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570621_ธรรมาธรรมะสงครามทีส่ ั นติฯ โดยพ่อครู เรื่อง กายคตาสติอย่ างพิศดาร
ไม่มีเวลาใดที่ไม่สมควรเปิ ดเผยธรรมะ มีเหตุปัจจัยจะให้แสดงธรรมได้กแ็ สดงเรื่ อยไป เราเจตนาดี
จริ งใจจริ งๆ
มีคนถามมาว่า “กาย” ที่พ่อท่านหมาย(น่าจะไม่ใช้กายที่เป็ นมหาภูตรู ป) แต่เป็ นกายที่หมายถึงสภาพ
ขององค์รวมของนอกและใน อยากให้โยงไปสู่ กายคตาสติดว้ ยครับ
อีกคนหนึ่งถามพ่อครู วา่ ปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวันฉบับย่อ ฆ่ากิเลสทาอย่างไรคะ ...พ่อครู วา่ ถามสั้นๆ
แต่ตอบอีกหลายชาติเลย ก็ยอ่ ทุกวัน ก็ฆ่ากิเลสทุกวันไ่่ม่เคยสอนอย่างอื่นเลย
อีกคนว่า กายคตาสติที่คุณคนนี้บอกให้อธิบายโดยพิศดาร?
ตอบประเด็นที่วา่ กายที่พ่อท่านหมาย ….พ่อครู วา่ กาย ที่อาตมาหมายที่เขาว่าน่าจะไม่ใช่ กายที่เป็ น
มหาภูตรู ป...พ่อครู วา่ ในที่น้ ีตอ้ งหมายถึงมหาภูตรู ปด้วย มันสลับเข้าออก ไม่ขาดจากกันทั้งนอกและ
ใน จะมามุ่งนอกชัดๆก็ตอ้ งไม่ขาดตัวรู ้ภายใน กายไม่ได้แปลว่าร่ าง อันนี้คนไทยซวย ร่ างนี่บาลีเขาว่า
คือสรี ระ แต่วา่ ไทยเราบอกกันว่ากายคือสรี ระ
ตัวที่ไปรู ้วา่ คือ กาย ก็คือนามธรรม กายในกาย ในสติปัฏฐาน ๔ ก็หมายความว่า เลื่อนเข้าไปหาในภพ
แล้ว กายนอก ก็คือสัมผัสนอก แล้วเลื่อนความรู ้เข้าไปรู ้ เป็ นองค์ประชุมที่รับรู ้รูป ด้วยจิตก็เข้าไปรับรู ้
ใน แล้วเลื่อนจากกายเข้าไปหาจิต ที่จะสังขารเป็ นองค์ประชุมปุ๊ บเลย จิตนี่เข้าไปรู ้ได้จากนอกต่อเนื่อง
เข้าไปหาในได้อย่างละเอียดเลย แม้เข้าไปถึงอรู ปฌานเลย
เราก็ตอ้ งรู ้อาการของมันที่ปรุ งร่ วม จากสังขารที่อยูใ่ นปฏิจจสมุปบาท แล้วก็เลื่อนมาถึงวิญญาณ ก็คือ
ธาตุรู้รวมหมด เป็ นธาตุรู้ที่ทุกข์หรื อสุ ข ชัว่ หรื อดี เป็ นตัวชัว่ หรื อตัวดี ถ้าชัว่ ก็เป็ นวิญญาณผี ถ้าดีกเ็ ป็ น
วิญญาณเทวดา พอเราอ่านอาการออก เห็นตัวผีแล้ว พอเสพสุ ขก็เห็นเทวดาสมมุติเทพ แต่กิเลสก็อว้ น
ขึ้น เสพสุ ขก็พอใจติดใจ ได้อาหารก็อว้ นขึ้น
จนเรารู ้เหตุ ก็งดเว้น มันเห็นอยูพ่ อไม่ให้มนั มันก็ดิ้น เราเห็นเป็ นสัตว์เปรตเลย ถ้าเรามีวธิ ีวกิ ขัมภนะก็
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กดข่ม ไม่ได้มีพลังไฟแห่งปัญญา พลังไฟแห่งความรู ้ อุณหธาตุ เป็ นพลังงานที่ร้อนกว่ากิเลส ทาลาย
กิเลสได้เหนือกิเลสได้ เป็ นความสว่าง ความร้อนที่ร้อนกว่า ประสิ ทธิภาพสู งกว่าแต่พลังงานกิเลสนี่มนั
ยอม ไ่่ม่สู้ ถอย กลัว ก็เลิกไป มันแพ้โดยจานน ไม่ได้ไปกดข่ม แต่มนั ยอมศิโรราบไปเลย เป็ น
ประสิ ทธิภาพที่เด็ดขาด ยกตัวอย่างเด็กรู ้วา่ จับไฟแล้วร้อน เด็กเห็นไปแดงๆสวยดีกจ็ บั แต่พอจับก็ร้อน
พอทีหลังไม่เอาเลย ก็เกิดปัญญา ไม่เอาแล้วกลัวแล้ว
ไฟปัญญาสลายกิเลสก็เช่นเดียวกับเด็กรู ้วา่ ไฟแดงไม่จบั แต่วา่ มีความรู ้ลึกซึ้งกว่าคือไฟแดงเตะต้องกาย
อยูก่ ไ็ ม่เป็ นอะไร ไม่เกิดปฏิกิริยาเลย นี่คือประสิ ทธิภาพวิเศษที่เป็ นไปได้เลย
กายในที่น้ ี ไม่ใช่แค่มหาภูตรู ปอย่างเดียว แต่กใ็ ช่ดว้ ย แม้อนาคามี ไม่มีกิเลสที่เกิดจากผัสสะภายนอก
แล้ว เป็ นสภาพเหนือชั้น ก็อยูก่ บั สิ่ งข้างนอก มหาภูตรู ป แม้เข้าไปเป็ นกายในกาย ซึ่งเกียวกับนามธรรม
โดยดินน้ าไฟลมที่กระทบ สัญญาก็ทางานกาหนดรู ้วา่ เย็น ร้อน รักชัง สุ ขทุกข์ อะไรก็แล้วแต่ที่จิตเป็ น
เราก็อ่านออกอยูเ่ ดี๋ยวนี้เลย ตากระทบรู ปก็รู้วา่ รู ปนี้ อ่านอาการว่าเป็ นอย่างไร ก็คือองค์ประชุม จนกว่า
จะวิจยั เห็นเหตุคือตัณหา ที่ไปชอบหรื อชัง สุ ขหรื อทุกข์ ก็ธมั วิจยั อ่านให้ออก รู ้ให้จริ ง มันประชุมอยู่
ขณะนี้เป็ นสังขารประชุมอยู่ เมื่อไม่ให้มนั มันก็ดิ้น แล้วเราก็พิจารณาว่าดิ้นไปทาไม ไม่ได้จะตายไหม
ถ้าได้มา ได้ยนิ ได้กลิ่น สัมผัสแตะต้องเลย
ถ้าไม่แตะต้องก็ไม่ได้สมใจสมบูรณ์ ตากระทบรู ปก็ปิดตา หูกป็ ิ ดหู ลิ้ ่นก็ไม่ให้กระทบ ไม่ให้สัมผัส
ทวารนอกเลย นี่คือขาดเว้น เมื่อไม่ได้สัมผัสมันก็ดิ้นตัวแท้เลย แต่ถา้ ไม่ตดั ขาด มันไม่รู้ตวั แท้นี่ อย่าง
คุณเห็นแล้วคุณไม่ละตามันก็อยูอ่ ย่างนี้ ลิ้มเล็มอยูอ่ ย่างนั้น วิธีง่ายๆที่จะไม่ให้ปรุ งแต่งก็ปิดทวารเลย
พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ ให้กระทบสัมผัสอยูอ่ ย่างนี้แหละ แต่เราไม่ปรุ งเป็ นชอบหรื อชัง ไม่ผลักไม่ดูดเลย
พิจารณาว่ามันไม่เที่ยง ไม่ให้มนั ก็ดิ้น ให้มนั ก็สมใจ เราถูกกิเลสหลอกเรื่ อย เชื่อมันมาเท่าไหร่ พอที
เมื่อเรามีความฉลาดเท่าทันขึ้น อย่างที่อาตมาวิเคราะห์วปิ ัสสนาญาณ ๙ จริ งมันเป็ นภัยโทษ ไม่น่ารัก
มันทับทวีมีอานาจพลัง ละลายความติดยึดความโง่ได้ มันจึงเป็ นเรื่ องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้คิดเองไม่ได้
แต่คุณทาไปเถอะ พิจารณาซ้ าซ้อน คิดเหลี่ยมมุมอย่างไร ให้มนั หมด หมดมันก็รู้วา่ หมด ก็จะรู ้เป็ น
ปัจจัตตัง
เสี ยงไพเราะเรารู ้นะ แต่อาการดูดดึงอิฏฐารมย์ไม่มี ส่ วนความสนุกเพลิดเพลิน ดูแล้วอย่างฟุตบอล ดู
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แล้วลุน้ กันน่าดู มันส์ เวลามันทาเท่ๆก็ยอดนะ อาการเหล่านี้เคยรู ้เคยเป็ น แต่เดี๋ยวนี้กห็ นอมันทากันไป
ก็รู้วา่ ลีลาพิศดาร รู ้วา่ ทาได้ยาก ไม่น่าเชื่อว่าทาได้ เราก็รู้ แต่เราก็ไม่มีอาการอารมณ์ เพราะมันขาดตัวเรา
อยากชอบเป็ นอย่างนี้ แต่ถา้ อยากชอบ แต่วา่ รู ้ตนว่าเป็ นไม่ได้เราก็ได้แค่ชอบ เพราะเรารู ้ตวั ว่าเก่งแค่น้ ี
เราเป็ นไม่ได้หรอก แต่วา่ ถ้าเป็ นได้มนั เอาฝึ กเลยสู ้ ไม่ยอม เท่านั้นเอง เสร็จแล้วก็สูญเปล่ามีแต่พยับแดด
ฟองคลื่น หยาดฝน แล้วหายไป ไม่ได้มีตวั ตนเลย อัสสาทะอร่ อยเพลิดเพลินชื่นใจมันไม่มี แต่เราปั้นมัน
ปรุ งมันขึ้นมา แล้วก็จาไว้วา่ น่าได้น่ามีน่าเป็ น ถ้าได้ยงิ่ กว่านี้กจ็ ะแสวงหา ครอบงาความคิด ไปยึดตาม
เขา ถ้าไม่ยดึ ตามเขาคุณก็ไม่เพิม่ กิเลส หากไม่ยดึ ตามเขา คลายใจแล้วเราก็ไม่เพิม่ กิเลส
อาตมาดูเขาสร้างสนามฟุตบอล ลงทุนกันหลายหมื่นล้าน ต้องพิศดาร วิลิศมาหลา ละลายเงินทอง
ตอนนี้บราซิลกาลังประท้วง คนไม่มีของจะกินแต่รัฐเอาเงินไปละลาย เขาปรุ งแต่งว่าน่ามีน่าได้น่าเป็ น
มันเป็ นเหตุแห่งทุกข์ พาทุกข์ แต่จริ งๆแล้วมันไม่จริ ง มันสู ญได้ คุณปล่อยมันไปสิ ต่อให้มนั มีคุณก็ไม่
เอา สัมผัสอยูอ่ ย่างนี้คุณก็ไม่เอา คุณรู ้เหมือนเขาจาได้ แต่เราไม่เอาจริ งๆ วางเฉยได้ มันจะอร่ อยสุ ข
ขนาดไหนจาได้ มันก็ของฟรี นะ คุณปั้นเองเป็ นมโนมยอัตตา
สัตว์เทวดาสมมุติป้ ันเองเป็ นมโนมยอัตตา แต่อุปัติเทพ วิสุทธิิเทพไม่ใช่ป้ ันเอา แต่เราล้างกิเลส ให้
เทวดาเก๊ตาย
สัตตาวาส ๙
๑. สัตว์บางพวก กายต่างกัน สัญญาต่างกัน เช่น พวกมนุษย์ เทพบางเหล่า พวกวินิปาติกะบาง
เหล่า
๒. สัตว์บางพวก มีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่น เหล่าเทพจาพวกพรหม ผูเ้ กิดในภูมิ
ปฐมฌาน เป็ นต้น
๓. สัตว์บางพวก มีกายอย่างเดียวกัน แต่มีสัญญาต่างกัน เช่น พวกเทพสว่าง อาภัสราพรหม (ว่าง
ใส สว่าง แผ่กว้าง)พวกมิจฉาทิฏฐิ ไปปั้นจิตให้เห็นเป็ นรู ปร่ าง เป็ นมโนมยอัตตา เช่นปั้นแสงสว่าง
โสดาบัน สว่างเท่านี้ สกิทาฯก็สว่างเท่านี้ เป็ นกายอย่างเดียวกัน แต่วา่
พวกไปนัง่ สมาธิหลับตาก็สามารถทาให้ไม่เกิดนิวรณ์ได้ และนัน่ แหละเขาว่ายกจิตขึ้นสู่ วปิ ัสสนา คุณ
น่ิงเป็ นสมถะ แล้วก็ให้มนั รู ้อ่านอารมณ์ไม่มีนิวรณ์ มีสตินะ ไม่ฟุ้ง มันนิ่งเลย ทาไม่ง่าย แต่หลายคนทา
ได้ ขณะคุณทาสมาธิหลับตา ทาให้จิตคุณนิ่งได้ แต่วา่ ให้ตอนตื่นลืมตาให้จิตน่ิงไม่ง่ายเลย แต่วา่ ของ
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พุทธนี่พอทาให้สูงขึ้นเจอผัสสะก็ไม่ปรุ งร่ วมอยูไ่ ด้ตลอด มีประสิ ทธิภาพอานาจจิตสู งขึ้น
พวกนัง่ สมาธิหลับตาพอจิตว่างจากนิวรณ์แล้ว บางคนกาหนดเองปั้นเอง ว่าตนได้บรรลุอรู ปภพนี้แล้ว
จนกว่าคุณจะหลุดออกไปจากที่ป้ ันไว้แล้ว ครั้งแรกมันหลุดปึ๊ งไปเลย เหมือนท่านมหาบัวว่าหลุดเลย
แต่ครั้งที่สอง จะไม่หลุดปึ๊ งแบบนั้น คนที่เขาได้แบบนี้เขานึกว่าเป็ นอากาสาฯ วิญญานัญจาฯ แต่พวก
สายหลับตาจะอธิบายไม่ได้
ตอนปึ๊ งตอนแรกไม่รู้วา่ ตัวเราเป็ นใคร มันมีแต่เสพว่าง ไม่มีตวั ตน
ฌานพุทธ เมื่อไม่มีนิวรณ์แล้ว ก็ตอ้ งมาตรวจ ว่าจิตว่างคืออะไร อากาสาฯ ว่างยิง่ กว่าอุเบกขา ทาให้
ชานาญ และต่อไปก็ตรวจที่จิต เป็ นวิญญานัญจาฯ ว่าจิตสะอาดก็ไม่มีอาการอารมณ์ของกิเลส ละเอียด
เท่าไรก็ตรวจไป แล้วก็ตรวจสะอาดนี่แหละว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มี สัมผัสเมื่อไหร่ ตรวจเมื่อนั้น ก็
ตรวจความไม่มี เป็ นอากิญจัญฯ (อากาสาฯ อกิญจัญ คือรู ป ส่ วนวิญญานัญจาฯ กับเนวสัญญาฯคือตัว
นาม)
ตัวเนวสัญญาฯต้องตรวจให้ชดั เจนจนกระทัง่ ไม่รู้ไม่ได้ รู ้จนกระทัง่ ไม่เหลือความไม่รู้ท้ งั รู ปฌาน และ
อรู ปฌาน วิโมกข์ ข้อ ๔ ถึง ๗ ก็คืออรู ปฌาน ส่ วนสุ ดท้ายคือ สัญญาเวทยิตนิโรธ
บรรดาอาจารย์ปราชญ์ท้ งั หลายแหล่ในศาสนาพุทธรุ่ นหลังก็ไปเหมา สัญญาเวทยิตนิโรธว่าเป็ นแบบ
อสัญญีสัตว์ไปหมด เหมาว่าเป็ นนิโรธดับ
ต่อไปเป็ น กายคตาสติสูตร ล.๑๔ ข.๒๙๒
๙. กายคตาสติสูตร (๑๑๙)
[๒๙๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยูท่ ี่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุมากด้วยกันกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแล้ว
นัง่ ประชุมกันในอุปัฏฐานศาลา เกิดข้อสนทนากันขึ้นในระหว่างดังนี้วา่ ดูกรท่านผูม้ ีอายุท้ งั หลาย
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น่าอัศจรรย์จริ ง ไม่น่าเป็ นไปได้เลย เท่าที่พระผูม้ ีพระภาคพระองค์น้ นั ผูท้ รงรู ้ ทรงเห็น
เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริ ญแล้ว ทาให้มากแล้ว ว่ามี ผลมาก
มีอานิสงส์มากนี้ ข้อสนทนากันในระหว่างของภิกษุเหล่านั้น ค้างอยู่ เพียงเท่านี้แล ฯ
[๒๙๓] ขณะนั้น พระผูม้ ีพระภาคเสด็จออกจากสถานที่ทรงหลีกเร้นอยูใ่ นเวลาเย็น
เสด็จเข้าไปยังอุปัฏฐานศาลานั้น ครั้นแล้วจึงประทับนัง่ ณ อาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ แล้วตรัสถาม
ภิกษุท้ งั หลายว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลาย บัดนี้ พวกเธอ นัง่ ประชุมสนทนาเรื่ องอะไรกัน และพวกเธอ
สนทนาเรื่ องอะไรค้างอยูใ่ นระหว่าง ฯ
ภิกษุเหล่านั้นทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ณ โอกาสนี้ พวกข้าพระองค์กลับจากบิณฑบาต
ภายหลังเวลาอาหารแล้ว นัง่ ประชุมกันในอุปัฏฐานศาลาเกิดข้อสนทนากันขึ้นในระหว่างดังนี้วา่
ดูกรท่านผูม้ ีอายุท้ งั หลาย น่าอัศจรรย์จริ งไม่น่าเป็ นไปได้เลย เท่าที่พระผูม้ ีพระภาคพระองค์น้ นั
ผูท้ รงรู ้ ทรงเห็น เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริ ญแล้ว ทาให้มากแล้ว
ว่ามีผลมาก มีอานิสงส์มากนี้ ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ข้อสนทนากันในระหว่างของพวกข้าพระองค์
ได้คา้ งอยูเ่ พียงเท่านี้ พอดีพระผูม้ ีพระภาคก็เสด็จมาถึง ฯ
[๒๙๔] พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ก็กายคตาสติอนั ภิกษุเจริ ญแล้ว
อย่างไร ทาให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี่โคนไม้กด็ ี อยูใ่ นเรื อนว่างก็ดี นัง่ คูบ้ ลั ลังก์ ตั้งกายตรง ดารงสติมนั่
เฉพาะหน้า เธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชดั ว่า
หายใจออกยาว หรื อเมื่อหายใจ เข้ายาว ก็รู้ชดั ว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชดั ว่า
หายใจออกสั้นหรื อเมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชดั ว่า หายใจเข้าสั้น สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็ นผู ้
กาหนดรู ้กองลมทั้งปวง หายใจออก ว่าเราจักเป็ นผูก้ าหนดรู ้กองลมทั้งปวง หายใจเข้า
สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก ว่าเราจักระงับกายสังขาร หายใจเข้า
เมื่อภิกษุน้ นั ไม่ประมาท มีความเพียร ส่ งตนไปในธรรมอยู่ อย่างนี้ ย่อมละความดาริ พล่านที่
อาศัยเรื อนเสี ยได้ เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้ จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง
เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่าเจริ ญกายคตาสติ ฯ
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(พ่อครู วา่ คาว่าอยูป่ ่ าอยูโ่ คนไม้ นั้นสมัยโน้นอยูใ่ กล้ป่า แต่ตอนนี้ไม่ได้อยูใ่ กล้ป่า แต่ถา้ คุณอยูใ่ นเมือง
ที่แจ้งลอมฟาง คือหาที่สงบหน่อย นัง่ เจโตทาเตวิชโชได้ ที่ไหนก็ได้ที่คุณจะไปหาที่นงั่ พวกเดานี่เป็ น
พวกมุ่งอยูป่ ่ า และพระไตรปิ ฎกฉบับนี้ พระมหากัสสปะเป็ นคนสังคายนา ท่านเป็ นคนอยูป่ ่ า ก็เลยเก็บ
เรี ยบเรี ยงบันทึกเรื่ องไปป่ าเสี ยเยอะ
[๒๙๕] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเดินอยู่ ก็รู้ชดั ว่ากาลังเดิน
หรื อยืนอยู่ ก็รู้ชดั ว่ากาลังยืน หรื อนัง่ อยู่ ก็รู้ชดั ว่ากาลังนัง่ หรื อนอนอยู่ ก็รู้ชดั ว่ากาลังนอน
หรื อเธอทรงกายโดยอาการใดๆ อยู่ ก็รู้ชดั ว่า กาลังทรงกายโดยอาการนั้นๆ เมื่อภิกษุน้ นั
ไม่ประมาท มีความเพียร ส่ งตนไปใน ธรรมอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมละความดาริ พล่านที่อาศัยเรื อนเสี ยได้
เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้ จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น
ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่าเจริ ญกายคตาสติ ฯ
[๒๙๖] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุยอ่ มเป็ นผูท้ าความ รู ้สึกตัวในเวลา
ก้าวไปและถอยกลับ ในเวลาแลดู และเหลียวดู ในเวลางอแขนและเหยียดแขน ในเวลา
ทรงผ้าสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในเวลา ฉัน ดื่ม เคี้ยว และลิ้ม ในเวลาถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะ ในเวลา เดิน ยืน นัง่ นอนหลับ ตื่น พูด และนิ่ง เมื่อภิกษุน้ นั ไม่ประมาท
มีความเพียร ส่ งตนไปในธรรมอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมละความดาริ พล่านที่อาศัยเรื อนเสี ยได้ เพราะ
ละความดาริ พล่านนั้นได้ จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น
ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่าเจริ ญกายคตาสติ ฯ
[๒๙๗] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุยอ่ มพิจารณากายนี้ แล ข้างบนแต่พ้นื
เท้าขึ้นไป ข้างล่างแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุม้ อยูโ่ ดยรอบ เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ
ว่ามีอยูใ่ นกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอดไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด น้ าเหลือง
เลือด เหงื่อมันข้น น้ าตา เปลวมัน น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ มูตร ดูกรภิกษุท้ งั หลายเปรี ยบเหมือนไถ้มี
ปากทั้ง ๒ ข้าง เต็มด้วยธัญญชาติต่างๆ ชนิด คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก
ถัว่ เขียว ถัว่ ทอง งา และข้าวสาร บุรุษผูม้ ีตาดี แก้ไถ้น้ นั ออกแล้วพึงเห็นได้วา่ นี้ขา้ วสาลี
นี้ขา้ วเปลือก นี้ถวั่ เขียว นี้ถวั่ ทอง นี้งา นี้ขา้ วสารฉันใด ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ฉันนั้น
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เหมือนกันแล ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกายนี้แลข้างบนแต่พ้นื เท้าขึ้นไป ข้างล่างแต่ปลายผมลงมา
มีหนังหุม้ อยูโ่ ดยรอบ เต็มด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆ ว่ามีอยูใ่ นกายนี้ ผม ขน เล็บ
ฟัน หนังเนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่
ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด น้ าเหลือง เลือด เหงื่อ มันข้นน้ าตา เปลวมัน
น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ มูตร เมื่อภิกษุน้ นั ไม่ประมาท มีความ เพียร ส่ งตนไปในธรรมอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมละความดาริ พล่านที่อาศัยเรื อนเสี ยได้เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้ จิตอันเป็ นไปภายใน
เท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่งเป็ นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่า
เจริ ญ กายคตาสติ ฯ
[๒๙๘] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุยอ่ มพิจารณากายนี้ แล ตามที่ต้ งั อยู่
ตามที่ดารงอยู่ โดยธาตุวา่ มีอยูใ่ นกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ าธาตุไฟ ธาตุลม ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เปรี ยบเหมือนคนฆ่าโค หรื อลูกมือของคนฆ่าโค ผูฉ้ ลาด ฆ่าโคแล้วนัง่ แบ่งเป็ นส่ วนๆ ใกล้ทาง
ใหญ่ ๔ แยก ฉันใดดูกรภิกษุท้ งั หลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกายนี้แล
ตามที่ต้ งั อยู่ ตามที่ดารงอยู่ โดยธาตุวา่ มีอยูใ่ นกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลม
เมื่อภิกษุน้ นั ไม่ประมาท มีความเพียร ส่ งตนไปในธรรมอยูอ่ ย่างนี้ยอ่ มละความดาริ พล่านที่
อาศัยเรื อนเสี ยได้ เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้ จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง
เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่าเจริ ญกายคตาสติ ฯ
[๒๙๙] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งในป่ าช้า อันตายได้
วันหนึ่ง หรื อสองวัน หรื อสามวัน ที่ข้ ึนพอง เขียวช้ า มี น้ าเหลืองเยิม้ จึงนาเข้ามาเปรี ยบเทียบ
กายนี้วา่ แม้กายนี้แล ก็เหมือนอย่างนี้เป็ นธรรมดา มีความเป็ นอย่างนี้ ไม่ล่วงอย่างนี้ไปได้
เมื่อภิกษุน้ นั ไม่ประมาท มีความเพียร ส่ งตนไปในธรรมอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมละความดาริ พล่านที่
อาศัยเรื อนเสี ยได้ เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้ จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง
เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่าเจริ ญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๐] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งใน ป่ าช้า อันฝูงกา
จิกกินอยูบ่ า้ ง ฝูงแร้งจิกกินอยูบ่ า้ ง ฝูงนกตะกรุ มจิกกินอยูบ่ า้ ง หมู่สุนขั บ้านกัดกินอยูบ่ า้ ง
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หมู่สุนขั ป่ ากัดกินอยูบ่ า้ ง สัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยต่างๆ ชนิดฟอนกินอยูบ่ า้ ง จึงนาเข้ามาเปรี ยบเทียบ
กายนี้วา่ แม้กายนี้แล ก็เหมือนอย่างนี้ เป็ นธรรมดา มีความเป็ นอย่างนี้ ไม่ล่วงอย่างนี้ไปได้
เมื่อภิกษุน้ นั ไม่ ประมาท มีความเพียร ส่ งตนไปในธรรมอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมละความดาริ พล่านที่
อาศัยเรื อนเสี ยได้ เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้ จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่ แน่นิ่ง
เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้อย่างนี้ภิกษุกช็ ื่อว่าเจริ ญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๑] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งในป่ าช้า ยังคุม
เป็ นรู ปร่ างอยูด่ ว้ ยกระดูก มีท้ งั เนื้อและเลือด เส้นเอ็นผูกรัดไว้...
เห็นศพที่เขาทิ้งในป่ าช้า ยังคุมเป็ นรู ปร่ างด้วยกระดูก ไม่มีเนื้อ มีแต่เลือดเปรอะเปื้ อนอยู่
เส้นเอ็นยังผูกรัดไว้...
เห็นศพที่เขาทิ้งในป่ าช้า ยังคุมเป็ นรู ปร่ างด้วยกระดูก ปราศจากเนื้อ และเลือดแล้ว
แต่เส้นเอ็นยังผูกรัดอยู่...
เห็นศพที่เขาทิ้งในป่ าช้า เป็ นท่อนกระดูก ปราศจากเส้นเอ็นเครื่ องผูก รัดแล้ว กระจัด
กระจายไปทัว่ ทิศต่างๆ คือ กระดูกมืออยูท่ างหนึ่ง กระดูกเท้าอยูท่ างหนึ่ง กระดูกแข้งอยูท่ างหนึ่ง
กระดูกหน้าขาอยูท่ างหนึ่ง กระดูกสะเอวอยูท่ างหนึ่ง กระดูกสันหลังอยูท่ างหนึ่ง กระดูกซี่โครง
อยูท่ างหนึ่ง กระดูกหน้าอกอยูท่ างหนึ่ง กระดูกแขนอยูท่ างหนึ่ง กระดูกไหล่อยูท่ างหนึ่ง
กระดูกคออยูท่ างหนึ่ง กระดูกคางอยูท่ างหนึ่ง กระดูกฟันอยูท่ างหนึ่ง กะโหลกศีรษะอยูท่ างหนึ่ง
จึงนาเข้ามาเปรี ยบเทียบกายนี้วา่ แม้กายนี้แล ก็เหมือนอย่างนี้เป็ นธรรมดา มีความเป็ นอย่างนี้
ไม่ล่วงอย่างนี้ไปได้ เมื่อภิกษุน้ นั ไม่ประมาท มีความเพียร ส่ งตนไปในธรรมอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมละ
ความดาริ พล่านที่อาศัยเรื อนเสี ยได้ เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้ จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้น
ย่อมคงที่แน่นิ่ง เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่า
เจริ ญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๒] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งในป่ าช้า เป็ นแต่
กระดูก สี ขาวเปรี ยบดังสี สังข์...
เห็นศพที่เขาทิง้ ในป่ าช้า เป็ นท่อนกระดูก เรี่ ยราดเป็ นกองๆ มีอายุเกินปี หนึ่ง ...เห็นศพที่เขา
ทิง้ ในป่ าช้า เป็ นแต่กระดูก ผุเป็ นจุณ จึงนาเข้ามาเปรี ยบเทียบกายนี้วา่
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แม้กายนี้แล ก็เหมือนอย่างนี้เป็ นธรรมดา มีความเป็ นอย่างนี้ ไม่ล่วงอย่างนี้ไปได้ เมื่อภิกษุน้ นั
ไม่ประมาท มีความเพียร ส่ งตนไปในธรรมอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมละความดาริ พล่านที่อาศัยเรื อนเสี ยได้
เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น
ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่าเจริ ญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๓] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
เข้าปฐมฌาน มีวติ ก มีวจิ าร มีปีติและสุ ขเกิดแต่วเิ วกอยู่ เธอยังกายนี้แล ให้คลุก เคล้า
บริ บูรณ์ ซาบซ่านด้วยปี ติและสุ ขเกิดแต่วเิ วก ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่ วนของเธอที่ปีติ
และสุ ขเกิดแต่วเิ วกจะไม่ถูกต้อง ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เปรี ยบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรื อ
ลูกมือของพนักงานสรงสนานผูฉ้ ลาด โรยจุณสาหรับสรงสนานลงในภาชนะสาริ ดแล้ว เคล้า
ด้วยน้ าให้เป็ นก้อนๆ ก้อนจุณสาหรับสรงสนานนั้น มียางซึม เคลือบ จึงจับกันทั้งข้างใน ข้างนอก
และกลายเป็ นผลึกด้วยยาง ฉันใด ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอ่ มยังกายนี้แล
ให้คลุก เคล้า บริ บูรณ์ ซาบซ่านด้วยปี ติและสุ ขเกิดแต่วเิ วก ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่ วน
ของเธอที่ปีติและสุ ขเกิดแต่วเิ วกจะไม่ถูกต้อง เมื่อภิกษุน้ นั ไม่ประมาท มีความเพียร ส่ งตนไป
ในธรรมอยูอ่ ย่างนี้ยอ่ มละความดาริ พล่านที่อาศัยเรื อนเสี ยได้ เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้
จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
แม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่าเจริ ญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๔] ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเข้าทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งใจ
ภายใน มีความเป็ นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจารไม่มีวติ ก ไม่มีวจิ าร มีปีติ
และสุ ขเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอยังกายนี้แล ให้คลุกเคล้า บริ บูรณ์ ซาบซ่านด้วยปี ติและสุ ขเกิด
แต่สมาธิ ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่ วนของเธอที่ปีติและสุ ขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้อง ดูกร
ภิกษุท้ งั หลายเปรี ยบเหมือนห้วงน้ าพุ ไม่มีทางระบายน้ าทั้งในทิศตะวันออก ทั้งในทิศตะวันตก
ทั้งในทิศเหนือ ทั้งในทิศใต้เลย และฝนก็ยงั ไม่หลัง่ สายน้ าโดยชอบตามฤดูกาล ขณะนั้นแล
ธารน้ าเย็นจะพุข้ ึนจากห้วงน้ านั้น แล้วทาห้วงน้ านั้นเอง ให้คลุกเคล้า บริ บูรณ์ ซาบซ่านด้วย
น้ าเย็น ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งห้วงน้ าทุกส่ วนนั้นที่น้ าเย็นจะไม่ถูกต้อง ฉันใด ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ฉัน
นั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอ่ มยังกายนี้แล ให้คลุก เคล้า บริ บูรณ์ ซาบซ่านด้วยปี ติและสุ ข
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เกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่ วนของเธอที่ปีติและสุ ขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้อง
เมื่อภิกษุน้ นั ไม่ประมาท มีความเพียร ส่ งตนไปในธรรมอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมละความดาริ พล่านที่อาศัย
เรื อนเสี ยได้ เพราะละความดาริ พล่านนั้นได้ จิตอันเป็ นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง
เป็ นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุท้ งั หลายแม้อย่างนี้ ภิกษุกช็ ื่อว่าเจริ ญกายคตาสติ ฯ
พ่อครู วา่ ...โสมนัสเนกขัมมะนี่ กิเลสหาย แต่สุขเหมือนกัน สุ ขว่างวูปสโมสุ ข ตัววิตกคือความดาริ นึก
คิดแล้วคุณก็ตอ้ งวิจยั คือจับตัวเหตุรู้พฤติแยกแยะออก มีวจิ าร แล้วกาจัดมันให้เกิดวิมุติ โดยรู ้ๆ มี
วิจขั ณ์ คุณต้องเห็นอยูต่ ลอดเวลา ตัววิตกวิจาร หายไป แล้วเกิดปี ติ คือทาได้ชานาญ มีความเก่ง จนไม่
ต้องวิตกวิจาร หายไปแล้ว แต่ไม่ตอ้ งทาก็เลยสบาย มีปีติ เป็ นฌานที่ ๓ ก็เลยปี ติกรึ่ มอยู่
ฌานที่ ๓ท่านก็เรี ยกว่ามีอุเบกขา
ฌานที่ ๔ จิตเป็ นเอกัคคตา ก็เป็ นอุเบกขาเต็ม เป็ นฐานนิพพาน ต้องพิจารณาทุกธาตุ ทุกอวัยวะที่
เกี่ยวข้อง กายคตาสติกม็ ีอาณาปานสติเป็ นตัวแก่น อานาปานสติไม่ได้หมายถึงไปนัง่ สมาธิอย่างเดียว
แต่วา่ ทุกอิริยาบทคุณต้องรู ้หมด เป็ นภาวะปกติชีวติ นัน่ เอง เรี ยนรู ้ให้รู้อารมณ์เป็ นหนึ่ง เอกัคคตารมณ์
พอพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนแล้วไม่เหลือนิโรธเลย ไม่มีภพ นัตถิอุปมา มีแต่สัญญารู ้อยูก่ บั นิโรธ
เวทยิต แปลว่าเข้าถึงอารมณ์ สัญญาทางานเคล้าเคลียอารมณ์ จนกระทัว่ เวทนา ๑๐๘จบหมด ทุกอย่าง
เหมือนกันหมดทั้งอดีต ปัจจุบนั อนาคต เป็ นสู ญว่างหมด เหมือนจนเป็ นตถตา ไม่ตอ้ งไปจัดสรร หมด
กิจ เสร็จกิจ จบแล้วนิจจัง(เที่ยงแท้) ธุวงั (ถาวร) สัสตัง(ยืนนาน) อวิปริ ณามธัมมัง(ไม่แปรเปลี่ยน)
อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหักล้างได้) อสังกุปปัง(ไม่กลับกาเริ บ) ไม่ตอ้ งพยากรณ์เลยว่าอนาคตจะไม่สูญ
นี่คืออวิชชาสู ตร ข้อหลังๆ
๕. ความไม่รู้ในส่ วนอดีต (ปุพพันเต อัญญาณัง)
๖. ความไม่รู้ในส่ วนอนาคต (อปรันเต อัญญาณัง)
๗. ความไม่รู้ท้ งั ในส่ วนอดีตและส่ วนอนาคต (ปุพพันตาปรันเต)
๘. ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปปาทธรรม
กายคตาสติที่คุณคนนี้บอกให้อธิบายโดยพิศดารนะ พิศดารหรื อยัง? กายคตาสติกค็ ืออานาปานสติ ก็
คือสติปัฏฐาน ๔ นัน่ เอง
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ต่อไปตอบเรื่ องการปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวันแล้วฆ่ากิเลสอย่างไร?...ก็คืออย่างที่อธิบายมานี่แหละ
วันนี้ได้พดู เรื่ องกาย อย่างพิศดารไม่ใช่นอ้ ย...แล้วท่านแปลในพจนานุกรมนี่
กายกัมมัญญาตา ความคล่องแคล่วของกาย ความของควรแห่งการงานในกองเวทนา สัญญา สังขาร เอา
ไปเอามาก็ยงั ทิง้ พยัญชนะไม่หมดก็ยงั เหลือร่ องรอย กายก็คือเวทนา สัญญา สังขาร ส่ วน กัมมัญญาคือ
การงาน ส่ วน กายกัมมัญญาตา คือทาการงานทุกอย่างด้วยปัญญาอันยิง่ ทาอย่างปรับได้มีมุทุภูตธาตุ ย่งิ
จิตมีสภาพอุเบกขามี ปริ สุทธาตา ปริ โยทาตา มุทุ กัมมัญญา ประภัสสรา
กายกลิ ท่านแปลว่าส่ิ งชัว่ ช้าในกาย ก็คือกิเลส
กายโทษ สิ่ งชัว่ ข้าที่อยูใ่ นกาย ก็คือกิเลสเช่นกัน อันเดียวกัน
กายคต คือสิ่ งที่ดาเนินไปในกาย ส่ิ งที่เป็ นไป อยูใ่ นกาย ก็คือใจใช่ไหม
กายยังคะ องค์แห่งกาย อวัยวะแห่งกาย ท่านก็ไปแปลว่าเป็ นวัตถุอีก ที่จริ ง องค์กค็ ือหน่วยแห่งกาย
กายถาม คือกาลังของกาย คือองค์ประชุมนี้มีกาลัง
กายทรถะ คือ ความกระวนกระวายแห่งกาย (ทรถะคือของอรหันต์ มันยังมีขนั ธ์ ๕ แต่วา่ อัตกิลมถะนั้น
มากกว่าทรถะเป็ นของอนาคามี)
วิปฏิสาร คือความเดือดร้อน แรงกว่ากิลมถะ แรงกว่าทรถะ
วจีสังขาร คือ จิตสังขาร อยูภ่ ายใน ไม่ใช่ วจีกรรม และวจีสังขารในสังกัปปะ ๗ คุณต้องจัดการกิเลส
แต่ถา้ ไม่จดั การกิเลส มันก็ปรุ งเป็ นวจีสังขารแต่ปนกิเลสออกมา แต่ถา้ จัดการทากิเลสระงับมันก็ไม่มี
กิเลสไปปรุ ง วจีสังขารก็สะอาดขึ้นๆ
ถ้าคุณฆ่ากิเลสได้กเ็ รี ยกว่า วิตกั กะ ถ้าฆ่าไม่ได้ มันก็เล่นงานคุณ เป็ นวิแบบร้าย แต่ถา้ ฆ่าได้กว็ เิ ศษ กิเลส
ไม่มีสสังขาริ กงั ไม่มาเป็ นเหตุปัจจัยด้วย มันก็อสังขาริ กงั วจีสังขารก็สะอาด ก่อนจะออกมาเป็ น

12

สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ หากกาจัดกิเลสได้ถาวร วจีสังขารก็สะอาดหมด ออกเป็ นมรรคที่
สะอาดหมด
กลไกของสังกัปปะ ๗ คือตัวปฏิบตั ิแท้เลย ตกผลึกเป็ น อัปปนา พยัปปนา เจตโนอภินิโรปนา
ถ้าสังขารโดยกิเลสลดหรื อหมด ก็เป็ น อภิสังขาร เป็ นปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิ
สังขาร เป็ นการปฏินิสัคคะวนสู่ รอบสู ง ขึ้นๆอยูเ่ หนือขึ้นเรื่ อยๆ เป็ นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน คือมัน
ทวนชนิดที่ไม่มีสวรรค์ ทวนกลับในรอบที่สูงขึ้นๆ สุ ดท้ายรอบสู งสุ ดคือไม่มีสวรรค์หรื อนรกเลย
จริ งๆวนแล้วมันจะกว้างขึ้น มีอาณาจักรวิเศษ ยิง่ สู งยิง่ กว้าง เอกราชทัว่ ทั่้ งภิภพเลย ยิง่ สู งยิง่ เล็กในตัว
ของลักษณะหนึ่งแต่ยงิ่ ใหญ่ในอีกลักษณะหนึ่ง เป็ นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่อธิบายยากมาก ...จบ

