570626_ธรรมาธรรมะสงคราม ทีส่ ั นติฯ เรื่อง นิยามใหม่ “กาย” ไยต่ างกัน
เมื่อต่างคนต่างทํา “ความดับ” หรื อภาวะที่ “จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์” อยูใ่ นขณะนั้นได้เป็ น “ความดับ” หรื อ
ภาวะที่ “จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์” ของตน ตามทีีคนกําหนดหมายนั้นๆ(สัญญา) ซึ่งไม่วา่ แบบพุทธและทั้ง
แบบที่มิจฉาทิฏฐิต่างก็ถือว่าเป็ น “โชค” (สุ ภ) ของตน เป็ นภาวะ “น่าพึงใจ” (สุ ภ) เป็ นภาวะ “เจริ ญ
(สุ ภ)_ดี(สุ ภ)” ตามที่ตนกําหนดหมาย จึงชื่ออย่างเดียวกัน
เช่น ผูป้ ฏิบตั ิได้จนสามารถทําให้เกิด “องค์ประชุม” (กาย) ของความเป็ น “นิโรธ” ที่นบั กันว่าเป็ น
ภาวะของพรหม โดยชื่อคือ พรหมชั้น “สุ ภกิณหะ”
พรหม “สุ ภกิณหา” นี้ ปราชญ์ท่านผูร้ ู ้ให้ความหมายไว้วา่ พวกมีรัศมีสุกปลัง่ ซ่านไป
ต้องขออภัยเป็ นอย่างมากจริ งๆ ที่ได้นาํ หลักฐานนี้ของท่านผูท้ ี่อาตมาก็เคารพนับถือท่านอย่างยิง่ มา
อ้างอิง แต่มนั เป็ นการสาธยายขยายสัจธรรม เป็ นวิชาการอยูพ่ อสมควร ก็จาํ เป็ นต้องมีที่อา้ งอิงมายืนยัน
บ้าง อาตมาได้อาศัยผลงานที่ท่านทําไว้อยูม่ าในการศึกษาและทํางาน ณโอกาสนี้กต็ อ้ งขออภัยท่าน
อย่างมากยิง่ จริ งๆ และขอขอบพระคุณท่านไว้ในที่น้ ีอย่างสู ง
ทั้ง ๒ พรหมที่ยกตัวอย่างมานั้น แสดงถึงความเข้าใจ(ทิฏฐิ) ในความเป็ นพรหมหรื อเป็ น “สัตว์
โอปปาติกะ”(สัตตา โออปาติกา ที่อาตมายังเห็นว่า มีภาวะความเป็ น “กาย” ที่หมายถึงธาตุอนั เป็ น
“มหาภูตรู ป” อยูเ่ ท่านั้น
“ความเป็ นพรหมสัตว์” ที่ท่านหมาย ยังเป็ นเพียงแสงสี รัศมี ซึ่งเป็ นแค่ “รู ปธรรม”
อาตมายังเห็นว่า หากกําหนดแค่แสงสี รัศมีเป็ นเครื่ องชี้ความเป็ น “พรหม” ยังไม่ชดั เพียงพอว่าในความ
เป็ น “นามธรรม” ของความเป็ น “พรหม” หรื อเทวดาผูบ้ ริ สุทธิ์ หรื อยังแสดงภาวะความเป็ น “รู ปธรรม”
ที่ยงั ไม่เข้าหาภาวะที่เป็ น “ความรู ้สึก” ร่ วมอยูด่ ว้ ยเลย อันยืนยันว่าเป็ นภาวะแห่ง “นามธรรม”
เพราะความเป็ น “สัตว์โอปปาติกะ” นั้นเป็ น “นามธาตุ” ไม่ใช่เพียงแค่ “รู ปธาตุ” เท่านั้น ที่ช้ ีบ่างความ
เป็ นสัตว์โอปปาติกะ ไม่วา่ สัตว์นรกหรื อสัตว์เทวดา หรื อส้ัตว์พรหม

แสงสี เสี ยงนั้นยังเป็ นภาวะ “รู ปธาตุ” เฉพาะ “รู ปธาตุ” ยังไม่พอที่จะชี้บ่างความเป็ น “สัตว์โปปาติกะ”
ต้องมี “นามธาตุ” เป็ นหลักในความเป็ น “สัตว์โอปปาติกะ”
ความเป็ น “กาย” จึงต้องมี “นามธาตุ” ร่ วมรับรู ้ดว้ ยเสมอ ในคําว่า “กาย” ทุกกาย ขาด “นามธาตุ”
เรี ยกว่า “กาย” ไม่ได้
หรื อมีแต่ “รู ปธาตุ” หรื อ “มหาภูตรู ป” เกาะกุมกันเป็ น “รู ปธาตุ”อยู่ เช่น แท่างก้อนของก้อนดิน กลุ่ม
หยดนํ้าละออกงนํ้า กลุ่มธุลีลม ภาพของเปลวไฟ ให้เราสัมผัสรู ้ได้ เราก็ไม่เรี ยกภาวะอย่างนั้นๆว่า กาย
ดิน กายนํ้า กายลม กายไฟ แต่ “วิญญาณ หรื อองค์ประชุมของวิญญาณ” นั้น เราเรี ยกว่า “กาย” นะ เคย
ได้ยนิ ไหมล่ะ? “กายวิญญาณ” ไง
ดังนั้น “กาย” นี้แม้แต่เฉพาะ “ธาตุรู้” (นามธาตุ) เองเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับมหาภูตรู ปเลยในความเป็ นสัตว์
ไม่มี “รู ปธาตุ” ข้างนอกสัมผัสสัมพันธ์ดว้ ยเลย มีแค่ “สัญญา” ไม่วา่ จะอยูใ่ นภาวะที่ดึงเอา “ความจํา”
(สัญญา)ออกมารู ้ หรื อตนเองกําลังใช้จิต ใช้เจตสิ กทํางาน “กําหนดรู ้อะไรๆอยู”่ (สัญญา) มีองค์
ประชุมเฉพาะของ “นามรู ป” และ “นามธรรม” ในจิตเท่านั้น (มีแค่มนายตนะกับธรรมายตนะ) ทํางาน
อยูใ่ นภายในของจิต อย่างนี้กเ็ รี ยกว่า “กาย”
คือ “กายวิญญาณ” นัน่ เอง
ซึ่งฝ่ ายมิจฉาทิฏฐิ นั้นจะทํา “นิโรธ” ด้วยวิธีหลับตา เข้าไปอยูใ่ นภวังค์ที่จิตอยูใ่ นสภาพ “ดํามืด” (กิณ
หา) ไม่รู้อะไรเลย ไม่มีแสงสว่าง (อาโลกา) ไม่มี “ตา” (จักษุ) เห็นอะไร อยูใ่ นภาวะ “ดับ” หรื อไม่มี
“ความรู ้ความฉลาด” ใดๆหมด จึงเกิด “ญาณ ปัญญา”ใดๆก็ไม่ได้
เมื่อ ธาตุรู้” (วิญญาณ) ซึ่งหมายถึง “นามธาตุ” ไม่มีอะไร “รับรู ้อยูเ่ ลย” ในขณะนั้น
อย่างนี้แหละที่ชื่อว่า ไม่เป็ น “วิญญาณฐิติ” ในขณะที่อยูใ่ น “นิโรธ”นั้น
พระพุทธเจ้าจึงมีขอ้ แม้วา่ ต้องศึกษาความเป็ น “สัตว์ทางจิตวิญญาณ” (โอปปาติกะ) ในขณะที่มี
“วิญญาณฐิติ” จึงจะสามารถรู ้จกั รู ้แจ้งรู ้จริ งความเป็ นสัตว์ได้บริ บูรณ์สัมบูรณ์

“วิญญาณ” นั้นหมายถึง ธาตุรู้ หรื อ ความรับรู ้ ส่ วน “ฐิติ” ก็หมายถึง การตั้งอยู่ ดํารงอยู่ ควาเป็ นอยู่ (ยัง
ไม่ตาย ยังทําหน้าที่ ยังไม่หายไป ยังไม่พกั เมื่อเป็ นธาตุรู้กย็ งั ทําหน้าที่รู้อยู่)
“วิญญาณฐิติ” จึงหมายความว่า ยังมี “ธาตุรู้” ทําหน้าที่รู้อยู่ ดังนั้น “นิโรธ” แบบที่ไม่ใช่พุทธ ได้ทาํ ให้
“ธาตุรู้” หรื อ “ความรับรู ้” ขณะนั้น มันไม่รู้อะไรใดๆเลย ตอนที่จิตตนเป็ น “นิโรธ” ของตนนั้น
กลายเป็ น”อสัญญีสัตว์” (สัตว์ที่ไม่มีส่วนใดของจิตกําหนดรู ้อะไรเลย)
เมื่อจิตถูก “ดับ” แบบหาวิธีบงั คับไว้หรื อหลอกมันออกไป “หลับหรื อดับธาตุรู้” ลงชัว่ ขณะไม่ให้มนั ทํา
หน้าที่รับรู ้อะไรเลย ในขณะนั้น ธาตุรู้ของผูน้ ้ ีจึงเจริ ญอะไรก็ไม่ได้
เพราะมันไม่ได้เรี ยนรู ้อะไรในขณะนั้น มันจึงเพิ่มความฉลาดที่เป็ นญาณเป็ นปัญญา เป็ นวิชชา อะไร
ไม่ได้
ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า การรู ้แจ้งนั้นต้องรู ้ชนิดที่มี “จักษุ ปัญญา ญาณ วิชชา แสงสว่าง” ดังที่ได้ยก
หลักฐานอ้างอิงผ่านมาแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปพูดถึงเลย เพราะมันไม่ได้เรี ยนรู ้อะไร มันก็ไม่ฉลาดขึ้นได้ เป็ น
ญาณ เป็ นปัญญาอะไรกันก็ไม่ได้เลย
อย่ามาตะแบงเถียงนะ ว่า ก็ได้เรี ยนรู ้ “ความดับดํามืด” นั้นๆอยูข่ ณะนั้นไง
ได้เรี ยนอะไรกัน ในเมื่อขณะนั้น จิตมันหลับดับปี๋ อยู่ ไม่รู้อะไรเลย แล้วจะอา “ธาตุรู้” ตัวไหนมา “รู ้”
มา “เรี ยน” กันเล่า? จึงจะเรี ยกได้วา่ เกิด “ความรู ้” ให้แก่จิตขณะนั้น
“นิโรธ” ที่ ดับสัญญา อสัญญีแบบนี้ จึงไม่มีความรู ้ ความเจริ ญในทางจิตใจเลย
ใน “วิญญาณฐิติ ๗” ไม่มีคาํ ว่า “อสัญญีสัตว์” กับ “เนวสัญญานาสัญญายตนสัตว์” แต่ใน “สัตตาวาส ๙”
นั้นมี
ก็หมายความว่า ทั้ง “อสัญญีสัตว์” และเนวสัญญานาสัญญายตนสัตว์ เป็ นภาวะที่ “ไม่มีความรับรู ้”เลย
ในขณะที่ผปู ้ ฏิบตั ิตนสําเร็จเข้าไปเป็ นอยูใ่ นสภาพทั้ง ๒ นั้น

นัน่ ก็คือ “เนวสัญญานาสัญญายตนะ” นั้นก็เป็ นการ “ดับความรับรู ้” ให้แก่ตนเอง ตาม “ทิฏฐิ” ของการ
ทํา “อรู ปฌาน” แบบหลับตาเข้าไปอยูใ่ นภวังค์ ซึ่งกําหนด “อสัญญี” ทั้งนั้น ไม่วา่ จะเป็ น “อา
กิญจัญญายตนฌาน” หรื อ “เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน” แม้แต่ “สัญญาเวทยิตนิโรธ” ล้วนทําความ
“ดํามืด” (กิณหะ) ในภวังค์ท้ งั สิ้ น
ที่จริ งนั้น “สัญญาเวทยิตนิโรธ” นี้ไม่มีในศาสนาหรื อลัทธิอื่นใด มีในศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้น
การทํา “อรู ปฌาน”ในลัทธิอื่น จึงมีแค่ “เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน” เท่านั้นเป็ นสู งสุ ด
แต่ชาวพุทธที่มิจฉาทิฏฐิ ได้เรี ยนรู ้คาํ ว่า “สัญญาเวทยิตนิโรธ” ทว่ายัง “อวิชชา” ในความเป็ น “นิโรธ”
ของพุทธ ยังไม่สัมมาทิฏฐิ จึงโมเมปุโลปุเลเดาเอาว่า “อสัญญีสัตว์” เป็ น “นิโรธ” ไปหมด ทั้ง “เนว
สัญญานาสัญญายตนฌาน” ทั้ง “สัญญาเวทยิตนิโรธ”
จึงปฏิบตั ิได้แค่ “อสัญญีสัตว์” ก็หลงว่า ตนบรรลุ “เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน” หรื อ “สัญญาเวทยิต
นิโรธ” เพราะมิจฉาทิฏฐิ
ผูท้ ี่มี “มิจฉาทิฏฐิ” หรื อมี “สัญญา” กันอย่างนี้ เขาก็ “กําหนดหมายความเป็ นิโรธ” กันอย่างนั้น เมื่อเขา
ได้ฝึกฝนปฏิบตั ิจนสําเร็จเป็ น “มโนมยอัตตา” เขาก็ตอ้ งได้ “กาย” ของพรหม หรื อ “กาย” ของ “นิโรธ”
อย่างที่เขามีกาํ หนดหมายของเขานั้น ก็เป็ น “รู ปที่สาํ เร็จด้วยจิต” หรื อ “อัตตาที่สาํ เร็จด้วยจิต” เกิดผล
ตาม “สัญญา” ของเขา เขาก็ถือว่า เป็ น “โชค” (สุ ภ)ของเขา เป็ นภาวะที่ “น่าพึงใจ” (สุ ภ)ของเขา
เช่นเดียวกับ ผูท้ ี่ “สัมมาทิฏฐิ” แบบพุทธ ก็มี “ทิฏฐิ” หรื อมี “สัญญา” ว่า “นิโรธ” คือ ภาวะที่ “ดับ”
หรื อภาวะที่ “ไม่สุขไม่ทุกข์ในจิต” อย่างเดียวกัน
เมื่อปฏิบตั ิจนเกิดผล “นิโรธ” ซึ่งเป็ น “สัญญาเวทยิตนิโรธ” ก็มีผลอย่างเดียวกันคือ มีภาวะที่ “ดับ” หรื อ
ภาวะที่ “ไม่สุขไม่ทุกข์” ในจิต ไม่ต่างกันเลย
จึงกล่าวได้วา่ “มีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน”
ส่ วนนัยสําคัญที่เป็ น “ปรมัตถธรรม” นั้น นิโรธแบบมิจฉาทิฏฐิ ได้นิโรธในภาวะกิณหะ ที่เป็ น อาการ
ดับมืดดํา อยูใ่ นจิต

สําหรับปรมัตถธรรมที่สัมมาทิฏฐิ ของพุทธนั้น ได้ นิโรธ ในภาวะมี จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
แจ้ง (สัชฉิ) อยูใ่ นจิต
ซึ่งแบบพุทธนั้น มีรูป มีนามอย่างวิเศษ ลึกลํ้าที่มีนยั สําคัญคือ เป็ นนิโรธ ที่มีเหตุปัจจัยของชีวติ ที่พร้อม
ด้วย จักษุ ปัญญา ญาณ วิชชา แสงสว่าง ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้แล้วเอามาประกาศแก่โลก ให้มนุษย์
ได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิ นิโรธแบบนี้กนั
ซึ่งไม่ใช่ปฏิบตั ิดว้ ย วิธีหลบหรื อหลับตาเข้าไปอยูใ่ นภวังค์ แต่เป็ นนิโรธชนิดที่เรี ยกว่า สัญญาเวทยิต
นิโรธ ที่เป็ นแจ้ง(สัจฉิ)
ต้องเห็นว่าอกุศลจิตหรื อกิเลสมันดับไป มันไม่มีในจิตขณะนั้นอยูช่ ดั ๆโต้งๆ แต่กต่างกับอีกภาวะหนึ่ง
ที่ไม่ใช่พุทธ แบบหลับดับทวารทั้ง ๖ ทํานิโรธให้ตนเองดํา ที่มืดมิด ไปหมด หลับไม่รู้เรื่ องอะไรเลย
ดับ กิณหะ ไม่มีจกั ษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ให้รู้ใดๆกันเลย
ต้องทําความเข้าใจให้คมๆชัดๆ ในเรื่ องนิโรธ ที่เป็ น สัญญาเวทยิตนิโรธ แบบพระพุทธเจ้า กับนิโรธ
ทัว่ ไป นั้น แม้มีสัญญาอย่างเดียวกัน คือกําหนดหมาย ไม่สุขไม่ทุกข์เหมือนกัน ซึ่งยังไม่ใช่หมายลึกไป
ถึง ตัวตนของกิเลส ที่ดบั แค่หมายถึงอารมณ์ทุกข์เท่านั้น
ความไม่มี อารมณ์ทุกข์หรื อสุ ข ในขณะนั้น ก็คือ กาย หรื อองค์ประชุม ของ “นามกาย” ในขณะนั้นของ
ตนๆ มันจึงรู ้สึกในขณะนั้นว่า ไม่ทุกข์เลย
ถ้าแบบพุทธสัมมาทิฏฐิ ก็จะดับกิเลส และผูบ้ รรลุนิโรธ จะ “รู ้อยูเ่ ห็นอยู่ สําเร็จอิริยาบถอยู่ เป็ นปัจจุบนั
นัน่ เทียว” (วิหารติ)
ซึี่งไม่ใช่่รู้แบบ “รู ปกายไ แต่เป็ นการรู ้แบบ “นามกาย” ในตัวเราเอง(เวทนาในเวทนา) แลเป็ นแค่ “องค์
ประชุกนั อยู”่ (กาย)ให้รู้ได้ดว้ ย
เพราะ “รู ป” ของกิเลสไม่มี “นาม” ที่เป็ นทุกข์กไ็ ม่มี เป็ นความว่างเปล่า ทั้ง “รู ป” ทั้ง “นาม” เลย
สําหรับแบบพุทธ แต่มี “องค์ประชุม” ของอวัยวะที่ประกอบอยู่ เป็ นภาวะที่ทาํ ให้เกิด “นิโรธ” กันได้
จริ ง ทั้งแบบพุทธ และทั้งแบบที่ไม่ใช่พุทธ นี่คือ “กายอย่างเดียวกัน” ทั้งของแบบมิจฉาทิฏฐิ และของ

สัมมาทิฏฐิ
อย่างเช่นมองดอกไม้ แล้วเรามีจิตนิโรธเราก็รู้ๆ ไม่มีสุขทุกข์เราก็รู้ เป็ นความว่างเปล่าทั้งรู ปและนาม
แต่มนั มีนยั ะแห่งสภาวธรรมที่เป็ น “กาย”สําคัญยิง่ ซึ่งมิใชวิสัยที่จะ “คาดเดา” เอาได้ดว้ ยตรรกะ (อตัก
กาวจรา) จริ งๆ
ถ้าไม่สามารถ “สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย “กาย” สําเร็จอิริยาบถอยู่ ทั้งอาสวะของผูน้ ้ นั ก็หมดสิ้ นแล้ว เพราะ
เห็นด้วยปัญญา” ก็ไม่ชื่อว่า บรรลุสูงสุ ดเป็ น “สัญญาเวทยิตนิโรธ” อันเป็ นสภาวธรรมที่อรหันต์ได้
สัมผัสด้วยตน
เพราะ “กาย” ที่อยูใ่ นภาวะดําปี๋ (กิณหะ) กับ กายที่อยูใ่ นภาวะแจ้ง ด้วยองค์ประชุมอันมี จักษุ ญาณ
ปัญญา วิชชาแสงสว่าง นั้น มันมีความจริ งที่วเิ ศษ คนละอย่างต่างกัน แม้จะมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญา
อย่างเดียวกัน
จึงจะต้องเรี ยนรู ้ กาย กันตั้งแต่คาํ ว่า สักกาย ที่เป็ น อัตตา ตัวแรกไปเลยทีเดียว ที่ตนเองต้องรู ้จกั รู ้แจ้ง รู ้
จริ ง ว่า คือ ตัวตน (อัตต) ภาวะธรรมขั้นต้นของการพิสูจน์ญาณหยัง่ รู ้พุทธธรรม ซึ่งเป็ น สังโยชน์ขอ้
แรกในสังโยชน์ ๑๐ เลย ว่า คืออย่างไร?
และปฏิบตั ยืนยันอธิบายได้ชดั เจนว่า สภาวะอย่างไร ขณะใด? ไฉน? คือการพันสักกายทิฏฐิสังโยชน์
เมื่อคุณรู ้กิเลสแล้ว รู ้ศีลพรตของคุณแล้ว แต่วา่ คุณก็ไม่เอาจริ ง เล่นๆหัวๆกับกิเลส ทั้งที่สัมมาทิฏฐิ ใน
ศีลพรตนะก็เป็ นศีลพตปรามาส หรื อมีศีลพรตที่ไม่สัมมาทิฏฐิ ก็จะทําศีลพตุปาทาน
ต้อ่ งกําจัดกิเลสให้จางคลาย เร่ิ มจางคลายกิเลสก็พน้ สังโยชน์ ๓ พ้นศีลพตปรามาส เป็ นโสดาปัตติผล
ทันทีเลย เมื่อสามารถผ่านสังโยชน์ได้ ๓ ข้อแรกก็เข้าโสดาปัตติผล แล้วก็ตอ้ งทําซํ้า ทําทวนตั้งแต่
อนิจจานุปัสสี วิราคานุปัสสี นิโรธานุปัสสี ปฏินิสสัคคานุปัสสี
เราจึงจะรู ้กายอื่นๆอีกเยอะเลย ทั้ง “กาย” ในที่อื่นๆ ก็ตอ้ งอธิบายสภาวะของธรรมนั้นๆได้ชดั เจน เช่น
“กาย” ในวิญญาณฐิติ ๗ หรื อ สัตตาวาส ๙ และคําว่า สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วย กาย หรื อแม้แต่คาํ ว่า กาย

สังขาร กายปัสสัทธิ กายสัมผัส (องค์ประชุมของสังขารทั้งนอกและใน) จนองค์ประชุมสงบ ก็ไม่ใช่วา่
กายแข็งทื่อ แต่เป็ นองค์ประชุมของสังขารรู ปนาม แล้วทําให้กิเลสออกไปหมด เป็ นอภิสังขารถึงปุญญา
ภิสังขาร เป็ นสังขารอย่างยิง่ ใหญ่ ได้เป็ นอปุญญาภิสังขารกิเลสหมดคุณก็ทาํ สั่งสมผลเป็ น อเนญชาภิ
สังขาร องค์คุณอุเบกขาก็ยงิ่ เจริ ญ เป็ นปริ สุทธา ปริ โยทาตา มุทุ กัมมัญญา ปภัสรา
กายานุปัสสนา คือตามเห็นองค์ประชุมต่างๆ
กายกัมมัญญตา คือกายที่ประกอบด้วยการงานอันเป็ นโลกุตระ อัญญะ ทํางานด้วยไม่มีกิเลส กิเลสมาก็รู้
ทําสะอาดได้เรื่ อยๆ ก็เหมาะควรไปเรื่ อยๆ
กายมุทุตา คือจิตมีท้ งั สภาพเจโตทั้งปัญญา เป็ นจอมยุทธที่มีท้ งั ปัญญา เร็วไว จัดแจงเป็ นอย่างไรก็ได้
อ่อนไหวเร็วไว
กายลหุตา กายวิกาล กายวิเวก กายสุ จิ กายสัญเจตนา ตัวสุ ดท้ายเป็ น วิภวตัณหานะ
ผูร้ ู ้จกั รู ้แจ้งรู ้จริ งในความเป็ นกาย จึงอธิบายสภาวะในความเป็ นกายเหล่านี้ได้ถูกต้อง จะไม่อธิบายให้
เห็นไปในเชิงว่าเป็ นสรี ระภายนอก ร่ างนอก
รู ปธรรมนั้นไม่มีวญ
ิ ญาณไม่มีความรู ้สึก รับรู ้ไม่ได้ แม้แต่พืชก็มีแค่สังขาร และสัญญา ไม่มีวญ
ิ ญาณไม่
มีกรรมครอง แม้เป็ นสัตว์ที่มีกรรม มีวญ
ิ ญาณครองแล้ว เป็ นจิตนิยามแล้ว แต่ไปเข้าใจผิดว่า เราจะ
ศึกษาวิญญาณ ก็ไปรอเอาแต่ตอนหลังตายทางร่ างกายแล้ว วิญญาณไม่อยูใ่ นร่ างแล้ว แต่วญ
ิ ญาณนั้นไร้
ตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว ก็มีแต่วญ
ิ ญาณล่องลอยไปไม่มีใครรู ้ อย่างนั้นจะไม่สามารถรู ้วญ
ิ ญาณได้ ตัวเองยัง
ไม่รู้ตวั เองเลยว่าล่องลอยไป มันไม่เหมือนกับตอนเป็ นๆสดๆ จับมัน่ คั้นตายเลย มันต้องรู ้วญ
ิ ญาณขณะ
สัมผัสทวาร ๖ โต้งๆหลัดๆแล้ววิญญาณเกิดให้เรี ยนรู ้ได้จริ งๆ
พระพุทธเจ้าจึงตรัสบริ ภาษ ภิกษุสาติ ในพระไตรฯล.๑๒ ข.๔๔๐ เป็ นมิจฉาทิฏฐิที่ไปเที่ยวศึกษา
วิญญาณนอกร่ างกาย ตอนตายไปแล้ว วิญญาณล่องลอยไป อย่างกรณี สึนามิ ตายไปมากมาย หาศพไม่
เจอ เจอแล้วก็ไม่รู้วา่ ใคร ถ้าวิญญาณมาหากันได้กจ็ ะมาบอกเลยว่าฉันอยูน่ ี่ นี่คือฉัน หรื อวิญญาณโกรธ
แค้นกันก็มาหากันได้ ก็ไม่ตอ้ งทําอะไรเลย วิญญาณมาหาตลอดเวลาเลย

