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570701_ธรรมาธรรมะสงคราม ทีสั่นติฯเร่ือง นิโรธแบบพทุธเป็นไฉน? ตอน ๒ 

 

วนัน้ีจะพดูถึงเร่ืองนิโรธ และจิตเจตสิกต่างๆ ซ่ึงนิโรธของพุทธนั้นย่งิดบัยิง่สวา่งยิง่รู้แจง้ ไม่ใช่ดบัแลว้
ไม่รู้อะไรเลย วนัน้ีมีส.แน่วแน่ สีลวณัโน กท็้้วงมาวา่  
 

 

คนถือศีล ๕ มีสามีภรรยาได ้แต่พอถือศีล ๘ กผ็ดิแลว้ถา้ท าอยา่งเดียวกนั กข็อตอบวา่ จะเรียกวา่ ยม 
หรือยามะ หรือยามา กค็วามหมายใกลเ้คียงกนั เป็นเทวดา ท่ีหมายถึงตอ้งเสพสมใหไ้ด ้พอไดแ้ลว้ก็
อยากใหอ้ยูย่าวนานท่ีสุด ส่วนดุสิตกพ็กัยก ถา้ของพระพุทธเจา้เป็นผูส้งบแลว้จริงกอ็าศยั ดุสิตได ้เขาก็
ตั้งช่ือวา่ ทา้วสันดุสิต เป็นใหญ่  
 

ยามา กเ็ป็นภาษาส่ือ สั้นหรือยาวหดหรือขยาย เพื่อส่ือสภาพเท่านั้น ภาษากเ็ปล่ียน กร่อนไปบา้ง 
แทจ้ริง กก็  าหนดหมายเป็นสมมุตติสัจจะทุกอยา่งเป็นเร่ืองก าหนดข้ึน พระพุทธเจา้วา่ สัจจะท่ีคือความ
จริงไม่มีในโลก ท่ีวา่จริงนั้นกคื็อถือยดึเอาตามกนั สังคมหน่ึงถืออยา่งน้ี แต่ไปอีกสังคมอาจเห็นอีกอยา่ง 
เป็นสมมุติสัจจะ กอ็ยูก่นัไปสงบเรียบร้อย  
 

สัจจะท่ียดึตามสมมุติกต็อ้งใช ้ส่วนผูพ้น้แลว้กไ็ปตามเขาได ้ส่วนตนกมุ่็งหลุดพน้ บางทีกอ็นุโลมตาม
เขาได ้หรือกลบัไปกลบัมาได ้เป็นปฏินิสัคคะ เห็นสภาพหมุนรอบเชิงซอ้น เป็นกน้หอยวนสูงข้ึน
เร่ือยๆ ส่วนโลกียน์ั้นวนเวยีน ถูกๆๆผดิๆ สุขๆทุกข์ๆ ไปตลอดกาล พพ.ตรัสชดัวา่ สัจจะไม่มีหรอก อยู่
ท่ีการยดึ แต่ยดึแลว้จะอยูก่บัหมู่ไดไ้หม จะยดึวา่ คุณเองถูก หมู่ผดิ จะอยูก่บัหมู่ไปกไ็ด ้กเ็ห็นส่วนตวั 
หรือคุณจะท าตามหมู่ไป ไม่ท าตามจะขวางไว ้กอ็าจโดน แค่นั้น 

 

โลกีย ์มีความถูกผดิ มีไม่มี แต่โลกสูงสุดแลว้ไม่มีอะไร จึงโล่งโปร่ง ไม่ยดึมัน่ถือมัน่อะไร แต่ยดึ
สมาทาน ยดึเพื่อท างานอนัเหมาะควร การยดึวา่จริง มีบาลี วา่  สัญญา ย นิจจานิ โลเก  
 

ในโลกน้ียดึกเ็ท่ียง ถา้ไม่ยดึกไ็ม่เท่ียง นิจจา คือเท่ียง สัญญา ย คือคุณก าหนดหมายยดึเองในโลก คุณยดึ
ของคุณ คุณวา่ถูกของคุณกถู็กอยูน่ัน่และ แต่ถา้หมู่มากเขาไม่เอาดว้ย ถา้คุณจะยนืหยดัยนืยนัของคุณคน
เดียว กเ็ป็นไป แต่ถา้แมว้า่คุณรู้วา่อยา่งคุณถูก แต่วา่ หมู่เขายงัไม่เห็นดว้ย กต็อ้งตามหมู่ไป  
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หรือสังคมก าหนด คุณเผดจ็การ คุณจะเอาอยา่งคุณ แต่คนอ่ืนยอมแพ ้แต่ถา้ใจเขาไม่ยอมกไ็ม่สงบ
เรียบร้อย ขดัขวางไปเร่ือยๆ  
แต่ถา้อยา่งน้ีแลว้ทุกอยา่งไม่มีผดิ ถูก ดีชัว่สิ ...ถา้จะวา่จริงๆแลว้กอ็ยา่งท่ีท่านพุทธทาสวา่ไว ้ยดึชัว่ยดึดี
กอ็ปัรียท์ั้งนั้น สังคมต่างกนักย็ดึถือต่างกนั แต่กเ็ลยตอ้งพยายามหาขอ้ตกลงกลาง เช่นขณะน้ีเมืองไทย
เรา มีประชาธิปไตยแบบไทยๆ โลกกบ็อกวา่จะตอ้งท าแบบสากล เหมือนกนัทัว่โลก กโ็ลกเขามี
ประชาธิปไตยหลากแบบ อยา่งอเมริกาไม่มีมหากษตัริยเ์ป็นประมุข แต่อยา่งองักฤษ มีกษตัริยเ์ป็น
ประมุข มนักต่็างกนั 

 

ประชาธิปไตยขาเดียวกบัสองขากต่็างกนั คนเขา้ใจไม่ได ้แมแ้ต่อาตมาพยายามอธิบายประชาธิปไตย 
ค าวา่รัฏฐาฐิปัตยค์  าเดียว ทั้งพดูบรรยาย เขียนกว ีหนงัสือ กย็งัไม่เขา้ใจดีกนั เขากเ็ขา้ใจวา่ รัฏฐาธิปัตย์
เป็นอ านาจของรัฐบาล ในหลวงลงพระปรมาภิไธยกไ็ดอ้  านาจเตม็ เหมือนเราไล่รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ไม่
ออก ถือวา่ในหลวงไม่ไดล้ม้ประปรมาภิไธย ถา้จะพดูอยา่งน้ีกเ็หมือนในหลวงไม่ประชาธิปไตย ทั้งท่ี
รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ แพห้มดรูป ทั้งศาล ทั้งประชาชน  
 

แต่ถา้เขา้ใจวา่ รัฐบาล มีอ านาจแค่ รัฐบาลาธิปัตย ์ ไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย ์ถา้ท าไม่ถูก ประชาชนคนเดียวก็
ประทว้งได ้ถา้ยนืยนัถึงศาล รัฐบาลผดิจริงกต็อ้งรับ ไม่ใช่วา่อ านาจรัฐเป็นใหญ่ แต่ความผดิถูกตอ้งเป็น
ใหญ่ พิจารณาตามนิติธรรม รัฐบาลกมี็สิทธ์ิผดิ คนเดียวกท็ว้งได ้ถา้รัฐบาลแพก้ต็อ้งออกไป ถา้ไดอ้ยา่ง
น้ี รัฐบาลเบ่งอ านาจไม่ได ้ประชาธิปไตยตอ้งมีสองฝ่าย ฝ่ายใดแพก้ย็อมรับ หากไม่ยอมรับกใ็ชค้ะแนน
เสียงส่วนใหญ่  
 

สรุปแลว้ท่ีถามมา จะเป็นพระยม หรือเป็นจตุมหาราชิกา หรือดุสิต กเ็ป็นช่ือท่ีตั้งข้ึนมา เพื่ออธิบายได ้
ค  าวา่ ยามา กคื็อเร่ืองกาลเวลา แต่ท่ีเขาอธิบายเร่ืองเทวดามามนัเป็นเร่ืองโลกีย ์แต่ท่ีจริงอธิบายเป็น
โลกตุระได ้

 

ดาวดึงส์ คือ อาการท่ี ๓๓ คือไดอ้ยา่งใจสมใจทั้ง ๓๒ อาการ รวมเป็นอาการท่ี ๓๓  
ดุสิต พระโพธิสัตวจ์ะมาประสูตรเป็นพระพุทธเจา้กพ็กัอยูดุ่สิต  
นิมานรดี กคื็ออ านาจ อยา่งโลกกเ็บ่ง เช่นฮ่องเต ้กไ็ดต้ามตอ้งการ เนรมิตได ้สร้างมากเ็อาตามชอบ 
ปรนิมติวสวตี กมี็ผูอ่ื้นท าให ้หรือคุณเก่งจริงใหญ่จริงคนอ่ืนกย็อมท าให ้เช่นวา่ยอดนกัเลงใหญ่ ถูกคน
โนน้เล่นงานลบัหลงั นายใหญ่ไม่ตอ้งสั่งมีคนไปฆ่าจดัการให ้แต่ถา้เป็นโลกตุระ นิมานรดีคือตนพึ่งตน
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รอด สร้างตนไดเ้สวยผลเตม็ท่ี 
ปรนิมติวสวตี อยา่งโลกตุระ คือคนอ่ืนตั้งใจท าใหอ้ยา่งยกยอ่งเลย เขาตั้งใจอุม้ชูโดยไม่ตอ้งมีอ านาจ
แบบเบ่งเลย 
 

ส่วนพรหม ๒๐ ชั้นกอ็ธิบายโลกตุระได ้ 
 

พรหม  
รูปพรหม 16 ช้ัน 

1. พรหมปาริสัชชาภูมิ   ค  าวา่ ปาริสะแปลวา่บริวาร 
2. พรหมปุโรหิตาภูมิ ค  าวา่ปุโรหิต คือผูรู้้ผูเ้ป็นครูเป็นหวัหนา้ 
2. มหาพรหมาภูมิ ค  าวา่มหาพรหมกคื็อผูย้ิง่ใหญ่ ใหญ่กวา่นายใหญ่อีก 
3. ปริตตาภาภูมิ ค  าวา่ปริแปลวา่นอ้ย  (เขาแปลวา่มีรัศมีนอ้ย) คือชั้นบริวาร 
4. อปัปมาณาภาภูมิ ค  าวา่อปัปมาณาแปลวา่มาก (เขาแปลวา่มีรัศมีมากประมาณไม่ได)้ 

 

อรูปพรหม 
7. ปริตตสุภาภูมิ ค  าวา่ สุภา แปลวา่สวา่ง ดีงาม  (เขาแปลวา่มีแสงสวา่งเป็นล ารัศมีงามนอ้ย) 
8. อปัปมาณสุภาภูมิ  (เขาแปลวา่มีรัศมีงามอยา่งประมาณไม่ได)้ 
9. สุภกิณหาภูมิ (อนัน้ีจะอยูใ่นสัตตาวาส ๙ ท่ีเป็นไดท้ั้ง โลกียะและโลกตุระ)  (เขาแปลวา่ผูมี้รัศมีงาม
กระจ่างจา้) 
10. เวหปัผลาภูมิ คือแบบสวา่ง เวหา คือไปหาทอ้งฟ้า แสงสวา่งความใส 
11. อสัญญีสัตตาภูมิ คือแบบมืดด า 
 
12. อวหิาสุทธาวาสพรหมภูมิ ท่านแปลวา่ผูไ้ม่เส่ือมไปจากสมบติัของตน ผูอ้ยูน่าน กคื็อผูย้ดึมัน่ถือมนั 
ถา้เป็นนามธรรม แมส้ัมมาทิฏฐิกย็ดึไวเ้สียเวลา ถา้เป็นสายปัญญาแลว้กไ็ม่ติด ไม่ตอ้งไปเสียเวลา
ออ้ยอ่ิง  
13. อตปัปาสุทธาวาสพรหมภูมิ ท่านแปลวา่ผูไ้ม่ท าความเดือดร้อนใคร กเ็ป็นผูดี้แลว้ไม่พยาบาท  
14. สุทสัสาสุทธาวาสพรหมภูมิ เป็นผูง้ดงาม น่าทสัสนา เป็นตวัรูป  
15. สุทสัสีสุทธาวาสพรหมภูมิ คือผูม้องเห็นดี ทสันาแจ่มชดั เป็นตวันาม เป็นผูรู้้ สูงกวา่  
16. อกนิฏฐสุทธาวาสพรหมภูมิ คือผูไ้ม่มีความดอ้ยนอ้ยกวา่ใคร  
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อรูปพรหม 4 ชั้น 
1. อากาสานญัจายตนภูมิ 
2. วญิญาณญัจายตนภูมิ 
3. อากิญจญัญายตนภูมิ 
4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 

 

กายอยา่งเดียวกนั สัญญาอยา่งเดียวกนั ...เขากว็า่ไดนิ้โรธทั้งคู่ ไม่มีทุกขเ์หมือนกนั แต่มนัลึกซ้ึงต่างกนั
ระหวา่งผูส้ัมมาทิฏฐิ กบัมิจฉาทิฏฐิ พวกสัมมาจะไดนิ้โรธถาวร ตลอด แต่ถา้มิจฉากไ็ดเ้ฉพาะตอนนัง่
หลบัตาดบั  
 

เรามาทวน จากเม่ือวาน 
[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 
เป็นธรรมมีในจิต เน่ืองดว้ยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร. 
 

พ่อครูวา่ สังขารคือการปรุงแต่ง จะรู้สังขารไดก้ต็อ้งมีการปรุงแต่ง วญิญาณ๖ อายตะ๖  เวทนา๖  ตณัหา 
๖  ส่วนนามรูปเกิดเม่ือวญิญาณเกิด วญิญาณเกิดเม่ือใดกมี็ผสัสะของเหตุปัจจยั หากไม่มีผสัสะกไ็ม่ใช่
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สัมภวะ ไม่ใช่แดนเกิด ไม่มีโยนิโสฯ ตายไปกรั็บวบิากอยา่งเดียว ปฏิบติัไดต้อ้งอยูใ่นสภาพชมพทูวปี 
คือสุรภาโว สติมนัโต อิทธ พรหมจริยวาโส  
 

ผูป้ฏิบติัไดต้อ้งเป็นมนุษยอ์าริยะ คือมนุษยช์มพทูวปี มีสุรภาโว สติมนัโต อิทธพรหมจริยวาโส มา
รวมกนัมากกวา่กเ็ป็นชมพทูวปี  
 

อยา่งอโศกน่ีจะอยูไ่ปไดอี้กนาน ไม่เหมือนส านกัหลายส านกั พอเจา้ส านกัอยูก่ดี็ พอเจา้ส านกัไปหรือ
ตายกล็ม้ทั้งนั้น เถรสมาคาตายใจวา่ ถา้โพธิรักษต์ายไปอโศกกไ็ม่เหลือ เขาเขา้ใจไม่ไดว้า่ท าไม
พระพุทธเจา้ตายแลว้ศาสนาพุทธอยูม่าได ้อาตมากใ็ชห้ลกัพระพุทธเจา้ถา้อาตมาไม่จริงกอ็ยูไ่ม่นาน แต่
ถา้คุณวา่ถูกตอ้งมนักจ็ะอยูน่านโดยสัจจะ อาตมาจะท าใหถู้กเท่าท่ีอาตมาจริงใจ มีความสามารถ กจ็บ 
ไม่มีซ่อนแฝง  
 

และค าวา่ สังขาร ๓ อยา่งนั้น ค  าวา่ กายท่ีเขาเขา้ใจมนัเขา้ใจเพี้ยน อาตมาวา่ องคป์ระชุมของกาย ตอ้งมี
นามธรรมเป็นหลกั  
 

กายสังขาร จึงรวมทั้งกายวาจาใจ ทั้งนอกและใน ส่วนวจีสังขารคือสภาพ ส่วนมโนสังขารไดแ้ก่มโน
สัญเจตนา มีตวัมุ่งหมายปรุงแต่งในนั้น 

 

เม่ือเราเขา้ใจกาย ค  าวา่นิโรธกคื็อองคป์ระชุม ตวัมนัเองไม่มี แต่มนัตอ้งมีส่ิงท่ีจะนิโรธ มนัตอ้งมี เช่น
พระพุทธเจา้วา่ตอ้งมีจกัษุ ญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่ง เกิดนิโรธทั้งๆท่ีรู้ มีกายของผูนิ้โรธ เป็นสัญญา 
เป็นมโนสัญเจตนา สัญญาก าหนดรู้ดว้ย กายสัญเจตนา ส่วนวจีสังขาร ก าหนดรู้ดว้ยวจีสัญเจตนา 
 

ลมหายใจเขา้ออกเป็นกาย กไ็ม่ไดห้มายถึง ร่างอยา่งอ่ืน ไม่ใช่กาย ลมหายใจเป็นตวัอยา่งหน่ึงเท่านั้น 
ตอ้งรวมทั้งดินน ้าไฟลมทั้งหมด  
 

วติกวจิาร เป็นวจีสังขาร ...ถา้ผูศึ้กษารู้มรรคองค ์๘ อยา่งสัมมาทิฏฐิ จะอ่านเจตสิกยอ่ยออก ตกักะ 
สังกปัปะ อปัปนา พยปัปนา เจตโสอภินิโรปนา เม่ือท าใจในใจ จดัการท าใจ อภิสังขาร หรือปรุงแต่งก็
แลว้แต่ แต่เป็นสังขารของอาริยบุคคล ปรุงแต่จดัการใจ มนสิการ โดยเม่ือจิตเริ่มด าริ ถา้อวชิชากไ็ป
สังขารเลย อตัโนมติัทนัที มีกาม มีพยาบาท มาปรุงร่วม ออกมาเป็นวจีสังขาร ไม่มีอ านาจ อปัปนา 
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พยปัปนามาหา้มกั้นกป็รุงเป็นวจีสังขาร กเ็ป็นผ ีเพราะมีกามมีพยาบาท เป็นตวั สสังขาริกงัชกัน าให้
ปรุงแต่ง เป็นวจีสังขาร หากคุณยั้งทนักไ็ม่ออกมาเป็นกรรมวจีหรือกมัมนัตะ อาชีวะ มนักเ็กิด มาอวจร
ในโลก มาด าเนินการในกามาวจรภายนอก กเ็ป็นเร่ืองกามเป็นตวัการ  
 

ถา้มีมารยาทสังคมกดข่มไวห้รือมีเล่ซอ้นกไ็ด ้บางคนอยากใหอ้อกมามาก แต่กิเลสไม่มีแรงกไ็ดเ้ท่านั้น 
หรือไม่อยากใหอ้อกมาแต่กิเลสแรงกอ็อกมามาก ส่วนโลกตุระกจ็ดัการเลย มีวติก วจิยั วจิาร วมุิติ ก็
จดัการกิเลสไดอ้ยา่งรู้มีวจิกัขณ์  สามารถสะกดัได ้ถา้หา้มไม่หมดกอ็อกมาบา้ง แต่ถา้หา้มไดห้มด กจ็ะ
ออกมาเป็นวจีกรรม กผ็า่นเป็นวติกักะ เป็นสังกปัปะเป็นองคร์วมของความนึกคิด เชิงปัญญา ส่วนอปัป
นา พยปัปนาเป็นฝ่ายเจโต เป็นตน้กล ทางฝ่ายปัญญาเป็นตน้หน ออกมาเท่าท่ีตน้กลมีแรง ส่วนตน้หน
จะบอกวา่เอาแรงแต่วา่ตน้กลมีแรงเท่าน้ีกไ็ดเ้ท่าท่ีมี  
 

เม่ือ ก าจดั กาม พยาบาท สังกปัปะได ้สังกปัปะกส็ะอาดบริสุทธ์ิ มาเป็นวาจา กมัมนัตะ อาชีวะกส็ะอาด
หมด เป็นแต่เพียงจะท ามากหรือนอ้ยกอ็ยูใ่นดุลพินิจของตนเอง พวกคุณกท็ าไดแ้ต่อาจแจกไม่ไดอ้ยา่ง
อาตมา อาตมากแ็จกตามท่ีพระพุทธเจา้วา่ไว ้ 
 

มาดู ถามตอบระหวา่งภิกษุณีธรรมทินนากนัต่อ  
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กเ็หตุไร ลมหายใจออกและลมหายใจเขา้ จึงเป็นกายสังขาร 
วติกและวจิาร จึงเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร? 

     
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุลมหายใจออกและลมหายใจเขา้เหล่าน้ี เป็นธรรมมีในกาย 
เน่ืองดว้ยกาย ฉะนั้น ลมหายใจออกและลมหายใจเขา้ จึงเป็นกายสังขาร บุคคลยอ่มตรึก 

ยอ่มตรองก่อนแลว้ จึงเปล่งวาจา ฉะนั้น วติกและวจิาร จึงเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา 
เป็นธรรมมีในจิต เน่ืองดว้ยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร. 
 

พ่อครูว่า...ถ้าโลกยีะกป็รุงอย่างโลกย์ีออกไป แต่ถ้าเป็นอาริยะรู้วธีิกรองก าจัด ถ้าก าจัดได้เก่ง ตรึกกค็อื
นึกคดิ ตรองกค็อืไตร่ตรองเลอืกเฟ้นท าให้สะอาดก่อนจึงเปล่งวาจา ดังน้ัน วติก วจิาร จึงเป็นวจีสังขาร 
ท าให้เป็นวจิาร เป็นวมุิติได้ กรู้็อย่างวจิักขณ์ กส็ะสมเป็นอปัปนา พยปัปนา เจตโสอภินิโรปนา 
 

  เร่ืองสัญญาเวทยตินิโรธ 
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[๕๑๐] ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กก็ารเขา้สัญญาเวทยตินิโรธ เป็นอยา่งไร? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุภิกษุผูเ้ขา้สัญญาเวทยตินิโรธ มไิด้มคีวามคดิอย่างนีว่้า เราจกั 
เขา้สัญญาเวทยตินิโรธ วา่เราก าลงัเขา้สัญญาเวทยตินิโรธอยู ่วา่เราเขา้สัญญาเวทยตินิโรธแลว้ 
กแ็ต่ความคิดอนัน าเขา้ไปเพื่อความเป็นอยา่งนั้น อนัท่านใหเ้กิดแลว้ตั้งแต่แรก. 
      

 

พ่อครูว่า..กค็อืเราตั้งใจแล้วเราจะเรียนท านิโรธแบบพระพทุธเจ้า ท าโดยก าจัดสมุทยั อย่างลมืตาท า
ปหาน ๕ กเิลสลดมนักเ็ป็นนิโรธไม่ได้ไปน่ังหลบัตาเข้า แล้วกอ็อกมาจากความด าภวงัค์น้ัน ซ่ึงโดย
รูปลกัษณ์แล้วเหมอืนเข้าออก แต่ทีจ่ริงไม่ต้องเข้าต้องออก แต่พอกเิลสหมด กเ็ลยไป สมติกมะ หรือล่วง
พ้นไม่ต้องไปออกหรือเข้าอกีเพราะฐานสูงขึน้แล้ว มหีลายมติิไม่เหมอืนเข้าออกแบบดับฤาษกีเ็ป็นมติิ
ตืน้ๆ ดังน้ันท่านภิกษุณจีึงบอกว่าไม่ได้คดิอย่างน้ัน แต่วสิาขาอบุาสกกย็งัไม่ค่อยเข้าใจกถ็ามอกี  
 

ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กเ็ม่ือภิกษุเขา้สัญญาเวทยตินิโรธ ธรรม คือ กายสังขาร วจี 
สังขาร จิตตสังขาร อยา่งไหน ยอ่มดบัไปก่อน? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุเม่ือภิกษุเขา้สัญญาเวทยตินิโรธ วจีสังขารดบัก่อน ต่อจากนั้น 

กายสังขารกด็บั จิตตสังขารดบัทีหลงั. 
      

 

พ่อครูว่า...ภิกษุณกีพู็ดตามน า้อบุาสิกาวสิาขาไปว่าเข้าสัญญาเวทยตินิโรธ ซ่ึงวจีสังขารเป็นปากทางถ้า
ดับกเิลสเสร็จ แต่ถ้าจิตไม่ท างานกไ็ม่เกดิกายสังขาร แต่ถ้าท างานต่อ กเ็กดิกายสังขาร ซ่ึงวจีสังขารเป็น
ขั้นต้น เมือ่ดับกเิลส การดับกเิลสเป็นกระบวนการทั้งกายและจิตสังขาร วจีสังขารกเ็ป็นส่วนหน่ึงของ
จิตสังขาร ไม่ได้เกีย่วกบักายเลย เมือ่จัดการอภิสังขารจัดการกเิลสแล้ว ถ้าสังขารไม่เกดิ วจีสังขารกไ็ม่
เกดิ แต่ถ้าจะเกดิวจีสังขารกจ็ะเกดิ จะดับก่อนกไ็ด้  
 

เมือ่วจีสังขารจะท างานกเ็กดิองค์ประชุม ถ้าวจีสังขารดับก่อน การเข้าน่ีวจีสังขารดับก่อน แต่ถ้าจะออก
น่ีจิตสังขารดับเกดิก่อน กค็อืจิตทีจ่ะท าให้กเิลสลดน้ันดับก่อน กเิลสอกศุลจิตดับก่อน จึงก่อเกดิวจี
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สังขารได้ ถ้าไม่ให้เกดิกห็ยุดได้ถ้าพกัเลย แม้ดับกเิลสได้กพ็กัได้ แต่ถ้าจะออกน้ัน อปัปนา พยปัปนา 
เจตโนอภินิโรปนากค็อยกรองอยู่ได้  
 

 

 

 

ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กก็ารออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั เป็นอยา่งไร? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุภิกษุผูอ้อกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั มิไดมี้ความคิดอยา่ง 
น้ีวา่ เราจกัออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั วา่เราก าลงัออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติัวา่เรา 
ออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติัแลว้ กแ็ต่ความคิดอนัน าเขา้ไปเพื่อความเป็นอยา่งนั้น อนั 

ท่านใหเ้กิดแลว้แต่แรก. 
     ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กเ็ม่ือภิกษุออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั ธรรมคือกายสังขาร วจีสังขาร 
จิตตสังขาร อยา่งไหน เกิดข้ึนก่อน. 

    
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุเม่ือภิกษุออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั จิตตสังขารเกิด 

ข้ึนก่อน ต่อจากนั้นกายสังขารกเ็กิดข้ึน วจีสังขารเกิดข้ึนทีหลงั. 
  

 

พ่อครูว่า...ภิกษุณกีเ็ลยพูดตามน า้ว่าออกจากนิโรธกค็อืเมือ่ไม่มกีเิลสแล้วจะออกกไ็ด้ไม่ออกกไ็ด้ คอืจิต
สังขารกเ็กดิก่อน ซ่ึงการถามนีเ้ป็นเร่ืองยาก ทีเ่ป็นเร่ืองจิตอตัโนมตัิ แม้คนท าได้กไ็ม่รู้ว่าจะตอบถูก
หรือไม่เลย อย่าเอาไปออกข้อสอบเลยนะ    
    
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กผ็สัสะเท่าไร ยอ่มถูกตอ้งภิกษุผูอ้อกแลว้จากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั? 
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุผสัสะ ๓ ประการ คือ ผสัสะช่ือสุญญตะ (รู้สึกวา่วา่ง) 
ผสัสะช่ืออนิมิตตะ (รู้สึกวา่ไม่มีนิมิต) และผสัสะช่ืออปัปณิหิตะ (รู้สึกวา่ไม่มีท่ีตั้ง) ยอ่ม 

ถูกตอ้งภิกษุผูอ้อกแลว้จากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั. 
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พ่อครูว่า...สุญญตะคอืความว่าง ส่วนนิมติกค็อืเคร่ืองหมาย อนิมติกค็อืไม่มเีคร่ืองหมายอะไร ส่วน
อปัปณหิิตะท่านแปลว่าไม่มทีีต่ั้ง หรือปรารถน อปัปณหิิตะคอืไม่ปราถนาอะไร ไม่ตั้งอะไร เขาแปลว่า
เหมอืนไม่มอีะไร แต่ทีจ่ริงต้องม ีจักษุ ญาณ ปัญญา วชิชา แสงสว่าง ทีจ่ริง วสิาขาฟังกน้็าจะเข้าใจแต่ก็
ไม่เข้าใจกเ็ลยถามต่อ ซ่ึงแปลว่าเหมอืนกบัว่าเสวยความว่างไม่มจีิตตั้งหรือปราถนาอะไรอยู่เฉยๆ  
 

ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กภิ็กษุผูอ้อกแลว้จากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั. มีจิตนอ้มไปใน 

ธรรมอะไร โอนไปในธรรมอะไร เอนไปในธรรมอะไร? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุภิกษุผูอ้อกแลว้จากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบติั มีจิตนอ้มไปใน 

วเิวก โอนไปในวเิวก เอนไปในวเิวก. 

    

 

พ่อครูแถมให้ว่า...กระโดดโลดเต้นในวเิวก เพราะเหตุแห่งความวุ่นวายทุกข์น้ันหายไปแล้ว ท าอย่างไร
จิตกว็เิวกตลอดเวลา เดาไม่ได้ทางโน้นเขากจ็ะไปหาทีส่งบ ทั้งวเิวกของจิตกไ็ปหาทีส่งบหมด ทั้งกาย
และวจีและจิตวเิวก ไม่พูดอะไร ยิง่ใช้งานไม่ได้ขดักบัของพระพทุธเจ้าทีใ่ช้งานได้ด ี
 

 

เร่ืองเวทนา 
   

[๕๑๑] ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ เวทนามีเท่าไร? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุเวทนาน้ีมี ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ 
อทุกขมสุขเวทนา ๑. 

     ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กสุ็ขเวทนาเป็นอยา่งไร ทุกขเวทนาเป็นอยา่งไร อทุกขมสุขเวทนา 
เป็นอยา่งไร? 

     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขส าราญ อนัเป็นไปทางกาย หรือ 

เป็นไปทางจิต น่ีเป็นสุขเวทนา ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นทุกขไ์ม่ส าราญ อนัเป็นไปทางกาย 
หรือเป็นไปทางจิต น่ีเป็นทุกขเวทนา ความเสวยอารมณ์ท่ีมิใช่ความส าราญ และมิใช่ความไม่ 

ส าราญ (เป็นส่วนกลางมิใช่สุขมิใช่ทุกข)์ อนัเป็นไปทางกาย หรือเป็นไปทางจิต น่ีเป็น 
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อทุกขมสุขเวทนา. 
      

 

พ่อครูว่า...เขาถามเหมอืนว่าเขาอยู่ในนิโรธแบบเข้าภวงัค์นะ แต่กเ็ดาเขาไม่ได้ เขากถ็ามลยุไปสรุปแล้ว 
ไม่ว่ากายหรือจิต นิโรธแล้วน้ัน กค็อื ถ้าสุขเวทนากค็อืส าราญ ถ้าเป็นทุกข์กไ็ม่ส าราญ ไม่สุขไม่ทุกข์ก็
ไม่สุขไม่ทุกข์ ตอบก าป้ันทุบดินเลย 
 

ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กสุ็ขเวทนา เป็นสุขเพราะอะไร เป็นทุกขเ์พราะอะไร? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุสุขเวทนา เป็นสุขเพราะตั้งอยู ่เป็นทุกขเ์พราะแปรไป 

ทุกขเวทนา เป็นทุกขเ์พราะตั้งอยู ่เป็นสุขเพราะแปรไป อทุกขมสุขเวทนา เป็นสุขเพราะรู้ชอบ 

เป็นทุกขเ์พราะรู้ผดิ. 

      
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กอ็นุสัยอะไร ตามนอนอยูใ่นสุขเวทนา อนุสัยอะไร ตามนอน 

อยูใ่นทุกขเวทนา อนุสัยอะไร ตามนอนอยูใ่นอทุกขมสุขเวทนา? 

 

พ่อครูว่า...กต็อบก าป้ันทุบดินเลย แต่ทีไ่ขคอือทุกขมสุข...ท่านแปลว่า สุขเพราะรู้ชอบ(สัญญาณ) 

ส่วนทุกข์เพราะรู้ผดิ(อญัญาณ) ทุกข์เพราะก าหนดอะไรไม่เป็น ไม่ใช่ว่าอสัญญีนะ แต่มสัีญญา ถึงขั้น
ก าหนดได้ด้วยว่าอะไรชอบ จึงท าการงานอนัเหมาะควรได้ แต่ทุกข์เพราะรู้ผดิ เป็นตัวไขชัดเลยว่านิโรธ
พทุธเป็นแบบมปัีญญา มกีารงานอนัชอบดี แต่นิโรธฤาษไีม่ท าการงานอะไรไม่รู้เร่ือง ถามไปกต็อบ
ไม่ได้ แต่ท่านธรรมทนินาตอบได้ชัดเจน  
 

นิโรธลมืตารู้แจ้งหมด เมือ่ไม่มทุีกข์สุขแล้ว กอ็ทุกขมสุข เป็นเนกขมัมสิตอเุบกขาเวทนา ขออาริยะท า
ได้เป็นนิโรธ จิตกรู้็และท างานอย่างควร ถ้าไปท าอย่างไม่ชอบไม่ควรคุณกทุ็กข์ ถ้าท าอย่างชอบอย่าง
ควรกไ็ม่ทุกข์ แต่่ทานแปลตามภูมว่ิา ผดิหรือชอบ แต่ทีจ่ริงคอือญัญาณ เป็นตัวมปัีญญา ท าการงานอนั
ชอบเหมาะควร เป็นฐานนิพพาน อเุบกขาม ีปริสุทธา ปริโยทาตา มุทุกมัมญัญา ปภัสรา  
 

 ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุราคานุสัย ตามนอนอยูใ่นสุขเวทนา ปฏิฆานุสัย ตามนอน 

อยูใ่นทุกขเวทนา อวชิชานุสัยตามนอนอยูใ่นอทุกขมสุขเวทนา. 
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ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กร็าคานุสัยตามนอนอยูใ่นสุขเวทนาทั้งหมด ปฏิฆานุสัยตามนอน 

อยูใ่นทุกขเวทนาทั้งหมด อวชิชานุสัยตามนอนอยูใ่นอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมด หรือหนอแล? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุราคานุสัย ตามนอนอยูใ่นสุขเวทนาทั้งหมด หามิได ้
ปฏิฆานุสัย ตามนอนอยูใ่นทุกขเวทนาทั้งหมด หามิได ้อวชิชานุสัย ตามนอนอยูใ่น 

อทุกขมสุขเวทนาทั้งหมด หามิได.้ 

    

 

ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กธ็รรมอะไรจะพึงละไดใ้นสุขเวทนา ธรรมอะไร จะพึงละไดใ้น 

ทุกขเวทนา ธรรมอะไรจะพึงละไดใ้นอทุกขมสุขเวทนา? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุราคานุสัยจะพึงละไดใ้นสุขเวทนา ปฏิฆานุสัย จะพึงละไดใ้น 

ทุกขเวทนา อวชิชานุสัยจะพึงละไดใ้นอทุกขมสุขเวทนา. 
  

 

พ่อครูว่า...ถ้าท าได้ถึงอทุกขมสุข คอือเุบกขาแล้ว ละอวชิชานุสัยกไ็ม่ทุกข์ไม่สุขเลย แต่ถ้ายงัสุขอยู่ จะ
ละในสุขกต้็องละราคะ แต่ถ้าละในทุกข์กล็ะปฏฆิะ ส่วนผู้ท าฌาน ๑ หรือ๒ กท็ าให้นิวรณ์ไม่มไีด้แต่ก็
หนักมโีทมนัสแต่กม็ปีีติซ้อน ยงัต้องควบคุม หรือมอีาการเคร่งคุมอยู่ ยงัไม่คล่อง ไม่เบา มมีวีสี แต่รู้ว่า
ไม่ได้ทุกข์อย่างเคหสิตะแล้ว คอืทุกข์เพราะไม่เก่ง  
 

ในสังกปัปะ มวีจิัย วจิาร วมุิติ วจิักขณ์ จนดีขึน้เร่ือย การวติก วจิารกล็ดลง หรือหายไป มแีต่ปีติ แต่
ต่อมาปีติกล็ดมสุีขเป็นฌาน ๓ พอฌาน ๔ กม็อีเุบกขาเป็นเอกคัคตา มสุีขไม่ทุกข์แล้ว จะถามว่าจะท า
อะไรในอทุกขมนุขกค็อื อวชิชานุสัยน่ันเอง คอืท าได้ทั้งหมด ทะลจุบ  
     
ว.ิ ขา้แต่พระแม่เจา้ กร็าคานุสัยจะพึงละเสียไดใ้นสุขเวทนาทั้งหมด ปฏิฆานุสัยจะพึง 
ละเสียไดใ้นทุกขเวทนาทั้งหมด อวชิชานุสัยจะพึงละเสียไดใ้นอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมด หรือ 

หนอแล? 

     ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุราคานุสัยจะพึงละเสียไดใ้นสุขเวทนาทั้งหมด หามิได ้
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ปฏิฆานุสัยจะพึงละเสียไดใ้นทุกขเวทนาทั้งหมด หามิได ้อวชิชานุสัยจะพึงละเสียไดใ้นอทุกขม 

สุขเวทนาทั้งหมด หามิได ้ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุภิกษใุนพระธรรมวินัยนี ้สงัดจากกาม 

สงัดจากอกศุลธรรม บรรลปุฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ ย่อม 

ละราคาด้วยปฐมฌานนั้น ราคานุสัย มิได้ตามนอนอยู่ในปฐมฌานนั้น อน่ึง ภิกษใุนพระธรรม 

วินัยนี ้ย่อมพิจารณาเห็นอยู่ว่า เม่ือไร เราจะได้บรรลอุายตนะท่ีพระอริยะท้ังหลายบรรลแุล้วอยู่  
ในบดันี ้ดังนี ้เม่ือภิกษนุั้นเข้าไปตั้งความปรารถนาในวิโมกข์ท้ังหลายอันเป็นอนุตตรธรรมอย่างนี้ 
โทมนัสย่อมเกิดขึน้ เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัย ท่านละปฏิฆะได้ด้วยความโทมนัสนั้น 

ปฏิฆานุสัยมิได้ตามนอนอยู่ในความโทมนัสนั้น อน่ึง ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี ้บรรลจุตุตถฌาน 

อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัส โทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็น 

เหตุให้สติบริสุทธ์ิอยู่ ย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุตถฌานนั้น อวิชชานุสัยมิได้ตามนอนอยู่ในจตุตถฌาน
นั้น. 

 

[๕๑๒] วิ. ขา้แต่พระแม่เจา้ กอ็ะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนา? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุราคะเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนา. 
      
ว.ิ อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งทุกขเวทนา? 

      
ธ. ปฏิฆะเป็นส่วนแห่งเปรียบแห่งทุกขเวทนา. 
      
ว.ิ อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนา? 

      
ธ. อวชิชาเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนา. 
      
ว.ิ อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งอวชิชา? 

      
ธ. วชิชาเป็นส่วนเปรียบแห่งอวชิชา. 
      
ว.ิ อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งวชิชา? 



13 

 

      
ธ. วมุิติเป็นส่วนเปรียบแห่งวชิชา. 
      
ว.ิ อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งวมุิติ? 

      
ธ. นิพพานเป็นส่วนเปรียบแห่งวมุิติ? 

      
ว.ิ อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งนิพพาน? 

      
ธ. ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุท่านล่วงเลยปัญหาเสียแลว้ ไม่อาจถือเอาส่วนสุดแห่งปัญหา 
ได ้ดูกรวสิาขะผูมี้อาย ุเพราะพรหมจรรยห์ย ัง่ลงในพระนิพพาน มีพระนิพพานเป็นท่ีถึงใน 

เบ้ืองหนา้ มีพระนิพพานเป็นท่ีสุด ถา้ท่านจ านงอยู ่กพ็ึงเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาค ทูลถามเน้ือ 
ความน้ีเถิด พระผูมี้พระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอยา่งใด ท่านพึงจ าทรงพระพยากรณ์นั้นไว ้
อยา่งนั้นเถิด. 

   
วสิาขอุบาสกสรรเสริญธรรมทินนาภิกษุณี 

   

 

พ่อครูว่า...เหมอืนเขาบอกว่าไปทีต่รงนีจ้ะไปถึงท่าน า้ แต่ท่านเลยไปแล้ว แล้วถนนไหนไปถึงแม่น า้ แต่
คุณเลยไปกค็อืลงน า้แล้ว นิพพาน่ีนัตถิอปุนา คอืไม่มอีะไรเปรียบแล้ว  
 

[๕๑๓] ล าดบันั้น วสิาขอุบาสก ช่ืนชม อนุโมทนา ภาษิตของธรรมทินนาภิกษุณี 

แลว้ ลุกจากอาสนะ อภิวาทธรรมทินนาภิกษุณี ท าประทกัษิณแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาค 

ถึงท่ีประทบั ถวายอภิวาทแลว้ นัง่อยู ่ณ ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึง คร้ันนัง่เรียบร้อยแลว้ ไดก้ราบ 

ทูลเร่ืองท่ีตนสนทนาธรรมกถากบัธรรมทินนาภิกษุณีใหท้รงทราบทุกประการ. 

  

     
เม่ือวสิาขาอุบาสกกราบทูลอยา่งน้ีแลว้ พระผูมี้พระภาค จึงตรัสวา่ ดูกรวสิาขะ ธรรม 

ทินนาภิกษุณีเป็นบณัฑิต มีปัญญามาก แมห้าก ท่านพึงสอบถามเน้ือความนั้นกะเรา แมเ้รากพ็ึงพยากรณ์
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เน้ือความนั้น เหมือนท่ีธรรมทินนาภิกษุณี พยากรณ์แลว้ เน้ือความแห่งพยากรณ์นั้น 

เป็นดงันั้นนัน่แล ท่านพึงจ าทรงไวอ้ยา่งนั้นเถิด. 

      

 

พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพจนน้ี์แลว้ วสิาขอุบาสก ช่ืนชม ยนิดี พระภาษิตของ 
พระผูมี้พระภาคแลว้ ฉะนั้นแล. 
        

 

จบ จูฬเวททัลสูตร ท่ี ๔ 

 

พ่อครูว่า...ทีอ่ธิบายเร่ืองนีก้เ็พือ่ให้พวกเราเข้าใจถึงความลุ่มลกึละเอยีด ธรรมะของพระพทุธเจ้า
ละเอยีดสุดยอดทีสุ่ด คนเข้าไม่ถึงกย็าก ต้องขอบคุณผู้แปลทีพ่ยายามรักษาพยญัชนะบาล ีแต่กช็วนให้
งงในบางจุด ผู้ได้ฟังไปแล้วกข็อทวนอกีว่า 
 

สัญญาเวทยตินิโรธของนิโรธของพระพทุธเจ้า ทีท่่านธรรมทนินาตอบน้ัน นิโรธน้ันไม่ต้องเข้าต้องออก
อย่างทีว่สิาขาอบุาสิกาเข้าใจ เพราะนิโรธของพระพทุธเจ้าท าได้แล้วกอ็อกจากภูมเิก่าไปเร่ือยๆ ไปสู่ภูมิ
ใหม่เพิ่มขึน้ๆ แต่ผู้มจิฉาทฏิฐิ จะเข้าใจว่านิโรธนีต้้องเข้าต้องออก กจ็ะมนึตือ้ ยิง่ไปเร่ือง กายสังขาร วจี
สังขาร จิตสังขารกจ็ะยิ่งมดืใหญ่เลยถ้าไม่มสีภาวะจริง แม้จะเข้าใจเพยีงปรยตัิกด็ีแล้ว ค่อยเข้าใจไป
ก่อน 

 

ค าว่า วจีสังขารดับก่อน แล้ว จิตสังขาร กายสังขารจึงดับ  
และเมือ่นิโรธแล้ว จิตสังขารเกดิก่อน กายสังขาร  แล้วจึงเป็น วจีสังขาร 
ความเป็นจริงแล้วอะไรก่อนหลงั กระบวนการจะอตัโนมตัิ เป็นวสัิยของจิตวญิญาณ  
 

สัญญาเวทยตินิโรธน้ัน แม้แต่ว่าได้ผล จะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึง กค็อืได้ผลหรือไม่ได้ผลแค่น้ัน ได้ผลแล้ว
กไ็ม่ใช่ว่าออกหรือไม่ออก กเ็ป็นแต่เพยีงท างานหรือไม่ท างาน เมือ่นิโรธเสร็จแล้วผ่านไปวุฒิฐาน ไป
แล้ว กจ็ะท างานหรือไม่ 

 

สัจจะจริงๆไม่มใีนโลก ไม่ใช่อาตมาพูด แต่พระพทุธเจ้าพูดไว้ เป็นเพยีงการก าหนดของแต่ละคน 
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อาตมาน ามาอ้างองิจากไตรปิฎก ในหนังสือถอดรหัส อตัตา นิรัตตา อนัตตา ในอคีวิโลกตุระกม็ ีแม้คุณ
จะถูกต้องกต็าม คุณต้องประมาณในสมมุติสัจจะ คอืสัตบุรุษ แต่ถ้าผู้ไม่ใช่สัตบุรุษกจ็ะดันทุรังไปตาม
ความเห็นของตน แต่สัตบุรุษกป็ระมาณให้เกดิผลดี แต่ประมาณไม่ดีไม่ได้ผลกม็ ีแต่ท่านไม่เสียหน้าก็
ประมาณใหม่อกี 


