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570630_ธรรมาธรรมะสงคราม ทีสั่นติฯเร่ือง นิโรธแบบพทุธเป็นไฉน? ตอน ๑ 
 
พ่อครูวา่..วนัน้ีจะพดูถึงเร่ืองลึกซ้ึงหลายมุมท่ี ภิกษุณีธัมัมทินนา จะไดต้อบค าถามใหแ้ก่อดีตสามี คือ
อุบาสกวสิาขา เป็นมุมท่ีลึกมาก ผูไ้ดฟั้งกคื็อผูท่ี้เทวดาเลือกแลว้ จูฬเวทลัลสูตร  พระไตรปิฎก ฉบบั
หลวง (ภาษาไทย) เล่มท่ี ๑๒ 
  
๔. จูฬเวทลัลสูตร 
การสนทนาธรรมท่ีท าใหเ้กิดปีติ 
   
 
[๕๐๕] ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาแลว้อยา่งน้ี: 
     สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยูท่ี่พระวหิารเวฬุวนั อนัเป็นสถานท่ีใหเ้หยือ่แก่กระแต 
เขตพระนครราชคฤห.์ คร้ังนั้น วสิาขอุบาสกเขา้ไปหาธรรมทินนาภิกษุณีถึงท่ีอยู ่อภิวาทแลว้ 
นัง่ ณ ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึง. 
 
   
เร่ืองสักกายทิฏฐิ 
   
[๕๐๖] วสิาขอุบาสกคร้ันนัง่แลว้ ไดถ้ามธรรมทินนาภิกษุณีวา่ ขา้แต่พระแม่เจา้ พระ 
ผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายะ สักกายะ ดงัน้ี ธรรมอะไรท่ีพระผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายะ? 
     ธรรมทินนาภิกษุณีตอบวา่ ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุอุปาทานขนัธ์ ๕ คือรูปูปาทานขนัธ์ ๑ 
เวทนูปาทานขนัธ์ ๑ สัญญูปาทานขนัธ์ ๑ สังขารูปาทานขนัธ์ ๑ วญิญาณูปาทานขนัธ์ ๑ อุปาทาน 
ขนัธ์ ๕ น้ีแล พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายะ. 
      
 
วสิาขอุบาสก ช่ืนชม อนุโมทนา ภาษิตของธรรมทินนาภิกษุณีวา่ ถูกละพระแม่เจา้ ดงัน้ี 
แลว้ ไดถ้ามปัญหาต่อไปวา่ ขา้แต่พระแม่เจา้ พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายสมุทยั สักกาย 
สมุทยั ดงัน้ี ธรรมอะไรท่ีพระผูมี้พระภาคตรัสวา่สักกายสมุทยั? 
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     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุตณัหาอนัท าใหเ้กิดในภพใหม่ สหรคตดว้ยความก าหนดัยนิดี 
เพลิดเพลินยิง่ในอารมณ์นั้นๆ คือ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ตณัหาน้ีแล พระผูมี้พระ 
ภาคตรัสวา่ สักกายสมุทยั. 
      
 
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายนิโรธ สักกายนิโรธดงัน้ี ธรรมอะไร 
ท่ีพระผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายนิโรธ? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุความดบัดว้ยความคลายก าหนดัไม่มีเหลือ ความสละ ความสละ 
คืน ความปล่อย ความไม่พวัพนั ดว้ยตณัหานั้น น้ีแล พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายนิโรธ. 
     ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา สักกายนิ 
โรธคามินีปฏิปทา ดงัน้ี ธรรมอะไรท่ีพระผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา? 
 
 ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุอริยะมรรคมีองค ์๘ คือ ปัญญาอนัเห็นชอบ ๑ ความด าริชอบ ๑ 
วาจาชอบ ๑ ท าการงานชอบ ๑ เล้ียงชีวติชอบ ๑ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑ ความ 
ตั้งจิตไวช้อบ ๑ น้ีแล พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา. 
     ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ อุปาทานกบัอุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ เป็นอนัเดียวกนั หรืออุปาทาน 
เป็นอยา่งอ่ืนจากอุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุอุปาทานกบัอุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ หาใช่อนัเดียวกนัไม่ 
อุปาทานเป็นอยา่งอ่ืนจากอุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ กห็าใช่ไม่ ความก าหนดัพอใจในอุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ 
เป็นอุปาทาน ในอุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ นั้น. 
   
 
[๕๐๗] ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กส็ักกายทิฏฐิมีไดอ้ยา่งไร? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุปุถุชนผูไ้ม่ไดส้ดบัในโลกน้ี ไม่ไดเ้ห็นพระอริยะไม่ฉลาด 
ในธรรมของพระอริยะ ไม่ไดฝึ้กในธรรมของพระอริยะ ไม่ไดเ้ห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรม 
ของสัปบุรุษ ไม่ไดฝึ้กในธรรมของสัปบุรุษ ยอ่มตามเห็นรูป โดยความเป็นตนบา้ง ตามเห็น 
ตนวา่มีรูปบา้ง ตามเห็นรูปในตนบา้ง ตามเห็นตนในรูปบา้ง ยอ่มตามเห็นเวทนา ... ยอ่มตามเห็น 
สัญญา ... ยอ่มตามเห็นสังขารทั้งหลาย ... ยอ่มตามเห็นวญิญาณ โดยความเป็นตนบา้ง ตามเห็น 
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ตนวา่มีวญิญาณบา้ง ตามเห็นวญิญาณในตนบา้ง ตามเห็นตนในวญิญาณบา้ง อยา่งน้ีแล 
สักกายทิฏฐิจึงมีได.้ 
      
 
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กอ็ยา่งไรสักกายทิฏฐิจึงจะไม่มีฯ 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุอริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ในธรรมวนิยัน้ี ไดเ้ห็นพระอริยะ 
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ฝึกดีแลว้ในธรรมของพระอริยะ ไดเ้ห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรม 
ของสัปบุรุษ ฝึกดีแลว้ในธรรมของสัปบุรุษ ยอ่มไม่ตามเห็นรูป โดยความเป็นตนบา้ง ไม่ตามเห็น 
ตนวา่มีรูปบา้ง ไม่ตามเห็นรูปในตนบา้ง ไม่ตามเห็นตนในรูปบา้ง ยอ่มไม่ตามเห็นเวทนา ... 
ยอ่มไม่ตามเห็นสัญญา ... ยอ่มไม่ตามเห็นสังขารทั้งหลาย ... ยอ่มไม่ตามเห็นวญิญาณ โดยความ 
เป็นตนบา้ง ไม่ตามเห็นตนวา่มีวญิญาณบา้ง ไม่ตามเห็นวญิญาณในตนบา้ง ไม่ตามเห็นตนใน 
วญิญาณบา้ง อยา่งน้ีแล สักกายทิฏฐิจึงจะไม่มี. 
       
 
เร่ืองมรรค ๘ กบัขนัธ์ ๓ 
   
[๕๐๘] ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กอ็ริยมรรคมีองค ์๘ ไฉน? 
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุอริยมรรคมีองค ์๘ น้ี คือ ปัญญาอนัเห็นชอบ ๑ ความด าริชอบ ๑ 
วาจาชอบ ๑ ท าการงานชอบ ๑ เล้ียงชีวติชอบ ๑ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑ 
ความตั้งจิตไวช้อบ ๑. 
     ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กอ็ริยมรรคมีองค ์๘ เป็นสังขตะหรือเป็นอสังขตะ? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุอริยมรรคมีองค ์๘ เป็นสังขตะ. 
      
 
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ ขนัธ์ ๓ (กองศีล กองสมาธิ กองปัญญา) พระผูมี้พระภาค 
ทรงสงเคราะห์ดว้ยอริยมรรคมีองค ์๘ หรือวา่อริยมีองค ์๘ พระผูมี้พระภาคทรงสงเคราะห์ดว้ย 
ขนัธ์ ๓. 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุขนัธ์ ๓ พระผูมี้พระภาคไม่ทรงสงเคราะห์ดว้ยอริยมรรคมีองค ์๘ 
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ส่วนอริยมรรคมีองค ์๘ พระผูมี้พระภาคทรงสงเคราะห์ดว้ยขนัธ์ ๓ คือ วาจาชอบ ๑ ท าการงาน 
ชอบ ๑ เล้ียงชีวติชอบ ๑ ทรงสงเคราะห์ดว้ยศีลขนัธ์ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑ 
ความตั้งจิตไวช้อบ ๑ ทรงสงเคราะห์ดว้ยสมาธิขนัธ์ ปัญญาอนัเห็นชอบ ๑ ความด าริชอบ ๑ 
ทรงสงเคราะห์ดว้ยปัญญาขนัธ์. 
         
 
เร่ืองสมาธิและสังขาร 
      
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กธ็รรมอยา่งไร เป็นสมาธิ ธรรมเหล่าใด เป็นนิมิตของสมาธิ 
ธรรมเหล่าใด เป็นเคร่ืองอุดหนุนสมาธิ การท าใหส้มาธิเจริญ เป็นอยา่งไร? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุความท่ีจิตมีอารมณ์เป็นอยา่งเดียว เป็นสมาธิ สติปัฏฐาน ๔ 
เป็นนิมิตของสมาธิ สัมมปัปธาน ๔ เป็นเคร่ืองอุดหนุนสมาธิความเสพคุน้ ความเจริญ ความ 
ท าใหม้ากซ่ึงธรรมเหล่านั้นแหละ เป็นการท าใหส้มาธิเจริญ. 
   
 
[๕๐๙] วิ. ขา้แต่พระแม่เจา้ กส็ังขาร มีเท่าไร? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุสังขารเหล่าน้ี มี ๓ ประการคือ กายสังขาร วจีสังขาร 
จิตตสังขาร. 
     ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กก็ายสังขาร เป็นอยา่งไร วจีสังขารเป็นอยา่งไร จิตตสังขารเป็น 
อยา่งไร? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุลมหายใจออกและลมหายใจเขา้ เป็นกายสังขาร วติกและวจิาร 
เป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา เป็นจิตตสังขาร. 
 
 ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กเ็หตุไร ลมหายใจออกและลมหายใจเขา้ จึงเป็นกายสังขาร 
วติกและวจิาร จึงเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุลมหายใจออกและลมหายใจเขา้เหล่าน้ี เป็นธรรมมีในกาย 
เน่ืองดว้ยกาย ฉะนั้น ลมหายใจออกและลมหายใจเขา้ จึงเป็นกายสังขาร บุคคลยอ่มตรึก 
ยอ่มตรองก่อนแลว้ จึงเปล่งวาจา ฉะนั้น วติกและวจิาร จึงเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา 
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เป็นธรรมมีในจิต เน่ืองดว้ยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร. 
        
 
เร่ืองสัญญาเวทยตินิโรธ 
   
[๕๑๐] ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กก็ารเขา้สัญญาเวทยตินิโรธ เป็นอยา่งไร? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุภิกษุผูเ้ขา้สัญญาเวทยตินิโรธ มิไดมี้ความคิดอยา่งน้ีวา่ เราจกั 
เขา้สัญญาเวทยตินิโรธ วา่เราก าลงัเขา้สัญญาเวทยตินิโรธอยู ่วา่เราเขา้สัญญาเวทยตินิโรธแลว้  
กแ็ต่ความคิดอนัน าเขา้ไปเพื่อความเป็นอยา่งนั้น อนัท่านใหเ้กิดแลว้ตั้งแต่แรก. 
     ว.ิ ข้าแต่พระแม่เจ้า กเ็มือ่ภิกษุเข้าสัญญาเวทยตินิโรธ ธรรม คอื กายสังขาร วจี 
สังขาร จิตตสังขาร อย่างไหน ย่อมดับไปก่อน? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผู้มอีายุ เมือ่ภิกษุเข้าสัญญาเวทยตินิโรธ วจีสังขารดับก่อน ต่อจากน้ัน 
กายสังขารกด็ับ จิตตสังขารดับทหีลงั. 
      
 
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กก็ารออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั เป็นอยา่งไร? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติ มไิด้มคีวามคดิอย่าง 

นีว่้า เราจักออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติ ว่าเราก าลงัออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติว่าเรา 
ออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติแล้ว กแ็ต่ความคดิอนัน าเข้าไปเพือ่ความเป็นอย่างน้ัน อนั 
ท่านให้เกดิแล้วแต่แรก. 
      
 
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กเ็ม่ือภิกษุออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั ธรรมคือกายสัง 
ขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร อยา่งไหน เกิดข้ึนก่อน. 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุเม่ือภิกษุออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั จิตตสังขารเกิด 
ข้ึนก่อน ต่อจากนั้นกายสังขารกเ็กิดข้ึน วจีสังขารเกิดข้ึนทีหลงั. 
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ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กผ็สัสะเท่าไร ยอ่มถูกตอ้งภิกษุผูอ้อกแลว้จากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั?  ธ. ดูกร
วสิาขะผูมี้อาย ุผสัสะ ๓ ประการ คือ ผสัสะช่ือสุญญตะ (รู้สึกวา่วา่ง) 
ผสัสะช่ืออนิมิตตะ (รู้สึกวา่ไม่มีนิมิต) และผสัสะช่ืออปัปณิหิตะ (รู้สึกวา่ไม่มีท่ีตั้ง) ยอ่ม 
ถูกตอ้งภิกษุผูอ้อกแลว้จากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั. 
     ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กภิ็กษุผูอ้อกแลว้จากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั. มีจิตนอ้มไปใน 
ธรรมอะไร โอนไปในธรรมอะไร เอนไปในธรรมอะไร? 
     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุภิกษุผูอ้อกแลว้จากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั มีจิตนอ้มไปใน  
วเิวก โอนไปในวเิวก เอนไปในวเิวก. 
 
พ่อครูวา่ ถา้คนเรามีชีวติอยูก่ต็อ้งมีจิตตั้งท่ีจะอยู ่ถา้ไปดบั กจ็ะเป็นอสัญญีสัตว ์ถา้มนัยงัมีอยูก่ต็อ้งมีการ
ตั้งจิตท่ีจะอยู ่ถา้คุณไม่ท าใหจิ้ตพกัจิตดบัเลย คุณนอนคุณกท็ างาน  จะอยูใ่นรูปภพ อรูปภพ นอกจาก
คุณไปฝึกดบัขณะนอนกเ็ป็นอสัญญีสัตวช์ัว่คราว แต่มนัไม่ดบัหรอก มนักฝั็นปรุงฟุ้งอยู ่มนัมีแรงท่ีจะ
วุน่วาย แลว้ทีน้ีความอยากมนัเยอะกเ็ลยปนกนัเละ ฝันวุน่วาย คราวใดท่ีฝันมนัเกาะตวัดีกเ็ป็นเร่ืองเป็น
ราว เกิดจากจิตท่ีมนัออกมาท างาน  
 
พ่อครูวา่...ทวนเริ่มตั้งแต่ถามวา่ สักกาย สักกายะคืออะไร? ค าวา่กาย ตวัน้ี คืออุปาทานยดึมัน่ถือมัน่
ตั้งแต่อบาย เป็นกามภพตน้ๆ ตอ้งจบัตวัใหไ้ดก่้อน เรียนรู้เพราะมนัทุกหนกั ร้ายแรง ตอ้งเอาตวัร้าย
ก่อน เขาถามต่อวา่แลว้พวกน้ี(สักกายะ) มีอะไรเป็นสมุทยั ท่านกต็อบ วา่ตณัหาเป็นสมุทยั 
 
แลว้ท าอยา่งไรจะดบัตณัหาได?้....ดบัไม่เหลือเป็นนิโรธ และวธีิปฏิบติัเป็นอยา่งไร?   
 
เร่ืองสักกายทิฏฐิ ภิกษุณีตอบวา่....ยอ่มตามเห็นรูป โดยความเป็นตนบา้ง ตามเห็น 
ตนวา่มีรูปบา้ง ตามเห็นรูปในตนบา้ง ตามเห็นตนในรูปบา้ง ยอ่มตามเห็นเวทนา ... ยอ่มตามเห็น 
สัญญา ... ยอ่มตามเห็นสังขารทั้งหลาย ... ยอ่มตามเห็นวญิญาณ โดยความเป็นตนบา้ง ตามเห็น 
ตนวา่มีวญิญาณบา้ง ตามเห็นวญิญาณในตนบา้ง ตามเห็นตนในวญิญาณบา้ง อยา่งน้ีแล 
สักกายทิฏฐิจึงมีได.้ 
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ซ่ึง อยา่งเรามองเห็นน่ีกเ็ห็นเป็นตวัเรา ของเรา เห็นเป็นรูปรสกล่ินเสียงสัมผสั หรือเป็น เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ เป็นเราน่ีกอ็ยูแ่ต่ภายในตวัเรา ยงัไม่ออกไปนอก ถา้ออกไปนอกกไ็ปยดึคนอ่ืน สมบติั
ขา้วของเป็นของเราอีก ซ่ึงแมแ้ต่เน้ือหนงัมงัสากไ็ม่ใช่ของเรา ในกองขนัธ์ ๕ กไ็ม่ใช่ของเรา 
 
อยา่งเวทนา คุณกระทบรูป ถา้มีอุปาทานกจ็ะรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจ กย็ดึเวทนา แลว้ยดึวา่เป็นของฉนั 
อนัน้ีดอกไมฉ้นั เหมือนกบัดญ.หนา้ต่าง เขาบอกวา่ FMTV น่ีเป็นของหนู สัญญาก าหนดวา่เป็นของฉนั 
เอาสัญญาไปก าหนดยดึวา่เป็นของฉนั แมเ้วทนากย็ดึวา่เป็นเวทนาของฉนั หรือปรุงแต่งสังขารแลว้กย็ดึ
เป็นของฉนั รวมแมป้ระเทศไทยบางคนกย็ดึเป็นของฉนั พล.อ.ประยทุธ์กเ็ป็นของฉนั คุณไปสั่งเขาสิ 
สั่งไดไ้หม?  
 
สรุปแลว้ในรายละเอียดของพระพุทธเจา้มีมาก จนตามเห็นตนมีรูป เช่นเห็นวา่อารมณ์สุขมนัมี แต่
อรหนัตเ์ห็นวา่ไม่มี แต่คนท่ียดึอยูก่เ็ห็นวา่มี เรากต็อ้งลา้งจนกวา่จะไม่มี แลว้ทวนซ ้ าทวนยอ้น จนไม่
เหลือ แต่ไม่ไดห้มายความวา่เวทนาไม่เหลือทั้งหมด แต่วา่อุปาทานในวญิญาณในขนัธ์ ๕ นั้นต่างหากท่ี
ตอ้งท าหายไปไม่เหลือ  
 
อยา่งรสอร่อยของคุณกข็องคุณ ไปเทียบคนอ่ืนไม่ได ้ยดึถือไม่เหมือนกนั แมร้สอร่อยวนัน้ีกบัวานน้ีก็
ไม่เหมือนกนั แมเ้ขาท าเหมือนเดิม แต่บางวนัอารมณ์เสียกว็า่ไม่อร่อย หรือวา่คุณวา่อร่อยเท่าเดิม แต่วา่
วสัดุท่ีเขาปรุงใหคุ้ณในรายละเอียดแต่ละวนัไม่เท่ากนัหรอก กายต่างกนั สัญญาต่างกนั  
 
แลว้ท าอยา่งไรจึงจะหมดสักกายทิฏฐิ?...ภิกษุณีกต็อบวา่ ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุอริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้
ในธรรมวนิยัน้ี ไดเ้ห็นพระอริยะ 
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ฝึกดีแลว้ในธรรมของพระอริยะ ไดเ้ห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรม 
ของสัปบุรุษ ฝึกดีแลว้ในธรรมของสัปบุรุษ...แลว้กไ็ม่ไดย้ดึวา่เป็นเราเป็นของเรา ไม่ยดึวา่มีในเราแลว้ 
ยกตวัอยา่งแต่ก่อนเราเคยมีความรู้สึกชอบชงักบัส่ิงใด แต่เม่ือปฏิบติัไดแ้ลว้ กไ็ม่ไดมี้อารมณ์เช่นเดิม 
ไม่ชอบไม่ชงั แต่กรู้็เห็นเหมือนกนัคนทัว่ไป ส่วนคนท่ียดึ กจ็ะรู้สึกชอบหรือชงัได ้ต่างกนัไปเพราะ
สัญญากนัคนละอยา่ง  
 
อสัสาทะเป็นตวัใคร่อยาก เป็นกาม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแต่ละคนก าหนดสัญญา Specification เอง จะขนาด 



8 

 

น ้าหนกั สีสรร รูปร่าง แมแ้ต่อารมณ์เช่นน้ีอยา่งไรกข็องคุณ คุณอาจพดูเหมือนกนั วา่อารมณ์ชอบหรือ
ชงั คุณกเ็ขา้ใจวา่ ดูดหรือผลกั แลว้อาการมนัมาก นอ้ย แรงแค่ไหนกข็องใครของมนั องคป์ระชุมท่ีเกิด 
คุณไปก าหนดหมายไวอ้ยา่งไร ของใครของมนั ซ่ึงละเอียดมาก ไม่เท่ากนัไม่เหมือนกนัหรอก อาจจะ
ใกลเ้คียงกนั แต่กไ็ม่เหมือนกนั แต่ถา้มนัไม่เหมือนกบัใครเลยคุณกไ็ม่ตอ้งแยง่กบัใคร แต่วา่คุณกแ็ยง่
เพราะวา่คุณกนึ็กเอาหยาบๆวา่เหมือนกนั แมแ้ต่แฝดกไ็ม่เหมือนกนั ปรมาณูสองตวั เหมือนกนัแทบไม่
ต่างกนักมี็จุดต่าง ยิง่เป็นนามธรรมกไ็ม่มีเท่ากนัหรอก ในรายละเอียด  
 
เขาถามไปถึงอาริยมรรคมีองค ์๘ ซ่ึงเป็นเร่ืองของมนุษยท่ี์จะตอ้งมี ตั้งแต่ คิด พดู ท า แลว้กร็วมเป็น
อาชีพ มีหนา้ท่ีนั้นน้ีตามแต่ละคน เรากดู็วา่อนัไหนเป็นสัมมา ไม่ท ามิจฉา งานใดท่ีเขาเรียกวา่อาชีพกว็า่
คือการไดเ้งิน แต่อยา่งพวกเรามีงานหลกัแต่ไม่ไดเ้งิน หรือเขาถามวา่นกับวชท าอะไรเป็นอาชีพ บางรูป 
เทศนเ์ป็นอาชีพ ไดสิ่้งแลกเปล่ียน บางรูปกเ็ทศนแ์ต่กไ็ม่ไดรั้บค่าตอบแทน ไม่ไดเ้อาสิ่งแลกเปล่ียน 
ท างานสร้างสรรเสียสละเป็นประโยชน ์หรืออยา่งคุณนายมีอาชีพเป็นแม่บา้น เล้ียงลูก แต่แกไม่ท า แต่
แกวนัๆเอาแต่เล่นไพ่ แลว้แกมีอาชีพเป็นเล่นไพ่ไหม? สรุปคืออาชีกคื็อส่ิงท่ีท าเป็นชีวติ ท าเป็น
ส่วนมากเลย เล้ียงชีพอยู ่อยูใ่นสังคม ถา้คุณไปเป็นนายกฯ คุณกไ็ม่ตอ้งวุน่วายสะสม คุณจะกินเขากมี็
คนประเคนให ้จะไปไหนกมี็คนไปรับไปส่ง คุณไม่ตอ้งกงัวลเลยกดู็แลบริหารประเทศไป มีคนรับช่วง
งานหมด แลว้จะไปเอาเงินมาเกบ็ไวท้  าไม จะจ่ายอะไรกมี็คนจ่ายให ้แลว้ถา้คุณไม่มีกิเลสกไ็ม่ตอ้งไป
ซ้ือของใหค้นรักเป็นตน้  
 
ภาคปฏิบติัเป็น สัมมปัปธาน ๔เป็นเคร่ืองอุดหนุน  คือ สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุ
รักขณาปธาน วธีิปฏิบติัตอ้งมีผสัสะ ตอ้งมีสังวรส ารวมอินทรียจึ์งรู้กิเลสสักกายทิฏฐิ พากเพียรสังวร 
แลว้ตอ้งปหานกิเลสได ้จนเกิดผลเป็นภาวนา(ไม่ใช่วา่ไปนัง่ท่องบ่นเป็นภาวนา) อนุรักขณาปธานคือ
รักษาผล  สัมมปัปธาน ๔ เป็นเคร่ืองอุดหนุน การเสพคุน้ความเจริญท าใหเ้กิดภาวนา ท าใหม้ากพหุ
ลีกมัมงั ทั้งเสพคุน้ เป็นการท าใหส้มาธิเจริญ เป็นปัญญาขอ้ท่ี ๒ ของโสดาบนั  
 
สังขารมีเท่าไหร่? ก ็ลมหายใจเขา้ลมหายใจออกน้ีเป็นกายสังขาร? กเ็ห็นใจคนเขา้ใจไม่ได ้ลมหายใจก็
เป็นมหาภูตรูป ซ่ึงสังคมสมยันั้นนัง่หลบัตาปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอาตมาอธิบายวา่ลมหายใจเขา้ออก 
คุณตอ้งมีสติอยูทุ่กเม่ือ เวลาเนน้กายคตาสติสูตร ท่านกม็าเนน้อิริยาบถกาย แต่สติปัฏฐาน ๔ ท่านกเ็นน้
สติปัฏฐาน แลว้กอ็านาปานสติสูตรท่านกเ็ช่นกนั  ซ่ึงสามสูตรน้ีเหมือนกนั เป็นองคร์วม ท่านเหลือต่ิง
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ไวป้ระนีประนอมกบัคนยคุนั้นต่างหาก ถา้ตดัพรวดเลยเขากข็าดสิ่งเช่ือมต่อกบัเขา  
 
แลว้บอกวา่ วติก วจิาร คือวจีสังขาร ซ่ึงอาตมาขยายวา่ มีวติก วจิยั วจิาร วมุิติ วจิกัขณ์ นั้นอยูใ่นองค ์๗ 
ของสังกปัปะ ๗ ใหเ้ราพิจารณาตั้งแต่เริ่มด าริ แลว้มีการปรุงร่วมไหม มีกามวติก หรือพยาบาทวติกใน
นั้นหรือเปล่า กต็อ้งมาวจิยั วจิาร ใหเ้ห็นตวัจริงของกิเลส เวทนาในเวทนา จิตในจิต ซ่ึงเป็นองคร์วมคือ 
กาย  


