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570624_ธรรมาธรรมะสงครามทีส่ ั นติฯ เรื่อง นิโรธของพุทธต้ องมีแสงสว่ างรู้ “กาย”
เราคงต้องพูดกันอีกยาว เรากาลังพูดคาสาคัญที่วา่ “นิโรธ” พระพุทธเจ้าตรัสว่านิโรธของท่านไม่ได้เป็ น
นิโรธมืด การสอนของพระพุทธเจ้า มีการสอนตั้งแต่นิโรธหยาบ นิโรธ วิมุติไปตามลาดับ ศาลานี้วา่ ง
จากช้างม้า แต่ไม่ได้วา่ งจากเสา ศาลานี้ไม่มีคน มีแต่เสา มีแต่อะไรเล็กๆน้อยๆ ก็กลายเป็ นสู ญจากอีก
อันหนึ่ง ไล่ไปเรื่ อยๆ จนถึงขั้นอากาศ จนถึงวิญญาณ แล้วก็ตรวจสอบว่าธุลีละอองน้อยขนาดไหนก็ให้
หมด ให้รู้ให้ครบ อากิญจัญฯ และต้องพ้นความไม่รู้ท้ งั หมด คือเนวสัญญานาสัญญายตนะ พ้นให้ได้
รู ้อกุศลจิตตั้งแต่หยาบ ไปหาละเอียด ถ้าไม่เป็ นไปตามลาดับ คุณจะไปรู ้ได้อย่างไร จะเร่ิ มต้นตรงไหน
วิญญาณคุณก็ไม่รู้ อากาศคุณก็ไม่รู้ ไม่เรี ยนรู ้เปรี ยบเทียบความต่าง ตั้งแต่หยาบๆไป ให้สุดท้ายไม่มีจน
เป็ นนามธรรม
แต่วา่ การเข้าใจผิดไปดับทั้งหมด ก็เป็ นการกระทาที่ผดิ ขั้นตอน ไม่รู้ต้ งั แต่หยาบๆไปจะไปรู ้ละเอียดได้
อย่างไร?
ต้องมีธาตุรู้ที่เห็นความว่างด้วย ว่างจากอะไรคุณก็ตอ้ งรู ้มาตั้งแต่หยาบ คือตั้งแต่ไม่มีอกุศลจิตหยาบๆมา
การเข้าใจตั้งแต่ตน้ ว่านิโรธนั้นไปดับจิต ก็หมดทางแก้คนนั้นเลย เข้าใจว่านิโรธไปนัง่ ดับจิต ดับตัวรู ้ก็
ไม่มีทางบรรลุ ให้ทาไปอีกล้านชาติเลย แม้โสดาบันก็ไม่ได้ เพราะดับตั้งแต่ตน้ ทาง ไม่มีลาดับ
ในความไม่มีหรื อนิโรธของพระพุทธเจ้าจะต้องมีสัญญา กาหนดรู ้ องค์ประชุม ตั้งแต่หยาบไปของกาย
แต่คาว่ากายเขาก็เข้าใจผิด ว่าเป็ นดินน้ าไฟลม เป็ นของนอก และเข้าไปข้างในก็ไม่ได้ เข้าใจว่า กายคือ
ร่ างข้างนอก ไปหาจิตวิญญาณไม่ได้เลยก็จบเห่เหมือนกัน ต้องเข้าใจว่า กายไม่ขาดความเป็ นจิต แล้วก็
ต้องศึกษาตั้งแต่มีความหยาบเป็ นกาย อาตมาอธิบายว่าลืมตานี่แหละอยูก่ บั นรก กับโลก กับวงไพ่นี่
แหละถ้าจิตเราหลุดพ้นก็นงั่ กับวงไพ่แล้วจิตเราก็ไม่สนุกไปกับเขา หรื อว่าไม่รู้สึกไม่ชอบ ก็ตอ้ งเป็ นจิต
กลางๆเฉย
ในโลกอบายนี่หยาบ ชัดเจน แล้วเราว่างจากอบายหยาบนี่แหละ คือนิโรธ แล้วก็วา่ งจากส่ิ งละเอียดเข้า
ไป จนถึงนามธรรมบางเบา มันจะนิโรธ จะรู ้วา่ ไม่มีอย่างไร ไม่มีดูดผลักในจิตเรา มันจึงไม่รู้
ความหมายที่ชดั เจนจึงไม่มีทางที่จะเป็ นไปได้
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วันนี้บดั นี้ อาตมาจะพูดกับพวกเราว่า มันไม่มีใครบรรลุนิโรธนิพพานของพระพุทธเจ้าเลย ไม่มีเลย
อาตมาไม่เห็นใครซักคนเลย (นี่พดู กับพวกเรานะ) มันเหลืออาตมาต้องมากอบกูข้ ้ ึนมา แล้วก็ได้ข้ ึนมา
เรื่ อยๆ ขนาดนั้นยังไม่ง่ายเลย ก็มาอธิบายเพิ่มในเป้ าเลย ถ้าไม่รู้กายกับสัญญา ที่ระบุในสัตตาวาส ๙ ถ้า
ไม่รู้จะบรรลุได้อย่างไร
อธิบายสัตว์โอปปาติกสัตว์ในสัมมาทิฏฐิมานานแล้ว จนมาตอนนี้กม็ าจับความเป็ นสัตว์เต็มๆ เกิดการ
หลุดพ้นมาอย่างไร มีโลกนี้โลกหน้า มีสัตว์โลกุตระเป็ นอย่างไร ถ้าเข้าใจคาว่าสัตว์ให้สัญญากาหนดรู ้
ให้ชดั ว่า เกี่ยวข้องกับทั้งรู ปและนาม
วิโมกข์ ๘ ข้อที่ ๒ อัชฌัตตัง อรู ปสัญญี เอโก พหิทา รู ปานิ ปัสสติ คือเอโกส่ วนตน ต้องรู ้ส่วนตน ทั้ง
นอกและใน สัมผัสรู ปภายนอกจนถึงภายใน สัญญากาหนดรู ้อรู ป รู ้ภายนอกถึงภายในทะลุเลย ถ้าเข้าใจ
ข้อนี้ได้กจ็ ะเข้าใจองค์ประชุมทั้งนอกและในให้หลุดพ้นว่างๆๆไปตามลาดับ
สัญญาเวทนยิตนิโรธเป็ นภูมิสูงสุ ดในโลกุตรธรรม ๙ และนับในโลกุตรธรรม ๔๖ เป็ นขั้นสู งสุ ดของ
โลกุตรธรรม ๔๖ คือนับรวมกับโพธิปักขิยธรรม ๓๗ บวกไปอีก ๙ ก็เป็ นขั้นปลายสุ ดแล้ว พ้นทุกข์
อาริ ยสัจสัมบูรณ์ ที่ตอ้ งทาให้แจ้ง(สัจฉิ)ไม่ใช่แบบดับมืด กิณหะ ตามภาษาในวิญญาณฐีติ ๗
พุทธกับพราหมณ์อย่างเดียวกันนัน่ แหละ แต่วนกลับไปมา เป็ นเจโตเต็ม หรื อว่าวุน่ วาย จนพระพุทธเจ้า
สร้างศาสนาใหม่ แล้วเป็ นอเทวนิยมต่อมาเวียนกลับเป็ นเทวนิยมอีก พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งกลับมาแก้อีก
ตอนนี้เกือบไม่เหลือแล้วโพธิรักษ์กต็ อ้ งมาแก้อีก แย่แล้วยุคนี้
ผูบ้ รรลุสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วได้บรรลุสูงสุ ดในตน รู ้ได้ในตนเองแท้จึงจะรู ้วา่ จริ งแท้ ถ้าไม่รู้ตวั เอง
ไม่ใช่ ต้องรู ้ความหมดอาสวะแล้วไม่ใช่ไปรู ้อย่างอื่น
อรหันต์คือผูม้ ีอตั ตาที่ไม่ลึกลับแล้ว อัตตาคุณต้องมี เปรี ยบเหมือนอุจจาระ คุณต้องมีอุจจาระ ไม่มีกต็ าย
เป็ นคนตาย ไม่กิน ก็ไม่มีอุจจาระ แล้วอัตตานี่ไม่ใช่ของเรา เราขี้ออกไปก็ไม่ใช่ของเรา เหมือนอัตตา
เอาออกไปจากเราเราก็ไม่มีอตั ตา แต่เราต้องอาศัยอัตตา ที่ไม่ลึกลับแล้ว อรหัตตาคืออรหันต์อาศัยอัตตา
ที่ไม่ลึกลับแล้ว
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สัญญาเวทยิตนิโรธมีแต่ในพุทธ ในศาสนาอื่นไม่มีได้ ต้องมีหลักเกณฑ์ดว้ ย แต่ถา้ ไม่มีหลักให้ศึกษาเลย
ก็อย่าไปฝัน
คุณทานิโรธได้เป็ นครั้งแรก เช่นเลิกบุหรี่ ได้ แล้วได้นิโรธจากบุหรี่ ทาได้กท็ าทวนทาซ้ า ทาให้มากเป็ น
พหุลีกมั มัง เป็ นการรักษาผล อนุรักขณาปธาน หรื อสั่งสมอเนญชาภิสังขาร เป็ นการสังขารที่ไม่
ธรรมดา เป็ นสังขารอย่างอภิ แปลว่ายิง่ ใหญ่ ปรากฏจริ ง สมบูรณ์เต็มที่เลย ต้องรู ้อาการของเวทนา ๑๘
รู ้เนกขัมมะที่ลดละ จากเคหสิ ตะ ทาอย่างกดข่มก็รู้ ทาอย่างวิปัสสนา พิจารณาให้เกิดจางคลาย ก็ตามรู ้
ตามเห็นอนิจจานุปัสสี วนไปหาความไม่มีอยูเ่ รื่ อยเป็ นธรรมดาของไตรลักษณ์
อะไรที่มีแล้วก็ตอ้ งเสื่ อม แล้วอะไรไม่เสื่ อม ก็คือที่ไม่มีอย่างถาวร คือนิพพาน แล้วนิพพานเกิดที่จิต
อย่างอื่นไม่เที่ยง แม้แต่สสาร และพลังงานก็หมุนเวียนไปไม่สูญ ลักษณะไม่สูญ นี่คนเข้าใจผิดว่าไม่มี
สู ญ และนามธรรมนี่ละเอียดกว่าวัตถุ นามธรรมนิพพานเป็ นปริ โยสานก็หมดเลย
อุตุนิยามคือสสาร แต่พีชะนิยามก็มีชีวะ แต่ไม่เกาะกุมสลายได้ง่าย แต่พอจิตนิยามนี่ไม่สลายได้ง่ายเลย
เร่ิ มเป็ นจิตนิยามก็ต้ งั แต่สัตว์เซลล์เดียวก็สลายยากขึ้น เพราะเป็ นตัวตน เป็ นตัวกูของกู แต่วา่ สัตว์นี่หลุด
จากอะไรหมดแล้วเป็ นตัวเองไม่เกาะกับอะไรแล้ว แต่ถา้ พีชะต้องเกาะ กับดิน น้ า อากาศ เป็ นชีวะได้
อย่างแบคทีเรี ยเล็กก็อยูก่ บั อากาศ แต่ถา้ เป็ นคนก็ไม่เกาะกับดินน้ าไฟลม แต่อาศัยดินน้ าไฟลม แต่ไม่ติด
ยึดดินน้ าไฟลมแล้ว แต่มาติดตัวเอง แล้วก็โง่ไปติดดินน้ าไฟลมใหม่ติดสารพัดติดใหม่ วนอยูอ่ ย่างนี้
สรุ ปไปหาเป้ า ต้องมีเวทนา แม้อุเบกขาคุณก็เคยมี ก็มาพักที่นี่ แต่วา่ อุเบกขาพระพุทธเจ้านั้นมีอภิสังขาร
ด้วย กระทบสัมผัสสังขารด้วย จิตเราก็ลอยตัว คลุกคลีกบั เขาอยูแ่ ต่จิตเรากลางวางได้ เขาแปลว่าอสัง
สัคคะว่าไม่คลุกคลี คือหนีห่างไม่เกี่ยวข้องนี่ละคิดแบบเทวนิยม เป็ นความบกพร่ องแล้วเป็ นโลกันต์หนี
ห่างสุ ดโลกเลย แต่ถา้ โลกุตระนั้นไม่หนีห่างแต่คลุกคลีดว้ ยเลย เวทนาเขาก็พอรู ้ ว่าสุ ข ทุกข์ ไม่สุขไม่
ทุกข์ ทางเวทนา ๖ เขาก็พอรู ้แต่วา่ เขาไม่สามารถแยกแยะวิจยั วิจารว่าอะไรเป็ นรู ปอะไรเป็ นนามอะไร
เป็ นสุ ขเป็ นทุกข์อย่างไร ไม่ฝึกเขาก็ไม่ได้กจ็ บเกมส์
เราทาการสั่งสมภาวะนิโรธ ทุกปัจจุบนั ให้สั่งสมเป็ นอดีตที่เที่ยง เมื่อปัจจุบนั เที่ยงไปตลอด อนาคตก็
เที่ยงแท้แน่นอนว่ากิเลสสู ญ เป็ นสิ่ งเที่ยงสิ่ งเดียวในมหาจักรวาลนี้ นอกนั้นไม่มีอะไรเที่ยง ก็สงั่ สมทั้ง
ปริ มาณและคุณภาพของนิโรธ เป็ นภาวะที่ยงั่ ยืนตลอดกาล นิจจัง(เที่ยงแท้) ธุวงั (ถาวร) สัสตัง(ยืน
นาน) อวิปริ ณามธัมมัง(ไม่แปรเปลี่ยน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหักล้างได้) อสังกุปปัง(ไม่กลับกาเริ บ)
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ทาให้กิเลสสู ญได้ ทุกปัจจุบนั เป็ นร้อยเป็ นพัน หมื่น แสน ล้านครั้งสั่งสมเป็ นอดีตที่เที่ยงแท้ กิเลสสู ญ
ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้
ทางด้านเจโต องค์ท้ งั ๓ ส่ วนของความดับที่ตกผลึกคือ อัปปนา พยัปปนา เจตโสอภินิโรปนา ควบแน่น
ตกผลึกมากขึ้น เกิดเป็ นคุณสมบัติ เป็ นคุณนิธิ (คลังสมบัติ ) เป็ นสมบัติของคุณวิเศษมากขึ้นๆ
อีกส่ วนหนึ่งที่เป็ นปัญญา จะรู ้ร่วมกับเจโต กับมรรค และผลของนิโรธเป็ นอย่างไรก็รู้รอบรู ้ร่วมไปด้วย
รู ้เห็นของจริ ง สัมผัสความว่างอยู่ สัมผัสว่าเราประพฤติ สัมผัสความจางคลายอย่างไร มันเร็ว แตะปั๊ปก็
สู ญ เป็ นญาณที่เจริ ญเป็ นปฏิสัมภิทาญาณ สายปัญญาก็มีคุณราศี สายเจโตก็มีคุณนิธิ
คุณราศี คือคุณธรรมคุณวิเศษที่มีมาก จนแผ่พลังให้คนอื่นสัมผัสได้ มีมากเป็ นนามธรรม แต่ประกอบ
อยูก่ บั กายกรรม วจีกรรมได้ พระพุทธเจ้าเป็ นฉัพพรรณรังสี เลย
ฝ่ ายปัญญาก็เจริ ญ เป็ นตักกะ วิตกั กะ สังกัปปะ ขณะทาคุณก็ตอ้ งมีตวั รู ้ไปรู ้ดว้ ย ร่ วมรู ้ท้ งั สัมมามรรค
สัมมาผล ในการทาจิต สัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ
สัจจญาณ ตั้งแต่รู้ปริ ยตั ิ มาปฏิบตั ิรู้สภาวะ แล้วทาให้เป็ นผล สั่งสมลงไป จนเต็มครบ จนคุณเห็นแล้วว่า
แน่นอน คุณจึงมีกตญาณว่าจบกิจแล้ว พอแล้ว พิสูจน์หมดแล้ว ทุกปัจจุบนั สั่งสมมา ทีเผลอทีไม่เผลอ
ทุกท่าทุกขณะทุกเวลา ทุกๆอย่างเลย มันรู ้แล้วสมบูรณ์แบบแล้วคุณก็ตดั สิ นได้ ผูไ้ ม่ประมาท ประมาท
คือความตายเขายิง่ มีความรู ้วา่ ไม่ตอ้ งอวดอ้าง สาเฐยยจิตไม่มีแล้วก็ไม่เห็นต้องอวด ไม่ตอ้ งเปิ ด พอถึง
เวลาวาระต้องเปิ ดเผยก็เปิ ดเผย กิจญาณคือทาให้สาเร็จผล กตญาณคือผลเต็มแล้ว
ผูป้ ฏิบตั ิจะรู ้จกั รู ้แจ้ง รู ้จริ ง รู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง คาตอบนี้เขาสอบได้เปรี ยญไปเยอะแล้ว
ปัญญาคือรู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง ความจริ งแล้วต้องสัมผัสรู ปและนามมาโดยตลอด องค์ประชุม
ของความจริ งแห่งรู ปและนาม มีมรรคผลสัมผัสเอง ครบทั้งกิจครบทั้งญาณ ถึงที่สุดมัน่ ใจว่าเที่ยงแท้
แน่นอนสัง่ สมลง อนาคตกาลคุณก็เป็ นคนมีคุณวิเศษนี้อย่างประมาณเอง คุณทามาจนมัน่ ใจว่าเพียงพอ
แล้ว จิตก็ตอ้ งเป็ นสู ญอย่างแน่นอน อนาคตก็ตอ้ งสู ญอยูแ่ ล้วจะมากี่ลา้ นครั้ง มาลีลาพิศดารขนาดไหนก็
ทากิเลสสู ญได้ตลอดกาลโดยประการฉะนี้ การปฏิบตั ิอย่างนี้คือทาจิตที่ยงิ่ ใหญ่วเิ ศษเรี ยกว่า อภิสังขาร
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อภิ จึงเป็ นตัวกาหนดว่า เป็ นการสังขารให้กิเลสลด คือปุญญาภิสังขาร คือทาบุญให้สาเร็จ น้อยนิดหนึ่ง
ก็ตาม ถ้าทาลายกิเลสไม่ได้ไม่ชื่อว่าอภิสังขาร มันต้องมีของจริ ง เป็ นทั้งรู ปธรรมให้คนอื่นสัมผัสได้
ด้วยไม่ใช่รู้แต่เรา จนหมดบุญไม่ตอ้ งทาบุญอีก หมดกิเลสแล้วก็เป็ นอปุญญาภิสังขาร แต่คุณก็ทาเพื่อ
รักษาผล อนุรักขณาปธาน เพื่อให้เกิดอเนญชาภิสังขาร คือความไม่หวัน่ ไหวให้แก่จิต สั่งสมความตั้ง
มัน่ ให้จิตที่เรี ยกว่า สัมมาสมาธิ ซึ่งเกิดเฉพาะแบบพระพุทธเจ้าไม่ทวั่ ไป ของพระพุทธเจ้าทาอยูท่ ุก
ปัจจุบนั ปฏิบตั ิไปก็สัมฤทธิ์ผลไปทาให้มากพหุลีกมั มัง สั่งสมผลแห่งเนกขัมสิ ตอุเบกขา หรื อฐาน
นิโรธ วิมุติ หลุดพ้น เจริ ญขึ้นเรื่ อยๆ เป็ นคุณสมบัติอุเบกขา ถ้าไม่มีสภาวธรรมก็ไม่สามารถอธิบาย องค์
คุณอุเบกขา ๕ได้
ปริ สุทธาตา ก็บริ สุทธิ์สะอาด ขาวรอบ
มุทุ เขาแปลว่าอ่อน
กัมมัญญา เหมาะควรแก่การงาน
ประภัสสรา เขาแปลว่าผุดผ่อง
ปริ โยทาตา เขาแปลว่าผ่องแผ้ว
ส่ วนอาตมาแปลโดยสภาวะเลย พวกเราก็เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบตั ิได้เป็ นอตริ มนุสธรรม เป็ นคุณวิเศษ
เจริ ญขึ้นเป็ นสังขารุ เปกขาญาณ ญาณตัวนี้คือวิปัสสนาญาณข้อที่ ๘ เราจะทนอยูก่ บั สังขารได้ดีข้ ึน โลก
เขาปรุ งแต่งยัว่ ยุมอมเมาเราอย่างไรเราก็เฉยได้ ต้องมีสัมผัสอยูเ่ รื่ อยๆ จะไปคิดเอาเองไม่ได้ ว่าเราสัมผัส
แรงก็ได้ แต่ไม่เคยไปสัมผัสเลยอย่างพวกพระกัมมฐานที่อยูป่ ่ านิ่งสบาย พอออกมาในเมืองก็อาเจียนเลย
เวียนหัว ไม่มีวธิ ีรับลูกเมื่อถูกกระแทกกระทุง้ เวียนหัวต้องวิง่ เข้าป่ าใหม่ อยูไ่ ม่ได้หรอก แม้แต่ประสาท
ร่ างกายก็เอาไม่อยู่ จะไปพูดถึงจิตเลย เพราะว่าคุณสมบัติไม่เป็ นพุทธแท้
สังขารุ เปกขาญาณ เราเองปรุ งเองอนุโลมร่ วมกับคนอื่นเราก็ปรุ งได้ แต่ปรุ งมากตัวเองทรุ ดก็ไม่ได้
อนุโลมทั้งตัวเราตัวเขา เราจะร่ วมกับโลกๆเขาอย่างไรก็ตอ้ งประมาณ
การเจริ ญของสังขารุ เปกขาญาณ กิเลสสู ญทุกปัจจุบนั สั่งสมผลมากพอทุกปัจจุบนั เที่ยงแท้แน่นอน เป็ น
คุณวิเศษอันยิง่ ใหญ่ ของคนผูน้ ้ ีได้บรรลุผลสู งสุ ดแล้วหรื อจะเรี ยกว่า สัง่ สมผลวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย จนมี
ผลจิตตั้งมัน่ เที่ยงแท้ สัง่ สมถึง นิจจัง(เที่ยงแท้) ธุวงั (ถาวร) สัสตัง(ยืนนาน) อวิปริ ณามธัมมัง(ไม่
แปรเปลี่ยน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหักล้างได้) อสังกุปปัง(ไม่กลับกาเริ บ)
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แล้วสภาวะมันจะเรี ยงลาดับไปเลย รู ้จกั ความเป็ นกาย ด้วยสัญญา ปฏิบตั ิธรรมต้องใช้สัญญา ไม่ใช้
ไม่ได้ สัญญาเป็ นตัวทางาน แล้วมันก็รู้ แล้วมีท้ งั ภาคเก็บ มีท้ งั ภาคทางานและภาคฮาร์ดดิสก์ คุณไม่จา
มันก็จา นอกจากคุณจะรู ้ตวั เลยว่าอันนี้ไม่จาเลย จะลืม ใครปฏิบตั ิธรรมจะมีสภาวะที่ทิ้งลืมเก่งขึ้น แต่
อันที่จาไว้แล้วมันจาแล้ว แต่อนั ที่จะทิง้ ก็ทิง้ หมดอันใหม่นี่ไม่รับเพราะรู ้วา่ เก็บมากๆไม่ดี จนกว่าจะรู ้วา่
จาก็สักแต่วา่ จาสิ อย่ายึดมัน่ ถือมัน่ จาไว้อาศัย อย่างอาตมาจาภาษามาบรรยายนี่ลืมก็ช่างมันก็ถามเอาก็
ได้ แต่จะมีจิตยินดีนิดหนึ่งก็จาได้ แต่ถา้ ไม่ยนิ ดีเลยก็ไม่จาเลย
ต้องปฏิบตั ิให้มีวญ
ิ ญาณฐีตินี่แหละ ต้องรู ้ความเป็ นสัตว์ ที่หลากหลายมากมาย สัตว์ขอ้ ที่ ๑ ก็คือโลกีย ์
ทั้งหมด กายต่างกัน สัญญาต่างกัน แล้วมันก็คิดขึ้นมาใหม่ให้คนยึดกายนั้นกายนี้หลอกกันเต็มบ้านเต็ม
เมืองยิง่ กว่ายุคพระพุทธเจ้ามากมาย
กายสุ ดท้ายที่ตอ้ งรู ้ของตนในตนคือนิโรธที่สาเร็จที่ตอ้ งรู ้แจ้งสัจฉิ ใสสว่างปรากฏอยูช่ ดั เลย ไม่ใช่รู้แค่
ในนิโรธดับจิต หมดสิ้ นในธาตุรู้เขาเรี ยกไม่ผดิ ว่านิโรธ แต่คนละสภาวะ ไม่มีกายด้วย ไม่มีกายอย่าง
เดียวกันกับของพุทธและฤาษี แต่ความไม่มีของฤาษีไม่มีธาตุรู้วา่ มีหรื อไม่มี แต่ของพุทธนั้นรู ้เลยว่าไม่
มีนนั่ คือนิโรธ แต่ความมีตวั ตนที่รู้นิโรธคือตัวเรา เช่นเราเป็ นโสดาบัน ไม่มีสุขทุกข์กบั อบายแล้ว นิโรธ
แล้วไม่มี แต่เจโตนี่เขาไม่ได้เรี ยนเขาก็ดบั ให้ไม่มี คือกายเหมือนกัน แล้วสัญญาว่าไม่มีกเ็ ป็ นนิโรธ
เหมือนกัน เป็ นโชค สุ ภะ สาเร็จผลด้วยกัน แต่ของฤาษีเป็ นสุ ภกิณหะ ไม่ใช่สัจฉิแบบพุทธที่มี จักษุ
ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ขอฤาษีน้ นั ดับดิ่งดามืด นิโรธแบบพุทธนั้นจะรู ้อย่างชนิดที่สัมผัสเห็น ผุ
สติวา เห็นความเป็ นนิโรธที่ตนได้ดว้ ย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
พระไตรฯมากมาย
สงบของพระพุทธเจ้า นี้เป็ นองค์ประชุมที่มีธาตุรู้ของความไม่มี สงบเพราะไม่มีตวั นั้น ก็เป็ น
กายปัสสัทธิ นิโรธทัว่ ไปที่เขาเรี ยนรู ้กนั ก็น่าสงสาร พูดกันไม่รู้เรื่ องเขาก็ไปดับ แต่ไม่ได้ดบั อกุศลจิต
แต่ไปดับจิต กดไว้ไม่ให้ทางานไม่รู้เรื่ อง ความไม่มีสุขทุกข์ในตอนนั้น นัน่ คือ กาย ของรู ปนาม
ขณะนั้นไม่ทุกข์เลยเพราะดับเหตุ ไม่ใช่แค่กดข่มเท่านั้น แต่นี่เรารู ้เลยว่าจิตอกุศลไม่มีมีแต่จิตกุศล ดับ
เหตุแห่งทุกข์ดบั แล้วดับเลยถาวรเลย ต่างกับฤาษีที่ไม่รู้เรื่ อง เก่งพักยก แต่ไม่หาย หมักหมกไว้ ดีไม่ดี
แถมอุปกิเลสยินดีวา่ เราได้บรรลุแต่แท้จริ งสร้างความติดยึดเข้าไปอีก ไปชอบอะไรไว้กไ็ ปเติมมันอีก
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มันต้องทาอย่างสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย สาเร็จอิริยาบทอยู่ ทั้งอาสวะของผูน้ ้ นั ก็หมดสิ้ น เพราะเห็น
ด้วยสัมมัปปัญญา ต้องยืนยันว่า ได้ขณะสัมผัสอยูห่ ลัดๆ จับฆ่าโจรได้ ไม่ใช้ฆ่าหมดทุกคน
กาย ในสัตตาวาส ๙ วิญญาณฐีติ ๗ และสักกายทิฏฐิกต็ อ้ งเรี ยนรู ้ ทั้งรู ปและอรู ปต้องครบครันใน
วิโมกข์
กายสังขาร กายปัสสัทธิ กายสัมผัส กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน กายมุทุตา(องค์ประชุมที่พิเศษ)
กายกัมมัญญตา คือความคล่องแคล่วของเจตสิ ก ๓ (เวทนา สัญญา สังขาร) ไม่ได้เกี่ยวกับดินน้ าไฟลม
เลย
กายวิเวก ถ้าคุณไปอยูท่ ี่ไม่มีกระทบสัมผัสมาก ให้ร่างนี้สงบ แทนที่จะเป็ นวิเวก ๓ (กายวิเวก จิตวิเวก
อุปธิวเิ วก)
กายวิเวก คือ ทั้งองค์ประชุมวิเวก จิตวิเวกคือส่ วนจิตวิเวก ส่ วนอุปธิวเิ วก คือองค์ประชุมดับกิเลส
กายสักขี ก็หมายถึงตัวจริ ง อย่างผูป้ ฏิบตั ิธรรมเป็ นทักขิเณยบุคคลระดับที่ ๕ กายสักขี ท่านมีองค์
ประชุมของตัวพยานหลักฐานสักขี ว่าอาสวะบางอย่างหมดไปได้ เป็ นองค์ประชุมของจิต เสร็จแล้วก็
ต้องปฏิบตั ิให้ถูกวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย เพราะกายสักขีกส็ งบอยูแ่ ต่ส่วนใน ไม่เกี่ยวกับส่ วนนอก ต้องมา
สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย มีอชั ฌัตตัง อรู ปสัญญี เอโก พหิทา รู ปานิ ปัสสติ
คาว่า กาย ไม่ใช่สรี ระภายนอกเท่านั้น ไม่ใช่วา่ ไม่เกี่ยวกับภายนอก ขาดไม่ได้ดว้ ย แม้โสดาฯ สกิทาฯ
อนาคาฯก็ไม่หนีผสั สะภายนอก แต่วา่ ชนะมาเรื่ อยๆ ยิง่ อรหันต์กเ็ ด็ดขาดเลย แม้ที่สุดนิพพานท่านก็ไม่
ยึดเป็ นเราเป็ นของเรา

