
                                     คํานํา 
        การปฏบิัติธรรม ตองอาศัยการศึกษาใหรูทั่วถึงอรรถธรรมใน 
เบื้องตน เพราะฉะนั้น ทานจึงจัดธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติเปนหลัก 
สูตรแหงนักธรรมและธรรมศึกษา,  สนามหลวงไดออกปญหาสําหรับ 
สอบไลและเฉลยสําหรับตรวจ จําเดิมแตมีการสอบไลและ 
ธรรมศึกษาเปนลําดับมา, มหามกุฏราชวิทยาลัยไดพิมพข้ึนเปนตัว 
อยางเฉพาะบางศกบาง มีเอกชนรวบรวมพิมพข้ึนตามลําดับศกบาง  
แตที่มีประมวลปญหาและเฉลยพิมพข้ึนดวยวิธีนี้ยังไมมี. 
        ปญหาและเฉลยน้ัน  แมกองและผูอํานวยการสอบไดมอบลิขสิทธ 
 ิใหแกมหามกุฏราชวิทยาลัย  เพ่ือพิมพเปนตัวอยางแกนักเรียนทั้งหลาย 
ชั้นเดิมขาพเจาปรารถนาจะจัดใหพิมพข้ึนนตามลําดับศก  แตในระหวาง 
การตรวจนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๙  ไดพบปญหาใหม  บาง 
ขอออกซํ้าปญหาเกา  สวนเฉลยท้ัง ๒ คราวนั้นขัดกัน,  จึงทําใหเกิด 
ความคิดข้ึนใหมวา  ควรจะประมวลปญหาและเฉลยพิมพขนดวยวิธีนี้ 
เพ่ือใหเปนเครื่องพิสูจนเฉลยนั้น ๆ ดวย,  ไดปรึกษากับพระกรรมการ 
บางรูปในสนามหลวง  และ  โดยเฉพาะกับพระมหาสนธิ์๑  กิจจกาโร  
ป.๕ วัดบวรนิเวศวิหาร,เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  ขาพเจาจึง 
มอบภาระนี้แกพระมหาสนธิ์ทุกประการ. 
        การประมวลปญหาและเฉลยพิมพดวยวิธีนี้  ยากกวาพิมพตาม 
ลําดับศก  เพราะตองเลือกคัดจัดปญหาและเฉลยธรรมถึง  ๒๖  ศก 
 
๑.  ปจจุบันเปนพระญาณวโรดม 

 
และธรรมศึกษาถึง  ๖  ศก  พรอมท้ังปญหาและเฉลยของบางสํานัก 
เขาตามลําดับหมวดและขอธรรม.  สาํหรับปแรกคือ  พ.ศ.  ๒๔๕๔  ม ี
แตปญหาไมมีเฉลย  เพราะมีนักเรียนนอย  และมีพระเถรานุเถระเปน 



กรรมการนอยรูป  พอจะปรึกษากันในเวลาตรวจได,  เมื่อนําปญหา 
นั้นมาพิมพในท่ีนี้  จึงตองแตงเฉลยข้ึนใหม.  ตอนไหนท่ีผูรวบรวม 
เห็นวาควรมีปญหาก็ไดทําเพ่ิมข้ึนและลงอักษรยอวา  "ส.ป."  (สนธ์ิ 
เปรียญ)  กํากับไวในท่ีนั้น ๆ,  ตอนไหนท่ีขาพเจาเห็นวาคําเฉลยกลับ 
เปนปญหาข้ึนหรือไมตรงกับหลักธรรม  ก็ไดลงบันทึกเชิงหนาและลง 
อักษรยอวา  " ศรี ฯ " ( ศรีวิสุทธิวงศ )  กํากับไวในท่ีนั้น ๆ,  สวน 
บางตอนหรือบางขอท่ีเห็นวาไมสมควรเปนตัวอยาง  ก็ไดตัดทิ้งเสีย 
ทีเดียวบาง  แกรูปใหสมควรบาง. 
        อน่ึง  การท่ีลงเลข  วัน เดือน  ป  ที่สอบกํากับไวทายปญหาและ 
เฉลยน้ัน  ก็เพ่ือจะใหเปนขอสังเกตปญหาและเฉลยที่ไดเปลี่ยนแปลง 
มาโดยลําดับ,  หรือท่ีออกซํ้ากันก็มีเลขกํากับเขาไว  เพ่ือใหทราบวา 
ปญหานั้นไดออกสอบในปไหนบาง,  และบางปเชน  พ.ศ.  ๒๔๕๔-๕- 
๖-๗-๘  ที่ทางการอนุมัติใหแยกสอบตามสํานักตาง ๆ ได จึงปรากฏวา 
มีวันและเดือนที่ตางกัน. 
        ขาพเจาเชื่อวาการประมวลปญหาและเฉลย  พิมพข้ึนดวยวิธีนี้ 
จักอํานวยประโยชนแกนกัเรียนผูตองการดูแนวปญหาและเฉลย,  แก 
ครูผูสั่งสอน,  และแกกรรมการผูจะออกปญหาหรือตรวจประโยคของ 
นักเรียน,  หรือแกผูใครธรรมจะขอดูเพ่ือธรรมปฏบิัติก็ได. 
 
ขาพเจาขอขอบใจพระมหาสนธ์ิ  กิจฺจกาโร  ป. ๕ วัดบวรนิเวศ- 
วิหาร  ผูรวบรวมและเรียบเรียง,  พระมหาชวง  ถาวโร ป. ๓ วัด 
บุปผาราม  กับสามเณรจรัส  น.  ธ.  โท  วัดมกฏุกษัตริยาราม  ผูคัด 
และพระกรรมการกองตําราผูชวยตรวจรับรองหนังสือน้ี. 
        ขาพเจาพรอมดวยพระกรรมการกองตํารา  ขออุทิศน้ําพักน้ําแรง 
ในการจัดทําหนังสือน้ี  บูชาพระคุณทานเจาคุณพระศาสนโศภณ  ( แจม  
จตฺตสลฺโล  ป. เอก )  วัดมกุฏกษัตริยาราม  พระคณาจารยเอกทาง 



รจนาและแปลพระสูตร  กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย  ซึ่งเปน 
แมกองและผูอํานวยการสอบนักธรรมในบัดนี้. 
                                                  พระศรีวิสุทธิวงศ 
                                                   หัวหนากองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑ มิถุนายน ๒๔๘๐  
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                     ปญหาและเฉลยธรรมวิภาค 
                 นกัธรรม และ ธรรมศึกษาชัน้ตรี 
 
                               ขอความท่ัวไป 
 
        ถาม. มผูีกลาวหาวา "พระพุทธศาสนาสอนคนใหสันโดษ ไม 
สอนใหทะเยอทะยานมักได จึงทําใหคนเกียจคราน ไมมักใหญใฝสูง  
เปนเหตุใหบานเมืองไมเจริญ ทําใหเศรษฐกิจตกตํ่า" ดังน้ี เปน 
ความจริงหรือ? ถาไมเปนจริง ทานจงแกใหมีหลัก. 
        ตอบ. พระพุทธศาสนาสอนใหคนสันโดษจริง. สันโดษหมาย 
ความวาใหยินดีแตในทรัพยของตน ถาคนไมมีสันโดษ จักไมอาจ 
งดเวนอนินนาทานได เห็นทรัพยของใครอยากได ก็จะลักแยงชิง 
เอาเปนของตน การลักทรัพยหรือการโจรกรรมท่ีมไีมขาดทุกวันนี้ 
คนไมสันโดษกอข้ึนทั้งน้ัน ถาทุกคนยินดีทรัพยของตนแลว  
การชั่วรายเชนนั้นจักไมเกิด. 
        คนสันโดษจักมีทรัพยเปนของตน ก็ตองหม่ันแสวงหาแตใน 
ทางที่ชอบ คือไมกอความทุกขยากเดือดรอนแกเพ่ือนมนุษยดวยกัน  
เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงบัญญัติ ศีลขอท่ี ๒  คือเวนจากลัก 
ทรัพยของผูอ่ืน สอนใหยินดีแตในทรัพยของตน ไมคิดโกงเอาทรัพย 
ของผูอ่ืน ที่เรียกวาสันโดษ สอนใหแสวงหาทรัพยในทางที่ชอบ  
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เรียกวา สัมมาอาชีวะ สอนใหมีความหม่ันขยันใหมาก ที่เรียก 
วา อุฏฐานสัมปทา สอนใหรูจักปกครองรักษาทรัพย ที่เรียกวา  
อารักขสัมปทา สอนใหรูจักประมาณในการใชทรพัย ที่เรียกวา  
สมชีวิตา ถาทุกคนไดปฏิบัติตามคําสอนครบถวนแลว ความยากจน 
ขนแคนจักไมมีแน จักมีแตความม่ังค่ังสมบูรณ ความคดโกง  
ลักแยง ปลน อันเปนการเบียดเบียนก็จักไมมี บานจักมี 
ความเจริญ เปนเมืองสวรรค. 
        สวนความทะเยอทะยานมักได เปนเหตุใหแสวงหาในทางที่ผิด 
ธรรม และใหผิดสิทธิในทรัพยของผูอ่ืน ทําใหคนเสียศีลธรรม 
เพราะเห็นแกไดจักไมเลือก ความมักใหญใฝสูง เปนเหตุใหแขงดี 
ชิงตัดรอนกันเอง เพราะขาดการรูจักประมาณตน เปนการที่ 
เห็นแกตัวเกินไป ไมเห็นคุณธรรมและประโยชนสวนรวม คนอ่ืน 
จะฉิบหายวายวอดก็ชางมัน ขอใหตนไดเปนพอใจ แทนท่ีจะทําให 
บานเมืองเจริญสมบูรณ พูนสุข เปนเมืองสวรรค ก็จะพลันกลับเปน 
เสื่อมโทรมทุกขยากเสมอเมืองนรก เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนา 
จึงสอนใหคนใหละความทะเยอทะยานมักได และไมใหมักใหญใฝสูง  
แตใหสันโดษและใหรูจักประมาณตน เปนการตัดตนเหตุแหงความเส่ือม 
ของบานเมืองตางหาก. 
                                                                        ๑๒/๙/๗๘   
        ถ. บุคคลผูมีศิลปวิทยา แตไรศีลธรรม กับบุคคลผูบริบูรณ 
ดวยศีลธรรม แตไรศิลปวิทยา ใน ๒ คนน้ี ทานเห็นวาคนไหนดี  
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กวาเพราะเหตุไร ? 
        ต.  เห็นวาบุคคลท่ีบริบูรณดวยศีลธรรม แตไรศิลปวิทยาดีกวา  
เพราะบุคคลผูนี้เปนผูไมกอเวรแกใครๆ อยูที่ไหนที่นั่นยอม 
มีความสงบ ปราศจากความเบียดเบียนลางผลาญกัน ฝายผูที่มี 
ศิลปวิทยาแตไรศีลธรรม เปนผูไมนาไววางใจดวยประการทั้งปวง 
เพราะอาจใชศิลปวิทยาของตนในทางท่ีผิดศีลธรรม นําความเสียหาย 
เดือดรอนมาใหแกชุมชนที่อยูรวมกับตนได การเอารัดเอาเปรียบ 
กัน ความเบียดเบียนลางผลาญกัน ทีม่ีอยูเปนอยูทุกวันนี้ ยอมเกิด 
แตคนไรศีลธรรมเทาน้ัน เพราะฉะนั้น ศีลธรรมจึงเปนสิ่งจําเปน 
อยางยิ่งสําหรับโลก. 
                                                                      ๑๒/๙/๗๘ 
 
                                         หมวด ๒ 
        ถ.  จงอธิบายใหเห็นวา ธรรมมีอุปการะมากน้ัน มีอุปการะ 
มากอยางไร ? 
        ต.  มีอุปการะมากอยางนี้ สติ ความระลึกได สัมปชัญญะ ความ 
รูตัว ทั้ง ๒ นีม้ีอยูเสมอๆแลว จะทําอะไรก็ไมพลาด เชน  
การเขียนหนังสือ ในชั้นตนตองคิดกอนวา เราจะเขียนหนังสือและ 
เขียนเรื่องอะไร เมื่อเขียนไปก็ใชความใครครวญวา ที่เขียนไปจักถูก 
หรือผิด คอยนึกคอยคิดเชนนี้ใหกํากับไป การเขียนหนังสือก็จะไม 
ผิดพลาด แมกิจการงานอ่ืนๆ  ก็เชนเดียวกัน ถาบกพรองดวย 
ธรรมทั้ง ๒ อยางนี้ แมกิจการงานจะสําเร็จ ก็สําเร็จโดยไมเรียบรอย   
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ฉะน้ันทานจึงกลาววา ธรรมทั้ง ๒ อยางนี้มีอุปการะมากในกิจการงาน 
ทั้งปวง เปรียบเสมือนมารดาบิดามีอุปการะแกบุตรธิดาฉันนั้น. 
                                                               ส.  ป. 
        ถ.  มารดาบิดาทานกลาววา เปนผูอุปการะแกบุตรธิดามาก  
ไมมีใครจักเทียมถึง แตไฉน ในธรรมวิภาค ทานจึงกลาววา สติ 
สัมปชัญญะ เปนธรรมมีอุปการะมาก ? 
        ต.  มารดาบิดาเปนผูอุปถัมถบํารงุเลี้ยง และคอยปองกันบําบัด 
ภัยอันตรายตางๆ คอยดูแลแนะนําพร่ําสอนใหรูจักผิดชอบชั่วดีเปนตน  
เพ่ือใหบุตรธิดาระวังและเวนจากส่ิงที่ผิด ทําแตในทางที่ถูกมีคุณประ- 
โยชน นับวาเปนกัลยาณมิตรในครอบครัวอยางสําคัญ ทานจึงวาเปน 
ผูมีอุปการะแกบุตรธิดามาก แตที่มารดาบิดาจะทําหนาท่ีเชนน้ันไดดี 
หรือบุตรธิดาจะปฏิบัติตามคําแนะนําพร่ําสอนไดบริบูรณ ก็ตองอาศัยสติ 
และสัมปชัญญะเปนเครื่องแนะนําตักเตือนอีกชั้นหน่ึง บรรดาหนาท่ี 
กิจการทุกอยาง ทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งจัดวาเปนประโยชนใน 
ปจจุบัน-อนาคต. ตลอดจนชั้นสูงสุด ลวนตองมีสติสัมปชัญญะเปน 
อุปการะทั้งนั้น ฉะน้ันธรรม ๒ ประการ คือ สติ สัมปชัญญะ จึงม 
 ีอุปการะมากทั้งแกผูปฏิบัติ ทั้งแกธรรมทีจะพึงปฏิบัติทุกประเภท. 
                                                                          ส.  ป. 
        ถ.  บางพวกพูดวา คนน้ันๆสติปญญาของเขาดี เขาเลาเรียน 
จึงทรงจําได บางพวกเถียงวา การท่ีเขาเลาเรียนทรงจําได 
เขาใจไดดีนั้น  เปนเพราะเขามีสติสัมปชัญญะดี ถอยคําท้ัง ๒ นี้   
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อยางไหนจะถูกเพราะเหตุไร ? 
        ต.  คําทั้ง ๒ นั้น ถูกดวยกันทั้งหมด แตคําวาสติปญญาน้ัน 
ถูกโดยปริยาย. เพราะสติกับสัมปชัญญะ หรือ สติกับปญญา โดย 
อรรถเปนอันเดียวกัน สัมปชัญญะเปนปญญาทางออม ฉะน้ัน 
จึงวาคําน้ันไมผิดทั้ง ๒.     
                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  สติกับสัมปชัญญะ จะควรใชในเวลาไหน เมื่อใชถูกตอง 
ตามเวลาแลวใหผลดีอยางไร ? 
        ต.  สติความระลึกได ควรใชในเวลากอนแตจะทําจะพูดจะคิด  
สวนสัมปชัญญะความรูตัว ควรใชในเวลากําลังพูดและคิดอยู ธรรม  
๒ ประการนี้ ถาใชใหถูกตองตามเวลาแลวยอมใหผลดี. คือสติเปน 
ธรรมกับความพลั้งเผลอ ทําอะไรมักไมพลาดพลั้ง ดังทําอะไรทาง 
กายมีเดินเปนตน หรือพูดหรือคิดอะไรๆมักไมพลั้งพลาด สวนสัมป- 
ชัญญะน้ัน เปนหนาที่รูสึกตัวอยูเสมอ ขณะจะทําหรือจะพูด หรือจะคิด 
ก็รูสึกอยู ทําและพูดและคิดยอมไมผิดไปดวย สติกับสัมปชัญญะ เมื่อ 
ประกอบใหถูกตองตามเวลาแลว ยอมใหผลดีดังพรรณามานี้ 
                                                                      ๑๖/๑๑/๕๗ 
        ถ.  คนบางคนทําอะไรไมมีพลั้งพลาด บางคนทําอะไรมักมี 
พลั้งพลาด นี้ตางกันเพราะอะไร ? 
        ต.  ตางกันเพราะคนท่ีทําอะไรไมพลั้งพลาด มีธรรมมีอุปการะ 
มาก ๒ อยาง คือ สติความระลึกได สมัปชัญญะความรูตัว คนท่ี  
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ทําอะไรมักพลั้งพลาด เพราะขาดธรรมมีอุปการะมาก ๒ อยางนั้น. 
                                                         ๑๔/๑๑/๒๔๖๒ 
        ถ.  ตามธรรมดาของบุคคลท่ีดี เมื่อใครมีอุปการะแกตนแลว  
ก็เปนผูรูคุณของผูนั้น และตอบแทนตามโอกาสท่ีจะทําได สติและ 
สัมปชัญญะ ทานกลาวาเปนธรรมท่ีมอุีปการะมาก เมื่อเชนนั้น 
เราจึงพึงตอบแทนคุณธรรม ๒ อยางนั้นโดยอาการอยางไร ? 
        ต. เราจึงพึงตอบแทนคุณธรรม ๒ อยางนั้น โดยอาการคือ  
ประกอบใหมีข้ึนในตน เชนในเวลาจะทํา จะพูด จะคิด ก็ไมปลอย 
ปละสติสัมปชัญญะ ใชสติสัมปชัญญะเปนเครื่องควบคุมรักษา ให 
เปนประดุจพ่ีเลี้ยงนางนม ผูที่คอยดูแลระวังรักษาดูแลทารก อนึ่ง ไมพึง 
นําธรรม ๒ ประการนั้นไปใชในทางท่ีผิด ควรใชควบคุมจิตใหต้ัง 
มั่น เมื่อกระทําไดอยางนี้แล จึงจะชื่อวาเปนผูรูคุณธรรม ๒ อยาง 
นั้นแลว และตอบแทน. 
                                                                            ๒๔๖๙ - ๗๐ 
        ถ.  ธรรมอะไรทานจัดวามีอุปการะมาก และธรรมอ่ืนๆ  นอก 
จากน้ีไมมีอุปการะมากดอกหรือ ทานจึงไมจัดเปนธรรมมีอุปการะมาก 
ดวย ? 
        ต.  สติสัมปชัญญะ ทานจัดเปนธรรมมีอุปการะมาก ธรรม 
เหลาอ่ืนที่นอกนี้ มีอุปการะเหมือนกัน แตไมสําคัญเหมือนธรรม ๒  
ขอท่ีกลาวมาน้ี เพราะธรรมเหลาอ่ืน เชนหิริโอตตัปปะ ที่มีชื่อวา 
เปนโลกบาล มีอุปการะในการบริหารโลก อิทธิบาท มีอุปการะ  
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สนับสนุนใหสําเร็จผลตามประสงค ปญญาเปนอริยทรัพย เปนตนก็จริง  
แตธรรมเหลาน้ีเกิดมีข้ึน เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะ ถาสติสัมปชัญญะ 
ไมมี ธรรมเหลาอ่ืนก็มีไมได สติสัมปชัญญะ เปนอุปการะแกธรรม 
เหลาอ่ืน ทานจึงยกข้ึนแสดงวา เปนธรรมมีอุปการะมาก. 
                                                                         ๒๔๗๐ 
        ถ.  บุคคลท่ีจะระลึกถึงกิจกรรมน้ันได เพราะรูตัว หรือวา 
รูตัวเพราะระลึกไดจงอธิบาย ?  
        ต.  รูตัวเพราะระลึกได. เชนเราจะเขียนตัว ก. นั้น กอนท่ีเรา 
จะเขียน จําเราตองจะระลึกถึงวาตัว ก. นั้น มีรูปรางลักษณะเปน 
อยางไรแลว จึงจะเขียนลงไปได ถาระลึกไมไดวาตัว ก. ลักษณะ 
อยางไรแลว ก็เปนการแนแทที่จะเขียนไมได การระลึกไดอยางนี้ 
เปนลักษณะของสติ สวนความรูวาตัว ก. นั้นเราเขียนแลวและ 
ถูกตองดวย นี้เปนลัษณะของสติสัมปชัญญะ. เมื่อกลาวโดยยอ สติ 
ไดแกอาการที่ระลึกแลวทําเปนตน สัมปชัญญะ ไดแกอาการท่ีเขา 
มารับรองวา การน้ันทําแลวและถูกตอง สติเปนธรรมเกิดกอนดังน้ี  
จึงกลาววา รูตัวเพราะระลึกได ถามีคําคัดคานวา การท่ีจะเขียน 
ตัว ก. ถูกไดนั้น เพราะรูตัววาตัว ก. มีรูปรางอยางไรเสียกอน ถา 
มิฉะน้ันก็เขียนตัว ก. มถิกู ขอน้ีเปนความจริง แตขอใหพึงเขาใจ 
วา การท่ีรูวาตัว ก. มรีูปรางอยางนั้น ไมใชเปนตัวสัมปชัญญะ 
เปนตัวปญหาตางหาก. 
                                                                                   ๒๔๖๙  
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        ถ.  คนผูไดศึกษาอบรมแลว จะทําส่ิงใดท้ังท่ีดีทั้งที่ชั่วมัก 
มีธรรมอันเปนดุจสหายคูชีวิตมาคอยกระซิบใจ แนะนํา ตักเตือน  
หรือหามปรามชี้ถูกชี้ผิด คลายกับมีคนมาคอยกระซิบที่หู ธรรมที 
 เปนดุจสหายคูชีวิตนี้ ไดแกธรรมอะไรในธรรมวิภาค ? 
        ต.  ไดแกสติ คือ ความระลึกได หรือนึกได หรอืความนึก 
เฉลียว หรือสัมปชัญญะ ความรูตัว หรือ ความรูสึกผิดและชอบ. 
                                                                            ๒๔๗๗ 
        ถ.  จงแสดงใหเห็นวา หิริกับโอตัปปะเปนธรรมคุมครองโลก 
ไดอยางไร ? 
        ต.  คําวา โลกในที่นี ้ทานหมายเอาหมูสัตวอันตางดวยมนุษย 
และดิรัจฉาน ในหมูสัตวเหลาน้ี ถาอยูกันไปดวยความสงบไมเบียด 
เบียนกันและกันแลว โลกคือหมูสัตวก็ยอมจะมีแตความเจริญงอกงาม 
ยิ่งข้ึน ถาตางไมมีหิริโอตัปปะดวยกันโดยสวนมาก แตนั้นก็จะ 
ต้ังหนาเบียดเบียนกัน ไมทําใหไดรับความสุขเลย หนักเขาก็ตอง 
แตกแยกกันไมกลมเกลียวกัน แมในปจจุบันนี้ ที่ไดเปนไปอยูโดย 
สงบก็เพราะตางคนตางยังมีหิริโอตัปปะกันอยูบาง มิฉะน้ันคงจักไม 
ต้ังอยูในสวัสดิภาพไดเชนนี้ นี้จึงวาหิริโอตัปปะเปนธรรมคุมครอง 
โลกได.๑ 

                                                                              ๙/๑๒/๕๓ 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส.ป.  
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        ถ.  หิรกิับโอตัปปะตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกันดังน้ี  หิร ิแปลวา ความละอาย หมายถึงความ 
ละอายแกใจของตนเอง ในขณะท่ีตนจะประพฤติชั่ว  โอตัปปะ แปลวา  
ความเกรงกลัว หมายถึง ความเกรงกลัวตอผลของความชั่ว ที่ตนจะได 
รับในขณะท่ีทําความชั่วลงไปดวยตนเอง.๒   @ 
                                                                                       ๒๕/๗/๕๔ 
        ถ.  หิรกิับโอตัปปะ สองอยางนั้นมีในคนใด ทาํใหคนน้ัน 
เปนผูเชนไร ? 
        ต.  ทําใหคนนั้นเปนผูดี มีอัธยาศัยเรียบรอย โอบออมอารี มี 
เมตตากรุณาตอผูอ่ืน ไมเบียดเบียนใครใหไดรับความเดือดรอน.๒ 

                                                                                        ๒๕/๗/๕๔ 
        ถ. หิริและโอตัปปะ เปนธรรมคุมครองโลกอยางไร ? จง 
แสดงพอใหเห็นได   
        ต. เปนธรรมคุมครองโลกดังน้ี คือ โลกนี ้ถาขาดธรรม ๒  
ประการคือ หิริและโอตัปปะเสียแลวตางคนก็ตางจะเบียดเบียน 
ซึ่งกันและกัน โดยใชอุบายและอํานาจขมเหงเอาดวยพลการ กจ็ะ 
เกิดสัมปหารฆาฟนกันและกัน ตางคนตางไวใจกันไมไดในที่ทุก 
สถาน เมือเปนเชนนี้ก็ยอมจะควบคุมกันใหเปนหมวดหมูเพ่ือบํารุง 
ความสุขของกันและกันดังอยางทุกวันน้ีไมไดอยูเอง ลงสุดทายก็จะ 
เหลือแตแผนดินเปลา นี้หาเปนเชนนั้นไม ก็เพราะอาศัยหิริและ 
 
๑-๒. เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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โอตัปปะคุมครอง. 
                                                                        ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ. หิริและโอตัปปะมีคุณอยางไร ? 
        ต.  มีคุณหลายสถาน ต้ังแตใหเวนจากทุจริต ประกอบ 
สุจริต มีเมตตาอารีตอกัน ตางวางใจในทรัพยสมบัติและชีวิตของกัน 
และกันลงได ใหควบคุมกันอยูโดยความเปนหมวดหมู ยอมมีความ 
สุข ใหมีความเกลียดชังตอบาปทุจริต สะดุงกลัวตอผลแหงอกุศลธรรม 
ไมกลาทําความชั่วทางกายวาจาและใจ. ถาคนเราไมมีหิริและโอตัปปะ 
แลว ตางจะเบียดเบียนกันและกัน ไวใจกันไมไดในที่ทุกสถาน  อยู 
ไมเปนสุข นี้หาเปนเชนนั้นไม เพราะมีหิริและโอตัปปะคุมครองอยู 
โลกจึงต้ังอยูเปนปกแผนแนนหนา ไดรับความสุขสําราญท่ัวกัน. 
                                                                            ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  จงเลือกธรรมในธรรมวิภาคมาสักขอหนึ่ง แลวแสดงใหเห็น 
วายอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่ว ? 
        ต. หิริโอตัปปะ เปนธรรมอยางหน่ึงซ่ึงรักษาผูปฏิบัติไมให 
ตกไปในที่ชั่ว เพราะคุณธรรมคูนี้ มีอยูในใจของผูใดแลว กช็ักนํา 
ใจของผูนั้น ใหละอายและเกรงกลัวตอความประพฤติชั่ว ปองกันไม 
ใหทําความชั่วท้ังในท่ีแจงและในท่ีลับ เปนดังน้ี ผูนั้นก็ไมตกไปในที 
 ชั่วดวยอํานาจคุณธรรมนั้นคุมครองปกปองไว. 
                                                                             ๑๕/๑๑/๕๗ 
        ถ.  โลกคือ หมูมนุษยที่ควบคุมกันอยูเปนปกแผนแนนหนา  สืบ  
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เนื่องมาจนบัดนี้ มีธรรมอะไรเปนเครื่องรักษา ?  จงพรรณนาให 
เห็นจริง. 
        ต.  มีหริิและโอตัปปะเปนเครื่องรักษา คือเปนเครื่องเหน่ียว 
รั้งหามปรามไมใหกลาทําความชั่วลงได แมเปนโอกาสที่เชื่อวา ไม 
มีผูรูเห็นไดยินหรือนึกสงสัยเลย แตเมื่อเขาใจวาการที่จะทําเปนความ 
ชั่วแลว กร็ูสกึละอายหวาดหว่ันในใจไมอาจทําหากนึกจะทําบาง 
ก็อาจจะยับยั้งไวได เพราะนับถือหิริและโอตัปปะเปนใหญ และมนุษย 
โดยมากยังสมัครที่จะทําความดี มีเบียดเบียนกันบางเพียงเล็กนอยหรือ 
ชั่วคราวท่ีจะพอรับได โลกจึงมีความสงบเปนพ้ืน และตั้งอยูยั่งยืนสืบมา. 
                                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  โลกที่จะต้ังถาวรอยูได เพราะใครเปนผูคุมครอง ? และ 
คําท่ีเรียกวา "โลก" นั้น  หมายเอาอะไร ? ทวีปหลายๆ  ทวีป 
รวมกันถูกไหม ? 
        ต.  เพราะธรรม ๒ ประการ คือ หิริ ความละอายแกใจ โอต- 
ตัปปะ ความเกรงกลัว เปนผูคุมครอง.  "โลก" หมายเอาหมูสัตว 
ที่อาศัยแผนดินทั้งหมด  ไมไดหมายเอาหลายๆ ทวีปรวมกัน. 
                                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  บรรพชิตท่ีไมมีความเคารพตอธรรมวินัย หนาดาน ไมมี 
ยางอายไมมีกลัวอะไร ทาํชั่วตางๆ ตอหนาคนก็ได ดังน้ี จะชื่อวา 
เปนผูขาดคุณธรรมขอไหนบาง ?  และควรจัดวาเปนบรรพชิตอะไร ?  
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        ต.  ขาดคารวธรรม   และหิริโอตัปปะ   จัดเปนบรรพชิต 
อลัชชลีามกรกพระศาสนา. 
                                                                  ๒๓/๙/๗๗ 
        ถ.  กฎหมายของบานเมืองเปนเครื่องปกครองคนได แตไม 
สนิทเทาศาสนาอันรักษานํ้าใจคน ก็ในพระพุทธศาสนายกธรรมอะไร 
วารักษาน้ําใจคนเปนอยางดี  ? 
        ต.  หริิ  โอตัปปะ. 
                                                                     ๒๓/๙/๗๗ 
        ถ.  ขันติโสรัจจะ เปนธรรมทําให  จัดเขาในไตรสิกจําพวกไหน  ? 
        ต.  จัดเขาสมาธิสิกขา.๑ 

                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  ขันติกับโสรัจจะ ตางกันอยางไร ? และควรจะประกอบธรรม 
ทั้ง ๒ นั้นขณะไหน จึงจะจัดวาธรรมทําใหงามได ? 
        ต.  ขันติความอดทน โสรัจจะความเสง่ียม ตางกันอยางนี้  
ธรรม ๒ ประการนี้ ควรประกอบในเวลาตางกัน คือ ขันติ  ความ 
อดทนน้ัน ควรประกอบในเวลาที่ประสบกับอารมณอันไมเปนท่ีชอบ 
ใจ สวนโสรจัจะน้ัน ควรประกอบในเวลาที่จะตองอดทน คือแสดง 
กิริยาอันแชมชื่น  ไมแสดงกิริยาเสียอกเสียใจหรือโกรธเคืองใหปรากฏ  
แสดงอาการสมํ่าเสมออยูดังนั้น ธรรม ๒ ประการ คือขันติกับโสรัจจะ 
นี้ ถาใครปฏบิัติใหสมบูรณแลว อาจยังผูนั้นใหงามในพระศาสนาได 
 
๑.  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  จิตตสิกขา.  
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ดังพรรณามาฉะน้ี. 
                                                                     ๑๖/๑๑/๕๒ 
        ถ.  ขันติโสรัจจะ เปนธรรมทําใหงาม  ไมควรคานไมใชหรือ 
ถาเชนนั้น  เมื่อผูปกครองลงโทษในเวลาที่ทานทําผิด ทานคงนึกวา 
ไฉนทานผูปกครองจึงไมใชขันติโสรจัจะละซิ ? 
        ต. ขันติโสรัจจะ  เปนธรรมทําใหงามจริงในเม่ือใชถูก 
ฐานะ ถาใชผิดฐานะ ยอมเปนเหตุใหเสียหายได เชน ผูปกครองหมูคณะ  
ถาบริษัทของตนเกิดกําเริบ จะใชขันติโสรัจจะในเวลาเชนนั้น ยอม 
ไมเหมาะ เปนเหตุใหบริษัทละเลิง ยอมตองกําราบเพื่อใหสงบ ถา 
ใชในเวลาท่ีประสบเหตุอันควรอดทน ไมแสดงกิริยาเสียอกเสียใจ 
หรือแคนเคืองใหปรากฏ นั่นแลเปนธรรมทําใหงามจริง. 
                                                                     ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  มีโบราณภาษิตวา ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง ดังน้ี  
เปนภาษิตท่ีคานไมได. สวนทางศาสนานิยมวา อะไรท่ีทําบุคคลให 
งาม ? และเขากันไดไหมกับภาษิตในอยางขางตน ? จงอธิบาย. 
        ต.  ทางศาสนานิยมวา ขันติ ความอดทน ๑ โสรัจจะ ความ 
เสง่ียม ๑ ทําใหบุคคลงาม. เขากันได อธิบายวา ไก ถาหากไมมี 
ขนเปนเครื่องประดับตบแตง ก็ลุนๆ ไมสะอาดตา ไมเปนสัตวที่ 
นาดูฉันใด คนท่ีปราศจากเครื่องตกแตงท้ังภายนอกและภายใน กลาว 
คือท้ังทางกายและใจ ก็ไมนาดู ไมนาชม และเปนผูไมงามฉันน้ัน   
คําวา "แตง" แมคนโดยมากมักจะหมายเอาแตเพียงการตกแตง  
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ประดับกายเทาน้ันก็จริง  เมื่อกายอันเปนแตสวนภายนอก ซึ่ง 
ยังไมสําคัญเทาไรนัก   มาขาดเครื่องประดับบางจะนาเกลียดสักเพียงไร  
ทานจึงสอนใหใชธรรม ๒ ประการนั้น เปนเครื่องอลังการสําหรับตก 
แตง ใจของบุคคลผูตกแตงดวยธรรม ๒ ประการน้ัน จึงจะเรียก 
วางามดังความในโบราณภาษิตนั้น. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  จงชีตั้วอยางบุคคลท่ีเชื่อวา เปนบุรพการี และกตัญูกตเวที.  
อยาตอบเทาความในหนังสือ. 
        ต.  มารดาบิดาเปนบุรพการีของบุตรธิดา เพราะทําอุปการะให 
แกบุตรธิดากอนกวาคนอ่ืน บุตรธิดารูอุปการคุณ แลวทําปฏิการะแก 
มารดาบิดามีการเลี้ยงดูทานเปนตน  ชือ่วา กตัญูกตเวที, ครู 
อาจารยเปนบุรพการีของศิษย เพราะไดทําการส่ังสอนศิษยใหไดรับ 
ความรูศิลปวิทยา ศิษยรูอุปการคุณแลวทําตอบมีการปฏิบัติตามคํา 
สอนเปนตน  ชื่อวา กตัญูกตเวที, พระมหากษัตริยเปนบุรพการี 
ของพลเมือง เพราะคอยดูแลปกปกรักษาใหพลเมืองไดรับความสุข  
พลเมืองรูอุปการคุณแลวทําตอบ มีประพฤติตนใหต้ังอยูในพระราช- 
กําหนดกฎหมายเปนตน ชื่อวา กตัญูกตเวที, พระสัมมาสัมพุทธเจา 
เปนบุรพการีของพระสาวก เพราะทรงสอนใหสาวกไดดํารงอยูในคุณ 
ซึ่งผูอ่ืนไมอาจทําใหได สาวกรูอุปการะแลวทําตอบแทน มีปฏบิัติตาม 
พระพุทธโอวาทเปนตน ชื่อวา กตัญูกตเวที.๑ 

                                                                      ๑๕/๗/๕๔ 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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        ถ. การทําอุปการะกอน เปนหนาท่ีของใคร ? จงชี้ตัวอยาง 
ถาไดทําแลว ใหผูไดชื่อวาอยางไร ? 
        ต.  การทําอุปการะกอน ในการเลีย้งดู เปนหนาที่ของมารดา 
บิดา     ในการอบรมใหมคีวามรูทางศิลปวิทยา เปนหนาที่ของครู 
อาจารย ในการปกปกรักษาใหไดความสุข เปนหนาที่ของพระ 
มหากษัตริย ในการใหต้ังอยูในคุณชั้นสูง เปนหนาท่ีของพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา. ทานเหลาน้ี ถาไดทําแลว ชื่อวาบุรพการี. 
                                                                     ๑๑/๑๑/๕๕ 
        ถ.  บุคคลทําเชนไร จึงไดชื่อวาบุรพการีบาง ไดชื่อวากตัญู- 
ตเวทีบาง ? จงแสดงตัวอยางประกอบกับอธิบาย. 
        ต.  บุคคลผูทําอุปการะแกเขากอน ไดชื่อวาบุรพการี. บุคคล 
ผูคิดถึงอุปการะของทานและทําตอบแทนทาน ไดชื่อวากตัญูกตเวที.  
ในทางครอบครัว พอแมไดทําอุปการะคือเลี้ยงดูและทํานุบํารุงเลี้ยงลูกมา 
กอน   จึงไดชื่อวาเปนบุรพการีของลูก   ฝายลูกผูไดรับอุปการะเชน 
นั้นแลวไมลมืเสีย เอาธุระพอแม ไดชื่อวา กตัญูกตเวที. ในทาง 
ศึกษา อาจารยเปนผูฝกสอนและปกครองมากอน จึงไดชื่อวาเปน 
บุรพการีของศิษย ฝายศิษยผูมั่นคงอยูในความนับถืออาจารย และ 
ไดเอาธุระทาน ไดชื่อวากตัญูกตเวที. ในทางปกครอง พระเจา 
แผนดินทรงปกครองใหอยูเย็นเปนสุขปราศจากทุกขภัย จึงจัดเปน 
บุรพการีของราษฎร ฝายราษฏรระลึกถงึพระเดชพระคุณแลวทําตน 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส.ป.  
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ใหเปนประโยขนแกแผนดิน จัดวาเปนกตัญูกตเวที. ในทางศาสนา 
พระศาสดาทรงประกาศพระศาสนาข้ึนกอน สั่งสอนใหมหาชนไดบรรล ุ
ประโยชนโลกียบาง โลกุตระบาง จัดเปนบุรพการีของพระพุทธบริษัท 
ฝายพุทธบริษัทระลึกถึงพระคุณของทาน และชวยกันบํารุงพระศาสนา 
ของทาน จัดเปนกตัญูกตเวที. 
                                                                     ๑๑/๑๒/๕๗ 
        ถ. การปฏิการะตอบแทนคุณทาน เปนหนาที่ของใคร ?  
จงชี้แสดงความจําเปนใหเห็นวาเปนกรณียะของเขา. 
        ต.  เปนหนาท่ีของชนผูไดรับอุปการะจากทาน. ตัวอยาง เชน  
บุตรธิดาตองทําปจจุปการะแกมารดาบิดา ศิษยตองทําแกครูบาอาจารย  
พลเมืองตองทําแกพระเจาแผนดิน พุทธบริษัทตองทําแกสมเด็จพระ 
บรมศาสดา. คนเราแรกเกิดมายังเลี้ยงตัวเองไมได ตองพ่ึงมารดาบิดา 
เลี้ยงดูกอน เข่ืองข้ึนหนอย ตองพ่ึงครูบาอาจารยเลาเรียนเขียนอาน 
และอ่ืนๆ และยังตองพึ่งพระเจาแผนดินปกครองใหอยูเย็นเปนสุข  
ไดรับความเจริญมีประการตางๆ ทั้งยังตองพึ่งพระศาสดา ปกครอง 
น้ําใจใหนิยมแตในทางที่ชอบใหประพฤติดี จึงอาจรักษาตัวรอดจาก 
บาปกรรม ทัง้ในปจจุบันและภายหนา เพราะฉะนั้น จึงเปนกรณียะ 
ของเขาแตละอยาง ที่ตองตอบแทนอุปการะของทาน.  
                                                                     ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ. ทานเรียกคนเชนไร วาเปนหน้ีทานอยู ?  เมื่อไดเปลื้อง 
หน้ีแลว ควรเรียกชื่อวาอยางไร ?  
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        ต. ทานเรียกชนผูไดรับอุปการะจากทานแลว  วาเปนหน้ีบุญ 
หน้ีคุณของทานอยู. เชนลูกเปนหน้ีมารดาบิดา   ศิษยเปนหน้ีครูบา- 
อาจารย ประชาราษฎรเปนหน้ีสมเด็จพระเจาแผนดิน พุทธบรษัิท 
เปนหน้ีพระพุทธเจา. เมื่อเปนหน้ีบุญคุณทานอยูเชนนี้ สมควรท่ีจะ 
ทําปฏิการตอบแทนคุณทาน จึงจะเปล้ืองหน้ีเสียได เมื่อทําไดแลว  
ควรเรียกชื่อวากตัญูกตเวที. 
                                                                     ๙/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ใครเปนผูทําอุปการะกอน ใครตองตอบแทนอุปการะนั้น ?  
จงแสดงโดยประเภทแหงบุคลนั้นๆ. 
        ต.  มารดาบิดา อุปชฌายะอาจารย พระมหากษัตริย พระ 
ศาสดา หรือทานผูซึ่งเขาไปต้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  
ประกอบดวยเมตตากอน.  เหลาน้ีชื่อวาผูทําอุปการะกอน.  บุตรธิดา 
สัทธิวิหาริกอันเตวาสิก ราษฎร พระสาวก หรือผูอุปการะซึ่งทาน 
ทําดวยกายวาจาใจไวเหลาน้ัน  ชื่อวาเปนผูตอบแทนอุปการะนั้น ๆ โดย 
ฐานอันสมควร อันจะใหไดนามวากตัญูกตเวที. 
                                                                     ๑๑/๑๑/๕๙ 
        ถ.  เพราะอรรถวาอยางไร  บุรพการีและกตัญูกตเวทีบุคคล  
จึงชื่อวาหาไดยาก  ? 
        ต.  เพราะอรรถวายากนักที่จะใหพรอมกันเขาได. 
                                                                     ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ประชุมผูอยูเปนหมวดหมู  จําเปนอยูเองท่ีจะตองมีการ  
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เลี้ยงชีพเนื่องถึงกัน  เชนตางยอมซ้ือขายแลกเปลี่ยนกันเปนตน.  เมื่อ 
เปนเชนนี้ ผูขายจะเชื่อวาบุรพการีของผูซื้อ ๆ ชื่อวากตัญูกตเวทีแก 
ผูขายไดหรือไม ?  เหตุไรจึงวาเชนนั้น ? 
        ต.  ตางไมไดชื่อวาเปนบุรพการี และกตัญูกตเวทีของกันและกัน 
ได เพราะเปนการแลกเปลี่ยนกัน ไมไดทําดวยเมตตาจิต.  อัน 
บุคคลจะชื่อวาเปนบุรพการีของเขาได ก็เพราะทําดวยไมคิดราคาตอบ 
แทน  ทําไปดวยเมตตาจิต หวังความสุขความเจริญใหแกเขา.  สวนผู 
จะชื่อวากตัญูกตเวทีนั้น ก็ตองทําดวยมีแกใจ ทําดวยระลึกถงึ 
อุปการะของทานผูมีคุณ ไมทําดวยจําเปนหรือถูกบงัคับเหมือนอยางซื้อ 
ของเขาแลวจําเปนตองใหทรัพยเขาฉะน้ัน. 
                                                                     ๑๕/๗/๖๑ 
        ถ.  บุคคลอกตัญูกตเวที  คือคนเชนไร  ?  จงแสดงใหเห็น 
เปนตัวอยางของผูรักถูก. 
        ต.  คือบุคคลผูรูสึกไมอุปการคุณของทานผูมีพระคุณ และไม 
ตอบอุปการะทาน.  เชนตนเม่ือบิดามารดาอุปถัมภบํารุงมาดวยความ 
เหน่ือยยากและส้ินเปลือง แลวไมรูสึกบุญคุณของทาน และเม่ือ 
สามารถ ไมปฏิการะตอบ ไมเลี้ยงดูทาน เปนตน  ชื่อวาเปนลูกหนี้ 
ของทาน  แลวไมคิดเปลืองหนี้ เหมือนอยางบุคคลผูหยิบยืมกูทรพัย 
ของผูอ่ืนมาแลวตระบัดเสีย๑ ฉะน้ัน บุคคลเห็นปานนี้ ชื่อวาอกตัญู- 
 
๑.  ยืมของผูอ่ืนมาแลว  ไมสงคืนกลับเอาเสียเปนอาการของตระบัด  ตามอธิบายใน เบญจศีล 
เบญจธรรม  แตคําวา ตระบัดในวินยัมุขหมายถึงอาการท่ีลอกลักนําของท่ีจักตองเสียคาภาษี  ผาน 
ดานภาษีเขามา. ส. ป.  
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อกตเวที. 
                                                                     ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ. สาธุชนคือคนดี  กับอสาธุชนคือคนไมดี  มีอะไรเปนนิมิต 
เครื่องหมายใหรูได ?  จงชี้แจงใหเห็นจริง. 
        ต. กตัญูกตเวที๑  คอความเปนคนกตัญูกตเวที เปนเครื่อง 
หมายใหรูไดวาเปนคนดี.  ความเปนคนไมรูอุปการะที่ทานทําแกตน 
แลวตอบแทน เปนเครื่องหมายใหรูวาเปนคนไมดี. อันอุปการะที่ 
บุรพการีชนทําแลว ยอมเปนการที่ทําไดยาก เพราะตองพราประโยชน 
สวนทาน เชนตองใชทรัพย กําลังกาย กําลังความคิดเปนตน ทํา 
ดวยความหวังดีแกผูรับ เมื่อเปนเชนนี้ ถาตางวาผูไดรับอุปการะจาก 
ทาน เปนคนลบหลูบุญคุณ ไมคิดทดแทนทานดวยวิธีอยางใดอยาง 
หน่ึง ชื่อวาเปนคนไมดี.  ถาคิดสนองคุณตามสามารถในโอกาสท่ีควร 
ชื่อวาเปนคนดี. 
                                                                     ๒๔๖๕ 
        ถ. ชนผูอยูในชุมชนหน่ึงๆ จําเปนตองอาศัยซึ่งกันและกัน 
ไมมากก็นอย เชนคนท่ีบริบูรณดวยโภคทรัพย ยอมใหผูอ่ืนกูยืมทรัพย 
ของตน เพ่ือหวังผลคือดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน สวนผูขัดสน 
ดวยโภคทรัพยก็กูยืมทรพัยเขา เพ่ือไดทรัพยนั้นมาเปนกําลัง เมื่อ 
เปนเชนนี้ ผูเปนเจาหนี้จะชื่อวาเปนบุรพการีของลูกหนี้ๆจะชื่อวาเปน 
กตัญูกตเวทีของเจาหน้ีหรือไม  ? 
 
๑.  กตัญูกตเวทิตา.  
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        ต. ยอมไมชื่อวาเปนบุรพการี และกตัญูกตเวทีของกันและกัน 
เพราะไมไดทําถูกตองตามหนาท่ีทั้งสองฝาย การกระทําน้ีนับวาเปน 
พาณิชยการอยางหน่ึงซ่ึงแลกประโยชนกัน อันผูที่ไดชื่อวาเปนบุรพ- 
การีของเขาได ก็เพราะทําโดยไมหวังผลประโยชนตอบแทน ทําโดย 
มุงเฉลี่ยความสุขใหผูอ่ืน สวนผูที่ไดชื่อวาเปนกตัญูกตเวทีนั้น ก ็
ตองทําโดยรูสึกวาทานเปนผูมีอุปการะแกตนแลว และทําปฏิการะตอบ 
ไมทําเพราะเหตุความจําเปน เชนกูหน้ียืมสินแลว จําเปนตองเสีย 
ดอกเบ้ียฉะนั้น. 
                                                                     ๒๔๖๕ 
        ถ. ถาตองการจะเปนคนกตัญูกตเวที  จะตองทําอยางไร ?   
จงอธิบายพอเปนตัวอยางแหงการปฏิบัติ. 
        ต. ตองทําอยางนี้  คือ บุคคลท้ังหลายท่ีเกิดมาในโลก เบื้อง 
ตนจําตองไดรับอุปถัมภบาํรุงจากบุรพชนกอน  มีมารดาบิดาเปน 
ตน ครั้นตอมาตนเจริญข้ึนแลว ระลึกถึงอุปการะ คือตอบแทนฉลอง 
พระเดชพระคุณทาน ไดชื่อวาเปนผูกตัญูกตเวที แปลวา รูอุปการะ- 
คุณท่ีทานทําแลวและตอบแทนอุปการะของทาน. 
        อน่ึง ในทางครอบครัว มารดาบิดาไดอุปการะคือไดเลี้ยงด 
 ูและทํานุบํารุงบุตรธิดามากอน จึงไดชื่อวาเปนบุรพการีของบุตรและ 
ธิดา ฝายบุตรและธิดาเมื่อไดรับอุปการะเชนนั้นแลวไมลืมเสีย เอา 
ธุระของมารดาบิดา ไดชื่อวากตัญูกตเวที.  
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        อน่ึง ในทางศึกษา อาจารยเปนผูฝกสอนและปกครองมากอน 
จึงไดชื่อวาเปนบุรพการีของศัษย ฝายศิษยเปนผูเคารพนับถือในทาน 
ที่เปนอาจารย และไดชวยเหลือในธุรกิจของทาน ไดชื่อวากตัญู- 
กตเวที. 
        อน่ึง ในทางปกครอง พระเจาแผนดินทรงปกปกรักษาประชา- 
ราษฏรใหอยูเย็ยเปนสุขปราศจากทุกขภัย  จึงจัดเปนบรุพการีของ 
ราษฎร  ฝายราษฎรมาระลึกถึงพระคุณแลว ไดทําใหตนของตนเปน 
ประโยชนแกแผนดิน จดวากตัญูกตเวที. 
        อน่ึง ในทางพระศาสนา พระบรมศาสดาประกาศศาสนาข้ึน 
กอน และทรงสอนใหมหาชนไดบรรลุประโยชน คือ โลกียบาง  
โลกุตระบาง จัดวาเปนบุรพการีของพุทธบริษัท ฝายพุทธลบริษัท 
เมื่อมาระลึกถึงพระคุณของทาน ไดชวยกันบํารุงพระพุทธศาสนาของ 
ทานใหเต็มตามสติกําลังของตน จัดวาเปนกตัญูกตเวที. 
        เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลท้ังหลายไดมาปฏิบัติทําตามหนาท่ีของ 
ตน ๆ  ดั่งท่ีไดอธิบายมาแลวในเบ้ืองตน จึงไดชื่อวาเปนผูกตัญู- 
กตเวที แมขอน้ีก็สมดวยพระบาลีที่สรรเสริญไววา นิมิตฺต  
สาธุรูปาน กตฺญูกตเวทิตา ความกตัญูกตเวที เปนเครื่องหมาย 
ของคนดี ดังนี้.  
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ. พวกเราบรรพชิตคงรูสึกดีวา พระพุทธเจาเปนพระบุรพการี 
อยางสูงสุดของเรา เมื่อเปนเชนนั้น เราจะกตัญูกตเวทีตอพระองศคใน  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 22 

เวลาน้ีใหสมควรแกเพศภูมิของพวกเราอยางไร ?  โปรดแนะนําดวย. 
        ต. เราตองทําตนใหวางายสอนงาย เชื่อถอยคําของพระพุทธเจา  
ผูเปนพระบิดาของเรา เราอยาประพฤตินอกรีตนอกรอยจากพระธรรม 
วินัย จะพาใหพ่ีนองตลอดถึงพระบิดาเสื่อมเสีย เคารพรับพระธรรม 
วินัยที่ไดทรงประทานไวตางพระองค เราจะประพฤติอะไร ควรนึกถึง 
พระบิดากอนแลวจึงทํา ดังน้ีเปนตน ชื่อวาเปนอันไดกตัญูกตเวทีตอ 
พระพุทธเจาในเวลานี้ สมควรแกเพศภูมิของเรา. 
                                                                     ๒๗ / ๘ / ๗๓ 
        ถ. ศิษยทําอยางไรแกอาจารย  ไดชื่อวากตัญู ? ทําอยางไร 
ไดชื่อวากตเวที ? 
        ต. ศิษยระลึกรูอุปการะที่อาจารยทําไวกอน  โดยนับเปนตนวา  
" ทานแนะนําเราดี ใหเราเรียนดี  บอกศิลปวิทยาใหเราสิ้นเชิง  ปองกัน 
ในทิศทั้งหลาย" ดังน้ี จึงไดชื่อวากตัญู ศิษยตอบแทนอุปการะ 
ที่อาจารยทําแลว  โดยนัยเปนตนวา "ลุกข้ึนยืนรับ เขาไปยืนคอย 
รับใช เชื่อฟงคําทาน อุปฏฐากทาน  เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ"  
ดังน้ี  ไดชื่อวากตเวที 
                                                                     ๓/๙/๗๔. 
        ถ. บางคนเขาใจวา "ความกตัญูกตเวที จะปฏิบัติไดตอเมื่อ 
เปนผูใหญและมั่งมีเทาน้ัน เด็กและคนจนปฏิบัติไมได" ความเขาใจ 
อยางนี้จะชอบดวยความจริงหรือไม ? ขอฟงอธิบาย 
        ต. ความเขาใจอยางน้ี ไมชอบดวยความจริง อันที่แท  
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ความกตัญูกตเวที  ไมวาคนวัยไหนและชั้นไหน  ยอมสามารถจะ 
ปฏิบัติไดตามวัยตามชั้นของตนน้ัน ๆ ทั้งน้ัน  เชน  เด็กปฏิบติักตัญู- 
กตเวที  โดยเชื่อฟงและทําตามผูใหญ  เปนตนวาพอแม ครูอาจารย  
นอบนอมเคารพ รับใช ชวยเหลือการงาน หม่ันเพียร  ไมเกะกะ  
เหลวไหล สวนคนจนก็อาจปฏิบัติกตัญูกตเวทีที่ได  โดยแสดงความ 
ซื่อสัตย  จงรักภักดี  ชวยเหลือดวยกําลังกายดวยกําลังความคิดเปนตน. 
                                                                             ๒๔๗๖ 
 
                                                 หมวด ๓ 
        ถ.  อยางไรทานจึงจัดพระรัตนะเปน ๓ ?  จะมีแตพระพุทธรัตนะ 
ไมไดหรือ ? 
        ต.  ถามีแตพระพุทธรัตนะ  คุณของพระพุทธรัตนะเองจักไม 
ปรากฏแกโลก  จึงตองจัดพระธรรมเปนรัตนะอีกอยางหนึ่ง แมอยาง 
นั้น  ถาไมมีผูประพฤติตามพระธรรม ๆ นั้น จักไมสําเร็จประโยชนแก 
ใครเลย จึงตองจัดพระสงฆเปนรัตนะอีกอยางหนึ่ง  เมื่อมีรัตนะเปน ๓   
พระสงฆรัตนะยอมสองความดีจริงของพระธรรมรัตนะ ๆ ยอมสองพระ 
คุณของพุทธรัตนะ 
                                                                     ๗/๑๑/๕๘         
        ถ.  พระพุทธเจาและพระสงฆ ตางก็สอนใหประชุมชนรูดปีฏิบัติ 
ชอบดวยกัน ไฉนจึงตองแยกเปนรัตนะละอยาง ๆ ? 
        ต.   แยกเปนรัตนะละอยาง ๆ เพราะพระคุณความดีมีตางกัน  
พระพุทธเจาทานเปนผูรูดีปฏิบัติชอบดวยพระองคเองแลว ไดทรงสั่ง  
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สอนพระสาวกใหรูดีปฏบิัติชอบตาม  หรือเรียกวา  พระพุทธเจา 
ผูเปนสังฆปริณายกนําซึ่งหมูใหรูดีปฏบิัติชอบ  พระสงฆไดรูดีปฏิบัติ 
ชอบแลว  ทานจึงไดนําธรรมมาสั่งสอนประชุมชน ตกลงวา พระ 
สงฆจะไดรูดีปฏิบัติชอบก็เพราะพระพุทธเจา เหตุนี้  จึงไดแยกเปน 
รัตนะละอยาง ๆ. 
                                                                     ๒๐/๗/๕๘ 
        ถ.  การที่พุทธบริษัติไดปฏิบัติธรรมวินัย  ไดรบัประโยชนสุข  
เชนไดบวชเรียนรูดีรูชอบเปนตนในบัดนี้  เปนเพราะไดอาศัยพระพุทธ- 
เจา  หรือพระธรรม  หรือพระสงฆ ? เปนเพราะเหตุไร ? 
        ต. อาศัยรัตนะ ๓.  เพราะรัตนะท้ัง ๓ เปนของตอเนื่องกัน. 
                                                                     ๑๕/๗/๖๑ 
        ถ. พระพุทธเจา, พระธรรม, พระสงฆ  ไดนามวารัตนะ  ซ่ึง 
แปลวาแกว  ดวยอธิบายวากระไร ? 
        ต. ดวยอธิบายวา  เปนผูทําความยินดีใหเกิดแกผูนับถือ  เพราะ 
ใหสําเร็จความประสงค  และใหเกิดความสุขความอุนใจอยูเสมอ   
รัตนะภายนอกครั้งกอนเขาถือกันวา  เปนแกวสารพัดนึก  เพราะ 
ใหสําเร็จความประสงค  ใหเกิดความสุข.  พระพุทธเจา  พระธรรม   
พระสงฆเปนแกวสารพัดนึก  เพราะพระพุทธเจาเปนผูรูของจริง 
แลวสอนผูอื่นใหรูตาม  ไดรับความสุข  พระธรรมท่ีพระองคทรงสั่ง 
สอน  เมื่อปฏิบัติตามแลว  ยอมไดรับผลคือความสุข  พระสงฆปฏิบัติ 
ตามพระธรรมวินัยไดรับผลน้ันแลว  สั่งสอนใหผูอ่ืนรูแลวไดรบัผลเชน  
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นั้น  ชื่อวาทําความยินดีใหเกิดแตละอยางๆ เหตุนั้น  จึงชื่อวารัตนะ. 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ. รัตนะ คืออะไร ?  หากขาดเสียอยางใดอยางหนึ่งไดไหม ?   
เพราะเหตุไร ? 
        ต.  รัตนะ คือ  แกว  กลาวโดยศาสนโวหาร คือ พระพุทธ   
พระธรรม  พระสงฆ.  หากจะขาดเสียแตอยางใดอยางหน่ึงไมไดเลย.   
เพราะเหตุวา  รัตนะทั้ง ๓ นั้นเนื่องเปนอันเดียวกัน  เมื่อขาดเสียแต 
อยางใดอยางหนึ่งแลว  กไ็มอาจสําเร็จประโยชน  พึงเห็นอุปมาดังน้ี   
พระพุทธเจา เปรียบดวยพระอาทิตยที่อุทัยข้ึนในทองฟา  เพ่ือกําจัด 
ความมืดของโลก  พระธรรม เปรียบดวยรัศมีที่ซานออกจาก 
พระอาทิตยแลวยังใหโลกสวาง  พระสงฆ เปรียบดวยชาวโลกท่ีไดรับ 
อุปการะจากแสงสวางของพระอาทิตย  ในส่ิงท้ัง ๓ นี้ ถาขาดเสีย 
อยางใดอยางหนึ่ง  เชน  โลกท่ีไมมีพระอาทิตย  ชาวโลกก็จะมืดมน 
อนธการไมอาจที่จะประกอบการงานอะไรได  สวนรัศมีเปนเคร่ืองทํา 
ใหพระอาทิตยมี  แสง  ถาพระอาทิตยขาดแสงคือ รัศมี ก็เปนสิง่ 
ที่ไมมีประโยชนแกชาวโลกดุจอัน  หรือพระอาทิตยแมจะอุทัยข้ึน 
ก็ไมอาจที่จะสําเร็จประโยชนแกใคร  พระอาทิตย  รัศมีของพระ 
อาทิตย และชาวโลกจะขาดเสียมิได  ฉันใด  รัตนะท้ัง  ๓  อยางน้ัน   
แมจะขาดเสียแตสักอยางหน่ึง  ก็ไมได  ฉันนั้น. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระพุทธ,  พระธรรม,  พระสงฆ    เปนรัตนะอยางไร ? จง  
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อธิบาย. 
        ต.  อธบิายดังน้ี : แกว ๙ ประการ มีเพชรเปนตน  ที่เรียกวา  
นพรัตน เปนของสวยงามนาดูฉันใด  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  
ก็ฉันนั้น  คือ  พระพุทธ  พระองคบริบูรณดวยพระอาการและ 
มหาปุลิสลักษณะสวยงามนาทัศนา.  พระธรรม กง็ามทั้งเบื้องตน  
ทามกลาง ที่สุด  นาสดับ.  พระสงฆ เปนผูปฏิบัติดีงามนาเลื่อมใส   
เพราะฉะนั้น ทานจึงจัด พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ  เปนรัตนะ.  
(ขอน้ีเฉลยไดหลายนัย  นักเรียนเฉลยไดอยางไร  พอฟงไดก็ให). 
                                                                     ๑/๙/๗๙ 
        ถ.  จงแสดงคุณของรัตนะ ๓. 
        ต.  พระพุทธเจาพระองคเปนผูตรัสรูโดยลําพังของพระองค แลว 
ทรงประกอบดวยพระมหากรุณา  เสด็จเที่ยวส่ังสอนผูอ่ืนใหมีความ 
รูความเห็นตามพระองค  โดยพระองคมิไดยอทอตอความทุกขยาก 
ลําบากพระกาย  นี้จัดวาเปนคุณของพระพุทธเจา. 
        พระธรรม  คําส่ังสอนของพระพุทธเจา  ยอมนํามาซึ่งความสุข 
ความเจริญ  เปนผลแกบุคคลผูปฏิบัติ  ที่สุดผูปฏิบัติอาจกําจัดกิเลส 
ไดโดยสิ้นเชิง  แมไมถึงน้ัน  ก็ยังรักษาผูประพฤติปฏิบัติไวมิใหตกไป 
ในที่ชั่ว  มีอบายทุคติเปนตน  นี้จัดเปนคุณของพระธรรม.  
        พระสงฆ  เมื่อทานไดรับคําสอนมาแลว  ปฏบิัติตนใหบริสุทธิ 
 หมดจดจากกิเลส  อยางนอย  กําจัดไดเพียงเอกเทศ  อยางมาก  ตัด 
กิเลสไดโดยสิ้นเชิงแลว  ทานยังไดนําคําสอนมาชี้แจงใหพวกเราได  
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ประพฤติตาม  ถึงซ่ึงความสุขไดตามสมควร  อยางนอย  ก็ยังพวกเรา 
ใหรูจักบาปบุญคุณโทษได  นี้จัดวาเปนคุณของพระสงฆ.๑         
                                                                     ๒๕/๗/๕๔ 
        ถ.  พวกเราเหลาพุทธบริษัท  พากันเคารพนับถือตอพระพุทธเจา   
พระธรรม  พระสงฆ โดยไมจืดจาง  เพราะมีความเชื่อม่ันในใจอยางไร ? 
        ต.  เพราะเชื่อม่ันในพระคุณของทานวา  พระพุทธเจารูดีรูชอบ 
ดวยพระองคเองกอนแลว  สอนผูอ่ืนใหรูตามดวย  พระธรรมยอม 
รักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในท่ีชั่ว  พระสงฆปฏิบัติชอบตามคําสอนของ 
พระพุทธเจาแลว สอนผูอ่ืนใหทําตามดวย. 
                                                                     ๒๔๖๗ 
        ถ.  พระพุทธเจา มีพระคุณแกทานอยางไรบาง ? 
        ต.  มีพระคุณแกผมมากมาย  บางอยาง  ๒ผมไมรูจะพูดอยางไร  
ผมพูดไดแตที่เห็นงายๆ  คือผมไดรูจักดีรูจักชั่วแลว  ดําเนินตาม 
คําสอนของพระองค  ไดความสุขสบายใจอยูทุกวันนี้  ก็เพราะ 
พระพุทธเจา. 
                                                                     ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  ทานบัถือศาสนาของใคร ?  ทานเห็นศาสดาท่ีทานนับถือ 
นั้นดีกวาศาสดาอ่ืนอยางไร ? 
        ต.  นับถือศาสนาของพระพุทธเจา  เห็นพระพุทธเจาเปนชาติ 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย,  ส. ป.  ๒.  ในการเฉลยหรือตอบปญหา  ไมควรใชคําวา "ผม"  ควรใชคําวา 
"ขาพเจา."  
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กษัตริยชาติวุฑฒะ สูงกวาศาสดาท้ังปวง  และทรงสั่งสอนแปลก  ซึ่ง 
ไมมีศาสดาอ่ืนสอนได  คือสอนใหไปพระนิพพาน  ศาสดาอ่ืน ๆ สอน 
อยางสูงสุด  ตายแลวไปสวรรค  เห็นพระพุทธเจาดีกวาศาสดาอ่ืน ๆ  
ดังน้ี  จึงนับถือพระพุทธศาสนา. 
                                                                     ๒๔๗๓ 
        ถ. พระธรรม  บุคคลจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ  ก็ไมมีการถกูลง 
โทษและบังบัญชาเหมือนพระวินัย  แตไฉนพุทธบริษัทจึงตอง 
ศึกษาเลาเรียนดวยเลา ? 
        ต.  เพราะการศึกษาเลาเรียน  เปนประดุจแวนสําหรับสองให 
เห็นความผิดความชอบ  นําความปฏิบัติใหถูกทาง  เม่ือความปฏิบัติ 
เปนไปในทางที่ถูกแลว  ผลแหงความทําถูก  กลาวคือ ความสุข 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีสัตวตองประสงคก็ยอมปรากฏ  เพราะฉะนั้น  พระธรรม 
แมถึงจะไมมีการลงโทษแกผูไมปฏิบัติเหมือนอยางพระวินัย  ก็เปน 
สวนท่ีผูหวังความสุขรักความทําถูกควรทํา  เพราะฉะนั้น  พุทธบริษัท 
จึงศึกษาเลาเรียนอยูฉะน้ี. 
                                                                     ๑๕/๗/๖๑ 
        ถ.  ผูไมประพฤติธรรม  มกีารลงโทษเหมือนอยางผูละเมิดพระ 
วินัยบางไมไดหรือ  จะไดมีผูปฏิบัติธรรมท่ัวถึงกัน ?  ไฉนจึงไมเปน 
เชนนั้น ? 
        ต.  ที่ไมเปนเชนนั้น  เพราะพระวินัยเปนกฎสําหรับหมูโดยตรง   
สวนพระธรรมเปนสาธารณะท่ัวไปแกบุคคล  ใครประพฤติปฏิบัติก็เปน  
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ความดีแกตน  ใครไมประพฤติปฏิบัติ ก็เปนความเสีย ไมมีความ 
เจริญแกตน  กลาวคือ ใครทําใครได  เหตุฉะน้ัน ทานจึงไมวาง 
ระเบียบไวเหมือนอยางพระวินัย. 
                                                                     ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  พระธรรมมีอานิสงสดีอยางไรแกผูปฏิบัติ  ทานจึงจัดไววา 
เปนสวนหนึ่งแหงพระศาสนา ? จงอธิบายใหเห็นชัด. 
        ต.  พระธรรมมีอานิสงสแกผูปฏิบัติ  คือยอมรักษาผูปฏิบัติไมให 
ตกไปในที่ชั่ว  ใหไดรับความสุขเปนอานิสงสเปนชั้นๆตามสมควร 
แกความปฏิบัติ  เชน ธรรม คือ หิริและโอตัปปะ  เมื่อมีอยูใน 
บุคคลใด  ยอมนําใหผูนั้นไมทําทุจริตซ่ึงเปนเหตุจะใหตองถูกลงโทษ 
ตางๆ มีถูกออกจากตําแหนงฐานันดรและถูกคุมขังเปนตน  บุคคล 
ที่เคยสูงแลว กลับถูกลดลงเปนคนตํ่าก็ดี  หรือท่ีเคยสุขสบายเพราะ 
มีสิทธิแกตน  ดวยไมตองอยูในที่กักขังและไมตองไดรับทุกขเพราะถูก 
จําจองก็ดี เหลาน้ีลวนมีมาแตพระธรรมทั้งน้ัน  เหตุนั้น จึงไดเห็นวา 
พระธรรมมอีานิสงสแกผูปฏิบัติ  คือรักษาไมใหตกไปในท่ีชั่ว  มีแต 
ใหไดสุขเปนผลโดยสวนเดียวฉะน้ี. 
                                                                     ๑๒/๒/๖๒ 
        ถ.  พระธรรมในธรรมรัตนะ  หมายธรรมอยางไรบาง ?  อยาง 
ไหนมีประโยชนอยางไร ? 
        ต.  หมายปริยัติธรรม  ปฏิบัติธรรม  และปฏิเวธธรรม.  ที ่๑  
มีประโยชนที่ทําใหฉลาดรอบคอบรูจักทางดําเนิน  อุดหนุนการปฏิบัติ.   
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ที่ ๒ มีประโยชนที่ทําใหบําเพ็ญไตรสิกขาบริบูรณ  ระงับกิเลสอยาง 
หยาบอยางกลางและอยางละเอียดเกื้อกูลแกปฏิเวธ.  ที่ ๓ มีประโยชน 
ทําใหรูแจงแทงตลอดธรรมนั้นๆ ไดรบัผล  คือพนจากกิเลสทั้ง ๓  
อยาง  อันเปนคุณคาอยางยวดยิ่งในพรหมจรรย. 
                                                                     ๑๔/๑๑/๖๓ 
        ถ.  การปฏิบัติพระธรรม  หากจะมีการลงโทษแกผูไมปฏิบัติ 
หรือลวงละเมิดเหมือนพระวินัยแลว  จักมีผูปฏิบัติพระธรรมมากข้ึน 
อีกไมใชหรอื ?  เหตุไฉนทานจึงไมทําเชนนั้น ?  จงอธิบายใหแจมแจง. 
        ต. จริงอยู  คงมีผูปฏิบัติพระธรรมมากข้ึนอีกบาง  แตถาจะนึก 
ดูใหตลอดแลว พระวินัยเปนขอหามไมใหทําความช่ัว และเปน 
ระเบียบสําหรับรักษาหมูใหเรียบรอย ซึ่งคนทุกคนอาจจะทําไดโดย 
ไมเหลื่อวิสัย และถามีคนในหมูไมทําตามแลว ความเสียหายยอม 
เกิดทันที จึงบังคับใหทําและมีการลงโทษได สวนพระธรรม 
นั้น เปนขอปฏิบัติสําหรับทําคุณความดียิ่งๆข้ึนไป ซึ่งบางอยางเปน 
ขอท่ียากและสูงเกินความสามารถของคนบางคนที่จะทําตามได ถา 
จะมีการบังคับใหทําแลว ก็จะทําตามไมไดเสมอหนากัน ซึ่งไมเปน 
การยุติธรรม จึงแลวแตฉันทะและความสามารถของคน ๆหน่ึง 
จะทําตามเพียงไร เมื่อประพฤติตามไดมากก็ไดรับผลมาก เมื่อ 
ประพฤติไดนอยก็ไดรับผลนอย เพราะฉะนั้น การปฏิบัติพระธรรม 
ทานจึงไมบังคับเหมือนพระวินัย. 
                                                                     ๒๔๖๖  
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        ถ.พระธรรมยอมอํานวยผลแกผูปฏิบัติอยางไร ? 
        ต. พระธรรมยอมอํานวยผลคือคุมครองผูปฏิบัติมิใหตกไปในที่ 
ชั่วและยังผูปฏิบัติใหไดรบัสุขประโยชนตามสมควรแกควรปฏิบัติ. 
                                                                     ๒๔๗๖ 
        ถ. พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนประชาชนดวยอาการอยางไร ?  
        ต. ทรงสั่งสอนดวยอาการ ๓ อยาง คือ 
        ๑. ทรงสั่งสอนเพ่ือใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูควรเห็น. 
        ๒. ทรงสั่งสอนใหมีเหตุผลที่ผูฟงอาจตรองตามใหเห็นจริงได. 
        ๓. ทรงสั่งสอนเปนอัศจรรย คือผูปฏิบัติตามยอมไดรับประโยชน 
โดยสมควรแกความปฏิบัติ.๑ 

                                                                     ๑๕/๑๑/๕๔ 
        ถ. พระพุทธเจาทรงส่ังสอนดวยอาการอยางไร ?  คนเปนอันมาก 
จึงไดนับถือ. 
        ต. ดวยอาการอยางน้ี คือ 
        ๑. ทรงสั่งสอน เพ่ือใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรู 
ควรเห็น. 
        ๒. ทรงสั่งสอนมีเหตุผลที่ผูฟงอาจตรองตามใหเห็นจริงได. 
        ๓. ทรงสั่งสอนเปนอัศจรรย คือผูปฏิบัติตามยอมไดรับประโยชน 
โดยสมควรแกความปฏิบัติ. 
                                                                     ๑๒/๗/๕๖ 
 
๑.  เติมไมมีเฉลย.  ส.ป.  
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        ถ. ธรรมชนิดไหน ที่ผูฟงควรรูควรเห็น ? 
        ต. กลาวโดยรวมยอด ธรรมคืออริยสัจท้ัง ๔ ประการ ที ่
ผูฟงควรรูควรเห็น. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ. จงอธิบายขอท่ีวา พระพุทธเจาทรงส่ังสอนมีเหตุฟลที่ผูฟงอาจ 
ตรองตามท่ีเห็นจริงไดนั้นอยางไร ?  ชี้ตัวอยางมา. 
        ต. ขอท่ีวา พระพุทธเจาทรงส่ังสอนมีเหตุผลท่ีผูฟงอาจตรองตาม 
ใหเห็นจริงไดนั้น ดังอธิบายตอไปนี้ คือ พระพุทธเจาทรงส่ังสอนชี้ 
เหตุของสุขและทุกขวา ทุกขมาจากเหตุอันนั้น สุขมาจากเหตุอันนี้ ตัว 
อยางเชน ทรงแสดงสัปปุริสธรรมขอที่๑วา ธัมมัญุตา ความเปน 
ผูรูจักเหตุ เชน รูวา สิ่งน้ีคือความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง เปนเหตุ 
แหงสุข สิ่งน้ีคือความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนเหตุแหงทุกข  
เมื่อผูฟงตรองตามไปอาจเห็นจริงได  ตามนัยที่ไดอธิบายมาแลวน้ี. 
                                                                     ๑๖/๑๑/๕๗ 
        ถ. อะไรเปนขออัศจรรยในการทีพระพุทธเจาทรงส่ังสอน ?  
        ต. ความท่ีผูปฏิบัติตามไดประโยชนโดยสมควรแกความปฏิบัติ. 
                                                                     ๓/๙/๗๔ 
        ถ. โอวาทของพระพุทธเจา โดยยอมีกี่อยาง ? อะไรบาง ?  
        ต. มี ๓ อยาง คือ :- 
        ๑. ใหเวนจากทุจริต คือประพฤติชั่วดวยกายาจาใจ. 
        ๒. ใหประกอบสุจริต คือประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ.  
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        ๓. ใหกระทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง มี โลภ  
โกรธ หลง เปนตน.๑   
                                                                     ๑๑/๑๑/๕๕ 
        ถ. โอวาทของพระพุทธเจามีเปนเอนก ในธรรมวิภาคก็ทั้งน้ัน   
เหตุไฉนจึงวามีแต ๓ อยาง ?  
        ต. เพราะโอวาท ๓ อยางนี้ เปนท่ีรวมแหงคําสอนที่มาในพระ 
ศาสนาทั้งหมด เปนธรรมยนหัวใจพระศาสนา. ถงึแมจะมีมากมาย 
หลายสถาน ก็ตางกันโดยเทศนาวิธีและโวหารเทานั้น เมื่อวาโดย 
อรรถรสแลวรวมลงในโอวาท ๓ อยางนี้ทั้งหมด. 
                                                                     ๘/๓/๕๖ 
        ถ. ทุกๆศาสนา ยอมมีคําสอนเปนหลัก สําหรับพระพุทธ- 
ศาสนามีคําสอนอะไรเปนหลัก ?  
        ต. มีโอวาท ๓ เปนหลัก คือ เวนจากทุจริต ๑ ประกอบ 
สุจริต ๑ ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง ๑. 
                                                                     ๑/๙/๗๙ 
        ถ. โอวาทานุศาสนีที่พระพุทธเจาประทานไว มีเปนเอนก ยน  
กลาวคงไดกี่อยาง ? คือสอนใหทําอยางไรบาง ?  
        ต. คงได ๓ อยาง คือ สอนใหเวนจากทุจริต ๑ ใหประกอบ 
สุจริต ๑ ใหทําใจใหสะอาดผองใส ๑. 
                                                                     ๒๓/๘/๗๒  
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        ถ. โอวาทของพระพุทธเจา ๓ อยาง คืออะไรบาง ? ขอ ๒ กับ 
ขอ ๓ ไมซ้ํากันดอกหรือ ? จงอธิบาย. 
        ต. โอวาทของพระพุทธเจา ๓ อยาง คือ :- 
        ๑. ใหเวนจากทุจริต คือประพฤติชั่วดวยกายวาจาใจ. 
               ๒. ใหประกอบสุจริต คือประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ. 
        ๓. ใหกระทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง มี  
โลภ โกรธ หลง เปนตน. 
        ไมซ้ํากนั เพราะขอ ๒ สอนใหทําความดีซึ่งเปนชั้นตน อยูใน 
ชั้นศีล ขอ ๓ สอนใหละกเิลสซึ่งเปนเชื้ออยูภายใน เปนชั้นสูงข้ึนไป 
อีก ตลอดถึงท่ีสุด เปนชั้นสมาธิและปญญา. 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ. ในโอวาทขอ ๑-๒ ใจความก็เวนจากทุจริต ประกอบ 
สุจริตดวยกายวาจาใจครบหมดแลว เหตุไฉนขอ ๓ จึงสอนใหทําใจ  
ใหหมดจดจากความโลภ โกรธ หลง อีกเลา?  
        ต. ในพระโอวาทขอ ๑-๒ นั้น ไดทรงสั่งสอนใหเวนทุจริต  
ประกอบสุจริตดวยกายวาจาใจก็จริง แตในพระโอวาทขอ ๓ นี้ไมได 
ทรงสั่งสอนทางกายวาจา ทรงสั่งสอนทางใจอยาเดียววา ให 
กระทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง มีโลภ โกรธ หลง 
เปนตน ตามความสันนิษฐานวา สมเด็จพระพุทธเจาไดทรงสั่งสอน 
ดังพระโอวาทขอ ๓ นี้ เพ่ือจะทําความปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน   
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ใหเขาไปใกลตอพระวิปสสนาญาณดวยพระโอวาทขอน้ี. 
                                                                     ๒๐/๘/๕๘ 
        ถ. ผูใดเวนจากทุจริต ผูนั้นชื่อวาประพฤติสุจริตมมิใชหรือ ?   
เหตุไฉนในโอวาทพระพุทธเจา จึงแยกการไมทําบาปและการทํา 
กุศลไวตางขอกัน ? 
        ต. พึงเห็นโดยนัยนี ้คนเวนจากผลาญชีวิตและทํารายเขา หรือ 
เวนจากลักทรัพยของเขา  ชื่อวาไมทําบาปไดอยู แตจะไดทํากุศล 
หาไดไม ตอเม่ือไดชวยชวิีตเขา ขวนขวายใหพนจากเจ็บไข หรือ 
ไดใหทรัพยของตนเกื้อกูลเขา จึงไดชื่อวาไดทํากุศล. 
                                                                     ๗/๑๑/๕๘ 
        ถ. การเวนจากทุจริตก็เปนอันประกอบสุจริต การประกอบ 
สุจริตก็เปนอนเวนจากทุจริต ๒ อยางนี้ ยอมเปนอันเดียวกันโดย 
เนื้อความมิใชหรือ ? ทําไมทานจึงจัดใหเปนโอวาทขอ ๑ ขอ ๒ ?  
จงอธิบาย.  
        ต. การเวนจากทุจริตกับการประกอบสุจริต ไมเปนอันเดียว 
กัน เพราะผูที่ละความชั่วไดแลว ยังไมประกอบความดีก็มี ประกอบ 
ความดีก็มี ถาไมเชนนั้น ทานคงไมแยกไวตางกัน. โอวาทท่ี ๑ รวม 
ลงในปหานะ ขอ ๒ รวมลงในภาวนา เพราะเหตุนั้น โอวาทท้ัง ๒ นี้ 
ทานจึงจัดไวใหเปนขอ ๑ และขอ ๒ ไมรวมกัน. 
                                                                     ๑๔/๑๑/๖๓ 
        ถ. เวนจากทุจริตก็ดี ประกอบสุจริตก็ดี จะไดชื่อวากระทํา  
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ใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมองใจไดหรือไม ? จงตอบระวัง 
อยาใหซ้ํากับขอท่ี ๓.  
        ต. จะไดชื่อวากระทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง 
ใจไดบาง เฉพาะเครื่องเศราหมองที่เปนอยางหยาบ และอยางกลาง  
สวนเครื่องเศราหมองอยางละเอียด เปนหนาที่ของขอที่ ๓.  
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ. ทําไม ในพุทธศาสนา จึงนิยมการทําใจของตนให 
หมดจดจากเครื่องเศราหมองใจ ? 
        ต. เพราะใจเปนสิ่งคัญ ถาใจเศราหมอง เปนเหตุใหทําชั่ว  
การทําชั่วมีผลเปนทุกข ถาใจผองแผว เปนเหตุใหทําดี การทําดี 
มีผลเปนสุข. ทุกคนรักสขุ เกลียดทุกข ฉะน้ัน จึงนิยมการทํา 
ใจของตนใหหมดจดจากกิเลศเครื่องเศราหมอง เพ่ือพนทุกข และ 
ไดสุข. 
                                                                     ๒๔๗๕ 
        ถ. ผูนับถือพระพุทธศาสนาควรปฏิบัติอยางไร จึงจะตรงจุด 
หมาย คือตามประสงคพระพุทธศาสนา ?  
        ต. ควรเวนจากประพฤติชั่วแลวประพฤติแตความดี ดวยกาย  
วาจา ใจ และทําใจของตนใหหมดจดจากกิเลศ มีโลภ โกรธ หลง  
เปนตน ปฏบัติอยางนี้ จึงจะตรงตอจุดหมายคือความประสงคแหง 
พระพุทธศาสนา.  
                                                                     ๒๔๗๖  
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        ถ. โอวาทพระพุทธศาสนา เมื่อยนแสดงก็มี ๒ อยางเทานั้น  
คือ ปหานะ สอนใหละความชั่วท้ังปวงอยาง ๑ ภาวนา สอนให 
เจริญความดีทั้งปวงอยาง ๑ ไฉนทานจึงกลาววามี ๓ อยาง คือ  
ใหกระทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมองอีกอยาง ๑ จงอธิบาย 
ใหฟงสักหนอย อยาใหมากนัก. 
        ต. คําสอนของพระพุทธเจายนลงมา ๒ อยางเทาน้ันถูกแลว ซึ่ง 
มีขอ ๓ ข้ึนอีกอยางหนึ่ง ก็ไมพนจาก ปหานะ ภาวนาไป การ 
ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง ก็เพราะละความช่ัว เจริญ 
ความดี แปลวา ปหานะและภาวนา มีอยูในขอน้ัน. 
                                                                     ๒๔๗๓ 
        ถ.  ทุจรติ ๓ อยาง  อะไรบาง ?  อยางไหนเปนสําคัญ ?  เห็น 
อยางไร จึงกลาตอบอยางน้ัน ?  
        ต.  ทุจรติ ๓ อยาง  คือ   กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  มโนทุจริต 
เปนสําคัญ  เพราะเปนตนเคาแหงความประพฤติดวยกาย   
วาจา. 
                                                                     ๑๕/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ทุจรติ  ความประพฤติชั่วเปนอันมาก  ไฉนในธรรมวิภาค 
จึงกลาววามี ๓ เทาน้ัน ? 
        ต.  ทุจรติมีเปนอันมากก็จริง  แตในธรรมวิภาความี ๓ นั้น 
กลาวไดตามทวารคือ  ทางที่บุคคลประพฤติความชั่ว  สรรพความชั่ว 
ทั้งหลายท้ังปวงท่ีบุคคลไดทํา  จึงตองทําดวยกายวาจาใจ  ไมพนทวาร  
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ทั้ง ๓ นี้ไปได  เพราะฉะน้ัน  ทานจึงกลาววามี ๓. 
                                                                     ๙/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ทําไมทุจริตจึงเปนกิจไมควรทํา ? 
        ต.  เพราะเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและผูอ่ืน  ทั้งใหผลเปนทุกข 
โดยสวนเดียว. 
                                                                     ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ.  ทุจรติ ๓ อยาง  ทานกลาววาเปนกิจไมควรทํา  ควรละเสีย   
ละดวยอะไร ? 
        ต.  ละดวยสังวรปธาน  เพียรระวังไมใหบาปเกิดข้ึนในสันดาน 
และปหานปธาน  เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  เขียนหนังสือกลาวหยาบชาแกเขา  จัดเขาในทุจริตอยางไหน 
หรือไม ? 
        ต.  เห็นวาจัดเขาในวจีทุจริต  ขอวาจาหยาบได  เพราะเม่ือ 
เขารูเรื่องแลว  ยอมไมชอบใจ  ทั้งหนังสือก็เปนสิ่งที่ใชแทนคําพูด 
ไดอยางดีเหมือนกัน.๑  
                                                                     ๑๕/๑๑/๕๔ 
        ถ.  ลองแจกสุจริต ๓ ดูที  เมื่อแจกออกไปแลว  ควรเรียก 
อยางไรอีก  ? 
        ต.  สุจรติ ๓ นั้น  ควรแจกอยางนี้  คือ  กายสุจริต  วจีสุจริต   
มโนสุจริต.  กายสุจริต ๓ อยาง คือ เวนจากการฆาสัตว ๑ เวนจากการลักฉอ ๑  
เวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑   วจีสุจริต ๔ อยาง คือ  เวนจากพูด 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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เท็จ ๑  เวนจากพูดสอเสียด ๑  เวนจากพูดคําหยาบ ๑  เวนจากพูด 
เพอเจอ ๑.   มโนสุจริต ๓ อยาง  ไมโลภอยากไดของเขา ๑   
ไมพยาบาทปองรายเขา ๑  เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม ๑   
ควรเรียกวา  กุศลกรรมบถไดอีก. 
                                                                     ๒๐/๗/๕๘ 
        ถ.  อะไรเปนมูลใหคนทําบาป ?  จงแสดงตัวอยาง. 
        ต.  โลภะ  โทสะ  โมหะ  เปนมูลใหคนทําบาป  เชนอยากไดทรัพย 
ของเขาแลว  ทําการลักฉอ เพราะความโลภ.  โกรธเคืองทะเลาะวิวาท 
กันกลาววาจาดากัน  เพราะโทสะ.  ประพฤติงมงาย  เชนไมวินจิฉัยคดี 
ใหเปนไปตามธรรม  หรอืวินิจฉัยยังไมไดความแจมแจง  แลวตัดสิน 
ลงโทษ  หรอือาจารยลงโทษศิษยโดยไมไตสวน  เพราะโมหะ.๑ 

                                                                     ๒๕/๗/๕๔ 
        ถ.  จงแจกอกุศลมล ๓  เหตุไฉนจึงจัดเปนอกุศลมูล ? 
        ต.  โลภะ ความอยากได   โทสะ ความประทุษรายเขา   โมหะ  
ความหลงไมรูจริง.  เพราะเปนรากเงาของอกุศล. 
                                                                     ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  บุคคลจะประพฤติดีหรือชั่ว  มีอะไรเปนมูล ?  จงอธิบาย 
พอใหเห็นสม.บุคคลจะประพฤติชั่ว  มีโลภะ  โทสะ  โมหะ  เปนมูล.  จะ 
ประพฤติดี มอีโลภะ  อโทสะ  อโมหะ เปนมูล.  คนทําโจรกรรม 
 
๑.  เติมไมมีเฉลย. ส.ป.  
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เพราะโลภอยากไดทรัพยของเขา  คนดาเขา  ตีเขา  เพราะโทสะ  คน 
ถูกเขาหลอก  พลอยทําผิดตามเขา  เพราะหลง. 
        คนสละทรัพยของตนเพ่ือประโยชนแกชนอ่ืน  เพราะอโลภะ,  คน 
พูดจาออนหวานเอาใจคน  และอุปการะแกคนซึ่งถูกผูอ่ืนทําราย    เพราะ 
อโทสะ,  คนฉลาดรูจักหลีกทางแหงความเส่ือมและถือเอาทางแหงความ 
เจริญ เพราะอโมหะ. 
                                                                     ๑๑/๑๒/๕๗ 
        ถ.  คนละมิดศีล ๕ มีอกุศลขอไหนเปนมูล ? 
        ต.  คนละเมิดศลี ๕ นั้น  เชนคนที่ฆาสัตว๑  ลักทรัพย มีโลภะ  
โทสะ โมหะ เปนมูล.  คนที่ประพฤติลวงกาเมสุมิจฉาจาร  และกลาว 
มุสาวาท มีโลภะ โทสะ โมหะ เปนมูล.  คนท่ีเสพสุรา มีโลภะกับ 
โมหะเปนมูล.  สวนโทสะสําหรับคนเสพสุราน้ัน  แมถึงจะมีไดบาง 
ก็ไมสูจะปรากฏนัก  เพราะฉะนั้น  จึงไมสามารถจะแสดงไวในท่ีนี้ 
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ.  โลภะ  โทสะ  โมหะ  เปนไฉน ?  เมื่อใครจะเปลื้องเสีย 
จะพึงเปลื้องดวยธรรมขอไร ? 
        ต.  โลภะ คือความอยากได.  โทสะ คือความขัดเคือง.  โมหะ  
คือความหลงไมรูจริง.  เมื่อใครจะเปลื้องเสีย โลภะ เปลื้องดวย 
ทานการใหปนสิ่งของแกผูที่ควรใหปน.  โทสะ พึงเปลื้องดวยศีล 
 
๑.  บางอาจารยสวนฆาสัตวเพราะมีโลภะกบัโทสะเปนมูล  แตผูฆาสัตวเลนเพราะโมหะก็มีอยู, ศรี ฯ  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 41 

การรักษากิรยิากายวาจาใหเรียบรอย.  โมหะ พึงเปล้ืองดวยการเจริญ 
ภาวนา. 
                                                                     ๑๑/๑๑/๕๙ 
        ถ.  จงชีตั้วอยางวา  โลภะ เปนเหตุใหเกิดอกุศลไดอยางไร ? 
        ต.  คนลางผลาญชีวิตมนุษยและสัตวดิรัจฉาน  เชนเปนขโมย 
ข้ึนบานฆาเจาของทรัพยตาย  และชาวประมงลงปลาขายเปนตน  ก ็
เพราะโลภ  โลถเปนเหตุใหเดกิดอกุศลไดเชนนี้. 
                                                                     ๗/๓/๕๖ 
        ถ.  ความประพฤติคนเรามีทั้งดีและชั่ว  อะไรเปนสมุฏฐาน 
ใหเปนเชนนั้น ? 
        ต.  โลภะ  โทสะ  โมหะ  นี้เปนสมุฏฐานใหคนประพฤติชัว่.   
อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  นี้เปนสมุฏฐานใหคนประพฤติดี. 
                                                                     ๒๔๖๗ 
        ถ.  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  อยางไหนเปนมูลของกุศลเชนไร ? 
        ต.  อโลภะ  เปนมูลของกุศลใหบริจาคทานได.  อโทสะ  เปนมูล 
ของกุศลใหรักษาศีลได.  อโมหะ  เปนมูลของกุศลใหเจริญภาวนาได. 
                                                                     ๒๔๗๓ 
        ถ.  ตามธรรมดาของพืชพันธุธัญญาหาร  หรอืตนไมตางๆ   
เชนเผือกมันเปนตน  เมื่อมีรากเงาเปนแดนเกิดแลว  ก็ยอมมีตน 
ยานเถา  เปนเครื่องปรากฏ  สวนกุศลากุศลมูล  มอีะไรเปนยาน 
เปนเถาเปนเครื่องปรากฏ ?  
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        ต.  ฝายขางกุศลมูล  มีสุจริต ๓ เปนเครื่องปรากฏ. ฝายขาง 
อกุศลมูล  มทีุจริต ๓ เปนเครื่องปรากฏ. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  สุข คือความสบายท่ีเกิดทางกายและจิต  ทานวาเปนผล 
ของอะไร ?  เหตุไฉนจึงวาอยางนั้น ? 
        ต.  สุจรติเปนผลของกุศลมูล  รากเงาของกุศล มี ๓ คือ  ความ 
ไมโลถ  ไมโกรธ  ไมหลง  ถกุศลมูลเหลาน้ีมีอยูแลว  กุศลอ่ืนที่ยังไม 
เกิดข้ึน  ก็เกิดข้ึน  ที่เกิดแลว  ก็เจริญมากข้ึน  และกศุลนั้น ก็มีเน้ือ 
ความอยางเดียวกับสุจริต  เหตุนี้  จึงวาอยางนั้น. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  สัตบุรุษ  คือใคร ?  ขอธรรมอะไรบางท่ีทานบัญญัติไว ? 
        ต.  คือทานผูสงบเรียบรอย.  ทานบัญญัติขอธรรมไว ๓ ประการ คือ:- 
        ๑.  ทาน  สละใหปนสิ่งของๆตน  เพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน. 
        ๒.  บรรพชา  ถือบวช  เปนอุบายเวนจากเบียดเบียนกันและกัน. 
        ๓.  มาตาปตุอุปฏฐาน  ปฏิบัติมารดาบิดาของตนใหเปนสุข. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ. ทานสัตบุรุษเห็นประโยชนอยางไร  จึงบัญญัติธรรมขอท่ี ๒  
ในสัปปุริสบญัญัติ ? 
        ต.  เห็นวาเปนอุบายเวนจากการเบียดเบียนกันและกัน  ทัง้เปน  
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ทางที่จะทําใหเกิดประโยชนไดมาก. 
                                                                     ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ขอธรรมในสัปปรุิสบัญญัติ  ใครเปนผูบัญญัติข้ึน ?  พิสูจน 
ไดไหมวา  ผูบัญญัติก็ไดปฏิบัติเหมือนกัน ? 
        ต.  ทานผูสัตบุรุษบัญญัติข้ึน  และทานไดปฏิบัติดวยเหมือนกัน  
พิสูจนไดดวยธรรมในสัปปุริสธรรม  ประเถทที่ ๒ ซึ่งเปนความ 
ประพฤติของทานเอง  ดังจะเทียบตอไปนี้ :- 
            ทาน   ในสัปปรุิสบัญญัติ      ไดกับทานในสัปปุริสธรรมขอท่ี  ๗   
ความวา   ใหทานโดยเคารพ     คือเอ้ือเฟอตอของท่ีใหและตอผูที่รับทาน 
ไมทําอาการดุจท้ิงเสีย.          
        บรรพชา       ในสัปปุริสบัญญัติ    ไดกับลัปปรุิสธรรมขอที่ ๒, ๓,  
๔, ๕ ความวา  จะปรึกษาส่ิงใด   จะคิด  จะพูด   จะทําส่ิงใดกับใคร ๆ 
ก็ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและผูอ่ืน. 
         สวนมาตาปตุอุปฏฐาน      เปนธรรมประจําคนดีทั่วไป    แมไมมี 
อยูในสัปปุรสิธรรมโดยตรง      ก็พออนุมานไดวา      คนดีอยางทาน 
ยอมปฏิบัติอยูอยางเต็มที่ทีเดียว. 
                                                                     ๒๔๗๗ 
              ถ. ปฏิบัติอยางไร  เรยีกวาต้ังอยูในอปณณกปฏิปทา ? 
             ต.  ปฏิบัติไมใหผิดจากแนวของพระพุทธศาสนา คือ :- 
         ๑.  อินทรียสังวร  สาํรวมอินทร ๖ คือ  ระวังตา หู จมูก ลิน้  
กาย ใจ ไมใหยินดียินรายในเวลาเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส    
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ถูกตองโผฏฐัพพะ  รูธรรมารมณดวยใจ. 
        ๒.  โภชเน  มัตตัญุตา  รูจักประมาณในการกินอาหารแตพอ 
สมควรไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป. 
        ๓.  ชาคริยานุโยค  ประกอบความเพียรเพื่อจะชําระใจใหหมดจด 
จากกิเลส  ไมเห็นแกนอนมากนัก.๑  
                                                                     ๑๕/๑๑/๕๔ 
        ถ.  จงแสดงใหเห็นวา  อปณณกปฏิปทาเปนทางปฏิบัติไมผิด ? 
        ต. อปณณกปฏิปทา  ขอ ๑ อินทรียสังวร  สาํรวมอินทรีย 
ทั้ง ๖ ไมใหยินดียินรายในอารมณตางๆอันมากระทบ  เม่ืออารมณ 
ที่ดีมากระทบ ก็ไมเกิดอภิชฌาความอยากได  เม่ืออารมณที่ชั่ว 
มากระทบ ก็ไมเกิดโทมนัสขัดใจ  เมื่อเปนเชนนี้จะมีผิดที่ไหน. 
        ขอ ๒ โภชเน  มัตตัญุตา  ความรูจักประมาณในการบรโิภค   
อันธรรมดาอาหารยอมเปนของมีคุณ  แตถาไมรูจักประมาณยอมเปน 
โทษได  เชนบริโภคจนเกินประมาณยอมอึดอัด  ถาเตโชธาตุไม 
เผาใหยอยไดก็อาจถึงตาย.  อีกประการหน่ึง  ถไมรูจักพิจารณา 
อาหารสําหรับบริโภค  บางทีจะถูกอาหารอันไมเปนที่สบายแกโรค 
ก็ยอมใหโทษเปนความผิด  ถารูจักประมาณและรูจักพิจารณาแลว 
จะผิดที่ไหน. 
        ขอ ๓  ชาคริยานุโยค  ประกอบความเพียรเพื่อจะชําระใจให 
หมดจด  ไมเห็นแกนอนมากนัก  ใจยอมเปนของสําคัญ  ถาไมคอย 
 
๑.  เติมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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ชําระใหหมดจดก็ยอมเศราหมอง  ถาใจเศราหมองแลว  กายวาจา 
ก็เศราหมองไปตาม  เพราะใจเปนตนเคาของความประพฤติ  เพราะ 
ฉะน้ันจึงตองคอยชําระอยู  แตถาเปนคนเห็นแกนอนก็ทําไมได  เพราะ 
ความเห็นแกนอนเปนตัวโกสัชชะ  ถาจะชําระใจใหหมดจดก็ตองไม 
เห็นแกนอน  เมื่อไมเห็นแกนอน  หม่ันชําระใจใหหมดจดอยูแลวจะผิด 
ที่ไหน. 
                                                                     ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  จะประพฤติตนใหถูก  ควรจะประพฤติทางไร ? 
        ต.  ควรประพฤติในทางที่ไมผิด ๓ อยาง คือ :- 
        ๑.  อินทรียสังวร  ความสํารวมอินทรีย ๖  คือ ตา  หู  จมูก   
ลิ้น  กาย  ใจ   ไมใหยินดยีินรายในเวลาเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น   
ลิ้มรส  ถกูตองโผฏฐัพพะ  รูธรรมารมณดวยใจ. 
        ๒.  โภชเน  มัตตัญุตา  รูจักประมาณในการกินอาหารแตพอ 
ควร  ไมมากไมนอย. 
        ๓.  ชาคริยานุโยค  ประกอบความเพียรเพื่อจะชําระใจใหหมดจด   
ไมเห็นแกนอนมากนัก. 
                                                                     ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  ปฏปิทา  คือ  ทางดําเนิน  ยอมมีหลายอยางหลายประเภท 
ตาง ๆ กันไป  ตามความคิดเห็นของทานศาสดาน้ัน ๆ ที่ได 
บัญญัติแตงต้ังข้ึน  เราผูดําเนินตาม  จําตองเลือกเฟนหาหนทางท่ีตรง 
ที่ถูก  ที่ทานผูรูกลาววาไมผิด  ปฏิปทาอยางไหนบางที่วาไมผิด ?  
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        ต.  ปฏปิทาท่ีไมผิดมี ๓ อยาง คือ :- 
        ๑.  อินทรียสังวร  สาํรวมอินทรีย ๖  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น   
กาย  ใจ  ไมใหยินดียินรายในเวลาท่ีเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส   
ถูกตองโผฏฐัพพะ  รูธรรมาอารมณดวยใจ. 
        ๒.  โภชเน  มัตตัญุตา  รูจักประมาณในการกินอาหารแตพอ 
ควร  ไมมากไมนอย. 
        ๓.  ชาคริยานุโยค  ประกอบความเพียร  เพ่ือจะชําระใจให 
หมดจด  ไมเห็นแกนอนมากนัก. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  ทางบําเพ็ญบุญของคน  โดยยอมีกี่อยาง ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ทางบําเพ็ญบุญของคนโดยยอมี ๓  คือ  ทานมัย บุญสําเร็จ 
ดวยการบริจาคทาน   สีลมัย บุญสําเรจ็ดวยการรักษาศีล   ภาวนามัย  
บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา.๑   
                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  ทางบําเพ็ญบุญเหลาน้ัน  ใหอานิสงสตางกันอยางไร ? จง 
อธิบาย. 
        ต.  ใหอานิสงสตางกันอยางนี้  ทาน ใหอานิสงสเปนความกวาง 
ขวาง และเปนเครื่องตัดเสียซึ่งความโลภ.   ศลี ใหอานิสงสทําให 
เปนผูมีเมตตาอารี ไมมีภัยเวรแกใครๆ  และเปนเครื่องตัดเสียซึ่ง 
โทสะ.   ภาวนา ใหอานิสงสทําใหเปนผูมีปญญารูเทาทันตอความเปน 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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จริง  และเปนเครื่องตัดเสียซึ่งโมหะ.๑   
                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  ทาน  ศลี  ภาวนา  ทานยกยองวาเปนที่ต้ังของการบําเพ็ญบุญ   
อะไรเปนตัวบุญ ? 
        ต.  ความสุข  อันเกิดข้ึนทางกายและทางใจ  เพราะอาศัยความ 
ทําท้ัง ๓ อยางนั้น  เปนตัวบุญ. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  ทาน  ศลี  ภาวนา  มีลักษณะตางกันอยางไร ?  เหตุไร 
จึงเรียกวาบุญกิริยาวัตถุ ? 
        ต. การบริจาคพัสดุของตนใหเกิดสุขแกผูอ่ืน  นี้เปนลักษณะ 
แหงทาน.  การสํารวมกายวาจาใหเรียบรอย  นี้เปนลักษณะแหงศีล.   
ความอบรมใจใหต้ังอยูในความดี  นี้เปนลักษณะแหงภาวนา.  เพราะ 
เปนที่ต้ังแหงการบําเพ็ญบุญ.   
                                                                     ๑๕/๑๑/๕๗ 
        ถ.  บุญกิริยาวัตถุ ๓ มีหนาที่กําจัดกิเลสตางกันอยางไร ?  ถา 
ไดบําเพ็ญเต็มที่แลว  ใหผลตางกันอยางไร ? 
        ต.  บญุกิริยาวัตถุ ๓ มีหนาที่กําจัดกิเลสไดตางกัน  ดังอธิบาย 
ตอไปนี้ คือ   ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน มีหนาที่กําจัด 
ความโลภความตระหน่ีได,  สวนสีลมยั บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล  
มีหนาที่กําจัดความโกรธได,  สวนภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการ 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส.ป.  
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เจริญภาวนา มีหนาที่กําจัดความหลงได  บุญกิริยาวัตถุ ๓ นี ้ถา 
ไดบําเพ็ญใหเต็มที่แลว ยอมไดผลตางกัน ดังอธิบายตอไปนี้  คือ  
หนาที่ทาน ยอมใหผลเปนคนกวางขวาง  เปนที่รักและเคารพของคน 
ทั้งหลาย  สมานไมตรีกันไวไดทุกชั้น  ทั้งยึดถือประโยชนของคนมี 
ทรัพยไวดวย,  สวนศีล ยอมใหผลเปนที่รักและเคารพ  ท้ังหมดความ 
รังเกียจแหงกันและกันได  ทั้งทําใหเปนคนองอาจดวย,  สวนภาวนา  
ใหผลเปนคนใจหนักแนนมั่นคง  โดยท่ีสุดจะกระทบกระท่ังอารมณ 
อะไรๆ มักจะไมหว่ันไหวไปตามอารมณนั้นๆได,  ทาน  ศลี  ภาวนา   
ยอมใหผลตางกัน  ดังอธิบายมานี้.  
                                                                     ๑๖/๑๑/๕๗ 
        ถ.   ความประพฤติออนนอมตอผูใหญจะนับวาเปนบุญ      ตาม 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ อยางนั้น  ในอยางไหนไดหรือไม ? 
        ต.  นับวาเปนบุญได. สงเคราะหเขาในศีล. 
                                                                     ๑๕/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ผูนอยประพฤติออนนอมตอผูใหญตามฐานะของตน   ก็จัด 
เปนอัตตสัมมาปณิธิในจักร   ๔  ไดแลว  แตถาจะจัดเปนบุญกิริยาวัตถ 
 ุจะจัดเขาในขอไหนในบุญกิริยาวัตถุ ? 
        ต.  จัดเขาไดในขอ ๒ คือ สีลมัย. 
                                                                     ๒๔๖๘ 
        ถ.  จงแสดงอาการแหงสังขาร      ใหเห็นวามีลักษณะเสมอกัน 
อยางไร ?  
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        ต. อาการแหงสังขารเสมอกันโดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข 
เปนอนัตตา.  
        ถ.  คําวา  สังขารทั้วปวง  ในสามัญญลกัษณะ  ไดแกสังขาร 
เชนไร ? และจงอธิบายใหเห็นวาเปนทุกขอยางไร ? 
        ต.  ไดแกสิ่งท่ีคนหรือธรรมดาตกแตง    หรือปรุงข้ึนเปนรูปราง 
ตางโดยประเภทเปน ๒ คือ   ที่มใีจครองเรียกอุปาทินนกสังขาร      ไดแก 
มนุษยและสัตวดิรัจฉานตางชนิด  ๑.  ที่ไมมีใจครองเรียกอนุปาทินนก- 
สังขาร  ไดแกบานเรืองตนไม ๑.  ขอท่ีวาเปนทุกขนั้น  เพราะสังขาร 
ทั้ง ๒  ประเภทน้ัน  ไมคงทนถาวรอยูได   เมื่อเกิดเปนสังขารข้ึน 
แลวจะตองเปลี่ยนแปลงเสมอ    ไมไดหยุดอยูนิ่งสักขณะเดียว   แตคอย ๆ  
แปรไปทีละนอยจนสังเกตในขณะน้ันไมได   อาการท่ีไมหยุดอยูนิ่ง 
นั้นแล  เปนทุกขของสังขาร. 
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ.  สรรพสังขารท้ังมวลที่เลวบางดีบางตาง ๆ กัน  เพราะกรรม 
จําแนกใหเปนไป   ดังที่ปรากฏอยูแกตาแลว  แตอีกสวนหนึ่ง   ทาน 
กลาววา  สังขารทั้งปวงยอมมีลักษณะเสมอกัน  ดังนี้  มิเปนอันแยง 
กันหรือ ?  จะเฉลยอยางไร ? 
        ต.  มิแยงกัน  เฉลยวา  ในสังขารอยางหน่ึง ๆ  กลาวกันโดยตรง 
คือ   ในคนหนึ่งยอยมีอาการท้ัง ๒  ประเภทนั้น  อธิบายวา   บรรดา 
มนุษยหรือสรรพสิ่งทั้งหลายท่ีบังเกิดข้ึนมีข้ึน      ก็เพราะอาศัยกรรม  
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เปนผูอํานวยตอไป    จนใหเปนคนมีคนจน   ของดีของเลว  เปนตน  
กรรมท่ีทําบุคคลใหแตกตางกันอยางนี้    ยอมมีในบุคคลผยังตัดวัฏฏะ 
ไมขาดท่ัวไป   อันบุคคลผูอยูอาศัยกรรมเชนนี้   ก็จําตองเกิด   แก   
เจ็บ  ตาย  อันความท่ียังเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  นี้แล  เปนเหตุนํา 
มาซ่ึงสามัญญลักษณะ   คือเมื่อเกิดแลว   ก็ตองตกอยูในความเปน 
ของไมเที่ยง   คือแปรปรวนยักยาย   เปนอยางโนนเปนอยางนี้ไป 
ตางๆ   อาการท่ีแปรปรวนไมคงที่อยูอยางนี้   นับวาเปนทุกขของผูที 
 อยากใหคงที่  การท่ีหวังใหคงที่อยูไมไดสมปรารถนา  จัดเปนอนัตตา  
ความเปนของไมใชคน  นี้เปนลักษณะท่ีมีในสังขารท่ีตองเกิด  ตองแก 
และเจ็บตาย  รวมความวา  สังขารทั้งหลาย  ที่เกิดมข้ึีนแลวและแตก 
ตางไป  เพราะกรรมจําแนก  สังขารที่ยังอาศัยกรรมจําแนก จําตอง 
ตกอยูในลักษณะ ๓  เพราะสังขารมีอาการท้ัง ๓ ประเภทน้ันอยู 
อยางนี้แล  ความที่กรรมจําแนกสังขารกับสามัญลักษณะ  จึงไมแยงกัน. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  คนที่เกิดมาแลว  ก็เที่ยงที่จะแก,  จะเจ็บ,  จะตาย,  พระ 
พุทธเจาทรงส่ังสอนใหพิจารณาวาไมเที่ยง  มิผิดจากความจริง 
หรือ  ? จงอธิบาย. 
        ต. ไมผิด  ถูกแลว  คนเกิดมาแลวไมคงที่  ตองแกข้ึนแกลง 
โดยลําดับ  และจะเปนคนดี ไมเจ็บไขเลยไมได  ตองเจ็บไข  เคยหายใจ 
มาแลวจะตองเลิกหายใจ  คือตองตาย  เพราะฉะนั้น จึงไมเที่ยง,   
ความท่ีเปนสภาพไมเที่ยงเชนนี้แล  เปนความแนนอน  จึงชื่อวาเที่ยง. 
                                                                     ๒๗/๘/๗๓  
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        ถ. สิ่งท่ีปจจัยประชุมแตงท้ังมวล  ลวนแตกตางกัน  ไมเสมอ 
กัน  สุดแลวแตปจจัยจะแตงให  เปนดังน้ีทั้งหมด  หรือท่ีเสมอกัน 
ก็มีอยางไร ? 
        ต. ที่เสมอกันก็มี คือ ๑. เปนของไมเที่ยง ๒. เปนทุกข ๓. เปน 
ของไมใชตน. 
                                                                     ๒๔๗๔ 
        ถ. จงยนพระบรมพุทโธวาทท้ังมวลใหลงใน ๓ ประการ ? 
        ต. ๑. ใหเวนจากทุจริต คือ ประพฤติชั่วดวยกาย วาจา ใจ  
๒. ใหประกอบสุจริต ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ ๓. ให 
ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง  
เปนตน.๑ 

                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ. จงเลือกหาอุทาหรณแหงพระบรมพุทโธวาท ๓ ประการนั้น 
มาแสดง ? 
        ต. ๑. เวนจากทุจริต เชน ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย เปนตน  
๒. ประกอบสุจริต เชน ไมฆาสัตว แลวแสดงความเมตตากรุณาตอ 
สรรพสัตว เปนตน ๓. ทาํใจใหหมดจด เชน เจริญภาวนา เปนตน.๑  
                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ. จะยกธรรมหมวดไหนบางในธรรมวิภาค มาแสดงใหลง 
 
๑. ๒.  เดิมไมมีเฉลย.  ส. ป.  
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กันไดในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ? 
        ต. จะยกธรรมในธรรมวิภาค มาแสดงใหลงกันไดใน 
ไตรสิกขานั้น ควรยกหมวดปาริสุทธิศีล ๔ มาแสดงในสวนศีล ควร 
ยกเอาหมวดอารักขกัมมัฏฐาน ๔ และ พรหมวิหาร ๔ แและธาตุ- 
กัมมัฏฐาน ๔ และอนนุสติ ๑๐ มาแสดงในสวนสมาธิ ควรยก 
สามัญญลักษณะ ๓ มาแสดงในสวนปญญา ดังน้ี. 
                                                                     ๑๖/๑๑/๕๗ 
        ถ. จงยกเอาธรรมตางหมวดมาสงเคราะหเขาในไตรสิกขา ? 
        ต. ยกเอาปาริสุทธิศีล ๔ มาสงเคราะหเขาในสีลสิกขา ยกเอา 
อารักขกัมมัฏฐาน ๔ มาสงเคราะหเขาในจิตตสิกขา ยกเอาสติปฏฐาน ๔  
มาสงเคราะหเขาในปญญาสิกขา. 
                                                                     ๗/๑๑/๕๘ 
        ถ. ถาจะแสดง ศีล สมาธิ ปญญา สําหรับภิกษุ จะยกเอา 
หมวดธรรมอะไรมาแสดงในสิกขาไหน ? จึงจะเหมาะ. 
        ต. ยกเอาปาริสุทธิศีล ๔ ข้ึนแสดงในสวนศีล ยกเอาสติปฏ- 
ฐาน๑ ๔ ข้ึนแสดงในสวนสมาธิ  ยกเอาอริยสัจ ๔ ข้ึนแสดงในสวนปญญา. 
                                                                     ๒๓/๑๒/๗๘ 
                                            หมวด ๔ 
        ถ. เราตองการเปนผูเจริญจะตองประพฤติอยางไร ? 
 
๑.  ควรยกเอาอนุสสติ  ๑๐ ข้ึนแสดงในสวนสมาธิ  เพราะสติปฏฐานเปนปญาก็ได.  ส.ป.  
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        ต. ตองต้ังตนอยูในวุฑฒิธรรม ธรรมเครื่องเจริญ ๔ อยางคือ  
๑. คบสัตบุรษุ ๒. ฟงคําสอนของทานโดยเคารพ ๓. ตริตรอง 
ใหรูจักผิดรูจักถูกโดยอุบายท่ีชอบ ๔. ประพฤติธรรม 
สมควรแกธรรมที่ไดตรองเห็นปแลว. 
                                                                     ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ. การคบสัตบุรุษ คือทําอยางไร ? ผูคบจะตองประพฤติ 
อยางไร จึงจะมีผลดีแกตน ?  
        ต. คือไปหามาสูและทําความสนิทสนมกับทาน. ตองเปนผูฟง 
คําส่ังสอนของทานโดยเคารพ เมื่อฟงแลวตองใชโยนิโสมนสการ 
ตริตรองใหรูจักสิ่งท่ีดีหรือชั่วโดยอุบายท่ีชอบ และตองประกอบดวย 
ธัมมานุธัมมาปฏิปตติ ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ซึ่งไดตรองเห็น 
แลว ซึ่งในจักร ๔ ทานเรยีกวา อัตตสมมาปณิธิ ต้ังตนไวชอบ 
ประพฤติเชนนี้จึงมีผลแกตน . 
                                                                     ๒๔๖๗ 
        ถ. วุฑฒิธรรมขอ ๒ วา ฟงคําสั่งสอนของทานโดยเคารพ 
ฟงอยางไรจึงจะเรียกวาฟงโดยเคารพ ? นั่งฟงโดยอาการกายอันสงบ 
ใชไหม ?  
        ต. ฟงโดยเคารพน้ัน คือไมคะนองกายวาจา นั่งอยูในทาที 
 เขานิยมกันวาเปนอาการแหงความเคารพ และเม่ือฟงก็ต้ังใจคอย  
กําหนดจดจําและพิจารณาท่ีทานแสดง นี้จึงจะเรียกวาฟง  
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โดยเคารพ ถาเปนเพียงน่ังฟงโดยอาการกายอันสงบอยูเทาน้ัน จะ 
ชื่อวาฟงโดยเคารพที่แทยังไมได. 
                                                                     ส.ป.  
        ถ.  จงอธิบายใหเห็นวา  ตริตรองอยางไร  เปนโยนิโสมนสิการ   
คือตริตรองใหรูจักสิ่งท่ีดีที่ชั่วโดยอุบายท่ีชอบ  ? 
        ต.  ขอชักอุทาหรณเพียงขอเดียว  เชนเจริญมรณัสสติ  เมือ่นึก 
ถึงความตายอันจักมีแกตนแลวตกใจกลัวก็ดี  ทําใจออนเพลียไมเปน 
อันทํากิจการ  มัวรอทาความตายเทาน้ัน  อยางนี้เปนอโยนิโสมนสิการ.   
อีกฝายหน่ึง  นึกถึงความตายแลว  รีบทํากิจการหรือบําเพ็ญกุศลที ่
ควรทํากอนถึงความตายมาถึง  ไมประมาทเสีย  อยางนี้เปนโยนิโส- 
มนสิการ. 
                                                                     ๓/๗/๖๐ 
        ถ.  บุคคลจะประสบความเจริญได  ก็เพราะปฏิบัติดีปฏบิัต 
 ิชอบ  เมื่อเปนเชนนี้  ธัมมานุธัมปฏิปตติอยางเดียว  จะจัดวา 
เปนวุฑฒิธรรมไมพอหรือ ?  เหตุไฉนจึงตองจัดธรรมอีก ๓ อยางเปน 
วุฑฒิธรรมไมพอหรือ ?  เหตุไฉนจึงตองจัดธรรมอีก ๓ อยางเปน 
วุฑฒิธรรมดวยเลา ?  
        ต. เพราะเหตุวาบุคคลจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได  ยอมเนื่องมา 
จากความรูดีวาอยางไหนถูกอยางไหนผิด  อันเกิดจากโยนิโสมนสิการ   
คือตรึกตรองใหรูจักสิ่งท่ีดีหรือชั่วโดยอุบายอันแยบคาย  และโยนิโส- 
มนสิการจะมีไดก็ตองอาศัยธัมมัสสวนะ  คือฟงคําสั่งสอนของสัตบุรุษ 
และธัมมัสสวนะจักมีข้ึนก็เพราะสัปปุริสูปสังเสวะ  คือคบกับสัตบุรุษ  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 55 

ธัมมานุธัมมปฏิปตติ  ยอมเน่ืองมาจากธรรมอีก ๓ อยางดังกลาวมาน้ี   
ถาขาดธรรมท้ัง ๓ อยางอยูแลว  ธัมมานุธัมมปฏิปตติก็เกิดไมได  คือขาด 
ความรูวา  อยางไหนถูก  อยางไหนผิด  อยางไหนดี  อยางไหนชั่ว 
เสียแลว  จักปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมไดอยางไร  ?เพราะเหตุนั้น 
ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  จะตองจัดเปนวุฑฒิธรรมอยางเดียวจึงไมพอ  ตองจัด 
ธรรมอีก  ๓  ใหเปนวุฑฒิธรรมดวย. 
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ.  อยากฟงอธิบายขอซ่ึงวา  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ  ประพฤติธรรม 
สมควรแกธรรม  ซึ่งมีอยูในวุฑฒิขอ ๔ ประพฤติอยางไร ? 
        ต.  ประพฤติธรรมพอดี  ไมหยอนตึงมากนัก  เปนมัชฌิมาปฏิบัติ 
 ิหรือประพฤติเปนธรรมาธิปไตย  ไมเปนอัตตาธิปไตยหรือโลก- 
ธิปไตย  เรียกวาธัมมานุธัมมปฏิปตติ. 
                                                                     ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  วุฑฒิ ๔ เปนเหตุผล  เนื่องกันอยางไร ?  จงอธิบาย. 
        ต.  การคบสัตบุรุษ  เปนเหตุใหไดฟงคําส่ังสอนของทาน  ผลที ่
ไดรับนั้นสําเร็จมาแตการคบสัตบุรุษ,  เมื่อต้ังใจฟงคําส่ังสอนของทาน 
โดยเคารพแลว  เปนเหตุใหใชความตริตรองหาเหตุผล  ใหรูจักผิดและ 
ถูกโดยถองแท,  การท่ีจะรูจักผิดรูจักถูกได  ก็เพราะอาศัยโยนิโสมนสิการ   
แตนั้นก็จะเปนเหตุใหประพฤติธรรมสทควรแกธรรมซึ่งตนไดตรองเห็น 
แลว  ที่เรียกวาธัมมานุธัมมปฏิปตติ. 
                                                                     ๘/๓/๕๖  
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        ถ.  ธรรม ๔ อยาง มกีารอยูในประเทศอันสมควรเปนตน  เพราะ 
เหตุไรทานจึงเรียกวาจักร ?  จงอธิบายใหไดความ. 
        ต.  ที่ทานเรียกวาจักร  ก็เพราะวาเปนเครื่องหมุนเวียนนําไปสู 
ความเจริญ  เปรียบเหมือนลออันหมุนไปฉะนั้น  พึงเห็นเชนการที่ได 
อยูในประเทศอันสมควรแลว  ยอมจะเปนปจจัยใหไดคบหาสมาคมกับ 
ทานผูเปนสัตบุรุษ  ทานสัตบุรุษ โดยปรกติของทานก็เปนผูสงบอยูแลว   
เมื่อไดคบกับทานก็จะส่ังสอนใหเปนไปในความสงบท้ังใหรูจักความดี  
ความชั่ว  เมื่อดําเนินตามทาน  ก็จะต้ังตนไวในที่สมควรได  การท่ีจะ 
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางนี้ได  ก็ตองอาศัยการที่ไดทําความดีไวใน 
กอน  ธรรม ๔ อยาง         ยอมหมุนสงตอกันไปอยางน้ี  จึงนําใหไปสูความ 
เจริญได  ทานจึงเรียกวาจักร  เปรียบเหมือนลอรถที่หมุนไปฉะน้ัน. 
                                                                     ส.  ป. 
        ถ.  ประเทศเชนไร  จัดวาเปนปฏิรูปเทส ?  ประเทศท่ีเหมาะแก 
กิจการงานของตน  จัดวาเปนปฏิรูปเทสไดหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ประเทศท่ีมีสัตบุรุษ  คือผูสงบจากบาปน้ันแล  จัดเปน 
ปฏิรูปเทส.  ประเทศท่ีเหมาะแกกิจการงานน้ัน  ถามีสัตบุรุษอยู  ก็จัด 
เปนปฏิรูปเทส  ถาเหมาะแกกิจการงานอยางเดียว  แตไมมีสัตบุรุษอยูจะ 
จัดเปนปฏิรูปเทสไมได  เพราะขาดผูรูที่จะคอยตักเตือนใหรูจักบาปบุญ 
คุณโทษ. 
                                                                     ส.  ป. 
        ถ.  วุฑฒิธรรมขอ ๑ กับจักรขอ ๒ โดยความก็คือการคบสัตบุรุษ  
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นั่นเอง  แตทําไมทานจึงวางบาลีไวในวุฑฒิธรรมกับในจักรตางกัน ? 
        ต.  โดยใจความก็คบสัตบุรุษดวยกันจริง  แตทานประสงคการ 
คบตางกัน.  การคบในวุฑฒิกรรม  หมายเพียงไปสูโดยฐานแขกมาหา 
เยี่ยมเยือน  สวนในจักร  ทานหมายถึงการคบอยางสนิทสนมโดยฐาน 
ศิษยอาจารย  เชนนี้ทานจึงวางบาลีไวตางกัน. 
                                                                     ส.ป. 
        ถ.  ประพฤติอยางไร  เรียกวา  อัตตสัมมาปณิธิ  (คือต้ังตน 
ไวชอบ). 
        ต.  ต้ังตนอยูในธรรมส่ังสอนของพระพุทธเจา  คือละชั่ว 
ประพฤติดี  ต้ังแตทําตนใหเปนไท  ไมมีหน้ีสินติดตัว  ทําตนให 
เปนหลักฐาน  เปนที่พ่ึงของตนและคนอ่ืนได  รูจักวางตนสมภูมิชั้น 
และเพศตามเหตุการณ  ปราศจากอคติ ๔ มีความเคารพผูใหญ  ม ี
ความรักใครผูนอย  ประพฤติประโยขนตนไมขาด  ประโยนทาน 
ก็ไมเสื่อม  เหลาน้ีเปนตน  เรียกวา  อัตตสัมมาปณิธิ  ต้ังตนไวชอบ. 
                                                                     ๒๔๖๙–๒๔๗๐ 
        ถ.  จงแสดงใหเห็นวา  จักร  ๔  เนื่องถึงกันอยางไร ? 
        ต.  เน่ืองถึงกันอยางนี้  การไดอยูในประเทศอันสมควร  ยอม 
เปนปจจัยใหไดคบหาสมาคมกับทานผูเปนสัตบุรุษ  เมื่อไดคบหาสมาคม 
กับทานผูเชนนั้น  ยอมเปนปจจัยใหต้ังตนไวในท่ีชอบได  การอยูใน 
ประเทศอันสมควรก็ดี  คบหาสมาคมกับทานผูเปนสัตบุรุษก็ดี  การต้ัง 
ตนไวในท่ีชอบไดก็ดี  เหลาน้ียอมสืบเนื่องมาจากการท่ีไดทําความดีไวใน  
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ปางกอน๑. 
                                                                     ๒๕/๗/๕๔ 
        ถ.  จักร  ๔  เนื่องถึงกันอยางไร ? 
        ต.  อันผูไดอยูในประเทศอันสมควรแลว  แตไมไดคบกับสัตบุรุษ 
หรือไดคบกับทานแลวแตต้ังตนไวผิด  หรือต้ังตนไวถูกแลวแตเปนชั่ว 
คราว  ไมไดความเจริญเต็มที่.  ฝายผูไดอยูในประเทศอันสมควร  แลว 
สองเสพสัตบุรุษ  ต้ังตนไวดีโดยเชื่อคําสอนของทาน    และไดอบรม 
แลวความดีใหสม่ําเสมอไป  ก็ยอมถึงความเจริญฝายเดียว  คุณธรรม  ๔   
ขอน้ี  เนื่องถึงกันอยางนี้. 
                                                        ๒๕/๗/๕๔-๗/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ผูปรารถนาจะแสวงหาเกียรติคุณ  ในทางดําเนินกิจการตาม 
หนาที่  ไมอยากใหมีอยุติธรรมเกิดข้ึน  จําตองประคองตนดวยอุบาย 
อยางไร ? 
        ต.  ดวยอุบายเวนจากอคติ  ๔  ทีท่านแสดงไวดังน้ี :- 
        ๑.  ลําเอียงเพราะรักใครกัน  เรยีกฉันทาคติ. 
        ๒.  ลําเอียงเพราะไมชอบกัน  เรยีกโทสาคติ.  
        ๓.  ลําเอียงเพราะเขลา  เรียกโมหาคติ. 
        ๔.  ลําเอียงเพราะเกรียงกลัว  เรียกภยาคติ. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป. 
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        ถ.  จงแสดงตัวอยางคนลุอํานาจโทสาคติ. 
        ต.  เชนอาจารยมีศิษย  ๒  คน  คนหน่ึงอาจารยเกลียดชัง  คน 
หน่ึงอาจารยรักใคร  เมื่อศิษย ๒  คนไปทําความผิดมาดวยกัน  และ 
ความผิดก็เสมอกัน  อาจารยลงโทษผูที่ตนเกลียดมากกวาผูที่ตนรัก 
กิริยาที่ลงโทษมากดวยอํานาจความเกลียดเชนนั้น  เรียกวาลุอํานาจ 
โทสาคติ.         
                                                                     ๑๕/๑๑/๕๔ 
        ถ.  จงแสดงความลุอํานาจแกโทหาคติ  ยกตัวอยางดวย. 
        ต.  ความประพฤติที่ไมเที่ยงธรรมดวยอํานาจแหงความเขลา  เชน 
ผูวินิจฉัยอธิกรณ  ไมรูจักฟงคําพยานและติดสินผิด  เพราะเหตุนั้น 
อยางนี้ชอวาลุอํานาจแกโมหาคติ. 
                                                                     ๑๕/๑๑/๕๗ 
        ถ.  การลําเอียงเพราะรักใครกัน  เพราะไมชอบกัน  เพราะกลัว   
ทานติวาเปนกิจไมสมควรประพฤติกช็อบอยู  เพราะเปนขอท่ีผูทํา ๆ ดวย 
จงใจ  สวนการลําเอียงเพราะเขลา  ผูทํา ๆ ดวยไมมเีจตนาลําเอียงเลย 
มิใชหรือ ?  ไฉนทานจึงปรับเปนอคติดวยเลา  ? 
        ต.  จริงอยู  การลําเอียงเพราะเขลา  ผูทํา  ๆ  ดวยไมมีเจตนาจะให 
ผิด  แตถึงดังน้ัน  ก็ยังควรติไววาเปนคนไมรอบคอบ  อันจะเปนเหต 
 ุเสียผลแกคนอ่ืน  ดวยไมไดความยุติธรรมเสมอกัน  เหตุนั้น  ทานจึง 
 
๑. เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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ปรับเปนอคติดวยเหมือนกัน. 
                                                           ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  ประพฤติอยางไร   เรียกวา  ลอํุานาจแกภยาคติ  ? 
        ต.  ประพฤติลําเอียงเพราะกลัว  เรียกวา  ลุอํานาจแกภยาคติ. 
                                                                     ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม  ๔  อยางนั้น  เปน 
อันตรายไดเฉพาะผูบวชใหมเทาน้ันหรือ  ทานจึงไมพูดถึงผูบวชเกาดวย  ? 
        ต.  มิใชเปนอันตรายเฉพาะแตผูบวชใหมเทาน้ัน  แมผูบวชเกา 
ก็เปนอันตรายดวยเหมือนกัน  ที่ทานไมพูดถึงผูบวชเกาไวโดยตรงก็ 
พึงทราบวา  ทานพูดไวโดยปริยาย  เพราะผูบวชเกาก็มาจากผูบวชใหม 
นั่นเอง  คือเคยเปนผูบวชใหมมาแลว.  อน่ึง  ทานผูบวชใหมก็เปนผูเพ่ิง 
สะมาจากเพศคฤหัสถ  นสิัยของคฤหัสถยังติดอยูมาก  ยากท่ีจะฝาอันตราย 
มาจนกวาจะถึงเปนผูเกาได  ทานจึงกลาววาเปนอันตรายของภิกษุ 
สามเณรผูบวชใหม. 
                                                                     ส.  ป. 
        ถ. ภิกษุสามเณรเชนไร  ไดชื่อวามีอันตรายยํ่ายี  เมื่อเปนดังนี 
 ควรปฏิบัติอยางไรหรือไม  ? 
        ต. ภิกษุสามเณรผูอดทนตอคําสอนไมได  ข้ีเกียจทําตาม  เปนคน 
เห็นแกปากแกทอง  ทนความอดอยากไมได  เพลิดเพลินในกามคุณ 
ทะยานอยากไดสุขยิ่ง ข้ึนไป  รักผูหญงิ  แมแตอยาใดอยางหน่ึง 
ไดชื่อวามีอันตรายยํ่ายี.  ควรเปนผูอดทนตอคําสอน  ทนความอดอยาก  
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ไมเพลิดเพลินในกามคุณ  ไมรักผูหญงิ. 
                                                                     ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  จงอธิบายใหเห็นวา  อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม  ๔   
อยางนั้น  อาจเปนอันตรายแมแกชายหนุมและหญิงสาวดวยเหมือนกัน  ?         
        ต.  อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหมนั้น  อาจเปนอันตราย 
แมแกชายหนุมและหญิงสาวไดเหมือนกัน  คือชายหนุมหญิงสาวเปนผู 
 อยูในวัยคะนอง  ถาเปนคนอดทนตอคําสอนของผูใหญไมได  ข้ีเกียจทํา 
ตาม  ก็จะประพฤติอะไรตามใจตนเอง  ไมมีเขตจํากัด  ปราศจากความ 
ยับยั้งความชั่ว  เพราะเปนผูเยาวขาดความรอบคอบ  ก็จะเสียคน 
ถาเปนคนอดทนตอความอยากไมได  ก็จักปลอยไปตามอํานาจความ 
อยากไมรูจักประมาณ  คือความพอดีพองาม  จักเปนคนเลี้ยงยาก  สุรุย 
สุรายฟุมเฟอย  เพอในการกิน  จักฉิบหาย  ถาเปนคนไมรูจักสํารวมใจ 
ปลอยใจใหเพลิดเพลินในกามคุณ  ก็จักเปนคนระเริงมัวเมาในการสนุก 
เสเพลประพฤติอบายมุข  ต้ังตัวไมได  ถาเปนคนลุอํานาจความรักใน 
เพศท่ีตรงกันขาม  ก็จักเปนคนชิงสุกกอนหาม  ชิงงามกอนแตง  รูได 
แตสิ่งไมดีไมเปนหลักฐาน  จักพากันเสื่อมทรามชวยตัวไมได  เพราะ 
ไมเลือกเสียกอน  หรืออาจเสียคนไมมีใครปรารถนาจะแตงงานดวย   
รวมความวาผูตกอยูในอันตราย  ๔  อยางนี้  จักเปนผูเสียคน  เสียใจ   
เดือดรอนในภายหลัง. 
                                                                     ๒๔๗๖ 
        ถ.  ในอันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม  ๔  อยางนั้น  ทาน  
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เห็นขอไหนเปนสําคัญ  ?  ไฉนจึงตอบอยางนั้น  ? 
        ต.  เห็นขอ  ๓  คือเพลิดเพลินในกามคุณเปนขอสําคัญ  เพราะ 
กามคุณเปนสวนใหญ จะเปนอันตราย ขอไหนก็ตาม  ผลที่สุดก็มารวม 
อยูที่กามคุณทั้งส้ิน  เชนนี้จึงเห็นวาขอ  ๓  เปนสําคัญ. 
                                                                     ส.  ป.         
        ถ.  พอใจในอะไรจัดวาดี  ?  พอใจในอะไรจัดวาไมดี  ? 
        ต.  พอใจในการละบาปบําเพ็ญบุญจัดวาดี.  พอใจในการละบุญ 
เจริญบาปจัดวาไมดี. 
                                                              ๒๕/๗/๕๔ 
        ถ.  ในพรรษา ถึงวันพระ ต้ังใจฟงเทศนไมใหขาด ดั่งน้ีจัด 
เขาในปธานฐานไหน? 
        ต.  จัดเขาในภาวนาปธาน  เพียรใหกุศลเกิดข้ึนในสันดาน.๒ 

                                                               ๒๕/๗/๕๔ 
        ถ.  คนเสพสุราติด  เพียรจะอดใหได  เรียกวาต้ังอยูในสังวรปธาน 
หรือในปหานปธาน  ? 
        ต.  เรียกวาต้ังอยูในปหานปธาน  เพราะเพียรเพ่ือจะละ.๓ 

                                                               ๑๑/๑๑/๕๕ 
        ถ.  ปธาน  ๔  อาศัยกันอยางไร  ?  ถาจะยอใหสั้นที่สุดจะคงเหลือ 
สักเทาไร  ? 
        ต.  ปธาน  ๔  อาศัยกันอยางนี้  สังวรปธาน  เพียรระวังไมให 
 
๑. ๒. ๓. เดิมไมมีเฉลย.  ส. ป.  
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ความชั่วเกิดข้ึนเทาน้ัน  ขอน้ีเปนหนาท่ีระวังความช่ัวใหมไมใหเกิดข้ึน 
เทาน้ัน  สวนความชั่วเกาที่เปนของคุนแกสันดานแลว  ถาไมใชปหาน- 
ปธานก็คงเปนอยางนั้น  เพราะมิใชหนาที่ของสังวรปธาน  เหตุนั้น 
จึงตองอาศัยปหานปธาน  สําหรับละความชั่วท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดไป 
ถาจะใชแตปหานปธาน  ไมใชสังวรปธาน  ความชั่วก็ไมมีเวลาหมด 
เหมือนกัน  เกาก็ละไป  ใหมก็เกิดข้ึน  เมื่อไรจะหมดลงได  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงเห็นวาสังวรปธานกับปหานปธาน  อาศัยกันและกันฝายหน่ึง. 
อีกฝายหน่ึง  ภาวนาปธาน  เพียรทําความดีใหเกิดข้ึน  ถาเปนแตทํา 
แลว ๆ ไป  ความดีก็ไมสะสมอยู  จําตองใชอนุรักขนาปธาน  รักษา 
ความดีที่ไดทําไวแลวอยาใหเส่ือมสูญ  ถาจะมีแตอรุรักขราปธาน 
ไมมีภาวนาปธาน  ก็ไมรูจะไปรักษากับอะไร  จึงเห็นวาอาศัยกันและกัน 
อีกฝายหน่ึง  ถาจะยอใหสั้นที่สุด  คงเปน  ๒  คือ  ไมทําความชั่ว๑    
ทําความดีเทาน้ัน.๒ 

                                                                    ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ปธาน  ๔  ถาจะยนใหเหลือ  ๒  ก็ยนได  แตไมตองการใหยน   
ตองการใหอธิบายวาตางกันอยางไร  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ปธาน  ๔  ตางเปนกําลังหนุนกันอยางนี้  สังวร  เปนกาํลังชวย 
ปานใหเบาแรง  คอยละแตบาปเกา  ปหาน  เปนกําลังชวยภาวนาให 
ชองเจริญบุญข้ึนได  ภาวฯา  เปนกําลังชวยอนุรักขนาใหไดรักษาความดี 
คือบุญ. 
 
๑. ปหาน. ๒.  ภาวนา.  ส. ป.  
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        อีกอยางหนึ่ง  อนุรักขนาเปนกําลังชวยภาวนา  เพ่ือมิใหบุญที 
 เจริญข้ึนแลวสูญหายไป  ภาวนา  เปนกําลังแกปหาน  เพ่ือมิใหบาป 
ที่ละแลวกลบัมาเขาท่ีอีก  ปหาน  เปนกําลังแกสังวร  ในเมื่อระวัง 
ไมไหว. 
                                                                     ๒๔๖๘ 
        ถ.  อธษิฐานธรรม  ๔  อะไรบาง  ? 
        ต.  อธษิฐานธรรม  ๔  คือ  :- 
              ๑.  ปญญา  รอบรูสิ่งท่ีควรรู. 
               ๒.  สัจจะ  ความจริงใจ  คือประพฤติสิ่งใดก็ใหไดจริง. 
               ๓.  จาคะ  สละสิ่งท่ีเปนขาศึกแกควาสมจริงใจ. 
              ๔.  อุปสมะ  สงบใจจากส่ิงท่ีเปนขาศึกแกความสงบ.๑ 

                ๘/๑๒/๕๔ 
        ถ.  อธษิฐานธรรมขอ  ๑  วา  รอบรูในสิ่งท่ีควรรูนั้น  ทาน 
ประสงคเอารูอยางไร  ?  รูในทางโหราศาสตร  จัดเปนอธิษฐานธรรม 
ไดหรือไม  ? 
        ต.  ทานประสงคความรูซึ่งเกิดจากการเจริญวิปสสนาพิจารณาให 
รูแจงเห็นจริง  ตามความเปนจริงในส่ิงท้ังปวง  อันสัมปยุตดวยสมาธิจิต 
หรือความรอบรูอันเปนสวนเบื้องตน  แหงการท่ียังตนใหสําเร็จพระ 
อรหัตผล  อันเปนทางที่จะใหพนจากทุกขทั้งปวง  สวนความรอบรูในทาง 
โหราศาสตรนั้น  ไมจัดเปนอธิษฐานธรรมเพราะแมจะรูไปอยางไรก็ตาม 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย.  ส.ป.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 65 

ก็ไมสามารถจะนําตนใหพนจากทุกขทั้งปวงได. 
                                                                     ส.  ป. 
        ถ.  จงอธิบายอธิษฐานธรรม  ๔  ใหเนื่องถึงกัน. 
        ต.  ใชปญญาพิจารณาสภาวธรรมอยูเสมอ  จนรูตามเปนจริง 
อยางไร  แตนั้นจักละโทหะและกิเลสอันเปนฝายเดียวกัน  อันเปนขาศึก 
แกการรูจริงเสียแลว  เชนนี้ใจยอมสงบเปนอุปสมะ. 
                                                     ๙/๑๒/๕๔-๓/๗/๖๐ 
        ถ.  ผูประกอบกิจสําเร็จก็มี  ไมสําเร็จก็มี  เหตุนี้เปนดวยอะไร  ? 
        ต.  ผูประกอบกิจสําเร็จน้ัน  ยอมเปนไดดวยปริบูรณดวยคุณธรรม   
๔  ซึ่งเรียกวาอิทธิบาท  คือ  ฉันทะ  พอใจรักใครในสิ่งท่ีทํา  วิริยะ   
เพียรหมั่นประกอบในสิ่งท่ีทํา  จิตตะ  เอาใจฝกใฝในสิ่งท่ีทําไมวางธุระ   
วิมังสา  หม่ันตริตรองใครครวญเหตุผลในสิ่งที่ทํา.  สวนผูประกอบกิจ 
ไมสําเร็จน้ัน  ยอมเปนดวยขาดคุณธรรมเชนนั้น. 
                             ๑๕/๑๑/๕๗-๗/๑๑/๕๘–๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  อันผูเรียนปริยัติธรรม  ควรต้ังอยูในคุณธรรมเชนไร  เพ่ือจะ 
ไดสําเร็จสมประสงค  ? 
        ต.  อันผูเรียนปริยัติธรรม  ควรต้ังอยูในคุณธรรม  ๔  ประการ   
ซึ่งเรียกวาอิทธิบาท  คือ  ๑.  ฉันทะ  พอใจรักใครในสิ่งน้ัน  ๒.  วิริยะ   
เพียรประกอบสิ่งน้ัน  ๓. จิตตะ  เอาใจฝกใฝในสิ่งน้ัน  ไมวางธุระ  
๔.  วิมังสา  หม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น.๑ 

                                                                               ๑๕/๑๑/๕๔ 
 
๑.  เติมไมมีเฉลย. ส. ป. 
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        ถ.  กลุบุตรบางคนเปนผูรักการศึกษา  ทั้งอุตสาหะก็มีมาก  แต 
เรียนมีรูหรือรูไมดี  จะเปนเพราะขาดธรรมอะไร  ? 
        ต.  ขาดอิทธิบาท  ขอวิมังสาเปนขอสําคัญ. 
                                                                     ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  ขอใหสงเคราะหอิทธิบาท  ๔  ลงในไตรสิกขา  จงชี้ดวยวา 
ทําไมจึงสงเคราะหลงได  ? 
        ต.  ฉันทะ  วิริยะ จิตตะ  สงเคราะหเขาในสมาธิ  เพราะทํากิจ 
ในทางทําจิตใหมั่น  วิมังสา  สงเคราะหเขาในปญหา  เพราะเปนฝก 
ฝายแหงปญญา. 
                                                                          ๒๔๖๕ 
        ถ.  คนเชนไร  เรียกวาต้ังอยูในความไมประมาท  ? 
        ต.  คนที่มีสติสัมปชัญญะอยูทุกเมื่อ  คอยพยายามประพฤติปฏิบัติ 
เพ่ือละกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนทุจรติ  ประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต 
มโนสุจริต  และเพ่ือละความเห็นผิด  ทําความเห็นใหถูก.  อีกอยางหน่ึง 
คอยระวังใจไมใหกําหนัด  ขัดเคือง หลง  มัวเมา  ในอารมณเปนที่ต้ัง 
แหงความกําหนัด  ขัดเคือง  หลง  และมัวเมาผูเชนนี้  ชื่อวาต้ังอยูใน 
ความไมประมาท.๑  
                                                                     ๑๕/๑๑/๕๔ 
        ถ.  การทําความไมประมาทในท่ี  ๔  สถาน  ขอ  ๓  มีวา  ในการ 
ละมโนทุจริต  ประพฤติมโนสุจริต  นั่นเปนอันละความเห็นผิด  ทํา 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย.  ส. ป.  
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ความเห็นใหถูกอยูแลวมิใชหรือ  ?  ไฉนจึงมีขอ  ๔  ซ้ําเขามาอีกเลา  ? 
        ต.  ในขอ  ๓  เปนอันละความเห็นผิดทําความเห็นใหถูกอยูแลว 
จริง  แตที่ซ้ําเขามาอีกนั้น  เพ่ือจะแสดงใหเห็นวาในมโนทุจริตท้ัง  ๓   
ความเห็นผิดเปนสําคัญ ในมโนสุจริตท้ัง  ๓  ความเห็นชอบก็เปนสําคัญ 
เหมือนกัน 
                                                                     ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ. เมตตาในอารักขกัมมัฏฐาน  ทําคนผูเจริญใหมีอัธยาศัย 
อยางไร  ? 
        ต.  ทําคนผูเจริญใหมีอัธยาศัยกวางขวางออนโยน  มีความเอ็นดู   
กรุณา  เปนผูไมมีภัยแกสัตวทั้งหลาย  ไมมีประมาณ  และจะเปนผูที 
 สัตวทั้งหลายรักใครทชอบใจอยูเสมอ  เปนเครื่องแกพยาบาทตลอดถึง 
โทสะดวย.๑ 

                                                                       ๑๕/๑๑/๕๔         
        ถ. ความปรารถนาไมมีภัยเวรกับใคร  ๆ  เปนมโนกรรม  ผูที่รู 
 ทั้งหลายจํานงกัน  แตขอน้ันจะสําเร็จไดเพียงเทาน้ันหรือ  ๆ  ตองอาศัย 
ยึดธรรมอะไรชวยอุดหนุน  จึงจะทําสําเร็จได  ? 
        ต.  เพียงปรารถนาเทานั้นเห็นจะสําเร็จไมได  ตองอาศัยยุตธรรม 
คือเมตตาเปนหลักชวยอุดหนุน  ไมเชนนั้นก็จะเปนเหมือนไตไมลําเดียว 
ไมมีอะไรยึด  ซึ่งแมไมปรารถนาจะตก  กร็ับรองไมไดวาจะไมตก   
เพราะอาจตกดวยไมมีอะไรยึด. 
                                                                           ๒๔๖๘ 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส.ป.  
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        ถ.  เมตตาในอารักขกัมมัฏฐานกับในพรหมวิหาร  ตางกันหรือ 
เหมือนกันอยางไร  ? 
        ต.  เมตตาในอารักขกัมมัฏฐานกับในพรหมวิหาร  เหมือนกัน 
โดยพยัญชนะ  ตางกันโดยอรรถ  เมตตาในอารักขกัมมัฏฐานกินความ 
กวางกวาในพรหมวิหาร  เพราะทานประสงคการแผทั่วไปในสัตวไมมี 
ประมาณ  ที่เรียกวาอโนทิสสผรณา,  สวนในพรหมวิหารโดยตรงทาน 
ประสงคการแผไปในหมูคณะจองตน  เชนมารดาบิดาแผเมตตาแกบุตร 
ธิดาเปนตน  เมตตาชนิดนี้เรียกวาโอทิสสผรณา.  
                                                                              ส.  ป. 
        ถ.  นึกถึงความตายอันจะมีแกตน  เปนความดีอยางไร  ? ทาน 
แสดงไวในท่ีไหนบาง  ? 
        ต.  เปนความดีอยางนี้  คือ  ทําผูเจริญใหปรารถนาความเพียรไม 
ยอทอ  เมื่อพิจารณาถึงความตายอันจักมีแกตนแลว  แตนั้นจะไดรีบเรง 
ขวนขวานทํากิจอันเปนประโยชนแกตนและผูอ่ืน ใหเต็มความสมารถ 
ในเวลาท่ียังมีชีวิตอยู  และมีประโยชนในเมื่อถูกอุทธัจจกุกกุจจะคือความ 
ฟุงซานและรําคาญใจครอบงํา  อีกประการหนึ่งผูเจริญมรณัสสติจนคุน 
แลว  ยอมรูตามเปนจริงของความตาย จักเปนคนกลาไมกลัวตาย  แม 
ความตายจักมาถึงเขา  ก็อาจยังสติสัมปชัญญะใหถึงพรอม  ซึง่เปนของ 
ตองประสงคในเวลาเชนน้ัน.  ทานแสดงไวในอารักขกัมมัฏฐาน  ๔   
และอนุสสติ  ๑๐. 
                                                                     ๒๔๖๕  
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        ถ.  จงอธิบายใหเห็นวา  เจริญอารักขกัมมัฏฐาน  ๔  ดีแลว  ม ี
อานิสงสอยางไร ? 
        ต.  อานิสงสอยางนี้  เจริญพุทธานุสสติ  ยอมทําใหเกิดศรัทธา 
ปสาทะในพระพุทธเจาและละเสียซึ่งความเชื่องาย  คือเชื่อโดยไมมีเหตุ 
ผล.  เจริญเมตตา  ยอมทําใหมีความเห็นดูสงสารในผูอ่ืน  ตัดเสียซึ่ง 
พยาบาทและโทสะ.  เจริญเมตตา  ยอมทําใหมีจิตคลายเสียซึ่งความรักสวย 
รักงาม  กําจัดราคะเสียได.  เจริญมรณัสสตคิ  ยอมทําใหมีคามไมประมาท 
ตอความตาย  และใหรีบเรงขวนขวายนบําเพ็ญคุณงามความดี. 
                                                                     ส.  ป. 
        ถ.  พรหมวิหาร  ๔  อะไรบาง  เหตุไฉนจึงเรียกวาพรหมวิหาร  ? 
        ต.  พรหมวิหาร  ๔  คือ :- 
                ๑. เมตตา  ความรักใคร  ปรารถนาจะใหเปนสุข. 
                ๒.  กรุณา  ความสงสาร  คิดชวยใหพนทุกข. 
                ๓.   มุทิตา  ความพลอยยินดี  เมื่อผูอ่ืนไดดี. 
                ๔.   อุเบกขา  ความวางเฉย  ไมดีใจไมเสียใจ  เมื่อผูอ่ืนถึง 
ความวิบัติ. 
                ๔  นี้   ชื่อวาพรหมวิหาร     เพราะเปนธรรมเครื่องอยูของทาน 
ผูใหญ.๑ 

                                                                     ๑๑/๑๑/๕๕ 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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        ถ.   การแสดงนํ้าใจเผ่ือแผชวยผูที่ตกทุกขไดยาก     ทานวาเปน 
การเจริญพรหมวิหารอยางหน่ึง    ดูกช็อบ   แตการท่ีทําใจเปนอุเบกขา 
วางเฉย   ไมแสดงชวยเหลือเผ่ือแผใคร  ทานก็จัดเปนพรหมวิหารดวย 
นั้น   ขอน้ีดูกระไรอยูไมใชหรือ ๆ  ทานประสงคอยางไร ?   ขอฟง 
อธิบาย. 
        ต.   อุเบกขาในพรหมวิหารน้ัน   ทานมิไดประสงคความวางเฉย 
อยางคนท่ีเขาเรียกวาใจจืด   หรือใจดํา   ซึ่งถึงจะเห็นใครตกทุกขไดยาก 
อยางไร  ก็มิไยจะเปนไป  ตัวของตัวสบายแลวก็พอแลว  ทานประสงค 
เอาความวางเฉย   ในเมื่อแสดงพรหมวิหารในขอตน ๆ ไมสําเร็จ  แลว 
จึงใหวางเฉย   แตก็ไมใชเฉยโดยไรญาณ   ตองเฉยโดยประกอบดวย 
กัมมัสสกตาญาณ  จึงจะเปนอุเบกขาพรหมวิหารโดยถูกตอง. 
                                                                      ๒๔๖๘ 
        ถ.  เมตตาไดชื่อวาพรหมวิหาร  เพราะอรรถวาอยางไร ? 
        ต.  เมตตาไดชื่อวาพรหมวิหาร    เพราะอรรถวาเปนเครื่องอยู 
ของทานผูใหญที่จัดวาเปนพรหมสมมติ. 
                                                                    ๓/ ๗/  ๖๐ 
        ถ.  ทําความไมดีใจไมเสียใจ  ในเมื่อผูอ่ืนถึงความวิบัติ  มิจัดวา 
ขาดกรุณาตอเขาหรือ ?   ถาเชนนี้  จะสมเปนธรรมเครื่องอยูของผูใหญ 
กระไรไดเลา ? 
        ต.   ไมจัดวาขาดกรุณา  เพราะกรุณาคงมีอยู  แตมิใชโอกาสที่จะ 
พึงใชในอารมณเชนนั้นเทาน้ัน  เพราะคํ่าวา  วิบัติ  ในที่นี้  หมายความ  
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วา  เหตุที่จะชวยดวยกําลงักรุณาไมได  หรือไมควร.  อันลักษณะผูใหญ 
ยอมรูจักเหตุ   รูจักผล   และรูจักรักษาตนเองเปนอยางดีมากอนแลว 
เพราะฉะนั้น  เหตุใดท่ีทราบวาจะนําทุกขโทษมาสู   โดยปราศจาก 
ประโยชนตนประโยชนทานเปนเครื่องแลกเปลี่ยน   ทานยอมไมทําเลย 
การท่ีไมยอมทําในเหตุเชนนี้แล  เรยีกวาทําความไมดีใจไมเสียใจ  เมื่อ 
ผูอ่ืนถึงความวิบัติ  จัดเปนอุเบกขาพรหมวิหาร  จึงควรเปนธรรมเครื่อง 
อยูของทานผูใหญแท. 
                                                                          ๒๔๗๗ 
        ถ.  อุเบกขา  ความวางเฉย  ไมดีใจไมเสียใจ  เม่ือผูอ่ืนถึงความ 
วิบัติ  เปนไปโดยอาการอยางไร  ทานจึงเรียกวาพรหมวิหาร ?  ถาไม 
เชนนั้น  จะเปนคนใจดําไปกระมัง ? 
        ต.  อุเบกขา  ความวางเฉย  ไมดีใจไมเสียใจ  เม่ือผูอ่ืนถึงความ 
วิบัติ  เปนไปโดยอาการท่ีมีเมตตากรุณาหรือมุทิตามากอนแลว  วางเฉย 
ดวยอํานาจกัมมัสสกตาญาณ  ทานจึงเรียกวาพรหมวิหาร  ถาไมเชนนั้น 
ก็เปนคนใจดํา. 
                                                                     ๑๔/๑๑/๖๓ 
        ถ.  ผูใหญควรมีธรรมอยางไรเปนเครื่องอยู ? 
        ต.  ผูใหญควรมีพรหมวิหาร ๔ เปนเครื่องอยู  คือควรเปนผูมี 
เมตตาปรารถนาสุขแกผูนอย  เมื่อเห็นผูนอยไดทุกข  ควรมีกรณุาสงสาร 
ชวยปลดเปลือ้งทุกขเสีย  เมื่อเห็นผูนอยไดดี  ควรมีมุทิตาพลอย 
ยินดี  เมื่อเห็นผูวิบัติควรมีอุเบกขา  ไมแชงซํ้า. 
                                                                      ๑๑/๑๒/๕๗  
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        ถ.  ถาทานจักเปนผูใหญบาง  ทานจักนอมนําธรรมอะไรบาง  มา 
เปนเครื่องปฏิบัติ  จึงจักสมกับภูมิของผูใหญ  ? 
        ต.  จักนอมนําธรรมเหลาน้ีเปนเครื่องปฏิบัติ  คือ  เมตตา   
กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ซึ่งเรียกวาพรหมวิหาร  และเวนจากอคติ ๔   
คือ  ฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ  ภยาคติ. 
                                                                      ส.  ป. 
        ถ.  จงอธิบายพรหมวิหาร ๔ ใหเน่ืองกัน. 
        ต.  เน่ืองกันดังน้ี  เมตตารักใครปรารถนาจะใหเปนสุข   
เมื่อมีเมตตาแลว  เวลาผูอ่ืนไดรับทุกข  ก็หวังจะใหเขาพนจากทุกขนั้น 
แลวขวนขวายตามสามารถ  ผลที่ไดรบันั้นเนื่องมาจากเมตตา  เมื่อเขา 
พนจากทุกขไดสุขสําราญก็พลอยยินดีดวย ซึ่งเรียกวามุทิตา  แตนั้นกิจที 
 จะตองแกไขไมมี  ก็มีใจมัธยัสถ  หรือกิจท่ีชวยผูอ่ืนเปนการเกิน 
สามารถ  เชนคนถูกจําในพันธนาคาร เปนตน  ตนชวยไมไดก็วางใจเฉย 
เสีย  ดวยเห็นวาสัตวมีกรรมเปนของตน เรียกวาอุเบกขา  เนื่องกันมาเปน 
ลําดับดังน้ีแล 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ.  จงแสดงสติปฏฐาน ๔. 
        ต.  สติปฏฐาน ๔ คือ:- 
        ๑.  สติกําหนดพิจารณากายเปนอารมณืวา  กายน้ีก็สักวากาย ไม 
ใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  เรียกวากายานุปสสนา. 
        ๒.  สติกําหนดพิจารณาเวทนา  คือ  สุขทุกขและไมทุกขไมสุข  
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เปนอารมณวา  เวทนาน้ีก็สักวาเวทนา  ไมใชสัตวบคุคลตัวตนเราเขา 
เรียกเวทนานุปสสนา. 
        ๓.  สติกําหนดพิจารณาจิตท่ีเศราหมอง  หรือผองแผวเปน 
อารมณวา  จิตน้ีก็สักวาจิต  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  เรียก 
จิตตานุปสสนา. 
        ๔.  สติกําหนดพิจารณาธรรมท่ีเปนกุศล  หรอือกุศลที่บังคับเกิดกับ 
ใจเปนอารมณวา  ธรรมน้ีก็สักวาธรรม  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา 
เรียกธัมนุปสสนา.๑  
                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  อะไรเปนอารมณของสติปฏฐาน ? 
        ต.  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม ๔ประการน้ีแล  เปนอารมณของ 
สติปฏฐาน. 
                                                                       ๒๔๖๗ 
        ถ.  สติปฏฐาน  มีอะไรเปนอารมณ 
        ต.  สติปฏฐานท่ี ๑ มีกายเปนอารมณ  ที ่๒ มเีวทนาเปนอารมณ   
ที่ ๓ มีจิตเปนอารมณ  ที่ ๔ มีธรรมเปนอารมณ. 
                                                                     ๒๗/๘/๗๓  
        ถ.  จะนอนจะน่ังหรือจะขบจะฉัน  นึกกอนจึงคอยทํา  สงเคราะห 
เขาในสติปฏฐานขออะไรไดหรือไม ? 
        ต.  สงเคราะหเขาในกายานุปสสนาสติปฏฐานได  เพราะทําอยาง 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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นั้นเปนอาการของกาย. 
                                                                     ๑๑/๑๑/๕๙ 
        ถ.  ไปเห็นซากศพในปาชา  นึกพิจารณษวาไมงาม  แลวนอม 
เขามาในตนวา  จะตองเปนเชนนั้น  จัดเขาในสติปฏฐานขอไหนได 
หรือไม ? เพราะเหตุไร ? 
        ต.  จัดเขาในกายานุปสสนาสติปฏฐานได.  เพราะเปนการ 
พิจารณากายภายนอกและภายใน. 
                                                                         ๒๔๖๔ 
        ถ.  การพิจารณาตามสติปฏฐานน้ันชื่อวาพิจารณาตามไตร- 
ลักษณดวย  ถูกหรือผิด ? จงอธิบาย. 
        ต.  ถูกแลวผูใดหยั่งเห็นวา กาย เวทนา จิต ธรรม  เปนสัตว  
เปนบุคคล เปนตัวตน เปนเรา เปนเขาอยู  ผูนั้นชื่อวายังเห็นเปน 
ของเท่ียง  เปนสุข  เปนตัวตน  ผูที่เปนวาสักแตวาเปนเชนนั้น  ไมใช 
สัตวบุคคลตัวตนเราเขา  ชื่อวาเห็นไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา   
จึงจัดวาพิจารณาตามไตรลักษณดวย. 
                                                                   ๙/๑๒/๕๔–๖๗ 
        ถ.  เจรญิสติปฏฐานชื่อวาเจริญไตรลักษณไดหรือไม ?  อยางไร ? 
        ต.  ได.  อยางนี้  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  จัดเปนสังขารซึ่ง 
มีลักษณะ ๓ คือ ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ประจําอยู  เมื่อ 
พิจารณาเห็นสักวาเปนกาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ไมใชสัตวบุคคล 
ตัวตนเราเขา  ก็ยอมเห็นไตรลักษณดวย  จึงมีความเห็นเชนนั้นได. 
                                                                       ๑/๑๐/๗๖  
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        ถ.  เม่ือธรรมบังเกิดกับใจ  ก็มีสติรูสึกตัวดังนี้  จัดเปนธัมมา- 
นุปสสนาสติปฏฐาน  หรอืจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ? 
        ต.  ถามีสติอยูที่จิต  เปนจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  ถามีสติอยูที 
 ธรรม  เปนธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน. 
                                                                     ๒๓/๘/๗๒ 
         ถ.  พิจารณาเห็นวา  เปนเหตุใหเกิดตัณหา  คือทะยาน 
อยากไดอารมณที่นารักนาใครพอใจเปนตน  ไดชือ่วาเจริญสติปฏฐาน 
อะไร ?  
        ต.  ไดชือ่วา เจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน. 
                                                                     ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ. อารมณของสติปฏฐาน  ที่ทานจัดไวเพียง ๔ ประการนัน้   
ทานมีความประสงคอยางไร ?  เมื่อเจริญดีแลว  มอีานิสงสอยางไร ? 
        ต.  อารมณของสติปฏฐาน  ที่ทานจัดไวเพียง ๔ ก็เพ่ือประสงค 
จักใหเหมาะกันกับจริตของผูเจริญ  เพราะธรรมดาจริต  คือความ 
ประพฤติที่ติดเปนอาจิณของบุคคล  เมื่อรวมกลาวโดยยอก็มีเพียง ๒  
(จัดตามมหาสติปฏฐาน) คือ ตัณหาจริต ๑ ทิฏฐิจรติ ๑  เมื่อ 
จําแนกตามชนิดของจริตเปน ๔ คือ  ตัณหาจริตหยาบ ๑  ตัณหาจริต 
ละเอียด ๑  ทฏิฐิจริตหยาบ ๑ ทิฏฐิจรติละเอียด ๑  ถาเจริญดีแลว 
ยอมมีอานิสงส  คือทําลายจริตเหลาน้ีเสียได  เจริญกายานุปสสนา ทําลาย 
ตัณหาจริตหยาบ  เจริญเวทนานุปสสนา ทําลายตัณหาจริตละเอียด   
เจริญจิตตานุปสสนา ทําลายทิฏฐิจริตหยาบ  เจริญธัมมานุปสสนา  ทําลาย  
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ทิฏฐิจริตละเอียด  ทั้งน้ีเปนเครื่องบรรเทาอภิชฌาโทมนัส  ทําใหจิตไม 
ยึดถืออะไรๆในโลก. 
                                                                      ส.  ป. 
        ถ.  สติปฏฐาน ๔  ถายนลงเปน ๒ จะไดหรือไม ?  ถาได 
ก็ลองยนมาดู ? 
        ต.  สติปฏฐานท้ัง ๔ ถาจะยนลงเปน ๒ ก็ได  คือ  กายานุปสสนา   
สติกําหนดกายเปนฝายรูป  ควรยนลงเปนรูปกัมมัฏฐาน  สวนเวทนา- 
นุปสสนา  สติกําหนดเวทนา  และ จิตตานุปสสนา  สติกําหนดใจ และ  
ธัมมานุปสสนา  สติกําหนดธรรมที่เปนกุศลหรืออกุศล  สติปฏบานทั้ง  
๓ นี้เปนฝายนาม  ควรยนลงเปนอรูปกัมมัฏฐาน  ดงัน้ี. 
                                                               ๑๖/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ผูเจริญสติปฏฐาน   จะไดอานิสงสเห็นประจักษอยางไร ? 
        ต. ผูเจริญสติปฏฐาน  ยอมไดอานิสงสเห็นประจักษ  คืออาจ 
บรรเทาเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสที่บังเกิดข้ึน  เชนผูเจริญเวทนา- 
นุปสสนา  มทีุกขบังเกิดข้ึน  ก็จะเห็นตามทุกขนั้นวาเปนสักแตวาเวทนา   
ไมใชตัว  ไมใชตน  ไมใชสัตว  ไมใชบุคคล  ไมใชเรา  ไมใชของเรา   
จิตก็พนจากอุปาทานความยึดถือ  เมื่อไมมีความยึดถือแลว  อภิชฌา 
และโทมนัสก็ยอมหมดไป  ผูเจริญสติปฏฐาน  ยอมไดอานิสงสโดย 
เหตุผลอยางน้ี. 
                                                                 ๑๔/๑๑/๖๓ 
        ถ.  ควรกําหนดพิจารณากายน้ี  ใหเห็นวาเปนแตเพียงธาตุ ๒    
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คือ อากาศและวิญญาณประชุมกันอยู  ไมใชเรา  ไมใชของเรา  จะ 
เรียกวาธาตุกัมมัฏฐานไดไหม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไมไดเพราะธาตุกัมมัฏฐาน  ทานหมายเฉพาะกําหนด 
พิจารณากายน้ี  ใหเห็นเปนเพียงธาตุ ๔ คือ ดิน  น้าํ  ไฟ  ลม  เปน 
สวนรูป  จึงใหสําเร็จเปนอยางสูง  คือยังวิปสสนาปญญาใหเกิดข้ึน   
เพ่ือละความยึดถือวา  นัน่ของเรา  นั่นเปนเรา  นั่นเปนตัวของเรา. 
                                                                     ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  กระดูก  โลหิต  ไออุน  ลมหายใจ  จัดวาเปนธาตุอะไร ?   
เหตุไฉนจึงจัดวาเปนธาตุอยางนั้น ? 
        ต.  กระดูก จัดเปนปฐวีธาตุ  เพราะมีลักษณะท่ีเขมแข็ง  โลหิต 
จัดเปนอาโปธาตุ  เพราะมีลักษณะเอิบอาบ   ไออุน  จัดเปนเตโชธาตุ 
เพราะมีลักษณะรอน  ลมหายใจ จัดเปนวาโยธาตุ  เพราะมีลักษณะ 
พัดไปมา.๑ 

                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  เจรญิธาตุกัมมัฏฐาน  เจริญอยางไร ?  มีอานิสงสอยางไร ? 
        ต.  เจรญิโดยยกข้ึนภาวนา  เชนภาวนาวา  ผม  ขน  เล็บ  ฟน   
หนัง  หรือวา  เกสา  โลมา  ทันตา  ตโจ  เชนนี้  ยอมมีอานิสงส 
ทําใหจิตเปนสมาธิ  สงบจากนิวรณไดชั่วขณะเจริญ  ถาเจริญโดย 
พิจารณา  แยกออกใหรูจักตามสภาพความเปนจริง  พรอมท้ังกําหนด 
ใหเห็นความส้ินความเส่ือมของธาตุนั้นๆ  เชนนี้  ยอมมีอานิสงส 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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อยางตํ่ายอมกําจัดความเขาใจผิดได  อยางสูงยอมทําใหจิตหลุดพนจาก 
กิเลสเปนที่สุด.๑ 

                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  จงแสดงอริยสัจ ๔  อะไรเปนทุกข ?  อะไรเปนสมุทัย ?   
อะไรเปนนิโรธ ?  อะไรเปนมรรค ? 
        ต.  ความไมสบายกาย  ไมสบายใจ  เปนทุกข.  ตัณหาความ 
ทะยานอยาก  มีทะยานอยากในกามเปนตน  เปนสมุทัย.  ความสละ   
ความวาง  ความปลอย  ความไมพัวพันซึ่งตัณหา  คือความอยาก 
นั้นๆ  รวมความวา  ความดับตัณหาไดโดยสิ้นเชิง  เปนนิโรธ.  ปญญา 
อันเห็นชอบวาส่ิงน้ีทุกข  สิ่งน้ีเปนเหตุใหเกิดทุกข  สิ่งนี้เปนความดับ 
ทุกข  สิ่งนี้เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  เปนมรรค.๒ 

                                                                     ๑๕/๑๑/๕๔ 
        ถ.  รูอรยิสัจจัดเปนความรูอยางสูงในพระศาสนานี้  รูอยางไร 
เรียกวารูอริยสัจ ? 
        ต.  รูชาติชรามรณะเปนตนเปนทุกขจริง  ตัณหาเปนสมุทัยให 
เกิดทุกขจริง  ความที่ตัณหาดับปราศจากไปโดยไมเหลือ  เปนความ 
ดับทุกขไดหมดจริง.  รูอยางนี้แหละท่ีเรียกวารูอริยสัจ.  
                                                                         ๒๔๖๘ 
        ถ.  ทุกขอริยสัจ  กบัทุกขลักขณะ  ตางกันหรืเหมือนกัน 
 
๑-๒.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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อยางไร ? 
        ต.  ตางกัน  ทุกขอรยิสัจ  เพงเอาภาวะอันบีบค้ันไมใหรูสึกเปนสุข 
ซึ่งมีเฉพาะแกอุปาทินนกสังขารอยางเดียว.  สวนทุกขลักษณะ  เพงเอา 
สภาวะที่แปรปรวน  คงที่อยูไมไดของสังขารทั่วไป  ทั้งสวนท่ีเปน 
อุปาทินนกสังขารและอนุปทินนกสังขาร. 
                                                                     ๒๔๖๗ 
        ถ.  ปรารถนาสิ่งใด  ไมไดสมหวัง  จัดเปนทุกขหรือเปนสมุทัยอยางไร ? 
        ต.  จัดเปนทั้ง ๒ อยาง  คือ  ตอนปรารถนาเปนสมุทัย เพราะเปน 
ความทะยานอยาก ซึ่งเปนเหตุใหทุกขเกิด.  ตอนไมไดสมหวังเปนทุกข  
เพราะเปนความไมสบายใจ ซึ่งเปนสิ่งทนไดยาก.๑  
                                                                     ๒๓/๙/๗๗ 
        ถ.  มีคูแลว  อยากเลกิมีใหม  เปนตัณหาอะไร ? 
        ต.  อยากเลิกเปนวิภวตัณหา  อยากมีใหม  เปนกามตัณหา. 
                                                                         ๒๔๗๓ 
        ถ.  อยากขาว  อยากนํ้า  จัดเปนตัณหาอะไรหรือไม ?  เพราะ 
เหตุอะไร ? 
        ต.  ไมจัดเปนตัณหาอะไร ?  เพราะความอยากเชนนั้น  ยอม 
เปนไปตามธรรมดาของสังขาร  ซึ่งตองการความบํารุงเชนนั้น  เพ่ือ 
 
๑.  ตามรูปคําถามเปนปญหาตอนเดียว  ไดในคําวา "ยมฺปจฺฉ  น ลภติ  ตมฺป ทุกข"  ถือเอา 
ความวา  ปรารถนาไมสมหวังเปนทุกข. ศรี ฯ  
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ความทรงอยู  แมพระอริยเจาผูสิ้นตัณหาแลว  ทานยังตองบํารุงสังขาร 
ดวยการบริโภคอาหารเปนตน  เชนเดียวกับสามัญชน  เพราะฉะนั้น 
ความอยากท่ีเปนไปตามธรรมดานั้น  จึงไมจัดเปนตัณหา. 
                                                                     ๒๔๗๖ 
        ถ.  จะปฏิบัติในอริยสัจท้ัง ๔ จะตองทําอยางไร ? 
        ต.  ในเบื้องตนตองกําหนดรูจักทุกข. เมื่อรูจักทุกขเชนนั้นแลว  
ตองเพียรละสมุทยั คือเหตุที่ใหทุกขเกิด. เมื่อละสมุทัย คือเหตุที่จะ 
ใหทุกขเกิดแลว พึงเจริญมรรค คือปฏบิัติใหถึงความดับทุกข เมื่อ 
เจริญมรรคเชนนั้นเสมอๆ แลว ก็ทําใหแจงซ่ึงนิโรธ. 
                                                                     ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ.  การรูอริยสัจ จัดเปน ธมฺมฺู หรือ อตฺถฺู  หรือท้ัง  
๒ อยางไดหรือไม ? ถาไดลองจัดดู. 
        ต.  ไดทัง้  ๒  อยาง  รูวาตัณหาเปนสมุทัย  เหตุใหเกิดทุกข  มรรค 
เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรียกวารูจักเหตุ จัดเปน ธมฺมฺู.  
รูวาทุกขเกิดจากสมุทัย อันเปนเหตุ ความที่ตัณหาดับปราศจากไปโดย 
ไมเหลือได เปนผลมาจากมรรค เรียกวารูจักผล จัดเปน อตฺถฺู. 
                                                                       ๒๔๕๖–๖๘ 
        ถ. การรูเหตุผลตามความเปนจริง มีประโยชนอยางไร ? จง 
แสดงท้ังทางโลกและทางธรรม. 
        ต.  มีประโยชนใหรูเทาถึงการณ สามารถนําตนใหพนความ  
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ติดขัดบรรลคุวามสวัสดีได  คนที่ต้ังตัวไดในโลกนี้  เพราะเขารูเหตุผล 
รูวาอะไรเปนเหตุแหงความเส่ือมใหผลรายแกตนและคนอ่ืน งดเวน 
เสีย. รูวาอะไรเปนเหตุแหงความเจริญผลิผลงาน รีบทํารีบประกอบ 
สิ่งน้ัน. พระอริยบุคคลทานทําใจใหหมดจดจากเครื่องเศราหมองใจ 
ได เพราะทานรูเหตุผล คือ อริยสัจ ๔ รูวาสิ่งน้ีเปนทุกข สิ่งน้ีเปน 
เหตุใหเกิดทุกข และรูวาสิ่งน้ีเปนความดับทุกข สิ่งน้ีเปนขอปฏิบัติ 
ใหถึงความดับทุกข. 
                                                                     ๙/๑๑/๕๘ 
        ถ.  จงลองยนอริยสัจ ๔ ใหลงใน ๒ ประการ. 
        ต.  สมทุัยกับมรรค ยนลงเปน ๑ เรียก เหตุ เพราะสมุทัยเปน 
ตัวตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข มรรคเปนตัวปญญาเปนเหตุใหถึงความ 
ดับทุกข. ทุกขกับนิโรธ ยนลงเปน ๑ เรียกผล เพราะเกิดแตเหตุนั้น. 
                                                                     ๗/๑๑/๕๘ 
                                                หมวด ๕ 
        ถ.  ในพระพุทธศาสนา กลาวอะไรวาเปนบาปหนักที่สุด  ? 
        ต. ในพระพุทธศาสนา กลาวอนันตริยกรรม ๕ วาเปนบาป 
หนักที่สุด. อนันตริยกรรม ๕ นี้คือ ฆามารดา ๑ ฆาบิดา ๑ ฆาพระ 
อรหันต ๑ ทาํรายพระอทธเจา โดยที่สุดเพียงฟกช้ํา ๑ ทําลายสงฆ ๑. 
                                                        ๑๑/๑๑/๕๔–๑๑/๑๒/๕๗ 
        ถ. ทําลายสงฆใหแตกกันซึ่งจัดเปนอนันตริยกรรมนั้น ม ี
กําหนดกันอยางไร ? ถาทําใหฝายหน่ึง ๒ รูป ฝายหน่ึง ๕รูปให  
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แตกกัน จะจัดเปนสังฆเภทไดหรือไมอยางไร ? 
        ต.  ทําลายสงฆใหแตกกันนั้นมีองคกําหนดวา สมมติสงฆต้ังแต 
ฝายละ ๔ รูปข้ึนไป จึงจัดเปนอนันตริยกรรม. ถาทําใหฝายหน่ึง ๒-๓  
รูป ฝายหน่ึง ๔-๕ รูปเปนตนใหแตกกัน ไมจัดเปนสังฆเภท ไมเปน 
อนันตริยกรรม. ถาฝายละ ๔ รูปข้ึนไปจึงจะจัดเปนอนันตริยกรรม. 
                                                                     ส.ป. 
        ถ.  บุตรจากมารดาไปต้ังแตเยาว ตอมาเจริญวัยข้ึนจํามารดา 
ไมได ภายหลังฆามารดาตาย โดยไมรูวาเปนมารดา จะจัดวาเปน 
อนันตริยกรรมดวยหรือไม ? 
        ต.  จัดวาเปนอนันตริยกรรมดวย เพราะวาฆามารดา. การฆา 
มารดาที่จัดเปนอนันตริยกรรมในท่ีนี ้ทานมิไดประสงคแตเพียงรูวา 
เปนมารดาแลวฆาเทาน้ัน ตนจะจําไดหรือไมไดก็ตาม รูวาเปนมารดา 
หรือไมรูก็ตาม  เมื่อทําใหตายก็ตองจัดเปนอนันตริยกรรม. 
                                                                     ส.ป. 
        ถ. ที่เรียกวา อภิณหปจจเวกขณะ หมายความวาอยางไร ?  
หมายอยางนั้นมีประโยชนอยางไร ? 
        ต.  หมายความวา ควรพิจารณาทุก ๆ วัน หรือพิจารณา 
เนือง ๆ มีประโยชนจะไดแกกันความเมาและตัดความเขาใจผิด. 
                                                                  ๒๘/๘/๗๓ 
        ถ. ความแก ความเจ็บ ความตาย ก็เปนธรรมดา คือตอง 
ไดประสบดวยกันทุกคน ไมสําคัญอะไร แตเหตุไฉนทานจึงสอน  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 83 

ใหนึกถึงทุกวันดวยเลา ? 
        ต.  เปนธรรมดาจริง แตทุก ๆ คนไมอยากแก เจ็บ ตาย  
มัวเมาอยูในวัยเปนหนุม เปนสาว ในความไมมีโรคและในชีวิต เมื่อ 
พิจารณาใหเห็นเปนธรรมดาเชนนั้น ก็จะบรรเทาความเมา ๓ ประการ 
นั้นเสียได แมความตายจักมีมา ก็จักไมมีความหวาดกลัวหรือ 
ทุกขโทมนัส เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนใหนึกถึงทุกวัน. 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ. อันความตายยอมเปนภัยอยางใหญหลวง ถานึกวาเราจะ 
ตายจริง ๆ แลว อาจทําใหใจออนเพลียไมเปนอันทํางานก็ได เมื่อ 
เปนเชนนี้ ในอภิณหปจจเวกขณะขอ ๓ ทานสอนไวเพ่ือประโยชน 
อะไร ? 
        ต.  จริงอยู อันความตายน้ัน ถาสําหรับผูที่ยังไมเคยนึกถึง 
เสียเลย และผูที่ยังมัวเมาอยู ถานึกข้ึนมาไดในครั้งแรกวา จะตอง 
ตายเขาจริงแลว คงทําใหกลัวและใจใหเห่ียวแหงบางคนเลยทอด 
อาลัยในชีวิต ทอถอยในการประกอบกิจเสียก็ได มีแตรอทาความ 
ตาย ก็แตความตายน้ันแล ถาพยายามนึกถึงอยูทุกวันแลว ความ 
กลัวตายน้ี คอย ๆ หายไปทุกที จนกลายเปนคนกลาหาญไมครั่นคราม 
ตอความตาย เหมือนการเดินไปในปาเปลี่ยวคนเดียว ในคราว 
แรก ยอมจะรูสึกหวาดหว่ันตอภยันตราย แมในท่ีสุดไมมีอะไรก็ยัง 
กลัวความเงียบเชียบของปา แตถาเดินไปหลายคราวเขา ความ 
หวาดหว่ันก็คอยนอยลงทุกทีจนไมกลัวเลย การนึกถึงความตายก็  
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เหมือนกัน เมื่อนึกบอยๆ เขา ความหวาดหว่ันตอความตายก็นอย 
ไปทุกที  อันตรายยอมเปนภัยอยางใหญหลวง ทุก ๆ คนเมื่อ 
เกิดมาแลวจะตองตายในคราวหนึ่งเปนแท  ไมเร็วก็ชา แมตัวของ 
เราเองจะยังไมเคยตาย ก็มีเครื่องพิสูจนอันแนนอนวาจะตองเปนเชน 
นั้นในคราวหน่ึง คือ คนท่ีเกิดมาแลวมีรูปรางลักษณะประกอบดวย 
ธาตุทั้ง ๔ และอยางอ่ืน ๆ เหมือนกับเราทุกอยาง ไดตายไปแลวจน 
นับไมถวน เพราะฉะนั้นเราคนหนึ่งก็ตองตายเหมือนกัน เมื่อเปนอัน 
เขาใจแนนอนวาจะตองตายเชนนี้แลว นึกถึงความตายทุกวันจนชิน 
กับความตายแลว เมื่อถึงคราวประสบความตายแทเขาจริง ๆ ก ็
ปราศจากความครั่นครามหวาดหว่ัน ในเวลาเชนนั้นจะไดทํากิจของ 
คนกลาไดเรียบรอย อน่ึงเมื่อรูสึกตัวอยูเสมอวาจะตองตาย ก็จะได 
รีบทํากิจธุระเสียใหเรียบรอยไมประมาทมัวเมา คนท่ีลืมความตาย ไมได 
นึกถึงเสียเลย มักเปนคนประมาทระเริงหลง ไมทํากิจธุระอันควร 
จะทํา ดวยเหตุผลดังกลาวมาน้ี จึงสอนใหพิจารณาทุกวันวา เรา 
มีความตายเปนธรรมดา. 
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ.  การพิจารณาในอภิณหปจจเวกขณะท้ัง ๕ ขอน้ัน มีประโยชน 
อยางไร ? 
        ต.  พิจารณาอภิณหปจจเวกขณะขอ ๑ เพ่ือจะกําจัดความ 
เมาในรูป มีรกัสวยรักงามเปนตนเสียได. พิจารณาตามในขอ ๒  
เพ่ือจะกําจัดความสําคัญในความไมมีโรค  ถึงแมโรคเกิดข้ึนแลวก็มี  
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หนทางที่จะรักษาพยาบาล เพ่ือแกโรคนั้นใหหาย แมโรคยังไมเกิด 
ก็จะไดปองกันรักษาไว. พิจารณาตามในขอ ๓ เพ่ือจะกําจัดความ 
เมาในชีวิต จะไดคิดทําการงานที่เปฯประโยชนทั้งสวนตนและผูอ่ืน 
ไมใหเปนผูที่อยูนิ่ง ๆ ในเวลาท่ีมีชีวิตอยู. พิจารณาตามในขอ ๔  
เพ่ือจะปองกันความทุกขโทมนัสแคนเคือง  ในเวลาเมื่อตนตองวิโยค 
พลัดพรากจากของที่ตนรักและชอบใจ และขมความยินดีไมใหเปน 
ผูทะเยอทะยานจนเกินไป. พิจารณาในขอ ๕ เพ่ือจะใหละสิ่งที่ชั่ว 
ประพฤติปฏบิัติแตกรรมท่ีดีงาม. การพิจารณาตามอภิณหปจจเวกขณะ 
ทั้ง ๕ ขอน้ันมีประโยชนอยางนี้ 
                                                                     ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ. อภิณหปจจเวกขณะขอ ๕ ถาพิจารณาอยูเนือง ๆ จะเปน 
เครื่องเกื้อกูลใหเกิดคุณอะไรบาง ? จงอางมาแสดงใหพอฟงได. 
        ต.  ใหเกิดคุณคือศรัทธา ไดแกเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม  
เชื่อความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน แตนั้นยอมม่ันคงไนสัมมาทิฏฐิ 
และอุตสาหะพยายามตามปธาน ๔ ไดแกเพียรระวังไมใหบาปเกิดข้ึน 
เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว และเพียรใหกุศลเกิดข้ึน เพียรรักษากุศล 
ที่เกิดข้ึนแลวไมใเส่ือม. 
                                                                         ๒๔๖๙ 
        ถ.  พิจารณาวา "เรามีกรรมเปนของตัว ทําดีไดดี ทําชั่ว 
ไดชั่ว" ดังน้ี มีประโยชนอยางไร ?  
        ต.  มีประโยชนในอันจะใหมั่นคงในสัมมัปปธาน ๔ คือ ระวัง  
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บาปอันยังไมเกิดไมใหเกิดข้ึน และเพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมด 
ไป อุสาหะยังกุศลอันยังไมเกิดใหเกิดข้ึน และรักษากุศลอันเกิด 
ข้ึนแลวไวมิใหเสื่อม. 
                                                                     ๑๑/๑๑/๕๙ 
        ถ. มีผูเห็นวาการพิจารณาอภิณหปจจเวกขณเนือง ๆ เปนเหตุ 
ตัดอัสสาทะความแชมชื่นในชีวิต และชักใหทอถอยในการปฏบิัติกิจ 
พระศาสนา ดังน้ี ทานไดศึกษาธรรมเรื่องนี้มาแลว จะคานหรือยอม 
เปนตามอยางไร ? 
        ต.  ที่วาตัดอัสสาทะความแชมชื่นในชีวิตน้ัน ยอมเห็นดวยแต 
เฉพาะความแชมชื่นที่ชกัใหเพลินใหเมา เพราะนั่นเปนขอประสงค 
ของการท่ีใหพิจารณาอภิณหปจจเวกขณโดยตรง แตที่วาใหทอถอย 
ในการปฏิบติักิจพระศาสนานั้น ขอคาน เพราะการพิจารณาอภิณห- 
ปจจเวกขณ ยอมสงเสริมความไมประมาทในการปฏิบัติชอบอันเปน 
กิจพระศาสนาโดยตรง จะเห็นไดดังน้ี เมื่อพิจารณาเห็นจริงวา เรา 
จะตองแก เจ็บ ตาย จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น  
และเห็นจริงวา เรามีกรรมเปนของตน เราทําดีจักไดดี ทําชั่วจักได 
ชั่ว ดังน้ี ยอมไมติดในสภาพภายในที่เคยถือวาเรา และภายนอก 
ที่เคยถือวาของรักของชอบใจของเรา พยายามละกรรมชั่วราย ทําแต 
กรรมท่ีด ีซึ่งจัดวาบําเพ็ญกรณีกิจในพระศาสนาใหบริบูรณยิ่งข้ึน 
ดังน้ี. 
                                                                     ๒๔๗๗ 
        ถ.  เม่ือเราอยากเปนคนมีสงาและอาจหาญในท่ีประชุมทัง้ปวง  
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ควรปฏิบัติอยางไร จึงจะเปนไปไดอยางนั้น ? 
        ต.  ควรประพฤติธรรมทําความกลาหาญ ซึ่งเรียกวา เวสา- 
รัชชกรณธรรม ๕ อยาง ๑. ศรัทธา เชือ่ส่ิงท่ีควรเชื่อ ๒. ศีล รกัษา 
กายวาจาใหเรียบรอยปราศจากโทษ ๓.พาหุสัจจะ ความเปนผูศึกษา 
มาก ๔. วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร ๕. ปญญา รอบรูที่ควร 
รู.  ประพฤติธรรม ๕ อยางน้ีแลว จึงจะเปนผูมีสงาและอาจหาญในท่ี 
ประชุมทั้งปวง. 
                                                           ๒๐/๘/๕๙ 
        ถ.  จงแสดงใหเห็นวา  เวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการ เปน 
ธรรมทําควาสมกลาหาญไดอยางไร ? 
        ต. เวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการ เปนธรรมทําความกลาหาญ 
ไดจริงดังจะอธิบายตอไปนี้ คือ :- 
        ขอ ๑ ศรัทธา เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ เชนเชื่อวา ทําดีไดดี ทําชั่ว 
ไดชั่ว เปนตน แลวทําแตกรรมท่ีด ีไมทํากรรมชั่ว ก็มีความกลา- 
หาญ ไมกลัวจะตองรับผลท่ีชั่ว เพราะไมไดทํากรรมท่ีชั่วไว ทั้งกลา 
หาญในการให เพราะเชื่อวาผลของการใหมีจริง. 
        ขอ ๒ ศลี รกัษากายวาจาใหเรียบรอยน้ัน ก็เปนธรรมทํา 
ความกลาหาญ เวลาท่ีเขาประชุมกษัตริย เสนาอมาตย คฤหบดี 
พราหมณ ยอมมีความแกลวกลา เพราะความหระพฤติทางกาย 
ทางวาจาของตนเรียบรอย ไมตองกลัวท่ีใครจะยกโทษโจททวงข้ึน 
เพราะความประพฤติเสียหายอยางใดอยาหนึ่งได.  
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        ขอ ๓ พาหุสัจจะ ความเปนผูศึกษามากน้ัน ก็เปนธรรมทําให 
กลาหาญได คือ ถาไดศึกษาความรูอะไรไวมากแลว แกลวกลา 
ในการปลดเปลื้องความสงสัยของคนมากได พูดสั้น ๆวา ถามอะไร 
ไมจน ก็เกิดความกลาหาญอยูเอง. 
         ขอ ๔ วิริยรัมภะ ปรารถความเพียร ธรรมขอน้ีเปนคุณ 
ทําความกลาหาญไมยอทอ กลาออกกาํลังทางกายที่ปราศจากโทษ ทํา 
ประโยชนของคนท่ัวไปและกําลังความคิดดําริจิตคิดการนั้น รวม 
พูดสั้น ๆวา ประกอบความเพียรกลาหาญทําการที่ชอบ ไมเห็นแก 
หนาวและรอนเปนตน ใหสําเร็จไปโดยลําดับ ดังน้ี. 
        ขอ ๕ ปญญา ความรอบรูสิ่งท่ีควรรู ขอน้ีก็เปนคุณทําให 
กลาหาญอันสําคัญ คนบางคนเขาท่ีประชุมมักนั่งน่ิง ๆ เพราะขาด 
ขอน้ี ที่ไดมีปญญารอบรูอะไรไวมาก ก็มีความองอาจแกลวกลา 
โตตอบแกไขแคลวคลองรวดเร็วไมขัดขวาง ก็เพราะสมบูรณดวย 
ปญญา. 
        ธรรมท้ัง ๕ ประการดังพรรณนามารแลวน้ี ตางก็มีคุณอาจทํา 
ใหเกิดความกลาหาญในการประกอบกิจน้ัน ๆ ดงัน้ี. 
                            ๙/๑๒/๕๔–๑๒/๗/๕๖–๑๖/๑๑/๕๗  
        ถ. เวสารัชชกรณธรรม ๕ อะไรบาง ? 
        ต. เวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ๑. ศรัทธา เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ  
๒. ศีล รักษากายวาจาใหเรียบรอย ๓. พาหุสัจจะ  ความเปนผู 
ศึกษามาก ๔. วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร ๕. ปญญา รอบรู  
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สิ่งท่ีควรรู.๑ 

                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  องคแหงภิกษุใหม ๕ คืออะไรบาง ? และมีความจําเปน 
อยางไร ทานจึงสอนใหภิกษุใหมต้ังอยูในองค ๕ อยางไร ? 
        ต.   ๑.  สํารวมในพระปาฏิโมกข. 
               ๒.  สํารวมในอินทรีย. 
               ๓.  ความเปนคนไมเอิกเกริกเฮฮา. 
               ๔.  อยูในเสนาสนะอันสงัด. 
               ๕.  มีความเห็นชอบ. 
        มีความจําเปนอยางนี้ :- 
        ๑.  พระปาฏิโมกข เปนระเบียบที่พระพุทธเจาทรงวางไวเปน 
พระพุทธอาณา ความเปนภิกษุเนื่องดวยพระปาฏิโมกข ถาประพฤติ 
ผิดอยางรุนแรง ถึงปรับโทษไมมีทางแกไขได. 
        ๒.  ทวารทั้ง ๖ เปนทางเกิดความยินดีและยินรายถาไมสํารวม 
อาจประพฤติชั่ว. 
        ๓.  ความเอิกเกริกเฮอา  ไมใชกิรยิาของสมณะผูสงบระงับ 
เปนเหตุยั่วใหเกิดความฟุงซาน.  
        ๔.  การอยูในเสนาสนะอันสงัด เปนขาศึกแกความเอิกเกริก 
เฮฮา เปนไปเพ่ือทําจิตใหสงบ. 
        ๕.  ความเห็นชอบ เปนเหตุแหงความประพฤติปฏิบัติชอบ. 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป. 
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        นวกภิกษุเปนผูมาใหม ยังไมรูทั่วถึงธรรมวินัยดี และยังเปน 
ผูไมมั่นคง ถาไมต้ังอยูในองคเหลาน้ีอยางเครงครัดแลวจะเปนภิกษุ 
อยูไมได หรือเปนอยูไดก็ไมใชเปนภิกษุที่ดี อันเปนศรีของพระพุทธ- 
ศาสนา เมื่อเปนเชนนี้ ผูบวชหวังความศรัทธาหวังความเจริญในทางพระ 
ศาสนา จําตองต้ังอยูในองคของภิกษุใหมทั้ง ๕ นั้น. 
                                                                     ๒๔๗๐ 
        ถ.  อินทรียสังวร คืออะไร ?  มาในธรรมหมวดไหนบาง ?   
ผูปฏิบัติในอินทรียสังวรน้ี จักเปนเหตุใหปฏิบัติเน่ืองถึงธรรมหมวดอ่ืน 
ไดอยางไรบาง ? 
        ต.  คือระวังใจไมใหยินดียินรายในเวลาเห็นรูป ฟงเสียง ดม 
กลิ่น ลิ้มรส ถูกตองโผฏฐัพพะ รูธรรมารมณดวยใจ. มาใน 
อปณณกปฏิปทาขอ ๑ ในปาริสุทธิศีลขอ ๒ ในองคแหงภิกษุใหม 
ขอ ๓  ผูปฏบิัติในอินทรียสังวรน้ีไดแลว กช็ื่อวาเปนผูมีกายและ 
ใจคงท่ี ไมหว่ันไหวดวยอํานาจยินดียินรายในอัฏฐารมณและ 
อนิฏฐารมณ เปนอันพรากจากอภิชฌาและโทมนัส เมื่อเปนเชนนี้  
การท่ีจะตองประพฤติทุจริต เพราะเหตุแหงความยินดียินรายก็เปน 
อันไมมี แตนั้นเขาจักมีใจนอมไปในสุจริต เมื่อยังสุจริตใหบริบูรณ 
แลว แมจักกาํหนดพิจารณาสภาวธรรม  เชน สติปฏฐาน ๔ ประการ 
สติอันเปนเครื่องกําหนดพิจารณาก็ปรากฏแจมแจง เพราะเปนผูมี 
อัธยาศัยปราศจากอภัฏฌาและโทมนัสเปนพ้ืนอยูแลว. 
                                                                     ๒๔๖๕  
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        ถ. ธรรมกถึก จะแสดงธรรมแกคนอ่ืนควรต้ังอยูในคุณสมบัต 
 ิเชนไรบาง ? 
        ต.  ควรตั้งตนในคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ  ๑. แสดงธรรม 
ไปโดยลําดับไมตัดลัดใหขาดความ ๒. อางเหตุผลแนะนําใหผูฟง 
เขาใจ ๓.  ต้ังจิตเมตตาปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง ๔. ไม 
แสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ ๕. ไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอ่ืน 
คือวาไมยกตนเสียดสีผูอ่ืน. 
                                                ๑๕/๑๑/๕๔-๘/๓/๕๖ 
        ถ.  ต้ังใจฟงธรรมเทศนา จะไดอานิสงส อยางไร ? 
        ต.  ตังใจฟงธรรมเทศนา ยอมไดอานิสงส  ๕ ประการ  คือ  
๑. ไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๒. สิ่งใดไดเคยฟงแลว แตยังไมเขาใจชัด 
ยอมเขาใจสิ่งน้ันชัด ๓. บรรเทาความสงสัยเสียได ๔. ทําความเห็น 
ใหถูกตองได ๕. จิตของผูฟงยอมผองใส.๑ 

                                             ๑๕/๑๑/๕๔–๑๑/๑๑/๕๕ 
        ถ.  ธรรมถึกนั้น  ควรมุงใหคนฟงไดรับอานิสงสเชนไรบาง ? 
        ต.  อานิสงส  ๕  ประการ  คือ ๑. ผูฟงธรรมยอมไดฟงสิ่งท่ียัง 
ไมเคยฟง  ๒.  สิ่งใดไดเคยฟงแลว แตไมเขาใจชัด ยอมเขาใจส่ิงน้ัน 
ชัด  ๓. บรรเทาความสงสัยเสียได  ๔.  ทําความเห็นใหถูกตองได  
๕.  จิตของผูฟงยอมผองใส. 
                                                                ๘/๓/๕๖ 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป. 
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        ถ.จงหาตัวอยางบุคคลมาประกอบธัมมัสสวนานิสงสขอ ๒ให 
สมจริงอยางน้ัน ? 
        ต.  พระยสกุลบุตร  ฟงเทศนาคราวแรก  ไดบรรลโุสดาปตติ 
ผลภายหลังฟงกัณฑนั้นอีก  ที่พระพทุธเจาทรงแสดงแกเศรษฐีผูเปนบิดา 
ติดตาม  ไดสําเร็จพระอรหัตผล.๑ 

                                                                     ๒๔๗๓ 
        ถ.  ผูระวังใจไมใหกําหนด  ขัดเคือง  หลง  มัวเมา  ชื่อวามีพละ 
คือ ( คือธรรมเปนกําลัง )  ขอไหนไดหรือไม ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ชื่อวามีพละ  ขอ ๓  คือ  สติ.  การระวังใจในฐานะเชนนั้น 
เปนอาการแหงความไมประมาท   และความไมประมาทโดยเน้ือความ 
ก็คือความมีสตินั่นเอง. 
                                                                    ๒๙ / ๘ / ๗๕ 
        ถ.  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  เมื่อไรจึงควรเรียกวา 
พละ ? เมื่อไรจึงควรเรียกวาอินทรีย. 
        ต.  ศรัทธา   วิริยะ   สติ  สมาธิ  ปญญา   ขณะเม่ือทําหนาที่ 
บําราบ  ควรเรียกวาพละ  ขณะเม่ือทําหนาท่ีบํารุง  ควรเรียกวาอินทรีย 
 เปรียบเหมือนยาขนานเดียวเขาเครื่องยา ๕ สิ่ง   ทาํหนาท่ีชูกําลังดวย 
บําบัดโรคดวย. 
                                                                       ๑๔ / ๑๑ / ๖๓ 
        ถ.  จงแสดงพละ ๕  ใหเห็นวา   แมในการประกอบกิจทางคดี 
 
๑.  ผูไดรับอานิสงสตามขอ ๒ ในโลกนี้  ไมใชคนเดยีวเทานี้. ศรี ฯ  
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โลก  ก็อาจเปนประโยชนไดเหมือนกัน. 
        ต.  บุคคลผูประกอบการงานในทางคดีโลก  ถาขาดพละ ๕ 
การงานก็สําเร็จดีไมได  เชนการศึกษาศิลปะหรือวิทยา ก็ตองเชื่อ 
วาการศึกษาน้ันเปนการดี เปนศรัทธา,  แมเชนนั้นถาขาดความบากบ่ัน 
ก็จักไมเริ่มตนศึกษา  หรอืเริ่มตนแลว  แตทอดธุระหรือยอหยอนเสีย 
ในระหวาง    ไมมุงม่ันความสําเร็จก็จักไปไมตลอด      จึงตอง 
อาศัยความบากบั่นเริ่มตนไมทอดธุระ  มุงความสําเร็จ  นี้เปนวิรยิะ,   
ถาขาดการระลึกอยูในการศึกษานั้น  ก็จะเลอะเลือนจําไมคอยได  ตอง 
อาศัยระลึกอยูในการศึกษานั้น  จึงจะจําไดไมเลอะเลือน  นี้เปนสติ,   
ถาไมต้ังจิตม่ันในการศึกษาน้ัน  จิตก็จะฟุงซานไปตามอารมณตาง ๆ 
เปนเหตุใหมีกําลังออน  เหมือนนํ้าที่บาไหลไปหลายทาง  จึงตองอาศัย 
ความต้ังใจมั่นในการศึกษาน้ัน  ทําใหมีกําลังแรงข้ึน  เหมือนนํ้าที่ไหล 
ไปในทางเดียว  ยอมมีกําลังแรงกวาบาไปหลายๆทางฉะนั้น  นี้เปน 
สมาธิ, และถาขาดความสอดสองพิจารณาในศิลปะหรือวิทยานั้น  ก็จะ 
ยังไมไดความรูความเขาใจ  จึงตองอาศัยความสอดสองพิจารณาใหเกิด 
ความรูความเขาใจข้ึน  นี้เปนปญญา,  พละ ๕ มีประโยชนในทาง 
คดีโลกเชนนี้. 
                                                                     ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  พละ ๕ มีเหตุผลเนื่องกันอยางไร ? 
        ต.  คนเราจะประกอบกิจการงานอยางใดอยางหนึ่ง  ตองมี 
ศรัทธาความเชื่อเปนเบื้องตนกอน  คือเชื่อวาทําอยางนั้นจักไดรับผล  
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อยางนั้น  เมื่อเชื่อในทางท่ีจะใหไดรับผลดีแลว  ก็เปนเหตุใหลงมือ 
ประกอบกิจการน้ันดวยความเพียรและความบากบ่ัน  มุงเฉพาะผล 
ที่หมายเปนเบ้ืองหนา  แตวิริยะ  ถาขาดสติกํากับมักไมตรงทาง   
เหตุนั้น  จึงตองอาศัยสติชวยควบคุม  ไมใหพลั้งๆผิดๆ แตเพียง 
สติเทาน้ัน  เปนแตคุมเขาไวไมใหพลั้งพลาด  ยังไมแนนแฟน  ตอง 
อาศัยสมาธิ  หนุนเปนกําลังอีกแรงหน่ึง  เพ่ือปองกันการรวนเรใหกิจ 
นั้นๆยืดยาวม่ันคง  แลวใชปญญาสอดสองใครครวญคนหาเหตุผล 
ในกิจนั้น. 
                                                                     ๔/๑๒/๕๘ 
        ถ.  อินทรียกับพละก็ธรรม ๕ ชือ่เดียวกันนั่นเอง  เหตุไฉนจึง 
ตองแยกออกเปน ๒ หมวด ? 
        ต.  ก็เพราะธรรมทั้ง ๕ อยางนั้นเปนธรรมสามัคคี  คือ  เปน 
กําลังและเปนใหญในกิจของตน  เชน  ศรัทธา  ความเชื่อ  คนเรา 
เมื่อมีความเช่ือแลว  จะทํากิจอะไรก็ทําโดยแข็งแรง  เพราะศรัทธานั้น 
ชักพาใหเปนไป  นี้เปนพละ  และไมทอถอยตอกิจน้ันดวย  เพราะ 
ศรัทธานั้นควบคุมอยู  นี้เปนอินทรีย  ดวยเหตุนี้แล  ทานจึงไดแยก 
เปน ๒ หมวด. 
                                                                            ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  เหลาน้ี  บางคราว 
เรียกอินทรีย  บางทีเรียกพละ  จะถือเอาความอยางไร ? 
        ต.  ถือเอาความอยางนี้  ชั้นแรกตองเรียกอินทรีย  เพราะเปน  
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ใหญในกิจที่ตนจะพึงทํากอน  ในลําดับแหงอินทรียนั้นเรียกพละ  เพราะ 
ชวยหนุนอินทรียใหมีกําลงัแรงกลาข้ึน.  เชน  ศรัทธาเชื่อส่ิงท่ีควร 
เชื่อ  แลวประกอบประพฤติลง  สําเรจ็ลง  จึงเรียกวาเปนใหญ  ใน 
ลําดับนั้น  ความเชื่อมีกําลังเรี่ยวแรงข้ึน  สําเร็จเปนผลมาแตสัทธินทรีย 
นั้น  จึงเรียกศรัทธาพละ.๑ 

                                                              ๑๑/๑๑/๕๙–๖๕ 
        ถ.  ธรรมอะไรบาง  ซึ่งกันใจไมใหบรรลุความดี ? 
        ต.  กามฉันทะ  พอใจรักใตรในอารมณมีรูปเปนตน ๑ พยาบาท 
ปองรายผูอ่ืน ๑ ถีนมิทธะ ความท่ีจิตหดหูเคลิบเคลิ้ม ๑ อุทธัจจ- 
กุกกุจจะ ความฟุงซานรําคาญ ๑ วิจิกิจจา ความลังเลไมตกลงได ๑  
รวมเรียกวานิวรณๆนี้ ยอมกันใจไมใหบรรลุความดี. 
                                                                  ๗/๑๑/๕๘ 
        ถ.  นิวรณ ๕ มีอะไรบาง ?  มีลักษณะตางกันอยางไร ? 
        ต.  นิวรณ ๕ คือ  กามฉันทะ  ๑  พยาบาท  ๑  ถีนมิทธะ  ๑   
อุทธัจจกุกกุจจะ  ๑  วิจิกิจจา  ๑.   กามฉันทะ  ใหหมกมุนในอารมณที่ 
ชอบใจ  พยาบาท  ใหคิดทําลายลางผลาญ   ถีนมทิธะ  ใหหดหู   อุทธัจจ- 
กุกกุจจะ  ใหคิดพลาน  วิจิกิจจา  ใหลงัเล  ไมแนนอนลงไป  มลีักษณะ 
 
๑.  นาจะเฉลยวา "ถือเอาความวาในขณะท่ีธรรมเหลานี้เปนกําลังในการตอสูกิเลส  เชนศรัทธา 
ตอสูอสัทธิยะ.  วิริยะตอสูโกสัชชะเปนตน  เรียกวาเปน  ' พละ ' เม่ือครอบงํากิเลสเหลานั้นได 
แลว จึงถึงความเปนใหญ  เหมือนไดชนะศัตรู  จึงเรียก  ' อินทรีย. ' ศรี ฯ  
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ตางกันเชนนี้. 
                                                                     ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  จงอธิบายใหเห็นวา  อยางไรกามฉันทะจึงจัดเปนนิวรณ  คือ   
กันจิตไมใหบรรลุความดี ? 
        ต.  ความใคร  ความพอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ที่งาม  ที่ไพเราะเปนตน  ซึ่งเรียกวากามคุณ  ยอมเกิดมีแกบุคคล 
ผูมีราคะ  กามคุณเหลาน้ี  เปนเครื่องลอใหติด  หากเกิดข้ึนแกผูใด   
ผูนั้นมักพอใจนึกคิด  หมกมุนและติด  เมื่อใจไปติดในอารมณเชนนั้น 
ยอมทําใหลืมหรือทอดท้ิงคุณอ่ืนๆเปนอันมาก  เชน  ผูยังศึกษาเลา 
เรียน  แตพอมีกามคุณเขามาแทรกอยูในใจแลว  ยอมทําใหทอดท้ิง 
การศึกษาเลาเรียนไดโดยงาย  ถายิ่งเปนกิจการท่ีจะตองทําทางใจ  ก ็
ยิ่งซ้ําราย  จะนึกคิดอะไร  จะใหละเอียดสุขุมไมได  มักแตจะไปพะวง 
ติดอยูแตในทางกาม  เชนนี้  ทานจึงวาเปนเครื่องกันจิตไมใหบรรล ุ
ความดี.๑  
                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  จิตอันนิวรณเขาครอบงํา  เปนไปโดยอาการตางกัน 
อยางไร ?  ใหผลตางกันอยางไร ? 
        ต.  เปนไปโดยอาการท่ีแตกตางกัน  คือ  จิตทีต่กอยูในกามฉันท 
มักพอใจนึกคิดในอารมณที่เปนไปในทางกาม.  ที่ตกอยูในพยาบาท 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย.  ส. ป.  
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มักนึกคิดแตจะเบียดเบียนปองรายผูอ่ืน,  ที่ตกอยูในถีนมิทธะ  มักมี 
ความงวงงุนไมราเริง,  ที่ตกอยูในอุทธัจจกุกกุจจะ  มักฟุงซานไป 
ในอารมณตางๆ  จะคิดอะไร  ก็มักจะคิดจนเหลิงเกินกวาเหตุ,  ที่ตก 
อยูในวิจิกิจฉา  มักมีความลังเลสงสัย  จะคิดจะทํา  ก็ไมมีความ 
แนนอนใจ.  ทั้ง ๕ อยางนี้  ตางกันโดยอารมณ  แตผลที่สุด  ยอม 
ใหผลเปนอยางเดียวกัน  คือเปนเครื่องปองกันจิตไมใหบรรลคุวามดี 
ทั้งส้ิน.๑  
                                                                ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  นิวรณ ๕ เมื่อเกิด เกิดข้ึนจากอะไร  ?  ในขณะจิตเดียวกัน 
เกิดข้ึนพรอมทั้ง ๕ หรืออยางไร ? 
        ต.  นิวรณ ๕  กามฉันทะ  เกิดจากสุภสัญญา  คือ ความสําคัญ 
หมายวาเปนของงาม.  พยาบาท  เกิดจากปฏิฆะ  คือความกระทบ 
กระทั่งแหงจิต  ไดแกความหงุดหงิด.  ถีนมิทธะ  เกดิจากอรติ  คือ   
ความไมเพลิดเพลินยินดี. อุทธัจจกุกกุจจะ  เกิดจากเจตโสอวูปสมะ   
คือความไมสงบแหงจิต.  วิจิกิจฉา  เกิดจากอโยนิโสมนสิการ  คือ   
ความกระทําไวในใจโดยไมแยบคาย.  นิวรณ ๕ นี ้ในขณะจิตเดียว 
กัน  ยอมเกิดข้ึนไดแตอยางเดียว  จะเกิดข้ึนพรอมกันทั้ง ๕ หามิได. 
                                                                      ส.  ป. 
        ถ.  นิวรณทั้ง ๕  เมื่อเกิดข้ึนกับจิตแลว  จะพึงเปลื้องใหหมดไป 
ไดดวยอาการอยางไร ? 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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        ต.  พึงเปลื้องใหหมดไปได  ดวยการเจริญธรรมท่ีเปนคูปรับ 
ของกันและกัน.  เมื่อกามฉันทะเกิดข้ึน  พึงเจริญอสุภกัมมัฏฐาน 
พิจารณากายของตนและของคนอ่ืนใหเห็นเปนของไมงาม.  พยาบาท 
เกิดข้ึน  พึงเจริญเมตตากรุณามุทิตา  คิดถึงคุณธรรมความดีของเขา 
จนใหจิตเกิดรักใครสงสาร  และพลอยยินดีในคุณธรรมของเขา.  ถีน- 
มิทธะเกิดข้ึน  พึงเจริญอนุสสติมีพุทธานุสสติเปนตน  ใหใชพิจารณา 
โดยอาการกวางๆยังอัสสาทะคือความยินดีใหเกิดข้ึน. อุทธัจจกุกกุจจะ 
เกิดข้ึน  พึงเจริญกสิณ  ๑๐  มีปฐวีกสณิเปนตน  เพ่ือผูกใจไวในอารมณ 
อันเดียว.  วิจิกิจฉาเกิดข้ึน  พึงเจริญธาตุกัมมัฏฐาน หรือ กัมมัฏฐานอ่ืน ๆ   
ซึ่งเปนอุบายที่ใหรูจักความเปนจริง. 
                                                               ส.  ป. 
        ถ.  จงจัดนิวรณ  ลงในอกุศลมูล ๓  เหตุไฉนจึงจัดอยางนั้น ? 
        ต.  จัดกามฉันทะลงในโลภะ  พยาบาทลงในโทสะ  ถีนมทิธะ  
อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ๓ นีล้งในโมหะ.  ที่จัดอยางนั้น  เพราะวา 
มีลักษณะใกลเคียงกัน.  กามฉันทะ มีลักษณะใหพอใจรักใครใน 
อารมณที่ชอบใจตางๆ  ความรักใครยอมเปนเหตุใหอยากไดอันเปน 
ตัวโลภ,  พยาบาท มีลักษณะใหคิดปองรายอันเปนเหตุเนื่องมาจาก 
โทสะ  คือความคิดประทุษรายเขานั่นเอง,  ถีนมทิธะ มีลักษณะให 
หดหูเคลิบเคล้ิม, อุทธัจจกุกกุจจะ มีลักษณะใหฟุงซานและรําคาญ   
วิจิกิจฉา มีลักษณะใหลังเลไมตกลงได,   เมื่อนิวรณทั้ง ๓ นี้เขา 
ครอบงําจิต  ไฉนจักมีปญญาหยั่งรูความจริงได  ก็ยอมทําใหจิตหลง  
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ไมรูเทาตามความจริงอันเปนตัวโมหะ,  จัดนิวรณ ๕ ลงในอกศุลมูล 
ไดอยางนี้. 
                                                                     ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ขันธ ๕ อะไรบาง ?  แบงมาจากอะไร ? 
        ต.  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  แบงมาจากกายกับใจ. 
                                                                     ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  กายกับใจนี้  แบงเปนขันธเทาไร ?  อยางไหนเรียกวาอะไร ? 
        ต.  กายกับใจแบงออกเปนขันธ ๕ คือ รูป  เวทนา  สัญญา   
สังขาร  วิญญาณ.  ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ  ประชุมกันข้ึนเปน 
กาย เรียกวา รูป,  ความรูสึกอารมณวาเปนสุขเปนทุกข  ไมสุขไมทุกข 
เรียกวาเวทนา  ความจําไดหมายรูมีจํารูปเปนตน  เรียกวาสัญญา   
ความคิดเรื่องราวตางๆ  ที่เรียกวาธรรมารมณ  เรียกวาสังขาร   
ความรูอารมณในเวลาเมื่อรูปมากระทบตาเปนตน  เรียกวาวิญญาณ.๑ 

                                                                     ๑๑/๑๑/๕๕ 
        ถ.  ทานหมายประโยชนอยางไร ?  จึงแจกขันธ ๕ ไว. 
        ต.  ทานหมายประโยชน  ที่จะใหรูตามสภาวะของธรรมดาวา   
รางกายนี้  ไมใชตัวตนสัตวบุคคลเราเขา  เปนแตเพียงขันธ ๕ ประชุม 
กันเขาเทาน้ัน  เมื่อรูตามความจริงเปนอยางไรแลว  จะไดละความยึด 
มั่นถือม่ันเสียได      ไมหลงไปตามอํานาจความแปรปรวนของเบญจขันธ. 
                                                           ๑๑/๑๑/๕๕-๘/๓/๕๖ 
 
๑. เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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        ถ.  รูปในเบญจขันธคือรูปอะไร ?  เปนอะไรในอริยสัจ ? 
        ต.  รูปในเบญจขันธ  คือรูปที่มีวิญญาณ.  เปนทุกขในอริยสัจ. 
                                                                     ๒๓/๙/๗๗ 
        ถ.  สัญญาขันธ  ยอมเกิดข้ึนในลําดับแหงขันธอะไร ? 
        ต.  ยอมเกิดข้ึนในลําดับแหงเวทนาขันธ. 
                                                                     ๒๔๖๕ 
        ถ.  ความฟุงซานรําคาญใจ  จัดเขาในขันธ ๕ ขอไหนไดบาง ?   
เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ความฟุงซานและรําคาญใจ  จัดเขาในสังขารขันธได  เพราะ 
ความฟุงซานและรําคาญใจ  เปนอารมณที่เกิดกับใจ.๑  
                                                                         ๒๔๖๕ 
        ถ.  สังขารในไตรลักษณกับสังขารในขันธ ๕ เหมือนกันหรือ 
ตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน.  สังขารในไตรลักษณ  หมายถึงส่ิงตางๆท่ีปรุง 
แตงเปนรูปข้ึน  ทั้งที่เปนสวนอุปาทินนกสังขาร  คือสังขารท่ีมีใจครอง   
เชนคนหรือสัตวเปนตน  ทั้งท่ีเปนสวนอุปาทินนกสังขาร  คือสังขาร 
ที่ไมมีใจครองมีเรือนภูเขาเปนตน   สวนสังขารในขันธ ๕ ทาน 
ประสงคความคิดเรื่องราวที่เรียกวาธรรมะหรือธรรมารมณ.   
                                                                               ส.  ป. 
        ถ.  อะไรเปนเหตุใหเจตสิกธรรม  คือสังขารเกิดข้ึน ?  จงแสดง 
 
๑.  ความฟุงซานรําคาญใจเปนกิเลส  คือ นิวรณ,  สวนสังขารเปนวิบากขันธไมใชกเิลส 
จึงเห็นวานวิรณไมใชตวัสังขารขันธ :  ถึงแมจัดความฟุงซานเขาในขันธ  นิวรณก็ช่ือวาไมใช 
สังขารขันธ  พระอรหันตซ่ึงไมมีนิวรณยังช่ือวามีขันธ  ๕ เพราะฉะนัน้  จึงเหน็วาการจัดนิวรณ 
เขาในสังขารขันธนั้น  ฟงดูอยางไร ๆ อยู. ศรี ฯ  
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แตตนจนถึงความเกิดข้ึนแหงเจตสิกธรรมน้ัน. 
        ต.  ความประชุมพรอมแหงอารมณทั้งปวง  เปนปจจัยใหเกิด 
สังขาร.  อายตนะภายในมีนัยนตามเปนตน อายตนะภายนอกมีรูป 
เปนตน วิญญาณมี จักษุวิญญาณเปนตนกระทบกัน  เรียกวาสัมผัสๆ 
นั้น เปนปจจัยใหเกิดเวทนาเปนสุขบาง  ทุกขบาง  อุเบกขาบาง. เวทนา 
นั้น  เปนปจจัยใหเกิดสังขาร.๑ 

                                                                     ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ.  จงชกัตัวอยางอารมณที่เกิดกับใจ  ซึ่งเรียกวาสังขาร  ทั้ง 
ที่เปนสวนกุศลและอัพยากฤต ? 
        ต.  ความไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง  เปนสังขารสวนบุคคล  ความ 
โลถ  ความโกรธ  ความหลง  เปนสังขารสวนอกุศล  ความตรึก   
ความตรอง  เปนสังขารสวนอัพยากฤต.๒ 

                                                                         ๙/๑๑/๕๘  
                                              หมวด ๖ 
        ถ.  การแสดงความเคารพในพระธรรม ไมชือ่วาแสดงความ 
เคารพในความไมประมาทดวยดอกหรือ? ไฉนทานจึงสอนใหทําความ 
เคารพในความไมประมาทไวอีกดวย? 
 
 
๑.  สัญญาและเวทนาเปนจิตตสังขาร  คือเขาปรุงจิต  ควรเฉลยวาสัญญาและเวทนาเปนเหตุ 
ใหสังขารเกิดข้ึน. ศรี ฯ ๒.  ความคิดความนึกช่ือวาสังขาร  นึกดีเปนกุศล  นึกช่ัวเปนอกุศล 
นึกทีไมดไีมช่ัวเปนอัพยากฤต.  ความไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง  เปนกศุลมูล,  ความโลภ  ความ 
โกรธ  ความหลง  เปนอกุศลมูล  ความตรึกตรอง  เปนวจสัีงขาร  อาจเปนไดท้ังดแีละชั่ว  ท้ังไมด ี
ไมช่ัว  เพราะฉะน้ัน  เฉลยขอนี้จึงไมชอบ. ศรี ฯ  
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        ต.  ตามจริง เมื่อพิจารณาดูในอาคตสถานนท่ีมาโดยมากแลว  
ธรรมกับอัปปมาทก็อยางเดียวกันนั่นเอง คืออัปปมาทก็เปนธรรม  
แตในคารวะ ๖ นี้ ธรรมกับอัปปมาทมาดวยกัน เมื่อเปนเชนนี้ 
ธรรมกับอัปปมาทตองตางกัน ความท่ีธรรมกับอัปปมาทมีความตาง 
กันนั้นพึงทราบดังน้ี ธรรมโดยตรง ไดแกความดีความชอบ ความ 
ถูกตามคลองธรรม นีก้ินความกวาง ในฝายพระพุทธศาสนาซึ่งเปน 
สวนปริยัติ ไดแกศีล สมาธิ ปญญา. อัปปมาท ไดแกความมีสติ 
ไมเลินเลอ เปนอุปการะใหต้ังใจศึกษาพระปริยัติ และใหปฏิบติัตาม. 
อัปปมาทเปนธรรมสวนหน่ึงจริง แตเปนอุปารธรรม. (อน่ึง 
ความท่ีธรรมกับอัปปมาทมีความตางกัน พึงเห็นพระพุทธจรรยาเปน 
อุทาหรณ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเมื่อไดตรัสรูแลว ชื่อวาทรงมี 
พระสติเต็มที่ หมดความประมาท แตถึงอยางนั้น ยังทรงเลือกหา 
หนทางที่จะแสดงความเคารพในธรรม เชนทรงเคารพในธรรม คือ 
สัตตูปการกิจเปนตน นี้แสดงใหเห็นวาธรรมกับอัปปมาทมีความ 
ตางกันอยู เมื่อไดความชัดวา ธรรมกับอัปปมาทมีความตางกัน 
เชนนี้แลว การแสดงความเคารพในธรรม ก็ยังไมเชื่อวาแสดงความ 
เคารพในอัปปมาทดวย เชนบุคคลผูเลาเรียนศึกษาธรรมวินัย รักษา 
ศีล นีช้ื่อวาแสดงความเคารพในธรรม แตการศึกษา  บางเวลาก็ 
ไมศึกษา บางเวลาศีลขาดหรือดางพรอยเปนตน กิรยิาที่เลาเรียน 
ศึกษาธรรมวินัยและศึกษาศีล ชื่อวาแสดงความเคารพในธรรม แต 
กิริยาที่ปฏิบติัไมจริงมีความยอหยอน ชื่อวาเผอเลอเสีย ประพฤติ  
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ใหจริงๆ จึงชื่วาความไมเคารพในความไมประมาท. 
                                                                     ๒๔๗๐ 
        ถ.  เคารพในศึกษา จัดเขาในอริยทรัพยอะไรไดหรือไม? 
        ต.  เคารพในศึกษา จัดเขาในอริยทรัพยขอ ๕ พาหุสัจจะได.๑ 

                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  เคารพในปฏิสันถารมีอานิสงสอยางไร? 
        ต.  มีอานิสงสอยางน้ี  ธรรมดาของคนท่ีเปนญาติก็ดี ไมใช 
ญาติก็ดี ก็ดีอยูใกลหรือไกล ที่จะคบหาสมาคมกันไดยืดยาวก็เพราะ 
ตางไปมาหาสูกัน ในเวลาท่ีไปมาหาสูกันนั้น ผูเจาถิ่นก็ตองทําการ 
ตอนรับ ซึ่งเรียกวาปฏิสนัถาร การทําปฏิสันถารกต็องทําใหพอเหมาะ 
พอดีกับผูที่มา ฝายผูที่มา เมื่อไดรับรองดีแลว  ยอมมีความรักใคร 
เคารพนับถือยิ่งข้ึน การคบก็ยืดยาว หากเจาถิ่นรับรองไมเหมาะ 
หรือไมดี ก็พาใหขาดความรักใครเคารพนับถือ ที่สดุก็มักจะแตก 
จากกัน และบางคราวก็อาจใหเกิดความพินาศอันยิ่งใหญ พึงเห็น 
ตัวอยางที่พระเจาศากยะตอนรับวิฑูฑภกุมาร๒  นั้นก็เพราะทําการตอน 
รับไมเหมาะไมดี เพราะฉะนั้น ผูที่หนักอยูในปฏิสนัถาร ยอมไดรับ 
ความรักใครเคารพนับถือจากแขกผูมาในอานิสงส.๓ 

                                                                     ๑๑/๑๑/๕๕ 
        ถ.  ทําเชนไรเรียกวาเคารพในปฏิสันถาร ?  และจงแสดงให 
 
๑.  ๓. เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  ๒.  เร่ืองวิฑฑูภกุมาร  มีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท  ภาค ๓.  
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เห็นวาจําเปนที่จะตองทํา 
        ต.  เคารพในปฏิสันถาร  คือไมเพิกเฉยในแขกท่ีมาหา ยอม 
ตอนรับปราศรัยโดยสมควรดวยอามิสและธรรม. อามิสปฏิสันถาร 
คือจัดหาสิ่งของเครื่องดื่มเครื่องบริโภคเปนตนพอสมควรให ธรรม- 
ปฏิสันถาร คือตอนรับดวยแสดงอาการอันสมควรแกฐานะของบุคคล 
ผูมาหา ไมแสดงอาการอันเลวทรามหรือดูหม่ิน. ในปฏิสันฐานท้ัง ๒  
ธรรมปฏิสันถารเปนสําคัญ พึงเห็นเมื่อคราวศากยราชรับวิฑูฑภ- 
กุมาร นั่นเปนเพราะขาดธรรม ปฏิสนัถารจึงพากันถึงความพินาศ  
ใหญ  อันธรรมดาบุคคลยอมไมสามารถจะอยูตามลําพังได ยอมตอง 
อาศัยพ่ึงพากันและกัน ผูขาดปฏิสันถาร แมไมรายถึงตัวอยางที่ชัก 
มา ก็ไมสามารถยึดเหน่ียวนํ้าใจคนไวได ยอมคับแคบ เพียงเทานี 
 ก็เห็นไดวาจําเปนเพียงไร.๑   
                                                           ๒๕/๗/๕๔-๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ภิกษุสามาเณรบําเพ็ญในสาราณียธรรม ๖ สขอท่ี ๔ ที่ ๕ จะ 
ชื่อวาเปนทางใหถื่อเอาเปนนิมิตสําหรับเจริญอนุสสติ ๑๐ ขอไหน 
ไดบาง ?  
        ต. ภิกษุสามเณรบําเพ็ญสาราณียธรรมขอ ๔ ความวา แบง 
ปนลาภท่ีตนไดแลวโดยชอบธรรมใหแกเพ่ือนภิกษุสามเณร ไมหวง 
ไวบริโภคาจําเพาะผูเดียว ถือเอาเปนนิมิตสําหรับเจริญจาคานุสสติได 
บําเพ็ญในสาราณียธรรมขอ ๕ ความวา รักษาศีลบรสิุทธิ์เสมอกันกับ 
 
๑.  โดยธรรมปฏิบัติ  นาจะเห็นการรูจกัตอนรับอารมณก็เปนปฏิสันถารดวย. สรี ฯ  
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เพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืน ไมทําตนเปนท่ีรังเกียจของผูอ่ืน ดังน้ี ถือเอา 
เปนนิมิตสําหรับเจริญสีลานุสสติได. 
                                                                     ๒๔๖๕ 
        ถ.  ในสาราณียธรรม ๖ อันทําผูประพฤติใหเปนที่รักที่เคารพ 
ของผูอ่ืน เปนไปเพ่ือสงเคราะห เพ่ือไมวิวาท เพ่ือพรอมเพียง 
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ขอไหนเปนสําคัญ ? ยกขอน้ันเราเพราะเหตุไร ? 
          ต.  ในขอ ๖ เปนสําคัญ เพราะทิฏฐิสามัญญตา ยอมพาใหต้ัง 
มั่นในสามัคคีใหมีเมตตาอารีเอ้ือเฟอเผ่ือแผกัน ประพฤติดีเสมอกัน  
อันเปนทางตัดการวิวาท สามารถควบคุมสาราณียธรรมอ่ืน ๆ 
ใหยั่งยืนอยูได.  
                                                               ๒๔๖๙–๒๔๗๙ 
        ถ.  ทางพระศาสนานิยมสมภาพ คือความเสมอกันเชนไร ?  
        ต.  นิยมเพียงความเปนผูเสมอกันโดยศีล ซึ่งเรียกวา สีล- 
สามัญญตา และความเปนผูเสมอกันโดยความเห็น ซึ่งเรียกวา 
ทิฏฐิสามัญญตา อันมาโดยนัยแหงสาราณียธรรมขอ ๕ ขอ ๖ โดย 
ลําดับกัน. 
                                                                   ๒๙/๘/๘๕ 
        ถ.  ถาเพงดูสาราณียธรรมขอ ๕ ใหตลอดแลว อาจรูไดหรือ 
ไมวา หารถือวินัยทุกวันนี้ เปนไปดวยอะไร ? 
        ต.        การรักษาวินัยทุกวันนี้ เพ่ือใหศีลบริสทุธิ์ ไมใหขาดดาง  
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พรอย ใหเสมอกันกับเพ่ือนภิกษุและสามเณรอ่ืนๆ ธรรมเนียมของ 
ภิกษุที่อยูดวยหมูคณะหรือบุคคล ไดทําอยูทุกวันนี้ตามปวารณากถา 
อันพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เมื่อถึงวันออกพรรษาใชเปลงวาจา 
กะกันและกันวา ไดเห็นหรือไดยินหรือรังเกียจ จงอนุเคาระหชวย 
ตักเตือนกัน แมถึงในพระสาราณียธรรมขอ ๖ นั้น ทานก็หมายความวา 
ใหรักษาศีลใหบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุและสามเณรอ่ืนๆ. 
                ๒๐/๘/๕๘ 
        ถ. ทําตนใหเปนที่รักใครนับถือของเพ่ือนพรหมจารีดวยกัน  ควร 
ต้ังอยูในธรรมประเภทอะไร ? จงจาระไน.  
        ต.  ควรตั้งอยูในสาราณียธรรม ๖ คือ เขาไปต้ังเมตตากาย- 
กรรม ๑ เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ๑ เฉลี่ยลาภ ๑  
มีศีลเสมอกัน ๑ มีความเห็นรวมกัน ๑. 
                                                ๒๕/๗/๕๔–๑๑/๑๑/๕๙-๓/๗/๖๐ 
        ถ.  เราเปนคนเนื่องในหมูเพ่ือจะใหความประพฤติเปนประโยขน 
ตนและเปนประโยชนผูอ่ืน เปนที่รักใครนับถือของหมู สมควรต้ังอยู 
ในธรรมประเภทไหน ? จงจาระไน.  
         ต.  สมควรต้ังอยูในสาราณียธรรม ๖ คือ เขาไปต้ังเมตตา- 
กายกรรม ๑ เมตตาวจีกรรม ๑ เมตตามโนกรรม ๑ เฉลี่ยลาภ ๑  
มีศีลเสมอกัน ๑ มีความเห็นรวมกัน ๑ 
                                                                   ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ภิกษุสามเณรจะตองทําอยางไรบาง จึงจะอยูพรอมเพรียง  
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กันได ?  
        ต.  ตองทําตามสาราณียธรรม ๖ คือ ๑. เขาไปต้ังกายกรรม 
ประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือนภิกษุสามเณรทั้งตอหนาและลับหลัง.  
๒. เขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา  ในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้ง 
ตอหนาและลับหลัง. ๓. เขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตา  
ในเพื่อนภิกษุสามเณรท้ังตอหนาและลับหลัง. ๔. แบงปนลาภที่ตน 
ไดมาโดยชอบธรรมใหแกเพ่ือนภิกษุสามเณร. ๕. รักษาศีลบรสิุทธิ 
 เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณร. ๖. มีความเห็นรวมกันกับพ่ือน 
ภิกษุสามเณร. อยางนี้จึงจะอยูพรอมเพรียงกันได. 
                                                                     ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ทุกคนชอบใหเขารัก ไมชอบใหเขาชัง เมื่อเปนเชนนี้ ควร 
ต้ังตนไวในธรรมหมวดไหน ? อะไรบาง ? แสดงแตใจความ. 
        ต.  ควรตั้งตนไวในสาราณียธรรม ๖ คือ  เมตตากายกรรม ๑  
เมตตาวจีกรรม ๑ เมตตามโนกรรม ๑ เฉลี่ยลาภ ๑ มีศีลบริสุทธ ิ
 เสมอกัน ๑ มีความเห็นชอบรวมกัน ๑.  
                                                                         ๑๒/๙/๗๘ 
        ถ.  สาราณียธรรม [คือ] อะไรบาง ? ถาประพฤติตาม จะมี 
อานิสงสอยางไร ? 
        ต.  สาราณียธรรม ๖ คือ ชวยขวนขวายกิจธุรัของกันดวย 
กาย ดวยวาจา และชวยดําริธุระกัน ลวนเปนไปดวยเมตตา 
นับเปน ๓ แบงปนลาภใหกัน ไมหวงแหน ๑ มีความประพฤติไม  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 108 

เลวกวาเพ่ือเขา ๑ มีความเห็นปองดองเขาหากันได ๑ รวมเปน ๖  
ธรรม ๖ ประการน้ีเรียกวาสาราณียะ  เปนเครื่องทําใหปรอง- 
ดองกัน เปนเครื่องสมานสามัคคีใหยั่งยืน เปนเพ่ือสงเคราะหกัน 
และกัน ทั้งบรรพชิและคฤหัสถ.  
                                                                     ๒๑/๗/๕๖ 
        ถ.  อินทรียเปนชื่อเรียกอะไรบาง ? อินทรียในคําวาอินทรีย- 
สังวร เปนชื่อของอะไร ? 
        ต. อินทรียเปนชื่อของศรัทธาเปนตนก็มี เปนชือ่ของอายตนะ 
ภายใน มีจักษุเปนตนก็มี. ในคําวาอินทรียสังวรเปนชื่อของอายตนะ 
ภายใน. 
                                                                      ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  อินทรียสังวร คืออะไร? มาในธรรมหมวดไหนบาง ? ผู 
ปฏิบัติในอินทรียสังวรน้ี จักเปนเหตุใหผูที่ปฏิบัติเนื่องถึงธรรมหมวด 
อ่ืนนั้นอยางไรบาง ? 
        ต.  คือระวังใจไมใหยินดียินรายในเวลาเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น  
ลิ้มรส ถูกตองโผฏฐัพพะ รูธรรมารมณดวยใจ มาในอปณณกปฏิปทา 
ขอ ๑. ในปาริสุทธิศีลขอ ๒. ในองคแหงภิกษุใหมขอ ๓. ผูปฏบิัติ 
 ิในอินทรียสงัวรน้ีไดแลว ก็ชื่อวาเปนผูมีกายและใจคงท่ี  ไมหว่ันไหว 
ดวยอํานาจความยินดียินรายในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ เปนอันพราก 
จากอภิชฌาและโทมนัส  เมื่อเปนเชนนี้  การท่ีจะตองประพฤติทุจริต 
เพราะเหตุแหงความยินดียินรายก็เปนอันไมมี แตนั้นเขาจักมีใจนอมไป  
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ในสุจริต เมื่อยังสุจริตใหบริบูรณแลว แมจักกําหนดพิจารณาสภาวธรรม 
เชน สติปฏฐาน ๔ ประการ สติอันเปนเครื่องกําหนดพิจารณา 
ก็ปรากฏแจมแจง เพราะเปนผูมีอัธยาศัยปราศจากอภิชฌาและโทมนัส 
เปนพ้ืนอยูแลว. 
                                                                     ๒๔๖๕ 
        ถ. อินทรียเปนชื่อของอะไรบาง ?  ในบทวาอินทรียสังวรเปน 
ชื่อของอะไร ? 
        ต.  เปนชื่อของศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา.  และเปน 
ชื่อของอายตนะภายใน   เปนชื่อของตา  หู  จมูก  ลิน้  กาย  ใจ.  
                                                                  ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  มีอินทรีย ๖ บรบิูรณแลว  แตไมปฏิบัติธรรมอยางอ่ืนดวย 
หรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไมได.  เพราะอินทรีย ๖ ซึ่งเปนชื่อของอายตนะภายใน  คือ   
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ยอมเปนสิ่งท่ีติดตัวมาต้ังแตกําเนิด  ไมตอง 
ประกอบบําเพ็ญก็มีได.  สวนอินทรีย ๕ ซึ่งไดแกคุณธรรมหมวด ๑  
คือ ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  เปนคุณท่ีตองประกอบทํา 
ข้ึนจึงจะมีได.  เหตุฉะนั้น  ถึงแมจะมีอินทรีย ๖ บรบิูรณแลว  แตไม 
ไดบําเพ็ญธรรมอีก ๕ ประการ  มีศรัทธาเปนตนใหเกิดข้ึน  อินทรีย ๕  
จึงเปนอันมีไมได. 
                                                                        ๑๕/๗/๖๑  
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        ถ.  อายตนะภายใน ๖ ถูกเปลี่ยนชื่อเปนอินทรียก็มี  ถาเปลี่ยน 
แลวก็ตองเปลี่ยนอธิบายกันใหมจากชื่อเดิม  จะอธิบายวาอยางไร ?   
ขอไดโปรด. 
        ต.  อธบิายดังน้ี  อินทรียนั้นแปลวาใหญ  คือเปนใหญใน 
หนาที่ของตนๆ เชนตาเปนใหญในการดู  หูเปนใหญในการฟง  จะ 
เอาตาไปฟง  หูไปดู  ยอมสําเร็จสวนกิจและทัสสนกิจไมได  เพราะ 
ไมใชหนาที่ของตนๆ  ไมไดเปนใหญในหนาท่ีนั้น  เพราะเหตุนี้  จึง 
เรียกอินทรียแตละอยางๆ  ทั้งตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ. 
                                                                     ๒๔๖๘ 
        ถ.  อะไรเรียกวาอารมณ ? เปนเหตุใหเกิดความรูสึกข้ึนไดดวย 
อาการอยางไร ? 
        ต.  อายตนะภายนอก  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   
ธรรมคือ  สิ่งท่ีใจคิด  เรียกวาอารมณ  เมื่ออารมณ ๖ นั้นมากระทบ   
ตา  หู  จมูก  กาย  ใจ  ก็กดิความรูสึกข้ึน  เรียกวาวิญญาณ. 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ.  กายกับรูปที่มาในหมวดอายตนะ  ตางกันอยางไร  หรือ 
เหมือนกัน ? 
        ต.  กายกับรูปในที่นี ้ เล็งความตางกัน  กายประสงคแตที่รูสึก 
สัมผัส  เชนกายมนุษยกับกายสัตวที่มีใจครอง.  สวนรูปประสงค   
อารมณที่ตาเห็น  ไมวารูปคนหรือรูปสัตวหรือส่ิงของอะไรที่เปน 
อารมณแหงตาเรียกวารูปท้ังส้ิน. 
                                                                  ๕/๑๑/๕๗  
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        ถ.  อายตนะ  ๑๒  จะจัดเปนนามเปนรูปไดหรือไม ?  ถาได 
 ลองจัดดู. 
        ต.  จัดได.  สวนอายตนะภายใน  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เปนรูป 
ใจเปนนาม.  สวนอายตนะภายนอก  รูป  เสียง  กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ   
เปนรูป.  ธรรมารมณ  เปนนาม. 
                                                                     ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  หูกบัเสียงกระทบกัน  ใหเกิดผลอยางไรไดบาง ?  จงแสดง 
ใหตลอดสาย. 
        ต.  หูกบัเสียงกระทบกันเกิดความรูสึก  เรียกวิญญาณ  รวม 
ธรรม ๓ ประการน้ีกระทบกัน  เรียกวาสัมผัส ๆ เปนปจจัยใหเกิด 
เวทนา  เปนสุขบาง  ทุกขบาง  ไมสุขไมทุกขบาง  เรียกวาโสต- 
สัมผัสสชาเวทนา.๑ 

                                                                      ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ.  ผงเขาตาเกิดความรูข้ึน  เรียกวาอะไรกระทบกับอะไร ?   
เรียกวาอะไรวิญญาณ ? 
        ต.  เรียกวาโผฏฐัพพะกระทบกาย.  และเรียกวากายวิญญาณ. 
                                                                       ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  กอนท่ีกายสัมผัสสชาเวทนาจะเกิด  ยอมอาศัยธรรมอะไร 
บางเกิดข้ึน ? 
        ต.  อาศัยโผฏฐัพพะกระทบกาย  เกิดกายวิญญาณข้ึน  รวม ๓  
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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อยางนั้น  เปนกายสัมผัส  ความเสวยอารมณเกิดจากกายสัมผัส   
เรียกกายสัมผัสสชาเวทนา  เปนสุข  ทกุข  อุเบกขา  ดวยอํานาจ 
โผฏฐัพพะเปนที่พอใจ  ไมพอใจ  หรือเฉย ๆ. 
                                                                  ๗/๑๑/๕๘ 
        ถ.  รูปกบัโผฏฐัพพะในหมวดอายตนะ  ตางกันหรือเหมือนกัน ?  
เหตุไฉนจึงเฉลยอยางนั้น. 
        ต.  ตางกัน  เหตุที่เปนอารมณแหงอายตนะตางกัน.  เหมือนกัน 
เหตุที่เปนรูปดวยกัน. 
                                                                     ๒๔๖๗ 
        ถ.  คนเสียจักษุ  จักขุสัมผัสสชาเวทนาอาจเกิดข้ึนไดหรือไม ?  
เพราะเหตุไร ?  
        ถ.  เกิดไมได.   เพราะขาดอายตนะภายในคือจักษุซึ่งเปนปจจัย 
ใหเกิดวิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา  เหมือนอยางเครื่องจักร  เมื่อจักร 
ตัวใหญหยุดแลว  จักรตัวเล็ก ๆ  ก็เดินไมไดฉะน้ัน. 
                                                                  ๑๒ / ๗ / ๖๒ 
        ถ.  จักขุสัมผัสสชาเวทนาเกิดข้ึนดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  เกิดข้ึนดวยอาการอยางน้ี  จักษุเห็นรูปเกิดวิญญาณ  ประชุม 
ธรรม ๓ ประการเปนสัมผัส ๆ เปนปจจัยใหเกิดเวทนา  เปนสุขบาง 
ทุกขบาง  ไมทุกขไมสุขบาง  เรียกวาจักขุสัมผัสสชาเวทนา. 
                                                                     ๒๕/ ๗ / ๕๔ 
        ถ.  จิบน้ําชาซึ่งกําลังรอนจัด  ลิน้รูสึกรอนถงึตองงดจิบ  ความ  
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รูสึกรอนท่ีลิน้นั้นเรียกวาอะไร ?  มีชือ่ตามอายตนะภายในวากระไร ? 
        ต.  เรียกวา  ทุกขเวทนา.  มชีื่อตามอายตนะภายในวา  กาย- 
สัมผัสสชาเวทนา. 
                                                                     ๓/๙/๗๕ 
        ถ.  ถาใจจะรูอะไรไดก็เพราะเห็นรูป   ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส 
ถูกตองโผฏฐัพพะน่ันเอง  ขอท่ีวา  รูธรรมารมณดวยใจน้ันอยางไร ? 
        ต.  อารมณทั้ง ๕ คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  เมื่อ 
มากระทบทวารท้ัง ๕ เปนอารมณของทวารท้ัง ๔ แลว   ผานเขาไป 
เปนธรรมารมณติดใจอยู  เมื่อภายหลังใจนึกข้ึนมาก็รูอารมณทั้ง ๕ นั้น 
ได  นี้เรียกวารูธรรมารมณดวยใจ. 
                                                                         ๒๔๖๗ 
        ถ.  เม่ือนึกถึงสถานท่ีไดเคยรับความวิเวกข้ึนคราวไร  เปนตอง 
เกิดความสบายใจ   และเลยนึกไปถึงการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะแทบ 
ทุกคราว  ความสบายใจในท่ีนี้ก็คือสุขเวทนาน่ังเอง  ตางจะมีผูถาม 
วา  สุขเวทนานั้นเกิดจากอะไร ? เรียกชื่อวากระไร  ทานจะตอบเขาอยางไร ?  
        ต.  ก็ตองตอบวาเกิดจากมโนสัมผัส.   เรียกวามโนสัมผัสสชา- 
สุขเวทนา. 
                                                                            ๒๔๖๘ 
        ถ.  จงแสดงมโนสัมผัสสชาเวทนา   ( เวทนาท่ีเกิดเพราะมโน- 
 
๑. เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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สัมผัส )  วาเกิดมาอยางไร  ต้ังแตตน. 
        ต.  อาศัยอายตนะภายในคือใจ  กบัอายตนะภายนอกคือธรรม 
กระทบกัน  เกิดมโนวิญญาณ    ความรูทางใจ.  ใจ  ธรรม  และ 
มโนวิญญาณ  ประชุมกนัเขา  เรียกมโนสัมผัส  ในลําดับนั้นจึง 
เกิดมโนสัมผัสสชาเวทนา  เปนสุขเพราะชอบใจบาง  เปนทุกขเพราะ 
ไมชอบใจบาง  เปนอุเบกขาเพราะเฉย ๆ อยูบาง. 
                                                                     ๑๕/ ๗ / ๖๑ 
        ถ.  นึกถึงกลิ่นดอกกุหลาบท่ีเคยดม  รูสกึหอม  กลิ่นดอกกุหลาบ 
ที่ปรากฏในความนึกนั้น  เปนธรรมารมณ  ความหอมท่ีรูสึกนั้น   
เปนเวทนาอะไร  ในเวทนา ๖ ? 
        ต.  นึกถึงกลิ่นดอกกุหลาบท่ีเคยดม  รูสกึหอม  กลิ่นดอกกุหลาบ 
ที่ปรากฏในความนึกนั้น  เปนธรรมารมณ  ความหอมท่ีรูสึกนั้น  เปน 
มโนสัมผัสสชาเวทนา  ในเวทนา ๖ ? 
                                                                        ๒๓/๙/๗๗ 
        ถ.  เราจะไดเสวยเทนา  คือ  เปนสุขดี  เปนทุกขก็ดี  เปน 
อุเบกขาก็ดี  เพราะอยางไร ? จงอธิบายใหกระจาง. 
        ต.  อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกประสบกันเขา  เกิด 
วิญญาณ  ประจวบแหงธรรม ๓ ประการนั้น เปนสัมผัสๆเปนปจจัย 
ใหเกิดเวทนา  เปนสุขบาง  ทุกขบาง  อุเบกขาบาง  ตามอยตนะ 
ภายนอก  เปนที่ต้ังแหงเวทนาอยางใด  ยอมไดเสวยเวทนาอยางนั้น   
แสดงตัวอยาง  หูไดยินเสียง  เกิดวิญญาณและสัมผัสโดยลําดับกัน  
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เสียงนั้นไพเราะ  หรือสรรเสริญเรา  ยอมไดเสวยสุข  ไมไพเราะ  หรือ 
นินทาดาวาเรา  ยอมไดเสวยทุกข  พนจากน้ันยอมไดเสวยอุเบกขา. 
                                                                            ๓/๘/๖๐ 
        ถ.  จงอธิบายทางเกิดแหงสุขเวทนา ? 
        ต.  อายตนะภายนอกมีรูปที่พอใจเปนตน  มากระทบอายตนะ 
ภายในมีจักษุเปนตน  เกิดความรูสึกข้ึน  เรียกจักขุวิญญาณ  รวม 
ธรรมทั้ง ๓ นี้  เรียกสุขสมัผัสๆ เปนปจจัยใหเกิดสุขเวทนา. 
                                                                              ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  จงยนอายตนะภายใน ๖ เขาเปนนามรูป ? 
        ต.  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เปนรูป  ใจ เปนนาม.๑ 

                                                                            ๒๕/๗/๕๔ 
        ถ.  ธาตุ ๖ คืออะไรบาง ?  ความฉลาดในธาตุทั้งที่เปนภายใน 
และภายนอก  มีประโยชนอยางไร ? 
        ต.  ธาตุ ๖ คือ ธาตุดิน  เรียกวาปฐวีธาตุ ๑  ธาตุน้ําเรียกวา 
อาโปธาตุ ๑  ธาตุไฟ เรียกวาเตโชธาตุ ๑  ธาตุลม  เรียกวาวาโยธาตุ ๑   
ชองวางที่มีในกาย  เรียกวาอากาสธาตุ ๑  ความรูอะไรได  เรียกวา 
วิญญาณธาตุ ๑  คนผูฉลาดในธาตุ  รูจักเอาธาตุภายนอกมาประกอบ 
เขาใชใหเปนประโยชนได  เชนไฟฟา  โทรเลข  โทรศัพท  เปนตัว 
อยาง.  แพทยสามารถรักษาโรคตางๆ ใหหายได  กเ็พราะฉลาดใน 
ธาตุภายใน  จึงนําเอาสรรพคุณตางๆ มาประกอบเปนยาแกโรค 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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นั้นๆใหหายได  อนึ่ง  ในพระพุทธศาสนานิยมวิมุตติวาเปนผลท่ีสุด   
คนฉลาดในธาตุทั้งภายในและภายนอก  รูเห็นความเปนจริงอยางไร   
เมื่ออายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะภายใน  หาหว่ันไหวไปตาม 
อารมณเปนท่ีต้ังแหงความยินดีหรือยินรายหรือไม  ยอมรกัษาใจใหเปน 
ปรกติอยูได  ความฉลาดในธาตุมีประโยชนอยางนี้. 
                                                                     ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  ธาตุกับสังขาร  ตางกันหรือเหมือนกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  ธาตุ  ไดแกสิ่งท่ีทรงตัวอยูตามปรกติ  เชน   
ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม.  สวนสังขาร  ไดแกสิ่งท่ีถูกปรุงข้ึนจากธาตุเปนตน. 
                                                                          ๒๔๗๖ 
        ถ.  จงยนธาตุ ๖  ใหลงในธรรม ๒ ประการ ? 
        ต.  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วายุธาตุ  อากาสธาตุ ๕ นี้   
ยนลงเปนรูปธรรม.  วิญญาณธาตุ  เปนนามธรรม. 
                                                   ๑๕/๑๑/๕๔–๑๑/๑๑/๕๙ 
        ถ.  ธาตุ ๔ ประชุมกนั  ทานนับวาเปนกาย  ถาธาตุ ๖ ประชมุ 
กันเลา  จะเปนอะไร ? 
        ต.  เปนกายกับใจ  ธาตุดิน  ธาตุไฟ  ธาตุลม  อากาสธาตุ   
ประชุมกันเปนกาย,  วิญญาณธาตุเปนใจ. 
                                                                             ๒๔๗๔ 
                                         หมวด ๗ 
        ถ.  พวกบรรพชิต  จะไมใหมีความเสื่อม  มีแตความเจริญฝาย  
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เดียว  จะควรประพฤติอยางไร ? 
        ต.  ตองประพฤติในอปริหานิยธรรม ๗ คือ :- 
        ๑.  หม่ันประชุมกันเนืองนิตย 
        ๒.  เมื่อประชุมพรอมเพรียงกันประชุม  เมื่อเลิกประชุมก็พรอม 
เพรียงกันเลิก  และพรอมเพรียงกันชวยทํากิจท่ีสงฆจะตองทํา. 
        ๓.  ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมบัญญัติ  ไมถอนสิ่งท่ีพระพุทธ 
เจาบัญญัติไว  สมาทานศึกษาในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว. 
        ๔.  เคารพนับถือเชือ่ถอยฟงคําของพระภิกษุ  ที่เปนใหญเปนประธาน 
ในสงฆ. 
        ๕.  ไมลุอํานาจแหงความอยากท่ีเกิดข้ึน. 
        ๖.  ยินดีในเสนาสนะปา. 
        ๗.  ต้ังใจอยูวาเพ่ือนภิกษุสามเณรซึ่งเปนผูมีศีล  ซึ่งยังไมมาสู 
อาวาสขอใหมา  ที่มาแลวขอใหอยูเย็นเปนสุข. 
        ธรรม ๗ อยางนี้  ทาํใหผูประพฤติตามไมมีความเส่ือม  มีแต 
ความเจริญฝายเดียว. 
                                                                          ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ในอปริหานิยธรรม  ขอตน  ทานสอนใหหมั่นประชุมกนั 
เนืองนิตย  แตขอ ๖  ทานสอนใหยินดีในเสนาสนะปา  ไมแยงกัน 
หรือ ? จงอธิบาย. 
        ต.  ไมแยงกัน.  อันคนเราตองรวมกันอยูเปนหมวดเปนหมู   
จะอยูตามลําพังไมได  ตองเนื่องดวยการปกครองของหมู  และหมูหรือ  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 118 

คณะที่จําเริญอยูได  ก็เพราะอาศัยการติดตอกันไปมาถึงกัน  มีเหตุ- 
การณเปลี่ยนแปลงอยางไร  รูทั่วถึงกัน  หรือเมื่อมีกรณียะเกิดข้ึน 
ซึ่งผูเปนอธิบดีของหมูจะตองเรียกประชุมปรึกษาหารือกัน  เพ่ือความ 
เจริญและความพรอมเพรียงของหมู  ทานจึงสอนใหหมั่นประชุม 
กันเนืองนิตย  ครั้นถึงคราวที่จะบําเพ็ญประโยชนสวนตน  เปนตนวา 
บําเพ็ญสมณธรรม  หรือจะดําริปญหาขอขัดของที่จะตองการท่ีสงัด   
ทานจึงสอนใหยินดีในเสนาสนะปาที่ไมมีคนพลุกพลาน  สามารถจะคิด 
อะไรไดฉับไว  เพราะเปนท่ีสงัดทั้งกายและใจ  ดวยเหตุฉะน้ี  ธรรม ๒  
ขอน้ีจึงไมแยงกัน. 
                                                                     ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  ในอปริหานิยธรรมสรรเสริญการหม่ันประชุม  ในท่ีอ่ืนติ 
ความคลุกคลี  ไมแยงกันดอกหรือ ? 
        ต. ไมแยงกันดอก  ความคลุกคลีที่ทานตินั้น  คืออยูดวยกัน 
อันหาประโยชนมิได  เชนนั่งคุยกันดวยดิรัจฉานกถาเปนตัวอยาง  สวน 
การหมั่นประชุมกันในอปริหานิยธรรมนั้น  เพ่ือส่ังสนทนาธรรม  สั่ง 
สนทนาวินัย  หรือเพ่ือปรกึษาหารือถึงกิจธุระของสงฆ. 
                                                                       ๑๑/๑๒/๕๗–๖๖ 
        ถ.  ในอปริหานิยธรรม  ขอที่ ๑ สอนใหประชุมกัน  ก็แปลวา  
คลุกคลีกบัหมูคณะได  สวนขอ ๖ สอนใหยินดีในเสนาสนะปา  ก ็
แปลวา  ใหอยูในที่เงียบ  ในหมวดธรรมเดียวกันก็ยังเถียงกันอยู  เชนนี ้  
จะใหปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตอง ?  
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        ต.  ถูกอยางที่วา  แตเมื่อจะปฏิบัติใหถูกตอง  กอ็าศัยเลือกเวลา 
ที่สมควรวา  เวลาน้ีควรประชุมปรึกษาหารือในธรรมวินัย  ขอวินิจฉัย 
อธิกรณและกิจการงานอยางอ่ืน  ก็ทําอยางนั้น ๆ  เวลานอกนั้นก็ควร 
อยูในที่เงียบ  เพ่ือพิจารณาอรรถธรรม  หรือบําเพ็ญกัมมัฏฐานตามควร   
ทําอยางนี้จึงจะถูกตอง. 
                                                                      ๒๔๖๔ 
        ถ.  ความเคารพนับถือเชื่อฟงคําส่ังสอนของทานผูใหญโดยลําดับ   
เปนธรรมาในหมวดชื่อไร ?  ไฉนจึงไดชื่ออยางนั้น ? 
        ต.  มาในหมวดชื่ออปริหานิยธรรม.  เพราะเปนธรรมไมเปนที่ 
ต้ังแหงความเส่ือม  เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว  จึงไดชื่ออยางนั้น. 
                                                                     ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ. อปรหิานิยธรรมขอ ๔ ที่ตรัสสําหรับภิกษุ  หากจะโอนไป 
ใชสําหรับพวกคฤหัสถบางจะไดหรือไม  อยางไร ?  ถาได  จะเปน  
อปริหานิยธรรมแกพวกคฤหัสถอยางไร ? 
        ต.  ได. อยางนี้ คือ ทานผูใด  เปนผูใหญเปนประธานในสกุล 
หรือในครอบครัว  หรือในหมูคณะ  เชนหมูนักเรยีน  หรือหมู 
ขาราชการเปนตน  เคารพนับถือทานผูนั้น  เชื่อฟงถอยคําทาน   
เมื่อทําเชนนั้น  ตางก็จะเปนผูมีความประพฤติดีเสมอกัน  มีความยําเกรง 
ในกันและกนั  ผูนอยก็จะเปนที่รักของผูใหญๆก็จะเปนที่เคารพนับถือ 
ของผูนอย  เชนนี้  ก็จะมีความปรองดองกัน  อยูเปนสําราญ. 
                                                                            ๒๔๗๔  
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        ถ.  เคารพนับถือทานผูใหญผูเปนประธานในสงฆ  เปนไปเพ่ือ 
ความเจริญอยางไร ?  
        ต.  พระศาสนาท่ีต้ังถาวรมาไดจนบัดนี้  ก็ตองอาศัยทานผูเปน 
ใหญเปนประธานในสงฆ  ชวยปกครองหมูคณะสืบ ๆ  กันมาตามยุค 
ตามสมัย  ทั้งไดอาศัยภิกษุปริษัทพรอมเพรียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน   
นับถือทานผูใหญผูเปนประธานในสงฆ  ทําตามบังคับบัญชา  ถาตาง 
คนตางจะทําตามใจชอบแลว  ศาสนาคงไมยั่งยืนอยูไดนาน  เพราะเหตุ 
นั้น  การเคารพนับถือทานผูใหญผูเปนประธานในสงฆ  จึงเปนไป 
เพ่ือความเจริญ. 
                                                                 ๒๔๕๔–๕๕–๕๘ 
        ถ.  ความเคารพในทานผูเปนประธานแหงสงฆ  จัดวาเปนอปริ- 
หานิยธรรม  ถาสงเคราะหเขาในบุญกิริยาวัตถุ ๓ จะโอนเขาในอยาง 
ไหนได ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  โอนเขาในศีลได  เพราะความเคารพเปนอปจายนกรรม 
เปนจาริตศีล. 
                                                                         ๒/๑๑/๕๔ 
        ถ.  วัดกด็ี  บานก็ดี  เมืองก็ดี  เวนอปริหานิยธรรมขอไหนเสีย 
แลว  ยอมเปนไปไมได  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  เวนอปริหานิยธรรมขอ ๔ เสียแลวเปนไปไมได.  เพราะวา 
บุคคลผูที่อยูเปนหมูนั้น  จําเปนที่จะตองรักษาระเบียบขนบธรรมเนียม 
ของหมู  บุคคลผูนอยตองเคารพนับถือผูใหญ  อันเปนประธาน  
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ในที่นั้นๆ เชือ่ถอยฟงคําของทาน จึงจะเปนไปเพ่ือความเจริญ ถา 
บุคคลผูนอยไมเคารพนับถือตอทานผูใหญ ซึ่งเปนประธานในท่ีนั้น ๆ  
แลว ยอมเปนที่ต้ังแหงความเส่ือมอยางเดียว. 
                                                                     ๒๐/๘/๕๘ 
        ถ. การเคารพในพระเถระผูใหญ เปนอปริหานิยธรรมได 
อยางไร? 
        ต. เปนอปริหานิยธรรมไดอยางนี้ ทุกหมูตองมีหัวหนา ถาไมมี 
หัวหนาก็ไมมีระเบียบ แมเม่ือมีหัวหนา ถาคนในหมูไมเคารพและ 
ทําตาม ก็เทากับไมมีหัวหนา คงยุงเหยิง ขอน้ีก็พึงเห็นประเทศ 
ที่กําลังจลาจลอยูในบัดนี้เปนตัวอยาง อน่ึง พระเถระผูใหญยอมเปน 
ผูทรงคุณวุฒิ เมื่อกุลบุตรเคารพนับถือ  ยอมไดรับคําส่ังสอนใหเวน 
จากความชั่วประพฤติความดี  เมื่อเปนเชนนี้  ผูนัน้เชื่อวามีความเจริญ 
ดวยการศึกษา  เจริญดวยคุณวุฒิ  เจริญดวยคุณความดี  เพราะปราศ- 
จากโทษเปนตน. 
                                                                     ๒๔๗๐ 
        ถ.  เม่ือกลาวดวยอํานาจหมูหรือแมเฉพาะบุคคล  ถาปฏิบติั 
อยูเสมอในอปริหานิยธรรม ๗ ประการ  ความเจริญก็ไพศาลย่ิงข้ึน   
ถาตรงกันขามก็เสื่อมทรามโดยลําดับ  ควรนับขอไหนเปนสําคัญ ?   
จงอธิบาย. 
        ต.  ควรนับขอ ๕ เปนสําคัญ  ความอยากคือตัณหา  เมื่อ 
พิจารณาความตามบาลีในพระสูตรแลว  ยิ่งเห็นวาขอนั้นเปนสําคัญ  
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เพราะวาบุคคลผูไมไปสูอํานาจแหงตัณหาแลว ยอมทําอปริหานิยธรรม 
ขออ่ืนๆใหไพบูลยได ใชแตเทาน้ัน แมปฏิปทาท่ีสูงสุดถึงอริยมรรค 
ก็มุงผลเชนนี้. 
                                                                     ๒๔๖๙–๗๙ 
        ถ.  ประพฤติอยางไร ชื่อวาลุอํานาจแกความอยาก ?  ไม 
ประพฤติเชนนั้น จะไดรับผลอยางไร ? 
        ต.  ปลอยใจใหเปนไปตามอํานาจความอยาก ในอารมณที่นารัก 
ใคร เชนรักหญิงเปนตน ชื่อวาลุอํานาจแกความอยาก ไมประพฤติ 
เชนนั้น จะไดรับผลคือความเจริญดวยความรูและความปฏิบัติ. 
                                                                             ๒๔๖๗ 
        ถ.  ผูทีป่ฏิบัติตามอปริหานิยธรรม ขอท่ีนับวาเปนสําคัญอยาง 
นั้นแลว จัดไดวาบําเพ็ญอริยมรรคขอไหนไดโดยเฉพาะ ? 
        ต.  จัดวาไดบําเพ็ญอริยธรรมขอสัมมาทิฏฐิ. 
                                                                           ๒๔๖๙–๗๙ 
        ถ.  ทรพัยอยางประเสริฐในทางพระพุทธศาสนา คืออะไร ?  
เพราะเหตุไร จึงกลาววาดีกวาทรัพยภายนอก ? 
        ต.  คือ ศรัทธา เชื่อส่ิงควรเชื่อ, ศีล รกัษากายวาจาให 
เรียบรอย, หิริ ละอายตอบาปทุจริต, โอตตัปปะ สะดุงกลัวตอ 
บาปทุจริต, พาหุสัจจะ ความเปนคนไดยินไดฟงมาก, จาคะ สละ 
ใหปนสิ่งของ  ๆ  ตนแกคนที่ควรใหปน, ปญญา รอบรูสิ่งท่ีเปน 
ประโยชนและไมเปนประโยชน เรียกวาอริยทรัพย ทรัพยอยางประเสริฐ.   
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ที่ดีกวาทรัพยภายนอกน้ัน เพราะเปนสมบัติติดเน่ืองอยูในตน ไมมีใคร 
อาจแยงชิงเอาไปได และจายเทาไรก็ไมรูจักหมด ทั้งเปนเหตุและ 
เปนเครื่องอุดหนุนโภคทรัพยภายนอกดวย. คนบางคนมีแตทรัพย 
ภายนอกอยางเดียว ขาดสมบัติเปนหลักอยูภายในแลว ยอมทําความ 
เสียหาย ต้ังตัวไมได พลอยใหทรัพยสนิเงินทองภายนอกหมดไปดวย  
เชนถูกริบเปนตน เพราะขาดหลักภายในคือคุณธรรมน่ันเอง สวน 
อริยทรัพยไมไดเปนดังนั้น มีแตเพ่ิมความเจริญใหแกบุคคลผูเปนเจาของ  
ซ้ําอุดหนุนทรัพยภายนอกใหถาวรหรอืทวีมากข้ึนไดดวย เพราะฉะนั้น  
ทานจึงวาอริยทรัพยดีกวาทรัพยภายนอก. 
                                                   ๑๔/๑๑/๕๖-๙/๑๑/๕๘ 
        ถ.  พาหุสัจจะมีคุณอยางไรบาง ? จงอางหมวดธรรมอันเปน 
ที่มาดวย. 
        ต.  มคุีณ คือนําตนใหประพฤติดี เมื่อเขาสูที่ประชุมก็กลาหาญ 
องอาจ และสามารถเปนที่พ่ึงของผูอ่ืนได ทั้งเปนทรัพยภายใน 
อยางประเสริฐ ใหเกิดนิยมเปนการอบรมคุณธรรมอ่ืน ๆ  อีกตอไป.  
หมวดธรรมอันเปนที่มาของพาหุสัจจะ คือ ๑. เวสารัชชกรณธรรม  
๒. อริยทรัพย ๓. สัปปุรสิธรรม ๔ . นาถกรณธรรม. 
                                                                  ๒๔๖๙ 
        ถ.  จาคะ จัดเปนทรัพยไดอยางไร ? จงอธิบาย.  
        ต.  จาคะ จัดเปนทรัพยได โดยอาการท่ีตองอาศัยใชสอยจาคะ 
เปนทุน เปนเครื่องรักษา เปนเครื่องปกครอง เปนเคร่ืองชําระ  
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เปนตน จริงอยู ผูจะหาทรัพยไมสละทรัพยออกเปนทุนทํางานก็คงหา 
ไมได ผูจะปกครองบริวารไวได ผูจะบริหารรักษาเหยาเรือน ถาไม 
สละทรัพยออกทําการบูรณะซอมแซม ก็ไมอาจรักษาใหถาวรตอไปได  
ผูปราถนาจะชําระสันดาน  ใหบริสุทธิ์ถึงวิมุตติธรรม  ถาไมสละละ 
ตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัย ก็ไมอาจจะถึงวิมุตติหลุดหลุดพนมลทินได  จาคะ 
จัดเปนทรัพยไดโดยนัยดัง่พรรณนามาฉะน้ี. 
                                                                     ๑๔/๑๑๖๓ 
        ถ.  จาคะ  หมายความวาสละทรัพยของตนใหแกผูอ่ืน  ซึง่เปนการ 
ทําทรัพยของตนใหหมดไปมิใชหรือ ?  แตเหตุไฉนในทางพระศาสนา 
ทานกลับสรรเสริญวา  เปนทรัพยอยางหน่ึง  ดั่งในอริยทรัพย ๗ ? 
        ต.  เพราะเหตุวา  การสละทรัพยสมบัติของตนใหเปนประโยชน 
แกผูอ่ืนนั้น มีประโยชนเพ่ือจะตัดมัจฉริยะ  โลภะเปนเบื้องหนา ไม 
เฉพาะเปนปาฏิปุคคลิกภาพ คือ เจาะจงบุคคลน้ี  บริจาค 
สาธารณะ คือท่ัวไปไมเลือกบุคคล  แสดงพอเปนนิทัสสนะ เชนออก 
ทรัพยที่เขาเรี่ยไร สรางถนน ขุดคลอบง ทําสะพาน เพ่ือเปนทางสัญจร 
สะดวก ต้ังหรือบํารุงโรงพยาบาลท่ีรักษาไขเจ็บ อุดหนุนการศึกษา 
อุปถัมภพระศาสนา อันสั่งสอนใหประพฤติดีประพฤติชอบ นี้เปน 
นิทัสสนะแหงการบริจาคเปนสาธารณะ. อน่ึง บุคคลผูจะปกครองบริษัท 
บริวารเอาไวได. เมื่อไมสละทรัพยออกเจือจาน ก็ไมสามารถยึดเหน่ียว 
น้ําใจปกครองบริษัทบริวารไวได บุคคลผูจะบริหารรักษาเหยาเรือน 
ก็ดี ถาไมสละทรัพยสมบัติออกทําการบูรณะซอมแซม ก็ไมอาจรักษา  
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ใหถาวรตอไปได.   
        บุคคลผูปรารถนาจะชําระสันดานใหบริสุทธิถ์ึงวิมุตติธรรม ถาไม 
สละตณหานิสัย และทิฏฐินิสัย ก็ไมอาจถึงวิมุตติหลุดพนมลทินได 
เพราะเหตุนี้ ในทางศาสนา ทานจึงไดสรรเสริญจาคะการสละทรัพย 
สมบัติของตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืนวา เปนทรัพยอยางหน่ึง ดั่งใน 
อริยทรัพย ๗ ฉะน้ี. 
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ.  จงสงเคราะหอริยทรัพย ๗ ลงในไตรสิกขามาใหดู. 
        ต.  สลี ๑ จาคะ ๑ สงเคราะหลงในจิตตสิกขา สัทธา ๑  
หิริ  ๑ โอตตัปปะ  ๑   สงเคราะหลงในจิตตสิกขา   พาหุสัจจะ ๑  
ปญญา ๑  สงเคราะหลงในปญญาสิกขา. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ.  คนเปนอสัตบุรุษ มีอะไรเปนเครื่องหมาย ? จงอธิบาย 
        ต.  มีความประพฤติเปนเครื่องหมาย คือคนท่ีเปนอสัตบุรุษ 
นั้น หาไดประพฤติตามธรรมของสัตบุรุษ ๗ ประการน้ันไม กลับม ี
ความประพฤติตรงกันขามกับธรรมของสัตบุรุษ ๗ ประการนัน้ ๆ. 
                                                        ๒๕/๗/๕๔-๘/๓/๕๖ 
        ถ.  ถาตองการประพฤติอยางสัตบุรุษ จะตองทําอยางไรบาง ?  
และการที่ทําอยางนั้น นับเขาในกองสิกขาอะไร ? 
        ต.  ตองประพฤติตามสัปปุริสธรรม คือธรรมของสัตบุรุษ ๗   
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อยาง และสัปปุรัสธรรมอีก ๗ อยาง. การท่ีทําเชนนั้น นับเขาใน 
กองสีสสิกขา.๑  
                                                                     ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ.  ตีความแหง สัปปุริสธรรมใหแตกแลว อาจตอบไดหรือไมวา 
พระพุทธเจาของเราทรงเอ้ือเฟอตามควสามนิยมของโลก รูแนดวย 
ขอไหน ? 
        ต.  รูแนดวยขอ ๖ ซึ่งเรียกวาปริสัญุตา ความเปนผูรูจัก 
ประชุมชนนัน้ ๆ วาหมูนี้กษัตริย เมื่อเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้ 
จะตองพูดอยางนี้ หมูนี้พราหมณ หมูนี้แพศย หมูนี้ศูทร เมื่อเขาไป 
หาจะตองพูดอยางนี้ จะตองทํากิริยาอยางนี้.  
                                                                        ๒๐/๘/๕๘ 
        ถ.  บุคคลที่เขาไหนเขาได เพราะต้ังอยูในธรรมอะไร ? 
        ต. เพราะต้ังอยูในปริสัญุตา.๒ 

                                                                      ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา นิยมการพูดกิริยามารยาท 
เปนไปตามความนิยมของโลกดวยบางหรือไม ? มีธรรมอะไรเปน 
ขออาง ? 
 
๑.  การประพฤติตามสัมปุริสธรรม  ตองประพฤติตามดวยกายวาจาใจ  เหตุนั้น เห็นวาควรนับเขา 
ในสิกขาท้ัง ๒ ไมใชเพยีงสิกขาเดียว. ศรี ฯ 
๒.  นาจะเหน็วา เพราะต้ังอยูในอัตตัญุตา,  มัตตุญุตา  กาลัญุตาดวย. เพียงแตตั้งอยูใน 
ปริสัญุตา  ความเปนผูรูจักบริษัทอยางเดยีว  ขาดความรูจักตน,  รูจักประมาณ, และรูจักกาล 
นาจะขัดของเขาไมไดทุกแหงกระมัง ?ศรี ฯ  
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        ต.  นิยมเหมือนกัน. มีสัปปะริสธรรมขอ ๖ คือปริสัญุตา  
เปนขออาง. 
        ถ. ใหทานโดยเคารพ มีกี่อยาง ? อะไรบาง ? มาในธรรม 
หมวดไหน ? ขอท่ีเทาไร ? 
        ต.  ม ี๒ อยาง คือ เคารพในทาน ๑ เคารพในผูรับ ๑ มา 
ในสัปปุริสธรรมหมวดหลัง ขอท่ี ๗. 
                                                                     ๒๔๗๓ 
        ถ.  อุเบกขาในพรหมวิหาร และอุเบกขาในโพชฌงค ตางกัน 
หรือเหมือนกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน อุเบกขาในพรหมวิหาร เปนไปในสัตว. อุเบกขา 
ในโพชฌงค เปนไปในธรรม.๑ 

                                                                   ๒๘/๘/๗๓ 
        ถ.  จงอธิบายโพชฌงค ๗ ใหเนื่องกัน. 
        ต.  (สติความระลึกได   เมื่อเกิดข้ึนทําหนาท่ีพิจารณา  กาย 
เวทนา  จิต  และธรรม   เปนอารมณ   จนต้ังม่ันเปนสติปฏฐานแลว 
สติอ่ืนทําหนาท่ีพิจารณาน้ัน   ยอมรูอารมณที่พิจารณานั้นตามความ 
เปนจริง  เพราะรูตามความเปนจริงเชนนั้น  จึงไดชื่อใหมวา  สติ 
สัมโพชฌงค   คือสติเปนองคตรัสรู )   เมื่อสติสัมโพชฌงคเกิดข้ึน 
ทําหนาท่ีรูอารมณที่พิจารณาตามความเปนจริง  จนเห็นอารมณ เหลาน้ัน 
 
๑.  อีกอยางหนึ่ง  อุเบกขาในโพชฌงคเปนอุเบกขาญาณ. ส. ป.  
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ซึ่งเคยเปนที่ยึดถือวา  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา  แลว 
ก็คลายความยึดมั่นอารมณเหลาน้ีแลว  เกิดเฟน  ยอมรูวา  อยางไร 
ถูก  อยางไรผิด  อยางไรดี  อยางไรช่ัว  ใชทางหรือไมใช  แลวเปน 
เหตุใหเกิดวิริยะความเพียรละชั่วบําเพ็ญดี   ครั้นละชั่วไดและดําเนิน 
ตนในทางที่ดีแลว  ยอมเกิดปติอ่ิมใจ  เมื่ออ่ิมใจเกิดข้ึนดับความกระวน 
กระวาย  ปสสัทธิความสงบก็เกิดข้ึน  เมื่อจิตสงบเรียบรอยดีแลว  ก็ต้ัง 
มั่นเปนสมาธิ  เมื่อจิตต้ังมั่นเปนสมาธิ๑    อุเบกขาความวางเฉยเขาไป 
เพงดูยอมเกิดข้ึน  โพชฌงค ๗  เนื่องกันเปนลําดับมาดังน้ี. 
                                                                     ๒๔๗๐ 
        ถ.  ในโพชฌงค ๗ ขอไหนเปนสําคัญ ? เหตุไฉนจึงเขาใจ 
อยางนั้น ? 
        ต.  สติสัมโพชฌงคเปนจอสําคัญ เพราะเปนธรรมท่ีมีประโยชน 
มาก กลาวคือ มีอุปการะแกธรรมทั้งหลายท่ัวไป  แมแกธรรมท้ัง ๖ 
ขอน้ันดวย บรรดาโพชฌงคอันเศษนั้น เปนไปตามหนาที่ของตนเทา 
นั้น สวนสติสัมโพชฌงคนั้นยอมใชไดทั่วไปในกิจท้ังมวล ยิ่งเปน 
ธรรมที่สูงหรือประณีตเชนโพชฌงคนี้ สติสัมโพชฌงคยอมเปนของจํา 
ตองปรารถนามากข้ึน เปรียบดวยตัวโอสถอันสําคัญฉะนั้น. 
                                                                          ๒๔๖๕ 
        ถ.  จงยนโพชฌงค ๗ ลงในไตรสิขามาใหดู. 
        ต.  ถาจะยนโพชฌงค ๗ ลงในไตรสิกขานั้น ไมแตเพียงจิตต- 
 
๑.  เม่ือความอ่ิมใจทรุดตัวลง  ความสวบก็เกิดข้ึน, เม่ือมีความสงบ จิตจงึต้ังม่ัน. ศรี ฯ  
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สิกขากับปญญาสิกขาเทานั้น โพชฌงค ๖ ประการ คือ :- 
        ๑.  สติ  ความระลึกได. 
        ๒.  วิรยิะ  ความเพียร. 
        ๓.  ปติ  ความอ่ิมใจ. 
        ๔.  ปสสัทธิ  ความสงบใจและอารมณ. 
        ๕.  สมาธิ  ความต้ังใจมั่น. 
        ๖.  อุเบกขา  ความวางเฉย. ๑ 

นี้ยอลงเปนจิตตสิกขา สวนโพชฌงค คือ ธัมมวิจยะ ความสอด 
สองธรรม ยนลงเปนปญญาสิขา  ดังนี้. 
                                                        ๑๖/๑๑/๕๗–๗๖ 
        ถ.  จงขยายไตรสิกขาออกเปนโพชฌงค ๗ ใหฟง. 
        ต.  ในโพชฌงคนั้น กลาวแตเพียงจิตตสิกขากับปญญาสิกขาเทา 
นั้นหากลาวตลอดถึงสีลสิกขาไม เพราะเหตุนั้น จึงควรยกแต ๒ สิกขา 
ขยายออกดังนี้  จิตตสิกขาขยายออกเปนสติ  วิริยะ  ปติ  ปสสทัธิ   
อุเบกขา,๒ ปญญาสิกขา เปนธัมมวิจยะ. 
                                                                ๑๑/๑๑/๕๙ 
                                            หมวด ๘ 
        ถ.  โลกธรรม ๘ นั้นอะไรบาง ? เหตุไฉนจึงเรียกวาโลกธรรม ? 
 
๑.  ควรยนเขาในปญญาสิกขา  เพราะอุเบกขาในสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึนและต้ังอยูไดดวยการ 
พิจารณา  จดัเปนอุเบกขาญาณ  มิใชวานึกวาจะวางเฉยแลว  ก็วางเฉย  โดยไมมีความรู.  ๒.  ดวย 
ปญญาสิกขา  เพราะอุเบกขาในทีนี้  ทานประสงคพิจารณารูแจงจึงวางเฉย  มิใชวางเฉยดวยความ 
ไมพิจารณาใหรู.  ส. ป.  
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        ต.  โลกธรรม ๘   คือ มีลาภ ๑  มยีศ ๑  ไมมียศ ๑  
นินทา ๑  สรรเสริญ ๑  สขุ ๑  ทุกข ๑  ที่เรียกวาโลกธรรม  เพราะ 
เปนธรรมมีสําหรับโลก  ยอมครอบงําสัตวโลกทุกทั่วหนา และเปน 
ธรรมหมุนเวียนไปตามโลก.๑  
                                                                     ๑๕/๑๑/๕๔ 
        ถ.  เม่ือโลกธรรมเกดิข้ึน ปลอยใจไปตามกับพิจารณาขมใจไว 
มีโทษและคุณตางกันอยางไร ? 
        ต.  เม่ือโลกธรรมเกดิข้ึน ปลอยใจไปตาม กับขมไว มีโทษ 
และคุณตางกัน ผูที่ปลอยใจไปตาม ก็มักมัวเมาในสวนท่ีดีจนเกิน 
ประมาณ ทั้งทําใหไมรูสึกตัว แตพอถึงความเส่ือมก็ยอมทําใหจิต 
เศราหมองยิ่งกวาปกติ บางคราวกอ็าจทําใหถึงกับเปนคนเสียจริต 
บางก็มี ถาปลอยใหใจไปในสวนท่ีไมดี ก็มีแตจะพอกพูนใหทุกข 
โทมนัสเกิดข้ึน  ถาขมไวทั้งในสวนท่ีดีและสวนท่ีชั่ว  ยอมจะทํา 
ไมใหมัวเมาในสวนดี  และไมเปนทางพอกพูกใหทุกขโทมนัสเกิดข้ึน 
เมื่อประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ก็บรรเทาหรือดับไดงาย.๑ 

                                                                     ๑๕/๑๑/๕๔ 
        ถ.  เราเกิดมาจะตองพานพบโลกธรรมอยูเสมอ จะทําอยางไร ?  
เหตุไฉนจึงตอบอยางนั้น ? 
        ต.  จริงอยู  เมื่อเกิดมาอยูในโลก  จําเปนอยูเองที่จะตองได 
ประสบโลกธรรม ตอเมื่อเกิดข้ึนแลวก็จักตองคอยพิจารณาใหรูเทาทัน 
ตออารมณที่เกิดข้ึนวาจะต้ังอยูไมนาน ชั่วครูหน่ึงขณะหน่ึงก็จักตอง 
 
๑-๒. เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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สิ้นไปเส่ือมไป. ที่ตอบอยางนี้ ก็เพราะวาโลกธรรมน้ี ยอมจะตอง 
ไดประสบอยูดวยกันทุกคน ถาเมื่อเกิดข้ึนแลวไมคอยพิจารณาก็ยอม 
จะพาใหมัวเมาในสวนท่ีนาปรารถนา จักตองไดรับความทุกขเดือดรอน  
ในสวนท่ีไมนาปรารถนา. 
                                                                     ๙/๑๒/๕๔ 
        ถ. จงยนโลกธรรม ๘ เขาเปน ๒ สวน. 
        ต. มีลาภ ๑  ยศ ๑  สรรเสริญ ๑  สุข ๑  ยนเขาในอิฏฐารมณ  
คือสวนท่ีนาปรารถนา.  ไมมีลาภ ๑  ไมมียศ ๑  นินทา ๑  ทุกข ๑  ยน 
เขาในอนิฏฐารมณ คือสวนที่ไมนาปรารถนา. 
                                                                       ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  เม่ือมีลาภก็ดี ยศก็ดี เกิดข้ึน จะทําอยางไรจึงจะไมต่ืน ? 
        ต.  ควรทําในใจวา มันไมเที่ยง เปนทุกขมีความแปรปรวนไป  
เปนธรรมดา. 
                                                                       ๑๑/๑๒/๗๕ 
        ถ.  การปลอยใจใหยินดีหรือยินรายไปตามโลกธรรม เสียหาย 
อยางไร ? ทานจึงสอนใหระวัง. 
        ต.  ถาปลอยจิตใหยินดีไปตามโลกธรรมอันเปนสวนอิฏฐารมณ 
ครั้นถึงคราวมันวิบัติแปรปรวนไป ยอมเดือดรอนเสียใจ ถาปลอย 
ใหยินรายในสวนท่ีเปนอนิฏฐารมณ  ยิ่งเพ่ิมความเดือดรอนมากข้ึน  
เหตุนี้ทานจึงสอนใหระวังอยาใหมันครอบงําจิตได  คืออยายินดีในสวน 
 
๑. เดิมไมมีเฉลย.  ส. ป.  
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ที่ปรารถนา อยายินรายในสวนท่ีไมปรารถนา. 
                                                 ๑๑/๑๒/๕๔–๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  คนอยูในโลกจะมีธรรมอะไรบาง  เขามาครอบงํา ?  เมื่อเปน 
อยางนั้น  ควรพิจารณาวาอยางไร ? 
        ต.  มีธรรม ๘ อยาง คือ  ลาภ ๑  ความไมมีลาภ ๑  ยศ ๑   
ความไมมียศ ๑  นินทา ๑  สรรเสรญิ ๑  สุข ๑  ทุกข ๑  เขามา 
ครอบงํา  เมื่อเปนดังน้ัน  ควรพิจารณาวา  สิ่งนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา 
ก็แตวามันไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  
[ ควรรูตามท่ีเปนจริง  อยาใหมันครอบงําจิตใจได๑]. 
                                                                         ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ความสุขยอมเปนสิ่งตองการดวยกันทุกคน  แตเหตุไรใน 
โลกธรรม ๘  ทานจึงสอนใหพิจารณาใหเห็นเสียวาเปนทุกขเลา ? 
        ต.  เพราะสุขที่เปนโลกธรรม  เมื่อเกิดข้ึนแลว  ยอมไมต้ังอยูได 
ตลอดกาล  เปนของท่ีเปลี่ยนแปลงกลายเปนทุกขและอุเบกขาไปได   
ถาบุคคลไมพิจารณาใหรูเทาเสียกอนแลว  เมื่อถึงคราวสุขเปลี่ยน 
แปลงไป  ทกุขก็จะเกิดมีมา  ถารูเทาเสียกอนแลว  ถึงสุขจะกลับ 
กลาย  ก็ไมสูจะตองเปนทุกขเพราะสุขเปลี่ยนแปลง  ยังเหลือแต 
ทุกขตามสภาพ  อนึ่ง เมื่อรูตามเปนจริงแลววาสุขจะคงที่อยูไมได  ก ็
ไมสูจะตองเปนทุกขเพราะกลัวสุขจะเส่ือมไปนัก  เหตุฉะน้ัน  ทาน 
จึงสอนพิจารณาใหเห็นวาเปนทุกขลวงหนาเสียกอน  เพ่ือกันเปน 
 
๑.  ภายในวงเล็บนี้  เกินคําถามกระมัง ? ศรี ?  
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ทุกข ๒ ตอ. 
                                                                     ๑๕/๗/๖๑ 
        ถ.  โลกธรรมสวนท่ีไมนาพึงปรารถนา  เมื่อเกดิข้ึนทานสอนมิให 
ยินดีก็ชางเถิด  สวนโลกธรรมอันนาปรารถนาทานหามไวดวย  เพ่ือ 
ประโยชนอะไร ? 
        ต.  จริงอยู  ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ  เปนสิ่งท่ีมีประโยชน   
เพราะใหความสุขแกบุคคลท่ีไดรับในกาลบางครั้ง  จึงเปนสวนที่นา 
ปรารถนาของบุคคลท่ัวไป  ก็แตธรรมดาโลกธรรมยอมเปนสิ่งที่ไม 
ยั่งยืนตลอดกาลนาน  สวนอันนาปรารถนาน้ัน  อาจกลับกลายเปน 
สวนท่ีไมนาปรารถนาไดในคราวหน่ึง  เมื่อบุคคลยินดีตลอดถึงติดแน 
อยูในสวนอันนาปรารถนาน้ันจนเกินไป  เมื่อส่ิงน้ันกลับกลายเปน 
อยางอ่ืน  ยอมบังเกิดความทุกข  บางทีทุกขจนเหลือทน  แตถาทําใจ 
มั่นคงไมยินดีจนเกินสวน  เมื่อส่ิงน้ันวิบัติไป  หรือกลับกลายเปน 
อยางอ่ืน  ยอมไมรูสึกเดือดรอนอะไร  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงสอน 
ไมใหยินดีในสวนท่ีนาปรารถนา. 
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ.  คนเชนไร  โลกธรรมครอบงําได ?  คนเชนไร  ครอบงํา 
ไมได ? 
        ต.  คนผูรูเทาทันโลกธรรม  ดวยพิจารณาวา  สิ่งนี้เกิดข้ึนแลว 
แกเรา  ก็แตวามันไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา   
ใหรูตามความจริงเชนนี้แลว  ไมยินดีในอิฏฐารมณ  ไมยินรายใน  
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อนิฏฐารมณ  คนเชนนี้โลกธรรมครอบงําไมได.  คนที่ไมรูเทาทัน 
ตามเปนจริงอยางนั้น  ยอมยินดีในเมื่อไดประสบอิฏฐารมณ  ยอม 
ยินรายในเมื่อไดประสบอนิฏฐารมณ  คนเชนนี้โลกธรรมครอบงําได. 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ.  พระพุทธศาสนาก็ลวงมานานแลว  หากจะมีใครนําเอาคํา 
ของตนมาแอบแฝงไว  เราจะรูไดอยางไรวา  ธรรมใดเปนคําส่ังสอน 
ของพระพุทธเจา  ธรรมใดไมใช ? 
        ต.  รูไดอยางนี้  คือ :- 
        ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความกําหนัดยอมใจ ๑. 
        เปนไปเพ่ือความประกอบทุกข ๑. 
        เปนไปเพ่ือความสะสมกองกิเลส ๑. 
        เปนไปเพ่ือความอยากใหญ ๑. 
        เปนไปเพ่ือความไมสันโดษยินดีดวยของที่มีอยู  คือมีนี่แลว 
อยากไดนั่น ๑. 
        เปนไปเพ่ือความคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑. 
        เปนไปเพ่ือความเกียจคราน  ๑. 
        เปนไปเพ่ือความเลี้ยงยาก ๑. 
        ธรรมเหลาน้ันพึงรูวา  ไมใชธรรมไมใชวินัย  ไมใชคําส่ังสอน 
ของพระศาสดา.  ธรรมเหลาใดไมเปนไปเพ่ืออยางนั้น  เปนธรรม 
เปนไปตรงกันขามกับธรรมเหลาน้ัน  เปนกุศลปกษฝายขางดี.  ธรรม 
เหลาน้ันพึงรูวาเปนธรรมเปนวินัย  เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา. 
                                                                     ๑๒/๗/๕๖  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 135 

        ถ.  สังเกตอยางไรจึงจะรูไดวา  นี้เปนธรรมวินัยของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา ? 
        ต.  สังเกตไดอยางนี้  โดยลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ  
คือ :- 
        ๑.  ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือคลายความกําหนัด. 
        ๒.  ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความปราศจากทุกข 
        ๓. ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือไมสะสมกองกิเลส. 
        ๔. ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความอยากอันนอย. 
        ๕. ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความสันโดษยินดีดวยของที่มีอยู. 
        ๖. ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความสงัดจากหมู. 
        ๗. ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความเพียร. 
        ๘. ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความเลี้ยงงาย. 
        ธรรมเหลาน้ัน  พึงรูวาเปนธรรมเปนวินัย  เปนคําส่ังสอนของ 
พระศาสดา. 
                                                                     ๒๐/๗/๕๘ 
        ถ.  ความอยากใหญกับความไมสันโดษ  ไมเปนอยางเดียวกัน 
ดอกหรือ ?  จงเฉลย. 
        ต.  ไมเปนอยางเดียวกัน.  ความอยากใหญ  หมายเอาความ 
มักมากในปจจัย  และความทะยานเอ้ือมสูงในภาวะของตน  เชนอยาก 
เปนคนใหญคนโตข้ึนไปจนไมมีขีดที่สุด.  ความไมสันโดษ  หมายเอา 
ความไมเต็มประสงคดวยของเทาท่ีมีอยู  คือมีนี่แลวอยากไดนั่น. 
                                                                             ๓/๙/๗๔  
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        ถ.  จงยนองคแหงมรรค ๘  เขาเปนไตรสิกขา ? 
        ต.  เห็นชอบ  ดํารชิอบ  ยนเขาไปในปญญาสิกขา.  วาจาชอบ   
การงานชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  ยนเขาในสีลสิกขา.  เพียรชอบ  ระลึกชอบ   
ต้ังใจไวชอบ  ยนเขาในจิตตสิกขา.๑  
                                                                     ๒๕/๗/๕๔ 
        ถ.  สิกขา ๓ กับมรรค ๘ ตางกันหรือเหมือนกัน ?  ไฉนจึงวา 
อยางนั้น ? 
        ต.  เหมอืนกัน  ตางกันแตสักวาชื่อและวิธีแจก  จัดเอาเหมือน 
กันได.  เพราะในมรรค ๘  กลาวโดยอาการลงกันกับไตรสิกขา  เชน 
ความเห็นชอบ  ดําริชอบ  เปนพวกปญญา  ก็จัดเขาในปญญาสิกขา   
วาจาชอบ  การงานชอบ  เลี้ยงชีวิตชอบ  เปนพวกความประพฤติ- 
ภายนอก  คือทางกายและวาจา  ก็จัดเขาในสีลสิกขา.  เพียรชอบ 
ระลึกชอบ  ต้ังใจไวชอบ  เปนพวกเปนไปทางใจ  ก็จัดเขาในจิตตสิกขา.   
มรรค ๘ จัดลงไดในสิกขา ๓ ดวยประการดังน้ี  จึงวามรรคกับไตร- 
สิกขาเหมือนกัน  ไมแปลกอะไรกัน  เปนแตชื่อและวิธีแตกตางกัน 
เทาน้ัน. 
                                                                     ๙/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ในธรรมวิภาค  ทานกลาวอะไรวาเปนตัวมรรค ?  อะไรเปน 
องคของมรรค ? 
        ต.  กลาวปญญาอันเห็นชอบวา  สิ่งน้ีทุกข  สิ่งนี้เปนเหตุใหเกิด 
 
๑.  เดิมไมมีเฉลย. ส. ป.  
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ทุกข  สิ่งนี้ความดับทุกข  สิ่งนี้ทางใหถึงความดับทุกข  วาเปนตัวมรรค.   
กลาววาปญญาอันเห็นชอบ  ดําริชอบ  เจรจาชอบ  ทําการงานชอบ   
เลี้ยงชีวิตชอบ  ทําความเพียรชอบ  ต้ังสติชอบ  ต้ังใจชอบ  วาเปน 
องคของมรรค. 
                                                                     ๒๔๖๗ 
        ถ.  ไปนิพพานจะไปทางไหน ? 
        ต.  ตองไปทางมัชฌิมาปฏิปทา  คือมีองคอริยมรรค ๘. 
                                                                      ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  สัมมาทิฏฐิ  ในองคมรรค  คือเห็นอริยสัจ ๔  มีมรรคเปน 
ขอท่ี ๔  และในมรรคน้ีกม็ีสัมมาทิฏฐิอีก  เมื่อเปนเชนนี้ยอมไดความวา 
สัมมาทิฏฐิเห็นสัมมาทิฏฐินั่นเองมิใชหรือ ?  ถามิใชก็แลวไป  ถาใช 
โดยอธิบายอยางไร ? 
        ต.  ใช.  โดยอธิบายวา  ความตรัสรูอริยสัจนั้น  ธรรมยอม 
เห็นธรรม  ดงัคําวา  ดวงตาเห็นธรรม  ไดเกิดข้ึนแกพระอัญญา- 
โกณฑัญญะวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งทัง้ปวง 
นั้นยอมมีความดับไปเปนธรรมดา  ดัง่น้ี  ในความน้ีไดความวา  ดวงตา 
คือปญญาเห็นอยางนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงวาสัมมาทิฏฐิเห็นสัมมา- 
ทิฏฐิ  คือปญญาซึ่งเปนสัมมาทิฏฐิ  ยอมเห็นสัมมาทิฏฐิซึ่งเปน 
มรรคอันเปนสิ่งท่ีควรเห็น  โดยฐานเปนตัวกรรมท่ีปญญาไดเห็น   
จึงจะเปนความเห็นชอบ  คือรูตัวเอง  เห็นตัวเอง  ถาไมเชนนี้ก็ขาด 
สติสัมปชัญญะ  ถาเห็นสิ่งอ่ืนนอกจากสัมมาทิฏฐิแลว  ก็ไมใชมรรค  
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ดังคําท่ีวา  เมื่อรูชอบ  ก็รูวาชอบ  ซึ่งหมายความวา  ธรรมชาติ 
ผูรู  รูซึ่งความรูนั่นเอง. 
                                                                     ๒๔๗๔ 
        ถ.  ศลีในองคมรรค ทานกลาวกันมาวา อาจจําแนกออกได 
 ถึง ๘ อยาง ทานเห็นจริงดวยหรือไม ? จงแสดงหลักคําคานและ 
อนุโมทนามาดวย. 
        ต. จริงของทาน คือนับสัมมาวาจา เวนวจีทุจริต ๔ อยาง     
สัมมากัมมันตะ เวนกายทุจริต ๓ อยาง บวกกับสัมมาอาชีวะอีก ๑  
จึงรวมเปน ๘. 
                                                                     ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ. สัมมาสติกับสัมมาสมาธิ อยางไหนจะสูงกวากัน ? อธิบายดวย. 
        ต.  สัมมาสติสูงกวา เพราะเปนสติปฏฐาน สติปฏฐานเปน 
ไปเพ่ือทําพระนิพพานใหแจง สวนสัมมาสมาธิประสงคเอาฌานท้ัง ๔  
ฌาน ๔ ไมทาํพระนิพพานใหแจงได.๑ 

                                                                       ๑/๙/๗๙ 
 
๑.  วาโดยมรรคสมังคีไมนาจะเหน็อะไรสูงกวาอะไร  แตเม่ือวาตามปญหานี้  นาจะตอบวาสัมมาสมาธิ 
สูงกวาสัมมาสติ เพราะสัมมาสมาธิท่ีกลาวถึงฌานในอเวทยิตสูตรในอังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต 
มหาวรรค ๒๓/๔๒๙ แสดงวาสงถึงพระนิพพานเหมือนกัน และทานกลาววาองคท้ัง ๗ มีสัมมาทิฏฐิ 
เปนตน  มีสัมมาสติเปนท่ีสุด  เปนสมาธิปริกขาร,  ถือเอาความวาสัมมาสติก็เปนปริกขารของ 
สัมมาสมาธิ.  นอกจากท่ีทานยังกลาววาปญญาท่ีสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก 
จิตท่ีปญญาอบรมแลว  ยอมพนจากอาสวะโดยชอบ ดังนี ้สติปฏฐานนั้นทานสรรเสริญเอกายนมรรค 
ก็จริงอยู  แตคําวาสติปฏฐาน  ก็ไมใชสติแท  และปรากฏวามีสมาธิและปญญารวมอยูดวย 
แมโพชฌงคองคตรัสรูก็มีสมาธิสัมโพชฌงคอยูในขอ ๖.  เพราะฉะนั้น มตินี้จึงแยงตอเฉลย  ซ่ึง 
นักธรรมควรพิจารณา. ศรี ฯ  
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                                       หมวด ๙ 
        ถ.  ธรรมเปนมลทินก็มีแลว  สวนธรรมหมดจด จะแสดงอยางไร ? 
        ต.  สวนธรรมหมดจด คือ มีใจไมโกรธงาย ๑  มีกตัญู-  
๑  กตเวที ๑  มีมุทิตา ๑  มใีจเผ่ือแผ ๑  ไมอวดตัว ๑  เปนคนตรง ๑    
พูดไดจริง ๑  มีความปรารถนาในทางที่ดี ๑  มีความเห็นชอบ ๑. 
                                                                     ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  ถามลทินขอ ๑ ขอ ๒ หรือ ขอ ๓ เกิดข้ึน   จะเจริญธรรม 
ขอไหนบางเปนขอแก ?  
        ต.  เจรญิเมตตาเปนเครื่องแกมลทินขอ ๑ เจริญกตัญูเปนเครื่อง 
แกมลทินขอ ๒ เจริญมุทติาเปนเครื่องแกมลทินขอ ๓. 
                                                                     ๒/ ๑๑ / ๖๐ 
        ถ.  ในทางพระพุทธศาสนา  ถือวาอะไรเปนมลทินเครื่องหมน 
หมอง ?  และหมนหมองไดอยางไร ?  
        ต.  ถืออกุศล ๙ ประการ  คือ  โกรธ  ๑  ลบหลูบุญคุณทาน  ๑  
ริษยา ๑ ตระหน่ี ๑ มายา ๑ มักอวด ๑ พูดปด ๑  มคีวามปรารถนา 
ลามก ๑ เห็นผิด ๑ แตละอยาง ๆ วาเปนมลทินเครื่องเศราหมอง  
( หรือจะตอบอุปกิเลส ๑๖ ดวยก็ได )  คําวาหมนหมองนั้น  คือหมน 
หมองใจ. อันธรรมดาของใจปกติ  ยังไมมีอะไรมากระทบ ยอม 
ผองใสสะอาด ตอเมื่อมีอกุศลธรรมอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน  ใจที 
 สะอาดยอมเศราหมองลงทันที  ขอน้ีอาจแลเห็นไดงาย เชนใจของเรา  
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เมื่อยังไมมีความตระหน่ี หรือเหตุอันจะใหเกิดความตระหนี่ยังไมเกิดข้ึน  
ใจก็รูสึกวาเย็นเปนสุขอยูไดตามปกติ  ตอเมื่อมัจฉริยะเกิดข้ึน รูสึก 
ไดทันทีวาใจมัว ๆ ไมผองใส  ไมเหมือนกับเวลาที่มัจฉริยะไมครอบงํา.  
ถึงแมมลทินอยางอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ก็อาจทําใหเศราหมองไดดุจกัน. 
                                                                    ๑๕/๗/๖๑ 
        ถ.  มลทิน  เครื่องเศราหมอง ๙ ประการ   ถาบังเกิดข้ึนใน 
จิตสันดาน จะประหารคือละเสียดวยวิธีไร ? 
        ต.  ละเสียดวยอุบายอยางน้ี เจริญเมตตาแกความโกรธ บําเพ็ญ 
กตัญูกตเวทิตาคุณ แกความลบหลูบุญคุณทาน เจริญมุทุตาแก 
ความริษยา บําเพ็ญจาคเจตนาหรือทานเจตนา แกความตระหน่ี ทํา 
ความซ่ือตรงไมมีเลหเหลี่ยมแกมารยา บําเพ็ญอปจายนะถอมตัวแก 
มักอวดทะนงตัว พูดวาจาจริงแกพูดปด ทําความมักนอยและสันโดษ 
แกความปรารถนาลามก ทําความเห็นชอบแกความเห็นผิด.         
                                                                           ๒๔๖๔ 
        ถ.  มลทินของกายพรอมท้ังเครื่องชําระขัดสี เปนที่รูจักกันดีแลว 
จึงมิจําเปนตองมีปญหา สวนมลทินของใจ มีบางหรือไม ถามี 
คืออะไรบาง ? ใชสิ่งใดเปนคูปรับสําหรับชําระ ? 
        ต.  ม.ี  คือ  บรรดาเจตสิกธรรมที่เปนอกุศล  ลวนเปนมลทิน 
ของใจส้ิน  แตที่ทานกลาวไวในธรรมวิภาคโดยเฉพาะ  ไดแกมละ 
คือ มลทิน ๙ อยาง คูปรับสําหรับชําระมลทินทั้ง ๙ นั้น คือ ๑. โกรธ  
ชําระดวยเมตตา. ๒  ลบหลูคุณทาน ชําระดวยความกตัญูกตเวที.    
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๓.   ริษยา  ชะระดวยมุทิตา.  ๔.  ตระหน่ี  ชําระดวยทาน.  ๕.  มายา   
ชําระดวยสัจจะ.  ๖.  มักอวด  ชําระดวยอัตตัญุตา  ความรูจักตน   
๗.  พูดปด  ชําระดวยพูดจริง  ๘.  มีความปรารถนาลามก ชําระดวย 
สันตุฏฐี ความสันโดษ  และอัปปจฉตา ความมักนอย.  ๙.  เห็นผิด   
ชําระดวยปญญาหรือสัมมาทิฏฐิ. 
                                                                     ๒๔๗๗ 
                                             หมวด ๑๐ 
        ถ.  ในกรรมบถ กรรมอะไรเปนสําคัญ ? เมื่อเกิดข้ึนแลว อาจ 
เปนเหตุใหทํากรรมอ่ืนไดอีก ? 
        ต.  มโนกรรมเปนสําคัญ  เมื่อเกิดข้ึนแลว  เปนเหตุใหทํากรรม 
อ่ืนได. 
                                                                    ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ.  เพงดูในกุศลกรรมบถ ขอหามวา "เวนจากด่ืมน้ําเมา" ไม 
ปรากฏ  เชนนั้นผูสมาทานกรรมบถ  เปนอันดื่มน้ําเมาไดละซิ ? 
        ต.  ดื่มนํ้าเมาทานมิไดนับเปนหน่ึงในกรรมบถ ๑๐  เพราะไวระยะ 
เพ่ือจะจัดเปนหน่ึงในโภหคาบายมุข ๖ ถึงกระน้ัน ทานก็จัดไวโดยเปน 
อุปการะแกกรรมบถ ๑๐ นั้น ๆ คือสงเคราะหเขาในกรรมบถท้ังส้ินได 
เชนนั้นผูสมาทานกรรมบถ ไมมีทางแกตัวเพ่ือจะด่ืมน้ําเมาไดเลย.๑ 

                                                                      ๑๑/๑๑/๕๙ 
 
๑. เห็นวาการท่ีทานมิไดนับการดื่มสุราเปนท่ีหนึ่งในกรรมบถ ๑๐ นั้น ไมใชเพราะไวระยะเพ่ือจะ 
จัดเปนหนึ่งในโภคาบายมุข  ๖  ตามเฉลยนี้  เพราะพระพุทธเจายอมไมมีพระประสงคไวระยะ 
อยางนี้เลย  หากแตการดื่มสุราไมเปนสังกิเลสภายใน  จึงมิไดตรัสไว  และถาเห็นวาการดื่มสุรา 
มีประโยชน  หรือเปนความดีก็ผิดกรรมบถในขอวามีความเห็นผิด  เพราะเหตุนัน้  การดื่มสุรา 
จึงช่ือวาผิดกรรมบถดวย. ศรี ฯ  
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        ถ.  สุจรติ ๓ กับกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยประเภทก็ดี โดยอรรถ 
ก็ดี ตางกันหรือไม? 
           ต. โดยประเภท เหมือนกัน. โดยอรรถ ยิ่งหยอนกวากัน 
กรรมบถหมายถึงเจตนาอันเปนตัวกรรม ใหสําเร็จผลคือสุคติ สวน 
สุจริตไมมีจํากัด.  
                                                                ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ฝายหน่ึงนิยมรักษาศีล ๕ กลาววาการรักษาศีล ๕ ดีกวา 
รักษากรรมบถ เพราะอาจพูดคําหยาบ คําสอเสียด และคําเพอเจอ 
ได และไมเกี่ยวกับทางใจ จะโลภหรือพยาบาทหรือเห็นผิดไปอยางไร 
ศีลก็ไมขาด อีกฝายหน่ึงนิยมรักษากรรมบถ กลาววารักษากรรมบถ 
ดีกวา เพราะเสพสุราได ในความเห็นท้ัง ๒ ฝายนี้ ทานเห็นวาฝาย 
ไหนถูกและดี ? เพราะเหตุใด ?  
        ต.  เห็นวาถูกดวยกันทั้ง ๒ ฝาย แตไมชมวาฝายไหนดีกวา นา 
ติเจตนาวาไมดีดวยกันทั้ง ๒ ฝาย เพราะยังมีเจตนาจะหลีกเลี่ยงทํา 
ชั่วอยู.   ในศลี ๕ นั้น แมไมมีหามการพูดหยาบ พูดสอเสียด พูด 
เพอเจอไว ก็นับเขาโดยอนุโลม และศีลนั้นมีที่ต้ังอยูที่ใจ คือเจตนา 
ที่คิดงดเวนตามองคนั้น ๆ และเปนตัวศีล ฉะน้ันในศีล ๕ นั้น แมไม 
มีหามความโลภ ความพยาบาท และเห็นผิดไว ก็ชื่อวาหามโดย 
นัย เพราะหามไมใหฆาสัตวลักทรัพยเปนตน ก็คือหามมิใหลุอํานาจ  
กิเลสจนถึงทําลงดวยกานยวาจา.  อน่ึง  ศลีสวนกายวาจาจะบริสุทธิ์ 
ก็เพราะจิตเปนศีล ปราศจากกิเลสมีโลภเปนตน. ผูที่เวนตามองค 
ศีล ๕ แตใจยังยินดีพอใจในการทําซ่ึงมีการละเมิดศีลอยู จัดวา  
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มีศีลไมบริสทุธิ์ เชนเวนการฆาสัตว แตยังยินดีในการฆาสัตวอยู 
ฉะน้ัน สวนมโนกรรมแมไมมีในศีล ๕ ก็เปนอันมีอยูโดยปริยาย. 
        สวนสุรา  แมไมหามในกรรมบถโดยตรง  ก็นบัวามีอยูโดย 
ปริยาย  เพราะสุราจัดเปนกามคือรสอยางหน่ึง ผูเสพสุราชื่อวาประพฤติ 
ผิดในกามโดยอนุโลม๑  เพระฉะน้ัน  ความเห็นของท้ัง ๒  ฝาย จึง 
ชื่อวาไมถูกไมดี. 
                                                                     ๑๒/๙/๗๘ 
        ถ.  พูดอยางไร  จัดเปนพูดดี  คนพูดเชนนั้น ไดรับผลอยางไร ? 
        ต.  พูดดีนั้น  ไดแกพูดคําสัตยคําจริงไมปด ๑ พูดใหเขาปรองดอง 
สามัคคีกัน  ไมสอเสียด ๑ พูดคําละเอียดออนหวาน ไมหยาบคาย ๑  
พูดคําท่ีประกอบดวยประโยชน ไมเพอเจอ ๑ อยางนี้เรียกวาพูดดี  
คนพูดดีมีคนนิยมนับถือ.๒ 

                                                                        ๑/๙/๗๙ 
 
๑.  พระฎีกาจารยแสดงไวในฎีกาอภิธัมมัตถวิภาวินีวา  สงเคราะหสุราเมรัยลงในกาเมสุมิจฉาจาร 
ตามวินยัเฉลยนี้  แตในพระบาลีท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไมมีการสงเคราะหอยางนี้เลย  เพราะ 
สุราเมรัยไมใชสังกิเลสไมใชตัวอกุศลและไมใชการอกุศล  เพราะเปนวัตถุเคร่ืองเสพติดใหโทษ 
ชนิดหนึง่  ความประพฤติผิดในกามกับการดื่มสุราเมรัยก็ตางกันไกล   ถาจะสงเคราะหสุราเมรัย 
ลงในกาเมสุมิจฉาจารได ก็สงเคราะหปาณาติบาตและอทินนาทานลงไดอีก  เพราะฉะนั้นจะ 
สงเคราะหตามเฉลยน้ีไมไดเลย  อนึ่ง  คําเฉลยน้ีตอนตนวาถูกดวยกันท้ัง ๒ ฝาย  ตอยปลาย 
กลับวาไมถูกไมดี  ดังน้ียากท่ีจะถือเอาเปนประมาณ  ขอฝากนักเรียน  ครูและกรรมการ  พิจารณา 
ตอไป.  ศรี ฯ  ๒.  แสดงผลธรรมปฏิบัติเพียงทําใหคนชอบนิยมนับถือ  เปนโลกจัดเกนิไป 
ควรแสดงผลในทางชําระสันดานทําใหอัธยาศัยประณีต  และไดรับผลตามสมควรแกธรรมปฏิบัติ. 
ศรี ฯ  
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        ถ.  ศลีเปนที่ต้ังแหงการบําเพ็ญบุญ เรียกบญุกริิยาวัตถุ ตาม 
ความเขาใจ คืออะไร ? เหตุไฉนโดยยอจึงมี ๓ โดยพิสดารจึงมี ๑๐. 
        ต.  ตามความเขาใจวา  บุญกริิยาวัตถุ  ก็คือ วิธหีรือหลัก 
ของการทําบุญน่ันเอง.  โดยยอมี ๓ กาํหนดตามตนเคาอันเน่ืองดวย 
จิตกับพัสดุซึ่งเปนทาน ๑ เนื่องดวยจิตกับกายวาจาซ่ึงเปนศีล ๑  
เนื่องดวยจิตอยางเดียวซึ่งเปนภาวนา ๑ โดยพิสดารมี ๑๐ กําหนด  
และประเภทท่ีกระจายออกไปตามอาการท่ีทําบุญ ๑๐  โดยสมควรแกกาล 
บุคคลและหนาที่เปนตน  แตอาจสงเคราะหเขาในบุญกิริยาวัตถุ  นี้ได 
ทั้งหมด. 
                                                           ๑๔/๑๑/๕๓ 
        ถ.  ประพฤติตนออนนอมตอทานผูใหญ  ชื่อวาไดบําเพ็ญบุญ 
กุศลไดหรือไม ?  หากวาได จะชื่อวาไดบําเพ็ญในขอทานมัย  หรือ   
สีลมัย  หรือภาวนามัย. 
        ต.  ได.  ในขอสีลมัย. 
                                                                ๑๕/๗/๖๑ 
        ถ.  จงสงเคราะหบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ลงใน ๓ ประการ. 
        ต.  ปตติทานมัย ธัมมเทสนามัย ๒  นี้สงเคราะห็เขาในทานมัย,   
อปจายนมัย  เวยยาวัจมัย ๒ นี้สงเคราะหเขาในสีลมัย.  ธัมมัสสวนมัย 
ปตตานุโมทนามัย  ทิฏุชุกัมม ๓  นีส้งเคราะหเขาในภาวนามัย. 
                                                                      ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุสามเณรผูพิจารณาตามทศธรรมเกิดความรูสึกวา  บัดนี ้ 



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 145 

เรามีเพศตางจากคฤหัสถแลว  กริิยาอาการใด ๆ ของสมณะ  เรา 
ตองทํากิริยาอาการน้ัน ๆ จะใชโวหารเรียกวาสัตบุรุษไดหรือไม  อาง 
ขอไหนเปนหลัก ?  
        ต.  เรียกวาสัตบุรุษได  อางสัปปะริสธรรมขอ ๓  อัตตัญุตา   
ความเปนผูรูจักตนเปนหลัก. 
                                                           ๒๔๖๘–๒๔๗๙ 
        ถ.  ตัวของเราติตัวของเราไมไดก็แลวกัน  เหตุไฉนพระศาสดา 
จึงตรัสสอนใหพิจารณาทศธรรมขอ ๕  ดวยเลา ? 
        ต.  เพราะตัวมองตัวไมอาจมองเห็นโทษของตัวเองไดงาย  ดวย 
วาคนเรามักประพฤติเขากับตัวเสียโดยมาก  ตอผูอ่ืนที่เปนผูรูใครครวญ 
แลว  จึงจะเห็นโทษและติเตียนได  ทานจึงไดตรัสสอนไวเชนนั้น. 
                                                                     ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ขอ ๗  ทานสอนวา  
เรามีกรรมเปนของตัว  การทําดีจักไดดี ทําชั่วจักไดชั่ว ก็หมาย 
ความดีหรือชั่วเราตองทําเอาเอง  คนอ่ืนทําใหไมได  แตสวน 
บุญกิริยาวัตถุขอ ๖ ทานสอนใหแผสวนบุญ  เพ่ือสําเร็จประโยชนแก 
ชนอ่ืน  เมื่อเปนเชนนี้คําสอนมิคานกันหรือ ? จงอธิบาย. 
        ต.  ไมคานกัน.  เพราะผูแผสวนบุญ  ก็ชื่อวาทําความดีใหแก 
ตนเอง  สวนผูอ่ืนทราบแลวอนุโมทนาของตนเอง  ก็ชื่อวาไดทําความ 
ดีแกตน ถาตนไมอนุโมทนาสวนบุญท่ีเขาแผใหก็ไมไดสวนบุญ  เพราะ  
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เหตุนี้  จึงกลาวไดวา คําสอนไมคานกันเลย. 
                                                                     ๒๔๗๖ 
        ถ.  อันจะประกอบกุศลทั้งมวล  ความมีความเพียรประการหนึ่ง 
เขาเปนกําลังดวย แตคุณขอน้ันจะเกิดข้ึนได ก็ตองอาศัยความพิจารณา 
โดยอุบายท่ีชอบกอน  และความพิจารณาอันเปนเหตุนั้นมีวาอยางไร ?  
ในธรรมหมวดไหน ? 
        ต.  มีวา  วันคืนลวงไป  บัดนี้เราทาํอะไรอยู  ในหมวดธรรมท่ี 
บรรพชิตควรพิจารณาเนือง๑ ๆ ขอ ๘. 
                                                                       ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ขอ ๙ มีผลอยางไร ? 
        ต.  มีผลอยางนี้ คือผูพิจารณาจะไดไมประมาทปลอยใหโอกาส 
วันคืนชีวิตลวงเลยไปเสียเปลาปราศจากประโยชน  หรือลวงไปประกอบ 
ดวยโทษ  เมือ่พิจารณาแลว  จะไดยั้งหยุดโทษ  ไมประพฤติ  กลับ 
ทําส่ิงเปนคุณประโยชนใหลุลวงไปตามวันคืนนั้นๆ. 
                                                    ๑๒/๗/๕๖–๑๔/๑๑/๖๓ 
        ถ.  จงอธิบายทศธรรมขอ ๘ ใหเห็นวา  เปนประโยชนอยางไร 
แกคฤหัสถ ? 
        ต.  ทศธรรทขอ ๘ นั้น  พระบรมศาสดาตรัสสอนใหพิจารณา 
เนือง ๆ วา วันคืนลวงไป ๆ บัดนี้เราทาํอะไรอยูขอนี้ยอมใหสําเร็จ 
 
๑.  เรียกอีกอยางหนึ่งวา ทศธรรม. ส. ป.  
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ประโยชน  แมแกคฤหัสถชนทุกชั้น  คือ  เปนเครื่องเตือนใจใหคิด 
บากบ่ันประพฤติตนใหสมแกความที่ไดอัตภาพมาเปนมนุษย  โดยหมั่น 
ประกอบความดีที่เปนประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน  การทําเชนนั้น 
ยอมมีจํากัดคืนวันที่จะพึงทํา  ถามัวประมาทปลอยเวลาใหลวงเลยไป 
เสียเปลา  คืนวันที่จะทําก็นอยเขา  ถาเกิดมาแลวไมไดประกอบ 
ความดีที่เปนคุณประโยชนไว  ถึงจะมีอายุยืนนาน  ก็นานเสียเปลา  
นักปราชญไมสรรเสริญ  แมพระพุทธภาษิตก็มีอยูวา  คนผูประมาท 
แลว  เหมือนคนตายแลว  อีกแหงหนึ่งวา  ผูที่ไมประกอบความดี 
แมมีอายุ ๑๐๐ ป  ก็สูผูซึ่งมีอายุอยูเพียงวันเดียวไมได  การตรัส 
ทศธรรมขอ ๘ ไว  โดยพระพุทธประสงคสั้น ๆก็คือ  เพ่ือจะมิให 
ปลอยเวลาใหลวงเลยไปเปลาจากประโยชน. 
                                                                     ๒๔๗๕ 
        ถ.  พระศาสดาตรัสวา  สนาถา  ภกิฺขเว  วหิรถ๑.  จะเอาอะไร 
บางเปนที่พ่ึง ? 
        ต.  เอาธรรม ๑๐  ประการเปนที่พ่ึง คือ :- 
        ๑.  ศลี รักษากายวาจาใหเรียบรอย. 
        ๒.  พาหุสัจจะ ความเปนผูไดสดับตรับฟงมาก. 
        ๓.  กัลยาณมิตตตา ความเปนผูมีเพ่ือนดีงาม. 
        ๔.  โสวจัสสตา ความเปนผูวางายสอนงาย. 
 
๑.  แปลวา  "ภกิษุท้ังหลาย  ทานท้ังหลายจงมีท่ีพึ่งอยู"  ผูตั้งปญหาควรทราบวานักเรีย 
โดยมากไมไดเรียนบาลี  ควรแปลใหดวย. ศรี ฯ  
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        ๕.  กิงกรณีเยสุ ทักขตา ความเปนผูขยันชวยเอาใจใสในกิจธุระ 
ของเพ่ือนภิกษุสามเณร. 
        ๖.  ธัมมกามตา ความใครในธรรมท่ีชอบ. 
        ๗.  วิริยะ  เพียรเพื่อจะลดความชั่ว ประพฤติความดี. 
        ๘.  สันโดษ  ยินดีดวยผานุง ผาหม อาหาร ที่นอน ที่นั่ง   
และยา ตามมีตามได. 
        ๙.  สติ  จําการท่ีไดทําคําท่ีไดพูดแลวแมนานได. 
        ๑๐. ปญญา รอบรู ในกองสังขารตามเปนจริงอยางไร. 
                                                                     ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  อยากทําตนใหเปนที่พ่ึงแกตน จะตองปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  ควรตั้งตนไวในทางที่ชอบ กลาวคือไมประพฤติตนเปนคน 
เลว แสวงหาแตคุณความดีใสตน อันคุณธรรมซึ่งเปนเครื่องทําตน 
ใหมีที่พ่ึงนั้น ตามหลักโดยตรงที่มีอยูในธรรมวิภาคน้ี คือนาถกรณ- 
ธรรม ๑๐ ประการ ไดแกศีล พาหุสัจจะ กัลยาณมิตตา โสวจัสสตา  
กิงกรณีเยสุ ทักขตา ธัมมกามตา วิริยะ สันโดษ สติ ปญญา. 
                                                                     ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  ในพระพุทธศาสนา มีธรรมอะไรเปนผลท่ีมุงหมายในท่ีสุด ?  
จงยกขอธรรมในธรรมวิภาคท่ีเกี่ยวดวยผลนั้น มาแสดงวา เปนผล 
ที่สุดอยางไร ? 
        ต.  มีวิมตุติเปนที่มุงหมายในที่สุด. ยกขอ ๙ แหงกถาวัตถุ ๑๐  
วา วิมุตติกถา อธิบายดังน้ี เบื้องตนตองบําเพ็ญศีล ความรักษากาย  
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วาจาใหเรียบรอย สําหรับปราบกิเลสอยางหยาบท่ีเกิดทางกายและวาจา 
แตนั้น บําเพ็ญสมาธิ ความต้ังใจมั่นในอารมณอันหน่ึง สําหรับ 
กําจัดกิเลสอยางกลางซึ่งเรียกวาปริยุฏฐาน ชั้นสูง อบรมปญญา ความ 
รูตามเปนจริงอยางไร สําหรับกําจัดกิเลสอยางละเอียด  ซึ่งเรียกวา 
อนุสัย.  เมื่อจํากัดกิเลสไดแลว จิตก็พนจากอาสวะ ๓ คือ  
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซึ่งรวมอยูในอนุสัยกิเลสนั้น วิมุตติ  
ความพนจากกิเลส เปนผลท่ีสุดในพระพุทธศาสนาอยางนี้. 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ. ถอยคําท่ีพูดออกไป ถาดีก็มีประโยชน ถาไมดีก็กลับนาํ 
ผลรายใหแกผูพูด. ในพระพุทธศาสนาทานนิยมถอยคําเชนไรวาควรพูด 
ซึ่งจะนําผลดีมาให ? 
        ต.  นิยมถอยคํา ๑๐ อยางเหลาน้ีที่ควรพูด คือ :- 
        ๑. อัปปจฉกถา ถอยคําท่ีชักนําใหมีความปรารถนานอย. 
        ๒.  สันตุฏฐิกถา ถอยคําท่ีชักนําใหสันโดษยินดีดวยปจจัยตามมี 
ตามได. 
        ๓.  ปวิเวกกถา ถอยคําท่ีชักนําใหสงัดกายสงัดใจ. 
        ๔.  อสังสัคคกถา ถอยคําท่ีชักนําไมใหระคนดวยหมู. 
        ๕.  วิริยารัมภกถา  ถอยคําท่ีชักนําใหปรารถนาความเพียร. 
        ๖.  สีลกถา  ถอยคําท่ีชักนําใหต้ังอยูในศีล. 
        ๗.  สมาธิกถา ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหสงบ. 
        ๘.  ปญญากถา  ถอยคําท่ีชักนําใหเกิดปญญา.  
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        ๙.  วิมุตติกถา ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหพนจากกิเลส. 
        ๑๐. วิมตุติญาณทัสสนกถา  ถอยคําท่ีชักนําใหเกิดความรู ความ 
เห็นในความท่ีใจพนจากิเลส. 
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ. ในธรรมท่ีบรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ๑๐ อยาง ขอ ๑  
ทานสอนใหพิจารณาวา บัดนี้เรามีเพศตางจากคฤหัสถแลว อาการ 
กิริยาใด ๆ ของสมณะ เราตองทําอาการกิริยานั้น ๆ คําสอนน้ีจะ 
สงเคราะหเขาในกถาวัตถุขอไหนได ?  
        ต.  สงเคราะหเขาในสีลกถา. 
                                                                    ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ความปรารถนานอยกับความสันโดษ ตางกันอยางไร ? 
        ต. ตางกันอยางนี้ ความปรารถนานอย หมายความวา ตอง 
การแตพอประมาณ  หรอืตองการแตสิ่งที่จําเปน พอใชสอย เชน  
ภิกษุ เมื่อมีผูนําปจจัย ๔ มีจีวรเปนตนมาถวายมาก เธอก็รับไว 
เฉพาะแตที่จักใชสอย ไมตองการจักรับมาเก็บไวจนเกินจากการใชสอย 
แมจะมีอติเรกลาภ ซึ่งมีผูนํามาถวายอันเกินจากส่ิงจําเปน ก็ไมรับ 
หรือแมเมื่อรับแลว ยอมนําออกแจกจายแกผูอ่ืน ยอมไมทําการ 
สั่งสม รมความวา ตองการเฉพาะ แตสิ่งที่จักตองปริโภคใชสอย 
และเพียงพอแกการบริโภคเทาน้ัน ไมตองการส่ังสมจนเกินจากความ 
จําเปนของรางกาย นี้เรียกวาปรารถนานอย. 
        สวนสันโดษ หมายความวา ยินดีแตของท่ีมีอยู หรือยินด ี 
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ตามมีตามได เมื่อไดอยางไร จะดีหรือชั่วก็ตาม ก็ยนิดีตามท่ีไดมา  
เมื่อมีผูใหมากก็รับมาก มผูีใหนอยก็รับนอย และรบัแลวเก็บไว ยอม 
ไมเสียสันโดษ. 
                                                                          ส. ป. 
        ถ. พระพุทธเจาก็นิพพานแลว นึกถึงทานดีอยางไร จึงจัดเปน 
อนุสสติประการหนึ่ง ? 
        ต.  พระพุทธเจาน้ัน  เปนตนแหงพระพุทธศาสนา  นึกถึงทาน 
จะไดเห็นพระคุณของทานแลวจะไดมั่นในพระศาสนา๑  นึกถงึดีอยางนี 
 จึงจัดเปนอนุสสติประการหนึ่ง. 
                                                                       ๑๑ / ๑๑ / ๕๗ 
        ถ.  ตามระลึกถึงโลกุตรธรรม ๙  เปนอนุสสติอะไร๒ ?  
        ต.  ตามระลึกถึงมรรค ๔ ผล ๔ เปนธัมมานุสสติ  ตามระลึก 
ถึงนิพาน  เปนอุปสมานุสสติ. 
                                                                              ๒๔๗๕ 
        ถ.  เหตุไฉน  เทวตานุสสติ  ทานจึงจัดวาเปนอารมณที่ควร 
ระลึกประการหนึ่ง ?         
        ต.  เพราะวาการระลึกถึงคณท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดาน้ัน  เปน 
เหตุที่ปลุกใจของบุคคลผูมีจริตอยากเปนเชนนั้นใหต่ืน  แตนั้นก็จะได 
 
๑.  ในบางแหงทานวาไมไปสูนรกบาง  วาราคะ  โทสะ  โมหะ  ระงับบาง.  ศรี ฯ 
๒.  โลกุตรธรรม ๙  มีอยูในธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ หลักสูตรนักธรรมช้ันโท  ไมมีในธรรวิภาค 
ปริเฉทท่ี ๑  จงึไมควรตั้งคําถามเกินภูมิของนักเรียนธรรมช้ันตรี. ศรี ฯ  
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ปฏิบัติคุณความดีที่จะใหเปนผูเชนนั้นหรือยิ่งกวานั้น  เปนธรรมดาอยู 
เองของผูชอบหรือนิยมในส่ิงใด  เมื่อระลึกถึงส่ิงน้ันใจยอมจะต่ืน  แต 
นั้น  ผูนั้นก็จะปรารถนาในอันที่จะดําเนินปฏิปทาอันจะใหไดประสบสิ่ง 
นั้น.  เปนอุบายท่ีจะปองกันอุทธัจจกุกกุจจนิวรณได  เพราะฉะน้ันทาน 
จึงกลาววาเปนอารมณควรระลึกประการหน่ึง. 
                                                                     ๙/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ระลกึไปตามนัยในตจปญจกกัมมัฏฐาน ( ผม ขน เล็บ ฟน  
หนัง)  จะจัดวาเปนการเจริญอนุสสติขอไหนไดหรือไม ? เพราะ 
เหตุไร ? 
        ต.  จัดเปนการเจริญอนุสสติได  จัดเขาในขอกายคตาสติ.  เพราะ 
การพิจารณาตจปญจกกัมมัฏฐานน้ัน  ก็เปนการระลึกถึงรางกายนั้นเอง. 
                                                                          ส. ป. 
                                         หมวดเบ็ดเตล็ด 
        ถ.  อภิชฌา  พยาบาท  มิจฉาทิฏฐิ  กบั  โลภะ  โทสะ  โมหะ 
ผิดกันอยางไร ? 
        ต.  อภิชฌา  พยาบาท  มิจฉาทิฏฐิ  กับ  โลภะ  โทสะ  โมหะ 
ผิดกันอยูบาง  ความโลภจนนอมใจไปในส่ิงของ ๆ ผูอ่ืนวา  สิง่น้ัน 
จงเปนของ ๆ เราเถิด  ดังน้ี  เรียกวา อภิชฌา,  ความโลภอยากได 
 ไมถึงกับนอมใจไปดังกลาวมา  เรียกวา  โลภะ,  ความมุงรายจนมี 
ความขวนขวายวา  สตัวเหลาน้ีจงถึงอันตรายเถิด  ดังน้ี  เรียกวา  
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พยาบาท,  การคิดประทุษรายไมถึงขวนขวายอยางนั้น  เรียกวา  โทสะ,  
ความเห็นผิดจากธรรมดา  เรียกวา   มิจฉาทิฏฐิ,  ความลุมหลงมัวเมา   
เรียกวา  โมหะ,  ธรรมทัง้ ๒ ประเภทผิดกันอยูบางอยางนี้. 
                                                                         ๑๔ / ๑๑ / ๖๓ 
        ถ.  โทสะกับโกธะตางกันอยางไร ? 
        ต.  โทสะ  ความรายกาจ  คือความดุรายปราศจากเมตตากรุณา,  
โกธะ  ความโกรธ  คือ  ความฉุนเฉียวในเมื่อมีอารมณอันไมพอใจ 
มากระทบ  ปราศจากขันติ  ตางกันและกันอยางนี้. 
                                                                             ๘ / ๑๑ / ๕๘ 
        ถ.  ถาโมหะความมัวเมาเกิดข้ึน  ความเพียรก็ต้ังอยูไมได  โทษ 
ขอน้ีเรียกชื่อตามหมวดวาอยางไร ?   จะบรรเทาไดดวยพิจารณาวา 
อยางไรบาง ? 
        ถ.  เรียกชื่อตามหมวดวา  อุปกิเลส  จะบรรเทาไดดวยพิจารณา 
วา  เรามีความแกเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแกไปได  เรามีความ 
เจ็บเปนธรรมดา  ไมลวงพนความเจ็บไปได  เรามีความตายเปน 
ธรรมดา  ไมลวงพนความตายไปได. 
                                                                             ๒ / ๑๑ / ๖๐ 
        ถ.  การผูกโกรธไว  เปนเครื่องเศราหมองอยางไร ? ทําไมจึง 
จัดเปนอุปกิเลสดวยเลา ?  
        ต.  การผูกโกรธไว  ทําใจใหมัวหมองเรารอน  เหมือนรางกาย 
อยูใกลไฟ  ทั้งเปนเหตุใหเกิดพยาบาทปองรายเขา  อันเปนที่ต้ังแหง  
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ทุกขอันรายแรงอีกตอหน่ึง  ผูกไวเพียงใด  ใจก็ไมไดความสะอาด 
มีแตเศราหมองขุนมัวอยูเพียงนั้น  จึงจัดเปนอุปกิเลสดวย. 
                                                                     ๒๔๖๗ 
        ถ.  อิสสากับมัจฉริยะ  มีลักษณะตางกันอยางไร ? 
        ต.  อิสสา  มีความหึงเปนลักษณะ  คือเห็นเขาไดดีทนอยูไมได.  
มัจฉริยะ  มีความหวงแหนเปนลักษณะ  คือไมอาจทําของ ๆ ตนให 
เปนประโยชนแกผูอ่ืน  มลีักษณะตางกันอยางนี้. 
                                                                ๑๕ / ๑๑ / ๕๗ 
        ถ.  หัวด้ือ  เรียกชื่อตามศัพทวาอะไร ? ตามหมวดวาอะไร ? 
        ต.  เรียกชื่อตามศัพทวา  ถัมภะ. ตามหมวดวา  ปกิณณกะ 
อันวาดวยอุปกิเลส ๑๖. 
                                                                 ๒๓ / ๑๒ / ๕๘ 
        ถ.  อะไรเรียกวาอุปกิเลส ?  มีเทาไร ? อะไรบาง ?  ทําไมจึงเรียก 
อยางนั้น ? 
        ต.  โทษเครื่องเศราหมอง  เรียกอุปกิเลส.  มี ๑๖  อยาง   
๑.  อภิชฌาวิสมโลภะ  ละโมบไมสม่ําเสมอ  คือความเพงเล็ง.   
๒.  โทสะ  รายกาจ.  ๓.  โกธะ  โกรธ.  ๔.  อุปนาหะ  ผูกโกรธไว.   
๕.  มักขะ   ลบหลูคุณทาน.  ๖.  ปลาสะ  ตีเสมอ.  ๗. อิสสา  รษิยา.     
๘.  มัจฉริยะ  ตระหน่ี.     ๙.  มายา   มารยา.    ๑๐.  สาเถยยะ  โออวด.   
๑๑.  ถัมภะ  หัวด้ือ.   ๑๒.  สารัมภะ  แขงดี.  ๑๓.  มานะ  ถือตัว.    
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๑๔.  อติมานะ  ดูหม่ินทาน.  ๑๕.  มทะ  มัวเมา.  ๑๖.  ปมาทะ  เลิน 
เลอ.  เหลาน้ี  อยางใดอยางหน่ึง  เมื่อเกิดข้ึนภายในจิตแลว  จะมาก 
ก็ตามนอยก็ตาม  ยอมทําใหจิตหมนหมองไมผองใส  ทานจึงเรียกวา 
อุปกิเลส. 
                                                                      ส.  ป. 
        ถ.  เม่ืออุปกิเลสเกิดข้ึน  จะพึงปลดเปลื้องไดดวยอาการ 
อยางไร ? 
        ต.  เม่ืออุปกเิลสเกิดข้ึน  พึงบําเพ็ญธรรมท่ีเปนคูปรับของกัน 
และกันจึงจะละได  คือ :- 
        บําเพ็ญสันตุฏฐิ  คือความสันโดษ  หรืออนภิชฌา  คือความไม 
เพงเล็งตอส่ิงของ ๆ ผูอ่ืน  เปนเครื่องแกอภิชฌาวิสมโลภะ. 
        บําเพ็ญศีล  หรือเจริญเมตตา  เปนเครื่องแกโทสะและโกธะ. 
        บําเพ็ญปฏินิสสัคคะ   คือความปลอยวาง      หรือเจริญเมตตา 
เปนเครื่องแกอุปนาหะ. 
        บําเพ็ญกตัญู  คือทําใหเปนผูรูจักอุปการะท่ีทานทําแลวแกตน 
เปนเครื่องแกมักขะ. 
        บําเพ็ญอปจายนะ  คือการประพฤติถอมตน  เปนเครื่องแก 
ปลาสะและอติมานะ. 
        บําเพ็ญมุทิตา  คือความพลอยยินดีในเมื่อเห็นเขาไดดี  เปน 
เครื่องแกอิสสา. 
        บําเพ็ญทาน  คือการใหสิ่งของแกผูอ่ืน  เปนเคร่ืองแกมัจฉริยะ.  
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        บําเพ็ญสัจจะ  คือความจริง  เปนเครื่องแกมายา. 
        บําเพ็ญอัปปจฉตา   คือความปรารถนานอย   หรือสัปปุริสธรรม 
เปนเครื่องแกสาเถยยะ. 
        บําเพ็ญโสวจัสสตา  คือความเปนผูวางายสอนงาย  เปนเครื่อง 
แกถัมภะ. 
        บําเพ็ญมัตตัญุตา  คือความเปนผูรูจักประมาณ  หรืออัตตัญุตา   
คือความรูจักตน  เปนเครื่องแกสารัมภะ. 
        บําเพ็ญธัมมัญุตา  คือความเปนผูรูจักเหตุ  หรือเจริญอนัตตา 
เปนเครื่องแกมานะ. 
        บําเพ็ญสติ  คือการยังสติใหเจริญข้ึน  เปนเครื่องแกมทะ  และ 
ปมาทะ. 
                                                                     ส.  ป. 
        ถ.  จงยนอุปกิเลส ๑๖ ลงในอกุศลมูล ๓ มาใหดู. 
        ต.  อภิชฌาวิสมโลภะ ๑  มัจฉริยะ ๑  ยนลงในโลภะ. 
        โทสะ ๑  โกธะ ๑  อุปนาหะ ๑  อิสสา ๑  สารัมภะ ๑  มานะ ๑  
ยนลงในโทสะ. 
        สาเถยยะ ๑  มักขะ ๑  ปลาสะ ๑  มายา ๑  ถัมภะ ๑  มานะ ๑   
อติมานะ ๑  มทะ ๑  ปมาทะ ๑  ยนลงในโมหะ. 
                                                                     ส.  ป. 
        ถ.  โพธปิกขิยธรรม ๓๗  ประการอะไรบาง ? 
        ต.  โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ  คือ  สติปฏฐาน  ๔  สมัมัป-  
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ปธาน  ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  มรรคมีองค ๘. 
                                                                     ๘/๓/ ๕๖ 
        ถ.  ไมพูดปด  ไมพยาบาท  ไมลักทรัพย  จิตตานุปสสนา 
ปหานปธาน  สงเคราะหเขาในสิกขาอะไรบาง 
        ต.  ไมพูดปด  ไมลกัทรัพย สงเคราะหเขาในสีลสิกขา  จิตตา- 
นุปสสนา  ปหานปธาน  สงเคราะหเขาในจิตตสิกขา  ไมพยาบาท 
สงเคราะหเขาในปญญาสิกขา.๑ 

                                                                       ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  ความกลัวในพระพุทธศาสนา   จัดเปนการดีหรือการชัว่ ?  
จงอธิบายและอางหลักที่าดวย. 
        ต.  จัดเปนการดีก็มี จัดเปนการชั่วก็มี ความกลัว เปนเหตุ 
ใหประพฤติสุจริต จัดเปนการดี เรียกวาโอตตัปปะ มาในธรรม 
ในโลกบาล ในอริยทรัพยและในสัปปุริสธรรม อยางหลังท่ีแปล 
เปนไทย; ความกลัวเปนเหตุใหประพฤติทุจริต จัดเปนการชั่ว 
เรียกวาภยาคติ มาในอคติ ๔ . 
                                                                           ๓/๗/๖๐ 
        ถ.  มีขอธรรมอะไรบาง ที่ปรากฏชัดวาเปนขอปฏิบัติโดยตรง 
สําหรับบรรพชิต ? 
        ต.  ขอธรรมท่ีทําใหรูวาเปนขอปฏิบัติ สําหรับบรรพชิตโดยตรง 
นั้น คือ :- 
 
๑.  ไมพยาบาท  นาจะจัดเปนจิตตสิกขา  เพราะเปนธรรมเปนไปในทางจิต. ส. ป.  
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              ก.  อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม ๔. 
              ข.  ปาริสุทธิศีล ๔. 
              ค.  องคแหงภิกษุใหม ๕. 
              ฆ.  องคแหงธรรมกถึก ๕. 
              ง.  สาราณียธรรม ๖. 
              จ.  อปริหานิยธรรม ๗. 
              ฉ.  ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐. 
                                                                ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  จงยกธรรมในธรรมวิภาคมาแสดงใหเห็นวา ธรรมอะไร  
เปนฝายขางดีฝายเดียว และธรรมอะไรเปนฝายชั่วฝายเดียว ? และ 
ธรรมอะไรอาจนอมไปไดทั้งฝายดีฝายชั่ว ? 
        ต.  ธรรมที่เปนฝายดีฝายเดียว เชน หิริโอตตัปปะ อัปปมาท 
กุศลมูล. ธรรมท่ีเปนฝายชั่วฝายเดียว เชน ความประมาท ทุจริต 
อกุศลมูล. ธรรมท่ีอาจเปนไปไดทั้งขางชั่วขางดี เชน อิทธิบาท 
หรือธรรมที่เปนกลาง ๆ เชน   ทฏิฐิ สงักัปปะ ซึ่งอาจมีความตาง 
ออกไป เมื่อศัพท สัมมา หรือ มิจฉา นําหนาเปนตน. 
                                                                     ๒๔๖๙ 
        ถ.  หมวดธรรมท่ีมศีรัทธา ยอมไมขาดจากปญญาเลยมิใชหรือ ?  
ไฉนจึงเปนอยางนั้น ? 
        ต.  เปนอยางนั้น เพราะเหตุวา  ศรัทธาที่ดีตองประกอบดวย  
ปญญา ทานเรียกวา ศรัทธาเปนญาณสัมปยตุ ศรัทธาปราศจาก  
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ปญญาเปนอธิโมกข ปราศจากความรูความเขาใจ เชื่องมงาย ทาน 
ไมนับวาศรัทธาแท. 
                                                                     ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ศรัทธามาในหมวดธรรมอะไรบาง ? 
        ต.  ศรัทธามาในเวสารัชชกรณธรรม พละ อริยทรัพย และ 
สัปปุริสธรรม. 
                                                                     ๘/๓/๕๖ 
        ถ.  ศรัทธากับปญญา มาในธรรมหมวดไหนบาง ? 
        ต.  ศรัทธา มาในเวสารัชชกรณธรรม พละ อรยิทรัพย  
สัปปุริสธรรม ปญญา มาในอธิษฐานธรรม เวสารชัชกรณธรรม  
พละ อริยทรพัย สัปปุริสธรรม นาถกรณธรรม กถา  วัตถุ. 
                                                                     ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  คําวาศรัทธา เปนหลักแหงธรรมอยางไร จึงยกข้ึนตน 
ทุกแหง ? 
        ต.  ศรัทธาในทางกรรมทางผล เปนมูลแหงความประพฤติชอบ  
ศรัทธาเชื่อในพระปญญาของพระตถาคต เปนมูลแหงความม่ันคงใน 
พระศาสนา ศรัทธาเปนหลักแหงธรรมอยางนี้  ทานจึงยกข้ึนตนทุกแหง. 
                                                                     ๗/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ศลี โดยชื่อตรงกด็ี โดยชื่อออมก็ดี มาในประเภทแหง 
ธรรมชื่ออะไรบาง ? 
        ต.  ศลี  โดยชื่อตรง  มาในบุญกิรยิาวัตถุ ๓  ขอ ๒,  ปาริสุทธิ  
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ศีล ๔,   เวสารัชชกรณธรรมขอ ๒,  องคแหงภิกษุใหมขอตน,  
สาราณียธรรมขอ ๕,  อริยทรัพยขอ ๒,  บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ขอ ๒,  
นาถกรณธรรมขอตน,  กถาวัตถุขอ ๖,  อนุสสติขอ ๔,  โดยชื่อออม 
มาในอปณณกปฏิปทาขอตน,  องคแหงภิกษุใหมขอ ๒  อัฏฐังคิก- 
มรรคขอ ๓, ๔, ๕.  
                                                                 ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  สุตะ โดยชื่อตรงก็ดี โดยชื่อออมก็ดี  มาในประเภทแหง 
ธรรมชื่ออะไรบาง ? 
        ต.  สุตะ  ในปญหานี้  หมายเอาการฟงแลวจําไวไดที่ไดแก 
การเรียน  ไมหมายความถึงสวนะที่ไดแกการฟงธรรม  เพราะอยางนั้น 
สุตะโดยซ่ือตรง  มาในเวสารัชชกรณธรรม  ในอรยิทรัพย  (ตาม 
นวโกวาท)  และในนาถกรณธรรม.  โดยความแปลวา เปนคนไดยิน 
ไดฟงมาก  มาในสัปปุริสธรรมอยางหลัง. 
                                                                      ๓/๗/๖๐ 
        ถ.  จาคะศัพทเปนชื่อแหงธรรมอะไรบาง ?  อยางไหนมาใน 
ประเภทแหงธรรมอะไร ? 
        ต.  จาคะอยางหน่ึงเปนชื่อแหงการสละทานวัตถุ  มาในอรยิ- 
ทรัพย  จาคานุสสติแหงอนุสสติ  ๑๐  จาคสัมปทาแหงสัมปรายิกัตถะ   
และธรรมเปนเหตุใหสมหมาย.  อีกอยางหน่ึง เปนชื่อแหงการละ 
ธรรมเปนขาศึกแกความจริงใจ  มาในอธิษฐานธรรม. 
                                                                        ๓/๗/๖๐  
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        ถ.  ทานมีชื่อเรียกกี่อยาง  ?  มาในหมวดธรรมอะไรบาง ?  โดย 
ชื่อวาอยางไร ?  
        ต.  ทานมีชื่อเรียก  ๒  อยาง  คือ  ชื่อวาทานโดยตรงอยาง  ๑  ชื่อ 
วาจาคะอยาง ๑.  มาในปุรสิบัญญัติ  ชือ่วาทาน  สละสิ่งของ ๆ ตน 
เพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน  มาในบุญกิริยาวัตถุหมวด  ๓  และหมวด  ๑๐   
ชื่อวาทานมัย  บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน.  มาในสัปปุริสธรรม 
ลําดับ ๒  ขอ  ๗  ใหทานโดยเคารพ  คือเอ้ือเฟอแกของท่ีตัวใหและ 
ผูรับทานแลว  ไมทําอาการดุจทิ้งเสีย.  มาในอริยทรัพย ชื่อวาจาคะ 
สละสิ่งของ ๆ ตนแกคนที่ควรให. 
                                                                ๒๔๕๕–๒๔๕๘ 
        ถ.  อินทรีย  เปนชื่อของอะไรบาง ? ในบทวาอินทรียสังวร 
เปนชื่อของอะไร ? 
        ต.  เปนชื่อของศรัทธา  วิริยะ สติ สมาธิ  ปญญา  และเปน 
ชื่อของอายตนะภายใน.  เปนชื่อของตา  หู  จมูก  สิน้  กาย ใจ. 
                                                                   ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ความเพียรเรียกวาอยางไรบาง ? จงตอบเฉพาะชื่อท่ีมีใน 
สวโกวาท. 
        ต.  เรียกวาวิริยะในอิทธิบาท  ในเวสารัชชกรณธรรม ในพละ 
และอินทรีย   ในโพชฌงคและในกถาวัตถุ  เรียกวาเพียร  ในสัปปุริส- 
ธรรมอยางหลัง  และในลกัษณะตัดสินธรรมวินัย เรียกวาปธาน   
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ในปธาน  ๔  เรียกวาวายามะ  ในมรรคมีองค ๘ เรียกวาชาคริยะ  ใน 
อปณณกปฏิปทา  เรียกวาอุฏฐานะ  ในทิฏฐธัมมิกัตถะ. 
                                                                ๓/๗/๖๐ 
        ถ.  ความเพียรมาในธรรมหมวดไหนบาง ?  และในหมวดไหน 
เรียกชื่อมคธวาอะไร ? 
        ต.  มาในธรรมหลายหมวด  คือ  หมวด ๔ เรยีกวาปธาน และ  
อิทธิบาท  ขอ ๒ เรียกวาวิริยะ  หมวด ๕ เวสารัชชกรณธรรม  ขอ ๔  
เรียกวาวิริยารัมภะ  พละ  ขอ ๒ เรียกวาวิริยะ  หมวด ๗ สัปปรุิสธรรม   
ขอ ๕ เรียกวา ความเพียร และโพชฌงค  ขอ ๓ เรียกวาความเพียร 
และมรรค  ขอ ๖ เรียกวาวายามะ  หมวด ๑๐ นาถกรณธรรม  ขอ ๗  
เรียกวาวิริยะ และกถาวัตถุ  ขอ ๕เรียกวาวิริยารัมภะ.   
                                                               ๒๐/๘/๕๘ 
        ถ.  ความเพียรที่มาโดยตรงและโดยออม  มาในหมวดธรรม 
อะไรบาง ? มีคุณมากอยางไร  จึงไดมาในหมวดธรรมมากนัก ? 
        ต.  ความเพียรที่มาโดยตรงน้ัน  เชนวิริยะ  เพียรหมั่นประกอบ 
สิ่งน้ัน  มาในหมวดอิทธิบาท ๔  วิริยารัมภะ  ปรารภความเพียร  มา 
ในหมวดเวสารัชชกรณธรรม ๕ วิริยะความเพียร  มาในหมวดพละ ๕   
วิริยะความเพียร  มาในหมวดโพชฌงค ๗  สวนความเพียรที่มาโดย 
ออมน้ัน เชนปธาน  ความเพียร ๔ มาในหมวดธรรม ๔ และสัมมา- 
วายามะ  เพียรชอบ  มาในหมวดมรรคมีองค ๘  ความเพียรทั้งท่ีมา 
โดยตรงและโดยออมน้ัน  จัดเปนคุณใหสําเร็จความประสงคก็ได  ทั้งเปน  
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ธรรมทําความกลาหาญ  และจัดเปนกําลังอุดหนุนธรรมก็ได  ทัง้ทาน 
จัดเปนโพชฌงคดวย  และเปนองคมรรคดวย  ความเพียรมีคุณมาก 
จึงไดมาในหมวดธรรมมากนัก  ดังอธบิายมาดังน้ี. 
                                                                ๑๖/๑๑/๕๗ 
        ถ.  อุเบกขามาในธรรมหมวดไหนบาง ?  หมายความตางกัน 
หรือเหมือนกันอยางไร ? 
        ต.  มีมาในพรหมวิหาร ๔,  ในขันธ ๕ ขอ ๒,๑ ในโพชฌงค  
ขอ ๗ ,  หมายความตางกันดังนี้  อุเบกขาพรหมวิหาร  หมายเอา 
ความวางเฉยไมดีใจไมเสียใจ  ในเมื่อผูอ่ืนถึงความวิบัติ  ซึ่งหมดวิสัย 
ที่จะชวยได.  อุเบกขาเวทนา  หมายเอาความรูสึกอารมณวาเฉย ๆ 
ไมสุขไมทุกข.๒  อุเบกขาสัมโพชฌงค  หมายเอาความวางเฉยในเม่ือ 
จิตไดทํากิจในใจเรียบรอยแลว  และนิ่งเฉยดูไปดวยมีสติคุมอยูแลว 
เสมอ  ไมแกไขรบกวนอยางอ่ืน. 
                                                                       ๑๕/๗/๖๓ 
        ถ.  ปญญาในธรรมหมวดไหนบาง ?  และมีชื่อเรียกตางกัน 
อยางไร ? 
        ต.  ปญญามาในอิทธิบาท  เรียกวาวิมังสา  มาในโพชฌงค   
เรียกวาธัมมวิจยะ  มาในองคมรรคและกุศลกรรมบถ  เรียกวาสัมมา- 
ทิฏฐิ  มาในอธิษฐานธรรม  เวสารัชชกรณธรรม  พละ  อริยทรัพย  
 
๑.  ในท่ีนี้  ดูเหมือนจักเพงถามเฉพาะท่ีมีช่ืออยูโดยตรงในนวโกวาท  สวนในขันธ  ๕ ไมนาจะมา 
กลาวในท่ีนี้ดวย. ส. ป.  ๒. ในบาลีเรียกวาอทุกขมสุขเวทนา. ศรี ฯ 
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สัปปุริสธรรม  นาถกรณธรรม  กถาวัตถุ  เรียกวาปญญา. 
                                                       ๒๕/๑๑/๕๗–๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ปญญามาในธรรมหมวดใดบาง ? และเปนขอสําคัญอยางไร ?   
จึงมาในธรรมมากหมวดเชนนั้น. 
        ต.  ปญญามาในอิทธิบาท  โพชฌงค  องคมรรค ๘ กุศล- 
กรรมบถ  อธิษฐานธรรม  เวสารัชชกรณธรรม  สัปปุริสธรรม   
นาถกรณธรรม  และมาในกถาวัตถุ.  เปนสําคัญ  คือบุคคลท่ีจะทํา 
ธุระการงานอะไร  เมื่อขาดปญญาแลว  ก็ไมสามารถที่จะทําการงาน 
สิ่งน้ันสําเร็จไปดวยดีได  เปรียบประหนึ่งคนผูตาบอด  ไมสามารถจะ 
มองเห็นซึ่งอะไรฉะนั้น. 
                                                                     ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ  ขอวาดวยรูจักประมาณ  มาในธรรมหมวดอะไรบาง ?  และ 
ในหมวดอะไร  วาอยางไร ? 
        ต  ขอวารูจักประมาณ  มาโดยตรงในอปณณกปฏิปทา ๓  
วาดวยรูจักประมาณในการกินอาหาร  ในสัปปุริสธรรม ๗ วาดวย 
อยางเดียวกัน  เปนแตเพ่ิมประมาณแหงการแสวงหาอาหารเขาดวย 
มาโดยออม  ในทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน ๔ วาดวยการเลี้ยงชีวิตตาม 
สมควรแกกําลังทรัพย. 
                                                                     ๑๑/๑๒/๕๗ 
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                        ปญหาและเฉลยคิหิปฏิบัติ 
 
                                    หมวด ๘ 
        ถ.  ความบริสุทธิ์กับความเศราหมอง  ทานชอบทางไหน ?  ถา 
เปนคฤหัสถจะปฏิบัติอยางไร  จึงจะไดอยางที่ทานชอบ ? 
        ต.  ชอบความบริสุทธิ์.  ผูที่เปนคฤหัสถเมื่อหวังความบริสุทธิ์ 
พึงปฏิบัติตัวอยางนี้  คือ  เปนผูมีเมตตากรุณาไมฆาเขา  ไมเบียดเบียน 
เขา  ชวยเหลือเขาดวยกําลังกายกําลังความคิดตามความสามารถ  เวน 
การลักเขา  ฉอโกงเขา  และเปนผูมีอัธยาศัยเผ่ือแผเจือจานแกผูที่ควร 
เจือจาน  ไมทําชูในลูกเมียเขา  ยินดีแตในภรรยาของตน  ไมพูดเท็จ 
พูดแตคําสัตย  ปฏิบัติอยางนี้  นับวาเปนผูบริสุทธิ์. 
                                                                ๑๕ / ๑๑ / ๕๗ 
        ถ.  จะประพฤติอยางไร  จึงจะเปนที่สรรเสรญิแหงนักปราชญ ? 
        ต.  ตองประพฤติอยางนี้  คือไมทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป  ไมถือ 
เอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหดวยอาการแหงขโมย  ไมประพฤติผิดในกาม 
ไมพูดเท็จ  จึงจะเปนที่สรรเสริญแหงนักปราชญ.       
                                                                  ๑๑ / ๑๑ / ๕๙ 
        ถ.  จะประพฤติอยางไร  จึงจะไมเศราหมอง  และเปนที่สรรเสริญ 
แหงนักปราชญ ?  
        ต.  ตองประพฤติอยางนี้  คือไมทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป  ไม 
ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหดวยอาการแหงขโมย  ไมประพฤติผิด  
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ในกาม  ไมพูดเท็จ. 
                                                                   ๒๔๖๕ 
        ถ.  กรรมกิเลสเปนกรรมฝายดํา  จงยกกรรมท่ีเปนฝายขาว  ตรง 
กันขามกับกรรมกิเลสทั้ง ๔  ขอมา. 
        ต. ๑.  ปลอยสัตว  เมตตา  กรุณา  ตรงกันขามกับ  ปาณาติบาต. 
                 ๒.  ใหทาน  สมัมาอาชีวะ  ตรงกันขามกับ  อทินนาทาน. 
             ๓.  ความสํารวมในกาม  ตรงกันขามกับ  กาเมสุมิจฉาจาร. 
             ๔.  ความมีสัตย  ตรงกันขามกับ  มุสาวาท. 
                                                                    ๒๓ / ๘ / ๗๓ 
        ถ.  กรรมกิเลส ๔ ของคฤหัสถ  อะไรบาง ?  สงเคราะหเขากับ 
วินัยหมวดไหนของภิกษุ ?  
        ต.  กรรมกิเลส ๔ ของคฤหัสถ  ๑.  ปาณาติบาต  ๒.  อทินนา- 
ทาน  ๓.  กาเมสุมิจฉาจาร  ๔.  มุสาวาท.  สงเคราะหเขากับปาราชิก ๔  
ของภิกษุ. 
                                                                       ๒๗ / ๘ / ๗๓ 
        ถ.  คนที่มีความรูก็ดี  ที่สมบูรณทรัพยก็ดี  ทีต้ั่งตนในยศศักดิ 
 ก็ดี  ภายหลังทําตนใหตกอับกลับเปนคนเลว  นั่นเปนดวยความ 
ประพฤติเสียหายอยางไร ? 
        ต.  เพราะเสียหายในทางเปนนักเลง  คือเปนนักเลงหญิง  นักเลง 
สุรา  นักเลงการพนัน  คบคนชั่วเปนมิตร. 
                                                                             ๒๔๖๗  
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        ถ.  จงแสดงใหเห็นวา   อบายมุขเปนเหตุเครื่องฉิบหายได 
อยางไร ?  
        ต.  เปนเหตุเครื่องฉิบหายไดอยางนี้  คือ:- 
        ความเปนนักเลงหญิง  ธรรมดาของชายผูเที่ยวเตรไปในเรื่อง 
ของชายเจาชู  จําเปนจักตองจับจายใชสอยทรัพยมาก  ไหนจักตอง 
ใชจายในเรื่องเครื่องแตงตัว  ไหนจักตองใชจายในการบํารุงบําเรอหญิง 
เพ่ือใหเขาชอบพอ  เมื่อไปหมกมุนอยูในทางนี้  ก็ยอมทําการงานให 
ยอหยอน  รายไดที่จะพึงเกิดข้ึนก็ลดนอยถอยลง ไมมีทางที่จะทวีให 
ทรัพยเจริญข้ึนได ไมนานก็จะตองถึงความลมจม. 
        ความเปนนักเลงสุรา สุราเมื่อด่ืมเมาเขาไปแลวทําใหเกิดความ 
ประมาท มักไมคิดถึงรายไดรายเสีย ทั้งท่ีไมรูจักที่จะปกครองทรัพย 
สมบัติของตนที่มีอยู ทรพัยสมบัติที่มีอยูก็มีแตจะเส่ือมเสีย   ไมมี 
ความเจริญข้ึนได. 
        ความเปนนักเลงเลนการพนัน คนที่เลนการพนัน ๆ  นั้นมัก 
เปนเครื่องยั่วใจทําใหเพลิดเพลิน แมเลนจะมีไดบางเสียบางก็จริง แต 
ในที่สุดก็คงเสียหมด ทั้งเมื่อเพลิดเพลินในการพนันแลวก็ไมเปนอัน 
ทํากิจการงาน ชื่อวาตัดรายไดของตนอยูในตัวเอง. 
        คบคนชั่วเปนมิตร นี้เปนสั่งสําคัญยิ่ง เพราะธรรมดาของคน 
เรา ธรรมชาติฝายตํ่ายอมชกันําไปไดงายกวาสูง เมื่อไปคบกับ 
คนที่ชั่วแลว คนชั่วน้ันเองจะพาใหเปนไปในทางชั่ว แมในตอนตน 
จะไมยินดีดวย เมื่อคบนานๆเขาก็มักพลอยยินดีตาม ในที่สุดความ  
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ชั่วท่ีตนไมเคยทําก็ทํากับเขาได เมื่อเปนเชนนี้จะเจริญไดอยางไร ม 
 ีแตจะทําใหทรัพยสินหมดไปฝายเดียว เพราะเชนน้ี ทานจึงจัดวา 
เปนเหตุเครื่องฉิบหายแตละอยางๆ. 
                                                                     ส.ป. 
        ถ.  อบายมุข ๔ เปนเหตุเครื่องความฉิบหายสําหรับชายเทาน้ันหรือ  
ในขอ ๑ ทานจึงกลาววาความเปนนักเลงหญิง ? 
        ต.  มิใชวาจะเปนเหตุเครื่องฉิบหายแตชายเทานั้น ยอม 
เปนเครื่องความฉิบหายสําหรับหญิงดวยเหมือนกัน พึงเห็นเชนอยางหญิง 
ที่ประพฤติตนเปนคนเท่ียวเตรบํารุงบําเรอชาย  การประดับประดา 
ตกแตงการก็ตองใหงดงาม เพ่ือใหชายชอบ ตองจับจายใชสอย  
ทรัพยสมบัติซื้อหาเครื่องประดับจนเกินความจําเปนบาง ตองจับจาย 
ในการเที่ยวเตรตางๆบาง กิจการงานก็ไมเปนอันจัดทํา เชนนี้จักไม 
เปนเครื่องฉิบหายไดอยางไร ?  ที่ทานตรัสไววาความเปนนักเลงหญิง 
เชนนั้น พึงทราบวา ชายเปนผูรับธรรมเทศนา คือแสดงแกชาย 
จึงตองตรัสอยางนั้น ถาหากหญิงเปนผูรับธรรมเทศนาก็จักตองตรัสตรง 
กันขาม เพ่ือใหเหมาะแกเพศ. 
                                                                             ส.ป. 
        ถ.  คนที่ไดบรรลุผลเชนไร จึงจะจัดวาเปนผูไดรับผลประโยชน 
ปจจุบัน ซึ่งจัดเปนทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน. 
        ต.  คนที่ดําเนินตนจนไดถึงพรอมดวยทรัพย ยศ ไมตร ีจึง 
จะจัดวาเปนผูไดรับประโยชนในปจจุบัน หรือวาเปนผูต้ังตัวไดใน  
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ในปจจุบัน ซึ่งจัดปนตัวของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่แทจริง. 
                                                                ส.ป. 
        ถ.  ทําอยางไรจึงจะไดประโยชนในปจจุบัน ? 
        ต.  ตองถึงพรอมดวยความหม่ัน คือหมั่นในการประกอบกิจ  
เครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดี ในการศึกษาเลาเรียนก็ดี  ในการทําธุระหนาท่ีของ 
ตนก็ดี ถึงพรอมดวยการรักษา คืองวรักษาทรัพยที่แสวงหามาไดดวย 
ความหม่ันไมใหเปนอันตรายก็ดี รักษาการงานของตัวไมใหเสื่อมเสีย 
ก็ดี ความเปนผูมีเพ่ือนเปนคนดีไมคบคนชั่ว ความเล้ียงชีวิตตาม 
สมควรแกกําลังทรัพยที่หามาได ไมใหฝดเคืองนัก ไมใหฟูมฟายนัก. 
                                                               ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ.  คนแรกต้ังตัว ควรหาทรัพยหรือยศกอน ? จงอธิบาย. 
        ต.  คนแรกต้ังตัวควรหาทรัพยกอน. เพราะทรัพยเปนกําลัง 
ในอันจะยังกิจท่ีจะทําดวยทรัพยใหสําเร็จ เชนการเลี้ยงตน มารดาบิดา  
บุตรภรรยา เปนตน และเปนกําลังอุดหนุนใหไดประพฤติสุจริต ไม 
ตองทําผิดทําบาปเพราะเหตุแหงความเลี้ยงชีพ ทัง้สงเสริมใหไดบรรล ุ
ผลอ่ืนๆอีกตอไป. 
                                                                ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  คนเราแรกจะต้ังตัว ควรจะเวนแลวประกอบอะไรตอ ๆไป  
จึงจะไดความสุขความเจริญเปนเบื้องหนา. 
        ต.  คนเราแรกจะต้ังตัว ควรตองเวนกรรมกิเลศ ๔ และอบาย- 
มุข ๔ เสียกอน แลวประกอบประโยชนปจจุบัน ๔ อยาง  
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แลวประกอบประโยชนภายหนา ๔ อยาง แลวจึงประกอบกิจการงาน 
ใหถูกตองตามขอปฏบัติของฆราวาสตอๆไป ก็พึงไดความสุข 
ความเจริญเปนเบื้องหนา. 
                                                                     ๑๖/๑๑/๕๗ 
        ถ.  คนเชนไรทานสรรเสริญวาเปนผูถือไวไดซึ่งประโยชน 
ทั้งสอง ? จงตอบใหแจม. 
        ต.  คนผูประกอบกิจเปนสวนทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ อยาง คือ  
อุฏฐานสัมปทา  หม่ันทําการงานในทางที่ชอบ, อารักข- 
สัมปทา รูจักรักษาทรัพย, กัลยาณมิตตตา คบมิตรเปนคนดี,  
สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย. และอบรมคุณสมบัติเปน 
สวนสัมปรายิกัตถะอีก ๔ อยาง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ยอม 
มีสุคติเปนที่ไปในภายหนา ในเวลาท่ีทิฏฐธัมมิกัตถะไดสําเร็จประโยชน 
แลว จึงชื่อวาเปนผูถือไวซึ่งประโยชนทั้งสองท่ีทานสรรเสริญ.  
                                                                            ๓/๗/๖๐ 
        ถ.  จะต้ังตัวในทางคฤหัสถ จะปฏิบัติอยางไร จึงจะไดรับ 
ประโยชนในทางน้ัน เปอันถูกตองตามพุทธโอวาท ? 
        ต.  ตองต้ังอยูในสัมปทาโลกียนี้ ๔ อยาง คือ ๑. อุฏฐานสัมปทา  
ถึงพรอมดวยความหม่ันในกิจที่ปราศจากโทษ มีการหาดลี้ยงชีวิต 
เปนตน. ๒. อารักขสัมปทา กถึงพรอมดวยการรักษา มีการรักษา 
ทรัพยที่ไดมาแลวมิใหเปนอันตรายเปนตน. ๓. กัลยาณมิตตตา ความ 
คบคนดี ไมคบคนชั่ว. ๔. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลัง  
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ทรัพยที่หามาได. เมื่อปฏิบัติถูกตองตามน้ี ก็จะไดรับผลประโยชนในทาง 
นั้น เปนอันปฏิบัติตามพุทธโอวาท. 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ.  ทําอยางไร จึงจะไดผล คือ ก. ต้ังตัวไดในโลกนี้ ข. พน 
จากความเสื่อม ค. คบคนไดยืดเยื้อ ง. วงศสกุลต้ังอยูได. 
        ต.  ก. บาํเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ  ข.  เวนอยายมุข  ค.บําเพ็ญ  
สังคหวัตถุ  ง.  แสวงหาพัสดุที่หายแลว  บรูณะพัสดุที่ชํารุด  รูจัก 
ประมาณในการบริโภคสมบัติ ต้ังสตรีหรือบุรุษท่ีมีศีลใหเปนแมเรือน 
พอเรือน. 
                                                                     ๒๔๗๖ 
        ถ.  คุณสมบัติไฉนบางเปนกรณียะ  โทษไฉนบางเปนอกรณียะ 
ของคนผูจะต้ังตัวไดในปจจุบัน? 
        ต.  อุฏฐานสัมปทา  ถึงพรอมดวยการหมั่น ๑   อารักขสัมปทา 
ถึงพรอมดวยการรักษา ๑  กลัยาณมิตตตา  ความมีเพ่ือนเปนคนดี ๑  
สมชีวิตา  ความเลี้ยงชีวิตตามสมควร ๑  คุณสมบัติ ๔ อยางนี้ เปน 
กรณียะ  ความเปนนักเลงหญิง ๑  ความเปนนักเลงสุรา ๑  ความ 
เปนนักเลงการพนัน ๑ ความคบคนชั่วเปนมิตร ๑  โทษ ๔ อยางนี้ 
เปนอกรณียะ  ของคนท่ีต้ังตัวในปจจุบัน. 
                                                                          ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ความมั่งมีเปนสิ่งที่ทุก ๆ คนตองการ  ผูจะประสบผลเชน 
นั้น จะตองประกอบดวยคุณธรรมอะไร? และละเวนขอท่ีเปนโทษ  
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ขอไรบาง? 
        ต.  ตองประกอบดวยคุณธรรมที่จะอํานวยผลเชนนั้น  มีทฏิฐ- 
ธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการเปนตน  และละเวนอบายมุข  ชองที่จะ 
ใหถึงความฉิบหายเสีย จึงประสบผลเชนนั้น. 
                                                                     ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  ในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  สอนใหถึงพรอมดวยการรักษา 
ทรัพย  สวนในสัมปรายิกัตถประโยชน  สอนใหถึงพรอมดวยการ 
บริจาค เชนนี้  มิเปนการแยงกันหรือ? 
        ต.  มิเปนเชนนั้น  ขอท่ีทานสอนใหรักษาทรัพยนั้น ไมใชจะ 
สอนใหเก็บทรัพยไวนิ่งเฉย ๆ  จับจายใชสอยอยางอ่ืนเปนอันไมได 
ก็หามิได  การท่ีสอนใหรกัษานั้น  คือไมใหเปนอันตรายไปในส่ิงที 
 ไมเปนประโยชน  เชนเลนการพนันและจายในการเปนนักเลงตาง ๆ 
เปนตน  รูจักเก็บงําไวในทีสมควรท่ีเชื่อวาจะพนจากภัยตาง ๆ ถาใช 
จายใหหมดไปในสิ่งท่ีเปนประโยชนตามสมควร  เชนเลี้ยงตัว  เลี้ยง 
มารดาบิดา  หรือแสวงหาทางตอกําไรในทางที่สมควรและบําเพ็ญ 
กุศล  เพ่ือเปนการเฉลี่ยความสุขใหแกผูอ่ืน  หรือทดแทนทานผูมีคุณ 
เปนตน  ไมจัดวาเปนการเสียธรรมขออารักขสัมปทา  เพราะฉะนั้นขอท่ี 
ทานสอนใหบริจาคจึงไมแยงกับการรักษา  เพราะการบริจาค 
ชื่อวาทําทรัพยใหหมดไปในกิจที่เปนประโยชน  บัณฑิตไมติเตียนวา 
เปนของสูญเปลา. 
                                                                     ๑๕/๗/๖๑  
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        ถ.  คนเชนไรชื่อวากลัยาณมิตร  ในประโยชนปจจุบัน ๔?   
        ต.  มิตรผูชักนําใหเปนผูรูจักหาทรัพยไดโดยทางที่ชอบ  ใหเปน 
ผูรูจักรักษาทรัพย และใหเปนผูรูจักใชจายทรัพยพอสมควร. 
                                                                     ๗/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนขอ ๓  ความวา  กัลยาณมิตตตา 
ความมีเพ่ือนเปนคนดี ไมคบคนชั่ว ดังน้ี  เราจะรูไดอยางไรวา  ผูใด 
เปนคนดี ควรคบ ผูใดเปนคนชั่ว ไมควรคบ ? 
        ต.  รูได  โดยเทียบเคียงดูในหลักมิตรเทียม มิตรแท คือ  ถา 
ผูใดมีลักษณะเปนอยางมิตรเทียม  ก็เปนคนไมดี  ไมควรคบ, ผูใด 
มีลักษณะเปนอยางมิตรแท ก็เปนคนดี ควรคบ. 
                                                                          ๒๔๗๗ 
        ถ.  เม่ือพิจารณาดูตามทิฏฐธมัมิกัตถประโยชนทั้ง ๔ ขอน้ันแลว 
ทานจะทราบไดหรือไมวาขอไหนเปนสําคัญ ?   ทําไมทานจึงวาอยาง 
นั้น ? 
        ต.  เม่ือพิจารณาดูยอมรูไดวา  ขอ ๓  เปนขอท่ีสําคัญมาก 
เพราะการคบมิตรนั้น  ถาไดมิตรดี มิตรนั้นก็จักชกัชวนใหดําเนินไป 
ในทางดี  แมตนจะเปนคนคอนขางเกียจคราน  หรือไมรูจักรักษา 
ทรัพย  ไมรูจักบริโภคสมบัติ  มิตรที่ดกี็จักชักชวนใหหม่ันขยันและ 
ใหรูจักข้ึนได  ถาคบมิตรชั่ว  แมตัวจะดีอยูแลว ก็ยอมจักนําใหเลว 
ลงไปกวาเดิมไดงาย  แมในมงคลสูตรทานก็แสดงวาไมคบพาล  และ 
คบบัณฑิตเปนมงคลขอตน  เพราะเหตุดังกลาวมาน้ี  จึงเห็นวาขอ ๓  
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เปนขอสําคัญยิ่ง. 
                                                                     ส. ป. 
        ถ.  เม่ือต้ังตนไดในปจจุบันแลว  จะทําตนใหรับความสุขตอไป 
ในภายหนา  จะประพฤติอยางไร  จึงจะไดสุขเชนน้ัน ? 
        ต.  ตองบําเพ็ญตนใหบริบูรณดวยศรัทธา  ศลี  จาคะ  ปญญา 
จึงจะไดสุขเชนนั้น. 
                                                                     ๒๔๖๗ 
        ถ.  สหายกับมิตรผิดกันหรืออยางไร ?  คนปอกลอก  คนดีแต 
พูด  คนหัวประจบ คนชักชวนในทางฉิบหาย  จะเรียกวามิตรหรือ 
สหายไดหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  สหายกับมิตรผิดกัน  ผูที่ประพฤติรวมกัน  เชนทําหนาท่ี 
รวมกันและอยูรวมกันเปนตน  ไมถึงแกรักใครกนั  เรียกวาสหาย 
ผูที่รักใครกนั  จะประพฤติรวมหรือไมประพฤติรวมก็ตาม  เรียกวา 
มิตร.  คน ๔ จําพวกนั้น  จะเรียกวามิตรไมได  เพราะไมไดรักใครกัน 
เรียกไดแตเพียงวามิตรปฏิรูปคนเทียมมิตร  ถาประพฤติรวมกัน  จะ 
เรียกวาสหายก็ได. 
                                                                    ๑๔/๑๑/๖๓ 
        ถ.  เหตุไร  คนจึงตองมีเพ่ือน ?  และการคบเพ่ือนของคฤหัสถ 
เปนการสําคัญอยางไร ? 
        ต.  เพราะความจําเปนที่มนุษยตองถอยทีถอยอาศัยกัน  จึงตอง 
มีเพ่ือน.  การคบเพื่อนของคฤหัสถ  เปนการสําคัญท่ีจะชักพาตนไป  
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สูความเสื่อมหรือความเจริญ. 
                                                                     ๒๔๖๓ 
        ถ.  มิตรเปนสําคัญอยางไร  ทานจึงพรรณนาลักษณะไวเปน 
อันมาก ? 
        ต.  มิตรเปนสําคัญมาก  เพราะถามิตรดีแลว กจ็ะเปนไปเพ่ือ 
วัฒนะโดยสวนเดียว  มิตรชั่วมีแตจะนําหายนะความเสื่อมมาให 
เพราะมิตรเลว มีแตคิดปอกลอกเพ่ือน ดีแตพูดประจบ ชักชวน 
แตในทางฉิบหาย  สวนมิตรดี  มีแตจะทําอุปการะให  ยอมเปนสุข 
เปนทุกขดวย  แนะนําแตสิ่งท่ีเปนประโยชน  มีความรักใครจริง ๆ  
มิตรอาจมีไดทั้งทางดีและทางเสียเชนนี้  เพราะฉะน้ัน  ทานจึงได 
พรรณนาลักษณะไวเปนอันมาก  เพ่ือผูตองการคบมิตรจะไดตรวจดู 
ตามลักษณะ  วาคนเชนไรควรคบ เชนไรไมควรคบ แลวจะไดเวน 
มิตรที่เลวเสีย  สมาคมแตมิตรที่ดีจําพวกเดียว. 
                                                                     ๑๕/๗/๖๑ 
        ถ.  การคบมิตรใหคุณหรือใหโทษในการครองฆราวาส ?   จง 
อธิบายใหชัดเจน. 
        ต.  การคบมิตรนั้นใหโทษก็มี  ใหคุณก็มี  จริงอยู ผูคบมิตร 
ถาถูกมิตรเทียมไมใชมิตรจริง ดังทานแจกไว ๔ จําพวก คือ:- 
        ๑.  มิตรปอกลอก. 
        ๒.  มิตรดีแตพูด. 
        ๓.  มิตรหัวประจบ.  
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        ๔.  มิตรชักชวนในทางฉิบหาย. 
        ดังน้ียอมจะใหโทษ  พาตัวใหชั่วตามไปดวย  สวนการคบมิตร 
ดี เปนมิตรแท ดังทานแจกไว ๔ จําพวก คือ :- 
        ๑.  มิตรมีอุปการะ. 
        ๒.  มิตรรวมสุขรวมทุกข 
        ๓.  มิตรแนะประโยชน. 
        ๔.  มิตรมีความรักใคร. 
        ดังน้ีแลวจะใหคุณ ชักจูงใหประพฤติดีตามไปได  การคบมิตร 
ใหคุณและโทษดังไดพรรณนามาแลวน้ัน. 
                                                                     ๑๖/๑๑/๕๗ 
        ถ.  จงแสดงลักษณะของคนปอกลอก. 
        ต.  คนปอกลอกมีลกัษณะดังนี้  คือคิดเอาแตไดฝายเดียว.  เสีย 
ใหนอยคิดเอาใหไดมาก.   เมื่อมีภัยแกตัวจึงรับทํากิจของเพ่ือน.  คบ 
เพ่ือนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว. 
                                                                          ๒๔๖๗ 
        ถ.  การคบมิตรยอมเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางหน่ึง  ถาคบมิตรดีก็เปน 
เหตุใหไดรบัความเจริญ  ถาคบมิตรเลวก็อาจเปนเหตุใหไดรับความ 
เสื่อม  เพราะฉะนั้น  จะเลือกคบมิตรเชนไร จึงจะไดรับความเจริญ ? 
        ต.  พึงเลือกคบมิตรแท ๔ จําพวก คือ มิตรมอุีปการะ ๑ มิตร 
รวมสุขรวมทุกข ๑  มิตรแนะนําประโยชน ๑ มิตรมีความรักใคร ๑. 
                                                                            ๒๔๖๖  
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        ถ.  ในมิตรรวมสุขรวมทุกขขอ ๑ วาใหขยายความลับแกเพ่ือน 
ขอ ๒  วาใหปดความลับของเพ่ือนไมใหแพรงพราย  ถาเรามีเพ่ือน 
หลายคน  ควรปฎิบัติอยางไรจึงจะไมแยงกันได  หรือเปนอันปฏิบัติ 
ไมไดทีเดียว ? 
        ต.  ปฏบิัติได  แตผูปฏิบัติตองทราบเนื้อความของลักษณะท่ีวา 
ขยายความลับแกเพ่ือนเสียกอน.  ขยายความลับแกเพ่ือนน้ัน  ทาน 
ไมไดประสงคจะใหเก็บความลับของคนอ่ืนมาบอกกับเพ่ือน  ซึ่งเรียก 
วาเปนคนปากบอนสอพลอหรือยุยงสอเสียด  ทานประสงคเอาแตเพียง 
บอกความลับต้ืนลึกหนาบางอันเปนสวนตนเทานั้น.  เมื่อทราบลักษณะ 
แหงการขยายความลับเชนนี้แลว  แมถึงจะมีเพ่ือนหลายคน  ยอมจะ 
ปฏิบัติในลักษณะมิตรรวมสุขรวมทุกขทั้ง  ๒  ขอน้ีไดไมขัดของ  คือ 
ไมเก็บความลับของเพ่ือนขางใดขางหนึ่ง  ไปบอกแกเพ่ือนอีกขางใด 
ขางหน่ึง  และไมขยายความลับของเพ่ือนขางใดขางหน่ึง  ซึ่งไมใชเปน 
ความลับสวนตัว  แกเพ่ือนอีกขางใดขางหน่ึง  เทาน้ีชื่อวาควรแท 
ทําตนใหเปนมิตรรวมสุขรวมทุกขทั้ง ๒ ฝาย. 
                                                                     ๙ / ๑๑ / ๕๗ 
        ถ.  บุคคลผูจะคบมิตร  จะสมานมิตรดวยอุบายอยางไร  จึงจะ 
คบกันไดตลอดกาลนาน ?  
        ต.  สมานอยางนี้  คือบําเพ็ญสังคหวัตถุ ๔. ๑. ทาน  ใหปนสิ่ง 
ของ ๆ  ตนแกมิตรตามสมควร.  ๒.  ปยวาจา  เจรจาวาจาที่ออนหวาน.  
๓.  อัตถจริยา  ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกมติร.  ๔.  สมานัตตตา    



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย ธรรมวิภาค - หนาท่ี 178 

ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว.  เมือ่ปฏิบัติตามนัยนี้จึงจะคบกันได 
ตลอดกาลนาน.  
                                                                     ๒๔๕๖–๒๔๖๔ 
        ถ.  อยากเปนผูมีเพ่ือนฝูงมาก  ไมบาดหมางราวรานกับใคร ๆ  
จะตองต้ังอยูในธรรมอะไร ?  
        ต.  ตองต้ังอยูในสังคหวัตถุธรรม  ๔  ประการ  คือ  ๑.  ทาน  
ใหปนสิ่งของ ๆ ตนแกผูอ่ืนที่สมควรใหปน.  ๒.  ปยวาจา  เจรจาวาจา 
ที่ออนหวาน.  ๓.  อัตถจรยิา  ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน.   
๔.  สมานัตตตา  ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว.  และควรตั้งอยูใน 
ธรรมของฆราวาส ๔  อีก  ๓  ประการ  คือ  ๑.  สจัจะ  สัตยซื่อตอ 
กัน.  ๒.  ทมะ  รูจักขมจิตของตน.  ๓.  ขันติ  อดทน.  บุคคลผู 
บริบูรณดวยธรรม ๒  หมวด  ๗  ขอน้ีแลว  ยอมจะมีเพ่ือนฝูงมาก 
ไมบาดหมางราวรานกับใคร. 
                                                                     ๙ / ๑๑ / ๕๘ 
        ถ.  จะประพฤติอยางไร  จึงจะมีพวกพองบริวารมาก ? 
        ต.  ตองประพฤติสังคหวัตถุ ๔  อยาง.  ๑.  ใหปนสิ่งของ ๆ ตน 
แกผูอ่ืนที่ควรใหปน.  ๒.  เจรจาวาจาท่ีออนหวาน.  ๓.  ประพฤติสิ่งที 
 เปนประโยชนแกผูอ่ืน.  ๔.  ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว.  ประพฤติ 
ไดอยางนี้  จึงจะมีพวกพองบริวารมาก. 
                                                ๘ / ๑๑ / ๕๘ - ๑๑ / ๑๑ / ๕๙ 
        ถ.  เม่ือปรารถนาจะสมานไมตรี  ในระหวางตัวเรากับมิตรสหาย  
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จะพึงต้ังอยูในธรรมอะไร ?  
        ต.  ควรตั้งอยูในสังคหวัตถุ ๔  คือ  ๑. ทาน  การให.  ๒.  ปย- 
วาจา  เจรจาวาจาที่ออนหวาน.  ๓.  อัตถจริยา  ประพฤติประโยชน.   
๔.  สมานัตตตา  ความไมถือตน. 
                                                                     ๒๔๗๐ 
        ถ.  คน ๒ คน  ต้ังใจบําเพ็ญสมานัตตตาใหถูกถวนบริบูรณ  คน 
หน่ึงเปนเด็ก  เพ่ือจะวางตนเปนคนไมถือตัว  เขาจึงไมถือสูงตํ่า 
ใครจะมีวัยอายุหรือตําแหนงหนาท่ีหรือเพศภูมิสูงกวาอยางไร  กถ็ือวา 
เสมอกันหมด  เพราะเห็นวาเปนคนเหมือนกัน,  อีกคนหน่ึงเปนผูใหญ 
มีความประสงคอยางเดียวกัน  พูดจาเลนหัวกับเด็กและคนท่ัวไป.  ใน  
๒  คนนี้  ใครจะเขาใจและถือสมานัตตตาถูกตองบาง ?  จงชี้เหตุผล. 
        ต.  ไมเขาใจในสมานัตตตา  และประพฤติไมถูกท้ัง ๒ คน.   
สมานัตตตา  ความมีตนเสมอกันนั้น  หมายความวา  รูจักฐานะของ 
ตน  และฐานะของผูที่ตนจะประพฤติอาการกายวาจา  ตอคนมีฐานะตํ่า 
กวา  จะเปนดวยอายุหรือตําแหนงหนาท่ีหรือเพศภูมิก็ตาม  ตนตอง 
ประพฤติตอเขา ตามฐานะที่เขาเปนผูนอยกวา ที่เสมอกัน ก็วางตน 
พอดีพองามตามฐานะ ที่สูงกวา ก็ประพฤติตามฐานะที่ตนเปนผูนอย  
มิไดหมายความวา ใหผูนอยตีเสมอผูใหญ หรือวาใหผุใหญประพฤติ 
ตนเปนเด็ก ไปหามิได. 
                                                                     ๑๓/๘/๗๘  
        ถ. ธรรมอะไรบาง เปนไปเพ่ือสามัคคี ?  
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        ต.  สังคธรรม และสาราณียธรรม เปนไปเพ่ือความสามัคคี. 
                                                                     ๑/๙/๗๙ 
        ถ.  ผูที่เปนฆราวาส อะไรเปนความสุขของเขา ซึ่งไมเปนการ 
เสียหายที่นักปราชญติเตียน ?  จงตอบใหมีหลัก. 
        ต.  มีทรัพย, จายทรัพยบริโภค, ไมมีหน้ี, ประกอบการงาน 
ที่ปราศจากโทษ, รวมเปน ๔ ประการ. เมื่อยนลงก็คือทรัพยสมบัติ ๑  
การงานไมมีโทษ ๑ เปนความสุข หรือเปนปจจัยแหงความสุขของบุคคล 
ผูเปนฆราวาส. 
                                                                       ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  ทําไฉนจึงจะไดประสบความสุขเชนนั้น ?  
        ต.  ตองประกอบทิฏฐธัมกัตถประโยชน ๔ คือ อุฏฐานสัมปทา  
อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา และอาศัยอิทธิบาท ๔  
ในธรรมดวย ทรัพยจึงจะสมบูรณได สวนการท่ีจะประกอบการงาน 
อันปราศจากโทษไดนั้น ตองทําตนใหประกอบดวยสัทธาสัมปทา  
สีลสัมปทา จาคสัมปทา และปญญาสัมปทา เปนที่ต้ัง. 
                                                                        ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  สุขของคฤหัสถเกิดมีมาแตทางไหนบาง ? ผูหวังสุขเชนนั้น  
ควรเวนและประกอบอะไร ? 
        ต.  สุขของคฤหัสถเกิดมีมาแตความมีทรัพย ๑ แตจายทรัพย 
บริโภค ๑ แตความไมตองเปนหน้ี ๑ แตประกอบการงานท่ีไมมี 
โทษ ๑  ผูหวังสุขเชนนั้น ควรเวนกรรมกิเลส ๔ อบายมุข ๖ และ  
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ควรประกอบทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ธรรมเปนเหตุใหไดสมหมาย 
                                                                     ๒๔๖๘ 
        ถ.  ความปรารถนาของบุลคลในโลก ที่ไมไดสมหมายก็มี ที่ได 
สมหมายก็มี การท่ีเปนนี้เพราะเหตุไร ?  จงอธิบาย.         
        ต.  ที่ไมไดสมหมายนั้น เพราะมุงปรารถนาแตผลอยางเดียว  
ไมไดต้ังใจบําเพ็ญธรรมเปนเหตุใหไดสมหมาย ฝายที่ไดสมหมายนั้นเพราะ  
หยั่งเห็นวา เมื่อปรารถนาผลเชนใด กต็องต้ังใจบําเพ็ญเหตุเชนนั้น  
กลาวสั้นๆคือ เปนผูต้ังม่ันในธรรมเปนเหตุใหไดสมหมาย ๔ อยางนี้คือ :- 
        ๑.  สัทธาสัมปทา     ถึงพรอมดวยศรัทธา. 
        ๒.  สลีสัมปทา         ถึงพรอมดวยศีล. 
        ๓.  จาคสัมปทา       ถึงพรอมดวยบริจาคทาน. 
        ๔.  ปญญาสัมปทา  ถึงพรอมดวยปญญา. 
                                                                      ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  สมบัติ ยศ อายุยืน สวรรค  ทานวาเปนผลท่ีไดสมหมาย 
ยาก ทําอยางไรจึงจะได ?  
        ต.  ตองบําเพ็ญธรรมเปนเหตุใหไดสมหมาย ๔ อยางคือ :- 
        ๑.  สัทธาสัมปทา     ถึงพรอมดวยศรัทธา. 
        ๒.  สลีสัมปทา         ถึงพรอมดวยศีล. 
        ๓.  จาคสัมปทา       ถึงพรอมดวยบริจาคทาน. 
        ๔.  ปญญาสัมปทา  ถึงพรอมดวยปญญา. 
                                                                         ๒๙/๘/๗๕  
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        ถ.  สลีสัมปทา เปนเหตุใหสมหมายก็ได เปนสัมปรายิกัตถ- 
ประโยชนกไ็ด มีนัยที่จะพึงอธิบายอยางไร จึงไดชื่อถึง ๒ อยาง ? 
        ต.  สลีสัมปทา  การถึงพรอมดวยศีล ถามีอยูแลว ใคร ๆ  ก็ 
จะมีความเชื่อความนับถือวสาเปนคนซ่ือสัตย ต้ังอยูในธรรม ไมคดโกง  
เปนที่ไววางใจได โดยเหตุนี้ จะกระทําการใด ๆ  กจ็ะไดอาศัยความ 
เชื่อถือของผูอ่ืน อันเปนทรัพยที่สําคัญ แมจะขัดสนดวยทุนทรัพย ก ็
อาจจะหยิบยืมไปทําจนสําเร็จได ดังน้ี จึงไดชื่อวาเปนตนเหตุใหสมหมาย 
และไดชื่อวาเปนสัมปรายิกัตถประโยชน เพราะการถึงพรอมดวยศีล 
นั้นเปนเครื่องปองกันอกุศลอันเปนทางอบาย และเปนเครื่องบํารุงกุศล  
เปนหนทางสวรรค เหตุฉะนั้น จึงจัดเปนสัมปรายิกัตถประโยชนได. 
                                                                     ๑๔/๑๑/๖๓ 
        ถ.  ตระกูลที่มั่งค่ังมักต้ังอยูไมไดนาน  นี้เปนดวยเหตุอะไร ? 
        ต. ตระกูลที่มั่งค่ังมักต้ังอยูไมไดนาน  เปนดวยไมแสวงหาพัสดุที่ 
หายแลว, ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําครา, ไมรูจักประมาณการบริโภค 
สมบัติ, ต้ังสตรีหรือบุรุษศีลเปนแมเรือนพอเรือน. 
                                                                      ๑๕/๑๑/๕๗ 
        ถ.  สกลุจะต้ังอยูไดนาน  ควรปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  ควรปฏิบัติอยางนี้ เวนจากอบายมุข ๔ คือ ๑. เปนนักเลง 
หญิง ๒. เปนนักเลงสุรา ๓. เปนนักเลงการพนัน ๔. คบคนชั่วเปนมิตร. 
        และประกอบดวยองค ๔ อยาง คือ ๑. แสวงหาพัสดุทีหาย  
เชนกระบือถกูลักไมเพิกเฉยเสีย เที่ยวติดตามสืบเสาะ ๒. คอยบูรณะ  
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พัสดุที่คร่ําครา เชนหลังคารั่วรีบมุงใหหายรั่ว ๓. รูจักประมาณใน 
การบริโภคสมบัติ ๔. ต้ังสตรีหรือบุรษุ  เฉพาะท่ีเปนคนอยูในศีลใน 
สัตยใหเปนแมเรือนพอเรือน. 
                                                ๑๑/๑๒/๕๗–๒๐/๘/๕๘–๖๕    
        ถ.  ผูต้ังอยูในสถาน ๔ ซึ่งเปนเคร่ืองทําตระกูลมั่งค่ังใหต้ังอยูนาน  
ชื่อวาปดประตูอบายมุขไดหรือยัง ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ปดไดแตบางประตู และทั้งยังไมสนิทดวย เพราะสถาน 
ทั้ง ๔ เปนแตเอกเทศอันหนึ่งแหงอุบายที่จะปดประตูอบายมุข ยังไม 
พอที่จะปดไดสิ้นเชิง เชนการคบคนชั่วเปนมิตร ซึ่งนอกจากต้ังใหเปน 
พอเรือนแมเรือน และการเกียจครานเปนตน ก็ยังปดไมไดหมด. 
                                                                       ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  ตระกูลอันมั่งค่ังจะต้ังอยูไดนานเพราะสถาน ๔ อยาง คือ 
อะไรบาง ? และสถานทั้ง ๔ นั้น จะสงเคราะหเขาในคิหิปฏิบัติหมวด 
ไหนจึงจะเหมาะ ? 
        ต.  ตระกูลอันมั่งค่ังจะต้ังอยูไดนานเพราะสถาน ๔ อยาง คือ  
๑. แสวงหาพัสดุทีหายแลว ๒. บรูณะพัสดุที่คร่ําครา ๓. รูจักประมาณ 
ในการบริโภคสมบัติ ๔. ต้ังสตรีหรือบุรุษศีลใหเปนแมเรือนพอ 
เรือน. สถานทั้ง ๔ นี้ สงเคราะหเขาไดในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
คือ สถานที่ ๑ เขาในอุฏฐานสัมปทา ที่ ๒ เขาในอารักขสัมปทา ที่ ๓  
เขาในสมชีวิตา ที่ ๔ เขาในกัลยาณมิตตตา.                  
                                                                         ๒๔๖๕   
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        ถ.  การที่ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําครา จัดวาทําสกุลอันมั่งค่ังใหเสื่อม 
ดวยน้ัน เปนอันหามการซ้ือและทําอะไรข้ึนใหม ถูกหรือไมจงอธิบาย.  
        ต.  ไมถกู  เพราะการซ้ือหรือการทําอะไรข้ึนใหม หมายใหซื้อ 
หรือทําส่ิงท่ียังไมมี หรือมีแลวแตไมพอใช หรือไมควรใชตามความ 
จําเปน เชนไมเหมาะแกกาลเทศะ สวนการบูรณะของเกาน้ัน เพ่ือไม 
 ใหของท่ียังพอจะสําเร็จประโยชนไดใหเสียไปเปลา ทั้งหมายถึงการรักษา 
โรคภัยไขเจ็บแหงสวิญญาณกทรัพยทีตนปกครองดวย. 
                                                                     ๒๔๖๘ 
        ถ.  หากทานจะดํารงควงศตระกูลใหต้ังอยูยืนนาน จะพึงประพฤติ 
อยางไร ? 
        ต.  ควรประพฤติอยางนี้ ในเบื้องตนควรเปนผูไมประมาทรีบ 
ศึกษาวิชา บําเพ็ญตนใหเปนผูมีความรูดีแลว ประพฤติตามโอวาท 
ที่บัณฑิตมีพระพดุทธเจาเปนผูสอนไว คือความประพฤติชั่ว เชน  
อบายมุข ๖ เปนตน ประกอบทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ และประพฤติ 
ในธรรมท่ีด ีเชน ๑. ใสใจแสวงหาพัสดุทีหายแลว ๒.คอยบูรณะ 
พัสดุที่คร่ําครา ๓.รูจักประมาณการบริโภคสมบัติ ๔.ยกยองผูมี 
ศีลธรรมใหเปนแมเรือนพอเรือน. 
                                                                         ๒๔๗๐ 
        ถ.  บิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนา เปนสกุลมีทรัพยมาก บุตร 
ที่ดีพึงปฏิบัติอยางไร สกุลจึงจะถาวร ? 
        ต.  ตองพยายามแสวงหาพัสดุที่หายแลว, ตองบูรณะพัสดุที่  
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คร่ําครา, ตองรูจักประมาณการบริโภคสมบัติ, ไมต้ังสตรีหรือ 
บุรุษผูทุศีลใหเปนแมเรือนพอเรือน. 
                                                                     ๒๔๗๔ 
        ถ.  เราควรเลือกคนเชนไร เปนหวัหนาในตระกูลหรือหมูคณะ  
ตระกูลหรือหมูคณะจึงจะต้ังอยูไดนาน และถึงความเจริญยิ่งๆข้ึนไป ? 
        ต.  ควรเลือกคนท่ีประกอบดวยคุณธรรม ๔ เหลาน้ี ๑. รูจัก 
แสวงหาพัสดุทีหายแลว ๒.คอยบูรณะพัสดุที่คร่ําครา ๓.รูจักประมาณ 
ในการจายทรัยพยสมบัติ ๔.มีศีลธรรมอันดีงาม. 
                                                                       ๒๔๗๖  
        ถ.  ฆราวาสควรครองธรรมเชนไร ?  
        ต.  ฆราวาสควรครองธรรม ๔ ประการ คือ ๑. สัจจะ สัตย 
ซื่อกันและกัน ๒. ทมะ รูจักขมจิตของตน ๓. ขันติ อดทน ๔. จาคะ  
สละใหปนสิ่งของๆตนท่ีควรใหปน. 
                                                                      ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ฆราวาสผูมีศรัทธา มีอะไรเปนหลักใจ ครัน้ละโลกน้ีไป 
ไดแลว จึงไมเศราโศก ? จงบรรยาย. 
        ต.  มีธรรมของฆราวาส ๔ เปนหลักใจ คือ ๑. สัจจะ สัตย 
ซื่อกันและกัน ๒. ทมะ รูจักขมจิตของตน ๓. ขันติ ความอดทน  
๔. จาคะ สละใหปนสิ่งของๆตนท่ีควรใหปน  ฆราวาสผูเชน 
นั้นแล ละโลกน้ีไปแลวไมตองเศราโศก. 
                                                                   ๒๔๖๕–๒๔๘๕  
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        ถ.  การครองเรือน จําเปนอยางไร จึงตองครองธรรมของผู 
ครองเรือน ซึ่งเรียกวาฆราวาสธรรมไวดวย ? 
        ต.  จําเปนแท เพราะการครองเรือนจะตองมีความติดตอเกี่ยว 
ของกับคนอ่ืน โดยประเพณีนิยมบังคับบาง การอาชีพบังคับบาง  
จะอยูโดยลําพังไมได โดยความจําเปนเชนนี้  จึงจําเปนตองครอง 
ธรรมไวดวย ไมเชนนั้น ความติดตอเกี่ยวของก็มีไมได เมื่อมีไมได  
ความสุขในการครองเรือนก็หาไมไดเหมือนกัน ไมตองนึกถึงอ่ืนไกล  
ดูสามีภรรยาสักคูเดียว เขาขาดสัจธรรมจากกันเพียงขอเดียว ก็จะ 
เห็นความเดือดรอนสักปานไหน. 
                                                                     ๒๔๖๘ 
        ถ.  ถาเห็นเปนการจําเปนจะตองครองธรรมแลวไซร ซ้ําใครจะ 
บําเพ็ญสังคหธรรมเพิ่มเติมอีก เมื่อเปนเชนนี้ จะควรถอนสังคหธรรม  
ขอไหนออกเสียบางก็ไดเพ่ือมิใหเปนการซํ้า ? เพราะเหตุไรจึงถอน 
ขอน้ันเลา ? 
        ต.  ขอท่ีซ้ําน้ัน ก็คือขอท่ี ๑ คือทาน ถอนเสียก็ได เพราะเหตุวา 
ทานน้ัน ทานก็ประสงคความอยางเดียวกับจาคะในฆราวาสธรรมน้ัน. 
                                                                       ๒๔๖๘ 
        ถ.  อันผูที่บริบูรณดวยฆราวาสธรรม และสังคหธรรมเห็นปาน 
นั้น ก็เปนอันแปลวา เปนการปดประตูอบายมุขเสียไดหมด คําน้ี 
ฟงไดหรือไม? ถาได เขาปดไดเพราะอํานาจธรรมขอไหน ในธรรม  
๒ ประเภทน้ัน ?  
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        ต.  ไดซ ิไฉนจะไมได เพราะทมะและขันติในฆราวาสธรรม 
นั้นเปนธรรมคอยปราบใจและทําใจใหอดทนตอกิเลศ อันเปนเหตุ 
จะชักพาใหประพฤติไมดีไมชอบ ซึ่งมีประจําใจอยูแลว. 
                                                                     ๒๔๖๘ 
        ถ.  ทมะ กับ ขันติ ในฆราวาสธรรม ตางกันอยางไร ? จงยก 
ตัวอยางประกอบ. 
        ต.  ตางกันอยางนี้ ทมะ รูจักขมจิตของตนน้ัน ไดแกการ 
ระงับใจของตนมิใหลุอํานาจโทสะ เชน ทีฆวุกุมารคิดลางพระเจา 
พรหมทัตในเวลาบรรทมหลับ แกแคนแทนพระราชบิดา แตระงับ 
อาฆาตเสียได ดวยนึกถึงพระชนกที่ประทานกพระโอวาทไว. ขันติความ 
อดทนน้ัน ไดแกความอดทนตอการกลาวรายและทํารายของผูอ่ืน ไม 
สนองรายดวยนอมใจนึกถึงความเสียหายอันจะพึงเกิดข้ึน เพราะการสนอง 
รายตอกันนั้น วาเปนผลท่ีตางก็ไมปรารถนาดวยกัน เชน นางอุตตรา 
อดทนตอการลวงเกินของนางสิริมา และกลับทําดีสนอง. ขมโทสะ 
มิใหเกิดข้ึนในภายใน เปนอาการของทมะ ยั้งใจไมแสดงอาการรายกาจ 
ทางกายทางวาจา เปนอาการของขันติ. 
                                                                   ๒๓/๙/๗๗ 
        ถ.  ขันติ จัดเปนฆราวาสธรรม โดยเปนอปการะแกการครอง 
เรืองไดอยางไร ? ขอความเห็น. 
        ต.  ขันติ จัดเปนฆราวาสธรรม โดยความเปนอุการะแกการ 
ครองเรือนไดดังน้ี จริงอยู ผูครองเรือนตองอดทนตอหนาวรอน  
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เปนตน แลวพยายามหาทรัพยมาเก็บไวเปนทุนอุดหนุนการเรือน และยัง 
อดทนหนักแนนไมลุอํานาจแกอคติ ต้ังสติใครครวญโดยแนแท จึง 
สามารถปกครองอันโตชนไมใหแปรปรวนไปได. 
                                                                     ๑๔/๑๑/๖๓ 
                                         หมวด ๕ 
        ถ.  ถามีทรัพย ใชในทางไหนจึงจะดี ? 
        ต.  ถามีทรัพย ใชในทางท่ีเปนประโยชนจึงจะดี. ทางที่เปน 
ประโยชนนัน้ คือ เลี้ยงตน มารดาบิดาและบุตรภรรยา ๑ เลี้ยงเพ่ือน 
ฝูง ๑ บําบัดอันตรายอันเกิดแกเหตุตางๆ ๑ ทําพลี ๕ คือ ญาติพลี  
สงเคราะหญาติ อติถิพลี ตอนรับแขก ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศให 
ผูตาย ราชพลี ถวายหลวง เทวตาพลี ทําบุญอุทิศใหเทวดา ๑  
ทําบุญในพระพุทธศาสนา ๑. 
        ถ.  แสวงหาทรัพยไดมาโดยทางที่ชอบแลว จะพึงปฏิบัติใน 
ทรัพยนั้นอยางไร ? 
        ต.  ตองปฏิบัติในทรพัยนั้นดวยอบาย ๕ อยาง ๑. เลีย้งตัว 
และเลี้ยงมารดาบิดาและบุตรภรรยาบาวไพรใหเปนสุข. ๒. เลี้ยงเพ่ือนฝูง 
ใหเปนสุข ๓. บําบัดอันตรายอันเกิดแกเหตุตางๆ ๔. ทําพล ี๕ คือ  
สงเคราะหญาติ ตอนรับแขก ทําบุญอุทิศใหผูตาย ถวายหลวง 
มีเสียอากรเปนตน ทําบุญอุทิศใหเทวดา. ๕. บริจาคทานในสมณ- 
พราหมณผูประพฤติชอบ. 
                                                                     ๑๑/๑๑/๕๙  
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        ถ.  ผูต้ังตัวไดมีโภคทรัพยสมบูรณแลว ควรใชทรัพยนั้นอยางไร 
บาง ? 
        ต.  ควรใชทรัพยอยางนี้ คือ ๑. เลีย้งตัว  มารดาบิดา บุตร 
ภรรยาบาวไพร ใหเปนสุข. ๒. เลี้ยงเพื่อนฝูงใหเปนสุข. ๓. บาํบัด 
อันตรายอันเกิดแกเหตุตางๆ. ๔. ทําพลี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห 
ญาติ อติถิพลี ตอนรับแขก ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศใหผูตาย ราชพลี  
ถวายหลวง มีเสียอากรเปนตน เทวตาพลี ทําบุญอุทิศใหเทวดา  
๕. บริจาคทานในสมณพราหมณผูประพฤติชอบ. 
                                                                     ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  โภคทรัพยอาจใหคุณและใหโทษแกผูถือไวอยางไรบาง ? 
        ต.  อาจใหคุณแกผูฉลาด รูจักถือเอาประโยชน  เชนเลี้ยงตน  
มารดาบิดา บุตรภรรยา บาวไพร ใหเปนสุขเปนตน. อาจใหโทษ 
แกผูโงเขลา ไมรูจักถือเอาประโยชนจากโภคทรัพย เพราะอาจตอง 
เสียใจเสียดายในเมื่อถึงวิบัติ หรือใชในทางสรางบาปกรรมตางๆ. 
                                                                     ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  คฤหัสถบางคนมีทรัพยมาก แตกลายเปนที่ต้ังแหงทุกขใหญ  
เพราะตองบริหารทรัพยทั้งกลางวันกลางคืน  ของจงเทศนโปรดยอๆ  
พอใหคนเชนนี้มีสุขบาง ? 
        ต.  พึงแนะนําใหรูจักถือเอาประโยชนเกิดแตการมีโภคทรัพยวา  
โภคทรัพยเปนของสําหรับใชชั่วชีวิตน้ีเทาน้ัน เปนของสําหรับโลกนี ้
ไมเปนของใครแนนอน ถาเก็บไวไมใชก็ไมไดรับประโยชน ถาใชผิด  
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ก็ยิ่งเกิดโทษ ถาใชมากเกนิไป ไมแสวงหาเพ่ิม ก็ขาดแคลน เพราะ 
ฉะน้ัน จึงควรหาและบริจาคตามสมควร จึงถือเอาประโยชนได. 
                                                                     ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  ควรปฏิบัติในทรพัยที่หามาไดโดยทางที่ชอบ ดวยอุบาย 
อยางไรจึงจะดี ? 
        ต.  ควรปฏิบัติตามอุบาย ๕ อยาง คือ ๑. เลี้ยงตัวและเลี้ยงมารดา  
บิดา บุตร ภรรยา บาวไพรใหเปนสุข. ๒. เลี้ยงเพ่ือนฝูงใหเปนสุข-  
๓. บําบัดอันตรายอันเกิดแกเหตุตางๆ ๔. ทําพล ี๕ คือ สงเคราะห 
ญาติ ตอนรับแขก ทําบุญอุทิศใหผูตาย ถวายหลวงมีเสียอากร 
เปนตน ทําบุญอุทิศใหเทวดา. ๕. บริจาคทานในสมณพราหมณ 
ผูประพฤติชอบ. 
                                                                          ๒๔๖๕ 
        ถ.  บุคคลผูแสวงหาทรัพยมาไดโดยทางที่ชอบ แลวเก็บเอาไว 
เฉยๆ จัดเปนการสมควรหรือไม, และควรแนะนําใหเขาทําอยางไร 
แกทรัพยนั้น ? 
        ต.  ไมสมควร.  ควรแนะนําใหเขาเลือกใชจายแตในสิ่งท่ีเปน 
ประโยชน คือ ๑. เลี้ยงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา บาวไพรใหเปน 
สุข. ๒. เลี้ยงเพ่ือนฝูงใหเปนสุข ๓. บาํบัดอันตรายอันเกิดแกเหตุตางๆ  
๔. ทําพล ี๕ คือ ก. ญาติพลี สงเคราะหญาติ ข. อติถพิลี  
ตอนรับแขก ค. ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศใหผูตาย ฆ. ราชพลี ถวาย 
หลวง มีเสียอากรเปนตน ง. เทวตาพลี ทําบุญอุทิศใหเทวดา   
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๕. บริจาคทานในสมณพราหมณผูประพฤติชอบ. 
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ.  ปฏบิัติมารดาของตนใหเปนสุข ก็ชือวากตัญูกตเวที 
แลวมิใชหรอื ?  เหตุไรในธรรมวิภาคจึงแยกมาตาปตุอุปฏฐานไวตาง 
หากจากกตัญูกตเวทีอีกเลา ? 
        ต.  ถูกแลว แตเพราะมาตาปตุอุปฏฐาน เปนเพียงเอกเทศ 
สวนหนึ่ง ยังกตัญูกตเวทีไมทั่วไป เปนเพียงขอที่ทานสัตบุรุษ 
ต้ังไว ซึ่งเรียกวาสัปปุริสบัญญัติ สวนกตัญูกตเวทีกินความกวาง  
นอกจากบุตรธิดา ผูปฏิบติัมารดาบิดาของตนใหเปนสุขแลว ยังทั่งไปแก 
บุคคลผูรูอุปการะที่ทานทําแลวและทําตอบ จนไมมีประมาณ ทานจัด 
วาเปนบุคคลหหาไดยากดวยเหตุนี้ ในธรรมวิภาคจึงแยกมาตาปตุ- 
อุปฏฐานไวตางหากจากกตัญูกตเวที. 
                                                                      ๒๔๗๔ 
        ถ.  การบําเพ็ญปุพพเปตพลี  มีประโยชนอยางไร ?                                 
        ต.  เพราะบุรพชนไดเปนตนสกุล และรกัษาทํานุบํารุงสกุลโดย 
ลําดับมา สมควรท่ีอนุชนคือเชื้อสายจะสักการนับถือดวยการบําเพ็ญ 
ทานอุทิศสวนกุศลไปถึง หากวาบุรพชนจะไมไดอนุโมทนา ก็ยังสําเร็จ 
ประโยชนแกผูรับ อํานวยผลแกผูให ไมเสียเปลา เปนอันไดชื่อวา 
ไดบําเพ็ญกรณียะของตนประการหน่ึง. 
                                                                  ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  ราชพลีจําเปนอยางไร ทานจึงจัดเปนกิจอันคฤหัสถจะพึง  
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ทําประการหน่ึง ? 
        ต.  อันคนท่ีต้ังอยูเปนปกแผนที่เรียกวาประเทศน้ัน จําตองแบง 
กันเปน ๒ จําพวก คือ จําพวกทํากิน ๑ จําพวกปกครอง ๑ จําพวกตน 
ไดแกราษฎร จําพวกหลังได แกพระเจาแผนดิน และขาราชการ  
ถาพวกท่ีทํากินไมเฉลี่ยผลท่ีได ชวยในการปกครองบางแลว พระเจา 
แผนดินจักไดอะไรเลี้ยงพระองคและขาราชการผูทําการปกครอง และ 
จักไดอะไรมาจายในการปกครองที่ตองใชทรัพย เชนจัดหาศัสตราวุธ 
สําหรับปองกันเปนตน เมื่อเปนเชนนี้ พวกทํากินก็ขาดประโยชนเอง  
ราชพลีจําเปนอยางนี้ ทานจึงจัดเปนกิจอันคฤหัสถจะพึงทําประการหนึ่ง.  
                                                                     ๑๑/๑๒/๕๗ 
        ถ.  คนทําราชพลี ชือ่วาไดถือประโยชนแหงโภคทรัพยไวได 
อยางไร ? 
        ต. เพราะรัฐบาล ซึ่งมีสมเด็จพระเจาแผนดินเปนประธาน  
ปกครองใหอยูเย็นเปนสุขปราศจากจากทุกขภัย ไดรับบํารุงใหไดความ 
สะดวกและความเจริญมีประการตางๆ ใหอภิสิทธ์ิในอันจะประกอบ 
การทํามาหากินโดยไมผิดธรรม ถาราษฎรจะไมเฉลี่ยกําไรของตน 
ใหเปนคาสวยภาษีอากรชวยแผนดิน พระเจาแผนดินหรือหัวหนา 
นั้นๆ จะไดอะไรมาเปนกําลังจัดการปกครองราษฎรเหาน้ันใหอยูเย็น 
เปนสุขได เพราะฉะนั้น ผูทําราชพลีจึงชื่อวาถือเอาประโยชนแหง 
โภคทรัพยไวได. 
                                                                     ๙/๑๑/๕๘  
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        ถ.  ในพระพุทธศาสนา  อนุมัติใหนับถือเทวดาบางหรือไม ?   
อนุมัติสอนใหแสดงความนับถือดวยอาการอยางไร ?  และกลาวไวใน 
ที่ไหน ? 
        ต.  อนมุัติก็มี  สอนใหทําเทวตาพลีดวยการบริจาคทักษิณาแลว 
อุทิศสวนกุศลไปถึง.  กลาวไวในประโยชนเกิดแตการถือโภคทรัพย  
๕ อยาง  ขอ ๔ คือ ทําพลี ๕  และใหนกึถึงเทวดาโดยคุณสมบัติ 
กลาวในอนุสสติ. 
                                                                     ๓/๗/๖๐ 
        ถ.  ปาณาติบาต  ถึง  ดื่มสุราเมรยั   ขอไหนเปนกายกรรม   
วจีกรรม  มโนกรรม ? 
        ต.  ปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจารา  ดื่มสุราเมรัย  
เปนกายกรรม  มุสาวาท  เปนวจีกรรม  มโนกรรมไมมี. 
                                                                      ๑/๙/๗๙ 
        ถ.  อุบาสกถูกหามไมใหคาขายส่ิงของ ๕ อยาง  มีเครื่องประหาร   
เปนตน  ถาจะนึกดูแลวมิเปนการเสียเปรียบผูที่ไมใชอุบาสก  ซึ่งเขา 
คาขายไดทุกอยางหรือ ?  จงตอบใหชอบแกเหตุ. 
        ต.  จริงอยู  ถาจะนึกดูแลวก็เปนเชนนั้น  ก็แตวาอุบาสก  ได 
ชื่อวาเปนฆราวาสผูมีความประพฤติเครงครัดในพระศาสนา  ยิ่งกวา 
คนสามัญผูมิใชอุบาสก  การหาเลี้ยงชีพก็ตองแปลกกวาคนสามัญเปน 
ธรรมดา  คือตองหาเลี้ยงชีพในทางสัมมาอาชีวะ อุบาสกเปนผูงดเวน 
จากเบียดเบียนนผูอ่ืน เพราะฉะนั้น ถาจะขายวัตถุที่ทานหามนั้น  
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อันเปนเครื่องเบียดเบียนผูอ่ืน ยอมเปนการนาเกลียดและเปนการไม 
สมควร     เพราะไดชื่อวาอุดหนุนการเบียดซึ่งกันและกัน     เชน 
เดียวกับพวกภิกษุงดเวนจากการเบียดเบียนผูอ่ืนแลว เปนผูไมสมควรจับ 
ตองศัสตราวุธ หรือเปนผูงดเวนจากการขับประโคมแลว ก็เปนผู 
ไมสมควรจับตองเครื่องประโคมฉะนั้น เพราะเหตุนั้น การท่ีทานหาม 
ไมใหอุบาสกคาขายวัตถุอันไมสมควรนั้น จึงเปนการชอบแกเหตุ. 
                                                                     ๒๔๖๖ 
        ถ.  เหตุไฉนอุบาสกจึงตองเวนมิจฉาวณิชชา?  
        ต.  เพราะเหตุวามิจฉาวณิชชา โดยเคาเง่ือน เปนไปเพ่ือเบียด 
เบียนชีวิตและความสุขของผูอ่ืน คนสามัญ หากินไมผิดกฎหมาย 
แผนดกินแลว จัดเปนใชได ฝายอุบาสกเปนผูปฏิบัติเครง ตองหากิน 
ไมผิดจากหลักแหงธรรมดวย. 
                                                                     ๘/๑๑/๕๘ 
        ถ.  อุบาสกมีวิธีหาเลี้ยงชีพเครงกวาคนสามัญอยางไร ? 
        ต.  อุบาสก ทานไมคาขายเครื่องประหาร, ไมคาขายมนุษย,  
ไมคาขายสัตวเปน และเน้ือสัตวที่ฆาเอเปนอาหาร,๑  
ไมคาขายนํ้าเมา, ไมคาขายยาพิษ. 
                                                                 ๑๕/๑๑/๕๗–๗๕ 
        ถ.  ถาทานมีความดําริพอใจจะกลับเพศไปครองเรือน  ทาน 
มิตองแสดงตนเปนอุบาสกเพื่อรักษาภูมิแหงการท่ีไดเคยบวชเรียนมา 
 
๑.  ไมคาขายสัตวเปนสําหรับฆาเพื่อเปนอาหาร.  
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แลวหรือ  และทั้งถาเปนอุบาสกแลวจะดําริตัวเปนอุบาสกพอคา  ทาน 
ควรจะเวนจากคาอะไรบาง จึงจะไมเสียภูมิของอุบาสก ? 
        ต.  ถาจะเปนอยางนั้น และถาเปนอยางนั้นแลว ริเปนพอคา  
ก็ตองควรเวนการคาเครื่องประหาร คามนุษย คาสัตวเปน เปนตน และ  
คานํ้าเมาและยาพิษ จึงสมควรแกการท่ีเปนอยู. 
                                                                     ๒๔๖๘ 
        ถ.  อุบาสกมีความเลี้ยงชีพตางจากคนสามัญอยางไรบาง ? 
        ต.  คนสามัญเลี้ยงชีพไมผิดกฎหมายแลวก็เปนใชได  เชนเลี้ยง 
สัตวหรือชําแหละสัตวขายเปนอาหาร  ต้ังรานขายสุรายาพิษ  เครื่อง 
ประหารก็ได  ครั้งโบราณกาลไปรบทัพจับเชลยมาได  จะขายใหเปน 
ทาสคนอ่ืน  หรือจะเรงเอาเงินคาตัวจากเขาเองก็ได  ฝายอุบาสก  จะ 
ทําอยางนั้น  ไมสมควร  มีความเลี้ยงชีพตางจากคนสามัญเชนนี้. 
                                                                 ๑๑/๑๒/๕๗ 
        ถ.  น้ําเมาเปนสินคาอยางหน่ึง  ซึ่งเปนของท่ีเขาคาขายกันอยู 
โดยชุกชุม  ไฉนจึงมีขอหามไมใหอุบาสกขาย  มิเปนการตัดทางหากิน 
ของพวกอุบาสกไปเสียหรือ ? 
        ต.  เม่ือฟงเผิน ๆ ตามรูปความแลวอาจเปนจริงตามนั้น  แตเมื่อ 
พิจารณาถึงเจตนาและเหตุผลที่ทานหามแลว  จักเห็นไดวา  ธรรมดา 
ผูปฏิญญาตนวาเปนอุบาสก  ตองเวนจากการด่ืมน้ําเมา  อันเปนเหตุให 
เสียสติอารมณ เมื่อนํ้าเมาเปนของไมควรแกอุบาสกเชนนี้แลว  จําเปน 
อยูเองท่ีมิควรใหของใหของเชนนั้นมาอยูใกล  เพราะเปนทางเกิดมลทิน  
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ความเสื่อมเสียและไมถูกแกฐานะของอุบาสก  อยาวาแตจะซ้ือขายเลย  
แมถึงเดินไปหรือน่ังอยูในรานสุรา  คนผูดีสามัญท่ีมิใชอุบาสกเขายัง 
เวนแลว  จะกลาว  อะไรถึงกับคาขาย  เหตุฉะนั้น  การหามไมให 
อุบาสกขายนํ้าเมา  จึงไมเปนการตัดทางหากินเลย ควรเห็นวา ทาน 
หามโดยฐานกรุณา  เพ่ือกันความเส่ือมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของ 
อุบาสกและพระศาสนา. 
                                                                     ๑๕/๗/๖๑ 
        ถ.  วิธีปฏิบัติของอุบาสกตางจากคนสามัญอยางไร ? จงอธิบาย. 
        ต.  ตางจากคนสามัญ  บุคคลผูเปนอุบาสกบําเพ็ญสมบัติ ๕ คือ  
ประกอบดวยศรัทธา ๑ มศีีลบริสุทธิ์ ๑ ไมถือมงคลต่ืนขาว คือเชื่อ 
กรรมไมเชื่อมงคล ๑ ไมแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา ๑ ทําบุญ 
ในพระพุทธศาสนา ๑ ละเวนกรรมท่ีควรละเวน การคาขาย ๕ ประการ  
เรียกวามิจฉาวณิชชา คือ คาขายเครื่องประหาร ๑  คาขายมนุษย ๑  
คาขายสัตวเปน และเน้ือสัตวที่ฆาเอเปนอาหาร ๑ คาขายนํ้าเมา ๑  
คาขายยาพิษ ๑ และรักษาศีล ๕ อยูเปนนิตย คือเวนจากการทําสัตวให 
 ตาย ๑ เวนจากถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขาไมให ๑ เวนจากประพฤติ 
ผิดในกาม ๑ เวนจากพูดเท็จ ๑ เวนจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ๑  
วิธีปฏิบัติของอุบาสกตางจากคนสามัญอยางน้ี. 
                                                                     ๒๐/๘/๕๘ 
        ถ.  อุบาสกจะพึงละเวนวิบัติอะไรบาง ? ถาไดละเวนแลวจะ 
เรียกวาต้ังอยูในธรรมอะไร ?  
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        ต.  อุบาสกพึงละเวน ๕ อยาง คือ  ไมมีศรัทธา ๑  ไมม ี
ศีล ๑  ถือมงคลต่ืนขาว  คือเชื่อมงคลไมเชื่อกรรม ๑  แสวงหาเขต 
บุญนอกพระพุทธศาสนา ๑  ไมบําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา ๑  ถา 
ละเวนไดแลว เรียกวาต้ังอยูในสมบัติ ๕ ประการ. 
                                                                     ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  อุบาสกก็คือชนที่เปนคฤหัสถมิใชหรือ ?  เมื่อเปนเชนนี้ชนท ี
 ไมไดบวช  จะเรียกวาอุบาสกเสียทั้งหมด  ชอบหรอืไม  ไฉนจึงตอบ 
เชนนั้น ? 
        ต.  ไมชอบ.  ที่ตอบเชนนั้น เพราะคฤหัสถที่จะชื่อวาเปนอุบาสก 
ได  ตองเวนสิ่งท่ีควรเวน  เชนเวนจากการคาขายไมชอบธรรม ๕ คือ  
คาขายเครื่องประหาร  มนุษย  สัตวเปน  และเน้ือสัตวที่ฆาเพ่ือเปน 
อาหาร  น้ําเมา  ยาพิษ  เปนตน.  และส่ิงท่ีควรทํา  เชนตองมี 
ศรัทธา  มีศีลบริสุทธิ์  ไมถือมงคลต่ืนขาว  กลาวคือเชื่อกรรม  ไม 
เชื่อมงคล  ไมแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา  บําเพ็ญบุญแตใน 
พระพุทธศาสนา  เหลาน้ีเปนตน.  บุคคลผูเปนคฤหัสถหาไดมีองคคุณ 
เหลาน้ันทุกคนไม  เพราะฉะนั้น  จะเรียกคนท่ีเปนคฤหัสถวาเปน 
อุบาสกเสียทั้งหมด  จึงไมชอบ. 
                                                                     ๑๒/๗/๖๒ 
        ถ.  สมบัติของอุบาสกก็ไดทราบแลว  บัดนีอ้ยากทราบวิบัติของ 
อุบาสกบาง  มีอยางไร ?  จงแถลง. 
        ต.  วิบติัของอุบาสก  ก็ตรงกันขามกับสมบัติของอุบาสกน่ันเอง   
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คือ ความเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ๑  ความเปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ๑ ถือ  
มงคลต่ืนขาว  คือเชื่อมงคล  ไมเชื่อกรรม ๑  แสวงหาเขตบุญนอกพระ 
พุทธศาสนา ๑  ไมบําเพ็ญบุญแตในพระพุทธศาสนา ๑. 
                                                           ๓/๗/๖๐–๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  ถืออยางไรช่ือวาถือมงคลต่ืนขาว ?  และในพระพุทธศาสนา 
สอนใหถืออยางนั้นหรืออยางไร ? 
        ต.  ถือวานี้ฤกษดียามดี  เปนมงคลดี  นี้ฤกษไมดี  ยามไมดี  เปน 
กาฬกิณี  ไมเปนสวัสดิมงคล.  ในพระพุทธศาสนาไมใหถือเชนนั้น  สอน 
ใหถือวา  เรามีกรรมเปนของตัว  เราทําดีจักไดดี  ทําชั่วจักไดชั่ว. 
                                                                  ๑๒/๗/๕๗ 
                                           หมวด ๖ 
        ถ.  เหตุไฉนพระพุทธเจาจึงไดทรงยกบุคคล ๖ จําพวก มีมารดา  
บิดาเปนตน ไปทรงเทียบดวยทิศ ?  อธิบายใหเขารูป. 
        ต.  ขอท่ีพระพุทธเจา  ทรงยกบุคคลไปทรงเทียบดวยทิศ ๖  นั้น   
อธิบายดังตอไปนี้  คือ  มารดาบิดาเปนผูไดอุปการะบุตรธิดามากอน 
สมควรเทียบดวยปุรัตถิมทิศ  คือทิศเบ้ืองหนา  สวนอาจารยไดพร่ํา 
สอนศิษยชี้ทางผิดและถูก  ควรดําเนินและมิควรดําเนินเปนดุจแขน 
ขวา  สมควรเทียบดวยทักษิณทิศ  คือ  ทิศเบ้ืองขวา  สวนบุตรภรรยา 
มาภายหลัง  สมควรเทียบดวยปจฉิมทิศ  คือ  คือทิศเบ้ืองหลัง  สวนมิตรผู 
รวมสุขรวมทุกขกัน  เปนดุจแขนซาย  สมควรเทยีบดวยอุตรทิศ  คือ   
ทิศเบ้ืองซาย  สวนบาวเปนคนทําการฝายตํ่ายอมตัวเปนคนรับการงาน  
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ของนาย  สมควรเทียบดวยเหฏฐิมทิศ  คือ   ทิศเบ้ืองตํ่า  สวนสมณ- 
พราหมณเปนผูชี้ทางเพ่ือใหถึงซ่ึงความเจริญดวยคุณในเบ้ืองบน  ตลอด 
จนมรรคผลนิพพาน  จึงสมควรเทียบดวยอุปริมทิศ  คือ  ทิศเบ้ืองบน   
บุคคลเทียบดวยทิศ ๖  ดงัอธิบายมานี้. 
                                         ๑๖/๑๑/๕๗ 
        ถ.  มารดาบิดากับบุตรธิดา   มีหนาท่ีอันจะพึงประพฤติตอกัน 
อยางไร ? 
        ต.  มีหนาท่ีจะพึงประพฤติตอกันดังน้ี คือ มารดาบิดามีหนาท่ีอัน 
จะพึงประพฤติตอบุตร ๕ คือ ๑.  หามไมใหบุตรธิดาทําชั่ว  ๒.  ให 
ต้ังอยูในความดี  ๓.  ใหศกึษาศิลปวิทยา  ๔.  หาภรรยา (หรือสามี)  
ที่สมควรให  ๕.  มอบทรพัยใหในสมัย 
        หนาที่อันบุตรธิดา ควรสนองอุปการะของมารดาบิดา ๕ คือ   
๑.  ทานเลี้ยงมาแลวเลี้ยงทานตอบ  ๒.  ชวยทํากิจของทาน  ๓.  ดํารง 
วงศสกุลของทานไว  ๔.  ประพฤติตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก   
๕.  เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน. 
                                      ๒๔๕๖-๕๘-๖๖-๗๐ 
        ถ.  มารดาบิดาทําความดีอะไรใหบุตรชายหญงิบาง ?  เมื่อทาน 
ทําใหอยางนั้นแลว สมควรจะสนองคุณทานอยางไรบาง ? 
        ต.        มารดาบิดาทําความดีใหแกบุตรชายหญิง ๕ ประการ  โดย 
หลักการ คือ  ๑.  หามไมใหทําความชั่ว   ๒.  ใหต้ังอยูในความดี   
๓.  ใหศึกษาศิลปะวิทยา  ๔.  ถาเปนบตุรชาย หาภรรยาที่สมควรให    
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ถาเปนบุตรหญิง  หาสามีที่สมควรให ๕.  มอบทรัพยใหในสมัย. 
เมื่อทานทําใหอยางนั้นแลว  สมควรสนองคุณทานเอยางนี้  คือ 
๑. เลี้ยงทานตอบ ๒.  ทํากิจของทาน ๓.  ดํารงวงศสกุล ๔.  ประพฤติ 
ตนใหเปนคนควรรับทรพัยมรดก  ๕.  เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญ 
อุทิศใหทาน. 
                                                                   ๑/๙/๗๙ 
        ถ.        ขอท่ีบุตรพึงบํารุงมารดาบิดา ๕ สถานนั้น  ขอไหนทําเม่ือ 
ทานมีชีวิตอยู ? ขอไหนทําเมื่อทานลวงลับไปแลว ? 
        ต.  ขอท่ีบุตรพึงบํารุงมารดาบิดา ๕ สถานนั้น ขอท่ี ๑ ที่ ๔ ทํา 
เมื่อทานยังมีชีวิตอยู  ขอท่ี ๕ ทําเมื่อทานลวงลับไปแลว  ขอท่ี ๒ ที่ ๓  
ทําไดทั้ง ๒ สมัย คือท้ังเวลาที่ทานมีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว. 
                                                              ๒๔๗๖-๒๔๗๘ 
        ถ.  บิดากับบุตร  ตางมีกรณียะจะพึงทําแกกันและกันอยางไร ? 
ถาท้ัง ๒ ฝายไดทําหนาท่ีของตนแลว จักไดชื่อวาอยางไร ? 
        ต.  บิดามีกรณียกิจท่ีจะพึงทําแกบุตร ๕ สถาน คือ หามจาก 
การชั่ว ๑ ชักนําในการดี ๑  ใหไดรับการศึกษา ๑    หาภรรยา 
ที่สมควรให ๑  มอบทรัพยใหตามคราว ๑.  บุตรมกีรณียะอันจะพึง 
ทําแกบิดาก็ ๕ สถานเหมือนกัน คือ เลีย้งทานในคราวที่ตองการ ๑  
ชวยทํากิจของทาน ๑  ดํารงวงศสกุล ๑  ปฏิบัติตนดีควรไดรับมรดก ๑   
เมื่อทานลวงลับไปแลวใหทักษิณอุทิศถึงทาน ๑ ทั้ง ๒ ตางไดทําหนาที 
 ของตนแลว บิดาไดชื่อวาเปนบุรพการี  บุตรไดชื่อวาเปนผูกตัญู-  
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กตเวทีของกันและกัน. 
                                                                     ๓/๗/๖๐ 
        ถ.  เม่ือบุตรไดรับอนุเคราะหจากมารดาบิดาแลว  จะควรปฏิบัติ 
อยางไรตอทาน ? 
        ต.  ปฏบิัติอยางนี้  ทานไดเลี้ยงมาแลวเลี้ยงทานตอบ ๑  ทํากิจ 
ของทาน ๑  ดํารงวงศสกุล ๑  ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพย 
มรดก ๑  เมือ่ทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน ๑. 
                                                                    ๒๐/๘/๕๘ 
        ถ.  มีพอเชนไร ชื่อวามีพอดี ? เมื่อไดพอดีเชนนั้นแลว ถาเรา 
เปนคฤหัสถ  จะควรทําอยางไรแกพอ ? 
        ต.  มีพอผูทําหนาท่ีของพอจริง ๆ เลี้ยงดูมา และบํารุงดวย 
สถาน ๕ คือ  คอยหามจากความชั่ว ๑  ชักจูงใหประพฤติความดี ๑   
ใหไดรับการศึกษา ๑  ปลกูฝงใหไดคูอันสมควรกัน ๑  มอบทรพัยให 
ในสมัย ๑  ชือ่วามีพอดี.  เมื่อไดพอที่ดีเชนนั้นแลว เราเปนคฤหัสถ 
ควรปฏิบัติอยางนี้กับพอ คือ ๑.  ทานไดเลี้ยงมาแลวเลี้ยงทานตอบ   
๒. ทํากิจของทาน  ๓.  ดาํรงวงศสกุล  ๔.  ประพฤติตนใหเปนคนควร 
รับทรัพยมรดก  ๕.  เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน. 
                                                                        ๑๑/๑๒/๕๗ 
        ถ.  การเชื่อฟงเปนสําคัญอยางไร  ทานจึงจัดเปนสถานหน่ึงอัน 
ศิษยพึงบํารุงอาจารย ? 
        ต.  เปนสําคัญยิ่งนัก ทั้งในการปกครองหมู ทั้งในการศึกษา  
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ทั้งเปนมูลเหตุใหผูเชื่อฟงน้ันไดปญญา  ผูเปนศิษยตองอยูในความ 
ปกครองของอาจารย ตองทําการศึกษา ตองเปนผูปรารถนาความรู  
แตถาผูไมมีความเชื่อฟงเสียแลว ก็จะประพฤติตนเปนคนด้ือดานขัดตอ 
การปกครอง อันเปนเหตุใหขาดจากการศึกษา ความรูที่จะปรารถนา 
ก็ตองขาดไปตามกัน เพราะนั้น ศิษยจึงควรบํารุงอาจารยดวยคุณ 
ขอน้ี เพ่ือความสะดวกแกการปกครอง เพ่ือไดมีความต้ังใจทําการ 
ศึกษา เพ่ือไดปญญาอันเปนขอประสงค. 
                                                                     ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  อาจารยกับศิษยควรปฏิบัติตอกันอยางไร  จึงจะถูกตองตาม 
คลองธรรม ?  
        ต.  อาจารยควรอนุเคราะหศิษยดวยการแนะนําดี, ใหเรียนดี,  
บอกศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง  ไมปดบังอําพราง,  ยกยองใหปรากฏใน 
เพ่ือนฝูง,  ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย.  ศิษยควรบํารุงอาจารยดวย 
อาการลุกข้ึนยืนรับ, เขาไปยืนคอยรับใช, เชื่อฟงคําส่ังสอนของทาน,  
อุปฏฐากทาน, เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ,  อาจารยกับศิษยปฏิบัติ 
ตอกันอยางนี้ จึงจะถูกตองตามคลองธรรม. 
                                                                      ๑๕/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ถามีบุตร จะฝากใหเลาเรียนในสํานักอาจารยเชนไรดี ? และ  
จะตองสอนบุตรใหปฏิบติัอยางไรในอาจารย ? 
        ต.  ถามีบุตร ควรฝากในสํานักอาจารยผูแนะนําดี,  ใหเรียนดี,   
บอกศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง  ไมปดบังอําพราง,  ยกยองใหปรากฏใน  
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เพ่ือนฝูง,  ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย คือจะไปในทิศไหน  ก็ไมให 
อดอยาก จึงจะดี, และจะตองสอนบุตรใหปฏิบัติอาจารยดวยสถาน ๕  
คือ  ดวยลุกข้ึนยืนรับ ๑  ดวยเขาไปยืนคอยรับใช ๑  ดวยเชื่อฟง ๑   
ดวยอุปฏฐาก ๑  ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ๑  ฉะนี้. 
                                                                     ๗/๑๑/๕๘ 
        ถ.  หนาท่ี ๆ มารดาบิดาจะพึงอนุเคราะหแกบุตรนั้น จะตางกัน 
กับหนาที่ ๆ อาจารยจะพึงอนุเคราะหแกศิษยอยางไรบางหรือไม ? 
        ต.  ตางกันก็มี เชนอาจารยยกยองศิษยใหปรากฏในเพ่ือนฝูง 
และทําความปองกันในทิศทั้งหลาย (คือจะไปในทิศใด ๆ ก็ไมใหอด 
อยาก)  สวนมารดาบิดาหาภรรยาที่สมควรให และมอบทรัพยใหใน 
สมัย ๓ ขอขางตนนั้น  จะวาตางกันแตคําเรียกก็ได ผลที่กุลบุตรจะ 
ไดรับเหมือนกัน สวนมารดาบิดาอนุเคราะหแกบุตร  หามไมใหทํา 
ความชั่ว ใหต้ังอยูในความดี ใหศึกษาศิลปวิทยา สวนอาจารย 
อนุเคราะหแกศิษย คือ แนะนําดี ใหเรียนดี บอกศิลปะวิทยาใหสิ้น 
เชิง ไมปดบังอําพราง. 
                                                                     ๒๐/๘/๕๘ 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงส่ังสอนใหสามีปฏิบัติตอภรรยา ใหภรรยา 
ปฏิบัติตอสามีอยางไร ? 
        ต.  อยางน้ี สามีพึงปฏิบัติตอภรรยาดวยสถาน ๕ อยาง คือ  ๑. ดวย 
ยกยองนับถือวาเปนภรรยา  ๒. ดวยไมดูหม่ิน  ๓. ดวยไมประพฤติ 
นอกใจ  ๔. ดวยมอบความเปนใหญให  ๕. ดวยใหเครื่องแตงตัว.  
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        ภรรยาพึงปฏิบัติตอสามีดวยสถาน ๕ อยาง คือ  ๑. จัดการงานดี   
๒. สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี  ๓. ไมประพฤตินอกใจสามี  ๔. รกัษา 
ทรัพยที่สามีหามาไดไว  ๕. ขยันไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง. 
                                                                     ๒๔๗๓ 
        ถ.  ความมีเพ่ือนท่ีดีงาม เปนคุณธรรมท่ีพ่ึงแกตนอยางสําคัญ  
อันกุลบุตรควรปรารถนา ถาทานมีเชนนั้นบาง จะทําอยางไร ? 
        ต.  จะบํารุงกัลยาณมิตรดวยสถาน ๕ คือ ดวยใหปน ๑  ดวย 
เจรจาถอยคําไพเราะ ๑  ดวยประพฤติประโยชน ๑.  ดวยความเปนผูมี 
ตนเสมอ ๑  ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง ๑. 
                                                                       ๒๔๖๘ 
        ถ.  ระหวางมิตรกับมิตร พึงปฏิบัติแกกันอยางไร  จึงจะ 
ถูกทาง ? 
        ต.  ระหวางมิตรกับมิตร  พึงปฏิบติัแกกันอยางนี้ คือยอมบํารุง 
มิตรดวยสถาน ๕ คือ  ๑. ดวยใหบั่น  ๒. ดวยเจรจาถอยคําไพเราะ   
๓. ดวยประพฤติประโยชน  ๔. ดวยความมีตนเสมอ  ๕. ดวยไม 
แกลงกลาวใหคลาดจากความเปนจริง.  มิตรผูไดรบับํารุงแลว  ยอม 
อนุเคราะหดวยสถาน ๕ คือ ๑. รักษามิตรผูประมาทแลว  ๒. รกัษา 
ทรัพยของมิตรผูประมาทแลว  ๓. เมือ่มีภัยเอาเปนที่พ่ึงพํานักได   
๔. ไมละทิ้งในยามวิบัติ  ๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร.    
                                                                     ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  คนเปนผูใหญเหนือเขา สมควรประพฤติตอผูนอยอยางไร ?  
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        ต.  จะใชใหทําการงานควรรูจักประมาณใครครวญลัง และ  
ความสามารถของเขากอนแลวใชแตพอดี อยาใชใหหนักเกินไป ๑  ควร 
มีใจเผ่ือแผใหอาหาร และเบ้ียเลี้ยง  เห็นเขาทําการดีใหบําเหน็จรางวัล ๑   
ควรมีเมตตากรุณาเมื่อเขาเจ็บไข เอาใจใสรักษาพยาบาล ๑  ควรมี 
ความเอ้ือเฟอ ไดของกินมีรสแปลกหรืออรอยแจกให ๑  ควรถนอม 
น้ําแรงของเขา ปลอยใหหยุดพักตามคราว ๑. 
                                                                      ๓/๗/๖๐ 
        ถ.  เพราะเหตุไร พระบรมศาสดาจึงทรงจัดสมณพราหมณเปน 
ทิศเบ้ืองบน ?  กุลบุตรควรบํารุงดวยสถานเทาไร ?  อะไรบาง ? 
        ต.  เพราะสมณพราหมณ เปนผูทรงเพศและคุณธรรมสูงกวา 
คฤหัสถชน สมควรยกไวในที่สูงใหเหมาะแกการเคารพบูชา จึงทรง 
จัดเปนทิศเบ้ืองบน.  อันกลุบุตรพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ  ๑. ดวย 
เมตตากายกรรม  ๒. ดวยเมตตาวจีกรรม  ๓. ดวยเมตตามโนกรรม   
๔. ดวยความเปนผูไมปดประตู  ๕. ดวยใหอามิสทาน. 
                                                                     ๒๓/๙/๗๗ 
        ถ.  หนาท่ีอันคฤหัสถและบรรพชิตจะประพฤติแกกัน มีอยางไร 
บาง ? 
        ต.  คฤหัสถควรอุปการะบรรพชติ ดวยการทํา การพูด การคิด  
ประกอบดวยเมตตา ดวยไมปดประตู คือนิมนตใหเขาบานเรือน 
ตามสมัย ดวยถวายทานใหเปนกําลังบําเพ็ญสมณปฏิบัติ.  บรรพชิต 
ควรอนุเคราะหคฤหัสถ ดวยหามจากการชั่ว  ชักนําใหต้ังอยูในการดี   
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อนุเคราะหดวยนํ้าใจอันงาม ใหไดฟงขอท่ียังไมเคยฟง  ใหเขาใจขอ 
ที่เคยฟงมาแลวแจมแจง บอกทางสวรรคให 
                                                                     ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  ตางวาถาสึกออกไปเปนคฤหัสถ จะปฏิบติัอยางไร ตอทาน 
ผูรวมเพศบัดน้ี ? 
        ต.  จะบูชาทานโดยฐานเปนอุปริมทิศ ต้ังจิตบํารุงดวยสถาน ๕  
คือ ๑.จะทําอะไร ๆ ก็ประกอบดวยเมตตา  ๒. จะพูดอะไร ๆ ก ็
ประกอบดวยเมตตา  ๓. จะคิดอะไร ๆ ก็ประกอบดวยเมตตา  ๔. ดวย 
ความเปนผูไมปดประตู คือมิไดหามไมใหเขาบานเรือน  ๕. ดวยถวาย 
อามิสทาน 
                                                                          ๒๔๖๘ 
        ถ.  ภิกษุสามเณรผูไดรับบํารุงจากคฤหัสถแลว ควรอนุเคราะห 
เขาดวยสถานไรบาง ?  ถาไมอนุเคราะห จะเรียกเปนลูกหนี้เขาได 
หรือไม ? 
        ต.  ควรอนุเคราะหเขาดวยสถาน ๖ คือ  ๑. หามไมใหทํา 
ความชั่ว  ๒. ใหต้ังอยูในความดี  ๓. อนุเคราะหดวยนํ้าใจอันงาม   
๔. ใหไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง  ๕. ทําส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหแจมแจง   
๖. บอกทางสวรรคให.  ถาไมอนุเคราะหเรียกวาเปนลูกหนี้เขาได. 
                                                                        ๒/๑๑/๖๐ 
        ถ.  คนประกอบในทางเชนไร  ยอมต้ังตัวไมได ? 
        ต.  คนประกอบในอนุบายมุขยอมต้ังตัวไมได.  ในอบายมุขน้ัน  
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คือ เปนนักเลงหญิง, เปนนักเลงสุรา, เพลิดเพลินในการเลนการ 
พนัน, คบเพื่อนชั่วพากันเท่ียวเตรติดใจดูการเลนตาง ๆ , เกียจ- 
ครานไมพอใจทําการงาน, คนประพฤติเชนนั้น  ตองการจับจายมาก 
จึงต้ังตัวไมได. 
                                                                     ๒๓/๑๒/๕๘ 
        ถ.  ดําเนินในทางเชนไร จึงจะต้ังตนไดโดยความเจริญ ? 
        ต.  ไมประกอบในอบายมุข คือ ไมดื่มน้ําเมา, ไมเที่ยวกลาง 
คืน, ไมเที่ยวดูการเลน, ไมเลนการพนัน, ไมคบเพื่อนชั่ว, ไมเกียจ 
ครานทําการงาน, จึงจะต้ังตนไดโดยความเจริญ.๑ 

                                                                      ๑๔/๑๑/๖๒ 
        ถ.  อบายสําหรับผูทําความชั่วจะตองไปตกใจในเมื่อตายจากโลกน้ี 
 แลว  ทานกลาววามีอยู ๔ อยาง คือ นรก เปรตวิสัย อสุรกาย  
ดิรัจฉาน. สวนในโลกน้ี มอีบายบางหรือไม ?  ถามีคืออะไร ?  มี 
ประตูกี่ประตู ?   ทําอยางไร จึงจะไมตกอบายน้ัน ? 
        ต.  ม ี คือ  ความฉิบหายแหงโภคทรัพย มีประตูที่เรียกวา  
อบายมุข ที่พระพุทธเจาตรัสไว ๔ ประตูบาง ๖ ประตูบาง เวนขอ 
ที่ซ้ํากันเสีย  รวมทั้ง ๒ ประเภทเปน ๗ ประตู คือ ๑.  ความเปน 
นักเลงหญิง  ๒. ความเปนนักเลงสุรา  ๓. ความเปนนักเลงเลนการ 
พนัน  ๔. ความคบคนชั่วเปนมิตร  ๕. เท่ียวกลางคืน  ๖. เที่ยวดู 
 
๑.  หลักของการต้ังตัวนั้น  นกัเรียกควรยกหลักธรรมข้ึนตอบใหสมกับความท่ีจักตั้งตัวได  คือ 
ตองเวนอบายมุข ๔-๖.  ประกอบทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  ไมตองอยูในเหตุแหงความเส่ือมแหงวงศ 
สกุล. ส. ป.  
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การเลน ๗. เกียจครานทําการงาน. เวนอบายมุขเหลาน้ีเสีย และ 
บําเพ็ญประโยชนโลกน้ีใหบริบูรณ จึงจะไมตกอบายนั้น. 
                                                                     ๒๔๗๖ 
        ถ.  การคบคนชั่วเปนมิตร เปนหนทางแหงอบายมุขอยางไร ? 
        ต.  เปนหนทางแหงอบายมุขอยางนี้  คือ  ยอมถูกคนชั่วแนะไป 
ในทางทุจริต  ตามประเภทของเขา  คือคนชั่วยอมแนะนําชั่ว  นํา 
ใหเปนนักเลงเลนการพนันบาง  เปนนักเลงเจาชูบาง  เปนนักเลงเหลา 
บาง  แนะนําใหเปนคนลวงเขาดวยของปลอมบาง  เปนคนโกงเขาซึ่ง 
หนาบาง  เปนคนหัวไมบาง,  โทษเหลาน้ีลวนเปนทางเส่ือมท้ังนั้น  เชน  
การเลนการพนันมีโทษ  คือ  เมื่อชํานะยอมกอเวร  เมื่อแพยอม 
เสียดายทรัพย  ทรัพยยอมพินาศไป  ไมมีใครเชื่อถือถอยคํา  เปนที่ 
หม่ินประมาทของเพ่ือน  ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวยเปนตน. 
                                                                     ๒๔๗๐ 
        ถ.  มีผูอางวา  สุรามีประโยชนหลายอยาง  คือ ๑. เปนเครื่องปลูก 
มิตรและสมานมิตร  ๒.  ใหพร  ๓.  เจริญอาหาร  ๔.  ชวยกําลงัหัวใจ 
ใหฉีดโลหิตแรงข้ึน  ๕.  ชวยความคิด  ๖.  ทําใหกลาหาญ  ๗.  บรรเทา 
ความทุกขรอน.  ดวยเหตุเหลาน้ี  ทานจึงมิไดบัญญัติเปนกรรมกิเลส 
ขอความท่ีวามาทั้งน้ี  ทานจะเห็นดวยหรือไม ?  ถาเห็นดวยก็เปนอัน 
แลวไป,  ถาไมเห็นดวย  จงคาน. 
        ต.  ขาพเจาไมลงความเห็นดวย  เพราะเหตุวา 
        ๑.  การปลูกมิตรและสมานมิตรนั้น  สุราคงปลูกและสมานได  
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เฉพาะเพ่ือนข้ีเมา  แตเพ่ือนที่ดีจะปลูกข้ึนดวยการประพฤติตนดี  และ 
ยึดเหน่ียวนํ้าใจไดดวยสังคหวัตถุ  ไมใชดวยสุรา. 
        ๒.  การใหพรกันตามสมัยนิยม  ใชสิ่งอ่ืนดื่ม  เชนโซดา  น้ําชา 
หรือนํ้าหวานก็ได  ไมเห็นจําเปนอยางไร  ที่ตองใชสุราซ่ึงเปนของ 
ใหโทษ.๑ 

        ๓.  ที่วาเจริญอาหารน้ัน  ก็เฉพาะคนท่ีติดสุรามาแลวเทานั้น 
เพราะสุราทําใหกระเพาะอาหารเกิดฝา  ทําใหเบื่ออาหาร  เมือด่ืมสุรา 
ลงไป  สุรากดัฝาน้ัน  จึงทําใหบริโภคอาหารมีรส  แตครั้นแลว 
ก็เพ่ิมโทษยิ่งข้ึน. 
        ๔.  ที่วาชวยกําลังหัวใจใหฉีดโลหิตแรงข้ึนนั้น   เปนจริง  แต 
ไมใชเปนผลดีแกรางกาย  ที่แทกลับใหโทษ  คือใหโลหิตฉีดแรงจน 
อาจดันเสนโลหิตแตกถึงแกชีวิตก็ได  แมไมถึงน้ัน  เมื่อส้ินฤทธิ์มัน 
แลว  กลับทาํใหออนเพลียลงไปกวาไมไดดื่มเสียอีก. 
        ๕.  ที่วาชวยความคิดนั้น  ก็เปนโรคโดยเฉพาะสําหรับผูติด 
สุรา  และใชสุราเปนเครื่องชวยมาจนชิน  ผูที่ไมติดสุรา  ไมไดดื่ม 
ก็อาจคิดและทําอะไรไดดีเทากันหรือยิ่งกวา  ฉะนั้นจึงวาไมจริงเลย. 
        ๖.  ที่วาทําใหกลาหาญน้ัน  ก็มีความจริงอยูบาง  แตไมใช 
 กลาหาญชนิดที่ดี  คือกลาหาญโดยปราศจากสติ  มักกลาในท่ีไม 
ควรกลา. 
        ๗.  ที่วาบรรเทาความทุกขรอนน้ัน  เปนการเขาใจผิด  ชั่วเวลา 
 
๑.  วิธีดื่มใหพรเปนลัทธิเอาอยาง ๆ นาบัดสี.  พระบาลีวา  ไมดื่มน้ําเมาจึงเปนมงคลอันอุดม. ศรี ฯ  
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ที่เมาอยูนั้นอาจลืมนึกถึงเรื่องทุกขรอนตางๆไดบาง อยางที่พูดกันวา  
" พอเหลาเขาปาก ความยากก็หายไป " แตทุกขรอนน้ันจะไดหายไป 
เพราะดื่มสุราก็หาไม เมื่อสรางแลว ก็เปนทุกขตอไป มิหนําซ้ําติดสุรา 
เขาอีก  เพ่ิมโทษและทุกขข้ึนอีก. 
                                                                     ๒๔๗๗ 
        ถ.  เท่ียวกลางคืนไมดีอยางไร ทานจึงจัดเปนอบายมุขประการ 
หน่ึง ? 
        ต.  การเท่ียวกลางคืนเปนเหตุเครื่องฉิบหายหลายประการ  เมื่อ 
จะกลาวโดยยอๆแลว คือ ๑. ชื่อวาไมรกัษาตัว ๒. ชือ่วาไม 
รักษาบุตรภรรยา ๓. ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ ๔. เปนที่ระแวงของ 
คนทั้งหลาย ๕. มักถกูใสความ ๖. ไดความลําบากมาก. 
                                                   ๙/๑๑/๕๘–๑๑/๑๑/๕๙ 
        ถ.  เท่ียวดูการเลน ๖ อยาง คือ ๑. รํา ๒. ขับรอง ๓. ดีดส ี
ตีเปา ๔. เสภา ๕. เพลง ๖. เถิดเทิง  เหลาน้ีมีโทษอยางไรบาง ?  
จงตอบใหไดความ. 
        ต.  มโีทษมาก ๑. เสียเวลา ๒. บางทีทําใหเสียทรัพย ๓. บางที 
กอความทะเลาะวิวาท ๔. ทําใหใจแตก. รวมลงในอบายมุข. 
                                                                     ๒๔๖๗ 
        ถ.  เลนการพนันมีโทษอยางไร ในคิหิปฏิบัติทานจึงจัดเปน 
อบายมุขดวยประการหนึ่ง ? 
        ต.  มโีทษ ๖ อยาง คือ ๑. เมื่อชํานะยอมกอเวร ๒. เมื่อแพ  
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ยอมเสียดายทรัพยที่หายไป ๓. ทรัพยยอมเสียหาย ๔. ไมมีใครเชื่อ 
ถอยฟงคํา ๕. เปนที่หม่ินประมาทของเพื่อน ๖. ไมมีใครประสงคจะ 
แตงดวย ( นอกจากคนท่ีเปนนักเลงเลนการพนันดวยกัน ). 
                                                                     ๒๔๗๔ 
        ถ.  การพนันมีโทษอยางไร รัฐบาลจึงใหเลิก และระวังไมให 
ลักเลน ? 
        ต.  การพนันมีโทษถึง ๖ สถาน คือ ๑. เมื่อชํานะยอมกอเวร  
๒. เมื่อแพยอมเสียดายทรัพยที่หายไป ๓. ทรัพยยอมเสียหาย ๔. ไม 
มีใครเชื่อถอยฟงคํา ๕. เปนที่หม่ินประมาทของเพ่ือน ๖. หญงิและ 
ชายท่ีเลนการพนัน ไมมคีนดีประสงคจะแตงดวย.  
                                                                         ๒๔๖๔ 
        ถ.  การเลนการพนัน สบโอกาสเหมาะเขา รวยไดมากๆ  กม็ี  
เมื่อเปนเชนน้ี ขอท่ีทานจัดวาเปนอบายมุข (คือเหตุเครื่องฉิบหาย)  
ตองเปนอันใชไมได ถูกหรือไม? อธิบายใหเหมาะสม. 
        ต.  ไมถกู. จริงอยูบุคคลท่ีเลนการพนัน สบโอกาสเหมาะเขา 
รวยไดมากๆก็มี แตโดยมาก คนที่รวยเพราะไดจากการเลนการพนัน 
ก็มักจะหมดไปเพราะเลนการพนันนั่นเอง ดวยยามใจมากข้ึน ไมเปน 
อันทํามาหากิน ทรัพยที่เคยไดมา ยอมจะหมดไปในภายหลัง ซ้ํากลับ 
เขาเน้ือสมบัติเดิมก็มี. 
        อน่ึง คนที่หาทรัพยไดโดยไมตองลําบาก ยอมมีความเสียดาย 
นอย จับจายไดงายดาย ไมรูจักประหยัดทรัพย นี้เปนนิสัยติดตัวได เมื่อ  
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ตนถึงคราวตกยาก  อาจเผลอตัวทําตามเคย ไมอุตสาหะเก็บหอมรอมริบ 
เมื่อเปนเชนน้ี ผูนั้นก็จักต้ังตนไมได หรือหากวา จะทรงตัวอยูได 
 ดวยสมบัติอันไดมาดวยการพนันนั้นบางคราว ถาไมเลิกก็อาจกลับเสียใน 
บางคราว นับวายังต้ังตัวมั่นคงไมไดอยูเสมอ และตองเสียชื่อเสียง 
เพราะเหตุนั้น. 
                                                            ๑๕/๗/๖๑ 
        ถ.  คบคนชั่วเปนมิตรมีโทษอยางไร ? และโทษเชนนั้นเรา 
ตองการหรือไม ? 
        ต.  มโีทษหลายสถาน คือ ๑. นําใหเปนนักเลงการพนัน ๒. นํา 
ใหเปนนักเลงเจาชู ๓. นําใหเปนนักเลงเหลา ๔. นําใหเปนคนลวง 
เขาดวยของปลอม ๕. นาํใหเปนคนโกงเขาซึ่งหนา ๖. นําใหเปนคน 
หัวไม, และโทษเชนนี้เราไมตองการ. 
                                                              ๑๒/๗/๕๖ 
        ถ.  คนเกียจครานมีลักษณะเปนไฉน ? 
        ต.  มลีกัษณะเปนดั่งน้ี คือ มักใหอางวา หนาวนัก รอนนัก  
เวลาเย็นแลว ยังเชาอยู หิวนัก  ระหายนัก แลวไมทาํการงาน. 
                                                                   ๒๔๖๕ 
        ถ.  ทําอยางไร ความเกียจครานจึงจะไมครอบงําสันดานได ? 
        ต.  อยาอางปจจัยภายในหรือภายนอกมาเปนเหตุขัดของ เชน  
อางความหนาว รอน เย็น เชา หิว ระหาย, ควรทําใจใหเขมแข็ง 
ตอสูความเกียจครานท่ีเปนมารมากระซิบกระเซาหรือแนะนํา, ถายอม  
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แพหรือผอนผันตามเหตุที่อางนั้นๆ ความเกียจครานจะครอบงําได 
และทําใหเคยตัว เพราะฉะนั้น ตองเอาชนะไวเสมอ. 
        อน่ึง ตองทําใจใหกลา ไมกลัวตอการทุกขยากลําบาก และ 
ปลุกใจใหยอมเผชิญตอความลําบาก ใหเห็นความลําบากเปนเหตุ 
แหงความดีของตน และอยามัวคํานึงถึงความสุขเฉพาะหนา คืออยา 
มักไดความสุขนัก อยาอางเหตุเกียจคราน เชนนี้ ความเกียจคราน 
จึงจักไมครอบงําสันดาน. 
                                                                           ศรี ฯ 


