัตตาได้แล้ว จึงก�าจัด 

“อัตตาสัตว์” แต่ละระดับได้แล้ว จนกระท่ังมี“ปริุสถาม” (ก�าลงัแห่งความ 

เป็นเพศที่หนึ่งหรือบุรุษเพศ) 

 ธรรมดาปุถุชนผู้ท่ียังมี“อวิชชา”อยู ่เป็นสามัญของคน
ทั่วไป ยังไม่ได้เรียนรู้ ยังไม่ได้ฝึกฝนตนอย่างใดเลย “วิญญาณ”ก็
จะมีอารมณ์ไม่ดี คือมีวิญญาณสัตว์ทางจิตท่ีเรียกว่า วิญญาณผี
(ทุกขเวทนา ซ่ึงอยากอย่างน้ันอย่างน้ีอยู่ตลอด) หรือไม่ก็มีอารมณ์ดี คือ
มีวิญญาณสัตว์ทางจิต ที่เรียกว่า เทวดา(สุขเวทนา ซึ่งได้บ�าบัดอารมณ์

อยากนั้นๆอยู่อย่างต่อเนื่อง) หรือ“พักยก”ชั่วครั้งคราเป็นวิญญาณสัตว์
ทางจิตท่ีไม่เป็นท้ังผีท้ังเทวดา-อารมณ์กลางๆ(อทุกขมสุขเวทนาหรือ 

เคหสิตอุเบกาขาเวทนา)  

 ชีวิตคน“อวิชชา”สามญัก็จะด�าเนนิไปกับ“ศรัทธา-สงัคม 

(ปริสา)-มารยาท-อวิชชา-ยถากรรม-สติ-ปัญญา”เป็นธรรมดา
อารมณ์
 เขาจะมีสามัญส�านึก(commonsense : ขั้น conscious สามัญ) ที่
ตกอยูภ่ายใต้อ�านาจของกิเลสเป็นปกติธรรมดา ส�าหรับปถุุชนทุกคน
 ส่วนผู ้เป็น“กัลยาณชน”มีส�านึกสูงขึ้นกว่า ก็จะมีการ
ฝึกฝนสังวรตน ควบคุมตน ชีวิตก็จะด�าเนินไปกับ“ศรัทธา-ศีล-หิริ-
โอตตัปปะ-พหสููต-จาคะ-ปัญญา” ตามภูมิแห่งฐานานุฐานะของสัตว์
เทวดาโลกีย์
 ส่วนผูเ้ป็นพทุธท่ี“สัมมาทิฏฐิ”ก็จะมีชีวติด�าเนินไปตามฐานะ 
แห่งตน เท่าที่ตนได้สมาทาน“ศีล”อันเหมาะสมกับตนไปตามล�าดับ 
ขัน้ต้นก็มี“ศลี ๕”พืน้ฐานไปก่อน ด้วย“การปฏิบติัท่ีไม่ผดิค�าสอนของ 
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พระศาสดา”(อปัณณกปฏิปทา ๓) นั่นคือ “ส�ารวมอินทรีย์ ๖(และข้ออื่น 

ในสัมมัปปธาน ๔)-โภชเนมัตตัญญุตา-ชาคริยานุโยคะ” ก็จะเจริญ 

“ศรัทธา-หิริ-โอตตัปปะ-พหูสูต-วิริยะ-สติ-ปัญญา” เกิดสามัญผล 

“อธิจิตสิกขา”เป็น“ฌาน ๔”ส่ังสมลงเป็น“สัมมาสมาธิ” และมี 

“อธปัิญญาสิกขา”เจริญเป็น“วิชชา ๘” จึงพ้นความเป็น“สัตว์โลกีย์” 
ไปตามล�าดับ 
 ศาสนาพุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วิญญาณสัตว์”(สัตว์โอปปาติกะ) 

ด้วย“อธิปัญญาสิกขา” และก�าจัดความเป็น“สัตว์ผี-สัตว์เทวดา” 
ไปตามล�าดับ จนหมดสิ้นความเป็นสัตว์ พ้นสังโยชน์ ๑๐ ก็บริบูรณ์
ด้วย“สัญญาเวทยิตนิโรธ” สิ้น“อวิชชาสวะ”สัมบูรณ์เป็นที่สุดได้
 เพราะเป็นผู้มีปัญญาท่ีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“กาย”ของ
สัตว์ทางจิตวิญญาณที่แท้จริง(สัตตาวาส ๙)อย่างบริบูรณ์ และทั้งได้
ปฏิบัติในขณะมี“วิญญาณฐีติ” นั่นคือ มีวิญญาณปรากฏสัมผัสอยู่
จริงในตน ณ บัดนั้น จึงเป็นการ“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย”อยู่แท้ 
 สามารถปฏิบัติ“ก�าหนดหมายรู้(สัญญา) ภาวะรูปและ
ภาวะนาม” และภาวะอ่ืนๆอีกในความเป็น“รูป”หรือ“นาม” 
ได้อย่างสัมมาทิฏฐิทั้ง“รูป ๒๘” เป็นต้น 

 และปฏิบัติในขณะมี“วิญญาณ”เกิดอยู่หลัดๆ มีอยู่โทนโท่  
ต้ังอยู่ในปัจจุบันด้วยการ“สัมผัส ๓”ให้เห็นความเป็น“กาย” อัน
ปรากฏอยู่จริงให้เห็น“กายวิญญาณ”ตามค�าตรัสของพระพุทธเจ้า 
ท่ีเรียกว่า“วิญญาณฐีติ ๗” และศึกษาฝึกฝนด้วย“สัญญา”ท่ี 

สัมมาทิฏฐิ น่ันคือ ใช้การก�าหนดหมายอ่านรู้-เรียนรู้ และปฏิบัติ
ก�าจัดความเป็น“สัตว์”นั้นๆให้สิ้นไป พ้นสังโยชน์ได้เป็นล�าดับๆ 
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 ต้องมี“กาย”ให้สัมผสั ต้องใช้“สัญญา” ก�าหนดหมายรู้ “กาย” 
กับ“สัญญา”น้ีคอื องค์ประกอบหลักส�าคญั ๒ อย่าง ท่ีผูป้ฏิบติัจะต้อง 
“สัมมาทิฏฐิ”จริงๆในความเป็น“กาย”กับความเป็น“สัญญา”ว่า มัน
คืออะไร? และอย่างไรกันแท้? จึงจะปฏิบัติได้เป็น“สัมมาปฏิบัติ” 
มีมรรคผลกันจริง 
 ซึ่งต้องศึกษาความเป็น“รูป”และเป็น“นาม”อย่างถูกต้อง
เป็นส�าคัญ ให้สัมบูรณ์
 “รูป”คือ อะไร?  “นาม”คือ อะไร?
 ตอบกันชัดๆ เฉพาะ“ปริเฉท”(context)ท่ีก�าหนดกรอบแห่ง
การเรียนรู้ปรมัตถธรรมได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ เป็นต้น
 โดยเฉพาะที่เราก�าลังหมายถึง ก็คือค�าว่า “กาย”นี่เอง ที่
เป็น“องค์ประกอบของรูปกับนามท่ีปรุงแต่งกันอยู่ขณะน้ี” โทนโท่ 
และอยู่ใน“ปริเฉท”ท่ีเราก�าลังเผชิญสัมผัสอยู่โต้งๆหลัดๆขณะ
ปัจจุบันนี้มีของจริงยืนยัน
 และใน“ปริเฉท”นี้มี“รูปกับนาม” ซึ่งล้วนเป็นของเราในใจ
เราเองอยู่บัดเดี๋ยวนี้  
 “รูป” ก็คอื “ภาวะท่ีถูกรู้” เป็น“ตัวถูกกระท�า” หรือเป็น“ผูไ้ม่ 
อยูใ่นฐานะท�าหน้าท่ีรู้” ก�าลังอยูใ่นฐานะ“ผูถู้กรู้” เรียกกันว่า “ภววสัิย- 
วตัถุวสัิย” ในเชิงไวยากรณ์เป็น“กรรมของกิริยา” ซึง่เป็น objective 
 ในภาวะท่ี“ถูกรู ้”ก็จะต้องมีนามธรรมคือ “จิต-มโน-
วิญญาณ”ของเราเองนั่นเองเป็น“ตัวผู้รู้”หรือ“ท�าหน้าที่เข้าไปรู้”
 “ตวัผูรู้”้นีก้ค็อืตวัเราเอง ซึง่หมายถงึ“วปัิสสนาญาณ”ของ
เราเอง เรียกกันว่า “อัตวิสัย-จิตวิสัย” ในเชิงไวยากรณ์เป็น
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“ประธานของกิริยา” ซึ่งเป็น subjective
 ท่ีมันท�าให้คนงงสับสนสงสัยก็คอื ค�าว่า“อัตวสัิยหรือจิตวสัิย” 
subjective น่ีเอง ท่ีคนไปหลงว่า ก็เม่ือกล่าวว่า “อัตวิสัย” มันก็ต้อง 
หมายถึง“ตนเอง”แล้วจะไปหมายถึง“ผู้ถูกรู้” ซึ่งมันก็ต้องหมายถึง 
“ผู้อื่น” อันไม่ใช่“ตนเอง”(อัตตา)โน่น เป็นอย่างนั้นได้ไง?
 เพราะ“การจะมองเห็น”มันก็ต้อง“มองเห็นผู้อ่ืน-ส่ิงอ่ืน-
นอกตัวเราเอง”สิ!!!!!! 
 จะมา“มองเห็นตัวเอง”ได้ยังไง???? 
 นี่แหละคือ ๑)ความไม่เข้าใจ“ปรมัตถธรรม” อันเป็นเรื่อง
ของ“จิต-มโน-วิญญาณ” ยังเข้าไม่ถึงอภิธรรมท่ีเก่ียวกับ“จิต-
เจตสิก-รูป-นิพพาน” จึงยังไม่รู้จริงในภาวะ“อัตตา” 
 ๒) ไม่มองเข้าหาตนเอง มัวแต่เข้าใจว่า“อัตตวิสัย”คอื“ผูอ่ื้น
โน่นมีตัวตน”โดยเฉพาะยังไปหลงมองออกนอกภาวะ“จิต”ตนเอง 
ไม ่ได ้เข ้ามามอง“จิต”ตนเอง ไม ่ รู ้ว ่าหมายถึง“จิตตนเอง” 
ที่เป็น“จิตวิสัย”แล้วตอนนี้
 “ตัวที่ถูกรู้”ระบุชัดๆก็คือ “จิต”ที่เป็นตัวกิเลสของ 
“องค์ประชุมกันอยู่ในรูปกับนาม”ของตนเอง คือ “กาย”ของ
ตนเองแท้ๆขณะนี้ ที่มีทั้งความเป็น“รูป”และเป็น“นาม” 
ประชุมกันอยู่ที่เรียกว่า“กาย”
 ผู้ที่ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”ว่า “กาย”คือ “ร่าง”(สรีระ) ซึ่งหมายเอา
เฉพาะแต่“รูป”ภายนอก  ซ�า้มิหน�าไปเข้าใจว่า“อัตวสัิย”ตอนน้ี ก็ยงั 
หลงผิดไปหมายเอาว่าเป็นตัวตน-บคุคลอ่ืนเขา ท่ียงัเป็นตัวตนของ
ความเป็น“ผู้อื่น-คนอื่น” ยังไปหลงว่า เป็น“คน” เป็นแท่งก้อนของ
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ดินน�้าไฟลมข้างนอกเป็น“กาย”อยู่ 
 ซึง่ไม่ใช่“ใจของเรา” แต่ยงัมัวไปหลงเอาตัวตนท่ีเป็น“ร่าง” 
(สรีระ)ของคนข้างนอกใจอยู่ 
 แต่จริงๆ ความรู้ขั้นนี้มันหมายเอาภาวะของ“จิตวิสัย”ของ
เราเองแล้ว ก็ยังไม่รู้ 
 คนผู้น้ีย่อมไม่เฉลียวใจเลยว่า ตอนน้ี ความเป็น“อัตตวสัิย” 
ก็คอื“กาย” ท่ีเป็น จิต-มโน-วิญญาณ”ของตนเอง ตามท่ีพระพทุธเจ้า
ตรัสไว้ชัดในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐ 
 “กาย”จึงคอื “จิต-มโน-วิญญาณ”ท่ีเป็น“ธาตุรู้”ของคน และ
เป็น“ตัวผู้ท�าหน้าท่ีรู้เอง” เป็น“ตัวผู้เข้าไปรู้เสียเอง” เรียกกันว่า 
“อัตตวิสัย-จิตวิสัย” ในเชิงไวยากรณ์เป็น“ประธานของประโยค” 
ซึ่งเป็น subjective และเราก�าลังคือตัว“ประธาน”เอง เป็น“นาม”  
 ส่วน“รูป”ในตอนน้ี คือ “ภาวะท่ีถูกรู้” ก็เป็น“จิต-มโน-
วญิญาณ”ซึง่เป็น“พลังงาน” ขัน้“ปรมัตถธรรม”ท่ีลึกลับเล็กละเอียด
รู้จักยากกว่าพลังงานทางฟิสิกส์ทางเคมีท่ีโลกแห่งวิทยาศาสตร์
ท่ัวไปรู้จัก และสามารถจัดการได้ และเราก็ก�าลังมี“วปัิสสนาญาณ”
(วิชชา)รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตัวตนของตน”(อัตตา)อยู่โทนโท่ขณะนี้ รู้“ตัว
ตนของกิเลส”นั่นเอง   
 “จิต-มโน-วิญญาณ”ท่ีคือ“นาม”น้ีจึงเป็นพลังงานท่ีจะรู้จัก
รู้แจ้งรู้จริงได้ยากยิ่งกว่าพลังงานทางฟิสิกส์ทางเคมีท่ีโลกแห่ง
วิทยาศาสตร์รู้ได้กันอยู่ทั่วไป
 และท่ีเป็นนัยส�าคญัซึง่เป็นภาวะยอกย้อนหมุนรอบเชิงซ้อน
เป็นขัน้สูงขึน้ไปดูมีนัยะแย้งกันอยู ่(ปฏินิสรณะ) ประเด็นน้ีแหละท่ีช่ือว่า 
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ขั้น“ปรมัตถธรรม” ท่ีเข้าขั้น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”อันจะรู้จัก
รู้แจ้งรู้จริงได้ยากยิ่งกว่าพลังงานทางฟิสิกส์ทางเคมีท่ีโลกแห่ง
วิทยาศาสตร์รู้ได้กันทั่วไป 
 นัน่กค็อื ความเป็น“นาม”นีแ่หละเป็น “จติ-มโน-วญิญาณ” 
ของเราเองแท้ๆ แต่ตอนนี้เป็น“ภาวะที่ถูกรู้” จึงชื่อว่า“รูป” ตอนนี้
ส�าหรับ“ภาวะน้ี”ไม่ได้อยูใ่น“ภาวะของผูรู้้” แต่ให้“ภาวะอ่ืนเข้ามารู้” 
ซึ่งทั้ง ๒ ภาวะล้วนคือ“จิต-มโน-วิญญาณ”ของเราเองทั้งสิ้น
 “นาม”ตอนน้ีจึงได้กลายมาเป็นภาวะอยู่ในสถานะความ
เป็น“รูป” เป็น objective  (ภววิสัย-วัตถุวิสัย)ให้“นาม”ของเราเอง
น่ันแหละท่ีเป็นอีกภาวะหน่ึงเข้าไป“รู้” เป็น subjective (อัตวิสัย- 

จติวสิยั) ตอนน้ีจึงอยูใ่นภาวะของ“ตนเอง”(อัตตา)ท้ัง“รูป”ท้ัง“นาม”ใน
ตนเอง ซึ่งล้วนหมายถึง“จิต-เจตสิก-รูป”(ปรมัตถ์)ทั้งนั้น 
 “ปรมัตถธรรม”ขั้นน้ีจึงอยู่ในฐานะท้ัง“รูป”และท้ัง“นาม” 
ของเราเองทั้ง ๒ ภาวะ 
 น่ีแหละ“กาย” ท่ีช่ือว่า“นามรูป” และตอนนี้เจตนาเรา
ก�าหนดเอา “นามธรรม”แท้ๆ ซ่ึงมีท้ังภาวะของ“เวทนา-สัญญา-
เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ”ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก 
เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๔ 
 แต่ตอนน้ี“สัญญา”ก�าลังก�าหนดรู้“รูป”ซึ่งคือ“จิต-มโน-
วิญญาณ”แท้ๆ ท�าหน้าท่ีรู้แต่ไม่ใช่“รู้”ในฐานะ“ปัญญา” “รู้”ขณะ
น้ีอยูใ่นฐานะแค่“สัญญา”เท่าน้ันท�าหน้าท่ีก�าหนดรู้“เวทนา-เจตนา-
ผัสสะ-มนสิการ”ของตนอยู ่น่ันกค็อื“นาม” ท่ีเป็น“อารมณ์หรือความ
รู้สึก”(เวทนา)อยู่”บ้าง และเป็นความปรารถนา-ความต้องการ(เจตนา)
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อยู่”บ้าง ในขณะมี“ผัสสะ” ขณะก�าลังมี“มนสิการ”อยู่ คือก�าลังม ี

“การท�าใจในใจ”ของตนเอง ซึ่งก็คือ“นามธรรม” โดยมี“สัญญา” 
เป็น“นาม” แต่“เวทนา-เจตนา”เป็น“รูป”ให้สัญญาท�าหน้าท่ี“นาม” 
ก็คือ จิตตนเองเข้ามา“รู้”จิตตนเอง
 ตอนน้ีจิตส่วนหนึง่ให้“ภาวะอีกภาวะหน่ึงเข้ามารู้ภาวะนาม
ของเรา” นามนี้กลายเป็น“ตัวถูกรู้”อยู่ในฐานะ objective เพราะ
แปรฐานะเป็นภววสัิย,วัตถุวสัิยไปแล้ว จึงช่ือว่า“รูป” แม้จะเป็น“จิต-
มโน-วญิญาณ” แต่ตอนน้ีไม่ได้อยู่ในฐานะ“ผูรู้้ท่ีท�าหน้าท่ีรู้ภาวะอ่ืน” 
ไม่ได้ท�าหน้าที่“ประธาน”(subjective)
 ตอนน้ีก�าลังท�าหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็น“พลังงานศกัย์”(static ทีม่ ี

potential energy)แต่ก็ยังเป็น“จิตวิสัย” ยังเป็นอัตวิสัย ทว่าตอนน้ี
ฐานะไม่ได้อยู่ในภาวะ“พลังงานจลน์”(dynamic ที่เป็น kinetic energy) 

 ทั้ง“รูป”ทั้ง“นาม”คือ จิต-มโน-วิญญาณของเราเองทั้งสิ้น 
ที่ก�าลังมี“มนสิการ”อยู่
 หายงง หายสับสน หรือยัง? 
 เม่ือผู ้ใดมีปัญญาขั้น“วิปัสสนาญาณ”หรือมี“วิชชา ๘” 
ข้อ ๑ เป็นโลกุตรธรรมของพระพทุธเจ้า ผูน้ั้นก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้ง 
รู้จริงภาวะแห่ง“รูป”และ“นาม”ท้ังหลายดังสาธยายมาน้ีได้ชัดเจน
ไปตามล�าดับ  
 “โลกุตรธรรม”ของพระพทุธเจ้า ท่ีตรัสว่า “คมัภีรา-ทุทฺทสา- 
ทุรนุโพธา-สันตา-ปณีตา-อตักกาวจรา-นิปุณา”นั้น จะต้อง“ปัณฑิต
เวทนียา”เท่านั้นที่รู้จริงรู้แจ้งได้
 สังคมมนุษย์มี“รูป”กับ“นาม”น้ีแหละท่ีเป็นตัวการยุ่งท่ีสุด 
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ร่วมกันสร้างเรื่องก่อเรื่อง
 ถ้าเข้าใจค�าต่อไปน้ีชัด ก็จะเข้าใจรูปกับนามละเอียดลออ
ขึ้น ได้แก่ รูปรูป, รูปนาม, รูปกาย, นามกาย, นามรูป หรือเลยสุด
ไปอีกบัญญัติค�าเรียกว่า “นามนาม” ก็ยังได้ 
 ค�าแรก “รูป” นั้น มีความหมาย ๒ นัย 
 นัยะหน่ึง “รูป” คอื “ภาวะท่ีถูกรู้” ซึง่ภาวะน้ันเป็นภายนอก
ตัวสัตว์ โดยเฉพาะภายนอกตัวคนผู้ที่เกี่ยวกับ“รูป”นั้น
 ภาวะน้ันจึง ๑) คอื“มหาภูตรูป ๔”ท่ีเป็น“อุตุนิยาม”แท้ๆ ซึง่ 
เป็น“รูปรูป”เต็มสภาพ 
 ๒) ภาวะน้ันเป็นชวีะระดับ“พชีนิยาม”ท่ีเป็น“รูปรูป”นอกตัว
เราก็ได้ เป็นตัวเราก็ได้ 
 ๓) ภาวะนั้นเป็นกรรมกิริยาของสัตว์และคน กรรมของตน
ถูกรู้ขั้น“กรรมนิยาม”
 ๔) ภาวะน้ันเป็น“ปสาทรูป ๕”ท่ีไม่ท�าหน้าท่ีตาม“วสิยรูป ๕” 
หรือ“โคจร ๕” แต่ก็ยังทรงอยู่ เป็นสภาพมีอยู่คือ“ธรรมนิยาม”(ฉ.๒๙๕)

 เราก�าลังสาธยายมาถงึความเป็น“รปู”กบั“นาม” ท่ีมอียูใ่นโลก 

รวมกันอยู่(กาย)และปรุงแต่งกันอยู่(สังขาร)ท้ังหลาย ให้ชัดเจนครบ
สภาพต่างๆ 
 เช่น สภาพของ“รูปรูป-รูปนาม-รูปกาย-นามกาย-นามรูป” 
นั้น คือ ภาวะอย่างไร?
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 หากเรา“ไม่รู้”(อวิชชา)หรือรู้แต่รู้ผิดๆ ยังรู้ไม่จริงหรือยัง
มิจฉาทิฏฐิอยู่ แล้วจะพากเพียรไปท�าไมกัน เพียรไปปฏิบัติไปก็เสีย
เวลาเปล่า ซึง่แน่นอนว่า ถ้ารู้ผดิๆย่อมไม่บรรลุธรรม หรือแม้จะหลง
ว่าได้บรรลุ ก็เป็น“ผล”ที่ผิดไปจากพุทธ โดยเฉพาะผิดโลกุตรธรรม  
 ส่วนผู้รู้ท่ีจะสามารถปฏิบัติเพื่อเข้าถึง“โลกุตระ”ได้น้ัน จะ
ต้องมี“สัมมาทิฏฐิ”อย่างแท้จริงเสียก่อน แม้จะ“สัมมาทิฏฐิ”แล้วก็
ยงัต้องปฏิบติัให้“สัมมาปฏิบติั”อีก ถึงจะบรรลุผลเป็น“โลกุตรสัจจะ” 
 ถ้าแม้นผู้ใดไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”แท้จริงมาก่อน โดยเฉพาะไม่มี 

“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”ตามพระวจนะ(พตปฎ. เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๗) 
ผู้น้ันแม้จะปฏิบัติให้หนัก ให้เก่งขนาดไหน ก็ไม่สามารถบรรลุ 

“โลกุตรธรรม” ได้เป็นอันขาด 
 ผูใ้ดไม่ม“ีสัมมาทิฏฐ ิ๑๐”มาก่อน ผูน้ั้นจะยนืยนัว่า ตนบรรลุผล 

แค่ไหน อย่างไร  ก็เป็นแค่หลงว่า ตนบรรลุ“มิจฉาผล”เท่านั้น
 ก็อย่างท่ีเห็นๆ เป็นๆกันอยู่ในวงการพุทธศาสนาทุกวันน้ี 
ลองไปสอบถามดูเถอะ  ว่ารู้“สัมมาทิฏฐิ ๑๐ ข้อ”นี้อย่างไร แค่ไหน  
 ถ้าไม่เข้าใจอย่างดีใน“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”มาก่อน ถึงจะปฏิบัติ
อย่างอุกฤษฏ์แค่ไหน ก็ไม่ได้บรรลุ“สัมมาผล”แต่อย่างใด
 ซึ่งในพุทธศาสนาทุกวันนี้ มีผู้หลงกัน บรรลุมรรคผล แต่
แท้จริงก็แค่บรรลุ“มิจฉาผล”กันแทบทั้งนั้น
 เพราะล้วนยัง“มีมิจฉาทิฏฐิ ๑๐”กันอยู่แทบท้ังน้ัน ต้ังแต่
สัมมาทิฏฐิข้อ ๑ มีการ“ท�าทาน”กันครึกโครม แต่แทบทุกวัด 

ทุกสถานกุศล ล้วนยังท�าทานแล้ว ไม่มีผล“โลกุตระ”กันแทบทั้งนั้น
(นัตถิ ทินนัง) ยิ่ง“ท�าทาน”ก็ยิ่งมีแต่“ตั้งจิตโลภ”ใส่ตนกันให้ยิ่งๆ 
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 ศึกษากันให้ชดัๆ และตรวจสอบให้ดีๆ เถิดว่า ม“ีสมัมาทิฏฐิ ๑๐” 
มาก่อนหรือไม่?
 ถ้าไม่มี“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”ก่อน ก็ไม่ต้องไปพจิารณาอ่ืนเลย ผูน้ั้น 

ไม่มี“สัมมาผล”แน่
 ท่ีอวดอ้างกันหรือยนืยนักันว่าเป็นการบรรลุผลน้ัน ล้วนเป็น 

“มิจฉาผล”ทั้งสิ้น ขอยืนยันด้วยใจเมตตาจริงๆ ไม่ใช่ดูถูกเลย 
 และ“มิจฉาผล”น้ันมีหลากหลายชนิด มากมายแบบอย่าง
เหลือเกินในโลก
 แต่ละล้วนนั้น ไม่ใช่“โลกุตรธรรม”เลย
 “โลกุตรธรรม”ของพระพุทธเจ้า ท่านตรัสว่า “คัมภีรา- 
ทุทฺทสา-ทุรนุโพธา-สันตา-ปณีตา-อตักกาวจรา-นิปณุา”น้ัน จะต้อง 
“ปัณฑิตเวทนียา”เท่านั้นที่รู้จริงรู้แจ้งได้
 ใน“มิจฉาทิฏฐิ ๑๐”น้ัน ชาวพทุธท้ังหลาย ท่ี“ไม่มีสัมมาทิฏฐิ” 
กัน ก็เพราะยังเข้าใจใน“มจิฉาทิฏฐ”ิข้อ ๙ คือ “สตัตา โอปปาตกิา” 
ไม่ได้ หรือว่ายังเข้าใจผดิ ยังไม่ถ้วนรอบในความเป็นสัตว์“โอป
ปาติกะ” จึงปฏิบัติกับ“จิต-เจตสิก-รูป” ซึ่งได้แก่จิต๘๙ -
เจตสิก ๕๒ -รูป ๒๘ไม่เป็น หรือไม่ถูกต้อง จึงไม่มีหวงัจะบรรลุ
นิพพานแน่นอน
 ผู้จะเร่ิมปฏิบัติเพื่อเข้าสู่“โลกุตรธรรม” จะต้องรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริงในความเป็น“รูป”และ เป็น“นาม” จึงจะสามารถ“ก�าหนดรู้” 
ซึ่งต้องมีการใช้“สัญญา”(การก�าหนดรู้)เป็น หรือก�าหนดรู้ได้ถูกสภาว
ธรรมต่างๆ
 สังคมมนุษย์มี“รูป”กับ“นาม”น้ีแหละท่ีเป็นตัวการยุ่งท่ีสุด 
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ร่วมกันสร้างเร่ืองก่อเร่ือง มี“เหตุ-นิทาน-สมุทัย-ปัจจัย”ขึน้มาในโลก 

 ถ้าศึกษาเข้าใจค�าว่า“รูป”กับ“นาม”ให้ดี เข้าใจได้ถูกต้อง
ชัดเจน ก็จะสามารถก�าหนดรู้..รูปรูป, รูปนาม, รูปกาย, นามกาย, 
นามรูป โดยเฉพาะค�าว่า“กาย” ได้ถูกต้องตรงสภาวะของธรรม
ต่างๆทั้งหลาย 
 ถ้าไม่มีภาวะท่ีเรียกว่า “รูป” กับ ภาวะท่ีเรียกว่า “นาม” หาก
ไม่มี ๒ ภาวะนี้(รูปกับนาม)มา“รวมกัน”ซึ่งเรียกว่า“กาย” หรือไม่มา 
“ประกอบกัน”แล้วเรียกว่า“กาย” หรือไม่มา“ประชุมกัน”แล้ว 
เรียกว่า“กาย”ขึ้นมา เป็นสภาวะให้“เจ้าของรูปกับนาม”ใช้เรียนรู้ 
นั่นคือ “กาย”ก็ไม่มี“ภาวะส�าคัญ”ให้เรียนรู้ 
 เพราะไม่มี“รูป”กับ“นาม”ประชุมกันให้เจ้าตัวได้เรียนรู้
ศึกษาปฏิบัติเพื่อช�าระกิเลส
 ค�าว่า “กาย”ขอยนืยนันะว่า ไม่ใช่แค่“ร่างกาย”(สรรีะ) หรอื
แค่องค์ประกอบของดิน,น�้า,ไฟ,ลมเท่าน้ัน แต่ต้องมี“นาม”ร่วมอยู่
ด้วย ประชุมอยู่ด้วย จึงจะชื่อว่า “กาย”
 ถ้ามีแค่“วัตถุ”เท่านั้น หรือ“มหาภูต ๔” เท่านั้น ได้แก่ ดิน, 
น�า้,ไฟ,ลมและหรืออากาศ อกีธาตุหน่ึงเป็น ๕ ก็ตาม น่ัน..ไม่ใช่ “กาย” 
 “กาย”นั้นต้องประกอบไปด้วย“รูป”กับ“นาม” และ
ไม่เน้นที่“รูป”เป็นจุด“ปรมัตถ์” แต่จะเน้นที่“นาม”เป็นจุด 
“ปรมัตถธรรม”
 ค�าว่า“กาย”นี ้จะมีพร้อมทัง้“รูป”และ“นาม” แต่ถือเอา 
“นาม”เป็นจุด“ปรมัตถ์”ชดัเจนย่ิง เช่น พจนานกุรมบาลี-ไทย
ทุกฉบับ ที่ศึกษากันทั่วไป ล้วนให้ความหมายว่า “กาย”คือ 



201 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

หมวดแห่งเจตสิกธรรม ได้แก่เวทนา,สัญญา และสังขาร
 หรือในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้
ตรงกันอีกว่า “ตถาคตเรียกกาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ 
น้ีว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง”(ยัญจ โข เอตัง ภิกฺขเว วุจฺจต ิ

จติตฺงั อิตปิิ มโน อิตปิิ วญิญาณัง อิตปิิ) น้ีคอื พระวจนะท่ีทรงยนืยนัชัดเจนว่า 
ในความเป็น“กาย”นั้น พระองค์ให้ยึดเอา“นาม”เป็นจุด“ปรมัตถ์”
 ซึ่งในสูตรน้ีค�าตรัสของพระพุทธเจ้าน้ันหมายถึง “กาย” 
ท่ีเป็น “องค์ประชุม”ของ“รูป”กับ“นาม” และพระบรมศาสดาก็ทรง 
ยนืยนัว่า “กาย”น้ัน คอื “จิตบ้าง มโนบ้าง วญิญาณบ้าง”(พระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐) 

 และความเป็น“นาม”ท่ีจะเกิดขึ้นให้เราศึกษาได้น้ันก็ต้อง
มี“องค์ประชุมของรูปแห่งสัตว์”หรือ“กาย”ของสัตว์ อันมี“ปสาทรูป” 
(ภาวะของรูปส่วนที่เป็นประสาท)กับ“โคจรรูป”(ภาวะของสัตว์ท่ีออกแสวงหา

อาหาร ภาวะของสตัว์ส่วนทีท่�าหน้าทีต่นให้ตนยงัชีวะต่อไป) การมีกิริยาขึน้มา
ให้แก่ความเป็นชีพของตน เพราะในสัตว์ท่ี“กาย”ยังไม่แตกตาย(กายสั 

สะเภทา)ก็จะต้องท�าหน้าที่ด�าเนินการยังชีพให้ชีวิตนี้ชื่อว่า“โคจร”
 เม่ือภาวะของ“ปสาทรูปกับโคจรรูป”ท�าหน้าท่ีของตนขึน้มา 
ซึ่งเกิด“ผัสสะ”(สัมผัส)กันขึ้น เรียกว่า “ผัสสะ ๓”จึงเกิด“จิต-มโน” 
หรือ“วญิญาณ” ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ตาสัมผสัรูป หสัูมผสัเสียง 
จมูกสัมผัสกลิ่น ฯลฯ เกิด“วิญญาณ” เรียกว่า “ผัสสะ ๓” เป็นต้น 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๖๑)  

 ซึง่ก็คอื “รูป ๒๘”มีต้ังแต่“มหาภูต ๔”(ดนิน�า้ไฟลม)กับ“นามรูป” 
ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็น“อุปาทายรูป ๒๔”(รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔) ให้แก่ผู้
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ปฏิบัต(ิพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๔)ได้ศึกษา
 ส่วนหน่ึงภายนอกคือ องค์ประชุมของ ดินน�้าไฟลมใน
ความเป็น“กาย” ภาคนี้ส่วนนี้ย่อมเจริญย่อมเสื่อม ด้วยมีการเกิด
การตาย ปรากฏให้เห็นได้ง่าย แม้แต่ปุถุชนท่ีไม่ได้ฟังค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าเลยก็เห็นได้ และเบื่อหน่ายคลายก�าหนัด หลุดพ้น 

ความเป็น“กาย”(สรีระ)ในภาคหรือส่วนภายนอกนี้ได้ 
 แต่ส่วนท่ีเป็น“องค์ประชุม”อีกส่วนหน่ึงในความเป็น“กาย” 
คือความเป็น“นาม”น้ัน ปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าและ
ใส่ใจศกึษากระท่ังสัมมาทิฏฐิแล้วมีสัมมาปฏิบติัจริงๆ จะไม่สามารถ 

เบื่อหน่ายคลายก�าหนัดหรือหลุดพ้นความเป็น“กาย”ในส่วนท่ี
เป็น“นาม”หรือ“จิต-มโน-วิญญาณ”นี้ได้เลย
 ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงเน้นส�าคัญในความเป็น“นาม”ที่เป็น
ภายในส่วนท่ีเป็นจิตบ้าง-มโนบ้าง-วิญญาณบ้าง อันประชุมอยู่ใน
ความเป็น“กาย” แล้วพระองค์จึงตรัสช้ีอย่างส�าคญัในพระไตรปิฎก 
เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐ ว่า “กาย”ส่วนนี้แหละถ้าปุถุชนไม่ได้ศึกษาธรรม
ของพระองค์ จนกระท่ังสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาปฏิบัติ ก็ไม่สามารถ
เบื่อหน่ายคลายก�าหนัด หรือหลุดพ้นความเป็นจิต-เป็นมโน-เป็น
วิญญาณได้เลย เพราะปุถุชนยังมีตัณหา มีทิฏฐิ ว่า “จิตหรือมโน
หรือวิญญาณ” นั้นเป็นของเรา(มม) เป็นเรา(อัตตา)    

 “กาย”ท่ีพระศาสดาทรงเน้นน้ี จึงเป็นการช้ีเจาะลงไปถึง 
“จิต-มโน-วิญญาณ”ว่า คือจุดส�าคัญ ด้วยเหตุว่าเป็น“องค์ประชุม
อยู่ของนามกับรูป”ร่วมกันในความเป็น“กาย”  “กาย”นั้นส�าคัญที่
จิต-มโน-วิญญาณ ฉะนี้เอง 
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 แต่ถ้าไม่มีดิน,น�้า,ไฟ,ลมและหรืออากาศ ประกอบอยู่ด้วย
ในภาวะใด ภาวะนั้นถ้าเป็นเฉพาะ“ธาตุรู้” ก็ไม่ใช่ “กาย”อีกแหละ 
เป็นแค่“นาม”ล้วนๆ 
 “นาม”ล้วนๆน้ัน ถ้าแม้นไม่มีรูป“ร่วมประกอบ” ก็คือไม่มี 

“กาย” เพราะ“กาย”คือ“องค์รวม”ของ“รูป”ที่ประกอบ”กับ“นาม” 
เมื่อขาด“รูป”เสียแล้ว สภาพ“กาย”ก็ไม่มี
 ภาวะท่ี“ไม่มีกาย”เช่นน้ี เป็นต้นว่าคนท่ี“กายแตกตาย” 
(กายัสสะเภทา) หลังจากคนท่ีตายกายแตกไปแล้ว(ปรัมมรณา) ก็มีแต่ 
“นาม”ไม่มี“รูป”ร่วมประกอบอยู่ด้วยเลย
 “มหาภูตรูป ๔”ไม่มีแน่ “ปสาทรูป ๕”ของคนตายกายแตก
นี้ก็ไม่มีแน่ยิ่งกว่าแน่อีก 
 ไม่ว่า “รูป”ท่ีเหน็ทางทวาร“ตา” “รูป”(picture)อย่างน้ีก็ไม่มี 
เพราะ“กายแตกตาย”(กายสัสะเภทา)แล้ว ไม่มี“ตา”แล้ว จึงไม่มี“ตา” 
ที่จะเห็น“ภาพ”หรือเห็น“รูป”ใดๆ
 และไม่ว่าจะเป็น“รูป”ซ่ึงอยูใ่น“ภาวะท่ีถูกรู้”(objective) ภาวะ
ของผู้ตายแบบไม่มีร่าง(สรีระ)ไม่มีธาตุดินน�้าไฟลมแล้ว ชนิดที่“กาย
แตกตาย”(กายสัสะเภทา)ก็ไม่สามารถมี“รูป”ใดให้เหน็ นอกจาก“นาม”
 ภาวะที่“กายแตกตาย”ไปแล้ว เมื่อตกนรก จึงมีแต่“ความ
รู้สึกทุกข์จากการตกนรก”ท่ีเป็น“นามธรรม”เท่าน้ัน ท่ีทรมาน
ทรกรรมตามวบิากบาปท่ีหนักเบาเท่าท่ีตนมีน้ันๆ โดยไม่มี“รูป”ใดๆให้ 

“เห็น”(ปัสสติ)ได้เลย
 หรอืหากจะม“ีความรูสึ้กสุขจากการมสีวรรค์”กเ็ยีย่งเดยีวกนั
ก็หลงสุขเท็จที่เป็นเพียง“ความจ�าได้”เท่านั้น โดยไม่มี“รูป”ใดๆ
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 ไม่มี“รูปธรรม”ใดๆเลยในภาวะท่ีมีแต่“นามธรรม”ท่ี 

ปราศจาก“กาย”    
 ดังนั้น “นามธรรม”ของใครก็ตามที่“ตายกายแตก”ไปแล้ว 
จิตยังมีกิเลสยังมีวิบากบาปก็“ตกนรก”แต่เพียง“นาม” 
 น่ันแหละคือ “สัตว์นรก”แท้ๆ ท่ีตายไปแล้วตกนรก ไม่
สามารถรู้เห็นอะไรอ่ืนเลยนอกจากทุกข์อยู่ในอารมณ์“นรก”ท่ีตน
ตกอย่างเดียว ทรมานอยู่จนกว่าจะหมดสิ้นวิบากของแต่ละสัตว์ใด
ที่ท�าวิบากนั้นๆไว้
 ซึง่นรกนัน้ส่วนใหญ่จะตกกนัอยูน่านๆกนัทัง้นัน้ เพราะเป็น
เร่ืองของ“ส่วนตน”หรือเป็นภาวะแห่งความเป็น“อัตตา”แท้ๆ ท่ี
ตนเองก็ช่วยตนไม่ได้ เพราะไม่มี“วิชชา”ในความเป็น“อัตตา” และ
ไม่มีใครเลยช่วยได้ด้วย 
 สัตว์ท่ีตกนรกจึงไม่พบใครเลย อยู่แต่ในภพนรกส่วนตน 
เป็น“นรกสดๆ”แท้ๆ ตกอยูกั่บ“ความรู้สึกทุกข์ทรมานหรือนรก”น้ันๆ 
จนกว่าจะสิ้นอ�านาจแห่งรอบของวิบากเท่าที่ได้ท�าไว้จริง ซึ่งกรรม
ใครท�าแล้วก็เป็นของตน(กัมมัสสกะ) ท�าแล้วไม่เอาไม่ได้ แบ่งใครไม่
ได้ ไม่มีหายไม่มีหกตกหล่นที่ไหน ไม่ระเหย ไม่ระเหิด ทุกคนต้อง
เป็น“ผู้รับกรรมที่ตนท�าทั้งสิ้น”(กัมมทายาท) บาปร้ายแรงก็แรงมาก
 ไอ้ท่ีเล่าขานกันเป็นนิยาย ว่ามีพญายม  มีนายทวาร มี 

นายสุวรรณนายสุวาน หรือมีเจ้าหน้าที่ มีเมืองนรกปกครองกัน เป็น
นิทานมากมายนั้น ล้วนเป็นอุปาทานที่แต่ละคนยึดจากเชื่อมาบ้าง 
คนเดาเอาบ้าง จากหลงมาสารพดัท่ีได้รับรู้รับฟังมาบ้าง จาก ตนหลง 
สร้างขึน้มาเองบ้าง คนอ่ืนสร้างบ้างเป็นเหตุ-เป็นนิทาน-เป็นสมุทัย-
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เป็นปัจจัย
 นิยายท่ีว่าน้ีจึงไม่ใช่ความจริงโดยตัวมันเอง แต่มันเป็น 

“ภาวะ”แท้ท่ีสุดของแต่ละคนท่ีเกิดท่ีมีในผู้มี“อุปาทาน”น้ันๆจริง ท่ีแต่ 
ละคนมีอยู่ในจิตระดับบนบ้าง(conscious)-จิตระดับกลางบ้าง 
(subconscious) และ“จิตระดับลึกก้นบึง้ของจิตสุดๆ”(unconscious)
นั่นแหละที่เป็น“อนุสัย”จริงๆเป็นตัวพาตกนรก
 นรกน้ัน“มีจริง”แน่ๆ ส�าหรับผู้ยงัไม่หลุดพ้น อาการจริงน้ัน
แหละทุกข์แท้ ที่เป็นความรู้สึกสดๆทรมานกว่าที่เล่าและคิดเดากัน
ขึ้นเป็นเรื่องนิยายกันหลายเท่านัก
 เพราะขณะตกนรกน้ัน มันมีเฉพาะ“นามธาตุ”ซึ่งเป็นแต่ 
“นามนาม”ในตนของตนเท่าน้ัน ไม่มี“รูป”กวนเลย ไม่มี“รูป”ประชุม
อยู่ด้วยเลย จนกว่าพลังแห่งวิบากอัตภาพของตนจะเพลาไปเป็น
รอบๆ จะได้วาระเกิดเปลี่ยนสถานะจาก“สัตว์นรก”ไปเป็นอื่น
 ในขณะท่ีเป็น“สัตว์นรก”น้ัน ไม่ว่าจะ อยูใ่น“รูป”แบบใด เช่น 

“รูป”ในแบบท่ีเหน็ทางทวาร“ตา”(picture) แบบน้ีก็ไม่มี เหน็อะไรไม่ได้ 
สัตว์นรกนั้นก็ไม่มี“ตา”แน่ๆอยู่แล้ว
 แต่คนท้ังหลาย มากกว่ามากท่ีพากันเข้าใจผดิ ว่า “สัตว์นรก” 
ก็สามารถ“เห็น”ภาพ “เห็น”รูปได้ เหมือนคนปกติที่มี“ตา”
 แถมพากันหลงผิดไปใหญ่ถึงขนาดว่า “สัตว์นรก”น้ัน ก็มี
ชีวิตคลุกคลีชีวิตปนเปอยู่กับ“สัตว์”อ่ืนๆ เหมือนสังคมคนในโลก
มนุษย์นี้ ยังไง..ยังงั้นกันทีเดียว 
 ซึ่งท่ีจริงแล้ว “สัตว์นรก”เป็นสัตว์ท่ีมีเพียง“นามธรรม” 
เท่านั้น ไม่มี“รูปธรรม”เลย
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 เพราะเม่ือ“กายแตกตาย”(กายัสสะเภทา)ไป ย่อมไม่มี“ตา” 
อันเป็นองค์ประกอบของ“มหาภูตรูป ๔”คือ ดินน�้าไฟลม และไม่ม ี

“ปสาทรูป ๕”คอื ตาหจูมูกล้ินกาย ท่ีจะเหน็“ภาพ”หรือเหน็“รูป”ใดๆ
จาก“ตา ท่ีจะได้ยนิ“เสียง”ใดๆจาก“ห”ู ท่ีจะได้“กล่ิน”ใดๆจาก“จมูก” 
ท่ีจะได้“รส”ใดๆจาก“ล้ิน” ท่ีจะได้สัมผัสภายนอกใดๆจาก“กาย” 
เด็ดขาดแล้วแน่ 
 “รูป”ท่ีจะเห็น-ได้ยิน-ได้กล่ิน-ได้รส-ได้โผฏฐัพพารมณ์ 
เหมือนสัตว์ท่ีมี“ตา”(หู,จมูก,ลิ้น,กาย)ท่ีเต็มพร้อมเหมือนสัตว์ท่ีมีชีวิต 

เป็นๆนั้น เป็นไปไม่ได้แน่
 “รูป”ในแบบที่ ๑ นี้ จึงไม่มีเด็ดขาด
 หรือแม้จะเป็น“รูป”ที่อยู่ในแบบที่ ๒ คือ แบบของ“ภาวะ
ถูกรู้”(objective) “รูป”แบบนี้ก็ไม่มีในความเป็น“สัตว์นรก”
 ซึ่งในขณะท่ีเป็น“สัตว์นรก”น้ัน เป็นแต่“สัตว์นรก”จริงๆ 
ย่อมไม่มีท้ัง“สุขเวทนา”ท้ัง“อทุกขมสุขเวทนา” เพราะก�าลังเป็น
ภาวะของผู้“เสวยทุกขเวทนา”เท่าน้ัน ซึง่เป็นผูก้�าลังจมอยูใ่นวบิาก
บาป ในสภาพท่ีไม่มี“กาย” เพราะตายแบบไม่มีร่าง(สรีระ) ไม่มีธาตุดิน 

ธาตุน�้าธาตุไฟธาตุลมแล้ว “กายแตกตาย”(กายัสสะเภทา)แล้ว 
ก็ไม่สามารถมี“รูป”ใดให้เห็น ให้รู้ เว้นแต่“นาม”ที่ตกนรกแต่เดียว
 อยู่ในสภาพ“นาม”เท่านั้นเสวยทุกข์
 ผู้ตกนรกน้ันจึงมีแต่ทุกข์ จะเป็นทุกข์น้อยหรือทุกข์มาก ถึง
ทุกข์ทรมานยิ่งยวดสุดๆ ก็เท่าที่ใครท�ากรรมไว้จริงอย่างไรเท่าไร ก็
เป็น“นรก”ของผู้จมอยู่กับ“ทุกข์”ท่ีแต่ละตนต้องรับการทรมานน้ัน
เท่าน้ัน เพราะน่ันคอื “มรดก”ของเจ้าของกรรม ต้องรับวบิากของตน 
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เป็นมรดกทาง“นามธรรม”
 การชดใช้หนี้ที่เป็น“วิบากบาป”ของตนซึ่งตนเองท�า
ด้วยตนเองแท้ๆ มีเท่าไหร่ ตนก็ต้องรับมรดกกรรมที่ตนท�า
เองของตนนั้นสิ
 กรรมตนท�าแล้วต้องรับ ไม่รับ..ไม่ได้  เพราะมันเป็นของ
ตนจริงๆ ตนเป็นผู้ท�า มันก็ตราลงไปเป็น“ของตน”แท้ๆแล้ว จะไป
เบี้ยว ว่า ให้คนนั้นคนนี้ เป็นของคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็นผู้ท�า เขาจะ
เป็นผู้ได้“กรรม”ที่ผู้อื่นท�านั้น ยังไง?  ใคร“ท�า” มันก็คนนั้น“ท�า”
 “กรรม”มันคือ การกระท�า
  ใคร“กระท�า” ผู้ที่“กระท�า”ก็ต้องเป็น“ผู้กระท�า” เป็น
ตนเองท�า กิริยาของตนเอง แล้วมนัจะเป็น“ของผู้อ่ืน” หรือแบ่งเอา 
“การกระท�า”ท่ีตนท�าแล้ว เสร็จจบไปแล้วนั้น ออกไป เป็น 

“การกระท�า”ของคนอืน่ ก็คนอืน่ ถ้าเขา“ท�า”มนัก็ของเขาส ิมนัจะ 
ยกให้“กรรม”(การกระท�า) ที่“เราท�า” อาการกิริยาของเรา ซึ่งคน 

อ่ืนเขาก็ส่วนเขา ถ้าเขาท�าก็เป็นอาการกิริยาของคนนั้น ใคร
จะบังอาจแบ่ง“กรรม” แบ่ง“อาการกิริยา”ท่ีใครท�าแล้ว แบ่ง 
“กิริยา”ที่คนอื่น ก็เป็น“กิริยา”ของคนอื่น  แบ่งไปยังไง???? 
 ช่วยคิดถึงความจริงนี้กันดีๆ ก็จะรู้ได้จริงๆ ส�าหรับผู้ไม่โง่
เกินไป มันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลย มันเรื่องตื้นๆง่ายๆ
 ใครจะเลอเลิศ เก่งกาจขนาดไหน ก็ไม่สามารถมาบังอาจ
มาจัดการ“แก้กรรม”หรือ“แบ่งกรรม”ของคนอื่นได้เป็นอันขาด 
 “กรรม”หรือ“อาการกิริยา”ที่ใครเขา“ท�า”ของเขา จะเป็น 

“กรรมกิริยาทางกาย-กรรมกิริยาทางวาจา-กรรมกิริยาทางใจ” 
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ก็ท้ังน้ัน ใครท�ากรรมหรือกิริยาน้ัน มันก็คอืของเขา ท่ีเขาท�า ใครท�า 
ก็ของคนนั้น 
 เป็นของคนอ่ืนไม่ได้เด็ดขาด หรือใครจะอวดเก่ง ไปลบล้าง 
เปลีย่นแปลง“กรรม” คนอืน่ให้เปล่ียนแปลงเป็นอ่ืน จะให้น้อยลง หรือ 

ให้หมดไปจาก“ของเขา”ที่เขาท�าเองนั้นๆ ไม่ได้เด็ดขาด ขอยืนยัน
 คนทีอ่วดเก่งว่า “แก้กรรม”ให้คนอ่ืนได้นัน้ คือ “คนโง่” 
ตัวจริง!!! ซึ่ง“โง่”แค่เร่ืองจริงง่ายๆแค่นี้ เขายัง“ไม่รู้”ความ
จริงตื้นๆนี้ได้
 แล้วยังจะไปเช่ือเ ร่ือง“นามธรรม”อ่ืนๆที่ เป ็นข้ัน 

“ปรมตัถธรรม”อันเป็นเร่ือง“จิต”เร่ือง“วิญญาณ”เร่ือง“มโน” ที่
เป็น“นามธรรม”แท้ๆ ซึ่งผู้ท่ีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจะต้องเป็นผู้สัมผัส
ความเป็น“รูป-นาม”นัน้ๆด้วยตนเองจริง ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง“นรก” 
เรื่อง“สวรรค์”จริงๆ เป็น“นามธรรม”ลึกซึ้งยิ่ง(คัมภีรา) 

 มันจะเป็นไปได้อย่างไร?  
 “กรรมวิบาก” คือ ผลกรรมของตน ที่ตนท�าแล้ว ใครท�าก ็
เป็นของคนน้ัน และชดใช้หน้ีบาปหน้ีกรรมเอง(หนี้บุญไม่มี) ใครจะ
บังอาจอวดดีมา“แก้กรรม”ให้แก่ใครคนอื่นนั้น ไม่มีทางเป็นไปได้ 
 และ“กรรม”ท่ีท�าแล้ว เสร็จลง บาปอย่างไร บญุอย่างไร ท�า
เสร็จก็เป็นอย่างน้ันท่ีตนท�าเสร็จ ไม่เป็นอย่างอ่ืน เปล่ียนแปลงเป็น
อ่ืนไม่ได้ มันเสร็จแล้วอย่างน้ัน ก็ต้องเป็นอย่างน้ัน เป็นของตนผูท้�า 
 อย่าโง่.. ไปถูกคน“อวิชชา”(โง่ = ไม่รู้แจ้งในสัจธรรมที่สัมมาทิฏฐิ)

หลอกเอาง่ายๆเลย มันจะเป็น“คนโง่”หนัก เพราะเร่ืองง่ายๆแค่น้ี เขา
ยังไม่รู้ ถ้าใครไปถูก“คนโง่”ที่ไม่รู้เรื่องง่ายๆแค่นี้หลอกได้ คุณก็ถูก 
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“คนโง่”แท้ๆหลอกเอา แล้วคณุจะ“โง่”หนักไปกว่าเขาขัน้ไหนล่ะ??? 
 ตรองดีๆ ไม่มีใครแบ่ง“บุญ” แบ่ง“บาป”ให้ใครได้ เพราะ
มันเป็นเรื่อง“กรรม”
 เรื่องอุทิศบุญ อุทิศกุศล ก็เหมือนกัน “บุญ”หรือ“กุศล”มัน
ก็เป็น“กรรม” คือ“การกระท�า” ที่ใคร“กระท�า”ก็ของเขาคนนั้น   
 กรรมท่ีใครท�า จะเป็น“บาป”หรือเป็น“บุญ” เป็นของตน 

ทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า “กัมมัสสกะ” แปลว่า “กรรมเป็น
ของของตน” ตนท�าแล้ว ตนก็ต้องเป็นทายาทได้รับสมบติัท่ีตนท�าเอง 
เรียกว่า “กัมมทายาท”
 อย่าอวดดีอวดเก่ง เกินพระพทุธเจ้ากันนัก พระพทุธเจ้าเอง
ท่านก็ตรัสรู้ได้แค่ว่า กรรมเป็นของของตน(กัมมสัสกะ) ตนเป็นทายาท
ของกรรมของตน(กัมมทายาท) กรรมพาตนเกิดพาตนเป็น(กัมมโยนิ) 

กรรมคอืเผ่าพนัธุข์องตน((กัมมพนัธ ุ; เป็น“ดเีอ็นเอ”ของตน ของใครก็ของมนั) 

กรรมเป็นที่พึ่งของตน(กัมมปฏิสรณะ)

 แล้วคุณเป็นใคร ที่รู้เกิน ผิดเพี้ยนไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้า 
 เรื่อง“กรรม”ก็เรื่องเบื้องต้น ที่จะต้องเรียนรู้ก่อน ยิ่งเรื่อง 
“บุญ”ยิ่งเป็นเร่ืองสูงส่งส�าคัญยิ่ง ท่ีชาวพุทธทุกวันน้ีเข้าใจผิดไป 

ไกลสุดกู่ เพราะ“บุญ“ไม่ใช่“กุศลกรรม”ท่ีจะได้เป็นสมบัติกันเลย 
ที่จะเอาไปแบ่งใครๆได้
 “บญุ”น้ันหมายถึง เคร่ืองช�าระกิเลส ท่ีผูก้ระท�ากรรมถึงข้ัน 

“บุญ” ก็คือ “กรรม”นั้นเข้าขั้น“อุตตริมนุสสธรรม”ซึ่งเป็นกรรมที่
เข้าขั้น“คุณวิเศษ” ขั้นช�าระกิเลสจากสันดานได้
 “บญุ”ท่านจึงนิยามไว้ว่า“สันตานัง ปนุาติ วโิสเธติ” แปลว่า 
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การช�าระกิเลสในสันดานให้สะอาดหมดจด   
 ผู้ท�า“กรรม”แล้วเป็นกิเลสใส่ตนเอง หรือบ�าเรอกิเลสตนเอง 
น่ันคือ ผู้ท�าบาป ผู้มีบาปคือ ผู้ตกนรก ผู้ตกสู่ความเส่ือมแท้ 
 “นรก”คือภพหรือแดนของ“สัตว์ท่ีท�าความเส่ือมใส่ตน” 
ซึ่งสะสมผลทาง“นามธรรม” ไม่ใช่“ผล”ทาง“วัตถุธรรม”หรือทาง 
“รูปธรรม”เลย “นรก”ไม่มี“รูป”ให้เห็นอย่างท่ีตา“เห็น”หรือหู 
“ได้ยิน”นี้หรอก
 “นรก”คอื ความรู้สึก ซึง่เป็นเร่ืองของ“จิต” เป็น“นามธรรม” 
จริงๆ ท่ีผูอ้วชิชาสะสมลงไปในจิตตนเองเป็นอุปาทาน(ยดึไว้เป็นตนช่ือ

ว่ากิเลส) และตกผลึกอยู่ใน“อนุสัย”
 ท่ี“จ�า”ไว้ใน“สัญญา”น้ัน ว่า อย่างน้ีแหละคอื ส่ิงท่ีน่าได้น่ามี
น่าเป็น  ถ้าได้มาเป็นตนก็สุข(อัตตา) หรือได้มาเป็นของตนก็สุข(อัตตนยีา) 

ถ้าได้เสพโดยสัมผัสก็สุข(ราคะ)อยู่
 “สัญญา”นี้แหละ คือ อุปาทาน ที่คนผู้นี้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ 
“สัญญาขันธ์”ของคนผู้นี้จึงยังมี“อุปาทานในความเป็นสัญญา
ของตน”อยู่(สญัญูปาทานกัขันโธ) ซึง่ไม่ใช่ว่า เจ้าตวัจะหย่ังรู้“ความ
เป็นอุปาทาน”ของตนได้ง่ายๆ
 การยังมี“อุปาทาน”หรือยังมี“ความยึดม่ันถือม่ันความจ�า
อย่างน้ีๆชนิดน้ี”ว่า “เป็นตน”(อัตตา)เป็น“ของตน”(อัตตนยีา)ดังอธิบาย
นี้ใช่ว่า ตนจะรู้“ความเป็นตน”กันได้ง่ายๆ 
 น้ีแหละคอื “ความไม่รู้”(อวชิชา)จริงๆหรือ“ความหลง”จริงๆ 
“ไม่รู้”จริงๆว่ามันเป็นเพียง“ความรู้สึกสุข” เป็น“สุขเท็จ”(สุขัลลิกะ) 

มันไม่ใช่ตัวตนจริง 
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 ถ้าผู้มี“ความรู้สึกสุข”น้ีได้ปฏิบัติอย่างสัมมาปฏิบัติ ก�าจัด 

“เหตุ”คอื อุปาทาน โดยก�าจัดตัว“ตัณหา”ในขณะท่ีมี“ตัณหา”เกิดอยู่
พร้อมด้วย“สุรภาโว”ก็ครบ “สติมันโต”ก็บริบูรณ์ และลืมตาปฏิบัติ
มี“สัมผัส ๖”ท�างานเต็มสภาพอยู่หลัดๆ 
 หากก�าจัด“ตัณหา”ได้หมดเกล้ียงดับส้ิน “อุปาทาน”ก็เป็นอัน 

“ดับ”ด้วย เพราะตัณหา-อุปาทานเป็นอิทัปปัจจยตากันอยู่แท้ คือ 
ความเป็นไปตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย (เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เมื่อ

สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ) 

 ผู้ใดมี“เวทนา”ว่า“สุข”น่ันแหละ แล้วผู้มีเวทนาสุขน้ีได้
ปฏิบัติ“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ) หรือ“อภิสังขาร”(ปรับปรุงหรือจัดการใจ 

ในใจ)ของตนอย่างสัมมาทิฏฐิ โดยการพิจารณา“สติปัฏฐาน ๔” อย่าง
สัมมาปฏิบติั กระท่ังสามารถก�าหนดรู้(สญัญา)“จิตในจิต”ตัวเองได้คอื
ตัวตนความเป็น“ตัณหา”ในตน และก�าจัด“ตัณหา”ของตนในขณะ
ปฏิบัติตาม“สัมมัปปธาน ๔” ด้วย“อิทธิบาท ๔”ได้ส�าเร็จจนหมด 

เกล้ียงสนิทถึงขั้นเท่ียงแท้(นิจจัง)ยั่งยืน(ธุวัง)ตลอดไป(สัสสตัง) ไม่
เปล่ียนแปรเป็นอ่ืน(อวปิริณามธมัมงั) ไม่มีอะไรจะมาหกัล้างได้(อสังหรัิง) 

ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) ก็คือ จบกิจสัมบูรณ์     
 ความรู้สึก“สุข”(สุขเวทนา)ของผู้น้ี ก็ไม่เกิดในใจท่านอีก 
เพราะท่ีแท้“สุข”มันไม่ใช่“ความจริง” มันเป็น“ความเท็จ”(อลิกะ) 

มัน“ไม่ใช่ตัวตนจริง”ใดๆเลย มันคอื“อนัตตา”จริงๆ ผูท่ี้ปฏิบติัอย่าง
สัมมาทิฏฐิ เกิดผล“ดับตัวเหตุ”ได้หมดส้ินจริง “ความสุข”น้ันมัน
เป็น“ความเท็จ” มันก็หายไปจากใจผู้บรรลุผลแท้ตลอดกาลเลยได้ 
ผู้นี้ก็เข้าถึง“อนัตตา”
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 ไม่ใช่มี“อนัตตา”กันแค่เข้าใจเหตุผล อย่างลึกซึ้งใจในใจได้
เท่านั้น นั่นแค่“ตรรกะ” 
 “อัตตา”ของผู้อวิชชามันคือ “อารมณ์ของคนที่เขายังมีอยู่
ในความรู้สึกของตนจริง” หรือ“ความรู้สึกที่คนยังมีสุขนี้อยู่ว่าเป็น
จริงมีจริง” ผู้นี้ก็ยังมี“ตัวตน”(อัตตา)นั้นอยู่
 เป็น“ความยึด”(อุปาทาน)โดยหลงว่ามันสุข
 ก็“ตัวสุข”น้ีแหละ คือ“ตัวความเท็จ”ท่ีผู้มี“อุปาทาน”หลง
มันว่าเป็น“ความจริง”
 “ความยึด”(อุปาทาน)ท่ีคุณหลง(โมหะ)หรือคุณไม่รู้(อวิชชา) 

นี่ต่างหากที่มันยังฝังอยู่ใน“อนุสัย”ของคุณอยู่ จึงเป็น“ความจริง” 
กว่า “ความสุข”มันยังฝังอยู่ในใจคุณ เป็นตัว“เหตุ”ที่ตัวเองยังวาง
ยังปล่อยไม่ได้ 
 การยังปล่อยไม่ได้ ยังยึดอยู่ในใจ ยังมีฝังอยู่ในใจ ซึ่ง“ยึด” 
จริงแต่ปล่อยไม่เป็น “ความยึด”ท่ีฝังอยู่ในใจน้ีจึงเท่ียง(นิจจัง)กว่า 
“ความสุข” ยั่งยืน(ธุวัง)กว่า“ความสุข”ท่ีคุณได้เสพรสเป็นคร้ังๆ 
มีช่ัวคราวแล้วก็จรจากไป เกิดทีดับที “ความสุข”เกิดในขณะมี 
“สัมผัส” ภายนอกอยู่ เท่านั้น นั่นคือ “ความจริง” 
 หากสิ้นสุด“การสัมผัส” ภายนอกนั้นลงเมื่อใด “ความสุข” 
นั้นก็จบลงไปเมื่อนั้น
 “ความจริง”ท่ีเป็น“สุข”อันมีครบครันท้ังภายนอกท้ังภายใน 

ครบท้ัง“ความมีอาการ ๓๒ ”(สุรภาโว) ครบท้ัง“ความรู้สึกตัวท่ัว
พร้อมตื่นทั้งภายนอกทั้งภายในเต็มๆ(สติมันโต) ก็ไม่มีแล้ว หากจะมี
ก็เป็นแต่“ความจ�า” 
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 ซึง่ยิง่จ�าก็ยิง่“ยดึ” หรือยิง่ประทับใจก็ยิง่ฝังกิเลสความชอบ
นั้นลงไปในอนุสัย คนผู้อวิชชาอยู่ จะไม่รู้ว่าตน“ยึด”มันอยู่ จึงยัง
ไม่ปล่อย ยังปล่อยไม่ได้ หรือแม้บางเรื่องคุณไม่อยากจ�ามัน แต่ถ้า
ลึกๆ“คุณติดใจ”มัน มันก็คือฝังใจนั่นเอง 
 นั่นแหละคือ“อุปาทาน”ที่ยึดมั่นยิ่งๆขึ้น
 มันฝังอยู่ในใจลึกๆ ที่คุณนึกรู้ตัวมันไม่ได(้unconscious) มัน
ฝังลึกขัน้ท่ีคณุนึกเข้าไปไม่ถึงมัน เพราะมันอยูลึ่กลงไปในก้นบึง้ของ
ใจถึงขัน้ท่ี ๓ ท่ีศาสนาพทุธมีวธิศีกึษาปฏิบติั ให้“ความส�านึก”ขัน้ลึก
สุดแค่ไหน ก็“เห็น”(ปัสสติ)มันได้ รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวมันได้
 น่ันคอื ต้องเรียนรู้ต้ังแต่จิตส�านึกขัน้ท่ี ๑ (conscious)ก่อนเป็น 

เบื้องต้น ตามวิธีการของพุทธ แล้วก�าจัดมันไปให้ได้เป็นเบื้องต้น 
 ศาสนาพุทธปฏิบัติไปตามล�าดับ ต้องปฏิบัติก�าจัดกิเลสใน 

“จิตส�านึกขั้นต้น”สามัญ (conscious)นี้ก่อน แล้วจึงจะก�าจัดตัวกิเลส
ขั้นที่ ๒ ที่เรียกว่า จิตใต้ส�านึก(subconscious) ต่อไปได้เป็นล�าดับๆ  
 เพราะเม่ือ“จิตส�านึก”ข้ันต้น(conscious) ซึง่เป็นจิตขัน้สามัญ
ถูกก�าจัดจน“ดับ”ไปได้จริง ไม่มี“กิเลส”ขั้นต้นใน“จิตส�านึกสามัญ” 
(conscious)นั้นแล้ว 
 “จิตส�านึกสามัญ”(conscious)ก็ว่างจาก“กิเลส”ข้ันต้นลงจริง 
“จิตส�านึกสามัญ” ตัวต้น(conscious)นี้ ไม่มีกิเลสแล้ว
 “กเิลส”ใน“จติส�านกึสามญั”(conscious)ตวัต้นทีก่�าจดัได้แล้วนี้ 
เรียกว่า “วีติกกมกิเลส” คือกิเลสตัวท่ีเรา“ก้าวล่วง”มันไปได้แล้ว 
แล้วจากน้ัน“กิเลสตัวกลาง”มันจึงจะเลื่อนจากข้ันกลางขึ้นมา 
เป็น“ตัวต้น”แทนท่ี เราจึงจะก�าจัด“กิเลสตัวกลาง”ท่ีเล่ือนข้ึนมาเป็น 
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“ตัวต้น”แทนที่นี้ต่อมา เรียกว่า “ปริยุฏฐานกิเลส” (วีติกกม แปลว่า 

การก้าวล่วง)

 ตอนน้ีกิเลสตัวท่ีเล่ือนตัวขึ้นมาแทนท่ี“จิตส�านึกสามัญ” 
(conscious) คอืเล่ือนมาจาก“จิตใต้ส�านกึ”(subconscious) กเิลสตัวใหม่น้ี 

น่ันแหละมันยังครอบง�าเราอยู่ ตอนน้ีตัวน้ีท่ีจะต้องพยายามก�าจัด
มันต่อไป จึงเรียกมันว่า “ปริยุฏฐานกิเลส” ซ่ึง“ปริยุฏฐาน”ค�าน้ี
แปลว่า ความครอบง�า, ความพยายาม 
 “กิเลส”จึงเป็น“กิเลส”ของจิตใต้ส�านึก(subconscious) 

น่ันแหละเป็นล�าดับต่อมา ท่ีจะต้องก�าจัดมัน ในชีวิตท่ีเป็นอยู่ 
กับสามัญส�านึก
 ดังนั้น หากมีเหตุปัจจัยให้เกิดกิเลสขึ้นมาอีกเมื่อใด จึงเป็น 

“กิเลส”ขั้นต่อมานี่เอง เป็นล�าดับที่ ๒ ที่เราจะต้องก�าจัดมันต่อไป 

 เช่น เม่ือมีการ“สัมผสั”ของ“กาย”ภายนอก กิเลสท่ีมันยงัเป็น 

“กิเลส”อยู ่จริง ซึ่งเป็นกิเลสท่ีเหลือ คือกิเลสขั้นท่ี ๒ ของ 
“จิตใต้ส�านึก”ก็เกิดให้เราก�าจัดเป็นขั้นกลางต่อมา
 ผูจ้ะสามารถก�าจัด“กิเลสขัน้กลาง”ก็ต้อง“ก้าวล่วง”(วตีกิกม)

ขั้นต้นไปได้แล้วก่อน แล้วจึงจะได้ก�าจัดกิเลสขั้นที่ ๒
 เมื่อก�าจัดกิเลสขั้นที่ ๒ นี้ที่มันเลื่อนขึ้นมาแทนที่ขั้นที่ ๑ 
ได้อีกจริง กิเลสข้ันที ่๒ คือกิเลสของ“จิตใต้ส�านกึ”(subconscious) 
ที่มันเลื่อนขึ้นมาแทนขั้นที่ ๑ 

 “กิเลส”นี้หมดสิ้นลงไปอีก ก็จะเหลือกิเลสขั้นที่ ๓ ซึ่งเป็น
กิเลสจาก“จิตไร้ส�านึก” (unconscious)น่ันเอง ท่ีจะเล่ือนขึ้นมาอยู่
แทนที่“กิเลส”ขั้นที่ ๒ ที่หมดสิ้นไป 
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 เพราะได้ก�าจัดกิเลส“ตัวกลางท่ีเล่ือนขึน้มาเป็นตัวต้น”น้ีได้
อีกเสียก่อน กิเลสตัวท่ีอยูลึ่กข้ันท่ี ๓ คอื“จิตไร้ส�านึก”มันจึงจะเล่ือน
ขึ้นมาแทนที่จิตส�านึกสามัญได้ 
 เม่ือก�าจัด“กิเลส”ตัวที่ ๒ ของ“จิตใต้ส�านึก”ได้แล้ว 
ต่อมาตัวที่ ๓ “จิตไร้ส�านึก”ซึ่งเป็นจิตข้ันปลายจึงจะเล่ือนข้ึน
มาเป็น“ตัวต้น” แทน“ตัวที่ ๒”อีกที 
 วิธีการปฏิบัติเช่นน้ีต้องมี“ความจริง”ท่ีครบพร้อมด้วย 

“กาย” คือ“องค์ประชุม”ของ“รูปภายนอก”(พหิทธารูปานิ) กับ“นาม” 
ซึง่เร่ิมต้ังแต่“สัญญา” การก�าหนดรู้ ท่ีท�าหน้าท่ีอย่างส�าคญั ร่วมกับ 

“กาย” ตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ใน“วญิญาณฐิต ิ๗” ใน“สัตตาวาส ๙” 
จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สัตว์โอปปาติกะ” สัตว์ทาง
วิญญาณที่เกิดอยู่ได้“เห็น”(ปัสสติ)ความจริงหลัดๆทุกปัจจุบัน (ฉ.๒๙๖)

 เราได้สาธยายความเป็น“รูป”กับ“นาม” ที่มีอยู่ในโลก เมื่อ
รวมกันอยู่(กาย)ปรุงแต่งกันอยู่(สงัขาร)ท้ังหลาย ให้เข้าใจชัดเจนขึน้ๆ 
 และเราก�าลังอธิบายอย่างพิสดารท้ังวิจัยวิจารณ์ ท้ังร้อย
มาลัยให้เห็นเป็นพวงเล็กพวงน้อยไปเรื่อย พึงชมพึงดูเอาเถิด
 เราเน้นถึงการยดึ“รูป”ยดึ“นาม” ซึง่ใครยิง่จ�าก็ยิง่“ยดึ” หรือ
ยิง่ประทับใจก็ยิง่ฝังกิเลสความชอบน้ันลงไปในอนุสัย คนผูอ้วชิชาอยู่ 
จะไม่รู้ว่าตน“ยดึ”มันอยู ่จึงยงัไม่ปล่อย ยงัปล่อยไม่ได้ ปล่อยไม่เป็น 

หรือแม้บางเร่ืองคณุไม่อยากจ�ามัน แต่ถ้าลึกๆ“คณุติดใจ”มัน มันก็คอื 
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“ฝังใจ”อยู่นั่นเอง 
 นั่นแหละคือ“อุปาทาน”ที่ยึดมันยิ่งๆขึ้น
 เม่ือยิง่ๆข้ึนมันก็ตกผลึกลงไปฝังอยูใ่นใจลึกสุด เป็น“อนสัุย” 
ท่ีคุณไม่สามารถหยั่งลงไปรู้ตัวมัน(unconscious) มันฝังลึกในก้นบึ้ง 
ของจิตขัน้ท่ีคณุหยัง่ลงไปรู้มันเข้าไปไม่ถึงมัน เพราะมันอยูลึ่กลงไป
ในก้นบึง้ของใจสุดๆถึงขัน้ท่ี ๓ แต่ศาสนาพทุธ“มีวธิศีกึษาปฏิบัติของ
ตนเองเฉพาะ”พระพุทธเจ้าตรัสรู ้
 ซึ่งสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิตส�านึก”ขั้นลึกสุดแค่ไหน ก็
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวมันได้ ชนิดท่ี“เหน็”(ปัสสต)ิ ด้วยการ“สัมผสั”ถึงขัน้มี 

“การสัมผัสโดยการกระทบ”(ปฏิฆสมัผสัโส) ซึง่มี“ปัญญา”ของตนเอง
กับ“จิต”ของตนเองชนิดท่ี“สัมผัสโดยการกระทบกัน”(ปฏิฆสัมผัสโส)

อย่างเป็นจริง เป็นสิ่ง ๒ สิ่งกระทบกัน 
 “ปัญญา”น้ีเป็นความรู้พเิศษท่ีเรียกว่า“ญาณ”บ้าง “วชิชา” 
บ้าง(เรียกว่า“คณุวเิศษ”) เป็นอุตตริมนุสสธรรม “ปัญญา”ของเราเองจะ 
“สัมผัสโดยการกระทบ”กับ“จิตหรือเจตสิกหรือรูปหรือนิพพาน” 
ของเราเอง
 ซึง่ภาวะของ“ปัญญา”ของเราเป็น“ตัวรู้”จึงเรียกว่า“นาม” 
ส่วนภาวะ“ตัวถูกรู้”น้ันก็คอื“จิตหรือเจตสิกหรือรูป”เราเองอีกแหละ
จึงเรียกว่า“นามรูป”(รูปทีเ่ป็นนามธรรมในจติ) เป็น“รูป”ในปรมัตถธรรม
(ความจริงขั้นสูงพิเศษ)ได้แก่ “รูป ๒๘”(มหาภูตรูป ๔ + อุปาทายรูป ๒๔)

 เช่น “ปัญญา”ของผู้ปฏิบติัเจริญถึงข้ันมีประสิทธิภาพเข้าสู่ 

“โลกุตรภูมิ” สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความจริงขั้นสูงพิเศษ” 
(ปรมัตถธรรม)คือ ได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นจิตของตน”ที่มีอาการ 
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“เบื่อหน่ายคลายก�าหนัดในภาวะที่ตนเคยติดยึดนั้นๆ” ขึ้นมา เป็น
ปัญญาท่ีนับว่า“เหนือกว่าปัญญาของมนุษย์สามัญท่ัวไปธรรมดา
ปกติ” จึงเรียกว่า“คุณวิเศษ” ซึ่งเป็น“ปัญญา”ของมนุษย์ขั้น 

“อาริยบุคคล” 
 “ปัญญา”ชนิดนี้เป็นข้อที่ ๕ ใน“วิปัสสนาญาณ ๙” ชื่อว่า 
“นิพพิทานุปัสสนาญาณ
 “วปัิสสนาญาณ ๙”น้ันก็มี“อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ-ภังคานุ 

ปัสสนาญาณ-ภยตูปัฏฐานญาณ-อาทีนวานุปัสสนา-ญาณ-นิพพทิานุ
ปัสสนาญาณ-มุญจิตุกัมยตาญาณ-ปฏิสังขา-นุปัสสนาญาณ-สังขารุ
เปกขาญาณ-สัจจานุโลมิกญาณ”
 “ปัญญา”ท่ีมีคณุวเิศษถึงขัน้“วปัิสสนาญาณ”เป็น“พลังงาน
ทางจิต” ซึง่มีพลังทัง้“ปัญญา”และท้ัง“เจโต” ก้าวหน้าเจริญขึน้ๆท้ัง ๒ 

นี้แหละคือ“ฌาน”ที่มีฤทธิ์“เผากิเลส” 
 “นิพพิทานุป ัสสนาญาณ”น้ันจัดเป ็นจิตลักษณะของ 
“พลังปัญญา คือตัวปัญญาเจริญเป็นพลัง”(ปัญญาวิมุติ)ซึ่งเป็นภาวะ
ของ“พลังรู้ที่เก่งขึ้นชัดจริงแก่ใจยิ่งขึ้น”(วิภูต)เป็นอ�านาจ
 และอาการของ“ความรู้สึก”(เวทนา)ขัน้น้ีมันเป็น“ความรู้สึกท่ี
เจริญปัญญาลึกล�า้ยิง่ๆขึน้” ซึง่เป็น“อารมณ์”(เวทนา)แท้ๆท่ีมีอาการ
“ท้ังเบื่อท้ังหน่าย”สูงขึ้นไปอีก(เวทคู) น่ันคือตัวจิตเองท่ีมีลักษณะ 
“เจโต” มันเกิดเจริญเป็น“พลัง”ของเน้ือจิตแท้ๆ สลายตัวเปล่ียน
สภาพไป(เจโตวิมุติ) เจริญก้าวหน้าขึ้นต่อไปอีก
 ซึง่เป็น“อาการเปล้ืองปล่อยจิตของตนท่ีมันเคยติดยดึน้ันๆ
ออกไป”(มญุจติ)จิตหรือ“เจโต”เกิดพลังงานในตนเอง เป็นความเจริญ
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ก้าวหน้าของจิตใจต่อจากอาการ“เบือ่หน่ายคลายก�าหนดั”(นิพพนิทต)ิ

เป็น“ปล่อยวาง”แท้
 ในภาวะท่ีจิตมัน“ปล่อยวาง”(มุญจน)น้ีเราก็“เห็น”(ปัสสติ) 

จิตท่ีเปลือ้งปล่อย”น้ีของตนด้วย จึงเรียกว่า“ญาณ”เป็น“ญาณ”ชนิด
ท่ีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะ“จิต”ของเราท่ีเป็นไปได้ถึงขั้นน้ี ก็เรียก 
“ปัญญา”วิปัสสนาญาณชนิดนี้ว่า “มุญจิตุกัมยตาญาณ”“ญาณ” 
ชนิดนี้แลคือ“วิปัสสนาญาณ ๙”ข้อที่ ๖
 ความเจริญคือ“อินทรีย์”ของปัญญาที่ทวีย่ิงข้ึนเป็น 

“ปัญญินทรีย์” อภิวัฒน์พัฒนาขึ้นเป็นล�าดับๆ เกิด“อ�านาจ” 
(วสหรืออธิปไตย)ของ“ปัญญา”แท้ๆที่ก�าจัดกิเลสไปได้ส�าเร็จ 
 จะไม่ใช่“อ�านาจสะกดจิต”ลงไปๆหรือการกดข่ม หรือการ
บังคับด้วยเรี่ยวด้วยแรง
 ซึ่งก็ต้องเรียนรู้ในขณะที่จิต“ต่ืนอยู่”(ชาคริยานุโยคะ)และมี 

“สมัผสั ๓”อันเป็นปัจจบัุนธรรมของ“รปู”กับ“นาม”ท่ีเกิด“เกิดวิญาณ” 
อยู่ตามปกติของคนมีชีวิตธรรมดา 
 ท้ังหมดน้ันอยู ่ในฐานของ“จิตสามัญส�านึก”(conscious) 

อันเป็นปรากฏการณ์จริงที่ครบถ้วน“รูป ๒๘ กับนาม ๕”พร้อมให้
ปฏิบติั ตามค�าตรัสของพระพทุธเจ้าในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๔ 

เรื่อง“นามกับรูป”(นามรูป)   

 ศาสนาพุทธจะปฏิบัติในขณะที่ชีวิตประพฤติอยู่กับฐาน 

“จิตสามญัส�านกึ”เสมอตลอดไปทุกขัน้ตอน ทัง้ขัน้ต้น-ขัน้กลาง- 
ขั้นปลาย ล้วนอยู่ในฐาน“จิตสามัญส�านึก” (conscious) มีภาวะ 
“ตืน่อยู่”(ชาคร)ี ไม่ต้องหลบัตาเข้าไปอยู่ในภวังค์ จึงจะลาด ลุม่ ลกึ 
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ลงไปโดยล�าดับเหมือนมหาสมุทร หรือฝั่งทะเล ไม่ปุ่มๆป�่าๆ 
ไม่สะดุด มีการศึกษาไปตามล�าดับ(อนุปุพพสิกขา) มีการกระท�าไป
ตามล�าดบั(อนปุุพพกริยิา) มกีารปฏบิตัไิปตามล�าดบั(อนปุุพพปฏิปทา) 

นีเ้ป็นธรรมทีน่่าอัศจรรย์ไม่เคยมมีาก่อน(อจัฉรโิย อพัภุตธัมโม) ซึง่มี
บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙ ชัดๆ
 ดังน้ัน จึงต้องเร่ิมต้นข้ันท่ี ๑“จิตสามัญส�านึก”(conscious)
เสมอ ไล่ล�าดับๆเป็นขั้นๆไป
 ซึ่ง“วิธีปฏิบัติหรือทฤษฎี”อย่างนี้ มันแปลกอัศจรรย์พิเศษ 
แตกต่างไม่มีใดอ่ืนเหมือนเลย เหน็มีแต่ในศาสนาพทุธเท่าน้ันในโลก 
“วิธีปฏิบัติหรือทฤษฎี”ของศาสนาใดอ่ืนไม่มี พระพุทธเจ้าก็ตรัส
ยืนยันไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐ แน่วแน่ชัดเจน
 พระองค์ทรงยนืยนัว่า “มีทางน้ีทางเดียวเท่าน้ัน(เอเสวมคัโค) 

ไม่มีทางอื่น”(นัตถัญโญ)

 หรือในเล่ม ๑๐ ข้อ ๑๓๘ พระพทุธองค์ก็ทรงยนืยนัไว้แน่แท้
อีกว่า “ในธรรมวนิยัใด ไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ในธรรม
วินัยนั้น ไม่มีสมณะที่ ๑ (โสดาบัน) สมณะที่ ๒ (สกิทาคามี) สมณะที่ ๓ 
(อนาคามี) สมณะที่ ๔ (อรหันต์) 
  ในธรรมวินัยใด มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ใน
ธรรมวินัยนั้น มีสมณะที่ ๑ (โสดาบัน) สมณะที่ ๒ (สกิทาคามี) 

สมณะที่ ๓ (อนาคามี) สมณะที่ ๔ (อรหันต์)   

 ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัยนี(้พุทธ) มีอริยมรรคประกอบด้วย
องค์ ๘ ในธรรมวนัิยน้ีเท่าน้ัน มีสมณะท่ี ๑ (โสดาบนั) สมณะท่ี ๒ (สกิทาคาม)ี 

สมณะท่ี ๓ (อนาคาม)ี สมณะท่ี ๔ (อรหนัต์) ลัทธิอ่ืนๆ(ไม่ใช่พทุธ) ว่างจาก 
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สมณะผู้รู้ทั่วถึง” (สุญญา ปรัปปวาทา สมเณภิ อัญเญหิ)”
 เห็นมั้ยว่า พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่า ลัทธิอื่นหรือทฤษฎี
วิธีปฏิบัติแบบอ่ืน นอกจากศาสนาพุทธ ไม่มี“อริยมรรคประกอบ
ด้วยองค์ ๘” จึงไม่มี“อาริยบุคคล”เด็ดขาด 
 หรือแม้จะเป็นชาวพุทธ แต่ถ้าเรียนรู้“อริยมรรคประกอบ
ด้วยองค์ ๘”ไม่สัมมาทิฏฐิ จริง คอืยงัมิจฉาทิฏฐิอยู ่ก็ไม่สามารถบรรลุ 
เป็น“สมณะท่ี ๑-๒-๓-๔” หรือไม่สามารถบรรลเุป็นอาริยบคุคล ๔ ได้เลย
 ค�าว่า “ทางน้ีทางเดียวเท่าน้ัน” แม้แต่ชาวพุทธท่ีนับถือ 

“มรรคองค์ ๘”กันอย่างเทิดอย่างทูนน้ีแหละ ต่อให้สัมมาทิฏฐิคือ 

“พ้นมิจฉาทิฏฐิ”แล้ว แต่ปฏิบัติ“ไม่สัมมาปฏิบัติ” หรือปฏิบัติก็ 

“ไม่พ้นสีลัพพตปรามาส”(ปฏิบัติไม่เอาจริง ไม่ปฏิบัติให้เกิดผลสักที ได้แต่

ลูบๆคล�าๆเหลาะๆแหละๆเล่นๆอยู่ ไม่ลงมือปฏิบัติจริงจังเต็มที)่ จึงเป็นสมณะ 
ที่ ๑-๒-๓-๔ มีอาริยบุคคล ไม่ได้
 วิธีปฏิบัติหรือทฤษฎีวิเศษยิ่งเยี่ยมของ พระพุทธเจ้านั้น ที่
พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นทฤษฎีที่มหัศจรรย์ ไม่เคยมีมาก่อนในโลก 
มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งทฤษฎีนี้ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์
ใด ก็ประกาศทฤษฎีน้ีท้ังหมดเหมือนกันทุกพระองค์ เพราะเป็นของ
เฉพาะศาสนาพุทธแต่หนึ่งเดียวเท่านั้น
 นอกจากศาสนาพทุธไม่มีเลยในศาสนาอ่ืน ตลอดทุกยคุทุก
สมัยที่พึงอุบัติขึ้นในโลก ไม่ว่าโลกลูกไหนๆที่จะพึงมีมนุษย์ และถึง
คราที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนั้น แต่ละโลก..แต่ละโลก
ในมหาเอกภพ
 ความมหัศจรรย์ยิ่ง ที่ไม่เคยมีมาก่อน(อัจฉริยา อัสสุตัง 
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อัพภุตธัมมา)ในประเด็นที่ว่า เหมือนมหาสมุทรลาด ลุ่ม ลึกลง
ไปโดยล�าดับ ไม่โกรกชนัเหมือนเหว มีการศึกษาไปตามล�าดับ 
(อนปุุพพสกิขา) มกีารกระท�าไปตามล�าดบั(อนปุุพพกริยิา) มกีารปฏบิตัิ
ไปตามล�าดับ(อนุปุพพปฏิปทา)นั้น “เป็นไปตามล�าดับ”อย่างน่า 
มหัศจรรย์จริงๆ 
 ซึ่งผู้ใดปฏิบัติไม่ถึงข้ัน“ปรมัตถธรรม”(จิต-เจตสิก-รูป-

นิพพาน จนเป็นจรงิสงูส่งลกึล�า้ยิง่กว่าสามัญปถุชุน) ก็ไม่เป็น“คุณวเิศษ” 
(อุตตริมนุสสธรรม)แท้ จึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“นามธรรม” 
อันเป็น“จิตในจิต”เป็นอันขาด
 ศาสนาพุทธปฏิบัติไปตามล�าดับ ต้องปฏิบัติก�าจัดกิเลสใน 

“จิตส�านึกขั้นต้นสามัญ” (conscious)นี้ก่อน แล้วจึงจะก�าจัดตัวกิเลส
ขัน้ท่ี ๒ ท่ีเรียกว่า จิตใต้ส�านึก(subconscious) ต่อไปได้ เป็นล�าดับๆ ไม่
เช่นน้ันมันไม่มีทาง ไม่มีอบุายอ่ืนใดท่ีจะสามารถ“สัมผสั”กิเลสได้เป็น 

“ความจริง” มี“ภาวะจริง”โทนโท่หลัดๆ ครบถ้วนการต่ืน“ชาคริยา” 
(การต่ืนอยู่เป็นนิตย์) และมีชีวติท่ี“เต็มสติมันโต”(เตม็สมบูรณ์ด้วยความ

ระลึกรู้ตัวพร้อมครบทุกทวารทั้งภายนอกภายใน)

 วิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก�าจัดกิเลสในภาวะที่เป็น 
“จิตสามัญส�านึก(conscious)”ซึ่งเป็นข้ันที่เกิดอยู่ตามชีวิตปกติ  
คนตื่นลืมตา มีชีวิตสามัญรับรู้ภายนอกอยู่เป็นธรรมดาสามัญ 
ลืมตาเพ่งเข้าไปภายในอ่านจิต ตรวจจิต ท�ากับจิตของตน 

“ท�าใจในใจ”(มนสกิโรต)ิได้ และเป็นจิตระดับ“ข้ันต้น” ให้ลดลงหรือ
หมดไปได้ก่อนอื่นเป็น“ฌาน” 
 ซึง่ไม่ใช่การหลับตาเพ่งลึกเข้าไปข้างในจิตภวงัค์จนตัดขาด
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ข้างนอก ไปรู้อยูข้่างใน ไม่รบัรู้ข้างนอกแล้ว จึงจะช่ือว่า“เข้าฌาน” 
 “การเข้าฌาน”หรือแม้“การเข้าสมาธิ”(สมาปัตติ)แบบพุทธ
น้ัน จะเจรญิเข้าไปเร่ือยๆในชีวติปกติและปฏิบติัลืมตาสามัญอยูกั่บ
ชีวิตธรรมดามีภายนอกสัมพันธ์สัมผัสอยู่พร้อม แต่ละระดับแต่ละ
ฐานะ ต่างก็ปฏิบัติอยู่ครบ“กรรม-การกระท�า-การงาน”ท้ังขณะมี 

อาชีพ(อาชีวะ) ท้ังขณะมีการกระท�าทุกอย่างพร้อมกายวาจาใจอยู่ 
(กัมมันตะ) ทั้งขณะพูดจาอยู(่วาจา) ทั้งขณะนึกคิดขบคิดอยู(่สังกัปปะ)  

 “ฌาน”หรือ“สมาธ”ิแบบพุทธ ไม่ต้องปลีกเวลาไปเป็นพเิศษ
ต่างหากเพื่อปฏิบัติ ซึ่งต้องหยุดงานหยุดการกระท�าทางกายกรรม 
ทางวจีกรรมหมด และต้องหลับตาเข้าไปอยู่ในภพภายใน ไม่รับรู้
ภายนอก...มิใช่เช่นนั้น
 ฌานแบบพทุธน้ันปฏิบติัอยูก็่ปฏิบติัในขณะลืมตา มีสติรู้ตัว
ท่ัวพร้อมทุกทวารท้ังภายนอกท้ังภายในครบ แล้วเจริญผลไปเร่ือยๆ
ตามล�าดับๆ จนกว่าจะหมดสิ้นกิเลส
 หรือแม้จิตเราจะหมดกิเลสขั้นต้นน้ีไปแล้ว ชีวิตเราก็ยังมี 

“สัมผัส”โลกธรรมอยู่เป็นปกติสามัญเหมือนเดิม ก่อนก็มี หลังก็มี
 แต่ทว่าจิต“ขั้นต้นที่เป็นสามัญส�านึก” นั้น“ว่าง”จากกิเลส 

“ขั้นต้น”นี้ได้แล้ว คนผู้นี้ก็ยังอยู่กับโลกธรรมนั้นอยู่ ไม่ได้หนีเข้าป่า 
ห่างไกลไปจากโลกธรรม หลบลี้โลกธรรมไปไหน ไม่เหมือนผู้ปฏิบัติ
ที่มีแนวคิดหนีเข้าป่าเขาถ�้าไปปฏิบัติธรรม หนีสังคมโลกธรรม
 แต่ก็ไม่ใช่ว่า ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่งด-ไม่เว้น-ไม่เว้นขาด 

เอาเสียเลย หรือจะคลุกคลีเก่ียวข้องอะไรต่ออะไรไปเสียหมด 
พทุธก็ม“ีการหลกีเลีย่ง”(อารต)ิ “การงด”(วิรต)ิ “การเว้น”(ปฏิวิรต)ิ 
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“การเว้นขาด”(เวรมณี) 

 ปฏิบติัอยูใ่นบ้านในสังคมน้ีแหละ ก็ต้องมีการสมาทานในส่ิง
ส่วนท่ีต้องลด ต้องละ ต้องเลิก โดย“การเว้นขาด”(เวรมณี) มีการก�าหนด
กรอบสมาทานปฏิบัติ เป็นการ“พรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน�้า” 
ไปตามล�าดับแต่ละฐานะ ท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งก็ต้องไม่คลุกคลี งดเว้น 

ไม่เก่ียวข้อง ต้องห่างพรากส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางภายนอกท่ี
เราจะเรียนรู้ในการพรากนั้นๆไปตามฐานะแต่ละคน เพื่ออ่านจิตใจ
ให้เหน็“กิเลส”ท่ีด้ินรนได้ง่ายชัดเจน ตามอุบายโกศลของพระศาสดา
 การปฏิบัติตามอุบายโกศลนัยนี้เป็นไปตามล�าดับ ลาด ลุ่ม 
เหมือนฝั่งทะเล ไม่สะดุด ไม่โขลกเขลก ไม่โกรกชันเหมือนเหว
 และการปฏิบัตินั้น ก็มีหลักมรรคอันมีองค์ ๘ ที่จะเจริญ 

“อธิศีลสิกขา-อธิจิตสิกขา-อธิปัญญาสิกขา”เกิด“อธิมุตโต” 
ไปตามล�าดบั ศีล ๕ คือฐานปฏบิตัเิพือ่โสดาปัตตผิล ศลี ๘ ก็ฐาน
ปฏิบัติเพ่ือสกิทาคามีผล ศีล ๑๐ ก็ฐานปฏิบัติเพื่ออนาคามีผล 

ศีลโอวาทปาฏิโมกข์ คือฐานปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล อันมี“ศีล” 
เป็นบาทฐานให้เกิด“สมาธิ” ให้เกิด“ปัญญา-วิมุติ”ไปแต่ละคนๆ 
ตามฐานะของแต่ละฐานะ อย่างเป็นปัจจยาการมลี�าดบัๆ ซึง่เช้ือ
เชิญให้ใครมาดูได(้เอหิปัสสิโก) 

 ปฏบัิตแิบบพทุธไม่ต้องหนโีลก ไม่ต้องหลบไปหาทีป่ฏิบติั
ต่างหากจากชีวิตสามัญประจ�าวัน ก็จะเกิด“สามัญผล”ได้อย่าง
ลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลไปตามล�าดับ น่าอัศจรรย์
 ด้วยวิธีเช่นน้ี ก็จะพัฒนา“อธิจิต-อธิปัญญา”เจริญท้ัง
กาย-วาจา โดยเฉพาะ“ใจ” ผลคือกาย-วาจา-ใจจะท�าได้ตามข้อ 
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“ศลี”ท่ีสมาทานน้ันๆไปเป็นปฏิสัมพทัธ์กัน กระท่ังเป็นผลส�าเร็จ กเ็ป็น 

“อธิศีลสัมบูรณ์” ผู้บรรลุสัมบูรณ์ก็เป็น“ศีลบุคคล”(คนมีศีล) 

 กล่าวคอื ผูป้ฏิบติัเป็นผู“้มีศลี”ถาวรแล้วตามข้อก�าหนดนัน้ๆ
ในตนไปตลอดกาล โดยไม่ต้องสังวร ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องปฏิบัติ
อีก กาย-วาจา-ใจ“บริสุทธิศ์ลี”ตาม“ศลี”ข้อน้ันๆได้บริบรูณ์สัมบรูณ์
เรียบร้อย อยูใ่นชีวติ“ปกติ”อัตโนมัติ เป็นเช่นน้ันเอง(ตถตา) เป็นเอง 
ไม่ต้องมีใครคอยส่ังการเลย แม้แต่ตนเองก็ไม่ต้องคอยส่ังการ 
แต่เป็นเอง  
 บดัน้ีช่ือว่า ผู“้มีศลีบริสุทธ์ิบริบรูณ์” กล่าวคอื กายก็บริสุทธ์ิศลี 
“ปกติ”เป็นเช่นนั้นเอง(ตถตา) วาจาก็บริสุทธิ์ศีลเป็น“ปกติ”เป็นเช่น 

น้ันเอง(ตถตา) ใจก็บริสุทธิศ์ลีเป็น“ปกติ”เป็นเช่นน้ันเอง(ตถตา) “ศลี” 
ของผู้น้ีจึงบริสุทธ์ิท้ังกายวาจาใจเป็น“อัตโนมัติ”ในคนผูน้ั้นสัมบรูณ์
 หากใจของผู้มี“ศีล”น้ีแถมเป็น“สมาธิ”อีกด้วย ใจเป็น 

“สมาธิ”ก็คือ ใจมีพลังตั้งมั่นแล้ว(สมาหิต) เช่น “ใจ”ที่“บริสุทธิ์ศีล” 
น้ีเป็น“ใจท่ีต้ังม่ันในศลี”ชนิดท่ีเท่ียงแท้(นิจจงั),ยัง่ยนื(ธุวงั),ตลอดกาล
(สัสสตัง), ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นอีกแล้ว(อวิปริณามธัมมัง), ไม่มีอะไรจะ
มาหักล้างได(้อสังหิรัง), ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง)

 น่ีคอื “ศลี”ท�าให้เกิด“อธจิิตสิกขา”เจริญ กระท่ังถึง“วมุิตติ” 
เป็น“เจโตวิมุตติ”
 และ“ปัญญา”ท่ีบริบรูณ์แบบพทุธน้ัน ก็ไม่ใช่ว่า อยูดี่ๆก็เกิด
เอง หรือเกิดเพราะหลับตาสะกดจิตเข้าไปเป็นฌาน“เจโตสมถะ” 
หรือเรียกกันว่า“จิตเป็นสมาธิ”แล้ว“ปัญญา”จะผุดเกิดขึ้นมาเอง..
มิใช่ปัญญาแบบนั้นเลย 
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 แต่เป็น“ปัญญา”ท่ีได้จากการปฏิบติั“มัคคงัคงั”(ตามกระบวน- 

การองค์แห่งมรรค) โดยการปฏิบัติลืมตามีชีวิตปกติแบบพุทธ และมี 

สัมผัสภายนอกเช่ือมอายตนะภายใน(มีปสาทรูป ๕ กับ โคจรรูป ๕) 

ท�างานขึน้เกิด“ภาวรูป” เป็น“กาย”ให้ศกึษา“กายในกาย-เวทนาใน
เวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม” 
 ผู้ที่มี“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”เป็นประธาน มี“สติสัมโพชฌงค์
และวิริยสัมโพชฌงค์(หรือสัมมาวายามะ)”เป็นพลังส�าคัญช่วย 

“สัมมาทิฏฐิ”ปฏิบติั โดยมีตัวจักรท�างานคอื“ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค์” 
ท�าให้เกิด“สัมมา”ในองค์มรรคท่ีเจริญข้ึนๆ(เช่น มี“สังกัปปะ”เจริญ

สมัมา ม“ีวาจา”เจรญิสมัมา ม“ีกมัมันตะ”เจรญิสมัมา ม“ีอาชีวะ”เจรญิสมัมา) 

จึงท�าให้“สมัมาทฏิฐ”ิพฒันาอานสิงส์เจริญข้ึนไปๆ[วายามะกบัสตกิ็

เจรญิสมัมาไปตามสัมมาทฏิฐด้ิวย] “สมัมาทฏิฐ”ิทีอ่ภวัิฒน์พฒันาขึน้นัน้ 

ก็สัง่สมไปเป็น“ปัญญินทรีย์”เจริญก้าวหน้าไปๆๆ สูค่วามสงูข้ึนๆ
 “ปัญญินทรีย์”ซึง่อยูใ่นสภาพท่ียงัมี“สาสวะ”ก็ได้“ส่วนแห่ง
บญุหรือส่วนบญุ”(ปญุญภาคยิา = ช�าระกิเลสได้ ไปตามส่วนทีไ่ด้ เป็นล�าดบัๆ) ให้ 

“ผลแก่ขันธ์”(อุปธิเวปักกา)ผู้ปฏิบัติ
 เม่ือสูงทีสุ่ดก็ถึงข้ัน“ปัญญาพละ”ตาม“องค์ ๖” ซึง่ได้แก่ 
“ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-
สัมมาทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค(มัคคังคัง) ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘
 นั่นคือ “การท�าใจในใจ”(มนสิการ) ที่ผู้สัมมาทิฏฐิ ถ้าปฏิบัติ
เป็น“สัมมาปฏิบัติ”ก็มีอานิสงส์ไปตามล�าดับของกระบวนการแห่ง 
“อภิสังขาร ๓” ซึง่ได้แก่ ปญุญาภิสังขาร(การสงัขารทีย่งัช�าระกิเลสอยูท่ัง้ใน
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กายสังขาร-ในจติสังขาร-ในวจสัีงขาร)-อปญุญาภิสังขาร(การสังขารทีไ่ม่ต้อง 

ช�าระกิเลสแล้ว)-อเนญชาภิสังขาร(การสงัขารทีท่�าความไม่หวัน่ไหวให้ยิง่ขึน้) 

 ซึง่เป็น“อภิสังขารภาระ”ท่ีผู้ปฏิบติัต้องท�าภาระให้ส้ินภาระ
ให้ได้ ท้ัง“ขนัธภาระ” ท้ัง“กิเลสภาระ” ท้ัง“อภิสังขารภาระ”(ภาระ ๓) 

 จนกระท่ังเป็น“ผูป้ลงภาระแล้ว”(ปันนภาโร) มีภาระตกไปแล้ว 
(ปติตภาโร) มีภาระอันปลดแล้ว(โอโรปิตภาโร) มีภาระอันปล่อยแล้ว 
(สโมโรปิตภาโร) มีภาระอันวางแล้ว(นิกฺขิตตภาโร) มีภาระระงับแล้ว 
(ปฏิปฺปัสสัทธภาโร) [พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๖๙๗] 

 ผู้ปลงภาระลงแล้ว(ปันนภาโร) พ้นขาดแล้ว(วิปฺปมุตฺโต) คือ 
ผู้ปฏิบัติ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”ท่ีสัมมาทิฏฐิได้ส�าเร็จบริบูรณ์ด้วย 

“โลกุตรธรรม ๓๗”ครบ“โลกุตรธรรม ๙”
 ซึ่งประกอบไปด้วยหลักเสาเอกส�าคัญยิ่งของพุทธ ๒ หลัก 
คือ “โพชฌงค์ ๗ กับ มรรคองค์ ๘” อันเป็นข้อที่ ๖ กับข้อที่ ๗ 
ของ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”ทั้งหมด ๗ ข้อ 
 ท่ีพระพทุธองค์ทรงยนืยนัเป็นหลักหน่ึงเดียวในโลก ไม่ว่าจะ
เกิดยคุไหน ก็เป็นหน่ึงเดียวของโลกทุกยคุว่า “โพธิปักขยิธรรม ๓๗” 
นี้แหละที่เป็น“โลกุตรธรรม ๓๗”
 “โลกุตรธรรม”คือ “ธรรมที่ไม่เป็นทาสหรือไม่ติด
ยึดโลกทุกโลก” เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“โลก” ไม่ว่า
จะเป็น“โลก ๓” ได้แก่ ๑.กามโลก(กามภพ) ๒.รูปโลก(รูปภพ) 

๓.อรูปโลก(อรูปภพ) [พตปฎ. เล่ม ๑๑ ข้อ ๒๒๘]

 หรือไม่ว่า“โลก ๖” ได้แก่ ๑.อบายโลก(ความวนเสพติดยึดอยู่

กับความเป็นกับโลกที่เสื่อมต�่า ๔ ภูมิ) ๒.มนุษย์โลก(ความวนเสพติดยึดอยู่กับ
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ความเป็นมนุษย์ ๑) ๓.เทวโลก(ความวนเสพตดิยดึอยูกั่บความเป็นเทวดา ๖ ภมู ิ

พรหม ๒๐ ภูมิ) ๔.ขันธโลก(ความวนเสพติดยึดอยู่กับความเป็นขันธ์ ๕)  

๕.ธาตุโลก(ความวนเสพติดยึดอยู ่กับความเป็นธาตุ ๑๘ ของเวทนา) 

๖.อายตนโลก(ความวนเสพติดยึดอยู่กับความเป็นอายตนะ ซึ่งมีอายตนะ ๑๒ 

เป็นต้น) ผู้สนใจตรวจสอบได้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๑๔ ซึ่งมี
รายละเอียดลึกซึ้งมาก
 “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”เป็นหลักท่ีรวมเน้ือแท้ๆแห่งทฤษฎี
ปฏิบติัของพทุธรวมกับ“โลกุตรธรรม ๙”ซึง่ระบุช่ือของอาริยชนท่ีมี
อาริยพุทธธรรมแท้แห่งพุทธ ก็รวมเป็น“โลกุตรธรรม ๔๖” เริ่มตั้ง
ต้นจาก“โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล”ต่อๆไปกระท่ัง“อรหัตผล” 
จนสุดท้ายคอื“นิพพาน”(พตปฎ. เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐) ด้วยการมี“ธมัมวจัิย
สัมโพชฌงค์”มาตลอด จึงท�าให้พัฒนา“สัมมาทิฏฐิ” ซึ่งต้องมีความ
รู้ในความเป็น“สัมมาทิฏฐิ ๑๐” (พตปฎ. เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๗)ก่อน จึงจะ
ปฏิบัติมีมรรคมีผลของโลกุตรธรรมได้เป็น“สัมมา”
 การศึกษาปฏิบัติธรรมแบบพุทธน้ันคือศีล-สมาธิ-ปัญญา
หรือไตรสิกขา ที่สัมมาทิฏฐิ
 “ศีล”ท่ีมีประสิทธิผล มีคุณสมบัติสัมมาทิฏฐิในคนผู้ใด 

ผู้น้ันจึงจะเป็น“ผู้มีศีล”ตรงกับค�าแปลท่ีว่า “ปกติ” เพราะเป็นผู้
มีความบริสุทธ์ิใน“ศีล”น้ันๆ ด้วย“ใจ”หรือ“จิต”ท่ี“ต้ังม่ันแล้ว” 
เข้าขั้น“สมาหิต”บรรลุผลสัมบูรณ์ ถึงขีด“นิจจัง-ธุวัง-สัสสตัง-อวิ
ปริณามธัมมัง-อสังหิรัง-อสังกุปปัง
 “ใจ”นั้นจึงเป็น“ประธานของสิ่งทั้งปวง 
ใจประเสริฐท่ีสุด ทุกส่ิงส�าเร็จได้ด้วยใจ”(มโนปพุพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา 
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มโนมยา) ตามพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
 ซึ่งผู้บรรลุ“ศีล”นั้นแล้ว“ใจ”ก็เป็น“พลังปัญญา-พลังเจโต” 
สัมบูรณ์ โดยเจ้าตัวไม่ต้องสังวร ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องฝึก ไม่ต้อง
ดูแลตนใน“ศลี”ข้อท่ีตนเป็น“ปกติ”แล้วน้ันอีก “กาย-วาจา-ใจ”ของ
ผู้นั้นที่บรรลุ“ศีล”แล้วจึงเป็นเช่นนั้นเอง เรียกว่า “ตถตา”
 น่ันก็คือ “กาย-วาจา-ใจ”ของผู้น้ันท้ังกายก็บริสุทธ์ิ-วาจา
ก็บริสุทธ์ิ-ใจก็บริสุทธ์ิ ไม่ละเมิด“ศีล”ข้อท่ีบรรลุน้ันไปตลอดอย่าง
ถาวรยั่งยืน เป็น“ความจริง”(ตถตา) เป็นเช่นนั้นเองแล้ว เพราะไม่
ต้องมีใครไปควบคุมอีกแล้ว “บริสุทธิ์”อยู่ด้วยตัวเองตลอดกาล
 และใจก็เป็น“สมาธิ” ซึ่งก่อนจะเป็น“สัมมาสมาธิ”สัมบูรณ์
ขั้น“สมาหิต” ก็ต้องผ่านการปฏิบัติจน“จิตใจ”เจริญความเป็น 

“ฌาน”มาเป็นล�าดับ กระท่ังสัมบูรณ์“จิตใจต้ังม่ันแล้ว”(สมาหิต) 

ครบ“สัมมาสมาธิ”
 “ฌาน ๔”ท่ีเป็น“ฌาน”แบบพทุธน้ี จึงเป็น“ฌานจิต”ท่ีผ่าน 

การปฏิบัติบรรลุ“อธิจิต”อย่างพิเศษ มี“คุณวิเศษ”(อุตตริมนุสสธรรม) 

 ซึ่ง“ฌาน ๑ ถึงฌาน ๔”ท่ีเป็นอุตตริมนุสสธรรมน้ี เป็น 

“ฌาน”ที่มี“คุณลักษณะ”ไม่เหมือน“ฌาน”สามัญทั่วไป ตามที่เรียน
ท่ีรู้ท่ีปฏิบัติกันอยู่ด่ืนดาษ ด้วยวิธีหลับตาปฏิบัติ “เข้าฌาน-ออก
ฌาน”อันเป็น“ฌาน”ที่อยู่ในภวังค์ ออกมาจากภวังค์แล้วไม่มีฌาน
 จะได้“ฌาน”หรือจะ“มีฌาน”อีกก็ต้องไปหลับตา“เข้าฌาน” 
กันใหม่ ต้องเข้าไปอยู่ในภวังค์กันใหม่อีก มันเป็นการได้“ฌาน” 
โดยความยาก(กิจฉ) โดยความล�าบาก(กสิร) 

 ค�าว่า“ได้โดยยาก(กิจฉลาภี) หรือได้โดยไม่ยาก(อกิจฉลาภ)ี -ได้
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โดยล�าบาก(กสริลาภี) หรือได้โดยไม่ล�าบาก(อกสริลาภ)ีในฌาน ๔”น้ี มีนัย 

ส�าคัญยิ่ง ที่จะท�าให้เข้าใจในโลกุตรธรรม
 เพราะ“ฌาน”ของพุทธไม่ใช่“ฌาน”ท่ีต้องเข้าฌาน-ออก
ฌานแบบ“ฌานนอกพุทธ”
 “ฌาน”ท่ีปฏิบติัได้ส�าเร็จจนกระท่ังเป็น“ปกติ”ในชีวติลืมตา
สามัญน้ี ท่ีปฏิบติัด้วย“มรรค ๗ องค์” ก็จะส่ังสมเป็น“จิตต้ังม่ัน”คอื 
“สมาธิ”ไปตามล�าดับ เมื่อสัมบูรณ์ถึงที่สุด “ตั้งมั่นแล้ว”(สมาหิต)นั้น 
จะเป็น“ฌาน”พิเศษ
 “จิตท่ีต้ังม่ันแล้ว”(สมาหติ)คอื“สมาธิ”ท่ีสัมบรูณ์แล้วน้ี จะเป็น
จิตท่ีได้“ฌาน”หรือได้“สมาธิ”เองโดยไม่ต้องอยากได(้นิกามลาภี)-ได้
โดยไม่ล�าบาก(อกิจฉลาภี)”ในฌานทั้ง ๔ หรือจิตคนผู้นี้“ได้ฌานทั้ง ๔ 
โดยไม่ยาก(อกสิรลาภี)”
 ชัดๆก็คอื ผู้บรรลุผลท่ีเป็น“ฌาน ๔” แบบพุทธน้ีจะเป็นผูไ้ด้ 

“ฌาน”โดย“ไม่ต้องอยากได้”(นิกามลาภี) มันจะเป็น“ฌาน”ในตนเอง 
โดยอัตโนมัติ เพราะเป็นผู้“ได้ฌาน ๔ น้ีได้ไม่ยาก(อกิจฉลาภี),ได้ไม่
ล�าบาก(อกสิรลาภี)”
 เนื่องจากวิธีปฏิบัติของพุทธไม่ใช่วิธีแบบหลับตา หรือแบบ
หนีสังคมเข้าป่าเขาถ�้า
 วิธีปฏิบัติหรือแนวคิดของพุทธนี้อยู่ในบ้านในเมือง ไม่ใช่
ลัทธิออกป่า หนีสังคมแน่นอน แต่ถ้าจะไปปฏิบติัในป่าก็ย่อมได้ หาก
แม้นถึงคราวเหมาะควรของแต่ละคน 
 เพราะ“ป่า”น้ันเป็นสถานท่ีจะปฏิบัติให้เกิด“ความสงบท่ี
เรียกว่าสัมมาสมาธิ”ได้ยากเพราะท�าให้“กายหรือองค์ประชุมของ
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รูปนามสงบ(กายวิเวก)-จิตสงบ(จิตวิเวก)-หมดกิเลส(อุปธิวิเวก)”ได้ยาก 
ตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้กับพระอุบาลีก็ชัดแสนชัดในพระไตรปิฎก 
เล่ม ๒๔ ข้อ ๙๙ ลองอ่านดู “ดูกรอุบาลี เสนาสนะ คอื ป่าและราวป่า
อันสงัด อยู่ล�าบาก ท�าความวิเวก(สงบ)ได้ยาก ยากที่จะอภิรมย์ใน
การอยูผู่เ้ดียว ป่าท้ังหลายเหน็จะน�าใจของภิกษผุูไ้ม่ได้สมาธิไปเสีย  
 ดูกรอุบาลี ผู้ใดพงึกล่าวอย่างน้ีว่า เราเม่ือไม่ได้(สมัมา)สมาธิ
จักสร้องเสพเสนาสนะ คือ ป่าและราวป่าอันสงัด ผู้นั้นจ�าต้องหวัง
ข้อนี้ คือ จักจมลงหรือจักฟุ้งซ่าน”
 ป่าท�าให้ผู้ปฏิบัติจมป่า หรือกลายเป็นคนฟุ้งซ่านออกนอก
ศาสนาพุทธมามากแล้ว คือ กลายไปเป็นผู้เกิด“มิจฉาผล”แล้ว
หลงเห็นว่า ตนได้“สัมมาผล” ซึ่งกลายเป็นผู้แสวง“บุญ”ออกนอก
ขอบเขตพุทธไปเสียแล้ว 
 แต่พูดอย่างไรก็ยาก ที่คนยุคนี้พูดแล้วจะฟังเข้าใจ เพราะ
มัน“ฝังหวั”มาผดิๆ นานแล้วในวงการพทุธศาสนา มันเส่ือมมาเร่ือย
จนถึงวันน้ี..หนัก ได้พากันถือ“ผิดเป็นถูก”จนยึดม่ันถือม่ันกันแทบ
เข้าเกณฑ์ถาวรแล้ว  
 ผู้หลงผิดว่า การปฏิบัติธรรมจะต้องมุ่งไปปฏิบัติกันในป่า 
และเช่ือม่ันว่า อาจารย์ผู้สอนให้บรรลุอรหนัต์ได้น้ันต้องเป็นพระป่า 
หลับตาท�าสมาธิ ซึ่งจะต้องสถิตอยู่ในป่า 
 ผู้หลงผิดเช่นน้ีจึง“มิจฉาทิฏฐิ”ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้
ไม่ผิดเลย ก็ออกนอกทางพุทธไปด้วยประการฉะนี้ เป็นความเสื่อม
แล้วตามค�าตรัส“ความเสื่อม ๔ ประการ”ไว้ ตั้งแต่พระองค์ยังทรง
ประกาศศาสนาอยู่โน่นทีเดียว พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ 
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และพระพุทธศาสนาเพิ่งจะก่อก�าลังเกิดขึ้นแท้ๆ
 ท้ังๆท่ี“ความเส่ือม ๔ ประการ”น้ี ยังไม่เกิดในยุคน้ันเลย 
พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ล่วงหน้าแล้ว(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๑๖๓-๑๖๖) 

ถึงวันนี้ “ความเสื่อม”นั้นก็เป็นจริง แสนจริง
 ผู้มี“ญาณ”เพียงพอก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลก กลับจะเห็นว่า 
ถ้าไม่เป็นเช่นนี้สิ จะเป็นเรื่องแปลก จึงต้องมะ..มาช่วยกันฟื้นฟู 
 ท่ีต้องพดูย�า้แล้วซ�า้อีกกันจนเม่ือยแล้วเม่ือยอีก ก็เพราะรู้ดี
อยู ่ว่ายาก อาตมาพดูมา กว่า ๔๕ ปีแล้ว ก็ไม่มีคนจะฟังเข้าหเูข้าใจ 
กันได้สักเท่าไหร่ 
 เพราะที่อาตมาพูดไปนั้น เขาพากันเห็น“ความรู้”ที่อาตมา
พูดเป็น“เหมือนได้ยินเสียงคนลัทธิอื่น” มันก็ย่อมแปลกแตกต่างไป
จากลัทธิท่ีเขาได้นับถือและยดึถือแล้วจากผูรู้้ หรือจากผูท่ี้เขายดึถือ
กันว่าเป็นปราชญ์แท้ของศาสนาพุทธท่ีนับถือกัน มันไม่ใช่โลกุตระ 
แต่ก็ได้ยึดมั่นถือมั่นกันมานานแสนนานแล้ว
 เขาฟังอาตมาบ้าง แต่แม้จะเอาไปตรวจสอบเทียบวัดกับ 

“ความรู้พุทธศาสนา”ท่ีเขาได้ยึดม่ันถือม่ันแล้วก็ยังคงเดิม เขาจะ
ได้แต่ฟังเพื่อรับรู้บ้างว่า เออ..ก็มีความเห็นอย่างน้ีเหมือนกันเนาะ 
เออ..อันน้ีต่างกับของเราคนละขัว้เลยเนาะ เออ..อันน้ีมีภาษาคล้าย
กับท่ีพระพทุธเจ้าตรัสเอาไว้เหมือนกันเนาะ แต่ลึกๆในใจก็ยงัรู้สึกว่า 
แม้ภาษาจะเหมือนกัน นัยะจะต่างกัน เขาก็ยังเช่ือของเขาอย่างเก่า 
ปักใจม่ันว่า เขาดีกว่า-ถูกกว่า-เหนือกว่าเหน็ม้ัยว่า งานท่ีจะเปล่ียน
ความยึดมั่นถือมั่นนี้ มันหนักหนาสาหัสขนาดไหน?
 นอกจากจะหนักในการยดึม่ันถือม่ันแล้ว ขณะน้ีเขายงัเสวย
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ลาภยศสรรเสริญสุข อันเขาได้รับอยูข่ณะน้ีมันก็ครอบง�าบ�าเรอกิเลส 
ของเขาอีกด้วย ไม่ให้เงยหูเงยหัว มันก็ยิ่งแสนสุขเพลิดเพลิน 
ย่อมไม่รับรู้อื่นแน่ แล้วจะให้กิเลสเขามายินดี หรือแม้จะเข้าใจจน
เกิดมีญาณปัญญา“ทวนกระแสโลกีย์”(ปฏิโสต)สามารถรู้จักรู้แจ้ง 
“โลกุตระ”นั้นยากสสส์
 เพราะเขาก�าลังจมด�า่ด่ิงหลงมืดมิดอยูกั่บด�าฤษณา(ตฤฺษณา) 

ย่อมเห็นโลกุตระมิได้
 ถึงอย่างไร อาตมาก็จ�าต้องอุตสาหะบากบั่น ต้องพูด 
ต้องเขียน ต้องอธิบาย ต้องแจกแจง พากเพียรท�า“ปรัปปวาท” 
ที่มันผิดเพี้ยนเป็นอื่นไปจากสัทธรรมของพระพุทธเจ้านี้ ให้กลับคืน
มาสู่ความถูกต้องให้แก่ผูย้งัหวงัความถูกต้องให้ได้ ไม่มาก น้อยก็เอา 
จนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปอีกชาติ เกิดมาอีกท�าอีก
 ส�าหรับผู้ท่ีมืดมิดถาวรสนิทแล้ว ก็ต้องปล่อยเขาไปท่ีชอบ
ที่ชอบ ตามที่เขาชอบ
 ขอยนืยนัว่า พทุธเป็นศาสนาคนเมือง เป็นศาสนาสังคม ท�า
ประโยชน์แก่มวลมหาประชาชน(พหุชนหิตายะ) ที่ช่วยอนุเคราะห์ต่อ
โลกทั้งโลก(โลกานุกัมปา)ปานนั้นเลย พุทธไม่ใช่แค่ช่วยคนส่วนน้อยที่
ต้องเข้าป่า ไปหาในป่า อยูป่่า คนจะลงทุนไปป่าน้ันมีส่วนน้อยจริงๆ
 พทุธน้ันศาสนาสังคม ปฏิบัติในสังคมบรรลุท่ามกลางสังคม 
ใจน้ันช่วยคนให้ได้ท้ังโลกโน่นแหละ ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสยืนยัน
พุทธธรรม ว่า“โลกานุกัมปายะ-พหุชนหิตายะ-พหุชนสุขายะ” ส่วน
จะเป็นไปได้ ก็สุดแท้แต่
 พทุธเป็นศาสนาของคนทันสมัย ไม่ใช่ของคนป่าคนเถ่ือน จึง
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ไม่ต้องไปยึดเอาป่าเป็น ที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงมมืดอยู่ในป่าจะรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริง“ยคุ”เขาได้อย่างไร ศาสนาพทุธมีโลกวทูิ รู้โลกลึกซ้ึง ช่วยโลก
ในแนวลึก ส่วนศาสนา คนอยู่ป่าเป็นศาสนาที่ไม่ทันสมัย ไม่ทันโลก   
 พุทธน�าสมัย-ใหม่เสมอ ไม่เคยเก่า พุทธนี่แหละ มีความ
เป็น “ประชาธิปไตย”ที่มีเน้ือแท้ของประชาธิปไตยวิเศษย่ิง 
มาแต่ไหน (จบฉบับที่ ๒๙๗)

 เราก�าลังพูดถึงประเด็นท่ีส�าคัญมีนัยะลึก มันละเอียด 

ซบัซ้อนอย่างยิง่ น่ันคอืประเด็นท่ีว่า “ฌาน ๔”ท่ี“ได้โดยความยาก” 
(กิจฉะ) “ได้โดยความล�าบาก”(กสิระ) กับ“ฌาน ๔”อีกชนิดหนึ่งที่เป็น 

“ฌาน ๔”ของพระพุทธเจ้าท่ีทรงยนืยนัว่า “ได้โดยไม่ยาก”(อกิจฉลาภ)ี 

“ได้โดยไม่ล�าบาก”(อกสิรลาภี)     

 ถ้า“ฌาน”ที่แพร่หลายกันอยู่ทั่วไป ซึ่งปฏิบัติในแบบ 

meditation หลับตาสะกดจิตเข้าไปอยู่ในภวังค์กันอยู่น้ัน 

นั่นแหละเป็น “ฌาน ๔”ที่มิจฉาทิฏฐิ คือมีความเห็นไม่ตรง
ตามพุทธศาสนา จึงเป็น“ฌาน ๔”ที่ได้โดยยาก(กิจฉะ) ได้โดย
ล�าบาก(กสิระ) ซึ่งต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญย่ิง กับ“ฌาน ๔”ท่ี
ปฏิบัติอย่าง“สัมมาทิฏฐิ”ของพุทธ ซึ่งเป็น“ฌาน ๔” ที่ได้
โดยไม่ยาก(อกิจฉลาภี) ได้โดยไม่ล�าบาก (อกสิรลาภี)ซึ่งเป็นแบบ 
supra concentration
 supra concentration ย่อมไม่ใช่ meditation แน่นอน ซึง่เป็น
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ภาวะของจิตที่มี“ทิฏฐิ”คนละอย่าง อย่างหนึ่งเรียกว่า“มิจฉาทิฏฐิ” 
ส่วนอีกอย่างหนึ่งจึงเรียกว่า“สัมมาทิฏฐิ” 
 แม้จะเป็นชาวพุทธด้วยกัน แต่ก็มี“ทิฏฐิ”แตกต่างออกไป
จาก“สัมมาทิฏฐิ”ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แต่เดิม เพี้ยนผิด
ออกไปเป็น“มิจฉาทิฏฐิ”ได้แน่นอน และได้เป็น“มิจฉาทิฏฐิ”กันจริง
มากกว่ามาก แทบจะหมดจากวงการศาสนาพุทธไปปานนั้นเลย
 การปฏิบติัเพือ่เกิด“ฌาน”กดี็ หรือเกิด “สมาธิ”ก็ดี ตามวธีิ 
meditation คอืแบบหลับตาสะกดจิตเข้าไปอยูใ่นภวงัค์แล้วก็“ท�าใจ
ในใจ”(มนสิกโรติ) ตามทฤษฎีของตนๆ ซึ่งแม้“มิจฉาทิฏฐิ”นี้ก็ยังมี
แตกต่างกันออกไปอีกหลากหลายส�านักอาจารย์
 ส่วนการปฏิบัติิเพื่อเกิด“สัมมาฌาน”ก็ดี หรือเกิด 

“สัมมาสมาธิ”ก็ดี ตามวธีิ supra concentration คือแบบลืมตา 
เปิดจิตอยู่กับ“ภพ”ทกุภพ(กามภพ-รปูภพ-อรปูภพ) ไม่ต้อง“ปิดภพ” 
หรือ“หนีภพ-หลบภพ-หลับภพ” แต่มีวิธีวิเศษที่สามารถดับ 

“ภพ”เฉพาะส่วนของตนในตนได้โดยอยู่กับ“ภพ ๓”นั้นอย่าง
รู้เท่าทัน“ภพ”นั้นด้วย“ทฤษฎีพิเศษ”(สัมมาทิฏฐิ)

 สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงของ“กาย”ท่ีเป็น “กายในกาย”อีกที 
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงของ“เวทนา”ท่ีเป็น“เวทนาในเวทนา”อีกที รู้จักรู้แจ้ง
รู้จริงของ“จิต”ท่ีเป็น“จิตในจิต”อีกที รู้จักรู้แจ้งรู้จริงของ“ธรรม” 
ที่เป็น“ธรรมในธรรม”อีกที
 จนกระท่ังสามารถ“ดับกายในกาย-ดับเวทนาในเวทนา-
ดับจิตในจิต-ดับธรรมในธรรม”ได้อย่างวิเศษวิสุทธิ์ยิ่งเยี่ยมจริงๆ
ซึง่ไม่ใช่“ดับเวทนา-ดับจิต”กันชนิดท่ี“ดับเวทนาหรือดับจิต”ก็พาซือ่



235 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

พาลไป“ดับเวทนา-ดับจิต”ให้หมดส้ินความรับรู้ท้ังเวทนา-ทั้งจิต
อย่างไม่ให้เหลือ“ความรู้สึก”เลย
 แล้วหลงว่า “ความดับเวทนาท้ังเวทนา”(ไม่ใช่ดับเวทนาใน 

เวทนา) หลงว่า“ความดับจิตทั้งจิต”(ไม่ใช่ดับจิตในจิต)กันในขณะแต่ละ 
ขณะน้ันคือ “นิโรธ”(ความดับ) ท่ีหลงเลยเถิดผิดเพี้ยนไปว่า เป็น 

“สัญญาเวทยิตนิโรธ”ไปโน่นเลย
 ซึง่ทฤษฎเีฉพาะของพระพทุธเจ้าน้ันคนท่ีเป็นชาวพทุธด้วย
กันเองแท้ๆ ก็ยังมี“มิจฉาทิฏฐิ”ได้หลายแบบเลย
 มีทั้ง“วิธีปฏิบัติ”ที่ผิดเพี้ยนแตกต่างออกไป มีทั้ง“ผล”ที่ผิด
เพี้ยนแตกต่างออกไป เพราะปฏิบัติ“การท�าใจในใจ”(มนสิการ)แบบ
พทุธไม่เป็น หรือแม้จะหลงผดิว่า ตนท�าเป็น เช่น แบบหลับตาเข้าไป 

ในภวังค์“ท�าใจในใจ”ตนอยู่ในนั้น แต่ไม่มี“กาย”ให้ศึกษา ก็ไม่เป็น 

“ฌาน”ไม่เป็น“สมาธิ”ที่ถูกต้องตรงตามพระวจนะของพระศาสดา
 ดังน้ัน จึงต้องศกึษากันอย่างส�าคญัจริงๆ พระพทุธเจ้าตรัสว่า 
“พุทธธรรม”ของพระองค์น้ัน “คัมภีรา(ลึกซ้ึงยิ่ง)-ทุทฺทสา(เห็นตาม

ได้ยาก)-ทุรนุโพธา(รู้ตามได้ยาก)-สันตา(สงบอย่างพิเศษ)-ปณีตา(สุขุมยิ่ง

เยี่ยม)-อตักกาวจรา(รู้ด้วยเหตุผลหรือจากการขบคิดไม่ได้)-นิปุณา(ละเอียด

ขั้นนิพพาน)-ปัณฑิตเวทนียา(บัณฑิตแท้เท่านั้นจะรู้ได้)

 ปรมัตถธรรมต่างๆ อุตตริมนุสสธรรมท้ังหลายจึงไม่ใช่เร่ือง
ตื้นๆ แต่ลึกยิ่ง(ลึก-ลาด-ลุ่มเรียบเป็นล�าดับเหมือนมหาสมุทร) ไม่ใช่หยาบๆ 
แต่ละเอียดยิ่ง ไม่ใช่ผิวๆแค่ช้ันเดียวหรือแค่สองช้ัน แต่มีการเลิก
ละสูงขึน้ไปตามล�าดับหลายช้ันทวนไปทวนมาซบัช้อนเป็นช้ันๆหมุน
รอบเชิงซ้อน(ปฏินิสสัคคะ)จนถึงที่สุด
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 ผู้สัมมาทิฏฐิได้ปฏิบัติมีมรรคมีผลเองจึงจะรู้จักรู้แจ้ง 
รู้จริงว่า “ฌาน”หรือ“สมาธิ” แบบ“มิจฉาทิฏฐิ”ปฏิบัติหลับตา 
“เข้าฌาน”ได้สมาธิ กับแบบ“สัมมาทฏิฐ”ิปฏิบติั“มรรค ๗ องค์” 
ลืมตา“เข้าฌาน”ได้สัมมาสมาธินั้น มันมีความเป็น“กาย”(องค์

ประชุมของรูปกับนาม)กันคนละอย่าง เพราะมี“สัญญา”(การก�าหนด

รู้หรือการส�าคัญมั่นหมาย)กันคนละอย่าง 
 เพราะ“ทิฏฐิ”(ความเหน็, ความเข้าใจ)แตกต่างกัน การได้“กาย” 
หรือการมี“สัญญา”จึงแตกต่างกัน เช่น ก�าหนดหมาย(สัญญา) 

ความเป็น“โลก”ต่างกัน  ก�าหนดหมายความเป็น“อัตตา”ก็รู้จักรู้
แจ้งรู้จริงต่างกัน
 ซึ่งความเป็น“โลก”ก็ดี ความเป็น“อัตตา”ก็ดี ต่างก็คือ 
“สังขาร”ทั้งนั้น ที่ผู้ยัง“อวิชชา”ย่อมยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงแน่ 
 ความเป็น“สังขาร ๓” ได้แก่“กายสังขาร-จิตสังขาร-วจี
สงัขาร”น้ัน ทัง้โลก-ทัง้อัตตาของความเป็น“มนษุย์”ต่างก็มคีวาม
เป็น“กาย”เป็น“จิต” ท่ีผู้ศึกษาปฏิบัติต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง และ
ต้องศึกษาปฏบิติัแยก“กาย”แยก“จิต”ได้ ด้วยญาณทัสสนะวิเศษ 

ซึ่งจะสามารถ“ก�าหนดรู้”ความเป็น“กาย”เป็น“จิต”ได้ด้วย
สัญญา กระทั่งเป็นปัญญา  ขั้นญาณทัสสนะวิเศษ   

 พระพทุธเจ้าตรัสความเป็น“กาย”กับความเป็น“สญัญา” 
ไว้ใน“สัตตาวาส ๙” ซึ่งจะต้องศึกษาความเป็น“สัตว์”ท่ีเป็น 

“โอปปาติกะสัตว์”น้ี ในขณะมี“วิญญาณฐิติ ๗ อายตนะ๒” 
โดย“การสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย ส�าเร็จอิริยาบถอยู่” จึงจะ
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความสิ้นอาสวะด้วยปัญญาสัมบูรณ์
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 ความเห็นอนัถอืเอาท่ีสุด, ความเห็นผดิท่ีแล่นไปสุดโต่งข้างใด 

ข้างหนึ่ง ที่บาลีว่า “อันตคาหิกทิฏฐิ”นั้นมี ๑๐ เรื่อง  ได้แก่ 
 โลกเที่ยง-โลกไม่เที่ยง-โลกมีที่สุด-โลกไม่มีที่สุด
 ชีวะก็อันน้ัน สรีระก็อันน้ัน-ชีวะก็อย่างหน่ึง สรีระก็อย่างหน่ึง 
 อัตตา(สัตว์,ตถาคต)เบื้องหน้าแต่ตายย่อมเป็นอีก(ย่อมมีอยู่)

 อตัตา(สตัว์,ตถาคต)เบ้ืองหน้าแต่ตาย ย่อมไม่เป็นอกี(ย่อมไม่มีอยู่)

 อัตตา(ตถาคต,สตัว์)เบือ้งหน้าแต่ตาย ย่อมเป็นอีก(มอียู)่ก็ใช่(ก็ม)ี 

ไม่เป็นอีก(ไม่มีอยู่)ก็ใช(่ก็มี)

 อัตตา(สัตว์,ตถาคต)เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเป็นอีก(มีอยู่)ก็มิใช ่

(ก็หามไิด้) ย่อมไม่เป็นอีก(ไม่มอียู)่ก็มิใช่(ก็หามไิด้) [ในพระไตรปิฎกมีอยูม่ากแห่ง 

เช่น เล่ม ๑๓ ข้อ ๑๔๗, เล่ม ๑๘ / ๘๘, เล่ม ๒๔ / ๑๙๓, เล่ม ๓๑ / ๓๓๗, เล่ม ๓๕ /  

๑๐๓๒]   

 [และค�าว่า “อัตตา”ในที่นี้ อรรถกถาบางแห่งหมายถึง สัตว์ ก็มี  ว่า 

“ตถาคตหรืออาตมัน” ก็มีว่า พระพุทธเจ้า ก็มี]  

 เร่ือง“โลก”และ“อัตตา”น้ี เป็นเร่ืองถกเถียงกันมาแต่ไหน
แต่ไร เรามาอ่านที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กันดูอีกที  
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
 (๑) “ดูกรมาลุงกยบตุร  เพราะเหตุไร ข้อน้ันเราจึงไม่พยากรณ์ 
เพราะข้อน้ัน ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์  ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายก�าหนัด 
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อ
นิพพาน เหตุนั้นเราจึงไม่พยากรณ์ ข้อนั้น ดูกรมาลุงกยบุตร อะไร
เล่าที่เราพยากรณ์ ดูกรมาลุงกยบุตรความเห็นว่า นี้ทุกข์  นี้เหตุให้
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เกิดทุกข์  นี้ความดับทุกข์  นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดังนี้” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๓ ข้อ ๑๕๒)

 (๒) ดูกรวัจฉะ พวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอ่ืนย่อมตามเห็น 
จักษวุ่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา พวกปริพาชก
ผู้ถือลัทธิอ่ืนย่อมตามเหน็ ห.ู.. จมูก... ล้ิน... กาย... ใจ ว่า น่ันของเรา 
นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา 
 เพราะเหตุน้ัน เม่ือพวกปริพาชก ผูถื้อลัทธิอ่ืนถูกถามอย่าง
นั้นแล้ว จึงพยากรณ์อย่างนี้ ว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้า
แต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง
 ดูกรวัจฉะ ส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อม
ทรงพจิารณาเหน็จักษวุ่าน่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตน 
ของเรา ย่อมทรงพิจารณาเห็น หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ ว่านั่น 
ไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะเหตุนั้น 
เม่ือตถาคตถูกถามอย่างน้ันแล้ว จึงไม่ทรงพยากรณ์อย่างน้ี ว่า โลก
เท่ียงก็ดี ฯลฯ สัตว์เบือ้งหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่ 
เกิดอีกก็หามิได้ก็ดี ฯ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๘ ข้อ ๗๙๒)     

 ท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์น้ัน ก็..เพราะข้อน้ัน ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไป
เพื่อความหน่าย เพื่อความคลายก�าหนัด เพื่อความดับ เพื่อความ
สงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
 แต่ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาปฏิบัติน้ัน คือ จะต้อง 
มาเรียนรู้ “ตา-ห-ูจมูก-ล้ิน-กาย-ใจ”ของเราน่ีเลย ท่ีจะต้อง “สัมผัส” 
สัมพนัธ์กับ“โลก”แล้วมี“เหตุ-นิทาน-สมุทัย-ปัจจัย” เกิดทุกข์เกิดสุข
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กันอยู่ใน“วัฏฏะ” ก็เพราะไม่รู้“โลก” ไม่รู้“อัตตา”นี้แล
 ก็ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า...ย่อมพิจารณาเห็นจักษุว่านั่นไม่ใช่
ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา...เหน็ค�าว่า “เป็นเรา - 
ตัวตนของเรา” ..มั้ยล่ะ?
 ก็น่ีแหละเร่ือง“อัตตา”แท้ๆ ใช่มัย้?จึงต้องเรียนรู้ความเป็น 

“อัตตา”ต้ังแต่เร่ิมก�าหนดให้มาเรียนรู้“กาย”เรียนรู้“จิต”ไปตาม
ล�าดับ “กาย”กับ“จิต”น้ีแหละคอื“โลก”คอื“สังขาร”คอื“อัตตา”ท่ีอยู่ 
ในตัวเราจริงๆ 
 มาเรียนรู้ใน“ขนาดจ�ากัด”ทีละขนาด เริ่มทีละน้อย ไม่ต้อง
มากเกินท่ีควรแก่เราเอง หรือมาเรียนรู้ใน“กามาวจร”ของเราเอง
ต้ังแต่ขัน้ต้นไปตามล�าดับ [“ขนาดจ�ากัด”นี ้พระไตรปิฎกฉบับมหาจฬุาฯท่านแปล

มาจากค�าว่า “ปริตตัง” ส่วนพระไตรปิฎกฉบับหลวงแปล“ปริตตัง”ว่า “กามาวจร”] 

 ศึกษาเร่ืองของ“กาย”กับ“จิต”น่ีแหละคือ เร่ือง“โลก”กับ
เรื่อง“อัตตา”แท้ๆ
 มิใช่ว่า “โลก”ไม่มีให้ศกึษา “อัตตา”ไม่มีให้ศกึษา หรือว่าไม่
ต้องศึกษาความเป็น“โลก” และความเป็น“อัตตา” ก็หาไม่
 ก็ความเป็น“โลก”กับความเป็น“อัตตา”น้ีแหละ คอืตัวแท้ท่ี
ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ที่เป็นไปเพื่อ
ความหน่าย เพื่อความคลายก�าหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ 
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน แต่ต้องปฏิบัติ
 ที่พระพุทธเจ้า ไม่ทรงพยากรณ์นั้น คือ ไม่ไปเสียเวลาทรง
อธบิายอยูแ่ต่ว่า “โลก”คอือะไร  “อตัตา”คอือะไร เท่ียงหรือไม่เท่ียง 
ใช่หรือไม่ใช่ ตายไปแล้วจะมีหรือไม่มี ตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่เกิด
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อีก... อะไรต่างๆนั้น 
 ถ้าศกึษาอย่างสัมมาทิฏฐิ แล้วจึงปฏิบติัไปเป็นล�าดับ ก็จะเร่ิม 

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“โลก”ตามเป็นจริง และความเป็น“อัตตา” 
ตามเป็นจริงอย่างชัดแจ้งบริบูรณ์
 “อัตตา”ท่ีพระพุทธเจ้าทรงให้เราเรียนคือ “อัตตา ๓” 
[โอฬาริกอัตตา-มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา] (พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒)

 มิใช่ว่า พอไปได้เข้าใจได้อย่างซาบซึง้ว่า “ทุกสรรพส่ิง ไม่ใช่
ตัวตน”(สพัเพธมัมา อนัตตา)  แล้วก็เหน็ไปว่า เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสแล้ว
ไงว่า ทุกส่ิงทุกอย่างไม่ใช่อัตตา-ไม่ใช่ตัวตน-ตัวตนไม่มี-ไม่มีตัวตนใน
ที่ไหนๆทุกสรรพสิ่ง แล้วจะยังไปมัว“เห็นว่า”เป็นตัวตนกันอยู่ที่ไหน
กันอีก ก็ในเมื่อ“อัตตาไม่ใช่ตัวตน” แล้วจะไปงมหา“ตัวตน”มาจาก
ไหนกันอยู่เล่า? 
 ท่ีจริงแล้วความเป็น“ตัวตน”น่ีแหละคอืตัวการใหญ่ท่ีมันยงัมี 
“ทุกข์”มี“สุข” มีกิเลส มีเร่ือง(นิทาน)ไม่จบ ต้องเรียนรู้เป็นล�าดับแล้ว 
ช�าระด้วยการปฏิบัติก�าจัด“ตัวตน”(อัตตา)ให้หมดส้ิน“อัตตา”(ตัวตน)

เกลี้ยงสนิท
 ไม่ใช่ไปหลงสุดโต่งว่า อัตตาไม่มี ให้เป็น“อุจเฉททิฏฐิ” หรือ
เลยเถิดไปอีกทางหน่ึงว่า “อัตตาหรือาตมันหรือปรมาตมัน”มีอยู่
นิรันดร ..นั่นก็“สัสสตทิฏฐิ” สุดโต่งอีกฝ่าย
 ความเป็น“อัตตา”แล้ว ทีนี้“โลก”บ้าง ก็ย่ิงมากมาย
หลากหลาย ที่ต้องศึกษาปฏิบัติ
 ตั้งแต่ “โลก ๒” ที่ใหญ่โตกว้างขวางสุดๆ ได้แก่ ๑.เอกภพ
(หนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่ง) ๒.โลกจักรวาล”(ทุกสรรพสิ่งในโลกหนึ่งเดียว) 
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 “โลก ๒” ได้แก่ ๑.โลกท่ีไม่มีภาวะของชีวะ(อชีวิตินทรีย์)  

๒.โลกที่มีภาวะของชีวะ(ชีวิตินทรีย์) 

 “โลก ๒” ได้แก่ ๑.โลกชีวะ ที่ยังไม่ถึงขั้นวิญญาณ มีแค่ 
รูป,สัญญาและสังขาร(พีชนิยาม) ๒.โลกชีวะ ที่ถึงขั้นวิญญาณ มีรูป,
เวทนา,สัญญา,สังขารและวิญญาณ(จิตนิยาม)

 “โลก ๒” ได้แก่ ๑.โลกียะ(ปุถุชน,กัลยาณชน) ๒.โลกุตระ
(อาริยชน)

 “โลก ๒” ได้แก่ ๑.โลกน้ี(อิธโลก,อยงัโลก, อิมญัจ โลกัง) ๒.โลกหน้า 
(ปรโลก,ปโรโลโก,ปรัญจโลกัง, สัมปรายิกะ)    

 “โลก ๒” ได้แก่ ๑.โลกสมุทัย(มีเหตุแห่งทุกข์) ๒.โลกนิโรธ
(ดับเหตุแห่งทุกข์)

 “โลก ๒” ได้แก่ ๑.โลกท่ีไม่สุขไม่ทุกข์แบบปุถุชน(เคหสิต

อุเบกขา) ๒.โลกที่ไม่สุขไม่ทุกข์แบบอาริยชน(เนกขัมมสิตอุเบกขา)

 “โลก ๒” ได้แก่ ๑.“กามโลก(หรือกามภพ ซึ่งเป็นโลกภายนอก) 

๒.ภวโลก(โลกภายใน) ซึง่ยงัมีข้ันตอนละเอียดเป็น รูปโลก,อรูปโลก อีก 

 ดังนั้น เมื่อแยกออกไปเป็น“โลก ๓” จึงได้แก่ ๑.กามโลก 
๒.รูปโลก ๓.อรูปโลก
 “โลก ๓”อีกหมวด ได้แก่ ๑.สังขารโลก ๒.สัตวโลก ๓.โอกาสโลก 

(โลกอันมีในอวกาศ,จักรวาล,โลกอันก�าหนดด้วยโอกาส ซ่ึงได้แก่โอกาสที่เป็น

สังขารอันมีวิญญาณครอง  หรือได้แก่โอกาสที่เป็นสังขารอันไม่มีวิญญาณครอง)   

 “โลก ๓”อื่นอีกคือ ๑.มนุษยโลก(โลกที่มีร่างกายของสัตว์คนและ

จิตวิญญาณ) ๒.เทวโลก(โลกโดยเฉพาะของจิตวิญญาณที่เป็นสุขโลกีย์หรือสุข

โลกุตระ) ๓.พรหมโลก(โลกโดยเฉพาะของจติทีท่�าให้ไม่มกิีเลสได้ ทัง้ทีเ่ป็นโลกียะ 
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และทั้งแบบโลกุตระ ซึ่งมีล�าดับหรือขนาดต่างๆหรือแบบต่างๆ)

 “โลกท่ีเป็นวัฏฏะ ๓”บ้าง ซ่ึงมี ๑.โลกท่ีวนเวียนอยู่ด้วย
กิเลสวฏัฏะ(วงจรกเิลส) ๒.โลกท่ีวนเวยีนอยูด้่วยกรรมวฏัฏะ(วงจรกรรม) 

๓.โลกที่วนเวียนอยู่ด้วยวิปากวัฏฏะ(วงจรวิบาก)

 “โลกท่ีมีญาณ ๓” ได้แก่ ๑.โลกท่ีสามารถระลึกรู้ภาวะอันเคย 

อาศัยอยู่มาก่อน(ปุพเพนิวาสานุสติญาณ) ๒.โลกท่ีสามารถก�าหนดรู ้
“การตาย(จุติ)”และ“การเกิด(อุบัติ)”(จุตูปปาตญาณ) ๓.โลกท่ีสามารถ
หยั่งตรวจสอบรู้แจ้งความหมดสิ้นอาสวะในจิตตน(อาสวักขยญาณ)

 “โลก ๖” ได้แก่ ๑.อบายโลก ๒.มนุษยโลก ๓.เทวโลก ๔.ขันธโลก 

๕.ธาตุโลก ๖.อายตนโลก(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ ข้อ ๑๔)

 ๑. อบายโลก คือ ภาวะท่ีชีวิตินทรีย์ในจิตยังเป็นรสสุขรส
ทุกข์เวยีนวนอยูกั่บอบายมุข หรืออบายอ่ืนๆท่ีหยาบแล้วส�าหรับตน 
และอบายที่หยาบรองลงไปเป็นล�าดับได้แก่ ความต�่าทราม ความ
ทุจริตอกุศล ความโกง ความหลอกลวง การพนัน ความเสื่อมเสีย 
ความเสียหาย ความหยาบ ความรุนแรง ความจัดจ้าน ความมากหรือ 
ใหญ่หรือหรูหราเกินเหมาะควร ความหลงในทรัพย์สมบัติมาก หลง
ในความมีอ�านาจใช้อ�านาจเกิน หรืออะไรต่างๆที่เสียมากกว่าได้ 
 ๒. มนุษยโลก คือ ภาวะที่ เป ็นคนมีชีวิตอยู ่บนโลก 
ชีวิตินทรีย์ในจิตนั้นยังเป็น“มนุษย์โลกีย์”อยู่ ทั้งที่เป็นปุถุชน และ
เป็นกัลยาณชน หลงเสพ“สุขัลลิกะ”(สุขเท็จ) ซึ่งเป็นสุขโลกีย์ เป็น 

“เทวดาดาวดึงส์” และเสพทกุข์โลกย์ีเป็นสามัญ หลงสร้างอุปาทาน
ของตนเป็นวมิานขึน้ได้ส�าเร็จ และใฝ่เสพภูมิความเป็น“มนุษย์ช้ันสูง” 
ได้เสพ“โลก”เสพ“อัตตา”ที่หลงว่ามาก ว่าใหญ่ ว่าสูง เป็นล�าดับ 
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จนที่สุดได้เป็น“มนุษย์อารยะและมนุษย์อริยะ”(ยังมิใช่อาริยะ)ตาม
ทิฏฐิของแต่ละส�านัก ส�าเร็จสูงสุดตามทิฏฐิที่ตนยึดว่าจริง และ
ประพฤติได้ผลนั้นๆ ให้ชีวิตอาศัยเป็นอยู่ไปจนตาย แล้วมีวิบาก
เป็นนรกกันมากกว่ามาก
 หากเป็นคนที่มี“สูรภาโว-สติมันโต”ก็จัดเป็น“มนุษย์
ชมพูทวีป” เพียงแต่ว่า ต้องใช้“สูรภาโว-สติมันโต”กับความ
เป็น“โลก”ทีห่ลากหลายต่างๆอันเราสัมพนัธ์อยู่น้ี(อิธ) ใช้ปฏิบติั
เพื่อสิ้น“อัตตา” ให้บรรลุพรหมจรรย์
 เพราะผู้มคีวามเป็น“มนษุยโลก”ทีม่“ีสรูภาโว-สตมินัโต” 
ครบพร้อม ก็ในความเป็น“โลกนี้”(อิธ)แหละ ไม่มี“โลกอ่ืน” 
ที่สามารถจะปฏิบัติให้บรรลุถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได(้อิธ พรหม

จริยวาโส) [พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๒๕)

 แต่ถ้ายังไม่สามารถพฒันาตนให้จิตใจมภีมูบิรรล“ุโลกตุรธรรม” 
ก็ชื่อว่ามนุษย์โลกีย์สามัญ อย่างเก่งก็บรรลุ“กัลยาณธรรม”ได้ดี
 “มนุษย์โลกีย์”ระดับน้ียังไม่รู้(อวิชชา) ความเป็นมนุษย์หรือ
เป็นเทวดาดาวดึงส์ หรือความเป็นสัตว์นรกของตนอย่างสัมมาทิฏฐิ 
มีแต่ยังหลง“วิมาน”ของเทวดาดาวดึงส์ ยังไม่สามารถรู้“กาย” 
อัน“พ้นสังโยชน์ ๑๐”ไปได้แม้แค่“สังโยชน์”ข้อท่ี ๑ จึงยงัไม่สามารถ 
“พ้นสักกายทิฏฐิ”(กายขั้นต้น) ดังนี้ก็คือไม่มีภูมิรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความ
เป็น“มนุษย์โลกุตระ”ที่เป็น“อเทวนิยม”อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”จริง 
 ส่วนมนุษย์โลกท่ีท�า“ชีวิตินทรีย์”ในจิตให้บรรลุเป็น“มนุษย์
โลกุตระ”ได้ ท้ังท่ีเป็นอาริยชนท่ีลดการเสพสุขโลกีย์ ลดการเป็น
ทุกข์โลกีย์ ได้ตามล�าดับ เพราะสามารถท�าใจในใจ(มนสกิโรต)ิของตน
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ได้ความเป็น“โลกุตระ” และสูงถึงขั้น“อาริยภูมิ” ลดกาม ลดอัตตา
ได้เป็นล�าดับ ก็เป็น“อุบัติเทพและวิสุทธิเทพหรือพรหม” จนที่สุดได้
เป็น“มนุษย์อาริยะ” ส�าเร็จสูงสุดตามทิฏฐิถึงขั้นอรหันต์
 ๓. เทวโลก คือ ภาวะชีวิตินทรีย์ในจิตได้เป็น“เทวดาดาวดึงส์” 
อยู่ท้ังท่ีเป็นปุถุชน เสพโลกียสุข ก็ยังเป็น“สมมุติเทพ” ต่อเม่ือมี 

สัมมาทิฏฐิและปฏิบัติเกิดมรรคผล จิตก็กลายเป็น(ภวันติ) 

“มนษุย์อุตตรกุรุทวปี” เป็นอาริยชนไปตามล�าดับ ลดละโลกีย
สุข เกิดเป็น“อุบัติเทพ” จนกระทั่งถึงที่สุดเป็น“วิสุทธิเทพ” 
หรือ“พรหม”สูงสุดในความเป็น“เทพ ๓”
 ๔. ขันธโลก คือ กอง กลุ่ม ภาวะที่รวมตัวกันของส่วนต่างๆ 
เช่น รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ ์
เป็นต้น หรือกอง กลุ่มของธาตุต่างๆอื่นๆอีก ก็เป็นขันธ์ของความ
เป็น“โลก”ซึ่งเป็น“โลกสมุทัย” ท่ีต้องศึกษาเรียนรู้สมุทัย และดับ 

“สมุทัยอาริยสัจ”นั้นได้ ก็จะเข้าสู่ความเป็น“มนุษย์
โลกนิโรธ”ไปตามล�าดับ
 ๕. ธาตุโลก คือ ธรรมชาติท่ีผสมส่วนกันลงตัวยดึกันอยูส่นิท 
ซึง่ยงัวนเวยีนไปเกิดใหม่อีกอยู ่เช่น ปฐมธาตุ มหาภูต ๔ ดิน น�า้ ไฟ ลม 

เป็นต้น แม้แต่ อากาศ วญิญาณ ซึง่เกิดเป็น“รูปธาตุ”กมี็ “นามธาตุ” 
ก็มี แยกไปอีกเป็น กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ ก็ได้ แม้ท่ีสุดไม่เวยีนไป 

เกิดอีกคือ นิพพานธาตุ สุญญธาตุ อมตธาตุ 
 ๖. อายตนโลก คอื ภาวะท่ีเกิดเป็น“อวจร”หรือวงจรของรูป
กับนาม ในขณะที่มีรูปกับนามกระทบกัน(ปฏิฆสัมผัสโส) แล้วภาวะที ่
เกิดขึ้นจากการเช่ือมต่อของรูปกับนามน้ีแหละช่ือว่า“อายตนะ” 
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ต้องมี“นาม”ร่วมด้วยจึงจะเกิด“อายตนะ” ถ้าไม่มี“นาม”ร่วมด้วย 
มีแต่“รูป”กระทบกันก็ไม่มี“อายตนะ”เกิดขึ้น
 และนัยส�าคญัคอื“อายตนะ”ไม่ต้ังอยูเ่ป็น“ธาตุ”เป็น“ขนัธ์” 
“อายตนะ”เกิดขึ้นในช่ัวระยะท่ีมีการกระทบสัมผัสกันของ“รูป” 
กับ“นาม” หรือ“นาม”กับ“นาม”ในภายในเท่าน้ัน เม่ือขาดการกระทบ 

สัมผัสกันทีใด“อายตนะ”ก็หายไป ไม่ตั้งอยู่ ณ ที่ใดๆเลย 
 “อายตนะ”จึงไม่ใช่ภาวะท่ีต้ังอยู่ในท่ีใดๆจนเป็น“ธาตุ” 
หรือ“ขันธ์”ให้ผู้อื่นรู้เห็นได้ด้วย ตนเองเท่านั้นเมื่อ“สัมผัส”อยู่ของ
แต่ละคน ณ บดัใด สมัยใด บดัน้ันสมัยน้ันมี“อายตนะ” หากขาดการ
สัมผัส “อายตนะ”ก็หายไปทันที ไม่เหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในที่ใดๆเลย 
 ผูท่ี้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“โลก”ต่างๆน้ัน และเข้าถึงความ 
เป็น“โลก”ต่างๆนั้นได้จริงแล้ว ก็จะไม่สงสัย ไม่สับสน ไม่อวิชชาใน
ความว่า “โลกเที่ยง-โลกไม่เที่ยง-โลกมีที่สุด-โลกไม่มีที่สุด”
 จะม“ีโลกวทิ”ู เป็นผูรู้แ้จ้งรูจ้รงิในความเป็น“โลก”ว่า อะไร
เที่ยง หรือไม่เที่ยง อะไรมีที่สุด และอะไรไม่มีที่สุด “โลกเที่ยง-โลก
ไม่เท่ียง”คอือะไรแท้จริง “โลกมีท่ีสุด โลกไม่มีท่ีสุด”คอือย่างไรอย่าง
จริงแท้  
 เพราะสามารถท�า“สมุทัย”ในความเป็น“โลก”ให้“ดับ” 
(นิโรธ)ไปได้ จนกระทั่งเป็น“โลกนิโรธ”ส�าเร็จ จึงรู้จักรู้แจ้ง“ความมี
(โหติ, อัตถิ)-ความไม่มี(น โหติ, นัตถิ)”ในความเป็น“โลก”ต่างๆได้ด้วย
สัจธรรมแห่ง“โลกุตระ”แท(้พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๔๓)  

 แม้แต่ “ชีวะก็อันน้ัน สรีระก็อันน้ัน-ชีวะก็อย่างหน่ึง สรีระก็ 
อย่างหนึ่ง”ก็ดี
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 “อัตตาหรือสัตว์หรือตถาคตเบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเป็นอีก
(ย่อมมีอยู่)”ก็ดี
 “อัตตาหรือสัตว์หรือตถาคตเบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมไม่เป็น
อีก(ย่อมไม่มีอยู่)”ก็ดี
 “อัตตาหรือสัตว์หรือตถาคตเบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเป็นอีก
(มีอยู่)ก็ใช(่ก็มี) ไม่เป็นอีก(ไม่มีอยู่)ก็ใช(่ก็มี)”ก็ดี
 “ตถาคตหรือสัตว์หรืออัตตาเบ้ืองหน้าแต่ตาย ย่อมเป็น
อีก(มีอยู่)ก็มิใช่(ก็หามิได้) ย่อมไม่เป็นอีก(ไม่มีอยู่)ก็มิใช่(ก็หามิได้)”ก็ตาม 

ก็สามารถรู้แจ้งรู้จริงได้แจ่มแจ้งชัดเจนพร้อมกันไปด้วย จนถึงท่ีสุด
บริบูรณ์
 เช่น “โลก ๒”คือ เอกภพ น้ัน ๑ กับโลกจักรวาล น้ันอีก ๑ ก็จะ 
สามารถรู้ได้
 ๑. เอกภพ หมายถึง หน่ึงเดียวของทุกสรรพส่ิง ก็จะเข้าใจได้
ทันทีว่า ในมหาเอกภพ(A universe) น้ันคอื หน่ึงเดียวของทุกสรรพส่ิง 
หมายความว่าทุกสรรพส่ิงท่ีเป็น“ความมี”ท้ังหลายท้ังหมดของ
มหาจักรวาลรวมกันอยู่ เป็นหนึ่งเดียว..ไม่มีสอง
 และถ้ามี ๒ ภาวะ ๑ ก็คือ “สูญ” กับอีกภาวะ ๑ นั่นคือ 
เกิด“หนึ่ง”ขึ้นมาใน“ความมี”
 เพราะผู้มี“สูญ”จะรู้อื่นๆที่มิใช่“สูญ”ชัด
 ๒. โลกจักรวาล หมายถึง ทุกสรรพส่ิงในโลกหน่ึงเดียว ก็จะ 
เข้าใจได้ทันทีว่า ในโลกจักรวาล(Universal) น้ันคอื ในภาวะหน่ึงเดียว
ของสรรพสิ่งนั้น หมุนไป เวียนไป เป็นจักรวาล ซึ่งมีทั้งยึดกันอยู่-
แยกกันไป มีภาวะทั้งหลายทั้งหมดที่เกี่ยวเกาะวนเวียนสัมพันธ์กัน
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อยู่ด้วยความรวม และความพรากห่าง หรือจากกันไปเป็น“ความ
ไม่มี”ในกันและกันเป็นท่ีสุด แม้ความรับรู้หรือ“ธาตุรู้”ท่ีเก่งวเิศษใดๆ
ก็ไม่สามารถ“เหน็”หรือไม่สามารถรู้จัก(รับรู้)ภาวะท่ีไม่มีน้ันได้อีกเลย  
 หรือ“โลก ๒”คือ โลกที่ไม่มีภาวะของชีวะ(อชีวิตินทรีย์) นั้น ๑ 
กับโลกที่มีภาวะของชีวะ(ชีวิตินทรีย์) นั้นอีก ๑
 โลกที่ไม่มีภาวะของชีวะ หรือที่ภาษาบาลีว่า อชีวิตินฺทฺริย 
นั้น ก็เข้าใจได้ทันทีว่า ในความเป็น“โลก”หรือ“องค์ประชุมของสิ่ง
ตั้งแต่ ๒ สิ่งขึ้นไป เคลื่อนตัวไปได้ หรือตั้งแต่ ๓ สิ่งขึ้นไป หมุนรอบ 

ตัวเองได้ พาตัวเองวนเวียนไปอยู่ในเอกภพ(unit,uniication) คือ ใน
องค์รวมของสรรพสิ่งทั้งหลายอันนั้น ที่ปรุงแต่งกันอยู่เป็นสัดส่วน
มีความเป็นตนเป็นของตนแล้ว และพากันหมุนเวยีนไปอยูน้ั่น ภาวะ
น้ียังไม่มี“ความเป็นชีวะ”ประกอบอยู่ด้วย มีแค่องค์รวมหรือองค์
ประชุมของ“ธาตุที่ไม่เป็นชีวะ”(อุตุนิยาม)เป็นอยู่เท่านั้น 
 “อชีวติินทรีย์”คอื โลกท่ีไม่มีภาวะของชีวะน้ี ในโลกท่ีแม้จะ
มีความเป็น“อินทรีย์”อ่ืนๆ หรือพลังงาน“อุตุ”ใดๆจะยิง่ใหญ่เก่งกาจ
มหาศาลฤทธิ์แรงยิ่งในด้านไหนสุดแรงสุดเดชปานใดก็ตาม เช่นใน
ดวงอาทิตย์ นี่แหละ“อชีวิตินทรีย์” ซึ่งเป็นโลก“อุตุนิยาม” ยังไม่มี
พลังงานของความเป็นชีวิตอยู่ใน“โลก”นั้น 
 ทีน้ี“โลก”ท่ีมี“ชีวติินทรีย์” บ้าง คอื “โลกท่ีมีภาวะของชีวะ” 
หรือที่ภาษาบาลีว่า ชีวิตินฺทฺริย นั้น ก็เข้าใจได้ทันทีว่า ในความเป็น 

“โลก”หรือ“องค์ประชุม” ถ้ารวมกันตั้งแต่ ๒ สิ่งขึ้นไป หากเคลื่อน
ตัวเองได้ในระนาบเดียวก็เป็นชีวะขั้นหนึ่ง เคลื่อนตัวไปมาได้แค่ใน
แนวระนาบ ๒ มิติเท่านั้น ที่เคลื่อนตัวได้ในชนิดนั้น แต่ถ้าแม้นมี
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องศาแห่งมิติที่ ๓ คือเริ่มมีภาวะที่ ๓ เป็น ๓ มิติขึ้นไป เริ่มแยกตัว 
ออกเป็นมุม เร่ิมมีองศาจาก ๒ มิติ วงจรก็จะเร่ิมเกิดวงวนเป็น 

“โลก”ที่มีความเคลื่อนหมุนจาก ๒ มิติแนวระนาบขึ้นมาหมุนรอบ
ตัวเองได้ จะเริ่มเป็นวงรี พาตัวเองวนเวียนไปอยู่ในมหาเอกภพนี้ก็
ด้วยวงรี กล่าวคือ เป็นสิ่งหนึ่งในองค์รวมของสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่
ปรุงแต่งกันอยู่ ซึ่่งเป็นสัดส่วน และมีความเป็นตนเป็นของตนแล้ว 
พากันหมุนเวียนไปอยู่ ภาวะน้ีมี“ความเป็นชีวะ”ประกอบอยู่ด้วย 
เป็นองค์รวมหรือเป็นองค์ประชุมของ“ธาตุท่ีมีชีวะ”นับเป็นชีวะขั้น 
“พืช”(พีชนิยาม) ถ้าชีวะขั้นสูงขึ้นไปอีกถึงขีดหน่ึง ก็เป็น“สัตว์” 
(จิตนิยามที่มี“วิญญาณครอง” และมี“กรรมครอง”)  
 “วิญญาณครองหรือกรรมครอง”นั้น หมายความว่า แม้จะ
ตายส้ินชีวิตผ่านแต่ละชาติไป วิญญาณคือพลังงานของความเป็น
ชีวติท่ีต้องรับสุขรับทุกข์ รับล�าบากรับสบายกันไปอีกของแต่ละชีวติ
หรือวิบากกรรมของแต่ละชาติก็จะยงั“อวชิชา”หรือ“โมหะ”ในคนท่ี
ยังไม่หมดสิ้น“อวิชชา”หรือ“โมหะ” จึงจะโง่จะหลงสะสมติดยึดกัน
ข้ามชาติต่อเน่ืองไปมีผลต่อ“ตนเอง”หรือต่อ“อัตตา”ของสัตว์น้ันๆ
ต่อไป ยังไม่สิ้นสุดลงได้ง่ายๆ
 ส่วน“โลก ๒”ท่ีได้แก่ โลกชีวะทีย่งัไม่ถงึขัน้วญิญาณ มีแค่ รูป, 
สัญญาและสังขาร(พชีนยิาม) กับโลกชีวะท่ีถึงขัน้วญิญาณ มีรูป,เวทนา, 
สัญญา,สังขารและวิญญาณ(จิตนิยาม)

 “โลกชีวะท่ียังไม่ถึงข้ันวิญญาณ” มีแค่ รูป,สัญญาและ
สังขาร ที่บาลีว่า “พีชนิยาม” นั้น มีแค่ “รูป-สัญญา-สังขาร”
 “รูป”คือ สิ่งมีภาวะองค์ประกอบของดิน,น�้า,ไฟ,ลมหมู่หนึ่ง 
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ท่ีมีพลังงานชีวะระดับปรุงแต่งหรือ“สังขาร”กันอยู ่ช่ือว่า“พชีนิยาม” 
เป็น“พืชพันธุ์”ชนิดหน่ึง มันก็จะต้องด�ารงเผ่าพันธุ์ของมันเองให้
เป็นไปได้ ด้วยตนเอง 
 “รูป”เป็น“วัตถุธรรม” เป็นภาวะที่ให“้นามธรรม”อาศัยได ้
หรือเป็นภาวะท่ีให้“นามธรรม”สัมผัสรู้จักรู้แจ้งได้ แต่“รูป”เอง 
ไม่สามารถ“รู้”อะไรได้ แม้จะเป็น“นามรูป”ก็เป็นแค่เป็น“นามธาตุ” 
อยู่ในตนเอง”ที่ให“้ธาตุรู้”อื่นเข้ามา“รู้”เอาได ้เท่านั้น
 “ส่วน“สัญญา”นั้น คือ “ธาตุรู้”ที่มีหน้าที่“ก�าหนดรู้”ภาวะ
ต่างๆทั้ง“รูป”ทั้ง“นาม”ได้ 
 และเม่ือมันท�าหนัาท่ี“สัญญา”น่ันคือมันก็จะ“ก�าหนดรู้” 
ทุกภาวะท่ีได้สัมผสั และสัญญามันก็มีคณุสมบัติ“จ�าได้”ด้วยว่า อย่าง
นี้คือ ภาวะที่ต้องเอามาใช้ในชีวิตตน มันก็เอาภาวะนั้นมาใช้ให้แก ่
“ชีวติ” เป็นประโยชน์แก่ชีวิตตน มันก็พยายาม“เอา”ตามกรรมวธิ ีท่ี
จะพึงเอาให้ได้ แค่ไหนก็แค่นั้น ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ ก็ไม่เอา อะไรเอาได ้

ก็เอา เอาแล้วก็“ปรุงแต่งขึ้นให้เป็นตามเช้ือชาติหรือเผ่าพันธุ ์ 
ของตน”ต่อไป เรียกว่า“สังขาร” 
 “พีชนิยาม”หรือ“พืช”มี“รูป-สัญญา-สังขาร”แค่น้ี ไม่มี 

“เวทนา”คือ อารมณ์หรือความรู้สึก ไม่ทุกข์ ไม่สุข ไม่รัก ไม่โกรธ 
ไม่จองเวรใคร หรือจองเวรอะไรข้ามชาติ จึงไม่มีบาป ไม่มีบุญ ไม่มี
กุศล ไม่มีอกุศล 
 ผูมี้“ธาตุรู้”ขัน้สามารถ“รู้” ก็จะรู้ว่า พชืมี“รูป”(สิง่ทีถู่กรู้ได้ด้วย

สมัผสั ๖) รู้ว่าน่ีเป็นพชืชนิดหน่ึง ส่วนตัวพชืเอง มันก็จะมี“พลังงานชีวะ” 
ท่ี“รู้”ว่า น่ีคือ ส่ิงท่ีพืชต้องเอามาท�าชีวิตของตนให้ยังอยู่ได้ต่อไป
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เจริญดี พลังงานชีวะของพชืมีแค่“ก�าหนดรู้”เรียกว่า“สัญญา”  แล้ว
พืชเองมันก็สังขารชีวิตของมันไปเท่าน้ัน และมีตาย ตายไปก็ไม่มี
จองเวร-จองกรรม
 “สัญญา”และ“สังขาร”ของ“พีชนิยาม”จึงไม่มีพลังงานท่ี
หวือหวานอกกรอบท่ีตนมีตนเป็น ไม่ต�่าไม่สูงจนเป็นผลเสียผลดี
อะไรเกินท่ีเคยมี พลังงานท�างานไปสม�า่เสมออยูต่ลอดกาลนาน จึง
ไม่เป็นภัยแก่โลก
 เพราะมีแค่“รูป-สัญญา-สังขาร”
 ส่วน“โลกชีวะท่ีถึงขั้นวิญญาณ”ที่มีรูป,เวทนา,สัญญา, 
สังขารและวญิญาณ ท่ีบาลีว่า “จิตนิยาม”น้ัน ก็มีครบท้ัง“รูปและนาม” 
ครบ“ขนัธ์ ๕” ซึง่มี“เวทนา”และมี“วญิญาณ”น่ีเองท่ีเป็นตัวเลวท่ีร้าย 

ได้สุดๆ และเป็นตัวดีที่มีคุณค่าประโยชน์ได้สูงสุดวิเศษยิ่งจริงๆนะ
 เพราะมี“เวทนา”และ“วญิญาณ”น้ีแหละตัวการใหญ่ ท่ีท�าให้ 
“จิตนิยาม”ถึงขั้นได้ช่ือว่า “ผู้สร้างโลก-สร้างจักรวาล” หรือ“ผู้
ท�าลายโลก-ท�าลายจักรวาล” (จบฉบับที่ ๒๙๘) 

 เราก�าลังพูดถึงประเด็นท่ีส�าคัญมีนัยะลึก มันละเอียด 

ซบัซ้อนอย่างยิง่ น่ันคอืประเด็นท่ีว่า “ฌาน ๔”ท่ี“ได้โดยความยาก” 
(กิจฉะ)“ได้โดยความล�าบาก”(กสิระ) กับ“ฌาน ๔”อีกชนิดหน่ึง 
ท่ีเป็น“ฌาน ๔”ของพระพุทธเจ้าท่ีทรงยืนยันว่า “ได้โดยไม่ยาก” 
(อกิจฉลาภี) “ได้โดยไม่ล�าบาก”(อกสิรลาภี)   
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 และได้อธิบายสาธยายไปถึงความเป็น“โลก” ซึ่งหมายถึง 
สภาวะหน่ึงๆท่ีมีมวลธาตุรวมกันขึ้นมา และองค์รวมน้ันพากัน
เคลื่อนไปเป็นอาการอยู่ในเอกภพ เกิดวงโคจรเองบ้าง อาศัยไปกับ
หมู่อื่นที่โคจรอยู่บ้าง 
 และแต่ละความเป็น“โลก” มีมหาภูต ๔ ประกอบกันยดึกันอยู่ 
เป็นองค์รวม ซึง่จับตัวกันขึน้เป็นรูปร่าง ด้วยพลังงานท่ีไม่เป็น“ชีวะ” 
(อชีวิตนิทรีย์) เรียกว่า“สรีระ” ก็เป็นรูปร่างของขนัธ์(รูปขันธ์)-ของธาตุ
(รูปธาตุ) ที่ยังไม่เรียกว่า“กาย” 
 เพราะเป็นมวลที่เป็นแค่วัตถุ ถ้าเป็นมวลประกอบขึ้น
เป็นองคาพยพของมนษุย์พระพทุธเจ้าตรัสว่ามีถึง ๓๒ อาการ
[ทวัตติงสาการ] รวมกันอยู่ ตั้งแต่ภายนอก“ผม-ขน-เล็บ-ฟัน-
ผิวหนัง” ที่ยังไม่นับว่าเป็น“กาย”
 “ผม-ขน-เล็บ-ฟัน-ผิวหนัง”คือส่วนที่ไม่นับว่าเป็น 

“กาย” เพราะส่วนนัน้“พ้น”ออกมาจากวง“โคจร”ของ“รูปและ
นาม” แม้แต่“ประสาท”ของ“ผม-ขน-เล็บ-ฟัน-ผิวหนัง”ส่วน
นั้นก็ไม่มี“จิต-มโน-วิญญาณ”เข้าไปท�าหน้าที่ด้วยแล้ว 
 แต่เพราะ“ผม-ขน-เล็บ-ฟัน-ผวิหนัง”น้ี เช่ือมติดอยูเ่ป็นร่าง
(คือสรีระ แต่ไม่ใช่กาย)ในองคาพยพของความเป็นมนุษย์ ยังติดอยู่กับ
ส่วนที่ยังมี“ปสาทรูป” และยังมี“โคจรรูป”
 ถ้า ๒ รูปนี้ ไม่“สัมผัส”กันจนเกิด“อายตนะ”ให้“วิญญาณ” 
เกิดขึ้น ร่วมครบ“สัมผัส ๓”เป็น“องค์รวม” ก็ไม่มี“กาย”เกิด 
 พลังงานทางฟิสิกส์ท่ีท�าหน้าท่ีอยู่ในอาการ ๓๒ น้ีเป็น
พลังงาน“อุตุนิยาม” มีอยูป่ระจ�าต้ังแต่ยงัไม่เป็น“ชีวะ” และกระท่ัง
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เป็น“ชีวะ” แต่หากยงัไม่ถึงขดีแห่งความเป็น“จิตนิยาม”ก็นับว่าเป็น 

“ชีวะ”ขั้น“พีชนิยาม” 
 พระพุทธเจ้าทรงนิยามหรือจ�ากัดความความเป็น“ชีวะ” 
ในองคาพยพไว้ ๒ ประเภท
 ประเภทหนึ่งขั้นหนึ่งคือ “พีชนิยาม” 
 อีกประเภทหนึ่งคือ “จิตนิยาม”
 พลังงานท่ีประกอบกันอยู ่ยังไม่ครบถ้วนพอ เรียกว่า 
“เวไนยสัตว์หรือมนุษย์หรือเทวดา” เพราะยังไม่มี“ภาวะถึงขั้นสูร” 
(สรุภาโวหรือสรุกาย) ประชมุกนัเตม็พร้อมถงึข้ัน“ตาวตงิสาการ”(อาการ ๓๓) 

ซึง่ท่านนับเอาตัง้แต่“ผม-ขน-เล็บ-ฟัน-ผวิหนัง...ไปจนถึงเน้ือ-เอ็น-
กระดูก...กระท่ังถึงน�้ามูก-ไขข้อ-มูตร-มันสมอง”พร้อมท้ัง“สัญญา
และใจ” ท่ีเป็นองคาพยพของความเป็น“ชีวะ” พลังงานน้ันก็ยงัไม่ใช่
พลังงานระดับ“จิตนิยาม” 
 พลังงานแห่ง“ชีวะ”น้ันก็คือ พลังงานระดับ“พีชนิยาม” 
เท่านั้น 
 พลังงาน“พีชนิยาม”น้ันมีหน้าท่ี“ก�าหนดรู้”(สัญญา)ว่าอะไร 
เป็นอะไรตามรหสั“ความจ�า” (สญัญา)ของอาการแต่ละอาการ “ชีวะ” 
ของ“พีชนิยาม”ก็คือ ท�าหน้าที่ให้มี“ชีวะ”ตามรหัสแห่งภาวะแต่ละ
อาการน้ันๆ จัดการสร้างปรุงแต่ง(สังขาร)ให้“เกิด”ด้วยอาหาร ให ้

“เป็น”ภาวะตามที่ตนมีรหัสเท่านั้น
 ได้อาหารมาก็เอา ไม่ได้ก็ไม่หงุดหงิด-ไม่ร�าคาญหรือไม่
อึดอัดกังวลใดๆเลย  
 พลังงาน“พชีนิยาม”น้ียงัไม่มี“อารมณ์ชอบหรืออารมณ์ชัง” 
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ยังไม่ถึงขั้น“ยึดเป็นตนหรือท�าร้ายสิ่งที่ไม่ใช่ตน” 
 ขณะน้ีเราก�าลังถอดรหัสพันธุกรรมของจิตวิญญาณ หรือ
ก�าลังถอดรหัส DNA ของจิตวิญญาณให้ละเอียดยิ่งขึ้นเข้าไปถึง 
“จีโนม” (genome) ให้เห็นความเป็นพลังงานที่ลึกยิ่งซับซ้อนยิ่งของ
จิตวิญญาณว่า มันมีอีกมากกว่ามาก ใน DNA ของจิตวิญญาณทั้ง
หลาย ตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 “พีชนิยาม”มีพลังงานลักษณะแม่เหล็กคือ มีพลังดูดดึง 
หรือพลังงานลักษณะไฟฟ้าคือ ย่อยสลายและสร้างสรรภาวะแห่ง
เผ่าพันธุ์ที่สืบต่อมาตามรหัสที่ตนมีเท่านั้น
 ไม่ไประรานสิ่งอื่นส่วนอื่นนอกตน นอกจากย่อยสลายเอา
สิ่งที่ได้มาแล้วใช้สร้างชีวะให้ตนเองก่อตัวให้เกิดให้เป็นอยู่เท่านั้น
 “พีชนิยาม”มี DNA ท่ีช่ือว่า “สังขาร”แต่ยงัไม่เข้าขัน้“จิต” 
ยังไม่เข้าขั้น“วิญญาณ” จึงเป็น“สังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง”
 มนุษย์มี“อาการ ๓๒”(ทวัตติงสาการ)เป็นองคาพยพ บาง 
“อาการ”เคยเป็น“ชีวะ”ขั้น“พีชนิยาม”มาแล้ว แต่ใน DNA ยัง
ไม่มี“ยีน”ที่เข้าขั้น“เวทนาธาตุ” จึงยังไม่ชื่อว่า “จิตนิยาม” 
 เพราะยังไม่มพีลังงานทีม่“ีอาการ”ของ“เวทนา” ยังไม่มี
อารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์นั่นเอง ก็ยังไม่เข้าขั้นเป็นวิญญาณ
หรือจิต 

 “พีชนิยาม”จึงยังไม่มีรักมีชัง ยังไม่มีภัยต่อชีวะใด ยังไม่
พยาบาท หรือยงัไม่ผกูพนัเกินรหสัท่ีตนมี จึงยงัไม่เข้าขัน้“จิตนิยาม”
 “อาการ ๓๒”ในคนส่วนใดที่พลังงานขั้น“วิญญาณ”เข้าไป
ท�างานร่วมด้วยไม่ได้ ก็ไม่ช่ือว่า“กาย” ส่วนน้ันมี DNA แค่ขัน้“พชื”
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 “สังขาร”ท่ียังไม่มี“เวทนา”จึงเป็นแค่ส่ิงท่ีปรุงแต่งกันอยู่
เป็น“ชีวะ”ระดับหนึ่งแต่ยัง“ไม่มีวิญญาณครอง”(อนุปาทินนกสังขาร) 

 พลังงานชีวะระดับนี้ จึงยังไม่มี“วิบากกรรม” ยังไม่นับว่า 
“ท�ากรรม”แล้วมีผลเป็นวบิากของตน พลังงานชีวะระดับน้ีท�ากรรม
แค่ตามรหัสท่ีตนมีเท่าน้ัน ไม่นอกเหนือไปกว่ารหัสท่ีมี ไม่ต้อง
เป็น“ทายาทของกรรม” จึงยังไม่มี“ผลของกรรม”(วิบาก)ที่จะสืบต่อ
ผูกพันไปถึงชีวิตของมันในชาติต่อๆไป
 เพราะพลังงานระดับ“พชีนิยาม”น้ีจะไม่เอา“ธาตุ”อ่ืน(ปร)ที่
นอกรหสั มาเป็นอาหารใส่ตน เน่ืองจากพลังงาน“พชีนิยาม”ยงัไม่มี
คุณสมบัติหรือยังไม่มีสมรรถภาพที่พิเศษกว่า เก่งกล้ากว่าพลังงาน
ที่สูงกว่าตน 
 “พลังงานพีชนิยาม”จึงไม่สามารถจะบังอาจเบียดเบียน
รุกราน“พลังงานขัน้จิตนิยาม”ได้ หรือจะมองไปในแง่ว่า“พีชนิยาม”
สุภาพดี ไม่ไปละลาบละล้วง“จิตนิยาม” ก็ได้
 ซึ่งแตกต่างจาก“ชีวะ”ท่ีเป็น“จิตนิยาม”ส�าคัญมากใน
ประเด็นน้ี คอื พลังงานท่ีเป็น“ชีวะ”ขัน้“จิตนิยาม”น้ัน ถ้ามันมีความ
ผยองหรือมันถือดีคะนองถึงขีด มันเบียดเบียนหรือรุกรานชีวะอ่ืน 

แม้จะเป็น“ชวีะ”ท่ีมีฐานะสูงส่งกว่าตัวมัน มันก็ไม่ไว้หน้า ถ้ามันเป็น 

“จิตนิยาม”ท่ีช่ัวท่ีเลว เว้นแต่“จิตนิยาม”ท่ีดีจึงจะไม่ท�า-ไม่
เบียดเบียนรุกรานผู้อื่น
 “จิตนิยาม”ท่ีประเสริฐสูงสุด(อรหันต์)น้ันไม่เบียดเบียน
รุกรานผู้ใดเลย 
 และ“พลังงานพีชนิยาม”มันก็ไม่ท�า เด็ดขาด มันยังไม่มี 
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“รหัส”น้ีในตัวมัน เพราะมันยังไม่มี“ตัวตน”หรือมันยังไม่ถือตัวถือ
ตนว่าตนใหญ่ตนผยองพองขนจนรุนแรงถึงขีด       
 “สังขาร”ที่เป็นชีวะขั้น“พีชนิยาม”นี้จึงไม่มี“พลังงาน”ที่ท�า
อะไรแปลกแยกออกไปเป็น“อ่ืนอีก”(อปร) จึงยงัไม่มี“อปรโคยาน” ยงั
ไม่เป็นพลังงานท่ีท�าเกินหน้าท่ี หรือเกินรหสัจากกรอบแห่งพลังงาน
ตามรหัสที่จ�ากัดความเป็น“ชีวะ”ขั้นนี้มีกรอบขอบเขตอยู่แค่นี้ 
 จึงเป็นพลังงานท่ีใช้พลังงานอยู่ในกรอบของ“สัญญา” 
และ“สังขาร”เท่านั้น
 “สัญญา”ของ“พีชนิยาม”น้ีคือ ขอบเขต ความสามารถท่ี 

“ก�าหนดรู้”ด้วยสมรรถนะเท่านี้ ยังไม่มีความสามารถยิ่งกว่านี้ที่จะ
ก�าหนดรู้ภาวะที่สูงส่งกว่านี้-ยากกว่านี้ได้
 ยงัไม่มีพลังงานก�าหนดรู้รหสั“อ่ืน”(ปร)-พลังงานท่ีจะท�างาน 

“อื่น”(ปร)เกินกว่านี้
 และไม่มีพลังงาน“รุนแรง-ร้ายกาจ”ท่ีจะท�าการรุกรานหรือ
ท�าร้ายท�าแรง แม้แต่เบียดเบียนแก่พลังงานท้ังท่ีสูงกว่า-ท้ังท่ีต�า่กว่า
ตัวเอง มันจะยังไม่มีพลังงานอย่างนี้
 ซึ่งแตกต่างจาก“จิตนิยาม”ท่ีมี“สัญญา” แตกต่างจาก 
“สัญญา”ของ“พชีนิยาม”อย่างมีนัยส�าคญั คอืจิตนิยามจะมีพลังงาน 

“ละเอียดลึกซึ้งรอบรู้ชาญฉลาด”ท่ีจะรู้และจะท�าการเบียดเบียน 
ท�าการรุกรานหรือท�าร้ายท�าแรงแก่“พลังงานท่ีสูงกว่า”ตัวเองก็ตาม 
ที่ต�่ากว่าตัวเองก็ตาม ได้ ถ้าพลังงานนั้นชั่วหรือเลว
 และ“จิตนิยาม”น้ันมี“สัญญา”ท่ีแตกต่างจาก“สัญญา”ของ 
“พชีนิยาม”อย่างมีนัยส�าคญัประเสริฐยิง่ก็คอื จิตนิยามจะมีพลังงาน 
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“ละเอียดลึกซึ้งรอบรู้ชาญฉลาด”ที่จะท�าการช่วยเหลือ สงเคราะห์ 
เก้ือกูล เสียสละแก่“พลังงานท่ีสูงกว่า”ตัวเองก็ตาม ท่ีต�า่กว่าตัวเอง
ก็ตาม ได้ ถ้าพลังงานนั้นดี เป็นกุศลจิต
 ดังน้ัน “พีชนิยาม”จึงเป็นเผ่าพันธุ์ความเป็น“พลังงาน” 
อยู ่ตามรหัสเดิม ยังไม่มีรหัส“อ่ืน”(ปร)นอกจากรหัสท่ีตนมีอยู ่
และท�ากรรมกิริยาได้เท่าท่ีตนมีรหัส เหมือนหุ่นยนต์แต่ละตัวท่ีมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีตนมีรหสั ยงัไม่มี“อปรโคยาน” เพราะมันไม่มีรหสั
ใดเลยที่จะเป็นพาหะพาให้“พีชนิยาม”หรือชีวะขั้นนี้ ใช้พลังงานท�า
อะไรออกไปเกินกรอบแห่ง“ชีวะ”ที่ตนมีรหัสเท่าที่ตนมี
 จึงเป็นได้แค่“สังขารท่ีไม่มีกรรมครอง-ไม่มีวิบากครอง” 
(อนุปาทินนกสังขาร)

 จนกว่าพลังงานแห่ง“พชีนิยาม”น้ันจะพฒันาก้าวหน้าถึงขดี
เข้าข่าย“จิตนิยาม”
 “พชีนิยาม”จึงไม่สามารถจะมีพลังงานเกินรหสัท่ีตนม ีอะไร
ท่ีเกินกว่า“สัญญา”คอืความจ�าในรหสัท่ีชีวะน้ีมี มันท�าไม่เป็น มันไม่ท�า 
จึงเป็น“พลังงาน”ท่ีมีอัตโนมัติเฉพาะความเป็นชีวะระดับ“พชีนิยาม” 
น้ีแค่น้ัน ยังไม่มีพลังงานดูด(อารมณ์ชอบ,อิฏฐารมณ์)-พลังงานผลัก
(อารมณ์ชงั,อนฏิฐารมณ์)ทีเ่กินกว่ารหัสตนม ีมีแต่พฒันาตนอยู่ในตนเท่านัน้
 แม้จะพบหรือสัมผัสอะไร“อ่ืน”(ปร)เกินกว่ารหัสท่ีตนมีแล้ว
ต้องอยากได้(ตัณหา)เพิ่มขึ้นมาปรุงแต่ง(สังขาร)ใส่ความเป็น“ตน” 
ให้ยิ่งใหญ่จากรหัสที่ตนมีเข้าไปอีก “พีชนิยาม”นี้ยังไม่มีการยึดเกิน
กว่าที่ก�าหนดไว(้สัญญา)นั้น 
 หรือ“พชีนิยาม”มีการยดึว่า น่ีคอื“เรา” ตามรหสั ถ้าส่ิงใดท่ี
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ไม่ใช่เราเข้ามาแตะ-เข้ามาสัมผสัก็จะไม่ชอบใจ แล้วก็มีเจตนาถึงขัน้
ต้องท�าลายหรือท�าร้ายส่ิงน้ัน อันเกินกว่ารหสัท่ีตนมี  “พีชนิยาม”น้ี
ก็ไม่ท�า 
 “พีชนิยาม”จึงป้องกันตัวเองได้น้อยมาก
 แม้แต่การได้เหตุปัจจัยมาใส่ตนให้เป็น“ชีวะ”อยู ่ของ 
“พีชนิยาม”น้ัน มันก็“รู้”แค่ตามรหสัท่ีก�าหนดแล้วก็ท�าในตนเท่าน้ัน 
 จะมีความรู้สึกว่า “หากได้เหตุปัจจัยมาก่อเกิดความเป็นชีวะ
ตามรหัสที่มี”แล้ว มันก็มี“ความรู้สึก”ชอบใจดีใจ เป็นสุข ก็ยังไม่มี 
 แม้แต่“ไม่ได้มาตามรหสัท่ีมีอยู”่แล้วเสียใจ ก็เป็นทุกข์ อย่าง
นี้ก็ไม่มี
 “พีชนิยาม”นี้จึงไม่มีทั้งอารมณ์สุข-ไม่มีทั้งอารมณ์ทุกข์ ยัง
ไม่มี“เวทนา”ฉะนี้แล
 ธาตุสังขารขั้น“พีชนิยาม”น้ีจึงยังไม่ถึงขั้น“วิญญาณ” 
เพราะพลังงานระดับน้ียังไม่มีความเป็น“เวทนา” ไม่รู้สึกหรือไม่มี
อารมณ์ 
 “พีชนิยาม”น้ีจึงไม่มีท้ังความอยากได้มา เกินกว่ารหัส ก็
ไม่มี“กิเลส” ไม่มี“บาป” 
 “พีชนิยาม”จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้“บุญ”มาก�าจัด“บาป”ใดๆ 
 “พีชนิยาม”จึงเป็นภาวะท่ีไม่มี“ทุกข์”(เวทนา)ไม่มี“สุข” 
(เวทนา) ไม่มี“บาป”ไม่มี“บุญ”
 พลังงานขัน้น้ีมันมีแค่“พชีนิยาม”เพราะประสิทธิภาพยงัไม่มี 
“องค์ประกอบของรูปและนาม”(กาย)ถึงขั้นพลังงาน“จิตนิยาม”
 “จิตนิยาม”ต้องมีรูป-มีนาม ครบ“รูปนามขันธ์ ๕”คือ มีทั้ง
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รูป ๑ และมีทั้งนาม ๔ คือ เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ  
 แต่“พชีนิยาม”น้ันมีแค่“รูป ๑ กับนาม ๒”(แค่รูป-สัญญา-สงัขาร 

ไม่มีเวทนา-วิญญาณ) 

 “พีชนิยาม”จึงยังไม่มีความเป็น“กาย”
 จนกว่าพลังงานนั้นจะมี“อาการ”ที่เรียกว่า“เวทนา” “องค์
ประชุม”ของพลังงานกลุ่มน้ีจึงจะเรียก“อาการแห่งชีวะ”น้ันว่า 
“วิญญาณหรือจิต” จึงจะมีคุณสมบัติถึงขั้น“กาย”  
 วิญญาณหรือจิตนั้นต้องมี“เจตสิก ๓” คือ เวทนา-สัญญา-
สังขารและต้องมี“สัมผัส”อยู่กับ“รูปภายนอก”อยู่เสมอด้วย จึงจะ
ชื่อว่า “กาย” หากไม่มี“สัมผัส”ก็ไม่ชื่อว่า“กาย”
 ดังน้ัน “กาย”จึงต้องมี“องค์ประกอบ”ครบคณุภาพดังกล่าว
แล้วจึงจะชื่อว่า “กาย”
 หากไม่มี“ประสาท”เข้าไปเช่ือมและมี“จิตหรือวิญญาณ” 
เข้าไปร่วมท�าหน้าที่เป็น“องค์รวม” ก็ยังไม่เป็น“จิตนิยาม”     
 และในคนมีอาการที่ ๓๓ [ตาวติงสาการหรือโลกดาวดึงส์ ที่คน

ผู้อวิชชาหลงยึด“นามธรรม”(อาการที่ ๓๓)น้ีกัน] อย่างม่ันใจอย่างสนิทใจ
จริงๆ ว่า “อาการ ๓๓”นี้เป็นความจริง-เป็นของจริงที่สุขที่ทุกข์กัน
จริงๆ ไม่เชื่อว่า ไม่จริง เข้าใจไม่ได้ ว่า มันไม่มีจริงได้อย่างไร ก็ใน
เม่ือเรายงั“มีสุข-มีทุกข์”น้ีอยู ่เพราะคราใดมีเหตุปัจจัยประชุมสัมผสั
กันขึ้นเมื่อใด สุขก็มีขึ้นมาให้ตนมีอยู่ ทุกข์ก็มีขึ้นมาให้ตนมีอยู่ ไม่ได้
หายไปจากความ“มีในจิตใจ”เราอย่างถาวรยั่งยืนเลย 
 เพราะยงัไม่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนจนกระท่ังหยัง่เข้าไป
ถึงความจริงว่า “อาการสุข-อาการทุกข์”ในใจตนท่ีเคยมีอยูน้ั่น มันไม่ 
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เท่ียง มันเป็นตัวเหตุท่ีเราหลงว่ามันมีอยูเ่กิดอยูใ่นตัวเราอยู ่ต่างหาก 
 ท้ังๆท่ีมันไม่ได้“สุข”อยู่อย่างน้ันตลอดเวลาเลย มันมีเป็น
คราวๆ มันเปลี่ยนไปเป็นอื่นอยู่เสมอ แต่เราอวิชชาอยู่ คราใดที่มี
เหตุปัจจัยมาประชุมกันครบตามอุปาทานเท่าน้ันต่างหากท่ีมันหลง
ว่าเป็น“สุข” 
 ถ้าภาวะใดท่ียังไม่เคยยินดีจนอุปาทานไว้ มันก็ไม่มีภาวะ 
“สุข”นั้นเกิดที่เราหรอก
 แม้มี“สุข”น้ันขณะใด มันก็ไม่ได้“มีสุข”น้ัน อยู่อย่างน้ัน
ตลอดไปที่ไหน
 เดี๋ยวมันก็มี แล้วเดี๋ยวมันก็ลดลง หรือมากขึ้น และสุดท้าย
ก็หายไป 
 ผู้ท่ีได้ศึกษา และสามารถอ่าน“ความจริง”ท่ีว่าน้ีได้จาก
การปฏิบัติ จนเห็นจริงชัดเจน ว่าเม่ือเราปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจริงๆ
ก็“เห็น”ว่า มันจางลงคลายลง มันลดลงอย่างเห็นได้ “สัมผัสอยู่
โต้งๆ”หลัดๆขณะนั้นจึงชื่อว่า รู้ด้วยปัญญา-ความรู้ของตนแท้ๆ 
 และท่ีสุดในจิตใจของเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเลยว่า แม้จะสัมผสั
กับเหตุภายนอกที่เคยสุขเคยทุกข์นั้น ก็“ไม่มีอาการสุข-ไม่มีอาการ
ทุกข์”(อุทกขมสขุทีเ่ป็นเนกขมัมสติอุเบกขา)น้ันในจิตใจเราอีกแล้ว กระท่ัง
พิสูจน์ได้ว่า ไม่มีเกิดอาการ(หรืออารมณ์)สุขอย่างท่ีเคยสุขหรือทุกข์
อย่างที่เคยทุกข์นั้นในองค์ประชุมของรูปนาม(กาย)ขณะนั้น
 “ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์”(อุเบกขา)ขณะน้ัน อันคือ“องค์
ประชุมของรูปนาม”จึงชื่อว่า“กาย”
 มันมี“กายของสัตว์โอปปาติกะ”ในจิตของเราตายไปจาก 
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“ความรู้สึก”(เวทนา)ส่วนหนึ่ง
 ถ้าผู้ใดท�า“เนกขมัมสิตอุเบกขาเวทนา”ให้เกิดในจิตได้ส�าเร็จ
จริง นี้แลคือ อาการ“ความเป็นนิพพาน”ปรากฏในใจด้วยสามารถ
 อาการท่ีเป็น“สุข”น้ันจะเกิดเป็น“จริง” เป็น“แท้” ก็ต่อเม่ือมี 
“อาการ ๓๒”ท�างานสัมพันธ์กันและเกิด“ความรู้สึก”ในใจว่า เป็น 

“สุข” “ความรู้”ที่รู้ขณะนั้นคือ“ปัญญา”(ไม่ใช่แค่“สัญญา”ที่มีเฉพาะการ

เกิดขณะทีม่แีต่องค์ประชุมของภายใน) เป็นความรู้ท่ีรู้ครบครันท้ังภายนอก
ภายใน เรียกว่ามี“กายสักขี” คือ มี“องค์ประชุมของรูปและนาม
ส�าเร็จอิริยาบถอยู่”โทนโท่ หลัดๆ เป็นสักขีพยาน จึงช่ือว่ารู้ด้วย 
“ปัญญาที่สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย” 
 เพราะถ้าเรียกว่า “กาย” ในความเป็น“กาย”น้ันจะต้อง
มีพลังงานของ“นามธรรม”เก่ียวข้องร่วมด้วยอยู่เสมอ พร้อมท้ัง
สัมผัสอยู่กับ“รูปธรรม”นั้นด้วย จึงจะเป็น“กาย” 
 หากขาดจาก“รูปธรรม”สัมผัสอยู่ด้วย ไม่ชื่อว่า “กาย” ไม่
เป็น“กาย”
 ความรู ้ของปุถุชนคนสามัญทั่วไปที่ ยังอวิชชาอยู ่เท ่านั้น 

ทีเ่ข้าใจว่า“กาย”คือ อาการทีม่แีค่“รูปธรรม”ภายนอกส่วนเดยีวเท่านัน้ 

 แต่...ฟังดีๆ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดๆอีกว่า ถ้าคนใดยังมี 
“อวิชชา”อยู่ ไม่ว่าจะเป็น“บัณฑิต”หรือเป็น“คนโง่”(พาล)ก็ตาม แม้
เขาจะตายคอื“ร่างกายแตก”(กายสัสะ เภทา)ไปแล้ว เขาก็ยงั“มีความ
เป็นกายหรือเข้าถึงกาย”(กายูปโค โหติ)อยู่ ยังไม่หมดส้ินความเป็น 

“กาย”ไปได(้พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๕๙) 

 เม่ือยงัมีกายหรอืยงัเข้าถงึกายอยู ่กย็งัไม่พ้นจากชาติ ชรา 
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มรณะ โสก ปริเทวะ อุปายาส เพราะผู้นั้นยังมี“อุปาทาน” ยังไม่
พ้นอวิชชา
 เมื่อมี ชาติ ชรา มรณะ โสก ปริเทวะ อุปายาส ก็คือ ยังม ี

“ทุกข์” ไม่ว่าเป็นหรือตาย
 ชัดเจนมั้ย..ผู้ยังมีทุกข์คือผู้ยังมี“กาย”
 นัยส�าคัญคือ“กาย”น้ีแลถ้าไม่มีพลังงานของ“นามธรรม” 
เก่ียวข้องร่วมด้วย ภาวะน้ันกไ็ม่ใช่ “กาย”  เม่ือไม่มี“กาย”ก็ไม่มีทุกข์
 ประเด็นน้ี เป็นประเด็นหลักท่ีส�าคัญมาก ถ้าหากผู้ปฏิบัติ
ธรรมของพุทธเข้าใจความเป็น“กาย”น้ี ไม่สัมมาทิฏฐิ โดยไปหลง
ผิดเข้าใจว่า “กาย”คือ รูปร่างภายนอก หรือส่วนของวัตถุธรรม
เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับนามธรรมเลย ไม่เกี่ยวกับจิตกับวิญญาณเลย
 ผู้นั้นย่อม“มิจฉาทิฏฐิ”แน่นอน เมื่อมิจฉาทิฏฐิก็ไม่สามารถ
จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สักกาย”อันเป็น“สังโยชน์ข้อที่ ๑”
 เม่ือผู้ใดมิจฉาทิฏฐิแล้วอย่างน้ี ผู้น้ันจึงไม่สามารถปฏิบัติ
เรียนรู้“กายในกาย”ได้อย่างเป็นสัมมาทิฏฐิ และไม่สามารถปฏิบัติ
เรียนรู้“กายคตาสติ”ให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้แน่ 
 คนผู้นี้ย่อมไม่มีมรรคผลเด็ดขาด 
 ดังน้ัน ผู้มิจฉาทิฏฐิดังกล่าวน้ี เม่ือมาพบพระวจนะของ
พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่า
 “ปุถุชนผู้มิได้สดับ จะพึงเบื่อหน่ายบ้าง คลายก�าหนัดบ้าง 
หลุดพ้นบ้าง ในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต ๔ นี้ ข้อนั้น
เพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิด
ก็ดี การตายก็ดี ของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต ๔ นี้ย่อม
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ปรากฏ ปถุุชนผูมิ้ได้สดับ จึงเบ่ือหน่ายบ้าง คลายก�าหนัดบ้าง หลุดพ้น 
บ้าง ในร่างกายน้ัน แต่ตถาคตเรียกร่างกาย(กายสัส)อันเป็นท่ีประชุม
แห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง
 ปถุุชนผูมิ้ได้สดับ ไม่อาจเบือ่หน่าย คลายก�าหนัด หลุดพ้นใน
จิต เป็นต้นนั้นได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าจิตเป็นต้นนี้ อัน 
ปถุุชนมิได้สดับ รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ยดึถือด้วยทิฏฐิ ว่า น่ันของ
เรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ดังน้ี ตลอดกาลช้านานฉะน้ัน 

 ปุถุชนผู้มิได้สดับ จึงไม่อาจเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด 
หลุดพ้นในจิต เป็นต้นนั้นได้เลย (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐) 

 จากพระวจนะที่ว่า “ตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่
ประชมุแห่งมหาภตูทัง้ ๔ นีว่้า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง” 
นัน้ ย่อมเห็นชดัแล้วว่า กาย(กายัสสะ)น้ันจะเรียกว่าจิต ว่ามโน
ว่าวญิญาณ หรือแม้จิตก็ดี มโนก็ดี วญิญาณก็ดีนัน้ จะเรียกว่า 
“กาย” ก็ต้องมีทั้ง“รูปและนาม” มิได้แยกจากกัน 

 เพราะ“กาย”ท่ีเป็น“ทุกขอาริยสัจ”น้ัน ไม่ใช่หมายเอา 
“ร่างกาย”ภายนอกท่ีบาลีว่า“สรีระ”เท่าน้ัน แต่หมายเอาส่วนท่ีเป็น 

“กาย”ภายในส่วนท่ีเป็น“นาม”ต่างหากท่ีมันเป็นแดนเกิดอาการ 
“ทุกขอาริยสัจ”
 ดังนัน้ การพจิารณา“กายคตาสติ”จึงต้องพจิารณาองค์
ประกอบของ“นามธรรม” แท้ๆ จึงจะสามารถ“รู้ทกุข์-สมุทยั” 
ขาดไม่ได้
 เพราะเหตุนี้เอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า“กาย”นั้น ตถาคต 
เรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วญิญาณบ้าง เพราะ“ทุกขอรยิสัจ”อยูท่ีน่ี่
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 ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ธรรมท้ังสองเหล่าน้ีรวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนา โดยส่วนสอง 
(เทฺว ธัมมา  ทฺวเยน เวทานย เอกสโมสรณา ภวันติ) 

 “องค์ประกอบ”ของภาวะ ๒ หรือของธรรมะทั้ง ๒ นั้น ม ี

“นามธรรม”ประกอบอยู่ด้วย คือมี“เวทนา” ซึ่งเป็นภาวะของชีวะ
ขั้น“จิตนิยาม”แท้ๆ มิใช่“พีชนิยาม”แน่นอน    
 “พีชนิยาม”คือพลังงานและสสารท่ีมี“การปรุงแต่งกัน” 
(สังขาร)ถึงขั้น“พีช”คือ บรรดา“พืช”ท้ังหลาย ท่ีมี“รูป-สัญญา-
สังขาร”แค่น้ัน ไม่มี“เวทนา”คอื อารมณ์หรือความรู้สึก ไม่ทุกข์ ไม่สุข 

ไม่รัก ไม่โกรธ ไม่จองเวรใคร หรือจองเวรอะไร แม้ในปัจจุบันน้ี 

ก็ไม่มี ดังน้ันยิง่ข้ามชาติไปก็ยิง่ไม่มีอะไรจะจองเวร พชืจึงไม่มีบาป-
ไม่มีบุญ ไม่มีกุศล-ไม่มีอกุศล 
 ผู้มี“ธาตุรู้”ขั้นสามารถ“รู้”ในปรมัตถธรรมจริงๆ จึงจะรู้ว่า 
พืชมี“รูป”(สิ่งที่ถูกรู้ได้ด้วยสัมผัส) รู้ว่าที่เป็น“พืช”นั้น เพราะรู้อะไร 
 ในตัวพชืเอง มันก็จะมี“พลังงานชีวะ”ท่ี“รู้”ว่า น่ีคอื ส่ิงท่ีพชื 
ต้องเอามาท�าชีวิตของตนให้ยังอยู่ได้ต่อไปเจริญดี คง“รูป”ของมัน 

ตามรหัสแห่งสรีรพันธ์ุเดิม(DNA)ของ“พลังงานชีวะ”ที่เป็นพืช หรือ 

ของ“พีชนิยาม” 
 เราก�าลังเรียนรู้ลึกเจาะลงไปในความเป็นสรีรพันธ์ุว่า  มัน
มีรายละเอียดในองค์รวมอยู่อย่างไร? แค่ไหน?
 เราก็ได้รู้จักข้อมูลแห่งองค์ประชุมของธรรมชาติชนิดน้ี ว่า
จะจัดมันอยู่ในนิยามของ“ชีวะ”ระดับ“พืช”
 ซึ่งเราจะรู ้ความจริงในข้อมูล ว่า “รหัสแห่งสรีรพันธ์ุ
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ของมัน”(DNA)น้ีมันมีแค่“รูป-สัญญา-สังขาร” ท่ีเป็น“ยีน”(gene)

ท�างานอยู่ในชีวะของพืช แม้จะมี“จีโนม”(genome)คือพลังงานย่อย 

“อ่ืน”(ปร) เกิดในตนก็ยังไม่ถึงขั้นมีคุณภาพพอท่ีจะก้าวพ้นออกไป
เป็น DNA ใหม่ได้ มีแค่“ก�าหนดรู้”เรียกว่า“สัญญา” แล้วพืชเองมัน
ก็ท�า“สังขาร” ชีวติของมันก็อยูใ่น“รูป”ของมันไปเท่าน้ัน และมีเกิด
มีตาย และตายไป ก็ไม่มีจองเวร-จองกรรมอะไรใคร
 DNA(deoxyribonucleic acid) คือ สารที่มีการด�ารงอยู่ ตาม
กรอบของ“รหัสสรรีพนัธุ์ในส่ิงมชีวีติ”(gene) อยูใ่นฐานะของ potential 
energy ที่ศัพท์ภาษาไทยว่า “พลังงานศักยะ” ก็แค่ชีวะระดับ “พืช”
 Gene คือ รหัสสรีรพันธ์ุในส่ิงมีชีวิต ซึ่งอยู่ในฐานะของ 
kinetic energy ที่ศัพท์ภาษาไทยว่า “พลังงานจลนะ” ก็แค่ “พืช”
 “Genome”(จีโนม) คือ ข้อมูลทางสรีรพันธ์ุทั้งหมดที่จ�าเป็น
ใช้ในการสร้างและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิต
ชนิดใดชนิดหนึ่ง จะบอกชั้นแห่งนิยามได้
 “จีโนม”(genome) อยูบ่นดีเอ็นเอ(DNA) ซ่ึงในส่ิงมีชีวติช้ันสูง 
“จีโนม”ก็คือ ชุดของ“ดีเอ็นเอ”ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของ
ทุกๆเซลล์นั่นเอง [nucleus = ส่วนที่เป็นใจกลางของเซลล์,มวลที่มีประจุบวก

ภายในอะตอม ประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอน]

 “จีโนม”(genome)ของส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกัน จะแตกต่างกัน 
และสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดของ“จีโนม”แตกต่างกัน
 “จีโนม”(genome) เทียบได้กับ“แบบพิมพ์เขียว”(blueprint)
ของสิ่งมีชีวิต
 ใน“จีโนม”(genome)ของ มนุษย์ พืช และสัตว์นั้น นอกจาก 
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“ดีเอ็นเอ”(DNA)ในส่วนซึ่งเรียกกันว่า “ยีน”(gene)แล้ว ยังมีส่วน
ของ“ดีเอ็นเอ”ท่ีไม่ใช่“ยีน”อยู่อีก และยังไม่ทราบหน้าที่ท่ีแน่ชัด
ท้ังหมด แต่ในการศึกษา“จีโนม”น้ันต้องศึกษาท้ังหมดท้ังส่วนท่ี
เป็น“ยีน” และไม่ใช่“ยีน”
  ในคนปกติจะมี“จีโนม” ๒ ชุด โดยมาจากทางพ่อ ๑ ชุด 
จากทางแม่ ๑ ชุด
 ใน“ชีวะ”ปกติท้ังของ“พชีนิยาม”และท้ังของ“จิตนิยาม”จึงมี 

“จีโนม”(genome) ๒ ชุด ซึง่มาจากทาง“ปริุสินทรีย์”(จากทางพ่อ) ๑ ชุด 

จากทาง“อิตถินทรีย์”(จากทางแม่) ๑ ชุด
 เพราะน่ีคือภาวะท่ีมันจะมากข้ึนหรือจะน้อยลงจนถึงข้ัน
มีฤทธิ์เป็น“ตัวแปร”ส�าคัญของสภาวธรรมท้ังหลายจนกลายเป็น 
DNA ใหม่ หรือมีรหัสสรีรพันธ์(ุgene)ใหม่เกิดขึ้น
 เปล่ียน“ยีน”หรือเปล่ียน DNA น่ันเองซึ่งวิทยาศาสตร์
ทางโลกสามารถแยก“ยนี”ท่ีเป็น“รหสัเพศแม่”แตกต่างจาก“ยนี”ท่ี
เป็น“รหัสเพศพ่อ”ในความเป็นสัตว์ก็แยกได้  แม้ในความเป็นพืชก็
แยกได้ส�าเร็จ
 แต่วิทยาศาสตร์ทางโลกยอมรับแล้วว่าไม่สามารถทราบ
หน้าท่ีท่ีแน่ชัดท้ังหมดของ“จีโนม”ได้ วทิยาศาสตร์ทางโลกจึงมีความ
รู้“จีโนม”ยังไม่ตลอด ซึ่ง“ความรู้”ของพุทธเป็น“วิชชา”ท่ีสามารถ
ทราบหน้าท่ีท้ังหมดของ“จีโนม”ได้แน่ชัดจาก“องค์ประกอบของรูป
และนาม”ซึง่ก็คอื“กาย”น่ันเอง ด้วย“อาการ-เพศ(ลิงค์)-นิมิต-อุเทศ” 
(พตปฎ. เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐)

 และ“วิชชา”ของพุทธสามารถจัดการ(อภิสังขาร)กับ“จีโนม” 
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จนเกิดเป็น“ตัวแปร” ส�าคญัให้“ยนี”ให้“ดีเอ็นเอ”เปล่ียนเผ่าพนัธุไ์ด้
 ซึง่ต้อง“พ้นอวิชชา” จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“จีโนม” 
ด้วย“อาการ-เพศ(ลงิค์)-นมิติ-อุเทศ” และรู้หน้าท่ีอย่างแน่ชดั เช่น หน้าท่ี
ของ“รูป” อย่างไร? แค่ไหน? หน้าที่ของ“นาม” อย่างไร? แค่ไหน? 
 และ“องค์รวมหรือองค์ประกอบ”ซึ่งก็คือความเป็น“กาย” 
นั่นเอง ทั้งของ“รูป”(รูปกาย) และของ“นาม”(นามกาย) เป็นอย่างไร? 
แค่ไหน? จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“จีโนม”ท่ีเป็น“เพศแม่” 
หรือ“เพศพ่อ”ได้จาก“ภาวรูป ๒” เพราะสามารถอ่าน“อาการ” 
ของ“เพศ”(ลิงคะ)จาก“นิมิต”จาก“อุเทศ”ต่างๆได้ 
 จึงสามารถแยก“ยีน”ท่ีบรรจุอยู ่ใน“นิวเคลียส” (กาย)

ของ“ดีเอ็นเอ”(DNA)ที่ยังเป็น“ชีวิตรูป”(DNA=potential energy ที่จัด

อยู่ในสภาพ static) และที่ยังเป็น“ชีวิตนาม”(Gene =kinetic energy ที่จัด 

อยูใ่นสภาพ dynamic)ซึง่ก็คอื“ชีวติินทรีย์”(พลงังานหรืออาการของความเป็น

ชีวะ=cell)นั่นเอง ได้อย่างรู้จัก(สัมผัส) รู้แจ้ง(ชัดเจน) รู้จริง(รู้ชนิดที่เป็น 

“ปรมัตถสัจจะ” เป็น“ความจริงขั้นสูงสุด”ทีเดียว) 

 “กาย”นี่คือ“นิวเคลียส”(รูปกับนาม)

 “กาย”หรือในท่ีน้ีหมายถึง“นิวเคลียส”น้ี คือ “ปรมัตถสัจจะ” 
(ความจริงขัน้สงูสุดแล้ว) ท่ีเป็น“สัจจะแห่งความเป็นชีวะ”ขัน้“นิวตรอน
คือรูปหรือสูญ”(เพศพ่อ=ไม่มี,น โหติ)และ“โปรตอนคือนามหรือหน่ึง” 
(เพศแม่=มี,โหติ)

 “นาม”คือ ความรู้สึก คือ เวทนา
 ซึ่ง“พุทธวิชชา”น้ัน รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“อาการ” 
ของเวทนา ว่า อาการอย่างไร? แค่ไหน? คือ ชีวะ อย่างไร? เป็น 
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“โปรตอนในเซลล์อยู่ และแค่ไหน? คือ หมดส้ินชีวะหรือไม่มีชีวะ
แล้ว สูญแล้ว หรือเป็น“นิวตรอน”ในเซลล์แล้ว 
 นิวตรอน ก็เป็น“กลาง” หรือ“สูญ”โปรตอน ก็คือ“ยังมี” 
หรือ“หน่ึง” หรืออย่างไร? แค่ไหน? คอื เพศแม่ (อิตถีลงิค์)ท่ีเป็น“ตัวโยนิ” 
(ตัวยังมีที่เกิด) 

 อย่างไร? แค่ไหน? คือ เพศพ่อ(ปุงลิงค์) ที่เป็นผู้ก�าหนดการ
เกิดหรือผู้กระท�าให้เกิด
 ซึ่งสูงสุดสามารถเป็นผู้ไม่กระท�าการเกิดแก่ตนแก่ใครๆ 
ได้เด็ดขาดเป็นที่สุด
 จึงสามารถท�าความเป็น“นปุงสกลิงค์” คือ “สิ้นความไม่มี
เพศ”(ไม่ว่าเพศแม่หรือเพศพ่อ)ในตนได้จริง และจะท�าความเป็นสูญหรือ
เป็นหนึ่ง ตามประสงค์ของตนหรือไม่ ก็ท�าได้อีก  
 น่ันคอื สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงๆไปถึงท่ีสุด ว่า ตนสามารถท�า 
“มโน”ของตนเองให้เป็น“สูญ”หรือเป็น“กลาง”(นิวตรอน)ก็ได้ จะให้
เป็น“หนึ่ง”(โปรตอน)ก็ได้
 เม่ือใด? ขณะไหน“อมตชีวะ”น้ันจะอาศัยความเป็น 

“อาการ”ของ“เพศพ่อ”(ปุงลิงค์) ขณะไหน“อมตชีวะ”น้ันจะอาศัย
ความเป็น“อาการ”ของ“เพศแม่”(อิตถีลิงค์) หรือขณะไหนจะอาศัย
ความเป็น“อาการ”ของ“ความไม่มีเพศ”(นปุงสกลิงค์) ก็เลือกได้ตาม
ประสงค์ เป็นผู้เลือกเพศอาศัยได้เองทั้ง“ไตรลิงค์”(เพศทั้ง ๓)

 จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า“รหัสแห่งกาย”เท่าน้ียัง
เป็น“พชีนิยาม” ต้องมี“จีโนม”ท�าหน้าท่ีถึงขัน้น้ีจึงจะเป็น“จิตนิยาม” 
 ผู้มี“วิชชา”(พ้นอวิชชา)อย่างน้ีจึงจะรู้แจ้งรู้จริง“ข้อมูลทาง
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สรีรพันธ์ุ”(จีโนม)ท้ังหมดรู้แจ้งรู้จริง“เส้นแบ่ง”ความเป็นเผ่าพันธุ์
ของ“ชีวะ”ออกจากกันได้ ด้วย“จีโนม”นี่เอง
 ผู้ยังไม่รู้(อวิชชา) หรือยังมิจฉาทิฏฐิใน“อาการ-เพศ(ลิงค์)- 
นิมิต-อุเทศ”ของ“รูปธรรม”กับ“นามธรรม” โดยเฉพาะยังไม่รู้จัก 
รู้แจ้งรู้จริงใน“อาการ”ของความเป็น“กาย” ที่มีทั้งความเป็น“รูป” 
และเป็น“นาม” 
 โดยเฉพาะ“รูป”และเป็น“นาม”ของ“เวทนา” และ“เวทนา
ในเวทนา”ทั้งหลาย
 จึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“จีโนม”(genome)หรือ
นามธรรมขั้นชีวะนี้ที่ท�าหน้าที่แน่ชัด คือหน้าที่เป็น“เพศแม่”(มาตา) 

และหน้าท่ีเป็น“เพศพ่อ”(ปิตา)ในการแยก“ความเป็นสัตว์โอป 

ปาติกะ”(จิตนิยาม) กับ“ความเป็นพืช”(พีชนิยาม) ซึ่งรู้ได้จากความ
เป็น“จีโนม”อันมีหน้าที่ชัดเจนนี้แล  
 DNA ก็ดี “ยนี”ก็ดี “จีโนม”ก็ดี ท่ีเป็น“จีโนม”ระดับ“พชีนิยาม” 
หรือระดับ“จิตนิยาม”ท่ีพระพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงจึงเป็นความ
ตรัสรู้ของพระองค์ที่ทราบหน้าที่แน่ชัดทั้งหมด ถึงขั้นทรงยืนยันทฤษฎี
ยิ่งใหญ่ได้ว่า “มโนปุพพังคมา  ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา” (ฉ.๒๙๙) 

 ตอนนีธ้รรมะทีเ่ราก�าลังอธบิายกันอยู่ในขณะนี ้มันเป็น 

“พุทธชีวะ”ท่ีเอา“ฟิสิกส์และเคมี”มาผนวกกันเพื่อไขความลับของ 
“อุตุนิยาม”ที่จะกลายเป็น(ภวันติ)“พีชนิยาม” และกลายเป็น 
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“จิตนิยาม” ผู้รู้ก็จะรู้ได้จาก“ปฏิกิริยา”ของ“กรรมนิยามกับ
ธรรมนิยาม”
 จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่านิยาม ๕ ได้แก่ “ความเป็นไป
อันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ ๕ นิยาม”นั้นคือไฉน
 ผู้มี“วิชชา”(พ้นอวิชชา)แบบพุทธจึงจะรู้แจ้งรู้จริง“ข้อมูลใน
พันธุกรรม”(จีโนม)ท้ังหมดรู้แจ้งรู้จริง“เส้นแบ่ง”ความเป็นเผ่าพันธุ์
ของ“ชีวะ”ออกจากกันได้ จาก“จีโนม”นี่เอง 
 “จีโนม”เป็น“ธรรม ๒”ท่ีผู้“อวิชชา”ก็จะไม่รู้ว่า มันคือ 
“นิวตรอน”ท่ีเป็น potential energy อยู่โดยแท้ แต่ส�าหรับผู้มี 
“วิชชา”ก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งความเป็น“ธรรม ๒”นี้ ถึง“อาการ” 
ที่เป็น kinetic energy ได้ 
 ผูย้งัไม่รู้(อวชิชา) หรือยงัมิจฉาทิฏฐิใน“อาการ-เพศ(ลงิค์=ความ

ต่าง)-นิมิต-อุเทศ”ของ“รูปธรรม”กับ“นามธรรม” โดยเฉพาะยังไม่ 
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“อาการ”ของความเป็น“กาย” ท่ีมีท้ังความเป็น 

“รูป”และเป็น“นาม”
 โดยเฉพาะ“รูป”และเป็น“นาม”ของ“เวทนา” และ“เวทนา
ในเวทนา”ทั้งหลาย 
 จึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“จโีนม”(genome)

หรือนามธรรมข้ันชีวะนี้ที่ท�าหน้าที่แน่ชัด คือหน้าที่เป็น 

“เพศแม่”(มาตา) และหน้าที่เป็น“เพศพ่อ”(ปิตา)ในการแยก 
“ความเป็นสตัว์โอปปาตกิะ”(จิตนยิาม) กับ“ความเป็นพชื”(พชีนยิาม)

ซึ่งรู้ได้จากความเป็น“จีโนม”อันมีหน้าที่ชัดเจนนี้แล  

 DNA ก็ดี “ยีน”ก็ดี “จีโนม”ก็ดี ท่ีเป็น“จีโนม”ระดับ 
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“พชีนิยาม” หรือระดับ“จิตนิยาม”ท่ีพระพทุธเจ้าทรงรู้ยิง่เหน็จริงจึง
เป็นความตรัสรู้ของพระองค์ท่ีทราบหน้าท่ีแน่ชัดท้ังหมด ถึงขัน้ทรง
ยนืยนัทฤษฎยีิง่ใหญ่ได้ว่า “มโนปพุพงัคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา” 
 การปฏิบัติธรรมของพุทธจึงสามารถเรียนรู้ไปถึงความ
เป็น“อิตถีเพศ”หรือพลังงาน electron และต้องสามารถถึงขั้นมี 

“การท�าใจในใจ”(มนสกิาร)ของตน จนกระท่ังจัดการ(อภสิงัขาร)ให้ความ
เป็นอิตถีเพศ“กลายเป็น”(ภวนัต)ิปริุสเพศหรือเอกบุรุษ อย่าง“ถูกต้อง
ถ่องแท้”(โยนิโส)ส�าเร็จ(พหุทธา ปิ หุตวา เอโก โหติ)

 น่ันคอื ต้องมี“สัมมาทิฏฐิ”ในข้อท่ี ๗ ได้แก่ ความเป็นเพศแม่ 
(มาตา) และข้อท่ี ๘ ได้แก่ ความเป็นเพศพ่อ(ปิตา) ในความเป็น 

“รูป”และ“นาม”กันจริงๆ จึงจะปฏิบติัธรรม โดยเฉพาะปฏิบติั“มรรค 
อันมีองค์ ๘”ได้ผลจริง(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒ เป็นต้นไป)

 ความเป็น“เพศแม่”(มาตา) “เพศพ่อ”(ปิตา)ในขั้นน้ีเป็น
เร่ือง“อภิธรรมหรือปรมัตถธรรม”กันแล้ว ผูท่ี้ยงัเข้าใจไม่สัมมาทิฏฐิ 
ก็ยากที่จะปฏิบัติธรรมของพุทธบรรลุผลจริงได้
 กระท่ังจัดการท�าความเป็น“อิตถีลิงค์” (เพศแม่)ให้“กลาย
เป็น”(ภวันติ)“ปุงลิงค์”(เพศพ่อ) ได้ส�าเร็จ ไปตามล�าดับ กระทั่งที่สุด 

จัดการท�าความเป็น“ปุงลิงค์” ให้“กลายเป็น”(ภวันติ)“นปุงสกลิงค์” 
(ไม่มีเพศ คือพ่อขั้นพระเจ้า) ก็ถือว่า เป็น“อุตตมโปริส”(อุตตมบุรุษ) ซึ่ง 
“สูงถึงยอดสุด,ความเป็นของสูงสุด”(อุตตมตา)

 ยังมีความสามารถท่ีมีนัยส�าคัญยิ่งไปกว่าน้ัน คือ ผู้เป็น
โพธิสัตว์จะสามารถอนุโลมปฏิโลมเข้าอาศัย“เพศแม่(อิตถีลิงค์)- 
เพศพ่อ(ปุงลิงค์)-ไม่มีเพศ(นปุงสกลิงค์)” ซึ่งคือ สภาวะ ๓ เพศ(ไตรลิงค์) 
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ได้เท่าท่ีโพธิสัตว์แต่ละท่านจะสามารถท�าได้ตามบารมี ก็มีอีกเป็น
ความพิเศษยิ่งๆข้ึนไปท่ีเป็นประโยชน์แก่โลก-แก่“คนอ่ืน”ยิ่งๆขึ้น 
ซึ่ง“พ้นความเป็นประโยชน์‘ตน’ไปแล้ว”(ไม่มีอััตตา=พลังงานอนัตตา)

 ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องศึกษาเรียนรู้“ภาวะรูป ๒” 
(ปรุสิินทรย์ีและอิตถินทรย์ี) อนัม“ีความแตกต่างกนัหรือมเีพศ”(ลิงคะ) 
หรือยังมีความเป็น ๒ ด้วยนัยส�าคัญ คือ ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)

น้ีกันจนสามารถสัมผัสรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ภาวรูป ๒”ด้วยปัญญา
อย่างมี“ของจริงหรือความจริง” จึงจะชื่อว่า ผู้มีมรรคผล
 เช่น เราต้องเรียนให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สัญญา”และ 
“สังขาร”(นี้คือ ธรรม ๒) 

 โดยเฉพาะ“เวทนา” ซึ่งเป็นภาวะท่ีจะต้องมีให้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมเรียนรู้อย่างยิ่ง จึงจะบรรลุธรรมได้ หากไม่มี“เวทนา”หรือ
ไม่มี“ความรู้สึก,อารมณ์”ให้ศึกษาเรียนรู้ ก็หมดสิทธิ์จะรู้แจ้งความ
เป็น“นิโรธ”หรือไม่ใช่นิโรธ
 เพราะ“สัมมานิโรธ”ของพทุธน้ัน ไม่ใช่“นิโรธ”ท่ีเกิดในภวงัค์
หลับตาสะกดจิตจนดับด�ามืด(กิณหะ) แล้วกลายเป็นพรหมลูกฟักกล้ิง
โค่โล่ ไม่มี“ธาตุรู้”ท�างานอยู่ในขณะนั้นเลย
 อย่าไปหลงเอาแต่น่ังหลับตาเข้าไปในภวังค์ แล้วก็ไป“ดับ
เวทนา” กระท่ังเป็นคนไม่มีความรู้สึก เป็นคนไม่สามารถรับรู้อะไรเลย 

แล้วหลงผิดว่านี่คือ ภาวะความเป็น“นิโรธ”ของพุทธ  ทุกวันนี้ก็ยัง
ยึดผิดๆ นี้อยู่ 
 อย่างนั้นมัน“มิจฉาทิฏฐิ” ขอยืนยัน
 “นิโรธ”ท่ีสัมมาทิฏฐิของพุทธน้ัน มันมี“เวทนา”ท่ีเป็น 
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“ธรรมะ ๒”(เทฺว ธมัมา) และสามารถท�าให้เป็น“หนึง่”(เอกัคคตา)อย่างเหน็ๆ
 ไม่ใช่“ความดับอย่างไม่รู้ไม่เห็น” แต่เป็น“ความดับท่ีรู้ๆ
เห็นๆ”อย่าง“แจ้งๆ”(สัจฉิ)

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุรุษมี“ตัณหา”เป็นเพื่อนสอง 
(ตัณหาทุติโย ปุริโส) ท่องเท่ียวไปตลอดกาลยืดยาวนาน 

(พตปฎ. เล่ม ๒๑ ข้อ ๙) มีปรกติอยู่ด้วยเพื่อนสอง(สทุติยวิหารี)

เพราะผู้นั้นยังมีตัณหาเป็นเพื่อนสอง(ตัณหา หิสส ทุติยา)

 ผูส้ามารถ“ดับตัณหา”ให้เป็นผู“้มีปรกติอยูผู่เ้ดียว”(เอกวหิารี) 

“ไม่มีเพือ่นสอง”  เพราะจิตส้ินตัณหาใน“ธรรมะ ๒”น้ันแหละ(ทวฺเยน

เวทนาย เอกสโมสรณา ภวันติ)ได้ส�าเร็จจริง
  ใน“เวทนา”น้ีน่ีเอง(พตปฎ. เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐) อันเป็นแดนท่ีสามารถ
ท�าให้“หลีกออกจากเพื่อนสองหรือหลีกออกจากหมู่ อยู่ผู้เดียว” 
(เอโก วูปกัฏโฐ) ซึ่งก็คือ สามารถอยู่ด้วยความเป็นหนึ่ง(เอโก)หรืออยู่
แต่ผูเ้ดียว(พตปฎ. เล่ม ๑๘ ข้อ ๖๖-๗๐) ก็ปฏิบัติกันในความเป็น“เวทนา” 
รวมลงอยู่ในเวทนา นี่เอง
 ซึ่ง“เวทนา”นี้แหละที่มีความเป็นเวทนา ต่างๆอันต้องรู้จัก
รู้แจ้งรู้จริงว่า อย่างนี้คือเวทนา ๒ อย่างนี้ๆคือเวทนา ๓ อย่างนี้ๆ
เวทนา ๕ อย่างนี้ๆเวทนา ๖ อย่างนี้ๆเวทนา ๑๘ อย่างนี้ๆเวทนาๆ 
๓๖ ถึงท่ีสุดอย่างน้ีๆเวทนา ๑๐๘ ว่า มันคอือะไร? อย่างไร? ในจิตเรา 
และสามารถท�ากับมัน-จัดการกับมันได้ (อภิสังขารหรือมนสิกโรติ) คือ 
ให้มันลดละ จางคลายลง(วิราคะ)กระทั่งที่สุดมัน“ดับ”(นิโรธ) 

 นัน่คือ “จิตนยิาม” อันเป็นพลังงานทางจิตวญิญาณของ
คน ผู้ที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงถึงขั้นที่เรียกว่า“กรรมนิยาม” 
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และ“ธรรมนิยาม” เท่าที่มีปัญญาบารมีจริงพอ จึงจะสามารถ
จัดการกับ“เวทนาในเวทนา”ได้
 ชัดมั้ยว่า “เวทนา”นี้แลที่ส�าคัญสุด ซึ่งเป็น“ตัวการแท้ๆ”ที่
จะต้องเข้าไปจัดการ ให้มี“การท�าใจในใจจนถ่องแท้”(โยนิโสมนสิการ) 

พระพทุธเจ้าตรัสว่า เพราะ“อาศยัเวทนาจึงเกิดตัณหา”(เวทนงั ปฏิจจ 

ตัณหา ; พตปฎ. เล่ม ๑๖ ข้อ ๕๙)

 “พีชนิยาม”มีแต่“สัญญา”และ“สังขาร”จึงไม่มีพลังงาน
ท่ีเป็น“ตัวการ”(คือเวทนา)ส�าคัญในตัวมันท่ีมันเป็นอยู่ จึงไม่มีฤทธ์ิ
ร้ายใดออกไปท�าร้ายท�าลายชีวะอื่น คุณสมบัติของ“พีชนิยาม”ไม่ม ี

“ตัวตน”ถึงขั้นท่ีจะเห็นแก่ตัวมาบ�าเรอ“เวทนา”ของตน DNA 
ของ“พชีนิยาม”จึงไม่มี“นิสัยเสีย”ท่ีเป็นผลร้ายต่อชีวะอ่ืนเกินท่ีมันมี 

ตามประสาชีวะของมัน
 แต่กระนั้นก็ดี พลังงานของ“พีชนิยาม” ที่ท�างานไปก็ไม่ใช่
ว่าจะคงท่ีอยู่เท่าน้ันตลอดกาลทีเดียว ในจ�านวน“จีโนม”(genome)

ของมันก็ยังมีมากมีน้อยไปตามจริง แต่ยังไม่มีพลังงานสะสมท่ีมี
ความเข้มข้นของดีเอ็นเอ(DNA)ในนิวเคลียสของมันจนเป็นพิษภัย
ออกไปรบกวนนอกดีเอ็นเอของมัน 
 “จีโนมในโครโมโซม”หน่ึง “ยนี”หน่ึงและ“ดีเอน็เอ”อีกหน่ึง 
ท้ัง ๓ สภาพน้ีประกอบกับเป็น“อะตอม”ของ“พชีนิยาม”จึงมีฤทธ์ิแรง 
มาก มีได้เต็มที่เหมือนอะตอมทั้งหลายแต่เป็นฤทธิ์แรงที่สุภาพ ไม่
ระรานชีวะอื่นใด  
 “พีชนิยาม”จึงยังไม่เป็นภัยแก่ชีวะอื่น
 เพราะมีแค่“รูป-สัญญา-สังขาร”เท่านั้น
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 จึงเป็น“ชีวะ”ในโลกที่ถือว่า ยังไม่มีโทษ  แต่มีคุณต่อโลก 
ต่อสัตว์ ต่อชีวะอื่น
 พีชนิยามคือ ชีวะที่หมุนวนเป็น“โลก”อยู่ใน“วัฏฏะ”ที่ยังไม่
ถึงขัน้วญิญาณ มีแค่รูป-สัญญา-สังขาร(ไม่มีเวทนา) เป็น“อนุปาทินนก
สังขาร” คือ สังขารที่ไม่มี“กรรม”ครอง หรือสังขารที่ไม่มีวิญญาณ
(ใจ)ทรงไว(้ธรณ)ในนั้น
 ส่วน“โลกชีวะท่ีถึงข้ันวิญญาณ” ท่ีมีรูป,เวทนา,สัญญา, 
สังขารและวญิญาณ ท่ีบาลีว่า “จิตนิยาม”น้ัน ก็มีครบท้ัง“รูปและนาม” 
ครบ“ขันธ์ ๕” ซึ่งมี“เวทนา”และมี“วิญญาณ” นี่เองที่เป็นตัวเลวที่
ร้ายได้สุดๆ และเป็นตัวดีท่ีมีคณุค่าประโยชน์ได้สูงสุดวเิศษยิง่จริงๆ
 เพราะมี“เวทนา”และ“วิญญาณ”น้ีแหละ“ตัวการใหญ่” 
(ตัวการแห่งเหตุที่สร้างนิทานสมุทัยและปัจจัยอยู่ในโลก) ที่ท�าให้“จิตนิยาม” 
ถึงขั้นได้ช่ือว่า “ผู้สร้างโลก-สร้างจักรวาล” หรือ“ผู้ท�าลายโลก-
ท�าลายจักรวาล” 
 มนุษย์ในโลกน้ัน ตกเป็นทาส“เวทนา” อย่างมาก เวทนาท่ีว่าน้ี 

คือ“อาการ”ของจิตที่เรียกว่า “สุข” ซึ่งเป็น“สุข”ที่ปรุงแต่งขึ้นมา
ครอบง�ากันและกัน มันเป็น“สุขเท็จ”แท้ๆ(สุขัลลิกะ)ท่ีหลงเสพ อยู่
เสมอตลอดเวลา
 ผู้“อวิชชา”หลงสนิทว่าเป็น“ความจริง” 
 ซึง่เป็น“อาการต่างๆ ทางจิต” เช่น อาการอร่อย อาการสนกุ 
อาการเพลิดเพลิน อาการชอบใจ อาการตื่นเต้น อาการพอใจ
สารพัด อาการที่หลงยึดว่าอย่างนี้ๆแหละที่จะต้องได้ ต้องเป็น 
ต้องมี ต้องสัมผัส เป็นของชอบ ฯลฯ ถ้าได้สัมผัสกระทบเสียดส ี
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(ปฏิฆสัมผัสโส) ตามรสนิยมดั่งที่ตนยึดไว้นั้นเต็มท่ีก็เรียกว่า 
จุดสดุยอดแห่งอาการทีส่มใจ(climax) มนษุย์จึงเตม็ไปด้วยอาการ 
อะไรบ้าๆบอๆต่างๆที่ยึดถือกันว่า น่าได้ น่ามี น่าเป็นเต็มอนุสัย
 ซึง่เป็นของ“สมมุติ”ขึน้มาแล้วหลงว่าเป็น“สัจจะ”(ความจริง) 

จึงเรียกว่า สมมุติสัจจะ
 ผู ้ศึกษาสัจจะที่เป็น“ปรมัตถ์”รู ้จัก“อาการ”ของ 
“เวทนา”ตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสรู้ จึงสามารถก�าจัดช�าระล้าง 
“สมมุติ”ต่างๆนัน้ออกจากจิตใจได้ส�าเร็จ ก็รู้แจ้งจริงด้วยตนว่า 
“อาการ”ความปราศจากความรู้สึก(เวทนา)“สุขหรือทุกข์” 
นั้นมัน“มีอยู่จริง”(เนกขัมมสิตอุเบกขา)

 เพราะได้ก�าจัดมันออกไปจาก“อาการของเวทนา” 
หมดสิ้นแล้ว มันก็ไม่มี“อาการ”นั้นอยู่ในจิตเรา อยู่ใน“เวทนา” 
ที่เหลืออยู่ของเรากันอีก ผู้นี้ก็ไม่มีภาวะที่เป็น“สุข-ทุกข์”นั้น  

 น้ีคอื ภาวะของนิพพานหรืออนัตตา หรือหลุดพ้นจากภาวะ
ที่มนุษย์ปุถุชนเขามีกัน เรียกว่า “วิมุติ” (เนกขัมมสิตอุเบกขา)
 ทุกวันทุกเวลาทุกนาที คนท่ียังไม่ส้ิน“อวิชชา”ต่างก็ 

“สังขาร”(ปรุงแต่ง)หรือ create สารพัดภาวะขึ้นมามอมเมามนุษย์
ให้ติดยึดมาเร่ือย เพื่อให้คนหลงติด“อยากได้”มาเป็นมามี”ในตน 
ปัจจุบันนี้สิ่งปรุงแต่งที่ครอบง�ามนุษย์จึงมีมากมายจนสุดจะกล่าว
 แล้วประดาคนที่อวิชชาก็ได้แต่หลงสิ่งปรุงแต่งท่ีต่างก็
สรรสร้างกันข้ึนมาไม่หยุดหย่อนนั้นกัน แล้วก็ยึดติด(อุปาทาน) 

ใส่ในอนุสัยเป็น “เวทนา”ที่จะน่าได้ น่าเป็น น่ามี
 “เวทนา”และ“วิญญาณ”จึงเป็น“จีโนม”(genomes)ท่ีเป็น



276 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

พลังงานใน“ดีเอ็นเอ” ซึ่งบรรจุอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์[นิวเคลียส

คือ ส่วนที่เป็นใจกลางของเซลล์, มวลที่มีประจุบวกภายในอะตอม ประกอบด้วย

นิวตรอนและโปรตอน]

 พลังงานหรือชีวิตินทรีย์ของ genome มี ๒ แตกต่างกัน 

(เพศ=ลงิค์)เป็น ๒ เสมอ ท่ีเป็น“ธรรม ๒” ซึง่ผู้ปฏิบติัธรรมพระพทุธเจ้า 
จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ ด้วย“อาการ-ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ” โดย
เฉพาะความเป็น“อาการ”นี่เองที่จะต้อง“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ให้ได้ 
 และสามารถจัดการปรับแต่ง(อภิสังขาร) ความแตกต่างกัน
ตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสรู้ได้ถึงสภาวะของพลังงานทางจิตในตน และ
ท�าท่ีสุดจัดการปรับแต่ง(อภสิงัขาร)ชีวติินทรีย์ของ“เพศ”(ลงิค์) จนหมด
สิ้นความเป็น“เพศ” คือ“ไม่มีเพศหรือเป็นกลาง(neutron)”ได้จริง
 หมายความชัดๆคอื จัดการหยดุหรือดับความเป็น“พลังงาน” 
เราหลงติดยึด แต่มันเป็นอาการหรือพลังงานท่ีเลวร้าย อัน“แตก
ต่างจากพลังงานท่ีดี”น่ันเอง น่ันคอื ธรรม ๒ หรือภาวะ ๒ ท่ีมภีาวะ
แตกต่างกัน ให้ชัดเจนถ่องแท้(โยนโิส) ว่ามันเป็นธรรมดาท่ีมีภาวะ ๒ 
หรือธรรม ๒ ย่อมเป็นธรรมดาที่มันจะต้องแตกต่างกัน อย่าให้เกิด
อารมณ์เกินกว่าเห็นความจริงว่า ความแตกต่างกันมันก็ธรรมดา 
 ต้องจบในใจว่า มันก็ต้องเป็นเช่นน้ันเอง(ตถตา) ถ้ามี“ธรรม ๒” 
ก็ต้อง“มีเพศ”(ต่างกัน) 

 น่ันคอื จัดการปรับแต่งได้ถึงพลังงาน neutron ใน nucleus 
ส�าเร็จ เพราะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพลังงานท่ีเป็น“ธรรม ๒” 
ซึ่งเป็น“พลังงานเวทนา ๒”ใน genome อันเป็นรหัสพันธุกรรม 

ตัวละเอียดใน Chromosomes
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 และเป็นผู้สามารถจัดการกับปริมาณ(มตัตญัญ)ูพลังงานของ 
“ธรรม ๒”คือ nuclear fiiission (พลังงานที่กระจายออกไปเป็นธาตุเบา) 

และพลังงานของ nuclear fusion (พลังงานที่หลอมละลายกันเป็น

ธาตุหนัก) ซึ่งแตกตัวเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่(chain reaction)ออกไปเป็น
พลังงาน nuclear iiifiission กับ nuclear fusion  เม่ือได้รับการกระทบ
สัมผสั(ปฏิฆสมัผสัโส)ให้อยูใ่นสัดส่วนท่ีเป็น“ประโยชน์สูง-ประหยดัสุด” 
ได้ ด้วยความสามารถอย่างแท้จริง ก็จบ 
 ซึ่งถ้าร่วมกันอยู่ หรือถ้าสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ แล้วจะเกิด 

“รส”จากการกระทบสัมผัสเสยีดสกีัน(ปฏฆิสมัผัสโส)นัน้ “รส”ทีว่า่นัน้ 
มันคอืความเยน็-ร้อน-อ่อน-แขง็ อันเป็นธรรมดาท่ีต้องเกิดในความ
รู้สึกตามลักษณะแห่งส่ิงท่ีมีท่ีเป็นน้ันเท่าน้ัน เย็น-ร้อน-อ่อน-แข็ง 
เป็นต้นนี้เท่านั้น ที่เป็นภาวะจริงของ physics
 “อารมณ์สุข-อารมณ์ทุกข์”มันไม่มีจากไหนๆหรอก แต่คนไป
สร้าง“สุข-ทุกข์”ขึน้มาใส่จิตตนให้เป็น“ความรู้สึกหรืออารมณ์เท็จ” 
 ถ้าไป“สมมุติ”ว่า เย็นอย่างนั้นชอบใจ เมื่อได้ เมื่อมี เมื่อ
เป็น แล้วสุข นี่แหละเท็จ 
 ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ก็เกิดในตนอยู ่ยังไม่หมด
ไปจากอนุสัย
 เยน็อย่างน้ีไม่ชอบใจ ถ้าได้ ถ้ามี ถ้าเป็น แล้วทุกข์ “เวทนา” 
นี้แหละ“เท็จ”(อลิกะ) 

 ความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ก็เกิดในตนอยู่  
ยังไม่หมดไปจากอนุสัย  
 หรือร้อนอย่างนี้... 



278 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

 หรืออ่อนอย่างนี้.... 
 หรือแข็งอย่างนี้ ชอบใจ ถ้าได้ ถ้ามี ถ้าเป็น แล้วสุข
 ไม่ชอบใจ ถ้าได้ ถ้ามี ถ้าเป็นแล้วทุกข์
 ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น หรือไม่อยากได้ ไม่อยากมี 

ไม่อยากเป็น ก็ต้องเกิด ต้องมีอยู่ในอนุสัยตนเท่านั้นเอง  
 ผูรู้้แจ้งจริง และท�าได้จริง จนกระท่ังไม่มี“อาการสุข-อาการ
ทุกข์”(เวทนา)เกิดขึน้ในจิตอีกเลยตลอดไป ก็ย่อมไม่มี“อยากได้-อยาก
มี-อยากเป็น” หรือไม่มี“ไม่อยากได้-ไม่อยากมี-ไม่อยากเป็น”กันอีก 
 น้ีคือ “อาการหน่ึงเดียว”ท่ีเป็นอาการรู้แจ้งในภาวะท่ีเรา
สัมผัสอยูน้ั่นเท่าน้ันว่าคอือะไรตามท่ีมันมีอยูจ่ริง “เวทนา”(ความรู้สกึ)

ที่เหลือของเราก็รู้แค่“อาการแท้”ของภาวะนั้น
 หรือแม้เป็น“อาการ ๒”ขององค์ประชุมรูปกับนาม(กาย)ก็
ไม่มีสุขและไม่มีทุกข์แล้ว อย่างสนิทแห่งอาการ(อุเบกขาเวทนา) น่ันเอง  
 ผู้สามารถท�า“ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา)ให้รวมพลังกันกลาย
เป็น“รวมตัวเป็นธรรมหน่ึงเดียว”(เอกสโมสรณา) และท่ีสุดกลาย
เป็นพลังงาน“อุเบกขาเวทนา”ที่มีประสิทธิภาพยิ่ง(เอกัคคตา) ถึง ๕ 
ประเภทคือ “ปริสุทธา(ความสะอาด)-ปริโยทาตา(สะอาดอยู่ได้แม้จะถูก

กระทบกระแทก)-มุทุ(จิตหัวอ่อน)-กัมมัญญา(การงานที่ท�าได้อย่างดีวิเศษ)-
ปภัสรา(สะอาดผ่องใสอยู่เสมอ)ได้ส�าเร็จจริง
 หรือท�าให้“สูญ”ส้ินไปเป็นอ่ืนหมดเลยไม่เหลือ“ตัวตนของ
ภาวะเก่า”นั้นอีกนิรันดร์
 ผู้สามารถควบคุม nuclear ได้ จึงเป็น nuclear reactor 
(อาริยบุคคล) ที่แท้จริง ผู้สามารถใช้งาน“อุเบกขาธาตุ”ที่มีคุณสมบัติ
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อันวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม) ๕ ประการดังกล่าวนั้นท�างานอยู่อย่างมี
คุณค่าอันวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม) ไม่มีโทษ มีแต่คุณ อยู่ในสังคม   
 เพราะมี“ปัญญา”ท่ีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“คณุ”(คณุะ)

ความเป็น“โทษ”(อาทีนวะ)ของภาวะนั้นๆจริง และมี“สติ”ที่ทรงพลัง
อ�านาจยิ่ง(อธิปไตย) จึงรู้ทันภาวะน้ันๆ และมี“ปัญญา”ท่ีทรงพลัง
เหนือภาวะน้ันๆ(อุตตระ)” อย่างมีประสิทธิภาพ“อยู่เหนือ”ได้จริง 
จึงกลายเป็น(ภวันติ)พลังงานท้ังปัญญาท้ังเจโต สามารถควบคุม
พลังงานนั้นได้ส�าเร็จจริง 
 ผู ้จัดการกับ“เวทนา”ได้ส�าเร็จจริง จึงสามารถจัดการ
พลังงานใน isotope ได้ส�าเร็จ
 ผู้ปฏิบัติมีมรรคผล จึงส่ังสมพลังงานเป็น“อินทรีย์ ๕” 
(ศรัทธินทรีย์-วิริยินทรีย์-สตินทรีย์-สมาธินทรีย์-ปัญญินทรีย์) และที่สุดส�าเร็จ
เป็น“ผลธรรม”ถึงขัน้มี“พละ ๕”(ศรัทธาพละ-วริิยพละ-สตพิละ-สมาธพิละ-

ปัญญาพละ) อันเป็นโลกุตรภูมิ
 เพราะ“ขันธ์ ๕”ท่ีเป็น“รูปูปาทานักขันธ-เวทนูปาทานัก
ขันโธ-สัญญูปาทานักขันโธ-สังขารูปาทานักขันโธ-วิญญาณูปาทา 
นักขันโธ”ถูกช�าระล้าง“อุปาทาน”ออกไปส�าเร็จจริงจนกระท่ัง 
“อุปาทาน”หมดสิ้นเกลี้ยงจากจิต
 “รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วญิญาณ” ท่ีเป็น“ขนัธ์ ๕”ของ
ผู้ชื่อว่า อรหันต์ จึงเป็น“ปรมัตถธรรม”ที่เรียนรู้กันอย่างส�าคัญมา
จนจบ ซึ่งละเอียดลึกซึ้ง(นิปุณา)ซับซ้อนยิ่ง
 หากใครยังไม่สัมมาทิฏฐิ หรือแม้จะสัมมาทิฏฐิแต่ปฏิบัติยัง
ไม่สามารถบรรลุผลบ้างแล้วอย่างเพยีงพอ จึงยากมากท่ีจะพดูกันรู้
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เรื่อง แม้รู้ก็เพียงตรรกะ(รู้เหตุผล)เท่านั้น
 ในยุคพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยุคปลายของ ภัทรกัปป์ของ
ศาสนาพุทธแล้ว มนุษย์ท่ีมีพอจะบรรลุพุทธธรรมขั้นโลกุตระน้ัน
เหลือน้อยเต็มที จนพระองค์ปริวิตกว่าถ้าทรงประกาศศาสนาขึ้น
แล้ว จะมิ“เสียของ”หรือ...!? 
 พระพุทธองค์ทรงมีพระปริวิตกปานนั้น 
 แต่ด้วยพระมหาเมตตา-กุรณาอย่างสูงยิ่ง(ดังที่พูดกันด้วย

บคุคลาธษิฐานว่า มสีหมับดพีรหมมาอาราธนาให้ทรงประกาศศาสนาน่ันเอง)  จึงได้ 
ทรงตัดสินพระทัยประกาศความเป็นศาสนาพุทธ
 และพระองค์ต้ังพระทัยสอนคนแค่ให้บรรลุ“อรหัตตภูมิ” 
เท่าน้ัน คอื ทรงสอนแค่“ใบไม้ก�ามือเดียว” ไม่ทรงสอนพสิดารอย่าง
กว้างขวางลึกล�้ามากมายเป็น“ใบไม้ทั้งป่า”
 หมายความว่า พระองค์ทรงสอนเพ่ือสร้างศาสนาให้มี“พระ
อรหนัต์”เท่าน้ัน ไม่เจตนาสอนอย่างกว้างไกลลึกล�า้พสิดารมากมาย
หลากหลายเต็ม“พุทธภูมิ”สัมบูรณ์ 
 ชัดๆก็คือ ทรงสอนให้คนบรรลุกันแค่
“อรหันต์”เป็นหลัก ไม่ได้ต้ังพระทัยท่ีจะทรงสอน“ภูมิรู้ท่ีเป็นพุทธ
ขั้นโพธิสัตว์” อย่างชัดเจนละเอียดไปจนกระทั่งครบ“โพธิสัตวภูมิ” 
ทั้งหลายให้รู้แจ้งกันสัมบูรณ์ทั้ง ๙ ภูมิ
 พระองค์จึงไม่ทรงเสียเวลาพยากรณ์หลายส่ิงหลายอย่าง
ก่อน ให้เนิน่ช้า เช่น พยากรณ์เร่ืองอัตตา เร่ืองโลก เร่ืองชีวะ ฯลฯ ก่อน 

ทรงสอนให้เร่ิมต้นรู้ขัน้ต้นของการปฏิบติั และขัน้กลาง ขัน้ปลาย ท่ีจะ 
บรรลุ“อรหันต์” แล้วพาปฏิบัติให้“ดับอัตตา-ดับโลก” รู้จักรู้แจ้งรู้
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จริงความเป็น“ชีวะ”ให้ได้บรรลุอรหันต์กันเร็วๆ ให้เพียงพอที่จะน�า 
พาพระพุทธศาสนาไปได้ตามเหมาะสมกับยุคปลายสุดท้ายของ 
ภัทรกัปป์นี้เท่านั้น  
 ซึ่งก็ปฏิบัติเพื่อ“ดับอัตตาในตน” เพื่อ“เปล่ียนโลกในตน” 
เพื่อ“ก�าจัดอินทรีย์แห่งชีวะในตน”นั่นแหละ พระองค์จึงมุ่งสอนให้
“สัมมาทิฏฐิ”เป็นเบ้ืองต้นแล้วให้เร่ิมปฏิบัติเพือ่ก�าจัด“อัตตา”ในตน
กันเลย ดับ“โลกที่เป็นโลกียะ”ในตนกันเลย จัดการกับ“ชีวิตินทรีย์
(พลงังานของความมชีีวติ)ของอกุศลจิต”ของตนกันเลย กระท่ังสามารถ
บรรลุธรรมมีสภาวะรองรับเพียงพอ เม่ือมีพื้นฐานพอน้ันแหละ
พระองค์จึงจะพยากรณ์ความเป็น“อัตตา”ก็ดี ความเป็น“โลก”ก็ตาม 
ความเป็น“ชีวะ”ก็ตาม อย่างพิสดารสู่ฟังตามสมควร ไปตามล�าดับ
 พระพุทธสมณโคดมจึงตรัสว่า พระองค์ทรงสอนแค ่

“ใบไม้ก�ามอืเดยีว” ไม่กว้างลกึพิสดารเป็น“ใบไม้ทัง้ป่า” ความรู้ใน 

“ภมูโิพธสิตัว์”จึงไม่ค่อยบริบรูณ์เหมอืนพระสมัมาสมัพทุธเจ้าใน
ยุคต้น-ยุคกลางของภัทรกัปป์
 พระพทุธสมณโคดมจึงมุ่งให้เร่งเร่ิมต้น“ปฏิบติั”กันเป็นหลัก 
ไม่เนิ่นช้าแม้เพราะเพื่อเรียนรู้ปริยัติหลากหลายก่อน
 พทุธศาสนาน้ัน ต้องปฏิบติัไปตามล�าดับขัน้ต้น-ขัน้กลาง-ขัน้
ปลาย จึงจะบรรลุธรรม ซึง่เป็นล�าดับท่ีลาดลุ่ม ลึกเหมือนมหาสมุทร 
ไม่โขลกเขลก อย่างน่ามหัศจรรย์ยิ่ง นี่ก็ส�าคัญมาก ที่ทุกคนจะต้อง 
“ปฏิบัติ”ให้เป็น“ขั้นต้น-ขั้นกลาง-ขั้นปลาย”กันจริงๆ ตามท่ี 

พระวจนะในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙
 จึงจะสามารถ“เหน็”(ปัสสต)ิ ด้วยการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความ



282 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

เป็น“โลก” และความเป็น“อัตตา”อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”แท้จริง แล้วจะ
สามารถเกิด“สติ”เป็น“อธิปไตย”(อ�านาจที่เป็น“ใหญ่”กว่าโลก-กว่าอัตตา 

เป็นคุณลักษณะของอ�านาจโดยธรรม) และเกิด“ปัญญา”เป็น“อุตตระ” 
(ความรู้ทีพ่เิศษ“ยิง่”ทีส่งูกว่า-พเิศษกว่าความรู้ปถุุชนสามญั)ได้จริงตามล�าดับ 
ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัส“มูลสูตร ๑๐”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘) 

ไว้เป็นหลัก  
 “อธิปไตย”หรืออ�านาจท่ีเป็น“ใหญ่”กว่าโลก-กว่าอัตตา 
เป็นคุณลักษณะของ“อ�านาจโดยธรรมคืออ�านาจท่ีเป็นธรรม” 
(ธรรมาธิปไตย)ที่ผู้สัมมาทิฏฐิจริงจะได้จริง และ“อุตตระ”หรือความรู้
ท่ีพเิศษ“ยิง่”ท่ีสูงกว่า-พเิศษกว่าความรู้ปถุุชนสามัญ น้ี ผูสั้มมาทิฏฐิ 
จริงจะได้จริง จึงจะเป็น“ธรรมาธิปไตย”(อ�านาจที่เป็นคุณธรรมพิเศษ 

ซ่ึงเป็นคณุ เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตอิย่างแท้จริง)จากการปฏิบติัธรรม
แบบพทุธซึง่เป็น“คณุวเิศษ”(อุตตริมนุสสธรรม)ท่ีเป็น“คณุสมบติั”เหนือ
สามัญในความเป็น“มนุษย์ชมพทูวปี”ขัน้สูงสุดถึงขัน้อรหนัต์ ซึง่มีได้
เป็นได้ในบุคคลท่ีมี“สูร”(ภาวะหรือกาย) “สติมันโต”(มีสติตื่นเต็มทั้ง 

ภายนอกภายใน) “โลกนี้”ที่นี่เท่านั้น ที่จะบรรลุพรหมจรรย์สู่“ปรโลก” 
(โลกอ่ืน โลกอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากโลกปุถุชน ที่พ้นไปจากโลกปุถุชน)อย่าง 
สัมมาทิฏฐิได(้อิธ พรหมจริยวาโส) 

 “โลกน้ี”ท่ีน่ีเท่าน้ัน ท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุพรหมจรรย์สู ่

“ปรโลก”ได้(อิธ พรหมจริยวาโส) ท่ีอ่ืนทวีปอ่ืนท่ีมนุษย์จะปฏิบัติให้
เป็น“มนุษย์อุตตรกุรุทวีป”สูงสุด ไม่มี 
 และ“สัมมาทิฏฐิ”แท้ท่ีอาตมาว่ามาน้ัน ก็คอื“สัมมาทิฏฐิ ๑๐” 
อันเป็นประธานของการปฏิบติั ซึง่ประกอบด้วย“มรรค ๗ องค์” จึงจะ
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เกิด“สัมมาสมาธ”ิตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ใน“มหาจัตตารีสกสูตร” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๘๑)  

 “โลก ๒”ท่ีมีมากหลากหลายแบบ ดังท่ียกอ้างมาให้ดูกัน
แล้ว  โลก ๓ -โลก ๖ ต่างๆที่กล่าวถึงมาทั้งหลาย และอธิบายเพื่อ
เข้าใจ ไปปฏิบัติได้ มาพอสมควร
 “โลก” คือ “โลกธรรม ๘” นั้นแหละที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย
ในโลกที่ผู้ยังอวิชชาหลงติดยึด และวนเวียนเป็น“โลก” ไม่หยุดวน 

เพราะไม่มี“ธรรมะท่ีเป็นหน่ึง”(เอกกัคคตา) จึงยังมีภาวะ ๒ ท่ีจะมี 

“สังขาร”เป็น“อารมณ์สุข-อารมณ์ทุกข์” หากจะมี“อารมณ์ไม่สุข 

ไม่ทุกข์”(อทุกขมสุข)ก็เป็นแบบ“พักยก”เท่าน้ัน ยังไม่พ้นอวิชชา 
คือ“เคหสิตอุเบกขาเวทนา” 
 ซึง่ยงัไม่ได้ปฏิบติัอย่าง“สัมมาทิฏฐิ”จนกระท่ังเป็น“อารมณ์
ไม่ทุกข์-อารมณ์ไม่สุข”ท่ี“ไม่สุขไม่ทุกข์คอือุเบกขา”แบบส้ินเหตุแห่ง
ทุกข์แห่งสุข(เนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา)สัมบูรณ์แท้จริง ชนิดที่เที่ยงแท้
(นจิจงั)ยัง่ยนื(ธุวงั)ตลอดไป(สสัสตงั) ไม่เปล่ียนแปลงอีก(อวปิริณามธัมมงั)

ไม่มีอะไรหักล้างได(้อสังหิรัง) ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) ตามที่อาตมา
เคยพูดเป็นค�าบาลี ๖ ค�านี้มาบ่อยๆ ซ�้าซากจนน่าเบื่อ
 ดังน้ัน ผูย้งัไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“โลก” ไม่มี“โลกวทูิ” 
(ความรู้แจ้งในความเป็นโลก) ตามทฤษฎอัีนวเิศษพระพทุธเจ้า ก็ยงัไม่หมด 

“โลก”ในตน ยังไม่สิ้นความเป็น“โลก”กระทั่งเป็นผู้ประเสริฐสุดสิ้น
ทุกข์ สิ้นภัยในโลก อยู่เป็นผู้มี“โลกนิโรธ”ได้จริงอย่างสัมมาทิฏฐิ
 ไม่ตกเป็นทาส“โลก”หรือ“โลกีย์”ท่ีมี“ลาภ-ยศ-สรรเสริญ- 
สุขโลกีย์”เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้“หลง”(โมหะ)ผู้“ติดอยู่”(อุปาทาน)
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เขาย่อมเสพ ย่อมแสวงหา ย่อมหวงแหน ย่อมแย่งชิง ย่อมต่อสู้
มาให้ตน จนร้ายจนแรง
 ส่วน“อัตตา”หรือ“ตัวตน”นั้น ก็คือภาวะของ“จิตใจ” 
น่ันแหละเป็น“ตัวตนจริงๆ” ซึ่งจะต้องเรียนรู้“จิต-เจตสิก-
รูป-นพิพาน”ให้ได้จนส�าเรจ็ จาก“รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-
วญิญาณ” อันเป็นอยู่อย่างมีเหตุมีสมุทยัเป็นปัจจัยต่อกันและ
กันที่เกิด“ปฏิจจสมุปบาท”ทั้งสาย อนุโลม-ปฏิโลมกันอยู ่
 มันก็เหมือนสายของ chromosomes   อันเป็น“ธรรม ๒” 
ของ“ชีวะ”ท่ีเรียกว่า เพศชาย กับเพศหญงิ หรือใน chromosomes 
ก็สามารถแยกเป็น ๒ คือ autosome(โครโมโซมในร่างกาย) กับ sex 
chromosome(โครโมโซมเพศ) โดยโครโมโซมจะเป็นการจับคู่กัน 

ของโครโมโซม ๒ ตัว ทีมี่ลักษณะต่างกันคือ โครโมโซม x เป็น
ตัวก�าหนดเพศหญงิ และโครโมโซม y เป็นตัวก�าหนดเพศชาย 
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโครโมโซม x        
 นี่คือ “ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา)ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างกัน และเป็น 

“นามธรรม”ข้ันปรมัตถธรรม พระพุทธเจ้าทรงแยกเป็น“รูป” 
กับ“นาม” “รูป”หมายถึง “ภาวะท่ีถูกรู้”(เป็น object) ส่วน“นาม” 
หมายถึง“ธาตุรู้หรือภาวะท่ีเข้าไปรู้”(เป็น subject) น่ันคอื จะต้องรู้จัก 
“นามรูป”(ภาวะนามธรรมของเราเองที“่ถกูรู้” ซ่ึงจะรู้ได้ด้วยสญัญาหรือปัญญา

ของตนเองนั่นเอง)

 และจะสามารถเรียนได้จาก“นาม ๕”คือ เวทนา-สัญญา-
เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ กับ“รูป ๒๘”คือ มหาภูตรูป ๔ กับ 

อุปาทายรูป ๒๔ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๔) ในตัวเราของเรานี่เอง 
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อันเป็น“ธรรม ๒”หรือเรียกว่า“กาย”(องค์ประกอบของ“รูป”กับ“นาม”)

 เราจึงจะสามารถได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“เซลล์เพศ
หรือกายของชีวะ”ท่ีถูกสร้างข้ึนมาแต่ละ“อัตตา”จะมีโครโมโซมเพศ
คือโครโมโซมที่ต่างกัน(ลิงค์)เพียงชุดเดียว 
 โดยที่เซลล์เผ่าพันธุ์ของเพศชาย(สเปิร์มหรือ kinetic energy) 

จะมี“เซลล์เผ่าพนัธุ”์ ซึง่ชีวติของคนเขาค้นพบว่ามีโครโมโซม ๒ ชนิด 

คือ ๒๒ + x หรือ ๒๒ + y ส่วนชีวิตของสัตว์นั้น สัตว์แต่ละชนิดจะ
แตกต่างกันไปท้ังในความเป็น“รูปธรรม”และ“นามธรรม” ก็ขอผ่าน 

เรามาพูดเฉพาะเรื่องของมนุษย์
 มนุษย์น้ันเซลล์เผ่าพันธุ์ของเพศหญิง(ไข่หรือนิวเคลียสของ

เซลล์)จะมีโครโมโซมได้เพียงชนิดเดียว คือ ๒๒ + x  
 ดังน้ัน โอกาสในการเกิด“ชีวติินทรีย์”ของเพศหญงิ(โครโมโซม 

๔๔ + xx)ก็ดี “ชีวิตินทรีย์”ของเพศชาย(โครโมโซม ๔๔ + xy)ก็ดี จึงเท่า
กันในส่วนที่เป็น xx ทั้ง ๒๒ คู่
 คู่ท่ี ๒๓ เท่าน้ันท่ีต่างกันของเพศชาย เพศหญิง คือเพศ
ชายก็ xy เพศหญิงก็ xx
 ในแบบ“เทวนิยม”ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลง“เวทนาในเวทนา”ได้ หรือผู้ยังไม่รู้(อวิชชา)ความเป็น 

“โลกุตรธรรม” แม้แต่ชาวพุทธท่ียังมิจฉาทิฏฐิอยู่ ก็ไม่สามารถ
จัดการกับ“เวทนา”ให้เป็น“เนกขัมมสิตเวทนา”ได้(ยังไม่สัมมาทิฏฐิ

ใน“เวทนา ๑๐๘”) ไม่สามารถท�า“กายในกาย”ให้เป็น“ธรรมกาย”ได้ 
[การสะกดจิตเข้าไปในจิต มีแต่รูปจิต-อรูปจิต] ไม่สามารถท�า“จิต”เป็น
โลกุตรธรรมได้ แม้แค่ท�า“เนกขัมมสิตเวทนา”ก็ไม่ได้ 
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 ผู้ไม่มี“ธรรมกาย”จึงอย่าอวดโอ่พล่อยๆ 
 ตราบใดท่ีใครยังไม่มีพลังหรืออ�านาจท่ีเหนอืชัน้สามัญ
(พลงังานท่ีเป็นโลกตุรธรรม) คนผูน้ัน้ก็ไม่สามารถท�าพลังงานทีเ่ป็น 

“นิวเคลียสของชีวะ”ในตนที่มีการสัมผัสกระทบกระแทก
(ปฏิฆสัมผัสโส)ให้ภาวะโลกียะนั้นเปล่ียนแปลงไปเป็นภาวะ 
“โลกุตระ”ได้ ก็ไม่เป็นธรรมกาย
 เพราะฉะนั้น จึงขึ้นอยู่กับ kinetic energy ที่เป็นพลังงาน
เข้าท�าปฏิกิริยากับนิวเคลียสของชีวะว่า จะเป็นพลังงานอันมี 

คุณวิเศษที่เป็นพลังงานขั้น“สัตบุรุษ”หรือไม่
 ต้องเป็นพลังงานของ“สัตบุรุษ”จริงจึงจะเข้าไปท�าการ
กระทบสัมผสั(ปฏิฆสมัผสัโส) นิวเคลียสน้ัน จนมีพลังเปล่ียน genomes 
(จีโนมส์)ใน chromosomes ไปจนถึงใน gene ใน DNA ท�าอิตถินทรีย์ 
กลายเป็นปุริสินทรีย์ได้ จาก“ธรรม ๒”กลายเป็น(ภวันติ)“เวทนา
ที่รวมลงเป็นหนึ่ง”[เทฺว ธัมมา ทฺวเยน เวทนาย เอกสโมสรณา ภวันติ] 

 น่ันคอื จากเคหสิตเวทนา(โลกยีธรรม) สุขเวทนา-ทุกขเวทนา
กลายเป็น“เนกขัมมสิตเวทนา”(โลกุตรธรรม) ถึงขั้นเนกขัมมสิต 

อุเบกขาเวทนา หรืออารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ ชนิดที่เป็นพลังงานของ 
“คุณวิเศษอาริยบุคคล”แท้ๆ
 ไม่ใช่แค่“เคหสิตอุเบกขาเวทนา”แน่ๆ
 และการเปล่ียน“เพศ”(ลงิคะ)น้ีย่อมไม่ใช่การกระท�าของหมอ
ที่แปลงเพศให้กะเทย (จบฉบับที่ ๓๐๐) 
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 เราได้อธิบายไปแล้วในฉบับท่ีแล้วว่า ผู้จะท�าประโยชน์ให้
ประชาชน หรือรับใช้ประชาชนกันอย่างเป็นจริงน้ัน ต้องเป็นคน
ท่ีมีพลังงานของ“สัตบุรุษ”จริงจึงจะเข้าไปท�าการกระทบสัมผัส 

(ปฏิฆสัมผัสโส) นิวเคลียสน้ัน จนมีพลังเปล่ียน genomes(จีโนมส์) 

ใน chromosomes ไปจนถึงใน gene ใน DNA ท�าอิตถินทรีย์กลาย
เป็นปุริสินทรีย์ได้ จาก“ธรรม ๒”กลายเป็น(ภวันติ)“เวทนาที่รวมลง
เป็นหนึ่ง”[เทฺว ธัมมา ทฺวเยน เวทนาย เอกสโมสรณา ภวันติ] 

 น่ันคอื จากเคหสิตเวทนา(โลกยีธรรม) สุขเวทนา-ทุกขเวทนา
กลายเป็น“เนกขัมมสิตเวทนา”(โลกุตรธรรม) ถึงขั้นเนกขัมมสิตอุเบก
ขาเวทนา หรืออารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ ชนิดท่ีเป็นพลังงานของ 
“คุณวิเศษอาริยบุคคล”แท้ๆ
 ไม่ใช่แค่“เคหสิตอุเบกขาเวทนา”แน่ๆ
 และการเปล่ียน“เพศ”(ลิงคะ)น้ีย่อมไม่ใช่การกระท�าของ
หมอท่ีแปลงเพศให้กะเทย ซึ่งเป็นการผิดศีลของพุทธ(ที่พระพุทธเจ้า

ทรงตราเป็น“ศีล”ในมหาศีล ข้อ ๗ พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๑๒๐)นั้นเด็ดขาด 
ที่แปลงกะเทยนั่นเดรัจฉานวิชาแปลง“ร่างกาย”ตามใจกิเลส แต่นี่
เปลี่ยน แปลง“จิตใจ”ด้วยคุณธรรมอันสูงส่งวิเศษ
 ซึ่งเป็นการเปล่ียนเพศของ“นามธรรม” ข้ันชีวะทีเดียว 
และเป็นชีวะขั้น“จิตนิยาม”ด้วย ไม่ใช่แค่ขั้น“พีชนิยาม”เท่านั้น
 ขอเน้นนะว่า ทีอ่าตมาก�าลังโยงใยเอาภาษาทางวทิยาศาสตร์ 
มาอธิบายประกอบนี้ เพื่อจะเปิดเผยความจริงอันยิ่งใหญ่ให้รู้กันว่า 
ทฤษฎสัีมพทัธภาพ(relativity)ของโลกน้ัน ความตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า
น้ีแหละท่ีเป็น“ทฤษฎสัีมพทัธภาพ”ท่ีจะตอบสัมพทัธภาพหรือ“ความ
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สืบต่อ”(สันตติ=continuum, relative) ระหว่าง“พลังงาน”(Energy)ที่นัก
วิทยาศาสตร์ทั้งหลายค้นพบได้อย่างครบถ้วน
 ซึ่งเป็น“ความสืบต่อ”ของสรรพสิ่งในด้าน physics แม้แต่
ด้าน biology หรือด้าน psychology ก็ศึกษากันมาสุดแล้ว
 แต่“ความสืบต่อ”ของพลังงาน หรือ“ความสืบต่อ”ของภาวะ
ท่ีมีความเคล่ือนในตนเอง และเคล่ือนเล่ือนสถานะจาก “อุตุนิยาม” 
กลายไปเป็น“พีชนิยาม” และเคล่ือนเล่ือนสถานะจาก“พีชนิยาม” 
กลายไปเป็น“จิตนิยาม”ได้อย่างไร? ตรงไหน? ในภาวะอะไร? 
อย่างละเอียดลึกสุด โดยเฉพาะของพลังงานข้ัน“จิตนิยาม”ใน
ความเป็น“กรรม” และเป ็น“ธรรม” ท่ีพระพุทธเจ ้าตรัสว ่า 
คัมภีรา(ลึกซ้ึงยิ่ง)-ทุททสา(เห็นตามได้ยากยิ่ง)-ทุรนุโพธา(รู้ตามได้ยากยิ่ง)- 
สันตา(สงบพิเศษยิ่ง)-ปณีตา(สุขุมประณีตยิ่ง)-อตักกาวจรา(รู้ไม่ได้ด้วย

ตรรกศาสตร์)-นิปุณา(ละเอียดยิ่ง)-ปัณฑิตเวทนียา(รู้ได้เฉพาะบัณฑิตจริง)

 ความสืบต่อ หรือความต่อเนื่อง นี้ คือ ค�าว่า “สันตติ” ซึ่ง 
ไอน์สไตน(์Albert Einstein) ก็ค้นพบความสืบต่อหรือความต่อเนื่องได้ถึง 
ข้ันspace and time of continuum ซึ่งเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

(relativity)ของโลกอันยิ่งใหญ่ที่คนยุคนี้ค้นพบ และประกาศเปิดเผยแล้ว 
ซ่ึงน�ามาพสิจูน์ใช้งานกนัเป็น“ความจรงิ”ทีช่ดัเจนแล้ว โลกรูก้นักว้างขวาง
 ส่วนของพระพทุธเจ้าน้ันก็เป็นทฤษฎสัีมพทัธภาพ(relativity) 

ของโลกนัยะไม่แตกต่างกันเลย เพียงแต่มีความละเอียดสูงไปถึง
ขั้นนามธรรม ลึกซึ้งถึงระดับจิตวิญญาณท่ีเป็น“ปรมัตถธรรม” 
และเป็นโลกุตรธรรมเข้าขั้นอาริยะที่แท้จริงได้จริง พิสูจน์ได้ตามที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทุกประการ คือ ตาม“สวากขาตธรรม”
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 และพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ“ทฤษฎีสัมพัทธภาพ”(relativity)
นี้ก่อนไอน์สไตน์มานานนับพันๆปี ซึ่ง“ความสืบต่อ”หรือสันตติของ 
พระพุทธเจ้านั้นเป็น“ปฏิสัมพัทธ์”ถึงขั้น“กรรม กับ กาล” คือ karma 
and time of continuum ทีย่ิง่ใหญ่เยีย่งเดยีวกนัแต่เป็นข้ัน“นามธรรม”
 ความรูข้องวทิยาศาสตร์ทางโลกนัน้ค้นพบได้แค่ space 
and time of continuum เป็นแค่“วัตถุธรรม” ซึ่งไม่สามารถ
ไขความลึกที่เป็นความลับขั้น“นามธรรม”ที่เป็น karma 
and time of continuum ให้โลกรู้จักรู้แจ้ง“ความจริง”ได ้

 แต่พระพุทธเจ้าสามารถไขความลึกในความลับให้รู้จัก
รู้แจ้ง“ความจริง”จุดนี้ให้โลกรู้ได้อย่างสัมบูรณ์ และสามารถ
พสิจูน์ได้ด้วยอย่างเป็น สนัทฏิฐโิก(ผูใ้ดปฏิบัติ ผูใ้ดบรรล ุผูน้ัน้ย่อมเหน็

ประจักษ์ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อตามค�าของผู้อื่น) อกาลิโก(เมื่อใดก็บรรลุได้ 

ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจริง ไม่จ�ากัดกาล) เอหิปัสสิโก(ท้าทายต่อการ

พิสูจน์ตรวจสอบ,ใครๆก็มาดูได้มาเห็นได้) โอปนยิโก(เป็นของสูงที่ควรโน้ม

น้อมเอามาให้ได้) ปัจจัตตงั เวทิตพัโพวิญญูหิ(ต้องท�าเองจึงจะได้เสวยผล 

เฉพาะตน ท�าให้กันไม่ได้ เอาจากกันไม่ได้) นี้คือ สวากขาตธรรม 

อันหมายความว่า ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ซึ่งเป็น 

“ความจริง”ที่เชิญพิสูจน์ได้
 นั่นก็คือ พลังงาน หรือความเคล่ือนของทุกภาวะ มี
วิวัฒนาการอย่างไร? ตัดขาด  สันตติ(continuum, relative) 

กันตรงไหน? หรือจะต่อสันตต(ิcontinuum, relative)ตรงไหน? ก็
สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตรงนัน้”(หทยัรปู) โดย“สมัผัส”ภาวะนัน้ๆ 
ชนิดท่ีรู้ได้ด้วย“อาการ”ของ“องค์ประกอบรูปกับนาม”เรียกว่า 
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“กาย” “กาย”เป็น“องค์รวมหรือองค์ประชุม”ที่ผู้ปฏิบัติธรรม
จะต้องมคีวามรู้อย่าง“สมัมาทิฏฐ”ิ และต้อง“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ว่า 
“กาย”นั้นหมายความว่าอย่างไร? คืออะไรกันแท้?
 หากยงั“มิจฉาทิฏฐิ”ในความเป็น“กาย”อยู ่ก็ไม่สามารถจะ 
“รู้จัก”ความเป็น“กาย”ได้แน่นอน ก็ปฏิบัติธรรมไม่สามารถบรรลุ
ธรรมของพุทธได้แน่ๆเด็ดขาด
 ท่ีอาตมายืนยันหนักแน่นกันปานฉะน้ีก็เพราะว่า ผู้ปฏิบัติ
ธรรมของพุทธจะต้อง“พ้นสังโยชน์”ข้อท่ี ๑ ซึ่งมีว่า จะต้อง 
“พ้นสักกายทิฏฐิ” จึงจะสามารถปฏิบติัเข้าสู่“มรรค”ขัน้แรก แล้วจึง 
จะเรียนรู้ปฏิบัติในขั้นต่อไป
 หากข้อแรกน้ี ไม่“พ้นมิจฉาทิฏฐิ” คือ เข้าใจไม่ถูกต้อง
ถ่องแท้ ในค�าว่า“กาย” ซึ่งต้องเรียนรู้ให้ความเข้าใจความหมายใน
ค�าว่า“กาย”ให้เป็น“สัมมาทิฏฐิ”ก่อนอื่น 
 แล้วจึงจะปฏิบัติด้วยการศึกษาหลักใหญ่ท่ีสุดของศาสนา
พุทธ คือ“ไตรสิกขา”
 ซึง่มกีารปฏบัิตไิปตามล�าดบั คือ เร่ิมตัง้แต่สมาทาน“ศีล ๕” 
แล้วจึงจะเพิ่ม“อธิศีล”เป็น“ศีล ๘” แล้วก็“ศีล ๑๐” และสูง
ขึ้นไปอีกตามข้อศีลใน“จุลศีล ๒๖” และ“มัชฌิมศีล ๑๐”เพิ่ม
ขึ้นๆไปตามล�าดับจนครบ 
 การเจริญ“อธิศีล-อธิจิต(ฌานและสมาธิ)-อธิปัญญา”ไปเป็น 

ล�าดับๆ เป็นความวิเศษ ชนิดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เคยมีมาก่อน
ในโลก (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙) พระองค์ทรงยืนยันว่าเป็นความ
มหัศจรรย์กันทีเดียว
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 ซึ่งผู้ปฏิบัติบรรลุแล้วจริงจะรู้ยิ่งได้เองว่า มหัศจรรย์จริง 
และมหัศจรรย์เพราะอะไร อย่างไร ก็จะได้รู้ด้วยตนในตนของตน
 อาตมาขอแวะแทรกย�า้เร่ือง“ศลี-สมาธิ-ปัญญา”เข้ามาตรง
น้ีหน่อย เพื่อเติมประกอบให้เห็นจริงใน“การศึกษาปฏิบัติธรรม” 
ว่าแม้จะได้พูดได้อธิบายกันลึกซ้ึงสูงส่งเข้าไปถึงปรมัตถธรรมสุดยอด 
ปานใด หรือจะใช้ภาษาและทฤษฎีของวิทยาศาสตร์มายืนยันเทียบเคียง
อย่างลึกซึ้งสูงส่งปานใดก็ต้องอยู่ในกรอบของ“ไตรสิกขา”ทั้งสิ้น
 ตรวจดูตนเอง ตาม“จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล”ดูดีๆเถิด 
ท่ีส�าคัญต้องเข้าใจความหมายของ“ศีล”แต่ละข้อแต่ละประเด็นให้
ถ่องแท้ แล้วจะสอบทานตนเองดูได้ ว่าเราเจริญขึ้นถึงขั้นไหนแล้ว 
“อธิศีล”แต่ละข้อแต่ละขั้นจะเป็นเคร่ืองช้ีบ่งให้เรารู้“ความจริง” 
ได้เป็นล�าดับ อย่างมหัศจรรย์จริงๆ
 ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติท่ี“มิจฉาทิฏฐิ” จะไม่สามารถเข้าใจ หรือ
เห็นจริงตามที่อาตมาพูดนี้ได้ เพราะปฏิบัติไม่มีล�าดับ และไม่อยู่ใน 

กฎเกณฑ์ท่ีเป็น“อธิศีลสิกขา-อธิจิตสิกขา-อธิปัญญาสิกขา” ไม ่

ลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเล
 ซึง่“ความลาดลุ่มเหมือนฝ่ังทะเล หรือเหมือนฝ่ังมหาสมุทร” 
น้ี มันมี“สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”ของ“อธิศีลสิกขา-อธิจิตสิกขา- 
อธิปัญญาสิกขา”ที่เป็นนัยส�าคัญยิ่ง 
 น่ันคอื หมุนวนไปมา ซ้าย-ขวา หรือสูง-ต�า่ ได้ด้วย ไม่ใช่ว่า 
หมุนวนอยู่ในระดับเดิม หรือระนาบเดียว มิติเดียวเท่านั้น 
 การหมุนวนน้ันในความจริงมีหมุนวนขึน้สูง หรือหมุนวนลงต�า่ 
น้อยหรือมาก ดีหรือเลว ก็ได้ หรือหมุนวนเป็นแนวระนาบเดียวมิติ
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เดียว หมุนไปวนมาไม่ขึน้-ไม่ลง, ไม่มาก-ไม่น้อย, ไม่สูง-ไม่ต�า่, ไม่ดี- 
ไม่เลวอยู่ในระนาบเดียว-มิติเดียว ตลอดกาล 
 เช่น เข้าใจค�าว่า “อ” แปลว่า “ไม่” แล้วก็ใช้ความหมายของ 
“ไม่”นี้วนไปวนมาอยู่ในระนาบเดียวระนาบเดิม มิติเดียว 
 เป็นต้นว่า บาป-บุญ ก็มีมิติเดียว
 ถ้าไม่เป็นบาป ก็เป็นบุญ กันเลย จะขั้นเดียว อย่างเดียว 
ระดับเดียว บาปน้อยลง ๑ น้อยลง ๒ น้อยลง ๓ ...ฯลฯ ไม่ได้มาก
ขึ้น ๑ มากขึ้น ๒ มากขึ้น ๓ ...ฯลฯ ไม่ได้เลย หรือบาปคือ กิเลส 
บุญคือการช�าระกิเลส เช่น กิเลสมาก ผู้ท�า“บุญ”ก็คือ ผู้ท�าการ
ช�าระกิเลสมากนั้นให้น้อยลงๆๆ เป็นล�าดับ ก็ได้ ที่สุดช�าระกิเลสจน
หมดสิ้นได้ ก็ไม่ต้องมี“บุญ” คือ ไม่ต้องมีการช�าระกิเลสนั้นอีกแล้ว 
กิเลสมันหมดแล้ว มันเกล้ียงแล้ว มันไม่มีให้ช�าระอีกแล้ว ก็ไม่ต้องมี 
“บุญ” “บุญ”คือ“การช�าระกิเลส” หรือเครื่องช�าระกิเลส ก็ไม่ต้อง
ใช้เครื่องช�าระอีกแล้ว ไม่มีการช�าระกิเลสนั้นอีกแล้ว จบ  
 ก็ผู้“สิ้นบุญสิ้นบาป”(ปุญญปาปปริกขีโณ) 

 ค�าว่า “อปุญญ” ใน“อปุญญาภิสังขาร” เป็นต้น ที่หมาย 

ความว่า “อภิสังขาร” คือ ได้ปรับแต่ง หรือจัดการก�าจัดกิเลสออก
ไปจากจิตใจได้หมดส้ินแล้ว ก็เป็นอัน“จบบุญ” หรือเสร็จส้ิน“การ
ท�าบุญ” ไม่ต้องมี“การท�าบุญ”(อปุญญ)กันต่อไปอีกแล้ว
 “อปุญญาภิสังขาร”ค�าน้ี จึงหมายถึงว่า ได้จัดการช�าระ
กิเลสหมดส้ิน ไม่ต้อง“ท�าบญุ” หรือไม่มี“การท�าบญุ”กันอีกส�าหรับผู ้
“จบกิจ”ผูน้ี้ เพราะหมดบาปแล้ว บญุก็ไม่ต้องมีแล้ว ด้วยประการฉะน้ี 

 ผู ้ ท่ียังเข้าใจค�าว่า“บุญ”หรือ“ปุญญ”ยังไม่สัมมาทิฏฐิ  
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หลงไปเข้าใจว่า เป็นส่ิงท่ีจะได้จะมี เหมือนวัตถุ เหมือนสมบัติ 
เหมือนทรัพย์สินเหมือนข้าวเหมือนของ เหมือนคุณงามความดี 

แบบโลกีย์ เหมือน“กุศล”
 น่ัน..ผิด ยังมิจฉาทิฏฐิในความหมายแท้ของค�าว่า“บุญ” 
เพราะค�าว่า“บุญ”นี้เป็น“โลกุตรธรรม” ไม่ใช่“โลกียธรรม” ซึ่งหลง
ผิดกันมานานแสนนานแล้ว
 “บญุ”หรือ“ปญุญ”น้ี คอื เคร่ืองมือใช้ก�าจัดกิเลส ช�าระกิเลส
เท่าน้ัน ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์อ่ืน หรือเป็นเคร่ืองอาศยัชนิด
ใดอื่นเป็นอันขาด 
 “บุญ”คือ เครื่องช�าระกิเลสจากจิตให้สะอาดหมดจด
เท่านั้น กิเลสหมดไปจากจิต เม่ือใด เม่ือนั้นก็ไม่ต้องใช้บุญ 
ไม่ต้องมีบุญ
 หมดบญุ ส้ินบญุ ทิง้บญุได้เลย โดยไม่ถือว่าอกตัญญตู่อ
บุญเลย เพราะ“บุญ”หมดหน้าที่แล้ว หมดกิจที่จะท�าแล้ว จบกิจ 
และ“บุญ”ก็ไม่ใช่“จิตดี-จิตช่ัว”ใดๆ เป็นแค่เคร่ืองมือ หรือแค่ตัวการ
ช�าระกิเลส ไม่ใช่เครื่องอาศัยเป็นสุขเป็นทุกข์แต่อย่างใด ที่จะต้อง 
“มี” ต้อง“ได้” แต่ต้อง“ท�าเป็น” 
 แต่ถ้าถามว่า “บุญ”เป็นภาวะที่ดีไหม?
 “บุญ”นี่แหละ“ดีที่สุด”ที่คนทุกคนควร“ท�าเป็น” เป็นคนสิ่ง
ที่ดีที่สุดที่ควรท�า ไม่มีอะไร“ดี”เท่าเลย แต่ไม่ใช่“ดี”อย่างวัตถุหรือ
แม้แต่“มีนามธรรม-มีอารมณ์”
 เพียงแต่ว่า “บุญ”ไม่ใช่สิ่งที่จะ“ได้” จะ“มี”แบบเป็น“สิ่งที่
จะพอกพูน”มากขึ้น เหมือนกุศล เหมือน“บาป” เหมือนข้าวของ
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 ผูย่ิ้ง“ได้บญุ”ย่ิง“มีบญุ”เป็นผล “บญุ”ในตนก็ลดลงๆๆ 
เหมือน“บาป”ของตนที่เราท�าให้ลดลงๆๆได้ ท�าให้“บาป” 
ในตนหมดสิ้น จนไม่ต้อง“ก�าจัดบาป”กันอีกเป็นที่สุด 

 “บญุ”กเ็ป็นอันหมดหน้าท่ี ไม่ต้องใช้“บญุ” ไม่ต้องมี“บญุ”ใด
ส�าหรับตนกันอีก เป็นผู้“สิ้นบุญสิ้นบาป”(ปุญญปาปปริกขีโณ) 

 ผู้“ท�าบุญ”ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ ก็ท�า“บุญ”ได้ผล เป็นผู้ 
สามารถท�าให้กิเลสออกจากตนหรือตนออกจากกิเลส(เนกขัมมะ) 

ถ้าท�าบุญไม่เป็น ท�าบุญไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีกิเลสออก-กิเลสลด กิเลส
ก็ไม่ออก 
 “บุญ”ไม่ใช่ของควรได้เลย แต่เป็นเคร่ืองมือท่ีต้องใช้เป็น 
ใช้มีผลยิ่งใหญ่ของคน “บุญ”จึงเป็น“ภาวะท่ีคนต้องท�าให้ได้” แต่
ไม่ใช่สิ่งที่ควรได้ ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลย
 “บญุ”เป็นของไม่น่ามีเลย เพราะถ้าใครจะต้อง“มีบญุ” ก็คอื 
ผู้จะต้อง“มีบาป” คนต้องใช้“บุญ”ก�าจัด“บาป”ของตน ผู้ยังต้องม ี

“บุญ” ต้องใช้“บุญ” ก็คือ คนยังมี“กิเลส” 
 คือ ยังเป็นคนที่ไม่ใช่“อรหันต์”
 คนท่ีเป็นอรหันต์ คือ คนไม่ต้องมีบุญคนผู้ใดถ้าไม่มีกิเลส
เกิดในตนอีกแล้ว ก็ไม่ต้องมี“บุญ” มีก็แต่“กุศล”เป็นเครื่องอาศัย 
 คนผู้รู้“บุญ”ถูกต้อง“สัมมาทิฏฐิ”ก็ไม่อยาก“ได้บุญ” 
เพราะถ้า“ได้บุญ”ก็คือยังมี“บาป” ยังมีกิเลส จึงต้องมีเครื่อง
มือช�าระกิเลส “ได้บุญ”ก็คือ “ได้ช�าระกิเลส”  
 ช�าระกิเลสได้ก็เป็น“ส่วนบญุ”(ปญุญภาค) หรือ“ส่วนแห่งบญุ” 
(ปญุญภาคยิา) หมายความว่า ช�าระกิเลสไปได้เป็นส่วนๆ คอื ส่วนบญุ 
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หรือส่วนที่กิเลสถูกช�าระออกไปได้ เป็นส่วนๆ ซึ่งไม่ใช่“ได้อะไรเข้า
มาสะสมในตนยิ่งขึ้นๆ” แต่ที่แท้ถูก“เอาออกไปๆๆ”ต่างหาก
 “บญุ”ใครท�าได้ ก็ก�าจัดกิเลสตนได้ กเิลสกอ็อกไปๆจากใจเรา 
ไม่ใช่ได้อะไรเข้ามา
 บุญไม่ใช่“ได้” บุญมีแต่การ“เอาออก” มีแต่“ความไม่มี” 
เข้ามาให้ตน
 “ได้บุญ”จึงคือการเอาออก ที่สุด“ไม่มี”
 “บญุ”จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีจะแบ่งแจกกันได้ บญุไม่มีอะไรจะแบ่งแจก 

มีแต่การเอาออก หรือเอาบาปออก ท�าให้บาปลดลง หรือ
ท�าให้“บาป”ไม่มีในจิต ไม่มี“บาป”เกิดในจิตอีก  
 ใครไม่มี“บาป”แล้ว ก็ไม่ต้องมี“บุญ”
 ผู้รู้ความจริงถูกต้องจึงไม่อยาก“มีบุญ”
 ใครเอา“บญุ”มาหลอกว่าเป็น“วมิานสวรรค์” เป็นอะไรท่ีจะ
ได้ในภายภาคหน้า จึงเป็นการโกหก ไม่มี“บุญ”อยู่ในภายภาคหน้า 
อยู่ในภพข้างหน้า อยู่ในโลกหน้า
 “บุญ”มีแต่ในขณะปัจจุบัน คือ การก�าจัดกิเลสที่ก�าลังเกิด
ในปัจจุบัน 
 “นอกปัจจุบัน”ไม่มี“บุญ” 
 “นอกปัจจุบัน” มี“บุญ”ไม่ได้ 
 “บญุ”มใีนโลกนีเ้ท่านัน้ ท�าให้เกิด“บญุ”ได้ในโลกนีเ้ท่านัน้ 
โลกหน้าโลกไหนที่ยังไม่ใช่ปัจจุบันไม่มี“บุญ” ไม่มี“วิมานบุญ” 
ท�าในโลกปัจจุบันนี้เท่านั้นท่ีจะท�า“บุญ”ได้ ที่จะประพฤติก�าจัด
กิเลสได้ เลยปัจจุบันไปไม่มีโลกไหนละกิเลสได้ มีได้ก็“โลกนี้” 
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เท่านั้น [อิธ พรหมจริยวาส] โลกอื่นใด ไม่มี
 โลกหน้าไหนๆก็ไม่มี“บุญ”เป็นวิมาน
 “บุญมาก-บุญใหญ่”ในโลกหน้า คือ ความหลอกลวงแท้ๆ 
สดๆ เหลวไหลทั้งสิ้น
 “บุญ”ไม่มีในความเป็น“ภพ”เป็น“ชาติ”
 ผู้ที่เอา“บุญ”มาขาย ให้“เอาเงิน-เอาทรัพย์สิน”มาบริจาค 
มาท�าทาน แล้วจะได้“บญุ” มาหลอกว่าเป็น“วมิานบญุ”มีในโลกหน้า 
คือ คนขี้หลอก หรือคนโง่ คนไม่รู้ทั้งสิ้น ไม่ใช่คนมีปัญญา ถ้ารู้ก็จะ
ไม่โกหก ผู้โกหกก็อย่าคบ อย่าหลงลมปาก ...เท็จแท้ๆ   
 “บุญ”มีค�าอธิบายเป็นภาษาบาลีสั้นๆว่า “สันตานัง 
ปุนาติวิโสเธติ” ซึ่งหมายความว่า “การช�าระกิเลสออกจากจิต
สนัดานให้สะอาดหมดจด” (พจนานุกรมบาลไีทยองักฤษ ฉบับภมูพิโลภกิขุ 

เล่ม ๕ หน้า ๒๔๑๖) “บุญ”มีแต่หน้าที่
 “บญุ”ไม่เหมือนค�าว่า “กุศล” เพราะ“กุศล”หมายถึง คณุงาม 

ความดีท้ังหลายท้ังปวง ท่ีคนต้องมี ต้องได้ แม้แต่อรหนัต์แล้ว ก็ต้อง 
อาศัย“กุศล”ในการมีชีวิต เพราะเป็น“ความมี”คือ พระเจ้า คือ 
ความดีไม่มีด่างพร้อย จึงต้อง“มี”ให้ได้เสมอตลอดกาล คนต้องมี 

“พระเจ้า” คนไม่มี“พระเจ้า”คือคนไม่ดี
 “มี”พระเจ้า คือในจิตใจ“ไม่มีมาร-ผี”
 คนทุกคน ควรเป็นคนมีพระเจ้า
 ท่ี“ไม่ควรมี”คอื “มาร” คอื ซาตาน คอื ผี คือ ความช่ัว คอื กิเลส 

คือ ความไม่ดี
 จึงต้องเพียรเรียนรู้“ตัวมาร”ในตน ตัวผี-ตัวความช่ัว-ตัว
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กิเลส-ตัวความไม่ดี ในใจตน ต้องเพียรเรียนรู้“ความไม่ดี”ของตน
 น่ันก็คือ “บาป”น่ันเองท่ีจะต้องรู้จักมันในตนเองให้ได้ ไม่
เช่นนั้น ก็เอาตัวมันออกไม่ถูกตัวของมัน “บาป”ตัวแท้คือ “กิเลส” 
 ดังน้ัน “บาป”ตัวจริงจะเกิดในขณะมีการกระทบสัมผสั แล้ว
มันเกิดขึ้นในใจเราจริงๆ มี“อาการ”ให้เราอ่านรู้ได้จริงๆ
 แล้วก�าจัดมันให้หมด“อาการ”ชนิดท่ีไม่มี“อาการ”น้ันเกิดอีก
ถาวรยัง่ยนืตลอดกาล ไม่เปล่ียนแปลง ไม่มีอะไรหกัล้างได้ ไม่ก�าเริบ 

 ดังนั้น ถ้าใครไม่อยากเรียนรู้“อาการ”ของกิเลสในตน มัน
ก็อยู่กับเราแพร่พันธุ์ ขยายพันธุ์กิเลสมากมายใหญ่โตต่อไปทับทวี
ในตัวเรา ไม่รู้จักจบสิ้น ไม่มีที่สิ้นสุดด้วย
 แต่ถ้าหากผูใ้ดเร่ิมต้นและต้ังใจเรียนรู้“อาการ”ของ“กิเลส” 
ในตนได้ “อาการ”ของ“กิเลส”นี้แหละคือ“อกุศลจิต” ที่เราจะต้อง
ก�าจัดออกไปตามล�าดับ ก็มีหวังหมดได้จริง บรรลุนิพพานแน่
 การเรียนรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนเราให้ปฏิบัติธรรมขณะมี 
“สัมผัส”เป็นปัจจัย จะสามารถรู้จักรู ้แจ้งรู ้จริง“เหตุ” (สมุทัย) 

อันคือ“กิเลส-ตัณหา”ให้เราก�าจัดได้จริง จึงจะเกิด“สัมมาสมาธิ” 
(พตปฎ. เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ “มูลสูตร”)

 ปุถุชนคือ คน“ไม่รู้”(อวิชชา)ก็คือ ไม่รู้เร่ืองน้ีเอง คือ ไม่รู้
การก�าจัดกิเลสออกจากจิตใจตนอย่างสัมมาทิฏฐิ แม้ใครคนใดจะม ี

“ความฉลาด”อ่ืนๆนอกจากเร่ืองน้ี มากมายเป็นอัจฉริยะปานไหน
ก็ตามแต่ถ้า“ไม่รู้จักกเิลส”อย่าง“สัมผสั”มันจริง และก�าจัดมันได้จริง
ชนิดที่เรา“เห็น”(ปัสสติ)จริงๆ แจ้งๆ โต้งๆ หลัดๆ(สัจฉิ) ด้วย“ความรู้
ยิ่งเห็นจริง”ที่ภาษาของพุทธเรียกว่า “วิปัสสนาญาณ” 
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 “วิปัสสนาญาณ”เป็น“วิชชา”ข้อที่ ๑ ใน“วิชชา ๘” ซึ่งเป็น 

“ความรู้”ที่“รู้ยิ่งเห็นจริง”ใน“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน” 
 จิต-เจตสิก เป็น“นามธาตุหรือนามธรรม” นักปฏิบติัธรรมจะ
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“นามรูป”ก็ต้องเรียนรู้จาก“นาม ๕” และ“รูป ๒๘” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๔)

 “นาม ๕”ได้แก่ เวทนา-สัญญา-เจตนา-ผสัสะ-มนสิการ และ
ยังจะมีละเอียดแยกย่อยออกไปอีก เป็น“จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ อย่าง
พิสดาร -เจตสิก ๕๒” 
 และ“รูป ๒๘”ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ -ปสาทรูป ๕ -โคจรรูป ๕ - 
ภาวรูป ๒ -หทัยรูป ๑ -ชีวิตรูป ๑ -อาหารรูป ๑- ปริจจเฉทรูป ๑ -
วิญญัติรูป ๒ -วิการรูป ๕ -ลักษณรูป ๔ (พระไตรปิฎก เล่ม ๓๔ ข้อ ๕๐๔)   

 “จิต” ก็คอื พลังงานในความเป็นชีวติระดับ“จิตนิยาม”หรือ
พลังงานท่ีมี“แรงเคล่ือนเป็นอัตโนมัติของตนในความเป็นชีวะ” 
ยนืยนัความเป็น“ชีวติ”ของความเป็นสัตว์ ซึง่ท่านแยกไว้ให้ศกึษาว่า
มี“๘๙ หรือ ๑๒๑ ลักษณะอย่างพิสดาร” เป็นต้น นั่นเอง 
 “เจตสิก” คอื อาการของจิตอีกทีหน่ึงท่ีแจก“อาการ”ละเอียด
แยกย่อยออกไปของจิต เป็น“เจตสิก ๕๒ ลักษณะ” ดังกล่าวมา
 “จิต”หรือ“เจตสิก”เป็นภาวะ“ธาตุรู้”ท่ีมี“อาการ”ของ 
“ความรู้”ในตนเองของตนเอง เช่น เป็น“ความรู้สึกหรืออารมณ์” 
เรียกว่า “เวทนา” เป็น“การจ�าไว้หรือการก�าหนดรู้ได้”เรียกว่า 
“สัญญา” เป็น“การปรุงแต่งของรูปของนามหรือการจัดการของรูป
ของนาม”เรียกว่า“สังขาร”เป็น“ธาตุรู้องค์รวมท่ีมีสังขารหรือนาม
รูปเป็นปัจจัย”จึงก่อให้เกิด“วิญญาณ” ตามหลัก“ปฏิจจสมุปบาท” 
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 ดังนั้น การจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วิญญาณ”จึงต้องม ี

“สัมผัส”เป็นปัจจัย หรือเป็น“เหตุเกิด”(สมทุยั)ตามหลัก“มูลสูตร ๑๐” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘)  

 ผู้ใด“เห็น”(ปัสสติ)“วิญญาณ”จากการสัมผัสกันของรูปกับ
นาม(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๖๑) อ่าน“อาการ”ของจิตตนเองออกว่า  
“กาย” (องค์ประชุมของรูปกับนาม)มีภาวะอย่างน้ีๆ “กาย”น้ีก็คือ 
“วิญญาณ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐) เช่น จักษุวิญญาณ(เกิดจาก

การสัมผัสกันของตากับรูป) -โสตวิญญาณ(เกิดจากการสัมผัสกันของหูกับเสียง) 

-ฆานวญิญาณ(เกิดจากการสมัผสักันของจมูกกับกลิน่)-ชวิหาวญิญาณ(เกิดจาก

การสมัผัสกันของลิน้กับรส)-กายวญิญาณ(เกิดจากการสมัผสักันของส่วนภายนอก

กับโผฏฐัพพะ)-มโนวิญญาณ(เกิดจากการสัมผัสกันของจิตภายในกับธรรม)” 
 ซึง่จะสามารถแยกได้ว่าน้ีคอื “รูปกาย” น้ีคอื “นามกาย” ก็
ต้องอ่านจาก“อาการ-ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ” (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐) 

 ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ท้ังความเป็น“รูปกาย” 
ท้ังความเป็น“นามกาย” ว่า มีความแตกต่างกัน(ลงิคะ)อย่างไร แม้แต่
ใน“รูปกาย”เองก็ยังมี“รูปกาย”ต่างๆ หรือใน“นามกาย”เองก็ยังมี 

“นามกาย”ต่างๆ(ลิงคะ)ที่มี“อาการ” มี“นิมิต”ที่แตกต่างกัน
 ๑) จาก“อาการ” ซึ่งหมายถึง กิริยาหรือความไหวเคลื่อน
ของรูปนั้นนามนั้น
 ๒) จาก“ลิงคะ”(เพศ) ก็หมายถึง ความแตกต่างกันไม่ว่าของรูป 
หรือของนาม
 ๓) จาก“นิมิต” หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีผู้ปฏิบัติสามารถ
ก�าหนดรู้รูปนั้นนามนั้น
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 ๔) จาก“อุเทศ” หมายถึง ค�าอธิบายจากข้อธรรมทั้งหลาย
ของผู้รู้ที่สัมมาทิฏฐิ
 เม่ือผู้ปฏิบัติรู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้วผู้น้ัน จึงจะ“บัญญัติ”(การ

เรียกชื่อ,ชื่อที่ตั้งขึ้น)ได้ว่า ภาวะนั้น ภาวะนี้คืออะไร เป็นอย่างไร
 ซึ่งต้องรู้จักรู้แจ้งท้ังใน“รูป”ท้ังใน“นาม” ขาด“รูป”ก็ไม่ได้ 
ขาด“นาม”ก็ไม่ได้ จึงเรียกว่า “ธรรม ๒” แม้“ภาวะที่“ถูกรู้”นั้นจะ
เป็น“นามธรรมหรือนามธาตุ” ก็ภาวะ“ท่ีถูกรู้”น้ันแหละ คอื “กาย”ท่ี
เรียกว่า“นามกาย”   
 จากพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้
ชัดเจนว่า “ดูกรอานนท์ ธรรมทั้งสองเหล่านี(้เทฺว ธัมมา) รวมเป็นอัน
เดียวกันกับเวทนา โดยส่วนสอง(ทฺวเยน เวทนาย เอกสโมสรณา ภวันติ) 

ด้วยประการดังนี้แล ฯ 
 ก็ค�าน้ีว่า เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา เรากล่าว
อธิบายดังต่อไปนี้ 
 ดูกรอานนท์ เธอพงึทราบความข้อน้ีโดยปริยายแม้น้ี เหมือน
ที่เราได้กล่าวไว้ว่า
 เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา
 ดูกรอานนท์ ก็ถ้าผัสสะมิได้มีแก่ใครๆ ในภพไหนๆ ท่ัวไป
ทุกแห่งหน คือจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กาย
สัมผัส มโนสัมผัส (คือ“สัมผัสทั้ง ๖”ไม่มีเลย) 

 เมื่อไม่มีผัสสะโดยประการทั้งปวง
 เพราะดับผัสสะเสียได้ เวทนาจะพึงปรากฏได้บ้างไหม ฯ
 ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า ฯ
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 เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท์ เหตุ นิทาน สมุทัย ปัจจัยแห่ง
เวทนา ก็คือ ผัสสะ นั่นเอง ฯ
 ก็ค�าน้ีว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะ เรากล่าว
อธิบายดังต่อไปนี้ _
 ดูกรอานนท์ เธอพงึทราบความข้อน้ีโดยปริยายแม้น้ี เหมือน
ที่เราได้กล่าวไว้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะ 
 ดูกรอานนท์ การบญัญติันามกาย  ต้องพร้อมด้วยอาการ เพศ 
(ลงิคะ) นิมิต อุเทศ เม่ืออาการ ลิงคะ(เพศ) นิมิต และอุเทศน้ันๆไม่มี การ 
สัมผสัเพยีงแต่ช่ือ(อธิวจนสมัผัสโส)ในรูปกายจะพงึปรากฏได้บ้างไหม ฯ
 ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า ฯ
 ดูกรอานนท์ การบญัญติัรูปกาย ต้องพร้อมด้วยอาการ เพศ 
นิมิต อุเทศเมื่ออาการเพศ นิมิต อุเทศนั้นๆไม่มี การสัมผัสโดยการ 
กระทบ(ปฏิฆสัมผัสโส) จะพึงปรากฏในนามกายได้บ้างไหม 
 ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า ฯ
 ดูกรอานนท์ การบญัญติันามกายก็ดี รูปกายก็ดี ต้องพร้อม
ด้วยอาการ เพศ(ลิงคะ) นิมิต อุเทศ 
 เม่ืออาการ เพศ นิมิต อุเทศน้ันๆ ไม่มี การสัมผัสเพียง
แต่ชื่อ(อธิวจนสัมผัสโส)ก็ดี การสัมผัสโดยการกระทบ(ปฏิฆสัมผัสโส)ก็ดี 
จะพึงปรากฏได้บ้างไหม ฯ
 ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า ฯ
 ดูกรอานนท์ การบญัญติันามรูปต้องพร้อมด้วยอาการ เพศ 
นิมิต อุเทศ เมื่ออาการ เพศ นิมิต อุเทศนั้นๆ ไม่มี ผัสสะจะพึง
ปรากฏได้บ้างไหม ฯ



302 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?

 ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า ฯ 
 เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท์ เหตุ นิทาน สมุทัย ปัจจัยแห่ง
ผัสสะ ก็คือนามรูป นั่นเอง ฯ”
 เหตุ และ สมุทัย เป็น“ธรรม ๒” และต่อเนื่องด้วยปัจจัยท�าให้
เกิด“นทิาน”หรือเกิดเร่ืองราว เกิดนยิายชวิีตเต็มโลก เพราะ“ธรรม ๒”ฉนัใด 
 ก็ฉันเดียวกันกับ“สสาร กับ พลังงาน” ท่ีเป็น“ธรรม ๒” 
ของธรรมชาติในมหาจักรวาล(เอกภพ) ท่ีไอน์สไตน์ ค้นพบความ
สัมผัสสัมพนัธ์เกิดเป็น“ทฤษฎสัีมพทัธภาพ” รู้จักรู้แจ้งรู้จริง space 
and time of continuum ส่วนพระพุทธเจ้าก็“ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพ”เยี่ยงเดียวกัน แต่เป็นเร่ืองของ“จิตนิยาม” ซึ่งเป็น“สสาร 
กับ พลังงาน”และเป็น“พลังงาน”ระดับชีวะในความเป็นสัตว์ทีเดียว 
ที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง karma and time of continuum 
 ท่ีส�าคัญยิ่งของพุทธน้ันคือ สามารถท�าธรรมชาติแห่ง 
“ธรรม ๒”ให้เป็น“ธรรมเดียว”(เอกธรรม คือ เอกสโมสรณา เป็นต้น หรือ

เอกัคคตาแบบสัมมาฌาน-สัมมาสมาธิ) และหรือท�าให้เป็น“ธรรมสูญ” 
(สุญญตธรรม)ได้อย่างเป็นจริงอีกด้วย      
 ค�าว่า “ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา)นี้แหละ ที่คือ “กาย”ที ่
นักปฏิบัติธรรมทุกคนจะต้องเรียนรู้ศึกษาเป็นส�าคัญ หากเข้าใจ 
ความเป็น“กาย” ไม่สัมมาทิฏฐิ ก็ไม่มีทางบรรลุธรรมที่เป็น 

“โลกุตระ”ของพุทธเด็ดขาด 

 และ“ธรรม ๒”นี้เอง ที่พระพุทธเจ้าสรุปจุดที่จะต้องศึกษา
หานิพพานกันไว้ให้อย่างชัดที่สุดแล้ว คือ พระองค์ตรัสว่า 
 “ธรรม ๒” น้ีแหละ “รวมเป็นหน่ึงในเวทนา” (เทวฺ ธัมมา  ทวฺเยน 
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เวทนาย เอกสโมสรณา ภวันติ) หรือท่ีท่านแปลกันในพระไตรปิฎก ว่า 
“รวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนา” ซึ่งความว่า“รวมเป็นอันเดียวกัน
กับเวทนา”(เวทนาย เอกสโมสรณา)ก็ดี “มีเวทนาเป็นท่ีประชุมลง” 
(เวทนาสโมสรณา)ก็ดี มีความหมายเดียวกันแท้ 
 ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ชัดเจนว่า “มีเวทนา เป็นท่ี
ประชุมลง” เช่น ใน“มูลสูตร ๑๐”ก็มีว่า “มีเวทนาเป็นที่ประชุมลง” 
(พตปฎ. เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๘๙) หรือใน“สมิทธิสูตร” พระสารีบุตรก็ยืนยัน
ไว้อีกว่า “มีเวทนาเป็นที่ประชุมลง”(พตปฎ. เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๑๘) และใน 

พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ กม็ยีนืยนั“มูลสูตร ๑๐”ชัดๆตรงกนัอยูอ่กี
 อ่านค�าตรัสของพระพุทธเจ้าซ�้าดูอีกที
 เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา
 ดูกรอานนท์ ก็ถ้าผัสสะมิได้มีแก่ใครๆ ในภพไหนๆ ท่ัวไป
ทุกแห่งหน คือจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กาย
สัมผัส มโนสัมผัส(ไม่มีสัมผัสทั้งภายนอก-ภายใน) 

 เมื่อไม่มผีัสสะโดยประการทั้งปวง
 เพราะดับผัสสะเสียได ้เวทนาจะพึงปรากฏได้บ้างไหม ฯ
 ก็ย่อม“มีเวทนาใดๆไม่ได้” ใช่มั้ย?
 แต่ค�าว่า “ดับผสัสะเสียได้”ในท่ีน้ี น่ีแหละเป็น“นัยส�าคญั”ท่ี
จะต้องชัดเจนให้ดี ว่า “ผัสสะ”ที่“ถูกดับ”นี้ หมายถึง “ดับผัสสะ” 
ตรงไหน? “ดับอะไรในผัสสะ”ที่ส�าคัญยิ่งแท้   
 น่ันก็คือ “ดับผัสสะ”ท่ียังมี“เวทนา”อยู ่พร้อม ไม่ใช ่

“ไร้เวทนา”หมดสิ้น ไม่มีเหลือ“ความรู้สึก-ความรับรู้”ใดๆเลย
 ถ้าไม่มี“ผัสสะ”จากภายนอกเลย ก็แน่นอน “ผัสสะใดๆ” 
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ทั้งภายนอกหรือภายในนั้นไม่มี แต่ที่ลึกซึ้งซับซ้อนก็คือ ผลส�าเร็จ
ของศาสนาพุทธท่ีวิเศษคือ “ดับเวทนา”ในกามภพขั้นต้นเท่ากับ 

“ดับผัสสะ”ใน“กามภพ”ได้ก่อน แล้วขั้นต่อจึงจะ“ดับเวทนา” 
ในรูปภพ-อรูปภพ
 แต่ท่ีลึกซึง้ซบัซ้อนยิง่ก็คอื ตา,ห,ูจมูก, ล้ิน,กาย,ใจ ยงัขึน้รับวถีิ 
มี“สัมผัสสชาเวทนา”(ความเสวยอารมณ์อันเกิดจากสัมผัส)รับรู้ภายนอก
อยู่ทุกทวาร และ“เวทนา”รับรู้อยู่เต็มสภาพ แต่ก็“ดับเวทนา- 
ดับผัสสะ”ในส่วนหนึ่งจริง
 ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมสามารถ“ดับเวทนาในเวทนา”ขณะท่ีมี 

“ผัสสะ”(มีสัมผัสสชาเวทนา)อยู่นั่นเอง จึงเป็น“เวทนา ๒”(เวทนาที่เป็น

โลกียะ กับเวทนาทีเ่ป็นโลกุตระ หรือเป็นเคหสติกบัเนกขมัมสติ) ท่ีสามารถท�าให้ 

“รวมลงเป็นหน่ึง”(เอกสโมสรณา)คือ เป็น“เวทนาท่ีเป็นโลกุตระอัน
เดียว”ได้ โดย อารมณ์โลกีย์ไม่มี ท้ังๆท่ี“เวทนา ๒”รับรู้โลกียะ 
“กามภพ”ก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่แท้ๆ.(จบฉบับที่ ๓๐๑)

ขอแสดงความยินดี
ในโอกาสก้าวสู่ปีที่	๒๔	สื่อบุญนิยม	

“เราคิดอะไร”

v ร้านจีรจิต เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ตลาดฉวาง จ. นครศรีธรรมราช
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ขอนอบน้อมศรัทธาคารวะ
๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
สนับสนุน	“เราคิดอะไร”	เสมอ

ขอน้อมกราบนมัสการ
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพ

“เราคิดอะไร”	ก้าวสู่ปีที่	๒๔
	ยินดีด้วย

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๗	ปีบนเส้นทางพระโพธิสัตว์

สนับสนุน“เราคิดอะไร”	ก้าวสู่ปีที่	๒๔

กราบนมัสการพ่อท่านด้วยศรัทธาคารวะ
ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระ
	“เราคิดอะไร”	เข้าสู่ปี	๒๔	ปี
เป็นก�าลังใจให้ก้าวต่อไป

_  มาลินี	อินทรโกเศศ
`  สมถวิล 

b  มูลนิธิสถานธรรมเสียงทิพย์
k  บุญมี	สมณะ
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]  ยุพิน	พัฒนพงษ์
D  วรางภรณ์		เดชวัฒน์

`		บุญมา	ชัยวิเศษ

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๗	ปีแห่งการเข็นกงล้อพระธรรมจักร

สนับสนุน	“เราคิดอะไร”	ยืนหยัดก้าวสู่ปีที่	๒๔

ขอนอบน้อมกตัญญูคารวะ
	๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
“เราคิดอะไร”	ก้าวต่อไปให้มั่นคง

กราบนมัสการพอ่ทา่นด้วยกตญัญูบชูา
ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระ
“เราคิดอะไร”	ก้าวสู่ปีที่	๒๔	ปี	
ไร้มายา	เข้มคุณค่า
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`  สือฟ้าศิลป์	ภูวนาถ _ จิราลักษณ์	ประเสริฐวณิช

` จิตติมา	สายวารุณ

ขอนอบน้อมกตัญญูศรัทธา
๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ให้ก�าลังใจ	“เราคิดอะไร”	ยืนหยัดก้าวสู่ปีที่	๒๔

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๗	ปีบนเส้นทางพระโพธิสัตว์

สนับสนุน	“เราคิดอะไร”
	ก้าวสู่ปีที่	๒๔

ขอนอบน้อมกตัญญูบูชาคุณ
๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ก้าวสู่ปีที่	๒๔	“เราคิดอะไร”
จงก้าวต่อไปเพื่อสังคม
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`  สมควร		ศิริจิตรจินดา
b แม่เย็นใส	สุธรรมเกษม

a สรภี	สุทธิฤทธิ์
				เกษร	สาลี

ขอนอบน้อมศรัทธาคารวะ
๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
ก้าวสู่ปีที่	๒๔	“เราคิดอะไร”
จงก้าวต่อไปเพื่อสังคม

ขอนอบน้อมกตัญญูคารวะ
	๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
“เราคิดอะไร”	ก้าวต่อไปให้มั่นคง

ขอนอบน้อมกตัญญูบูชาคุณ
๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ให้ก�าลังใจ	“เราคิดอะไร”	ยืนหยัดก้าวสู่ปีที่	๒๔
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 D	ปรีดา		แสงประดับ
  `  วนิดา	กันโฉม

 _  สุนิษา	กิจก�าจรกุล

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๗ ปีแห่งการเข็นกงล้อพระธรรมจักร

สนับสนุน “เราคิดอะไร” ยืนหยัดก้าวสู่ปีที่ ๒๔

ขอนอบน้อมกตัญญูคารวะ
	๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
“เราคิดอะไร”	ยืนหยัดก้าวต่อไป

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๗	ปีบนเส้นทางพระโพธิสัตว์

สนับสนุน	“เราคิดอะไร”	
ก้าวสู่	ปีที่	๒๔
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 `  แพรวพรรณ	ดีอาษา
]	จินตนา	สีม่วงค�า

` ณุวรรณ	ตั้งจิตภราดร
	และครอบครัว

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๗	ปีแห่งการเข็นกงล้อพระธรรมจักร

สนับสนุน	“เราคิดอะไร”
	สื่อทวนกระแสก้าวสู่ปีที่	๒๔

ขอกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพ
ก้าวสู่ปีที่	๒๔	“เราคิดอะไร”
	สร้างสรรค์เพื่อสังคมต่อไป

ขอนอบน้อมกตัญญูคารวะ
	๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
“เราคิดอะไร”	ก้าวต่อไปให้มั่นคง
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] เบญจวรรณ	เจริญวงศ ์]
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] สืบ	มาลัยขวัญ
` สมจิต	ส�าราญ

`	โสภี	ลอยลิ่ว ] สุภร	มณีวัฒนา

ขอนอบน้อมกตัญญูคารวะ
	๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

สนับสนุน	“เราคิดอะไร”	

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

สนับสนุน	“เราคิดอะไร”
	ยืนหยัดก้าวสู่ปีที่	๒๔

ขอนอบน้อมกตัญญูบูชาคุณ
๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ให้ก�าลังใจ	“เราคิดอะไร”
	เผยแพร่แก่นสารสาระต่อไป

ขอนอบน้อมกตัญญูบูชาคุณ
๔๗	ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ให้ก�าลังใจ	“เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่	๒๔	ยินดีด้วย
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