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570624_ธรรมาธรรมะสงครามทีสั่นติฯ เร่ือง นิโรธของพทุธต้องมแีสงสว่างรู้ “กาย”  
 

เราคงตอ้งพดูกนัอีกยาว เราก าลงัพดูค าส าคญัท่ีวา่ “นิโรธ” พระพุทธเจา้ตรัสวา่นิโรธของท่านไม่ไดเ้ป็น
นิโรธมืด การสอนของพระพุทธเจา้ มีการสอนตั้งแต่นิโรธหยาบ นิโรธ วมุิติไปตามล าดบั ศาลาน้ีวา่ง
จากชา้งมา้ แต่ไม่ไดว้า่งจากเสา ศาลาน้ีไม่มีคน มีแต่เสา มีแต่อะไรเลก็ๆนอ้ยๆ กก็ลายเป็นสูญจากอีก
อนัหน่ึง ไล่ไปเร่ือยๆ จนถึงขั้นอากาศ จนถึงวญิญาณ แลว้กต็รวจสอบวา่ธุลีละอองนอ้ยขนาดไหนกใ็ห้
หมด ใหรู้้ใหค้รบ อากิญจญัฯ และตอ้งพน้ความไม่รู้ทั้งหมด คือเนวสัญญานาสัญญายตนะ พน้ใหไ้ด ้ 
 

รู้อกศุลจิตตั้งแต่หยาบ ไปหาละเอียด ถา้ไม่เป็นไปตามล าดบั คุณจะไปรู้ไดอ้ยา่งไร จะเริ่มตน้ตรงไหน 
วญิญาณคุณกไ็ม่รู้ อากาศคุณกไ็ม่รู้ ไม่เรียนรู้เปรียบเทียบความต่าง ตั้งแต่หยาบๆไป ใหสุ้ดทา้ยไม่มีจน
เป็นนามธรรม  
 

แต่วา่การเขา้ใจผดิไปดบัทั้งหมด กเ็ป็นการกระท าท่ีผดิขั้นตอน ไม่รู้ตั้งแต่หยาบๆไปจะไปรู้ละเอียดได้
อยา่งไร? 

 

ตอ้งมีธาตุรู้ท่ีเห็นความวา่งดว้ย วา่งจากอะไรคุณกต็อ้งรู้มาตั้งแต่หยาบ คือตั้งแต่ไม่มีอกศุลจิตหยาบๆมา 
การเขา้ใจตั้งแต่ตน้วา่นิโรธนั้นไปดบัจิต กห็มดทางแกค้นนั้นเลย เขา้ใจวา่นิโรธไปนัง่ดบัจิต ดบัตวัรู้ก็
ไม่มีทางบรรลุ ใหท้ าไปอีกลา้นชาติเลย แมโ้สดาบนักไ็ม่ได ้เพราะดบัตั้งแต่ตน้ทาง ไม่มีล าดบั  
 

ในความไม่มีหรือนิโรธของพระพุทธเจา้จะตอ้งมีสัญญา ก าหนดรู้ องคป์ระชุม ตั้งแต่หยาบไปของกาย 
แต่ค าวา่กายเขากเ็ขา้ใจผดิ วา่เป็นดินน ้าไฟลม เป็นของนอก และเขา้ไปขา้งในกไ็ม่ได ้เขา้ใจวา่ กายคือ
ร่างขา้งนอก ไปหาจิตวญิญาณไม่ไดเ้ลยกจ็บเห่เหมือนกนั ตอ้งเขา้ใจวา่ กายไม่ขาดความเป็นจิต แลว้ก็
ตอ้งศึกษาตั้งแต่มีความหยาบเป็นกาย อาตมาอธิบายวา่ลืมตาน่ีแหละอยูก่บันรก กบัโลก กบัวงไพ่น่ี
แหละถา้จิตเราหลุดพน้กน็ัง่กบัวงไพ่แลว้จิตเรากไ็ม่สนุกไปกบัเขา หรือวา่ไม่รู้สึกไม่ชอบ กต็อ้งเป็นจิต
กลางๆเฉย  
 

ในโลกอบายน่ีหยาบ ชดัเจน แลว้เราวา่งจากอบายหยาบน่ีแหละ คือนิโรธ แลว้กว็า่งจากสิ่งละเอียดเขา้
ไป จนถึงนามธรรมบางเบา มนัจะนิโรธ จะรู้วา่ไม่มีอยา่งไร ไม่มีดูดผลกัในจิตเรา มนัจึงไม่รู้
ความหมายท่ีชดัเจนจึงไม่มีทางท่ีจะเป็นไปได ้ 
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วนัน้ีบดัน้ี อาตมาจะพดูกบัพวกเราวา่ มนัไม่มีใครบรรลุนิโรธนิพพานของพระพุทธเจา้เลย ไม่มีเลย 
อาตมาไม่เห็นใครซกัคนเลย (น่ีพดูกบัพวกเรานะ) มนัเหลืออาตมาตอ้งมากอบกูข้ึ้นมา แลว้กไ็ดข้ึ้นมา
เร่ือยๆ ขนาดนั้นยงัไม่ง่ายเลย กม็าอธิบายเพิ่มในเป้าเลย ถา้ไม่รู้กายกบัสัญญา ท่ีระบุในสัตตาวาส ๙ ถา้
ไม่รู้จะบรรลุไดอ้ยา่งไร  
 

อธิบายสัตวโ์อปปาติกสัตวใ์นสัมมาทิฏฐิมานานแลว้ จนมาตอนน้ีกม็าจบัความเป็นสัตวเ์ตม็ๆ เกิดการ
หลุดพน้มาอยา่งไร มีโลกน้ีโลกหนา้ มีสัตวโ์ลกตุระเป็นอยา่งไร ถา้เขา้ใจค าวา่สัตวใ์หส้ัญญาก าหนดรู้
ใหช้ดัวา่ เก่ียวขอ้งกบัทั้งรูปและนาม 

 

วโิมกข ์๘ ขอ้ท่ี ๒ อชัฌตัตงั อรูปสัญญี เอโก พหิทา รูปานิ ปัสสติ คือเอโกส่วนตน ตอ้งรู้ส่วนตน ทั้ง
นอกและใน สัมผสัรูปภายนอกจนถึงภายใน สัญญาก าหนดรู้อรูป รู้ภายนอกถึงภายในทะลุเลย ถา้เขา้ใจ
ขอ้น้ีไดก้จ็ะเขา้ใจองคป์ระชุมทั้งนอกและในใหห้ลุดพน้วา่งๆๆไปตามล าดบั  
 

สัญญาเวทนยตินิโรธเป็นภูมิสูงสุดในโลกตุรธรรม ๙ และนบัในโลกตุรธรรม ๔๖ เป็นขั้นสูงสุดของ
โลกตุรธรรม ๔๖ คือนบัรวมกบัโพธิปักขิยธรรม ๓๗ บวกไปอีก ๙ กเ็ป็นขั้นปลายสุดแลว้ พน้ทุกข์
อาริยสัจสัมบูรณ์ ท่ีตอ้งท าใหแ้จง้(สัจฉิ)ไม่ใช่แบบดบัมืด กิณหะ ตามภาษาในวญิญาณฐีติ ๗  
 

พุทธกบัพราหมณ์อยา่งเดียวกนันัน่แหละ แต่วนกลบัไปมา เป็นเจโตเตม็ หรือวา่วุน่วาย จนพระพุทธเจา้
สร้างศาสนาใหม่ แลว้เป็นอเทวนิยมต่อมาเวยีนกลบัเป็นเทวนิยมอีก พระพุทธเจา้กต็อ้งกลบัมาแกอี้ก 
ตอนน้ีเกือบไม่เหลือแลว้โพธิรักษก์ต็อ้งมาแกอี้ก แยแ่ลว้ยคุน้ี 

 

ผูบ้รรลุสัญญาเวทยตินิโรธแลว้ไดบ้รรลุสูงสุดในตน รู้ไดใ้นตนเองแทจึ้งจะรู้วา่จริงแท ้ถา้ไม่รู้ตวัเอง
ไม่ใช่ ตอ้งรู้ความหมดอาสวะแลว้ไม่ใช่ไปรู้อยา่งอ่ืน  
 

อรหนัตคื์อผูมี้อตัตาท่ีไม่ลึกลบัแลว้ อตัตาคุณตอ้งมี เปรียบเหมือนอุจจาระ คุณตอ้งมีอุจจาระ ไม่มีกต็าย 
เป็นคนตาย ไม่กิน กไ็ม่มีอุจจาระ แลว้อตัตาน่ีไม่ใช่ของเรา เราข้ีออกไปกไ็ม่ใช่ของเรา เหมือนอตัตา 
เอาออกไปจากเราเรากไ็ม่มีอตัตา แต่เราตอ้งอาศยัอตัตา ท่ีไม่ลึกลบัแลว้ อรหตัตาคืออรหนัตอ์าศยัอตัตา
ท่ีไม่ลึกลบัแลว้  
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สัญญาเวทยตินิโรธมีแต่ในพุทธ ในศาสนาอ่ืนไม่มีได ้ตอ้งมีหลกัเกณฑด์ว้ย แต่ถา้ไม่มีหลกัใหศึ้กษาเลย
กอ็ยา่ไปฝัน  
คุณท านิโรธไดเ้ป็นคร้ังแรก เช่นเลิกบุหร่ีได ้แลว้ไดนิ้โรธจากบุหร่ี ท าไดก้ท็  าทวนท าซ ้ า ท าใหม้ากเป็น
พหุลีกมัมงั เป็นการรักษาผล อนุรักขณาปธาน หรือสั่งสมอเนญชาภิสังขาร เป็นการสังขารท่ีไม่
ธรรมดา เป็นสังขารอยา่งอภิ แปลวา่ยิง่ใหญ่ ปรากฏจริง สมบูรณ์เตม็ท่ีเลย ตอ้งรู้อาการของเวทนา ๑๘ 
รู้เนกขมัมะท่ีลดละ จากเคหสิตะ ท าอยา่งกดข่มกรู้็ ท าอยา่งวปัิสสนา พิจารณาใหเ้กิดจางคลาย กต็ามรู้ 
ตามเห็นอนิจจานุปัสสี วนไปหาความไม่มีอยูเ่ร่ือยเป็นธรรมดาของไตรลกัษณ์  
 

อะไรท่ีมีแลว้กต็อ้งเส่ือม แลว้อะไรไม่เส่ือม กคื็อท่ีไม่มีอยา่งถาวร คือนิพพาน แลว้นิพพานเกิดท่ีจิต 
อยา่งอ่ืนไม่เท่ียง แมแ้ต่สสาร และพลงังานกห็มุนเวยีนไปไม่สูญ ลกัษณะไม่สูญ น่ีคนเขา้ใจผดิวา่ไม่มี
สูญ และนามธรรมน่ีละเอียดกวา่วตัถุ นามธรรมนิพพานเป็นปริโยสานกห็มดเลย  
 

อุตุนิยามคือสสาร แต่พีชะนิยามกมี็ชีวะ แต่ไม่เกาะกมุสลายไดง่้าย แต่พอจิตนิยามน่ีไม่สลายไดง่้ายเลย 
เริ่มเป็นจิตนิยามกต็ั้งแต่สัตวเ์ซลลเ์ดียวกส็ลายยากข้ึน เพราะเป็นตวัตน เป็นตวักขูองก ูแต่วา่สัตวน่ี์หลุด
จากอะไรหมดแลว้เป็นตวัเองไม่เกาะกบัอะไรแลว้ แต่ถา้พีชะตอ้งเกาะ กบัดิน น ้า อากาศ เป็นชีวะได ้
อยา่งแบคทีเรียเลก็กอ็ยูก่บัอากาศ แต่ถา้เป็นคนกไ็ม่เกาะกบัดินน ้าไฟลม แต่อาศยัดินน ้าไฟลม แต่ไม่ติด
ยดึดินน ้าไฟลมแลว้ แต่มาติดตวัเอง แลว้กโ็ง่ไปติดดินน ้าไฟลมใหม่ติดสารพดัติดใหม่ วนอยูอ่ยา่งน้ี  
 

สรุปไปหาเป้า ตอ้งมีเวทนา แมอุ้เบกขาคุณกเ็คยมี กม็าพกัท่ีน่ี แต่วา่อุเบกขาพระพุทธเจา้นั้นมีอภิสังขาร
ดว้ย กระทบสัมผสัสังขารดว้ย จิตเรากล็อยตวั คลุกคลีกบัเขาอยูแ่ต่จิตเรากลางวางได ้เขาแปลวา่อสัง
สัคคะวา่ไม่คลุกคลี คือหนีห่างไม่เก่ียวขอ้งน่ีละคิดแบบเทวนิยม เป็นความบกพร่องแลว้เป็นโลกนัตห์นี
ห่างสุดโลกเลย แต่ถา้โลกตุระนั้นไม่หนีห่างแต่คลุกคลีดว้ยเลย เวทนาเขากพ็อรู้ วา่สุข ทุกข ์ไม่สุขไม่
ทุกข ์ทางเวทนา ๖ เขากพ็อรู้แต่วา่เขาไม่สามารถแยกแยะวจิยัวจิารวา่อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไร
เป็นสุขเป็นทุกขอ์ยา่งไร ไม่ฝึกเขากไ็ม่ไดก้จ็บเกมส์  
 

เราท าการสั่งสมภาวะนิโรธ ทุกปัจจุบนัใหส้ั่งสมเป็นอดีตท่ีเท่ียง เม่ือปัจจุบนัเท่ียงไปตลอด อนาคตก็
เท่ียงแทแ้น่นอนวา่กิเลสสูญ เป็นส่ิงเท่ียงส่ิงเดียวในมหาจกัรวาลน้ี นอกนั้นไม่มีอะไรเท่ียง กส็ั่งสมทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของนิโรธ เป็นภาวะท่ีย ัง่ยนืตลอดกาล นิจจงั(เท่ียงแท)้ ธุวงั (ถาวร) สัสตงั(ยนื
นาน) อวปิริณามธมัมงั(ไม่แปรเปล่ียน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหกัลา้งได)้ อสังกปุปัง(ไม่กลบัก าเริบ) 
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ท าใหกิ้เลสสูญได ้ทุกปัจจุบนั เป็นร้อยเป็นพนั หม่ืน แสน ลา้นคร้ังสั่งสมเป็นอดีตท่ีเท่ียงแท ้กิเลสสูญ 
ไม่มีอะไรมาเปล่ียนได ้ 
 

ทางดา้นเจโต องคท์ั้ง ๓ ส่วนของความดบัท่ีตกผลึกคือ อปัปนา พยปัปนา เจตโสอภินิโรปนา ควบแน่น
ตกผลึกมากข้ึน เกิดเป็นคุณสมบติั เป็นคุณนิธิ (คลงัสมบติั ) เป็นสมบติัของคุณวเิศษมากข้ึนๆ  
 

อีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นปัญญา จะรู้ร่วมกบัเจโต กบัมรรค และผลของนิโรธเป็นอยา่งไรกรู้็รอบรู้ร่วมไปดว้ย 
รู้เห็นของจริง สัมผสัความวา่งอยู ่สัมผสัวา่เราประพฤติ สัมผสัความจางคลายอยา่งไร มนัเร็ว แตะป๊ัปก็
สูญ เป็นญาณท่ีเจริญเป็นปฏิสัมภิทาญาณ สายปัญญากมี็คุณราศี สายเจโตกมี็คุณนิธิ  
 

คุณราศี คือคุณธรรมคุณวเิศษท่ีมีมาก จนแผพ่ลงัใหค้นอ่ืนสัมผสัได ้มีมากเป็นนามธรรม แต่ประกอบ
อยูก่บั กายกรรม วจีกรรมได ้พระพุทธเจา้เป็นฉพัพรรณรังสีเลย  
 

ฝ่ายปัญญากเ็จริญ เป็นตกักะ วติกักะ สังกปัปะ ขณะท าคุณกต็อ้งมีตวัรู้ไปรู้ดว้ย ร่วมรู้ทั้งสัมมามรรค 
สัมมาผล ในการท าจิต สัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ  
 

สัจจญาณ ตั้งแต่รู้ปริยติั มาปฏิบติัรู้สภาวะ แลว้ท าใหเ้ป็นผล สั่งสมลงไป จนเตม็ครบ จนคุณเห็นแลว้วา่
แน่นอน คุณจึงมีกตญาณวา่จบกิจแลว้ พอแลว้ พิสูจนห์มดแลว้ ทุกปัจจุบนัสั่งสมมา ทีเผลอทีไม่เผลอ 
ทุกท่าทุกขณะทุกเวลา ทุกๆอยา่งเลย มนัรู้แลว้สมบูรณ์แบบแลว้คุณกต็ดัสินได ้ผูไ้ม่ประมาท ประมาท
คือความตายเขายิง่มีความรู้วา่ไม่ตอ้งอวดอา้ง สาเฐยยจิตไม่มีแลว้กไ็ม่เห็นตอ้งอวด ไม่ตอ้งเปิด พอถึง
เวลาวาระตอ้งเปิดเผยกเ็ปิดเผย กิจญาณคือท าใหส้ าเร็จผล กตญาณคือผลเตม็แลว้ 
 

ผูป้ฏิบติัจะรู้จกั รู้แจง้ รู้จริง รู้ความจริงตามความเป็นจริง ค  าตอบน้ีเขาสอบไดเ้ปรียญไปเยอะแลว้ 
ปัญญาคือรู้ความจริงตามความเป็นจริง ความจริงแลว้ตอ้งสัมผสัรูปและนามมาโดยตลอด องคป์ระชุม
ของความจริงแห่งรูปและนาม มีมรรคผลสัมผสัเอง ครบทั้งกิจครบทั้งญาณ ถึงท่ีสุดมัน่ใจวา่เท่ียงแท้
แน่นอนสั่งสมลง อนาคตกาลคุณกเ็ป็นคนมีคุณวเิศษน้ีอยา่งประมาณเอง คุณท ามาจนมัน่ใจวา่เพียงพอ
แลว้ จิตกต็อ้งเป็นสูญอยา่งแน่นอน อนาคตกต็อ้งสูญอยูแ่ลว้จะมาก่ีลา้นคร้ัง มาลีลาพิศดารขนาดไหนก็
ท ากิเลสสูญไดต้ลอดกาลโดยประการฉะน้ี การปฏิบติัอยา่งน้ีคือท าจิตท่ียิง่ใหญ่วเิศษเรียกวา่ อภิสังขาร  
 



5 

 

อภิ จึงเป็นตวัก าหนดวา่ เป็นการสังขารใหกิ้เลสลด คือปุญญาภิสังขาร คือท าบุญใหส้ าเร็จ นอ้ยนิดหน่ึง
กต็าม ถา้ท าลายกิเลสไม่ไดไ้ม่ช่ือวา่อภิสังขาร มนัตอ้งมีของจริง เป็นทั้งรูปธรรมใหค้นอ่ืนสัมผสัได้
ดว้ยไม่ใช่รู้แต่เรา จนหมดบุญไม่ตอ้งท าบุญอีก หมดกิเลสแลว้กเ็ป็นอปุญญาภิสังขาร แต่คุณกท็ าเพื่อ
รักษาผล อนุรักขณาปธาน เพื่อใหเ้กิดอเนญชาภิสังขาร คือความไม่หวัน่ไหวใหแ้ก่จิต สั่งสมความตั้ง
มัน่ใหจิ้ตท่ีเรียกวา่ สัมมาสมาธิ ซ่ึงเกิดเฉพาะแบบพระพุทธเจา้ไม่ทัว่ไป ของพระพุทธเจา้ท าอยูทุ่ก
ปัจจุบนั ปฏิบติัไปกส็ัมฤทธ์ิผลไปท าใหม้ากพหุลีกมัมงั สั่งสมผลแห่งเนกขมัสิตอุเบกขา หรือฐาน
นิโรธ วมุิติ หลุดพน้ เจริญข้ึนเร่ือยๆ เป็นคุณสมบติัอุเบกขา ถา้ไม่มีสภาวธรรมกไ็ม่สามารถอธิบาย องค์
คุณอุเบกขา ๕ได ้ 
 

ปริสุทธาตา กบ็ริสุทธ์ิสะอาด ขาวรอบ  
มุทุ เขาแปลวา่อ่อน 
กมัมญัญา เหมาะควรแก่การงาน 
ประภสัสรา เขาแปลวา่ผดุผอ่ง 
ปริโยทาตา เขาแปลวา่ผอ่งแผว้  
 

ส่วนอาตมาแปลโดยสภาวะเลย พวกเรากเ็ขา้ใจแลว้เอาไปปฏิบติัไดเ้ป็นอตริมนุสธรรม เป็นคุณวเิศษ 
เจริญข้ึนเป็นสังขารุเปกขาญาณ ญาณตวัน้ีคือวปัิสสนาญาณขอ้ท่ี ๘ เราจะทนอยูก่บัสังขารไดดี้ข้ึน โลก
เขาปรุงแต่งย ัว่ยมุอมเมาเราอยา่งไรเรากเ็ฉยได ้ตอ้งมีสัมผสัอยูเ่ร่ือยๆ จะไปคิดเอาเองไม่ได ้วา่เราสัมผสั
แรงกไ็ด ้แต่ไม่เคยไปสัมผสัเลยอยา่งพวกพระกมัมฐานท่ีอยูป่่าน่ิงสบาย พอออกมาในเมืองกอ็าเจียนเลย 
เวยีนหวั ไม่มีวธีิรับลูกเม่ือถูกกระแทกกระทุง้ เวยีนหวัตอ้งวิง่เขา้ป่าใหม่ อยูไ่ม่ไดห้รอก แมแ้ต่ประสาท
ร่างกายกเ็อาไม่อยู ่จะไปพดูถึงจิตเลย เพราะวา่คุณสมบติัไม่เป็นพุทธแท ้ 
 

สังขารุเปกขาญาณ เราเองปรุงเองอนุโลมร่วมกบัคนอ่ืนเรากป็รุงได ้แต่ปรุงมากตวัเองทรุดกไ็ม่ได ้
อนุโลมทั้งตวัเราตวัเขา เราจะร่วมกบัโลกๆเขาอยา่งไรกต็อ้งประมาณ  
 

การเจริญของสังขารุเปกขาญาณ กิเลสสูญทุกปัจจุบนัสั่งสมผลมากพอทุกปัจจุบนัเท่ียงแทแ้น่นอน เป็น
คุณวเิศษอนัยิง่ใหญ่ ของคนผูน้ี้ไดบ้รรลุผลสูงสุดแลว้หรือจะเรียกวา่ สั่งสมผลวโิมกข ์๘ ดว้ยกาย จนมี
ผลจิตตั้งมัน่เท่ียงแท ้ สั่งสมถึง นิจจงั(เท่ียงแท)้ ธุวงั (ถาวร) สัสตงั(ยนืนาน) อวปิริณามธมัมงั(ไม่
แปรเปล่ียน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหกัลา้งได)้ อสังกปุปัง(ไม่กลบัก าเริบ) 
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แลว้สภาวะมนัจะเรียงล าดบัไปเลย  รู้จกัความเป็นกาย ดว้ยสัญญา ปฏิบติัธรรมตอ้งใชส้ัญญา ไม่ใช้
ไม่ได ้สัญญาเป็นตวัท างาน แลว้มนักรู้็ แลว้มีทั้งภาคเกบ็ มีทั้งภาคท างานและภาคฮาร์ดดิสก ์คุณไม่จ า
มนักจ็  า นอกจากคุณจะรู้ตวัเลยวา่อนัน้ีไม่จ  าเลย จะลืม ใครปฏิบติัธรรมจะมีสภาวะท่ีท้ิงลืมเก่งข้ึน แต่
อนัท่ีจ  าไวแ้ลว้มนัจ าแลว้ แต่อนัท่ีจะท้ิงกท้ิ็งหมดอนัใหม่น่ีไม่รับเพราะรู้วา่เกบ็มากๆไม่ดี จนกวา่จะรู้วา่
จ  ากส็ักแต่วา่จ  าสิ อยา่ยดึมัน่ถือมัน่จ  าไวอ้าศยั อยา่งอาตมาจ าภาษามาบรรยายน่ีลืมกช่็างมนักถ็ามเอาก็
ได ้แต่จะมีจิตยนิดีนิดหน่ึงกจ็  าได ้แต่ถา้ไม่ยนิดีเลยกไ็ม่จ  าเลย  
 

ตอ้งปฏิบติัใหมี้วญิญาณฐีติน่ีแหละ ตอ้งรู้ความเป็นสัตว ์ท่ีหลากหลายมากมาย สัตวข์อ้ท่ี ๑ กคื็อโลกีย์
ทั้งหมด กายต่างกนั สัญญาต่างกนั แลว้มนักคิ็ดข้ึนมาใหม่ใหค้นยดึกายนั้นกายน้ีหลอกกนัเตม็บา้นเตม็
เมืองยิง่กวา่ยคุพระพุทธเจา้มากมาย  
 

กายสุดทา้ยท่ีตอ้งรู้ของตนในตนคือนิโรธท่ีส าเร็จท่ีตอ้งรู้แจง้สัจฉิ ใสสวา่งปรากฏอยูช่ดัเลย ไม่ใช่รู้แค่
ในนิโรธดบัจิต หมดส้ินในธาตุรู้เขาเรียกไม่ผดิวา่นิโรธ แต่คนละสภาวะ ไม่มีกายดว้ย ไม่มีกายอยา่ง
เดียวกนักบัของพุทธและฤาษี แต่ความไม่มีของฤาษีไม่มีธาตุรู้วา่มีหรือไม่มี แต่ของพุทธนั้นรู้เลยวา่ไม่
มีนัน่คือนิโรธ แต่ความมีตวัตนท่ีรู้นิโรธคือตวัเรา เช่นเราเป็นโสดาบนั ไม่มีสุขทุกขก์บัอบายแลว้ นิโรธ
แลว้ไม่มี แต่เจโตน่ีเขาไม่ไดเ้รียนเขากด็บัใหไ้ม่มี คือกายเหมือนกนั แลว้สัญญาวา่ไม่มีกเ็ป็นนิโรธ
เหมือนกนั เป็นโชค สุภะ ส าเร็จผลดว้ยกนั แต่ของฤาษีเป็นสุภกิณหะ ไม่ใช่สัจฉิแบบพุทธท่ีมี จกัษุ 
ญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่ง ขอฤาษีนั้นดบัด่ิงด ามืด นิโรธแบบพุทธนั้นจะรู้อยา่งชนิดท่ีสัมผสัเห็น ผุ
สติวา เห็นความเป็นนิโรธท่ีตนไดด้ว้ย จกัษุ ญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่ง ตามพระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น
พระไตรฯมากมาย  
 

สงบของพระพุทธเจา้ น้ีเป็นองคป์ระชุมท่ีมีธาตุรู้ของความไม่มี สงบเพราะไม่มีตวันั้น กเ็ป็น
กายปัสสัทธิ นิโรธทัว่ไปท่ีเขาเรียนรู้กนักน่็าสงสาร พดูกนัไม่รู้เร่ืองเขากไ็ปดบั แต่ไม่ไดด้บัอกศุลจิต 
แต่ไปดบัจิต กดไวไ้ม่ใหท้ างานไม่รู้เร่ือง ความไม่มีสุขทุกขใ์นตอนนั้น นัน่คือ กาย ของรูปนาม
ขณะนั้นไม่ทุกขเ์ลยเพราะดบัเหตุ ไม่ใช่แค่กดข่มเท่านั้น แต่น่ีเรารู้เลยวา่จิตอกศุลไม่มีมีแต่จิตกศุล ดบั
เหตุแห่งทุกขด์บัแลว้ดบัเลยถาวรเลย ต่างกบัฤาษีท่ีไม่รู้เร่ือง เก่งพกัยก แต่ไม่หาย หมกัหมกไว ้ดีไม่ดี
แถมอุปกิเลสยนิดีวา่เราไดบ้รรลุแต่แทจ้ริงสร้างความติดยดึเขา้ไปอีก ไปชอบอะไรไวก้ไ็ปเติมมนัอีก  
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มนัตอ้งท าอยา่งสัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยกาย ส าเร็จอิริยาบทอยู ่ทั้งอาสวะของผูน้ั้นกห็มดส้ิน เพราะเห็น
ดว้ยสัมมปัปัญญา ตอ้งยนืยนัวา่ ไดข้ณะสัมผสัอยูห่ลดัๆ จบัฆ่าโจรได ้ไม่ใชฆ่้าหมดทุกคน  
 

กาย ในสัตตาวาส ๙ วญิญาณฐีติ ๗ และสักกายทิฏฐิกต็อ้งเรียนรู้ ทั้งรูปและอรูปตอ้งครบครันใน
วโิมกข ์ 
 

กายสังขาร กายปัสสัทธิ กายสัมผสั กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน กายมุทุตา(องคป์ระชุมท่ีพิเศษ)  

 

กายกมัมญัญตา คือความคล่องแคล่วของเจตสิก ๓ (เวทนา สัญญา สังขาร) ไม่ไดเ้ก่ียวกบัดินน ้าไฟลม
เลย  
 

กายวเิวก ถา้คุณไปอยูท่ี่ไม่มีกระทบสัมผสัมาก ใหร่้างน้ีสงบ แทนท่ีจะเป็นวเิวก ๓ (กายวเิวก จิตวเิวก 
อุปธิวเิวก) 
 

กายวเิวก คือ ทั้งองคป์ระชุมวเิวก จิตวเิวกคือส่วนจิตวเิวก ส่วนอุปธิวเิวก คือองคป์ระชุมดบักิเลส 

 

กายสักขี กห็มายถึงตวัจริง อยา่งผูป้ฏิบติัธรรมเป็นทกัขิเณยบุคคลระดบัท่ี ๕ กายสักขี ท่านมีองค์
ประชุมของตวัพยานหลกัฐานสักขี วา่อาสวะบางอยา่งหมดไปได ้เป็นองคป์ระชุมของจิต เสร็จแลว้ก็
ตอ้งปฏิบติัใหถู้กวโิมกข ์๘ ดว้ยกาย เพราะกายสักขีกส็งบอยูแ่ต่ส่วนใน ไม่เก่ียวกบัส่วนนอก ตอ้งมา
สัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยกาย มีอชัฌตัตงั อรูปสัญญี เอโก พหิทา รูปานิ ปัสสติ  
 

ค าวา่ กาย ไม่ใช่สรีระภายนอกเท่านั้น ไม่ใช่วา่ไม่เก่ียวกบัภายนอก ขาดไม่ไดด้ว้ย แมโ้สดาฯ สกิทาฯ 
อนาคาฯกไ็ม่หนีผสัสะภายนอก แต่วา่ชนะมาเร่ือยๆ ยิง่อรหนัตก์เ็ดด็ขาดเลย แมท่ี้สุดนิพพานท่านกไ็ม่
ยดึเป็นเราเป็นของเรา  


