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570621_ธรรมาธรรมะสงครามทีสั่นติฯ โดยพ่อครู เร่ือง กายคตาสติอย่างพศิดาร   

 

ไม่มีเวลาใดท่ีไม่สมควรเปิดเผยธรรมะ มีเหตุปัจจยัจะใหแ้สดงธรรมไดก้แ็สดงเร่ือยไป เราเจตนาดี
จริงใจจริงๆ 

 

มีคนถามมาวา่ “กาย” ท่ีพ่อท่านหมาย(น่าจะไม่ใชก้ายท่ีเป็นมหาภูตรูป) แต่เป็นกายท่ีหมายถึงสภาพ
ขององคร์วมของนอกและใน อยากใหโ้ยงไปสู่กายคตาสติดว้ยครับ 

 

อีกคนหน่ึงถามพ่อครูวา่ ปฏิบติัในชีวติประจ าวนัฉบบัยอ่ ฆ่ากิเลสท าอยา่งไรคะ ...พ่อครูวา่ถามสั้นๆ
แต่ตอบอีกหลายชาติเลย กย็อ่ทุกวนั กฆ่็ากิเลสทุกวนัไ่่ม่เคยสอนอยา่งอ่ืนเลย 
 

อีกคนวา่ กายคตาสติท่ีคุณคนน้ีบอกใหอ้ธิบายโดยพิศดาร? 

 

ตอบประเดน็ท่ีวา่ กายท่ีพ่อท่านหมาย ….พ่อครูวา่ กาย ท่ีอาตมาหมายท่ีเขาวา่น่าจะไม่ใช่ กายท่ีเป็น
มหาภูตรูป...พ่อครูวา่ ในท่ีน้ีตอ้งหมายถึงมหาภูตรูปดว้ย มนัสลบัเขา้ออก ไม่ขาดจากกนัทั้งนอกและ
ใน จะมามุ่งนอกชดัๆกต็อ้งไม่ขาดตวัรู้ภายใน กายไม่ไดแ้ปลวา่ร่าง อนัน้ีคนไทยซวย ร่างน่ีบาลีเขาวา่
คือสรีระ แต่วา่ไทยเราบอกกนัวา่กายคือสรีระ  
 

ตวัท่ีไปรู้วา่คือ กาย กคื็อนามธรรม กายในกาย ในสติปัฏฐาน ๔ กห็มายความวา่ เล่ือนเขา้ไปหาในภพ
แลว้ กายนอก กคื็อสัมผสันอก แลว้เล่ือนความรู้เขา้ไปรู้ เป็นองคป์ระชุมท่ีรับรู้รูป ดว้ยจิตกเ็ขา้ไปรับรู้
ใน แลว้เล่ือนจากกายเขา้ไปหาจิต ท่ีจะสังขารเป็นองคป์ระชุมปุ๊บเลย จิตน่ีเขา้ไปรู้ไดจ้ากนอกต่อเน่ือง
เขา้ไปหาในไดอ้ยา่งละเอียดเลย แมเ้ขา้ไปถึงอรูปฌานเลย  
 

เรากต็อ้งรู้อาการของมนัท่ีปรุงร่วม จากสังขารท่ีอยูใ่นปฏิจจสมุปบาท แลว้กเ็ล่ือนมาถึงวญิญาณ กคื็อ
ธาตุรู้รวมหมด เป็นธาตุรู้ท่ีทุกขห์รือสุข ชัว่หรือดี เป็นตวัชัว่หรือตวัดี ถา้ชัว่กเ็ป็นวญิญาณผ ีถา้ดีกเ็ป็น
วญิญาณเทวดา พอเราอ่านอาการออก เห็นตวัผแีลว้ พอเสพสุขกเ็ห็นเทวดาสมมุติเทพ แต่กิเลสกอ็ว้น
ข้ึน เสพสุขกพ็อใจติดใจ ไดอ้าหารกอ็ว้นข้ึน 

 

จนเรารู้เหตุ กง็ดเวน้ มนัเห็นอยูพ่อไม่ใหม้นัมนักด้ิ็น เราเห็นเป็นสัตวเ์ปรตเลย ถา้เรามีวธีิวกิขมัภนะก็
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กดข่ม ไม่ไดมี้พลงัไฟแห่งปัญญา พลงัไฟแห่งความรู้ อุณหธาตุ เป็นพลงังานท่ีร้อนกวา่กิเลส ท าลาย
กิเลสไดเ้หนือกิเลสได ้เป็นความสวา่ง ความร้อนท่ีร้อนกวา่ ประสิทธิภาพสูงกวา่แต่พลงังานกิเลสน่ีมนั
ยอม ไ่่ม่สู้ ถอย กลวั กเ็ลิกไป มนัแพโ้ดยจ านน ไม่ไดไ้ปกดข่ม แต่มนัยอมศิโรราบไปเลย เป็น
ประสิทธิภาพท่ีเดด็ขาด ยกตวัอยา่งเดก็รู้วา่จบัไฟแลว้ร้อน เดก็เห็นไปแดงๆสวยดีกจ็บั แต่พอจบักร้็อน 
พอทีหลงัไม่เอาเลย กเ็กิดปัญญา ไม่เอาแลว้กลวัแลว้  
 

ไฟปัญญาสลายกิเลสกเ็ช่นเดียวกบัเดก็รู้วา่ไฟแดงไม่จบั แต่วา่มีความรู้ลึกซ้ึงกวา่คือไฟแดงเตะตอ้งกาย
อยูก่ไ็ม่เป็นอะไร ไม่เกิดปฏิกิริยาเลย น่ีคือประสิทธิภาพวเิศษท่ีเป็นไปไดเ้ลย  
 

กายในท่ีน้ี ไม่ใช่แค่มหาภูตรูปอยา่งเดียว แต่กใ็ช่ดว้ย แมอ้นาคามี ไม่มีกิเลสท่ีเกิดจากผสัสะภายนอก
แลว้ เป็นสภาพเหนือชั้น กอ็ยูก่บัส่ิงขา้งนอก มหาภูตรูป แมเ้ขา้ไปเป็นกายในกาย ซ่ึงเกียวกบันามธรรม 
โดยดินน ้าไฟลมท่ีกระทบ สัญญากท็ างานก าหนดรู้วา่ เยน็ ร้อน รักชงั สุขทุกข ์อะไรกแ็ลว้แต่ท่ีจิตเป็น
เรากอ่็านออกอยูเ่ด๋ียวน้ีเลย ตากระทบรูปกรู้็วา่รูปน้ี อ่านอาการวา่เป็นอยา่งไร กคื็อองคป์ระชุม จนกวา่
จะวจิยัเห็นเหตุคือตณัหา ท่ีไปชอบหรือชงั สุขหรือทุกข ์กธ็มัวจิยั อ่านใหอ้อก รู้ใหจ้ริง มนัประชุมอยู ่
ขณะน้ีเป็นสังขารประชุมอยู ่เม่ือไม่ใหม้นัมนักด้ิ็น แลว้เรากพ็ิจารณาวา่ด้ินไปท าไม ไม่ไดจ้ะตายไหม 
ถา้ไดม้า ไดย้นิ ไดก้ล่ิน สัมผสัแตะตอ้งเลย  
 

ถา้ไม่แตะตอ้งกไ็ม่ไดส้มใจสมบูรณ์ ตากระทบรูปกปิ็ดตา หูกปิ็ดหู ล้่ินกไ็ม่ใหก้ระทบ ไม่ใหส้ัมผสั
ทวารนอกเลย น่ีคือขาดเวน้ เม่ือไม่ไดส้ัมผสัมนักด้ิ็นตวัแทเ้ลย แต่ถา้ไม่ตดัขาด มนัไม่รู้ตวัแทน่ี้ อยา่ง
คุณเห็นแลว้คุณไม่ละตามนักอ็ยูอ่ยา่งน้ี ล้ิมเลม็อยูอ่ยา่งนั้น วธีิง่ายๆท่ีจะไม่ใหป้รุงแต่งกปิ็ดทวารเลย 
 

พระพุทธเจา้วา่ไม่ใช่ ใหก้ระทบสัมผสัอยูอ่ยา่งน้ีแหละ แต่เราไม่ปรุงเป็นชอบหรือชงั ไม่ผลกัไม่ดูดเลย 
พิจารณาวา่มนัไม่เท่ียง ไม่ใหม้นักด้ิ็น ใหม้นักส็มใจ เราถูกกิเลสหลอกเร่ือย เช่ือมนัมาเท่าไหร่ พอที 
เม่ือเรามีความฉลาดเท่าทนัข้ึน อยา่งท่ีอาตมาวเิคราะห์วปัิสสนาญาณ ๙ จริงมนัเป็นภยัโทษ ไม่น่ารัก 
มนัทบัทวมีีอ านาจพลงั ละลายความติดยดึความโง่ได ้มนัจึงเป็นเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้คิดเองไม่ได ้
แต่คุณท าไปเถอะ พิจารณาซ ้ าซอ้น คิดเหล่ียมมุมอยา่งไร ใหม้นัหมด หมดมนักรู้็วา่หมด กจ็ะรู้เป็น
ปัจจตัตงั 
 

เสียงไพเราะเรารู้นะ แต่อาการดูดดึงอิฏฐารมยไ์ม่มี ส่วนความสนุกเพลิดเพลิน ดูแลว้อยา่งฟุตบอล ดู
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แลว้ลุน้กนัน่าดู มนัส์ เวลามนัท าเท่ๆกย็อดนะ อาการเหล่าน้ีเคยรู้เคยเป็น แต่เด๋ียวน้ีกห็นอมนัท ากนัไป 
กรู้็วา่ลีลาพิศดาร รู้วา่ท าไดย้าก ไม่น่าเช่ือวา่ท าได ้เรากรู้็ แต่เรากไ็ม่มีอาการอารมณ์ เพราะมนัขาดตวัเรา 
อยากชอบเป็นอยา่งน้ี แต่ถา้อยากชอบ แต่วา่รู้ตนวา่เป็นไม่ไดเ้รากไ็ดแ้ค่ชอบ เพราะเรารู้ตวัวา่เก่งแค่น้ี
เราเป็นไม่ไดห้รอก แต่วา่ถา้เป็นไดม้นัเอาฝึกเลยสู้ ไม่ยอม เท่านั้นเอง เสร็จแลว้กสู็ญเปล่ามีแต่พยบัแดด 
ฟองคล่ืน หยาดฝน แลว้หายไป ไม่ไดมี้ตวัตนเลย อสัสาทะอร่อยเพลิดเพลินช่ืนใจมนัไม่มี แต่เราป้ันมนั
ปรุงมนัข้ึนมา แลว้กจ็  าไวว้า่น่าไดน่้ามีน่าเป็น ถา้ไดย้ิง่กวา่น้ีกจ็ะแสวงหา ครอบง าความคิด ไปยดึตาม
เขา ถา้ไม่ยดึตามเขาคุณกไ็ม่เพิ่มกิเลส หากไม่ยดึตามเขา คลายใจแลว้เรากไ็ม่เพิ่มกิเลส  
 

อาตมาดูเขาสร้างสนามฟุตบอล ลงทุนกนัหลายหม่ืนลา้น ตอ้งพิศดาร วลิิศมาหลา ละลายเงินทอง 
ตอนน้ีบราซิลก าลงัประทว้ง คนไม่มีของจะกินแต่รัฐเอาเงินไปละลาย เขาปรุงแต่งวา่น่ามีน่าไดน่้าเป็น 
มนัเป็นเหตุแห่งทุกข ์พาทุกข ์แต่จริงๆแลว้มนัไม่จริง มนัสูญได ้คุณปล่อยมนัไปสิ ต่อใหม้นัมีคุณกไ็ม่
เอา สัมผสัอยูอ่ยา่งน้ีคุณกไ็ม่เอา คุณรู้เหมือนเขาจ าได ้แต่เราไม่เอาจริงๆ วางเฉยได ้มนัจะอร่อยสุข
ขนาดไหนจ าได ้มนักข็องฟรีนะ คุณป้ันเองเป็นมโนมยอตัตา  
 

สัตวเ์ทวดาสมมุติป้ันเองเป็นมโนมยอตัตา แต่อุปัติเทพ วสุิทธิิเทพไม่ใช่ป้ันเอา แต่เราลา้งกิเลส ให้
เทวดาเก๊ตาย 
 

สัตตาวาส ๙  
๑. สัตวบ์างพวก กายต่างกนั  สัญญาต่างกนั  เช่น พวกมนุษย ์ เทพบางเหล่า พวกวนิิปาติกะบาง
เหล่า  
๒. สัตวบ์างพวก มีกายต่างกนั มีสัญญาอยา่งเดียวกนั   เช่น  เหล่าเทพจ าพวกพรหม  ผูเ้กิดในภูมิ
ปฐมฌาน เป็นตน้   
๓.  สัตวบ์างพวก มีกายอยา่งเดียวกนั แต่มีสัญญาต่างกนั  เช่น พวกเทพสวา่ง อาภสัราพรหม  (วา่ง 
ใส สวา่ง แผก่วา้ง)พวกมิจฉาทิฏฐิ ไปป้ันจิตใหเ้ห็นเป็นรูปร่าง เป็นมโนมยอตัตา เช่นป้ันแสงสวา่ง  
โสดาบนั สวา่งเท่าน้ี สกิทาฯกส็วา่งเท่าน้ี เป็นกายอยา่งเดียวกนั แต่วา่ 
 

พวกไปนัง่สมาธิหลบัตากส็ามารถท าใหไ้ม่เกิดนิวรณ์ได ้และนัน่แหละเขาวา่ยกจิตข้ึนสู่วปัิสสนา คุณ
นิ่งเป็นสมถะ แลว้กใ็หม้นัรู้อ่านอารมณ์ไม่มีนิวรณ์ มีสตินะ ไม่ฟุ้ง มนัน่ิงเลย ท าไม่ง่าย แต่หลายคนท า
ได ้ขณะคุณท าสมาธิหลบัตา ท าใหจิ้ตคุณน่ิงได ้แต่วา่ใหต้อนต่ืนลืมตาใหจิ้ตนิ่งไม่ง่ายเลย แต่วา่ของ
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พุทธน่ีพอท าใหสู้งข้ึนเจอผสัสะกไ็ม่ปรุงร่วมอยูไ่ดต้ลอด มีประสิทธิภาพอ านาจจิตสูงข้ึน  
 

พวกนัง่สมาธิหลบัตาพอจิตวา่งจากนิวรณ์แลว้ บางคนก าหนดเองป้ันเอง วา่ตนไดบ้รรลุอรูปภพน้ีแลว้ 
จนกวา่คุณจะหลุดออกไปจากท่ีป้ันไวแ้ลว้ คร้ังแรกมนัหลุดป๊ึงไปเลย เหมือนท่านมหาบวัวา่หลุดเลย 
แต่คร้ังท่ีสอง จะไม่หลุดป๊ึงแบบนั้น คนท่ีเขาไดแ้บบน้ีเขานึกวา่เป็นอากาสาฯ วญิญานญัจาฯ แต่พวก
สายหลบัตาจะอธิบายไม่ได ้

 

ตอนป๊ึงตอนแรกไม่รู้วา่ตวัเราเป็นใคร มนัมีแต่เสพวา่ง ไม่มีตวัตน  
 

ฌานพุทธ เม่ือไม่มีนิวรณ์แลว้ กต็อ้งมาตรวจ วา่จิตวา่งคืออะไร อากาสาฯ วา่งยิง่กวา่อุเบกขา ท าให้
ช านาญ และต่อไปกต็รวจท่ีจิต เป็นวญิญานญัจาฯ วา่จิตสะอาดกไ็ม่มีอาการอารมณ์ของกิเลส ละเอียด
เท่าไรกต็รวจไป แลว้กต็รวจสะอาดน่ีแหละวา่นิดหน่ึงนอ้ยหน่ึงกไ็ม่ใหมี้ สัมผสัเม่ือไหร่ตรวจเม่ือนั้น ก็
ตรวจความไม่มี เป็นอากิญจญัฯ (อากาสาฯ อกิญจญั คือรูป ส่วนวญิญานญัจาฯ กบัเนวสัญญาฯคือตวั
นาม)  

 

ตวัเนวสัญญาฯตอ้งตรวจใหช้ดัเจนจนกระทัง่ไม่รู้ไม่ได ้รู้จนกระทัง่ไม่เหลือความไม่รู้ทั้งรูปฌาน และ
อรูปฌาน วโิมกข ์ขอ้ ๔ ถึง ๗ กคื็ออรูปฌาน ส่วนสุดทา้ยคือ สัญญาเวทยตินิโรธ 
 

บรรดาอาจารยป์ราชญท์ั้งหลายแหล่ในศาสนาพุทธรุ่นหลงักไ็ปเหมา สัญญาเวทยตินิโรธวา่เป็นแบบ
อสัญญีสัตวไ์ปหมด เหมาวา่เป็นนิโรธดบั  
 

ต่อไปเป็น กายคตาสติสูตร ล.๑๔ ข.๒๙๒ 

 

     ๙.  กายคตาสติสูตร  (๑๑๙) 

  

[๒๙๒]  ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอยา่งน้ี 

 สมยัหน่ึง  พระผูมี้พระภาคประทบัอยูท่ี่พระวหิารเชตวนั  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวตัถี  คร้ังนั้นแล  ภิกษุมากดว้ยกนักลบัจากบิณฑบาต  ภายหลงัเวลาอาหารแลว้ 
นัง่ประชุมกนัในอุปัฏฐานศาลา  เกิดขอ้สนทนากนัข้ึนในระหวา่งดงัน้ีวา่  ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย 
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 น่าอศัจรรยจ์ริง  ไม่น่าเป็นไปไดเ้ลย  เท่าท่ีพระผูมี้พระภาคพระองคน์ั้น  ผูท้รงรู้  ทรงเห็น 
เป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสกายคตาสติท่ีภิกษุเจริญแลว้  ท าใหม้ากแลว้  วา่มี  ผลมาก 

 มีอานิสงส์มากน้ี  ขอ้สนทนากนัในระหวา่งของภิกษุเหล่านั้น  คา้งอยู ่ เพียงเท่าน้ีแล  ฯ 

  

 

[๒๙๓]  ขณะนั้น  พระผูมี้พระภาคเสดจ็ออกจากสถานท่ีทรงหลีกเร้นอยูใ่นเวลาเยน็ 
เสดจ็เขา้ไปยงัอุปัฏฐานศาลานั้น  คร้ันแลว้จึงประทบันัง่  ณ  อาสนะท่ีเขาแต่งตั้งไว ้ แลว้ตรัสถาม 
ภิกษุทั้งหลายวา่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บดัน้ี  พวกเธอ  นัง่ประชุมสนทนาเร่ืองอะไรกนั  และพวกเธอ 
สนทนาเร่ืองอะไรคา้งอยูใ่นระหวา่ง  ฯ 

 ภิกษุเหล่านั้นทูลวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  ณ  โอกาสน้ี  พวกขา้พระองคก์ลบัจากบิณฑบาต 
ภายหลงัเวลาอาหารแลว้  นัง่ประชุมกนัในอุปัฏฐานศาลาเกิดขอ้สนทนากนัข้ึนในระหวา่งดงัน้ีวา่ 
ดูกรท่านผูมี้อายทุั้งหลาย  น่าอศัจรรยจ์ริงไม่น่าเป็นไปไดเ้ลย  เท่าท่ีพระผูมี้พระภาคพระองคน์ั้น 
ผูท้รงรู้  ทรงเห็น  เป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสกายคตาสติท่ีภิกษุเจริญแลว้  ท าใหม้ากแลว้ 
วา่มีผลมาก  มีอานิสงส์มากน้ี  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  ขอ้สนทนากนัในระหวา่งของพวกขา้พระองค ์
ไดค้า้งอยูเ่พียงเท่าน้ี  พอดีพระผูมี้พระภาคกเ็สดจ็มาถึง  ฯ 
  

 

[๒๙๔]  พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กก็ายคตาสติอนัภิกษุเจริญแลว้ 
อยา่งไร  ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร  จึงมีผลมาก  มีอานิสงส์มาก  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
ธรรมวนิยัน้ี  อยูใ่นป่ากดี็  อยูท่ี่โคนไมก้ดี็  อยูใ่นเรือนวา่งกดี็  นัง่คูบ้ลัลงัก ์ ตั้งกายตรง ด ารงสติมัน่
เฉพาะหนา้  เธอยอ่มมีสติหายใจออกมีสติหายใจเขา้  เม่ือหายใจออกยาว  กรู้็ชดัวา่ 
หายใจออกยาว  หรือเม่ือหายใจ  เขา้ยาว  กรู้็ชดัวา่  หายใจเขา้ยาว  เม่ือหายใจออกสั้น  กรู้็ชดัวา่ 
หายใจออกสั้นหรือเม่ือหายใจเขา้สั้น  กรู้็ชดัวา่  หายใจเขา้สั้น  ส าเหนียกอยู ่ วา่เราจกัเป็นผู ้
ก  าหนดรู้กองลมทั้งปวง  หายใจออก  วา่เราจกัเป็นผูก้  าหนดรู้กองลมทั้งปวง  หายใจเขา้ 
ส าเหนียกอยู ่ วา่เราจกัระงบักายสังขาร  หายใจออก  วา่เราจกัระงบักายสังขาร  หายใจเขา้ 
เม่ือภิกษุนั้นไม่ประมาท  มีความเพียร  ส่งตนไปในธรรมอยู ่ อยา่งน้ี  ยอ่มละความด าริพล่านท่ี 
อาศยัเรือนเสียได ้ เพราะละความด าริพล่านนั้นได ้ จิตอนัเป็นไปภายในเท่านั้น  ยอ่มคงท่ี  แน่น่ิง 
 เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  ตั้งมัน่ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่เจริญกายคตาสติ  ฯ 
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(พ่อครูวา่ ค  าวา่อยูป่่าอยูโ่คนไม ้นั้นสมยัโนน้อยูใ่กลป่้า แต่ตอนน้ีไม่ไดอ้ยูใ่กลป่้า แต่ถา้คุณอยูใ่นเมือง 
ท่ีแจง้ลอมฟาง คือหาท่ีสงบหน่อย นัง่เจโตท าเตวชิโชได ้ท่ีไหนกไ็ดท่ี้คุณจะไปหาท่ีนัง่ พวกเดาน่ีเป็น
พวกมุ่งอยูป่่า และพระไตรปิฎกฉบบัน้ี พระมหากสัสปะเป็นคนสังคายนา ท่านเป็นคนอยูป่่า กเ็ลยเกบ็
เรียบเรียงบนัทึกเร่ืองไปป่าเสียเยอะ  
[๒๙๕]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุเดินอยู ่ กรู้็ชดัวา่ก าลงัเดิน 
หรือยนือยู ่ กรู้็ชดัวา่ก าลงัยนื  หรือนัง่อยู ่ กรู้็ชดัวา่ก าลงันัง่  หรือนอนอยู ่ กรู้็ชดัวา่ก าลงันอน 
หรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆ  อยู ่ กรู้็ชดัวา่  ก  าลงัทรงกายโดยอาการนั้นๆ  เม่ือภิกษุนั้น 
ไม่ประมาท  มีความเพียร  ส่งตนไปใน  ธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ยอ่มละความด าริพล่านท่ีอาศยัเรือนเสียได ้
เพราะละความด าริพล่านนั้นได ้ จิตอนัเป็นไปภายในเท่านั้น  ยอ่มคงท่ี  แน่น่ิง  เป็นธรรมเอกผดุข้ึน 
ตั้งมัน่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่เจริญกายคตาสติ  ฯ 

  

 

[๒๙๖]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุยอ่มเป็นผูท้  าความ  รู้สึกตวัในเวลา 
กา้วไปและถอยกลบั  ในเวลาแลดู  และเหลียวดู  ในเวลางอแขนและเหยยีดแขน  ในเวลา 
ทรงผา้สังฆาฏิ  บาตร  และจีวร  ในเวลา  ฉนั  ด่ืม  เค้ียว  และล้ิม  ในเวลาถ่ายอุจจาระและ 
ปัสสาวะ  ในเวลา  เดิน  ยนื  นัง่นอนหลบั  ต่ืน  พดู  และน่ิง  เม่ือภิกษุนั้นไม่ประมาท 
มีความเพียร  ส่งตนไปในธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ยอ่มละความด าริพล่านท่ีอาศยัเรือนเสียได ้ เพราะ 
ละความด าริพล่านนั้นได ้ จิตอนัเป็นไปภายในเท่านั้น  ยอ่มคงท่ี  แน่น่ิง  เป็นธรรมเอกผดุข้ึน 
ตั้งมัน่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่เจริญกายคตาสติ  ฯ 

  

 

[๒๙๗]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุยอ่มพิจารณากายน้ี  แล  ขา้งบนแต่พื้น 
เทา้ข้ึนไป  ขา้งล่างแต่ปลายผมลงมา  มีหนงัหุม้อยูโ่ดยรอบ  เตม็ดว้ยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ 
วา่มีอยูใ่นกายน้ี  ผม  ขน  เลบ็  ฟัน  หนงั  เน้ือ  เอน็  กระดูก  เยือ่ในกระดูก  มา้ม  หวัใจ 
 ตบั  พงัผดื  ไต  ปอดไส้ใหญ่  ไส้นอ้ย  อาหารใหม่  อาหารเก่า  ดี  เสลด  น ้าเหลือง 
เลือด  เหง่ือมนัขน้  น ้าตา  เปลวมนั  น ้าลาย  น ้ามูก  ไขขอ้  มูตร  ดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไถมี้
ปากทั้ง  ๒  ขา้ง  เตม็ดว้ยธญัญชาติต่างๆ  ชนิด  คือ  ขา้วสาลี   ขา้วเปลือก 
ถัว่เขียว  ถัว่ทอง  งา  และขา้วสาร  บุรุษผูมี้ตาดี  แกไ้ถน้ั้นออกแลว้พึงเห็นไดว้า่  น้ีขา้วสาลี 
น้ีขา้วเปลือก  น้ีถัว่เขียว  น้ีถัว่ทอง  น้ีงา  น้ีขา้วสารฉนัใด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉนันั้น 
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เหมือนกนัแล  ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายน้ีแลขา้งบนแต่พื้นเทา้ข้ึนไป  ขา้งล่างแต่ปลายผมลงมา 
มีหนงัหุม้อยูโ่ดยรอบ  เตม็ดว้ยของไม่สะอาด  มีประการต่างๆ  วา่มีอยูใ่นกายน้ี  ผม  ขน  เลบ็ 

 ฟัน  หนงัเน้ือ  เอน็  กระดูก  เยือ่ในกระดูก  มา้ม  หวัใจ  ตบั  พงัผดื  ไต  ปอด  ไส้ใหญ่ 
ไส้นอ้ย  อาหารใหม่  อาหารเก่า  ดี  เสลด  น ้าเหลือง  เลือด  เหง่ือ  มนัขน้น ้าตา  เปลวมนั 
น ้าลาย  น ้ามูก  ไขขอ้  มูตร  เม่ือภิกษุนั้นไม่ประมาท  มีความ  เพียร  ส่งตนไปในธรรมอยูอ่ยา่งน้ี 

 ยอ่มละความด าริพล่านท่ีอาศยัเรือนเสียไดเ้พราะละความด าริพล่านนั้นได ้ จิตอนัเป็นไปภายใน 
เท่านั้น  ยอ่มคงท่ี  แน่น่ิงเป็นธรรมเอกผดุข้ึน  ตั้งมัน่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่ 
เจริญ  กายคตาสติ  ฯ 
  

 

[๒๙๘]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุยอ่มพิจารณากายน้ี  แล  ตามท่ีตั้งอยู่ 
 ตามท่ีด ารงอยู ่ โดยธาตุวา่  มีอยูใ่นกายน้ี  ธาตุดิน  ธาตุน ้าธาตุไฟ  ธาตุลม  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนคนฆ่าโค  หรือลูกมือของคนฆ่าโค  ผูฉ้ลาด  ฆ่าโคแลว้นัง่แบ่งเป็นส่วนๆ  ใกลท้าง 
ใหญ่  ๔  แยก  ฉนัใดดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉนันั้นเหมือนกนัแล  ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายน้ีแล 
ตามท่ีตั้งอยู ่ ตามท่ีด ารงอยู ่ โดยธาตุวา่  มีอยูใ่นกายน้ี  ธาตุดิน  ธาตุน ้า  ธาตุไฟ  ธาตุลม 
เม่ือภิกษุนั้นไม่ประมาท  มีความเพียร  ส่งตนไปในธรรมอยูอ่ยา่งน้ียอ่มละความด าริพล่านท่ี 
อาศยัเรือนเสียได ้ เพราะละความด าริพล่านนั้นได ้ จิตอนัเป็นไปภายในเท่านั้น  ยอ่มคงท่ี  แน่น่ิง 
 เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  ตั้งมัน่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่เจริญกายคตาสติ  ฯ 

  

 

[๒๙๙]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุเห็นศพท่ีเขาท้ิงในป่าชา้  อนัตายได ้
วนัหน่ึง  หรือสองวนั  หรือสามวนั  ท่ีข้ึนพอง  เขียวช ้า  มี  น ้าเหลืองเยิม้  จึงน าเขา้มาเปรียบเทียบ 
กายน้ีวา่  แมก้ายน้ีแล  กเ็หมือนอยา่งน้ีเป็นธรรมดา  มีความเป็นอยา่งน้ี  ไม่ล่วงอยา่งน้ีไปได ้
เม่ือภิกษุนั้นไม่ประมาท  มีความเพียร  ส่งตนไปในธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ยอ่มละความด าริพล่านท่ี 
อาศยัเรือนเสียได ้ เพราะละความด าริพล่านนั้นได ้ จิตอนัเป็นไปภายในเท่านั้น  ยอ่มคงท่ี  แน่น่ิง 
เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  ตั้งมัน่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่เจริญกายคตาสติ  ฯ 

 

[๓๐๐]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุเห็นศพท่ีเขาท้ิงใน ป่าชา้  อนัฝงูกา 
จิกกินอยูบ่า้ง  ฝงูแร้งจิกกินอยูบ่า้ง  ฝงูนกตะกรุมจิกกินอยูบ่า้ง  หมู่สุนขับา้นกดักินอยูบ่า้ง 
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หมู่สุนขัป่ากดักินอยูบ่า้ง  สัตวเ์ลก็สัตวน์อ้ยต่างๆ  ชนิดฟอนกินอยูบ่า้ง  จึงน าเขา้มาเปรียบเทียบ 
กายน้ีวา่  แมก้ายน้ีแล  กเ็หมือนอยา่งน้ี  เป็นธรรมดา  มีความเป็นอยา่งน้ี  ไม่ล่วงอยา่งน้ีไปได ้
เม่ือภิกษุนั้นไม่  ประมาท  มีความเพียร  ส่งตนไปในธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ยอ่มละความด าริพล่านท่ี 
อาศยัเรือนเสียได ้ เพราะละความด าริพล่านนั้นได ้ จิตอนัเป็นไปภายในเท่านั้นยอ่มคงท่ี  แน่น่ิง 
เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  ตั้งมัน่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ีภิกษุกช่ื็อวา่เจริญกายคตาสติ  ฯ 

  

 

[๓๐๑]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุเห็นศพท่ีเขาท้ิงในป่าชา้  ยงัคุม 
เป็นรูปร่างอยูด่ว้ยกระดูก  มีทั้งเน้ือและเลือด  เส้นเอน็ผกูรัดไว.้.. 
 เห็นศพท่ีเขาท้ิงในป่าชา้  ยงัคุมเป็นรูปร่างดว้ยกระดูก  ไม่มีเน้ือ  มีแต่เลือดเปรอะเป้ือนอยู ่
เส้นเอน็ยงัผกูรัดไว.้.. 
 เห็นศพท่ีเขาท้ิงในป่าชา้  ยงัคุมเป็นรูปร่างดว้ยกระดูก  ปราศจากเน้ือ  และเลือดแลว้ 
แต่เส้นเอน็ยงัผกูรัดอยู่... 
 เห็นศพท่ีเขาท้ิงในป่าชา้  เป็นท่อนกระดูก  ปราศจากเส้นเอน็เคร่ืองผกู  รัดแลว้  กระจดั 
กระจายไปทัว่ทิศต่างๆ  คือ  กระดูกมืออยูท่างหน่ึง  กระดูกเทา้อยูท่างหน่ึง  กระดูกแขง้อยูท่างหน่ึง 
กระดูกหนา้ขาอยูท่างหน่ึง  กระดูกสะเอวอยูท่างหน่ึง  กระดูกสันหลงัอยูท่างหน่ึง  กระดูกซ่ีโครง 
อยูท่างหน่ึง  กระดูกหนา้อกอยูท่างหน่ึง  กระดูกแขนอยูท่างหน่ึง  กระดูกไหล่อยูท่างหน่ึง 
กระดูกคออยูท่างหน่ึง  กระดูกคางอยูท่างหน่ึง  กระดูกฟันอยูท่างหน่ึง  กะโหลกศีรษะอยูท่างหน่ึง 
จึงน าเขา้มาเปรียบเทียบกายน้ีวา่  แมก้ายน้ีแล  กเ็หมือนอยา่งน้ีเป็นธรรมดา  มีความเป็นอยา่งน้ี 
ไม่ล่วงอยา่งน้ีไปได ้ เม่ือภิกษุนั้นไม่ประมาท  มีความเพียร  ส่งตนไปในธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ยอ่มละ 
ความด าริพล่านท่ีอาศยัเรือนเสียได ้ เพราะละความด าริพล่านนั้นได ้ จิตอนัเป็นไปภายในเท่านั้น 
ยอ่มคงท่ีแน่น่ิง  เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  ตั้งมัน่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่ 
เจริญกายคตาสติ  ฯ 

  

 

[๓๐๒]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุเห็นศพท่ีเขาท้ิงในป่าชา้  เป็นแต่ 
กระดูก  สีขาวเปรียบดงัสีสังข์... 
 เห็นศพท่ีเขาท้ิงในป่าชา้  เป็นท่อนกระดูก  เร่ียราดเป็นกองๆ  มีอายเุกินปีหน่ึง...เห็นศพท่ีเขา
ท้ิงในป่าชา้  เป็นแต่กระดูก  ผเุป็นจุณ  จึงน าเขา้มาเปรียบเทียบกายน้ีวา่ 
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แมก้ายน้ีแล  กเ็หมือนอยา่งน้ีเป็นธรรมดา  มีความเป็นอยา่งน้ี  ไม่ล่วงอยา่งน้ีไปได ้ เม่ือภิกษุนั้น 
ไม่ประมาท  มีความเพียร  ส่งตนไปในธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ยอ่มละความด าริพล่านท่ีอาศยัเรือนเสียได ้
เพราะละความด าริพล่านนั้นไดจิ้ตอนัเป็นไปภายในเท่านั้น  ยอ่มคงท่ี  แน่น่ิง  เป็นธรรมเอกผดุข้ึน 
ตั้งมัน่ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่เจริญกายคตาสติ  ฯ 

  

 

[๓๐๓]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุสงดัจากกาม  สงดัจากอกศุลธรรม 
เขา้ปฐมฌาน  มีวติก  มีวจิาร  มีปีติและสุขเกิดแต่วเิวกอยู ่ เธอยงักายน้ีแล  ใหค้ลุก  เคลา้ 
บริบูรณ์  ซาบซ่านดว้ยปีติและสุขเกิดแต่วเิวก  ไม่มีเอกเทศไรๆ  แห่งกายทุกส่วนของเธอท่ีปีติ 
และสุขเกิดแต่วเิวกจะไม่ถูกตอ้ง  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนพนกังานสรงสนาน  หรือ 
ลูกมือของพนกังานสรงสนานผูฉ้ลาด  โรยจุณส าหรับสรงสนานลงในภาชนะส าริดแลว้  เคลา้ 
ดว้ยน ้าใหเ้ป็นกอ้นๆ  กอ้นจุณส าหรับสรงสนานนั้น  มียางซึม  เคลือบ  จึงจบักนัทั้งขา้งใน  ขา้งนอก 
และกลายเป็นผลึกดว้ยยาง  ฉนัใด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉนันั้นเหมือนกนัแล  ภิกษุยอ่มยงักายน้ีแล 
ใหค้ลุก  เคลา้  บริบูรณ์  ซาบซ่านดว้ยปีติและสุขเกิดแต่วเิวก  ไม่มีเอกเทศไรๆ  แห่งกายทุกส่วน 
ของเธอท่ีปีติและสุขเกิดแต่วเิวกจะไม่ถูกตอ้ง  เม่ือภิกษุนั้นไม่ประมาท  มีความเพียร  ส่งตนไป 
ในธรรมอยูอ่ยา่งน้ียอ่มละความด าริพล่านท่ีอาศยัเรือนเสียได ้ เพราะละความด าริพล่านนั้นได ้
จิตอนัเป็นไปภายในเท่านั้น  ยอ่มคงท่ี  แน่น่ิง  เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  ตั้งมัน่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
แมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่เจริญกายคตาสติ  ฯ 

  

 

[๓๐๔]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยงัมีอีก  ภิกษุเขา้ทุติยฌาน  มีความผอ่งใสแห่งใจ 
ภายใน  มีความเป็นธรรมเอกผดุข้ึน  เพราะสงบวติกและวจิารไม่มีวติก  ไม่มีวจิาร  มีปีติ 
และสุขเกิดแต่สมาธิอยู ่ เธอยงักายน้ีแล  ใหค้ลุกเคลา้  บริบูรณ์  ซาบซ่านดว้ยปีติและสุขเกิด 
แต่สมาธิ  ไม่มีเอกเทศไรๆ  แห่งกายทุกส่วนของเธอท่ีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกตอ้ง  ดูกร 
ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหว้งน ้าพุ  ไม่มีทางระบายน ้าทั้งในทิศตะวนัออก  ทั้งในทิศตะวนัตก 
ทั้งในทิศเหนือ  ทั้งในทิศใตเ้ลย  และฝนกย็งัไม่หลัง่สายน ้าโดยชอบตามฤดูกาล  ขณะนั้นแล 
ธารน ้าเยน็จะพุข้ึนจากหว้งน ้านั้น  แลว้ท าหว้งน ้านั้นเอง  ใหค้ลุกเคลา้  บริบูรณ์  ซาบซ่านดว้ย 
น ้าเยน็  ไม่มีเอกเทศไรๆ  แห่งหว้งน ้าทุกส่วนนั้นท่ีน ้าเยน็จะไม่ถูกตอ้ง  ฉนัใด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉนั
นั้นเหมือนกนัแล  ภิกษุยอ่มยงักายน้ีแล  ใหค้ลุก  เคลา้  บริบูรณ์  ซาบซ่านดว้ยปีติและสุข 
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เกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไรๆ  แห่งกายทุกส่วนของเธอท่ีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกตอ้ง 
เม่ือภิกษุนั้นไม่ประมาท  มีความเพียร  ส่งตนไปในธรรมอยูอ่ยา่งน้ี  ยอ่มละความด าริพล่านท่ีอาศยั 
เรือนเสียได ้ เพราะละความด าริพล่านนั้นได ้ จิตอนัเป็นไปภายในเท่านั้น  ยอ่มคงท่ี  แน่น่ิง 
เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  ตั้งมัน่  ดูกรภิกษุทั้งหลายแมอ้ยา่งน้ี  ภิกษุกช่ื็อวา่เจริญกายคตาสติ  ฯ 

 

พ่อครูวา่...โสมนสัเนกขมัมะน่ี กิเลสหาย แต่สุขเหมือนกนั สุขวา่งวปูสโมสุข ตวัวติกคือความด ารินึก
คิดแลว้คุณกต็อ้งวจิยั คือจบัตวัเหตุรู้พฤติแยกแยะออก มีวจิาร  แลว้ก าจดัมนัใหเ้กิดวมุิติ โดยรู้ๆ มี
วจิขัณ์ คุณตอ้งเห็นอยูต่ลอดเวลา ตวัวติกวจิาร หายไป แลว้เกิดปีติ คือท าไดช้ านาญ มีความเก่ง จนไม่
ตอ้งวติกวจิาร หายไปแลว้ แต่ไม่ตอ้งท ากเ็ลยสบาย มีปีติ เป็นฌานท่ี ๓ กเ็ลยปีติกร่ึมอยู ่  
 

ฌานท่ี ๓ท่านกเ็รียกวา่มีอุเบกขา  
ฌานท่ี ๔ จิตเป็นเอกคัคตา กเ็ป็นอุเบกขาเตม็ เป็นฐานนิพพาน ตอ้งพิจารณาทุกธาตุ ทุกอวยัวะท่ี
เก่ียวขอ้ง กายคตาสติกมี็อาณาปานสติเป็นตวัแก่น อานาปานสติไม่ไดห้มายถึงไปนัง่สมาธิอยา่งเดียว 
แต่วา่ทุกอิริยาบทคุณตอ้งรู้หมด เป็นภาวะปกติชีวตินัน่เอง เรียนรู้ใหรู้้อารมณ์เป็นหน่ึง เอกคัคตารมณ์  
 

พอพน้เนวสัญญานาสัญญายตนแลว้ไม่เหลือนิโรธเลย ไม่มีภพ นตัถิอุปมา มีแต่สัญญารู้อยูก่บันิโรธ  
 

เวทยติ แปลวา่เขา้ถึงอารมณ์ สัญญาท างานเคลา้เคลียอารมณ์ จนกระทัว่เวทนา ๑๐๘จบหมด ทุกอยา่ง
เหมือนกนัหมดทั้งอดีต ปัจจุบนั อนาคต เป็นสูญวา่งหมด เหมือนจนเป็นตถตา ไม่ตอ้งไปจดัสรร หมด
กิจ เสร็จกิจ จบแลว้นิจจงั(เท่ียงแท)้ ธุวงั (ถาวร) สัสตงั(ยนืนาน) อวปิริณามธมัมงั(ไม่แปรเปล่ียน) 

อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหกัลา้งได)้ อสังกปุปัง(ไม่กลบัก าเริบ) ไม่ตอ้งพยากรณ์เลยวา่อนาคตจะไม่สูญ  
น่ีคืออวชิชาสูตร ขอ้หลงัๆ 
๕. ความไม่รู้ในส่วนอดีต (ปุพพนัเต อญัญาณงั)   
๖. ความไม่รู้ในส่วนอนาคต (อปรันเต อญัญาณงั)  
๗. ความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคต (ปุพพนัตาปรันเต)   
๘. ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปปาทธรรม 

 

กายคตาสติท่ีคุณคนน้ีบอกใหอ้ธิบายโดยพิศดารนะ พิศดารหรือยงั? กายคตาสติกคื็ออานาปานสติ ก็
คือสติปัฏฐาน ๔ นัน่เอง  
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ต่อไปตอบเร่ืองการปฏิบติัในชีวติประจ าวนัแลว้ฆ่ากิเลสอยา่งไร?...กคื็ออยา่งท่ีอธิบายมาน่ีแหละ  
 

วนัน้ีไดพ้ดูเร่ืองกาย อยา่งพิศดารไม่ใช่นอ้ย...แลว้ท่านแปลในพจนานุกรมน่ี  
กายกมัมญัญาตา ความคล่องแคล่วของกาย ความของควรแห่งการงานในกองเวทนา สัญญา สังขาร เอา
ไปเอามากย็งัท้ิงพยญัชนะไม่หมดกย็งัเหลือร่องรอย กายกคื็อเวทนา สัญญา สังขาร ส่วน กมัมญัญาคือ
การงาน ส่วน กายกมัมญัญาตา คือท าการงานทุกอยา่งดว้ยปัญญาอนัยิง่ ท าอยา่งปรับไดมี้มุทุภูตธาตุ ย่งิ
จิตมีสภาพอุเบกขามี ปริสุทธาตา ปริโยทาตา มุทุ กมัมญัญา ประภสัสรา  
 

กายกลิ ท่านแปลวา่สิ่งชัว่ชา้ในกาย กคื็อกิเลส 

 

กายโทษ ส่ิงชัว่ขา้ท่ีอยูใ่นกาย กคื็อกิเลสเช่นกนั อนัเดียวกนั 

 

กายคต คือส่ิงท่ีด าเนินไปในกาย สิ่งท่ีเป็นไป อยูใ่นกาย กคื็อใจใช่ไหม 

 

กายยงัคะ องคแ์ห่งกาย อวยัวะแห่งกาย ท่านกไ็ปแปลวา่เป็นวตัถุอีก ท่ีจริง องคก์คื็อหน่วยแห่งกาย 
 

กายถาม คือก าลงัของกาย คือองคป์ระชุมน้ีมีก าลงั 
 

กายทรถะ คือ ความกระวนกระวายแห่งกาย (ทรถะคือของอรหนัต ์มนัยงัมีขนัธ์ ๕ แต่วา่อตักิลมถะนั้น
มากกวา่ทรถะเป็นของอนาคามี)  

 

วปิฏิสาร คือความเดือดร้อน แรงกวา่กิลมถะ แรงกวา่ทรถะ  
 

วจีสังขาร คือ จิตสังขาร อยูภ่ายใน ไม่ใช่ วจีกรรม และวจีสังขารในสังกปัปะ ๗ คุณตอ้งจดัการกิเลส 
แต่ถา้ไม่จดัการกิเลส มนักป็รุงเป็นวจีสังขารแต่ปนกิเลสออกมา แต่ถา้จดัการท ากิเลสระงบัมนักไ็ม่มี
กิเลสไปปรุง วจีสังขารกส็ะอาดข้ึนๆ  
 

ถา้คุณฆ่ากิเลสไดก้เ็รียกวา่ วติกักะ ถา้ฆ่าไม่ได ้มนักเ็ล่นงานคุณ เป็นวแิบบร้าย แต่ถา้ฆ่าไดก้ว็เิศษ กิเลส
ไม่มีสสังขาริกงัไม่มาเป็นเหตุปัจจยัดว้ย มนักอ็สังขาริกงั วจีสังขารกส็ะอาด ก่อนจะออกมาเป็น
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สังกปัปะ วาจา กมัมนัตะ อาชีวะ หากก าจดักิเลสไดถ้าวร วจีสังขารกส็ะอาดหมด ออกเป็นมรรคท่ี
สะอาดหมด  
 

กลไกของสังกปัปะ ๗ คือตวัปฏิบติัแทเ้ลย ตกผลึกเป็น อปัปนา พยปัปนา เจตโนอภินิโรปนา 
 

ถา้สังขารโดยกิเลสลดหรือหมด กเ็ป็น อภิสังขาร เป็นปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิ
สังขาร เป็นการปฏินิสัคคะวนสู่รอบสูง ข้ึนๆอยูเ่หนือข้ึนเร่ือยๆ เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซอ้น คือมนั
ทวนชนิดท่ีไม่มีสวรรค ์ทวนกลบัในรอบท่ีสูงข้ึนๆ สุดทา้ยรอบสูงสุดคือไม่มีสวรรคห์รือนรกเลย 
จริงๆวนแลว้มนัจะกวา้งข้ึน มีอาณาจกัรวเิศษ ยิง่สูงยิง่กวา้ง เอกราชทัว่ทั้่งภิภพเลย ยิง่สูงยิง่เลก็ในตวั
ของลกัษณะหน่ึงแต่ยิง่ใหญ่ในอีกลกัษณะหน่ึง เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซอ้นท่ีอธิบายยากมาก ...จบ 

 
 


