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570630_ธรรมาธรรมะสงคราม ทีส่ ั นติฯเรื่อง นิโรธแบบพุทธเป็ นไฉน? ตอน ๑
ัั นนา จะได้ตอบคาถามให้แก่อดีตสามี คือ
พ่อครู วา่ ..วันนี้จะพูดถึงเรื่ องลึกซึ้งหลายมุมที่ ภิกษุณีธมมทิ
อุบาสกวิสาขา เป็ นมุมที่ลึกมาก ผูไ้ ด้ฟังก็คือผูท้ ี่เทวดาเลือกแล้ว จูฬเวทัลลสู ตร พระไตรปิ ฎก ฉบับ
หลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๒
๔. จูฬเวทัลลสู ตร
การสนทนาธรรมที่ทาให้เกิดปี ติ

[๕๐๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยูท่ ี่พระวิหารเวฬุวนั อันเป็ นสถานที่ให้เหยือ่ แก่กระแต
เขตพระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น วิสาขอุบาสกเข้าไปหาธรรมทินนาภิกษุณีถึงที่อยู่ อภิวาทแล้ว
นัง่ ณ ที่ควรส่ วนข้างหนึ่ง.

เรื่ องสักกายทิฏฐิ
[๕๐๖] วิสาขอุบาสกครั้นนัง่ แล้ว ได้ถามธรรมทินนาภิกษุณีวา่ ข้าแต่พระแม่เจ้า พระ
ผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายะ สักกายะ ดังนี้ ธรรมอะไรที่พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายะ?
ธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่า ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ อุปาทานขันธ์ ๕ คือรู ปูปาทานขันธ์ ๑
เวทนูปาทานขันธ์ ๑ สัญญูปาทานขันธ์ ๑ สังขารู ปาทานขันธ์ ๑ วิญญาณูปาทานขันธ์ ๑ อุปาทาน
ขันธ์ ๕ นี้แล พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายะ.

วิสาขอุบาสก ชื่นชม อนุโมทนา ภาษิตของธรรมทินนาภิกษุณีวา่ ถูกละพระแม่เจ้า ดังนี้
แล้ว ได้ถามปัญหาต่อไปว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายสมุทยั สักกาย
สมุทยั ดังนี้ ธรรมอะไรที่พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่าสักกายสมุทยั ?
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ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ตัณหาอันทาให้เกิดในภพใหม่ สหรคตด้วยความกาหนัดยินดี
เพลิดเพลินยิง่ ในอารมณ์น้ นั ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหานี้แล พระผูม้ ีพระ
ภาคตรัสว่า สักกายสมุทยั .

วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายนิโรธ สักกายนิโรธดังนี้ ธรรมอะไร
ที่พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายนิโรธ?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ความดับด้วยความคลายกาหนัดไม่มีเหลือ ความสละ ความสละ
คืน ความปล่อย ความไม่พวั พัน ด้วยตัณหานั้น นี้แล พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายนิโรธ.
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา สักกายนิ
โรธคามินีปฏิปทา ดังนี้ ธรรมอะไรที่พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ อริ ยะมรรคมีองค์ ๘ คือ ปัญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดาริ ชอบ ๑
วาจาชอบ ๑ ทาการงานชอบ ๑ เลี้ยงชีวติ ชอบ ๑ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑ ความ
ตั้งจิตไว้ชอบ ๑ นี้แล พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา.
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ท้ งั ๕ เป็ นอันเดียวกัน หรื ออุปาทาน
เป็ นอย่างอื่นจากอุปาทานขันธ์ท้ งั ๕?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ท้ งั ๕ หาใช่อนั เดียวกันไม่
อุปาทานเป็ นอย่างอื่นจากอุปาทานขันธ์ท้ งั ๕ ก็หาใช่ไม่ ความกาหนัดพอใจในอุปาทานขันธ์ท้ งั ๕
เป็ นอุปาทาน ในอุปาทานขันธ์ท้ งั ๕ นั้น.

[๕๐๗] วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็สักกายทิฏฐิมีได้อย่างไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ปุถุชนผูไ้ ม่ได้สดับในโลกนี้ ไม่ได้เห็นพระอริ ยะไม่ฉลาด
ในธรรมของพระอริ ยะ ไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริ ยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรุษ ไม่ได้ฝึกในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมตามเห็นรู ป โดยความเป็ นตนบ้าง ตามเห็น
ตนว่ามีรูปบ้าง ตามเห็นรู ปในตนบ้าง ตามเห็นตนในรู ปบ้าง ย่อมตามเห็นเวทนา ... ย่อมตามเห็น
สัญญา ... ย่อมตามเห็นสังขารทั้งหลาย ... ย่อมตามเห็นวิญญาณ โดยความเป็ นตนบ้าง ตามเห็น
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ตนว่ามีวญ
ิ ญาณบ้าง ตามเห็นวิญญาณในตนบ้าง ตามเห็นตนในวิญญาณบ้าง อย่างนี้แล
สักกายทิฏฐิจึงมีได้.

วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็อย่างไรสักกายทิฏฐิจึงจะไม่มีฯ
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ อริ ยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้วในธรรมวินยั นี้ ได้เห็นพระอริ ยะ
ฉลาดในธรรมของพระอริ ยะ ฝึ กดีแล้วในธรรมของพระอริ ยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรุษ ฝึ กดีแล้วในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมไม่ตามเห็นรู ป โดยความเป็ นตนบ้าง ไม่ตามเห็น
ตนว่ามีรูปบ้าง ไม่ตามเห็นรู ปในตนบ้าง ไม่ตามเห็นตนในรู ปบ้าง ย่อมไม่ตามเห็นเวทนา ...
ย่อมไม่ตามเห็นสัญญา ... ย่อมไม่ตามเห็นสังขารทั้งหลาย ... ย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณ โดยความ
เป็ นตนบ้าง ไม่ตามเห็นตนว่ามีวญ
ิ ญาณบ้าง ไม่ตามเห็นวิญญาณในตนบ้าง ไม่ตามเห็นตนใน
วิญญาณบ้าง อย่างนี้แล สักกายทิฏฐิจึงจะไม่มี.

เรื่องมรรค ๘ กับขันธ์ ๓
[๕๐๘] วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ไฉน?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ นี้ คือ ปัญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดาริ ชอบ ๑
วาจาชอบ ๑ ทาการงานชอบ ๑ เลี้ยงชีวติ ชอบ ๑ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑
ความตั้งจิตไว้ชอบ ๑.
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็อริ ยมรรคมีองค์ ๘ เป็ นสังขตะหรื อเป็ นอสังขตะ?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ เป็ นสังขตะ.

วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ขันธ์ ๓ (กองศีล กองสมาธิ กองปัญญา) พระผูม้ ีพระภาค
ทรงสงเคราะห์ดว้ ยอริ ยมรรคมีองค์ ๘ หรื อว่าอริ ยมีองค์ ๘ พระผูม้ ีพระภาคทรงสงเคราะห์ดว้ ย
ขันธ์ ๓.
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ขันธ์ ๓ พระผูม้ ีพระภาคไม่ทรงสงเคราะห์ดว้ ยอริ ยมรรคมีองค์ ๘
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ส่ วนอริ ยมรรคมีองค์ ๘ พระผูม้ ีพระภาคทรงสงเคราะห์ดว้ ยขันธ์ ๓ คือ วาจาชอบ ๑ ทาการงาน
ชอบ ๑ เลี้ยงชีวติ ชอบ ๑ ทรงสงเคราะห์ดว้ ยศีลขันธ์ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑
ความตั้งจิตไว้ชอบ ๑ ทรงสงเคราะห์ดว้ ยสมาธิขนั ธ์ ปัญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดาริ ชอบ ๑
ทรงสงเคราะห์ดว้ ยปัญญาขันธ์.

เรื่องสมาธิและสั งขาร
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็ธรรมอย่างไร เป็ นสมาธิ ธรรมเหล่าใด เป็ นนิมิตของสมาธิ
ธรรมเหล่าใด เป็ นเครื่ องอุดหนุนสมาธิ การทาให้สมาธิเจริ ญ เป็ นอย่างไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ความที่จิตมีอารมณ์เป็ นอย่างเดียว เป็ นสมาธิ สติปัฏฐาน ๔
เป็ นนิมิตของสมาธิ สัมมัปปธาน ๔ เป็ นเครื่ องอุดหนุนสมาธิความเสพคุน้ ความเจริ ญ ความ
ทาให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นแหละ เป็ นการทาให้สมาธิเจริ ญ.

[๕๐๙] วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็สังขาร มีเท่าไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ สังขารเหล่านี้ มี ๓ ประการคือ กายสังขาร วจีสังขาร
จิตตสังขาร.
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็กายสังขาร เป็ นอย่างไร วจีสังขารเป็ นอย่างไร จิตตสังขารเป็ น
อย่างไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า เป็ นกายสังขาร วิตกและวิจาร
เป็ นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา เป็ นจิตตสังขาร.
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็เหตุไร ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า จึงเป็ นกายสังขาร
วิตกและวิจาร จึงเป็ นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา จึงเป็ นจิตตสังขาร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเหล่านี้ เป็ นธรรมมีในกาย
เนื่องด้วยกาย ฉะนั้น ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า จึงเป็ นกายสังขาร บุคคลย่อมตรึ ก
ย่อมตรองก่อนแล้ว จึงเปล่งวาจา ฉะนั้น วิตกและวิจาร จึงเป็ นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา
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เป็ นธรรมมีในจิต เนื่องด้วยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จึงเป็ นจิตตสังขาร.

เรื่องสั ญญาเวทยิตนิโรธ
[๕๑๐] วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ เป็ นอย่างไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ภิกษุผเู ้ ข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ มิได้มีความคิดอย่างนี้วา่ เราจัก
เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ว่าเรากาลังเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ ว่าเราเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธแล้ว
ก็แต่ความคิดอันนาเข้าไปเพื่อความเป็ นอย่างนั้น อันท่านให้เกิดแล้วตั้งแต่แรก.
วิ. ข้ าแต่ พระแม่ เจ้ า ก็เมือ่ ภิกษุเข้ าสั ญญาเวทยิตนิโรธ ธรรม คือ กายสั งขาร วจี
สั งขาร จิตตสั งขาร อย่ างไหน ย่ อมดับไปก่อน?
ธ. ดูกรวิสาขะผู้มอี ายุ เมือ่ ภิกษุเข้ าสั ญญาเวทยิตนิโรธ วจีสังขารดับก่อน ต่ อจากนั้น
กายสั งขารก็ดับ จิตตสั งขารดับทีหลัง.

วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็การออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็ นอย่างไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ภิกษุผู้ออกจากสั ญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มิได้ มคี วามคิดอย่ าง
นีว้ ่ า เราจักออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ว่ าเรากาลังออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติว่าเรา
ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้ ว ก็แต่ ความคิดอันนาเข้ าไปเพือ่ ความเป็ นอย่ างนั้น อัน
ท่ านให้ เกิดแล้วแต่ แรก.

วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ธรรมคือกายสัง
ขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร อย่างไหน เกิดขึ้นก่อน.
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ จิตตสังขารเกิด
ขึ้นก่อน ต่อจากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้น วจีสังขารเกิดขึ้นทีหลัง.
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วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็ผสั สะเท่าไร ย่อมถูกต้องภิกษุผอู ้ อกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ? ธ. ดูกร
วิสาขะผูม้ ีอายุ ผัสสะ ๓ ประการ คือ ผัสสะชื่อสุ ญญตะ (รู ้สึกว่าว่าง)
ผัสสะชื่ออนิมิตตะ (รู ้สึกว่าไม่มีนิมิต) และผัสสะชื่ออัปปณิ หิตะ (รู ้สึกว่าไม่มีที่ต้ งั ) ย่อม
ถูกต้องภิกษุผอู ้ อกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ .
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็ภิกษุผอู ้ อกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ. มีจิตน้อมไปใน
ธรรมอะไร โอนไปในธรรมอะไร เอนไปในธรรมอะไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ภิกษุผอู ้ อกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มีจิตน้อมไปใน
วิเวก โอนไปในวิเวก เอนไปในวิเวก.
พ่อครู วา่ ถ้าคนเรามีชีวติ อยูก่ ต็ อ้ งมีจิตตั้งที่จะอยู่ ถ้าไปดับ ก็จะเป็ นอสัญญีสัตว์ ถ้ามันยังมีอยูก่ ต็ อ้ งมีการ
ตั้งจิตที่จะอยู่ ถ้าคุณไม่ทาให้จิตพักจิตดับเลย คุณนอนคุณก็ทางาน จะอยูใ่ นรู ปภพ อรู ปภพ นอกจาก
คุณไปฝึ กดับขณะนอนก็เป็ นอสัญญีสัตว์ชวั่ คราว แต่มนั ไม่ดบั หรอก มันก็ฝันปรุ งฟุ้ งอยู่ มันมีแรงที่จะ
วุน่ วาย แล้วทีน้ ีความอยากมันเยอะก็เลยปนกันเละ ฝันวุน่ วาย คราวใดที่ฝันมันเกาะตัวดีกเ็ ป็ นเรื่ องเป็ น
ราว เกิดจากจิตที่มนั ออกมาทางาน
พ่อครู วา่ ...ทวนเร่ิ มตั้งแต่ถามว่า สักกาย สักกายะคืออะไร? คาว่ากาย ตัวนี้ คืออุปาทานยึดมัน่ ถือมัน่
ตั้งแต่อบาย เป็ นกามภพต้นๆ ต้องจับตัวให้ได้ก่อน เรี ยนรู ้เพราะมันทุกหนัก ร้ายแรง ต้องเอาตัวร้าย
ก่อน เขาถามต่อว่าแล้วพวกนี้(สักกายะ) มีอะไรเป็ นสมุทยั ท่านก็ตอบ ว่าตัณหาเป็ นสมุทยั
แล้วทาอย่างไรจะดับตัณหาได้?....ดับไม่เหลือเป็ นนิโรธ และวิธีปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร?
เรื่ องสักกายทิฏฐิ ภิกษุณีตอบว่า....ย่อมตามเห็นรู ป โดยความเป็ นตนบ้าง ตามเห็น
ตนว่ามีรูปบ้าง ตามเห็นรู ปในตนบ้าง ตามเห็นตนในรู ปบ้าง ย่อมตามเห็นเวทนา ... ย่อมตามเห็น
สัญญา ... ย่อมตามเห็นสังขารทั้งหลาย ... ย่อมตามเห็นวิญญาณ โดยความเป็ นตนบ้าง ตามเห็น
ตนว่ามีวญ
ิ ญาณบ้าง ตามเห็นวิญญาณในตนบ้าง ตามเห็นตนในวิญญาณบ้าง อย่างนี้แล
สักกายทิฏฐิจึงมีได้.
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ซึ่ง อย่างเรามองเห็นนี่กเ็ ห็นเป็ นตัวเรา ของเรา เห็นเป็ นรู ปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัส หรื อเป็ น เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เป็ นเรานี่กอ็ ยูแ่ ต่ภายในตัวเรา ยังไม่ออกไปนอก ถ้าออกไปนอกก็ไปยึดคนอื่น สมบัติ
ข้าวของเป็ นของเราอีก ซึ่งแม้แต่เนื้อหนังมังสาก็ไม่ใช่ของเรา ในกองขันธ์ ๕ ก็ไม่ใช่ของเรา
อย่างเวทนา คุณกระทบรู ป ถ้ามีอุปาทานก็จะรู ้สึกชอบใจไม่ชอบใจ ก็ยดึ เวทนา แล้วยึดว่าเป็ นของฉัน
อันนี้ดอกไม้ฉนั เหมือนกับดญ.หน้าต่าง เขาบอกว่า FMTV นี่เป็ นของหนู สัญญากาหนดว่าเป็ นของฉัน
เอาสัญญาไปกาหนดยึดว่าเป็ นของฉัน แม้เวทนาก็ยดึ ว่าเป็ นเวทนาของฉัน หรื อปรุ งแต่งสังขารแล้วก็ยดึ
เป็ นของฉัน รวมแม้ประเทศไทยบางคนก็ยดึ เป็ นของฉัน พล.อ.ประยุทธ์กเ็ ป็ นของฉัน คุณไปสัง่ เขาสิ
สั่งได้ไหม?
สรุ ปแล้วในรายละเอียดของพระพุทธเจ้ามีมาก จนตามเห็นตนมีรูป เช่นเห็นว่าอารมณ์สุขมันมี แต่
อรหันต์เห็นว่าไม่มี แต่คนที่ยดึ อยูก่ เ็ ห็นว่ามี เราก็ตอ้ งล้างจนกว่าจะไม่มี แล้วทวนซ้ าทวนย้อน จนไม่
เหลือ แต่ไม่ได้หมายความว่าเวทนาไม่เหลือทั้งหมด แต่วา่ อุปาทานในวิญญาณในขันธ์ ๕ นั้นต่างหากที่
ต้องทาหายไปไม่เหลือ
อย่างรสอร่ อยของคุณก็ของคุณ ไปเทียบคนอื่นไม่ได้ ยึดถือไม่เหมือนกัน แม้รสอร่ อยวันนี้กบั วานนี้ก็
ไม่เหมือนกัน แม้เขาทาเหมือนเดิม แต่บางวันอารมณ์เสี ยก็วา่ ไม่อร่ อย หรื อว่าคุณว่าอร่ อยเท่าเดิม แต่วา่
วัสดุที่เขาปรุ งให้คุณในรายละเอียดแต่ละวันไม่เท่ากันหรอก กายต่างกัน สัญญาต่างกัน
แล้วทาอย่างไรจึงจะหมดสักกายทิฏฐิ ?...ภิกษุณีกต็ อบว่า ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ อริ ยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว
ในธรรมวินยั นี้ ได้เห็นพระอริ ยะ
ฉลาดในธรรมของพระอริ ยะ ฝึ กดีแล้วในธรรมของพระอริ ยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรุษ ฝึ กดีแล้วในธรรมของสัปบุรุษ...แล้วก็ไม่ได้ยดึ ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา ไม่ยดึ ว่ามีในเราแล้ว
ยกตัวอย่างแต่ก่อนเราเคยมีความรู ้สึกชอบชังกับสิ่ งใด แต่เมื่อปฏิบตั ิได้แล้ว ก็ไม่ได้มีอารมณ์เช่นเดิม
ไม่ชอบไม่ชงั แต่กร็ ู ้เห็นเหมือนกันคนทัว่ ไป ส่ วนคนที่ยดึ ก็จะรู ้สึกชอบหรื อชังได้ ต่างกันไปเพราะ
สัญญากันคนละอย่าง
อัสสาทะเป็ นตัวใคร่ อยาก เป็ นกาม ซึ่งเป็ นสิ่ งที่แต่ละคนกาหนดสัญญา Specification เอง จะขนาด
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น้ าหนัก สี สรร รู ปร่ าง แม้แต่อารมณ์เช่นนี้อย่างไรก็ของคุณ คุณอาจพูดเหมือนกัน ว่าอารมณ์ชอบหรื อ
ชัง คุณก็เข้าใจว่า ดูดหรื อผลัก แล้วอาการมันมาก น้อย แรงแค่ไหนก็ของใครของมัน องค์ประชุมที่เกิด
คุณไปกาหนดหมายไว้อย่างไร ของใครของมัน ซึ่งละเอียดมาก ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันหรอก อาจจะ
ใกล้เคียงกัน แต่กไ็ ม่เหมือนกัน แต่ถา้ มันไม่เหมือนกับใครเลยคุณก็ไม่ตอ้ งแย่งกับใคร แต่วา่ คุณก็แย่ง
เพราะว่าคุณก็นึกเอาหยาบๆว่าเหมือนกัน แม้แต่แฝดก็ไม่เหมือนกัน ปรมาณูสองตัว เหมือนกันแทบไม่
ต่างกันก็มีจุดต่าง ยิง่ เป็ นนามธรรมก็ไม่มีเท่ากันหรอก ในรายละเอียด
เขาถามไปถึงอาริ ยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็ นเรื่ องของมนุษย์ที่จะต้องมี ตั้งแต่ คิด พูด ทา แล้วก็รวมเป็ น
อาชีพ มีหน้าที่น้ นั นี้ตามแต่ละคน เราก็ดูวา่ อันไหนเป็ นสัมมา ไม่ทามิจฉา งานใดที่เขาเรี ยกว่าอาชีพก็วา่
คือการได้เงิน แต่อย่างพวกเรามีงานหลักแต่ไม่ได้เงิน หรื อเขาถามว่านักบวชทาอะไรเป็ นอาชีพ บางรู ป
เทศน์เป็ นอาชีพ ได้สิ่ งแลกเปลี่ยน บางรู ปก็เทศน์แต่กไ็ ม่ได้รับค่าตอบแทน ไม่ได้เอาส่ิ งแลกเปลี่ยน
ทางานสร้างสรรเสี ยสละเป็ นประโยชน์ หรื ออย่างคุณนายมีอาชีพเป็ นแม่บา้ น เลี้ยงลูก แต่แกไม่ทา แต่
แกวันๆเอาแต่เล่นไพ่ แล้วแกมีอาชีพเป็ นเล่นไพ่ไหม? สรุ ปคืออาชีกค็ ือสิ่ งที่ทาเป็ นชีวติ ทาเป็ น
ส่ วนมากเลย เลี้ยงชีพอยู่ อยูใ่ นสังคม ถ้าคุณไปเป็ นนายกฯ คุณก็ไม่ตอ้ งวุน่ วายสะสม คุณจะกินเขาก็มี
คนประเคนให้ จะไปไหนก็มีคนไปรับไปส่ ง คุณไม่ตอ้ งกังวลเลยก็ดูแลบริ หารประเทศไป มีคนรับช่วง
งานหมด แล้วจะไปเอาเงินมาเก็บไว้ทาไม จะจ่ายอะไรก็มีคนจ่ายให้ แล้วถ้าคุณไม่มีกิเลสก็ไม่ตอ้ งไป
ซื้อของให้คนรักเป็ นต้น
ภาคปฏิบตั ิเป็ น สัมมัปปธาน ๔เป็ นเครื่ องอุดหนุน คือ สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุ
รักขณาปธาน วิธีปฏิบตั ิตอ้ งมีผสั สะ ต้องมีสังวรสารวมอินทรี ยจ์ ึงรู ้กิเลสสักกายทิฏฐิ พากเพียรสังวร
แล้วต้องปหานกิเลสได้ จนเกิดผลเป็ นภาวนา(ไม่ใช่วา่ ไปนัง่ ท่องบ่นเป็ นภาวนา) อนุรักขณาปธานคือ
รักษาผล สัมมัปปธาน ๔ เป็ นเครื่ องอุดหนุน การเสพคุน้ ความเจริ ญทาให้เกิดภาวนา ทาให้มากพหุ
ลีกมั มัง ทั้งเสพคุน้ เป็ นการทาให้สมาธิเจริ ญ เป็ นปัญญาข้อที่ ๒ ของโสดาบัน
สังขารมีเท่าไหร่ ? ก็ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็ นกายสังขาร? ก็เห็นใจคนเข้าใจไม่ได้ ลมหายใจก็
เป็ นมหาภูตรู ป ซึ่งสังคมสมัยนั้นนัง่ หลับตาปฏิบตั ิเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งอาตมาอธิบายว่าลมหายใจเข้าออก
คุณต้องมีสติอยูท่ ุกเมื่อ เวลาเน้นกายคตาสติสูตร ท่านก็มาเน้นอิริยาบถกาย แต่สติปัฏฐาน ๔ ท่านก็เน้น
สติปัฏฐาน แล้วก็อานาปานสติสูตรท่านก็เช่นกัน ซึ่งสามสู ตรนี้เหมือนกัน เป็ นองค์รวม ท่านเหลือติ่ง
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ไว้ประนีประนอมกับคนยุคนั้นต่างหาก ถ้าตัดพรวดเลยเขาก็ขาดส่ิ งเชื่อมต่อกับเขา
แล้วบอกว่า วิตก วิจาร คือวจีสังขาร ซึ่งอาตมาขยายว่า มีวติ ก วิจยั วิจาร วิมุติ วิจกั ขณ์ นั้นอยูใ่ นองค์ ๗
ของสังกัปปะ ๗ ให้เราพิจารณาตั้งแต่เร่ิ มดาริ แล้วมีการปรุ งร่ วมไหม มีกามวิตก หรื อพยาบาทวิตกใน
นั้นหรื อเปล่า ก็ตอ้ งมาวิจยั วิจาร ให้เห็นตัวจริ งของกิเลส เวทนาในเวทนา จิตในจิต ซึ่งเป็ นองค์รวมคือ
กาย

