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570701_ธรรมาธรรมะสงคราม ทีส่ ั นติฯเรื่อง นิโรธแบบพุทธเป็ นไฉน? ตอน ๒
ิ บยิง่ สว่างยิง่ รู ้แจ้ง ไม่ใช่ดบั แล้ว
วันนี้จะพูดถึงเรื่ องนิโรธ และจิตเจตสิ กต่างๆ ซึ่งนิโรธของพุทธนั้นย่งดั
ไม่รู้อะไรเลย วันนี้มีส.แน่วแน่ สี ลวัณโน ก็ท้ วงมาว่า
คนถือศีล ๕ มีสามีภรรยาได้ แต่พอถือศีล ๘ ก็ผดิ แล้วถ้าทาอย่างเดียวกัน ก็ขอตอบว่า จะเรี ยกว่า ยม
หรื อยามะ หรื อยามา ก็ความหมายใกล้เคียงกัน เป็ นเทวดา ที่หมายถึงต้องเสพสมให้ได้ พอได้แล้วก็
อยากให้อยูย่ าวนานที่สุด ส่ วนดุสิตก็พกั ยก ถ้าของพระพุทธเจ้าเป็ นผูส้ งบแล้วจริ งก็อาศัย ดุสิตได้ เขาก็
ตั้งชื่อว่า ท้าวสันดุสิต เป็ นใหญ่
ยามา ก็เป็ นภาษาสื่ อ สั้นหรื อยาวหดหรื อขยาย เพื่อสื่ อสภาพเท่านั้น ภาษาก็เปลี่ยน กร่ อนไปบ้าง
แท้จริ ง ก็กาหนดหมายเป็ นสมมุตติสัจจะทุกอย่างเป็ นเรื่ องกาหนดขึ้น พระพุทธเจ้าว่า สัจจะที่คือความ
จริ งไม่มีในโลก ที่วา่ จริ งนั้นก็คือถือยึดเอาตามกัน สังคมหนึ่งถืออย่างนี้ แต่ไปอีกสังคมอาจเห็นอีกอย่าง
เป็ นสมมุติสัจจะ ก็อยูก่ นั ไปสงบเรี ยบร้อย
สัจจะที่ยดึ ตามสมมุติกต็ อ้ งใช้ ส่ วนผูพ้ น้ แล้วก็ไปตามเขาได้ ส่ วนตนก็มุ่งหลุดพ้น บางทีกอ็ นุโลมตาม
เขาได้ หรื อกลับไปกลับมาได้ เป็ นปฏินิสัคคะ เห็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน เป็ นก้นหอยวนสู งขึ้น
เรื่ อยๆ ส่ วนโลกียน์ ้ นั วนเวียน ถูกๆๆผิดๆ สุ ขๆทุกข์ๆไปตลอดกาล พพ.ตรัสชัดว่า สัจจะไม่มีหรอก อยู่
ที่การยึด แต่ยดึ แล้วจะอยูก่ บั หมู่ได้ไหม จะยึดว่า คุณเองถูก หมู่ผดิ จะอยูก่ บั หมู่ไปก็ได้ ก็เห็นส่ วนตัว
หรื อคุณจะทาตามหมู่ไป ไม่ทาตามจะขวางไว้ ก็อาจโดน แค่น้ นั
โลกีย ์ มีความถูกผิด มีไม่มี แต่โลกสู งสุ ดแล้วไม่มีอะไร จึงโล่งโปร่ ง ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อะไร แต่ยดึ
สมาทาน ยึดเพื่อทางานอันเหมาะควร การยึดว่าจริ ง มีบาลี ว่า สัญญา ย นิจจานิ โลเก
ในโลกนี้ยดึ ก็เที่ยง ถ้าไม่ยดึ ก็ไม่เที่ยง นิจจา คือเที่ยง สัญญา ย คือคุณกาหนดหมายยึดเองในโลก คุณยึด
ของคุณ คุณว่าถูกของคุณก็ถูกอยูน่ นั่ และ แต่ถา้ หมู่มากเขาไม่เอาด้วย ถ้าคุณจะยืนหยัดยืนยันของคุณคน
เดียว ก็เป็ นไป แต่ถา้ แม้วา่ คุณรู ้วา่ อย่างคุณถูก แต่วา่ หมู่เขายังไม่เห็นด้วย ก็ตอ้ งตามหมู่ไป
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หรื อสังคมกาหนด คุณเผด็จการ คุณจะเอาอย่างคุณ แต่คนอื่นยอมแพ้ แต่ถา้ ใจเขาไม่ยอมก็ไม่สงบ
เรี ยบร้อย ขัดขวางไปเรื่ อยๆ
แต่ถา้ อย่างนี้แล้วทุกอย่างไม่มีผดิ ถูก ดีชวั่ สิ ...ถ้าจะว่าจริ งๆแล้วก็อย่างที่ท่านพุทธทาสว่าไว้ ยึดชัว่ ยึดดี
ก็อปั รี ยท์ ้ งั นั้น สังคมต่างกันก็ยดึ ถือต่างกัน แต่กเ็ ลยต้องพยายามหาข้อตกลงกลาง เช่นขณะนี้เมืองไทย
เรา มีประชาธิปไตยแบบไทยๆ โลกก็บอกว่าจะต้องทาแบบสากล เหมือนกันทัว่ โลก ก็โลกเขามี
ประชาธิปไตยหลากแบบ อย่างอเมริ กาไม่มีมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข แต่อย่างอังกฤษ มีกษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข มันก็ต่างกัน
ประชาธิปไตยขาเดียวกับสองขาก็ต่างกัน คนเข้าใจไม่ได้ แม้แต่อาตมาพยายามอธิบายประชาธิปไตย
คาว่ารัฏฐาฐิปัตย์คาเดียว ทั้งพูดบรรยาย เขียนกวี หนังสื อ ก็ยงั ไม่เข้าใจดีกนั เขาก็เข้าใจว่า รัฏฐาธิปัตย์
เป็ นอานาจของรัฐบาล ในหลวงลงพระปรมาภิไธยก็ได้อานาจเต็ม เหมือนเราไล่รัฐบาลยิง่ ลักษณ์ไม่
ออก ถือว่าในหลวงไม่ได้ลม้ ประปรมาภิไธย ถ้าจะพูดอย่างนี้กเ็ หมือนในหลวงไม่ประชาธิปไตย ทั้งที่
รัฐบาลยิง่ ลักษณ์ แพ้หมดรู ป ทั้งศาล ทั้งประชาชน
แต่ถา้ เข้าใจว่า รัฐบาล มีอานาจแค่ รัฐบาลาธิปัตย์ ไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์ ถ้าทาไม่ถูก ประชาชนคนเดียวก็
ประท้วงได้ ถ้ายืนยันถึงศาล รัฐบาลผิดจริ งก็ตอ้ งรับ ไม่ใช่วา่ อานาจรัฐเป็ นใหญ่ แต่ความผิดถูกต้องเป็ น
ใหญ่ พิจารณาตามนิติธรรม รัฐบาลก็มีสิทธิ์ผิด คนเดียวก็ทว้ งได้ ถ้ารัฐบาลแพ้กต็ อ้ งออกไป ถ้าได้อย่าง
นี้ รัฐบาลเบ่งอานาจไม่ได้ ประชาธิปไตยต้องมีสองฝ่ าย ฝ่ ายใดแพ้กย็ อมรับ หากไม่ยอมรับก็ใช้คะแนน
เสี ยงส่ วนใหญ่
สรุ ปแล้วที่ถามมา จะเป็ นพระยม หรื อเป็ นจตุมหาราชิกา หรื อดุสิต ก็เป็ นชื่อที่ต้ งั ขึ้นมา เพื่ออธิบายได้
คาว่า ยามา ก็คือเรื่ องกาลเวลา แต่ที่เขาอธิบายเรื่ องเทวดามามันเป็ นเรื่ องโลกีย ์ แต่ที่จริ งอธิบายเป็ น
โลกุตระได้
ดาวดึงส์ คือ อาการที่ ๓๓ คือได้อย่างใจสมใจทั้ง ๓๒ อาการ รวมเป็ นอาการที่ ๓๓
ดุสิต พระโพธิสัตว์จะมาประสู ตรเป็ นพระพุทธเจ้าก็พกั อยูด่ ุสิต
นิมานรดี ก็คืออานาจ อย่างโลกก็เบ่ง เช่นฮ่องเต้ ก็ได้ตามต้องการ เนรมิตได้ สร้างมาก็เอาตามชอบ
ปรนิมติ วสวตี ก็มีผอู ้ ื่นทาให้ หรื อคุณเก่งจริ งใหญ่จริ งคนอื่นก็ยอมทาให้ เช่นว่ายอดนักเลงใหญ่ ถูกคน
โน้นเล่นงานลับหลัง นายใหญ่ไม่ตอ้ งสั่งมีคนไปฆ่าจัดการให้ แต่ถา้ เป็ นโลกุตระ นิมานรดีคือตนพึ่งตน
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รอด สร้างตนได้เสวยผลเต็มที่
ปรนิมติ วสวตี อย่างโลกุตระ คือคนอื่นตั้งใจทาให้อย่างยกย่องเลย เขาตั้งใจอุม้ ชูโดยไม่ตอ้ งมีอานาจ
แบบเบ่งเลย
ส่ วนพรหม ๒๐ ชั้นก็อธิบายโลกุตระได้
พรหม
รู ปพรหม 16 ชั้น
1. พรหมปาริ สัชชาภูมิ คาว่า ปาริ สะแปลว่าบริ วาร
2. พรหมปุโรหิตาภูมิ คาว่าปุโรหิต คือผูร้ ู ้ผเู ้ ป็ นครู เป็ นหัวหน้า
2. มหาพรหมาภูมิ คาว่ามหาพรหมก็คือผูย้ งิ่ ใหญ่ ใหญ่กว่านายใหญ่อีก
3. ปริ ตตาภาภูมิ คาว่าปริ แปลว่าน้อย (เขาแปลว่ามีรัศมีนอ้ ย) คือชั้นบริ วาร
4. อัปปมาณาภาภูมิ คาว่าอัปปมาณาแปลว่ามาก (เขาแปลว่ามีรัศมีมากประมาณไม่ได้)
อรู ปพรหม
7. ปริ ตตสุ ภาภูมิ คาว่า สุ ภา แปลว่าสว่าง ดีงาม (เขาแปลว่ามีแสงสว่างเป็ นลารัศมีงามน้อย)
8. อัปปมาณสุ ภาภูมิ (เขาแปลว่ามีรัศมีงามอย่างประมาณไม่ได้)
9. สุ ภกิณหาภูมิ (อันนี้จะอยูใ่ นสัตตาวาส ๙ ที่เป็ นได้ท้ งั โลกียะและโลกุตระ) (เขาแปลว่าผูม้ ีรัศมีงาม
กระจ่างจ้า)
10. เวหัปผลาภูมิ คือแบบสว่าง เวหา คือไปหาท้องฟ้ า แสงสว่างความใส
11. อสัญญีสัตตาภูมิ คือแบบมืดดา
12. อวิหาสุ ทธาวาสพรหมภูมิ ท่านแปลว่าผูไ้ ม่เสื่ อมไปจากสมบัติของตน ผูอ้ ยูน่ าน ก็คือผูย้ ดึ มัน่ ถือมัน
ถ้าเป็ นนามธรรม แม้สัมมาทิฏฐิกย็ ดึ ไว้เสี ยเวลา ถ้าเป็ นสายปัญญาแล้วก็ไม่ติด ไม่ตอ้ งไปเสี ยเวลา
อ้อยอิ่ง
13. อตัปปาสุ ทธาวาสพรหมภูมิ ท่านแปลว่าผูไ้ ม่ทาความเดือดร้อนใคร ก็เป็ นผูด้ ีแล้วไม่พยาบาท
14. สุ ทสั สาสุ ทธาวาสพรหมภูมิ เป็ นผูง้ ดงาม น่าทัสสนา เป็ นตัวรู ป
15. สุ ทสั สี สุทธาวาสพรหมภูมิ คือผูม้ องเห็นดี ทัสนาแจ่มชัด เป็ นตัวนาม เป็ นผูร้ ู ้ สู งกว่า
16. อกนิฏฐสุ ทธาวาสพรหมภูมิ คือผูไ้ ม่มีความด้อยน้อยกว่าใคร
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อรู ปพรหม 4 ชั้น
1. อากาสานัญจายตนภูมิ
2. วิญญาณัญจายตนภูมิ
3. อากิญจัญญายตนภูมิ
4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
กายอย่างเดียวกัน สัญญาอย่างเดียวกัน ...เขาก็วา่ ได้นิโรธทั้งคู่ ไม่มีทุกข์เหมือนกัน แต่มนั ลึกซึ้งต่างกัน
ระหว่างผูส้ ัมมาทิฏฐิ กับมิจฉาทิฏฐิ พวกสัมมาจะได้นิโรธถาวร ตลอด แต่ถา้ มิจฉาก็ได้เฉพาะตอนนัง่
หลับตาดับ
เรามาทวน จากเมื่อวาน
[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
เป็ นธรรมมีในจิต เนื่องด้วยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จึงเป็ นจิตตสังขาร.
พ่อครู วา่ สังขารคือการปรุ งแต่ง จะรู ้สังขารได้กต็ อ้ งมีการปรุ งแต่ง วิญญาณ๖ อายตะ๖ เวทนา๖ ตัณหา
๖ ส่ วนนามรู ปเกิดเมื่อวิญญาณเกิด วิญญาณเกิดเมื่อใดก็มีผสั สะของเหตุปัจจัย หากไม่มีผสั สะก็ไม่ใช่
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สัมภวะ ไม่ใช่แดนเกิด ไม่มีโยนิโสฯ ตายไปก็รับวิบากอย่างเดียว ปฏิบตั ิได้ตอ้ งอยูใ่ นสภาพชมพูทวีป
คือสุ รภาโว สติมนั โต อิทธ พรหมจริ ยวาโส
ผูป้ ฏิบตั ิได้ตอ้ งเป็ นมนุษย์อาริ ยะ คือมนุษย์ชมพูทวีป มีสุรภาโว สติมนั โต อิทธพรหมจริ ยวาโส มา
รวมกันมากกว่าก็เป็ นชมพูทวีป
อย่างอโศกนี่จะอยูไ่ ปได้อีกนาน ไม่เหมือนสานักหลายสานัก พอเจ้าสานักอยูก่ ด็ ี พอเจ้าสานักไปหรื อ
ตายก็ลม้ ทั้งนั้น เถรสมาคาตายใจว่า ถ้าโพธิรักษ์ตายไปอโศกก็ไม่เหลือ เขาเข้าใจไม่ได้วา่ ทาไม
พระพุทธเจ้าตายแล้วศาสนาพุทธอยูม่ าได้ อาตมาก็ใช้หลักพระพุทธเจ้าถ้าอาตมาไม่จริ งก็อยูไ่ ม่นาน แต่
ถ้าคุณว่าถูกต้องมันก็จะอยูน่ านโดยสัจจะ อาตมาจะทาให้ถูกเท่าที่อาตมาจริ งใจ มีความสามารถ ก็จบ
ไม่มีซ่อนแฝง
และคาว่า สังขาร ๓ อย่างนั้น คาว่า กายที่เขาเข้าใจมันเข้าใจเพี้ยน อาตมาว่า องค์ประชุมของกาย ต้องมี
นามธรรมเป็ นหลัก
กายสังขาร จึงรวมทั้งกายวาจาใจ ทั้งนอกและใน ส่ วนวจีสังขารคือสภาพ ส่ วนมโนสังขารได้แก่มโน
สัญเจตนา มีตวั มุ่งหมายปรุ งแต่งในนั้น
เมื่อเราเข้าใจกาย คาว่านิโรธก็คือองค์ประชุม ตัวมันเองไม่มี แต่มนั ต้องมีสิ่งที่จะนิโรธ มันต้องมี เช่น
พระพุทธเจ้าว่าต้องมีจกั ษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง เกิดนิโรธทั้งๆที่รู้ มีกายของผูน้ ิโรธ เป็ นสัญญา
เป็ นมโนสัญเจตนา สัญญากาหนดรู ้ดว้ ย กายสัญเจตนา ส่ วนวจีสังขาร กาหนดรู ้ดว้ ยวจีสัญเจตนา
ลมหายใจเข้าออกเป็ นกาย ก็ไม่ได้หมายถึง ร่ างอย่างอื่น ไม่ใช่กาย ลมหายใจเป็ นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น
ต้องรวมทั้งดินน้ าไฟลมทั้งหมด
วิตกวิจาร เป็ นวจีสังขาร ...ถ้าผูศ้ ึกษารู ้มรรคองค์ ๘ อย่างสัมมาทิฏฐิ จะอ่านเจตสิ กย่อยออก ตักกะ
สังกัปปะ อัปปนา พยัปปนา เจตโสอภินิโรปนา เมื่อทาใจในใจ จัดการทาใจ อภิสังขาร หรื อปรุ งแต่งก็
แล้วแต่ แต่เป็ นสังขารของอาริ ยบุคคล ปรุ งแต่จดั การใจ มนสิ การ โดยเมื่อจิตเร่ิ มดาริ ถ้าอวิชชาก็ไป
สังขารเลย อัตโนมัติทนั ที มีกาม มีพยาบาท มาปรุ งร่ วม ออกมาเป็ นวจีสังขาร ไม่มีอานาจ อัปปนา
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พยัปปนามาห้ามกั้นก็ปรุ งเป็ นวจีสังขาร ก็เป็ นผี เพราะมีกามมีพยาบาท เป็ นตัว สสังขาริ กงั ชักนาให้
ปรุ งแต่ง เป็ นวจีสังขาร หากคุณยั้งทันก็ไม่ออกมาเป็ นกรรมวจีหรื อกัมมันตะ อาชีวะ มันก็เกิด มาอวจร
ในโลก มาดาเนินการในกามาวจรภายนอก ก็เป็ นเรื่ องกามเป็ นตัวการ
ถ้ามีมารยาทสังคมกดข่มไว้หรื อมีเล่ซอ้ นก็ได้ บางคนอยากให้ออกมามาก แต่กิเลสไม่มีแรงก็ได้เท่านั้น
หรื อไม่อยากให้ออกมาแต่กิเลสแรงก็ออกมามาก ส่ วนโลกุตระก็จดั การเลย มีวติ ก วิจยั วิจาร วิมุติ ก็
จัดการกิเลสได้อย่างรู ้มีวจิ กั ขณ์ สามารถสะกัดได้ ถ้าห้ามไม่หมดก็ออกมาบ้าง แต่ถา้ ห้ามได้หมด ก็จะ
ออกมาเป็ นวจีกรรม ก็ผา่ นเป็ นวิตกั กะ เป็ นสังกัปปะเป็ นองค์รวมของความนึกคิด เชิงปัญญา ส่ วนอัปป
นา พยัปปนาเป็ นฝ่ ายเจโต เป็ นต้นกล ทางฝ่ ายปัญญาเป็ นต้นหน ออกมาเท่าที่ตน้ กลมีแรง ส่ วนต้นหน
จะบอกว่าเอาแรงแต่วา่ ต้นกลมีแรงเท่านี้กไ็ ด้เท่าที่มี
เมื่อ กาจัด กาม พยาบาท สังกัปปะได้ สังกัปปะก็สะอาดบริ สุทธิ์ มาเป็ นวาจา กัมมันตะ อาชีวะก็สะอาด
หมด เป็ นแต่เพียงจะทามากหรื อน้อยก็อยูใ่ นดุลพินิจของตนเอง พวกคุณก็ทาได้แต่อาจแจกไม่ได้อย่าง
อาตมา อาตมาก็แจกตามที่พระพุทธเจ้าว่าไว้
มาดู ถามตอบระหว่างภิกษุณีธรรมทินนากันต่อ
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
เป็ นธรรมมีในจิต เนื่องด้วยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จึงเป็ นจิตตสังขาร.
พ่อครู ว่า...ถ้ าโลกียะก็ปรุงอย่ างโลกีย์ออกไป แต่ ถ้าเป็ นอาริยะรู้ วธิ ีกรองกาจัด ถ้ ากาจัดได้ เก่ง ตรึกก็คอื
นึกคิด ตรองก็คอื ไตร่ ตรองเลือกเฟ้นทาให้ สะอาดก่อนจึงเปล่งวาจา ดังนั้น วิตก วิจาร จึงเป็ นวจีสังขาร
ทาให้ เป็ นวิจาร เป็ นวิมุติได้ ก็รู้ อย่ างวิจักขณ์ ก็สะสมเป็ นอัปปนา พยัปปนา เจตโสอภินิโรปนา
เรื่องสั ญญาเวทยิตนิโรธ
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[๕๑๐] วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ เป็ นอย่างไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ภิกษุผเู ้ ข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ มิได้ มคี วามคิดอย่ างนีว้ ่ า เราจัก
เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ว่าเรากาลังเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ ว่าเราเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธแล้ว
ก็แต่ความคิดอันนาเข้าไปเพื่อความเป็ นอย่างนั้น อันท่านให้เกิดแล้วตั้งแต่แรก.

พ่อครู ว่า..ก็คอื เราตั้งใจแล้วเราจะเรียนทานิโรธแบบพระพุทธเจ้ า ทาโดยกาจัดสมุทยั อย่ างลืมตาทา
ปหาน ๕ กิเลสลดมันก็เป็ นนิโรธไม่ ได้ ไปนั่งหลับตาเข้ า แล้วก็ออกมาจากความดาภวังค์ น้ัน ซึ่งโดย
รู ปลักษณ์ แล้วเหมือนเข้ าออก แต่ ทจี่ ริงไม่ ต้องเข้ าต้ องออก แต่ พอกิเลสหมด ก็เลยไป สมติกมะ หรือล่วง
พ้นไม่ ต้องไปออกหรือเข้ าอีกเพราะฐานสู งขึน้ แล้ว มีหลายมิติไม่ เหมือนเข้ าออกแบบดับฤาษีกเ็ ป็ นมิติ
ตืน้ ๆ ดังนั้นท่ านภิกษุณจี ึงบอกว่ าไม่ ได้ คดิ อย่ างนั้น แต่ วสิ าขาอุบาสกก็ยงั ไม่ ค่อยเข้ าใจก็ถามอีก
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ธรรม คือ กายสังขาร วจี
สังขาร จิตตสังขาร อย่างไหน ย่อมดับไปก่อน?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ วจีสังขารดับก่อน ต่อจากนั้น
กายสังขารก็ดบั จิตตสังขารดับทีหลัง.

พ่อครู ว่า...ภิกษุณกี พ็ ูดตามนา้ อุบาสิ กาวิสาขาไปว่ าเข้ าสั ญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งวจีสังขารเป็ นปากทางถ้ า
ดับกิเลสเสร็จ แต่ ถ้าจิตไม่ ทางานก็ไม่ เกิดกายสั งขาร แต่ ถ้าทางานต่ อ ก็เกิดกายสั งขาร ซึ่งวจีสังขารเป็ น
ขั้นต้ น เมือ่ ดับกิเลส การดับกิเลสเป็ นกระบวนการทั้งกายและจิตสั งขาร วจีสังขารก็เป็ นส่ วนหนึ่งของ
จิตสั งขาร ไม่ ได้ เกีย่ วกับกายเลย เมือ่ จัดการอภิสังขารจัดการกิเลสแล้ว ถ้ าสั งขารไม่ เกิด วจีสังขารก็ไม่
เกิด แต่ ถ้าจะเกิดวจีสังขารก็จะเกิด จะดับก่อนก็ได้
เมือ่ วจีสังขารจะทางานก็เกิดองค์ ประชุม ถ้ าวจีสังขารดับก่อน การเข้ านี่วจีสังขารดับก่อน แต่ ถ้าจะออก
นี่จิตสั งขารดับเกิดก่อน ก็คอื จิตทีจ่ ะทาให้ กเิ ลสลดนั้นดับก่อน กิเลสอกุศลจิตดับก่อน จึงก่อเกิดวจี
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สั งขารได้ ถ้ าไม่ ให้ เกิดก็หยุดได้ ถ้าพักเลย แม้ ดับกิเลสได้ กพ็ กั ได้ แต่ ถ้าจะออกนั้น อัปปนา พยัปปนา
เจตโนอภินิโรปนาก็คอยกรองอยู่ได้

วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็การออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็ นอย่างไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ภิกษุผอู ้ อกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มิได้มีความคิดอย่าง
นี้วา่ เราจักออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ว่าเรากาลังออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวา่ เรา
ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้ว ก็แต่ความคิดอันนาเข้าไปเพื่อความเป็ นอย่างนั้น อัน
ท่านให้เกิดแล้วแต่แรก.
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ธรรมคือกายสังขาร วจีสังขาร
จิตตสังขาร อย่างไหน เกิดขึ้นก่อน.
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ จิตตสังขารเกิด
ขึ้นก่อน ต่อจากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้น วจีสังขารเกิดขึ้นทีหลัง.

พ่อครู ว่า...ภิกษุณกี เ็ ลยพูดตามนา้ ว่ าออกจากนิโรธก็คอื เมือ่ ไม่ มกี เิ ลสแล้วจะออกก็ได้ ไม่ ออกก็ได้ คือจิต
สั งขารก็เกิดก่อน ซึ่งการถามนีเ้ ป็ นเรื่องยาก ทีเ่ ป็ นเรื่องจิตอัตโนมัติ แม้ คนทาได้ กไ็ ม่ รู้ ว่าจะตอบถูก
หรือไม่ เลย อย่ าเอาไปออกข้ อสอบเลยนะ
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็ผสั สะเท่าไร ย่อมถูกต้องภิกษุผอู ้ อกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ผัสสะ ๓ ประการ คือ ผัสสะชื่อสุ ญญตะ (รู ้สึกว่าว่าง)
ผัสสะชื่ออนิมิตตะ (รู ้สึกว่าไม่มีนิมิต) และผัสสะชื่ออัปปณิ หิตะ (รู ้สึกว่าไม่มีที่ต้ งั ) ย่อม
ถูกต้องภิกษุผอู ้ อกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ .
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พ่อครู ว่า...สุ ญญตะคือความว่ าง ส่ วนนิมติ ก็คอื เครื่องหมาย อนิมติ ก็คอื ไม่ มเี ครื่องหมายอะไร ส่ วน
อัปปณิหิตะท่ านแปลว่ าไม่ มที ตี่ ้ัง หรือปรารถน อัปปณิหิตะคือไม่ ปราถนาอะไร ไม่ ต้ังอะไร เขาแปลว่ า
เหมือนไม่ มอี ะไร แต่ ทจี่ ริงต้ องมี จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่ าง ทีจ่ ริง วิสาขาฟังก็น้าจะเข้ าใจแต่ ก็
ไม่ เข้ าใจก็เลยถามต่ อ ซึ่งแปลว่ าเหมือนกับว่ าเสวยความว่ างไม่ มจี ิตตั้งหรือปราถนาอะไรอยู่เฉยๆ
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็ภิกษุผอู ้ อกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ. มีจิตน้อมไปใน
ธรรมอะไร โอนไปในธรรมอะไร เอนไปในธรรมอะไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ภิกษุผอู ้ อกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มีจิตน้อมไปใน
วิเวก โอนไปในวิเวก เอนไปในวิเวก.

พ่อครู แถมให้ ว่า...กระโดดโลดเต้ นในวิเวก เพราะเหตุแห่ งความวุ่นวายทุกข์ น้ันหายไปแล้ว ทาอย่ างไร
จิตก็วเิ วกตลอดเวลา เดาไม่ ได้ ทางโน้ นเขาก็จะไปหาทีส่ งบ ทั้งวิเวกของจิตก็ไปหาทีส่ งบหมด ทั้งกาย
และวจีและจิตวิเวก ไม่ พูดอะไร ยิง่ ใช้ งานไม่ ได้ ขดั กับของพระพุทธเจ้ าทีใ่ ช้ งานได้ ดี

เรื่องเวทนา
[๕๑๑] วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า เวทนามีเท่าไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ เวทนานี้มี ๓ ประการ คือ สุ ขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑
อทุกขมสุ ขเวทนา ๑.
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็สุขเวทนาเป็ นอย่างไร ทุกขเวทนาเป็ นอย่างไร อทุกขมสุ ขเวทนา
เป็ นอย่างไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ความเสวยอารมณ์ที่เป็ นสุ ขสาราญ อันเป็ นไปทางกาย หรื อ
เป็ นไปทางจิต นี่เป็ นสุ ขเวทนา ความเสวยอารมณ์ที่เป็ นทุกข์ไม่สาราญ อันเป็ นไปทางกาย
หรื อเป็ นไปทางจิต นี่เป็ นทุกขเวทนา ความเสวยอารมณ์ที่มิใช่ความสาราญ และมิใช่ความไม่
สาราญ (เป็ นส่ วนกลางมิใช่สุขมิใช่ทุกข์) อันเป็ นไปทางกาย หรื อเป็ นไปทางจิต นี่เป็ น
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อทุกขมสุ ขเวทนา.

พ่อครู ว่า...เขาถามเหมือนว่ าเขาอยู่ในนิโรธแบบเข้ าภวังค์ นะ แต่ กเ็ ดาเขาไม่ ได้ เขาก็ถามลุยไปสรุปแล้ว
ไม่ ว่ากายหรือจิต นิโรธแล้วนั้น ก็คอื ถ้ าสุ ขเวทนาก็คอื สาราญ ถ้ าเป็ นทุกข์ กไ็ ม่ สาราญ ไม่ สุขไม่ ทุกข์ ก็
ไม่ สุขไม่ ทุกข์ ตอบกาปั้นทุบดินเลย
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็สุขเวทนา เป็ นสุ ขเพราะอะไร เป็ นทุกข์เพราะอะไร?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ สุ ขเวทนา เป็ นสุ ขเพราะตั้งอยู่ เป็ นทุกข์เพราะแปรไป
ทุกขเวทนา เป็ นทุกข์เพราะตั้งอยู่ เป็ นสุ ขเพราะแปรไป อทุกขมสุ ขเวทนา เป็ นสุ ขเพราะรู ้ชอบ
เป็ นทุกข์เพราะรู ้ผดิ .
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็อนุสัยอะไร ตามนอนอยูใ่ นสุ ขเวทนา อนุสัยอะไร ตามนอน
อยูใ่ นทุกขเวทนา อนุสัยอะไร ตามนอนอยูใ่ นอทุกขมสุ ขเวทนา?
พ่อครู ว่า...ก็ตอบกาปั้นทุบดินเลย แต่ ทไี่ ขคืออทุกขมสุ ข...ท่ านแปลว่ า สุ ขเพราะรู้ ชอบ(สั ญญาณ)
ส่ วนทุกข์ เพราะรู้ ผดิ (อัญญาณ) ทุกข์ เพราะกาหนดอะไรไม่ เป็ น ไม่ ใช่ ว่าอสั ญญีนะ แต่ มสี ั ญญา ถึงขั้น
กาหนดได้ ด้วยว่ าอะไรชอบ จึงทาการงานอันเหมาะควรได้ แต่ ทุกข์ เพราะรู้ ผดิ เป็ นตัวไขชัดเลยว่ านิโรธ
พุทธเป็ นแบบมีปัญญา มีการงานอันชอบดี แต่ นิโรธฤาษีไม่ ทาการงานอะไรไม่ รู้ เรื่อง ถามไปก็ตอบ
ไม่ ได้ แต่ ท่านธรรมทินนาตอบได้ ชัดเจน
นิโรธลืมตารู้ แจ้ งหมด เมือ่ ไม่ มที ุกข์ สุขแล้ว ก็อทุกขมสุ ข เป็ นเนกขัมมสิ ตอุเบกขาเวทนา ขออาริยะทา
ได้ เป็ นนิโรธ จิตก็รู้ และทางานอย่ างควร ถ้ าไปทาอย่ างไม่ ชอบไม่ ควรคุณก็ทุกข์ ถ้ าทาอย่ างชอบอย่ าง
ควรก็ไม่ ทุกข์ แต่่ ทานแปลตามภูมวิ ่ า ผิดหรือชอบ แต่ ทจี่ ริงคืออัญญาณ เป็ นตัวมีปัญญา ทาการงานอัน
ชอบเหมาะควร เป็ นฐานนิพพาน อุเบกขามี ปริสุทธา ปริโยทาตา มุทุกมั มัญญา ปภัสรา
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ราคานุสัย ตามนอนอยูใ่ นสุ ขเวทนา ปฏิฆานุสัย ตามนอน
อยูใ่ นทุกขเวทนา อวิชชานุสัยตามนอนอยูใ่ นอทุกขมสุ ขเวทนา.
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วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็ราคานุสัยตามนอนอยูใ่ นสุ ขเวทนาทั้งหมด ปฏิฆานุสัยตามนอน
อยูใ่ นทุกขเวทนาทั้งหมด อวิชชานุสัยตามนอนอยูใ่ นอทุกขมสุ ขเวทนาทั้งหมด หรื อหนอแล?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ราคานุสัย ตามนอนอยูใ่ นสุ ขเวทนาทั้งหมด หามิได้
ปฏิฆานุสัย ตามนอนอยูใ่ นทุกขเวทนาทั้งหมด หามิได้ อวิชชานุสัย ตามนอนอยูใ่ น
อทุกขมสุ ขเวทนาทั้งหมด หามิได้.
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็ธรรมอะไรจะพึงละได้ในสุ ขเวทนา ธรรมอะไร จะพึงละได้ใน
ทุกขเวทนา ธรรมอะไรจะพึงละได้ในอทุกขมสุ ขเวทนา?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ราคานุสัยจะพึงละได้ในสุ ขเวทนา ปฏิฆานุสัย จะพึงละได้ใน
ทุกขเวทนา อวิชชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมสุ ขเวทนา.

พ่อครู ว่า...ถ้ าทาได้ ถึงอทุกขมสุ ข คืออุเบกขาแล้ว ละอวิชชานุสัยก็ไม่ ทุกข์ ไม่ สุขเลย แต่ ถ้ายังสุ ขอยู่ จะ
ละในสุ ขก็ต้องละราคะ แต่ ถ้าละในทุกข์ กล็ ะปฏิฆะ ส่ วนผู้ทาฌาน ๑ หรือ๒ ก็ทาให้ นิวรณ์ ไม่ มไี ด้ แต่ ก็
หนักมีโทมนัสแต่ กม็ ปี ี ติซ้อน ยังต้ องควบคุม หรือมีอาการเคร่ งคุมอยู่ ยังไม่ คล่อง ไม่ เบา มีมวี สี แต่ รู้ ว่า
ไม่ ได้ ทุกข์ อย่ างเคหสิ ตะแล้ว คือทุกข์ เพราะไม่ เก่ง
ในสั งกัปปะ มีวจิ ัย วิจาร วิมุติ วิจักขณ์ จนดีขนึ้ เรื่อย การวิตก วิจารก็ลดลง หรือหายไป มีแต่ ปีติ แต่
ต่ อมาปี ติกล็ ดมีสุขเป็ นฌาน ๓ พอฌาน ๔ ก็มอี เุ บกขาเป็ นเอกัคคตา มีสุขไม่ ทุกข์ แล้ว จะถามว่ าจะทา
อะไรในอทุกขมนุขก็คอื อวิชชานุสัยนั่นเอง คือทาได้ ท้งั หมด ทะลุจบ
วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็ราคานุสัยจะพึงละเสี ยได้ในสุ ขเวทนาทั้งหมด ปฏิฆานุสัยจะพึง
ละเสี ยได้ในทุกขเวทนาทั้งหมด อวิชชานุสัยจะพึงละเสี ยได้ในอทุกขมสุ ขเวทนาทั้งหมด หรื อ
หนอแล?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ราคานุสัยจะพึงละเสี ยได้ในสุ ขเวทนาทั้งหมด หามิได้
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ปฏิฆานุสัยจะพึงละเสี ยได้ในทุกขเวทนาทั้งหมด หามิได้ อวิชชานุสัยจะพึงละเสี ยได้ในอทุกขม
สุ ขเวทนาทั้งหมด หามิได้ ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่ วิเวกอยู่ ย่ อม
ละราคาด้ วยปฐมฌานนั้น ราคานุสัย มิได้ ตามนอนอยู่ในปฐมฌานนั้น อนึ่ง ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี ้ ย่ อมพิจารณาเห็นอยู่ว่า เมื่อไร เราจะได้ บรรลุอายตนะที่พระอริ ยะทั้งหลายบรรลุแล้ วอยู่
ในบัดนี ้ ดังนี ้ เมื่อภิกษุนั้นเข้ าไปตั้งความปรารถนาในวิโมกข์ ทั้งหลายอันเป็ นอนุตตรธรรมอย่ างนี ้
โทมนัสย่ อมเกิดขึน้ เพราะความปรารถนาเป็ นปั จจัย ท่ านละปฏิฆะได้ ด้วยความโทมนัสนั้น
ปฏิฆานุสัยมิได้ ตามนอนอยู่ในความโทมนัสนั้น อนึ่ง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้ บรรลุจตุตถฌาน
อันไม่ มีทุกข์ ไม่ มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัส โทมนัสก่ อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็ น
เหตุให้ สติบริ สุทธิ์ อยู่ ย่ อมละอวิชชาได้ ด้วยจตุตถฌานนั้น อวิชชานุสัยมิได้ ตามนอนอยู่ในจตุตถฌาน
นั้น.
[๕๑๒] วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็อะไรเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งสุ ขเวทนา?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ราคะเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งสุ ขเวทนา.
วิ. อะไรเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งทุกขเวทนา?
ธ. ปฏิฆะเป็ นส่ วนแห่งเปรี ยบแห่งทุกขเวทนา.
วิ. อะไรเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งอทุกขมสุ ขเวทนา?
ธ. อวิชชาเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งอทุกขมสุ ขเวทนา.
วิ. อะไรเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งอวิชชา?
ธ. วิชชาเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งอวิชชา.
วิ. อะไรเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งวิชชา?
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ธ. วิมุติเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งวิชชา.
วิ. อะไรเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งวิมุติ?
ธ. นิพพานเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งวิมุติ?
วิ. อะไรเป็ นส่ วนเปรี ยบแห่งนิพพาน?
ธ. ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ ท่านล่วงเลยปัญหาเสี ยแล้ว ไม่อาจถือเอาส่ วนสุ ดแห่งปัญหา
ได้ ดูกรวิสาขะผูม้ ีอายุ เพราะพรหมจรรย์หยัง่ ลงในพระนิพพาน มีพระนิพพานเป็ นที่ถึงใน
เบื้องหน้า มีพระนิพพานเป็ นที่สุด ถ้าท่านจานงอยู่ ก็พึงเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาค ทูลถามเนื้อ
ความนี้เถิด พระผูม้ ีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างใด ท่านพึงจาทรงพระพยากรณ์น้ นั ไว้
อย่างนั้นเถิด.
วิสาขอุบาสกสรรเสริ ญธรรมทินนาภิกษุณี

พ่อครู ว่า...เหมือนเขาบอกว่ าไปทีต่ รงนีจ้ ะไปถึงท่ านา้ แต่ ท่านเลยไปแล้ว แล้วถนนไหนไปถึงแม่ นา้ แต่
คุณเลยไปก็คอื ลงนา้ แล้ว นิพพานี่นัตถิอปุ นา คือไม่ มอี ะไรเปรียบแล้ว
[๕๑๓] ลาดับนั้น วิสาขอุบาสก ชื่นชม อนุโมทนา ภาษิตของธรรมทินนาภิกษุณี
แล้ว ลุกจากอาสนะ อภิวาทธรรมทินนาภิกษุณี ทาประทักษิณแล้ว เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นัง่ อยู่ ณ ที่ควรส่ วนข้างหนึ่ง ครั้นนัง่ เรี ยบร้อยแล้ว ได้กราบ
ทูลเรื่ องที่ตนสนทนาธรรมกถากับธรรมทินนาภิกษุณีให้ทรงทราบทุกประการ.

เมื่อวิสาขาอุบาสกกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผูม้ ีพระภาค จึงตรัสว่า ดูกรวิสาขะ ธรรม
ทินนาภิกษุณีเป็ นบัณฑิต มีปัญญามาก แม้หาก ท่านพึงสอบถามเนื้อความนั้นกะเรา แม้เราก็พึงพยากรณ์
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เนื้อความนั้น เหมือนที่ธรรมทินนาภิกษุณี พยากรณ์แล้ว เนื้อความแห่งพยากรณ์น้ นั
เป็ นดังนั้นนัน่ แล ท่านพึงจาทรงไว้อย่างนั้นเถิด.
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสพระพจน์น้ ีแล้ว วิสาขอุบาสก ชื่นชม ยินดี พระภาษิตของ
พระผูม้ ีพระภาคแล้ว ฉะนั้นแล.
จบ จูฬเวทัทลสู ตร ที่ ๔
พ่อครู ว่า...ทีอ่ ธิบายเรื่องนีก้ เ็ พือ่ ให้ พวกเราเข้ าใจถึงความลุ่มลึกละเอียด ธรรมะของพระพุทธเจ้ า
ละเอียดสุ ดยอดทีส่ ุ ด คนเข้ าไม่ ถึงก็ยาก ต้ องขอบคุณผู้แปลทีพ่ ยายามรักษาพยัญชนะบาลี แต่ กช็ วนให้
งงในบางจุด ผู้ได้ ฟังไปแล้วก็ขอทวนอีกว่ า
สั ญญาเวทยิตนิโรธของนิโรธของพระพุทธเจ้ า ทีท่ ่ านธรรมทินนาตอบนั้น นิโรธนั้นไม่ ต้องเข้ าต้ องออก
อย่ างทีว่ สิ าขาอุบาสิ กาเข้ าใจ เพราะนิโรธของพระพุทธเจ้ าทาได้ แล้วก็ออกจากภูมเิ ก่าไปเรื่อยๆ ไปสู่ ภูมิ
ใหม่ เพ่ิมขึน้ ๆ แต่ ผู้มจิ ฉาทิฏฐิ จะเข้ าใจว่ านิโรธนีต้ ้ องเข้ าต้ องออก ก็จะมึนตือ้ ยิง่ ไปเรื่อง กายสั งขาร วจี
สั งขาร จิตสั งขารก็จะย่ิ งมืดใหญ่ เลยถ้ าไม่ มสี ภาวะจริง แม้ จะเข้ าใจเพียงปรยัติกด็ ีแล้ว ค่ อยเข้ าใจไป
ก่อน
คาว่ า วจีสังขารดับก่อน แล้ว จิตสั งขาร กายสั งขารจึงดับ
และเมือ่ นิโรธแล้ว จิตสั งขารเกิดก่อน กายสั งขาร แล้วจึงเป็ น วจีสังขาร
ความเป็ นจริงแล้วอะไรก่อนหลัง กระบวนการจะอัตโนมัติ เป็ นวิสัยของจิตวิญญาณ
สั ญญาเวทยิตนิโรธนั้น แม้ แต่ ว่าได้ ผล จะเข้ าถึงหรือไม่ เข้ าถึง ก็คอื ได้ ผลหรือไม่ ได้ ผลแค่ น้ัน ได้ ผลแล้ว
ก็ไม่ ใช่ ว่าออกหรือไม่ ออก ก็เป็ นแต่ เพียงทางานหรือไม่ ทางาน เมือ่ นิโรธเสร็จแล้วผ่ านไปวุฒิฐาน ไป
แล้ว ก็จะทางานหรือไม่
สั จจะจริงๆไม่ มใี นโลก ไม่ ใช่ อาตมาพูด แต่ พระพุทธเจ้ าพูดไว้ เป็ นเพียงการกาหนดของแต่ ละคน
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อาตมานามาอ้างอิงจากไตรปิ ฎก ในหนังสื อถอดรหัส อัตตา นิรัตตา อนัตตา ในอีควิ โลกุตระก็มี แม้ คุณ
จะถูกต้ องก็ตาม คุณต้ องประมาณในสมมุติสัจจะ คือสั ตบุรุษ แต่ ถ้าผู้ไม่ ใช่ สัตบุรุษก็จะดันทุรังไปตาม
ความเห็นของตน แต่ สัตบุรุษก็ประมาณให้ เกิดผลดี แต่ ประมาณไม่ ดีไม่ ได้ ผลก็มี แต่ ท่านไม่ เสี ยหน้ าก็
ประมาณใหม่ อกี

