
                                              คํานํา 
        ธรรมเปนสวนหนึ่งแหงคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค  ที่มีมา 
ในพระพุทธศาสนา    เปนเครื่องบริหารใจ ทําอัธยาศัยของผูปฏิบัติให 
ประณีต  ทานจึงจัดไวเปนหลักสูตรแหงการศึกษาในพระพุทธศาสนา 
ประเภทหน่ึง   และจัดไวเปนแผนก ๆ   ตามสมควรแกการศึกษา 
อันเปนไปตามภูมิตามชั้น   สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชัน้เอก 
ซึ่งจัดวาเปนชั้นสูง    ในเรื่องของการศึกษาธรรม  ทานก็ไดเลือกคัดตัว 
ธรรมชั้นสูง  ซึ่งลวนแสดงไปในแนวของปรมัตถปฏิปทา  ใหเปน 
หลักสูตรสําหรับศึกษา  และสนามหลวงไดออกปญหาสอบไล    ทั้งได 
เรียบเรียงเฉลยไวสําหรับตรวจ    จําเดิมแต  พ.ศ.    ๒๔๖๕  ซึง่เปนปแรก 
ที่ไดมีการสอบไลนักธรรมชั้นเอก  มหามกุฎราชวิทยาลัยไดจัดพิมพ 
ข้ึนไวเปนตังอยางเฉพาบางศก    และไดมีเอกชนรวบรวมพิมพข้ึน 
ตามลําดับศกบาง    ปญหาที่พิมพกนัน้ัน  ๆ  ก็มักผิด ๆ  พลาด ๆ  ไม 
สะดวกแกการศึกษาของนักเรียน. 
        พระมหาสนธ์ิ๑ กิจฺจกาโร  ป.  ๕  วัดบวรนิเวศวิหาร  ไดจัดการ 
รวบรวมปญหาพรอมท้ังเฉลยในปนั้น ๆ     มาจัดเรียงใหเปนไปตาม 
ลําดับหมวดตอน   เพ่ือใหสะดวกแกการศึกษา  และไดเรียบเรียงพิมพ 
เติมข้ึนอีกตามสมควร   ปญหาและเฉลยขอไหน   ไดออกในสนาม 
หลวง  พ.ศ.  ใด   ก็ไดลงเลขบอกไวขางทายขอนั้น   สวนปญหาขอไหน 
ทานผูรวบรวมไดแตงเพ่ิมข้ึนใหม  กล็งอักษรยอวา  ส.ป.   (สนธิ์  
เปรียญ)    ไวขางทาย    เม่ือไดรวบรวมเรียบเรียงเสร็จแลว    ก็ได 
มอบลิขสิทธิไวแกมหามกุฎราชวิทยาลัย   กองตํารามหามกุฎราช- 
วิทยาลัย  เหน็วาเปนเครื่องอํานวยความสะดวกแกการศึกษาของ 
นักเรียนและผูสนใจในการปฏิบัติไดเปนอยางดี  จึงไดจัดพิมพข้ึน. 
        กองตําราขอแสดงขอบใจพระมหาสนธ์ิ  กิจฺจาโร  ป. ๕ 
วัดบวรนิเวศวิหาร    ผูรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือนี้ใหแกมหามกุฎ- 



ราชวิทยาลัย    และขออุทิศผลอันเกิดแตหนังสือน้ี  บูชาพระคุณสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา   กรมพระยาวชิวญาณวโรรส   ผูใหกําเนิดนักธรรม 
และทานบุรพูปธยาจารย   ผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ กันมา. 
                                                                         กองตํารา 
มหามกุฎราชวิทยาลัย 
๑  เมษายน  ๒๔๘๒ 
 
ปจจุบันเปน  พระญาณวโรดม  
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                        ปญหาและเฉลยธรรม น.ธ.  เอก  
                [สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก] 
                                     ธรรมวิจารย 
 
                                    ขอความท่ัวไป  
        ถาม.   ธรรมวิจารณ   แปลวากระไร  ?  ทําไมทานจึงวาเปนกิจ 
จําปรารถนาและเปนอุปการะแกผูศึกษาและผูปฏิบัติ  จะเปนไดอยางไร  ? 
        ตอบ.  ธรรมวิจารณ   แปลวาการเลือกฟนธรรม   เปนกิจ 
จําปรารถนา  และเปนอุปการะแกผูศึกษาและผูปฏิบัติไดเปนอยางเยี่ยม 
ผูศึกษาและผูปฏิบัติ   ถาไรความพิจารณาสอดสองเลือกฟนขอธรรม 
แลว  ก็ไมอาจทราบไดวา  เรื่องนั้น ๆ  ทานผูกลาวในทองเรื่อง  มุง 
กลาวดวยหมายความอยางไร    สมจริงหรือฝนคติธรรมดา    กินความ 
กวางแคบต้ืนลึกเพียงไหน   ถาศึกษาไปดวยมีการพิจารณาเลือกฟน 
ไปดวย   ก็สามารถรูเนื้อความน้ัน ๆ   ไดโดยตลอด   และจักรูไดวา 
อยางไหนเปนสัทธรรมแท   อยางไหนเปนสัทธรรมปฏิรูป    ก็จักแหวก 
ธรรมปฏริูปอันเขามากําบังปญญาจักษุเสียได    เปนแนวทางใหลง 
สันนิษฐานไดโดยถนัด    ถาย่ิงเปนผูปฏิบัติก็ยิ่งสําคัญ    ถาไมใชความ 
สอดสองเลือกฟน  เห็นทานวาไวอยางไร    ก็จักปฏิบัติไปอยางนั้น 
ไมรูจักผิด   ไมรูจักถูก   ก็จักตองตกอยูเกณฑที่ปฏิบัติไปดวยความ   
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งมงาย  ถาความเขาใจผิด   หรือทานแสดงไวผิด    ก็จักตองปฏิบัติผิด 
เรื่อยไปไมมีทางที่จะถอนตัวออกจากทางที่ผิดได   ถามุงศึกษาปฏิบัติ 
ไปดวยความสอดสองพิจารณาเลือกฟน   ก็จักปฏบิัติดําเนินไปแตใน 
แนวทางที่ถูก   ยอมบรรลุผลอันเปนที่ตองประสงคไดโดยไมลําบาก 
เพราะเหตุนี้  การพิจารณาเลือกฟนธรรม    จึงเปนกิจประจําปรารถนา 
เปนอุปการะแกผูศึกษาและผูปฏิบัติ. 
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  สัทธรรมชนิดไหน  เรียกสัทธรรมปฏริูป ?   สัทธรรมปฏิรูป 
นั้นเกิดข้ึนจากอะไร  ? 
        ต.  สัทธรรมชนิดทีป่ลอมหรือเทียมไมใชสทัธรรมแท   เรียกวา 
สัทธรรมปฏริูป.  เกิดข้ึนจากความเห็นผิดหรือเขาใจผิดของผูเรียบเรียง 
เมื่อเรียบเรียงไปแมผิดก็หารูไม   ดวยเขาใจวาของตนถูก    แลวไดนํามา 
ปนไวในสัทธรรมที่แท. 
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานแลว   ก็ปรากฏวา   ได 
ทําสังคายนารอยกรองธรรมวินัยกันเขาไวเปนหมวดหมู    และไดนํา 
ตอ ๆ   กันมา  เชนนี้   สทัธรรมปฏริปูจะเกิดข้ึนไดอยางไร  ?   จงแสดง. 
        ต.   เกิดข้ึนได.   เพราะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานแลว 
ใหม ๆ   พระอรหันตทานไดรอยกรองนําสืบ ๆ  กันมา มาถึงรุนหลัง ๆ  
นี้ ไมใชพระอรหันตเปนเพียงกัลยาณชน   แมเชนนั้นก็ยังดี   มหินํา 
ซ้ําตอ ๆ  มาอีก   ก็ปรากฏวาเปนปุถุชน  เมื่อจะทําก็มักจะเปนไปโดย  
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สันนิษฐานเอาบาง   เปนไปตามความเคยชินเชื่อถือกันบาง   แลวก็  
เอามาปนคละไวกับสัทธรรมท่ีแท    ตอมาใครไมทันไดพิจารณา  พอ 
เห็นเขาหรือไดยินเจา   ก็พาใหเขาใจวาเปนสัทธรรมแท    เลยจํากัน 
ตอ ๆ มาอีก   นี่แลสัทธรรมปฏิรูป    มทีางที่จะเกิดข้ึนดวยอาการ 
อยางนี้.   
                                                                        ส.ป. 
        ถ.  ในที่มาบางแหงทานกลาวไววา  สัทธรรมปฏิรูปยังไมมี 
เพียงใด   พระสัทธรรมกย็ังทรงอยูเพียงนั้น   เมื่อสัทธรรมปฏริูปเกิด 
ข้ึน   พระสัทธรรมยอมอันตรธาน   ทานท้ังหมายทราบหรือไมวา ใคร 
อยางนี้. 
        ต.  พอทราบบาง.   โมฆบุรุษ  คือบุรุษเปลาในพระศาสนานี้ 
นั่นเอง   เปนผูยังพระสัทธรรมใหอันตรธาน. 
                                                                        ส.ป. 
        ถ.   มีพระบาลีวา   อตฺถมฺญาย  ธมฺมมฺญาาย   ธมฺมานุธมฺม- 
ปฏิปนฺโน โหติ   รูอรรถทั่วถึงแลว   รูธรรมทั่วถึงแลว     ยอมเปนผู 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   นี้ทานประสงคความอยางไร ?   จงแสดง 
        ต.  ทานประสงคความวา   ผูที่จะชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรมนั้น   ตองเปนผูรูอรรถรูธรรมท่ัวถึง   การท่ีจะรูไดเชนน้ัน 
ตองอาศัยการศึกษาโดยใชความวิจารณในธรรมน้ัน  ๆ   ในถองแท 
ใหรูพรอมท้ังความหมายและเหตุผล   แลวนอมนํามาปฏิบัติ  นีย้อม 
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ชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. 
                                                                         ส.  ป. 
                                                  นิพพิทา 
        ถ.  ในปรมัตถปฏิปทา   มีธรรมเปนที่ต้ังเปนกระทูเทาไร  ?  อะไร 
บาง ?   ขอไหนหมายความอยางไร  ? 
        ต.  ม ี ๖  คือ  นิพพิทา   วิราคะ   วิมุตติ   วิสุทธ ิ   สันติ   นิพพาน. 
นิพพิทา   หมายความวาหนายในสังขารซึ่งเกิดดวยปญญา,   วิราคะ 
หมายความวาส้ินกําหนัดในสังขาร  สืบมาจากนิพพิทา,   วิมุตติ   หมาย 
ความวาความหลุดพนจากอาสวะ  ๓  เพราะสิ้นกําหนัด,  วิสุทธิ   หมาย 
ความวาผองแผวแหงจิต  เพราะพนจากความเศราหมอง  ดวยสํารอก 
จากกิเลสกามหรือจากอาสวะแลว,   สันติ   หมายความวาความสงบแหง 
จิตท่ีผองแผว,  นิพพาน   หมายความวาดับกิเลสและกองทุกขสิ้นเชิง. 
                                                                         ๒๔๗๓ 
        ถ.  คําวา  โลก  ทานยกข้ึนกลาวไวในธรรมวิจารณสวนนิพพิทา 
นั้น  ทานหมายเอาอะไร  ?   พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงชวนใหมาดูโลก 
โดยมีพระประสงคอยางไร ? 
        ต.  คําวาโลก   โดยตรงหมายเอาแผนดินอันเปนที่อาศัย   โดย 
ออมหมายเอาหมูสัตวที่อาศัย   การทีช่วนใหมาดูโลก    ก็โดยมพีระ 
ประสงคจะใหพิจารณาดูใหรูจักของจริง   เพราะในโลกซึ่งกลาวนี้  
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ยอมประกอบดวยส่ิงทั้งมีคุณและมีโทษ  สิ่งที่ใหโทษโดยสวนเดียว  
เปรียบดวยยาพิษก็มี   สิ่งท่ีใหโทษในเมื่อเกินพอดี    เปรียบดวยของ 
มึนเมาก็มี    สิ่งอันเปนอุปการะเปรียบดวยอาหารและเภสัชอันสบายก็มี 
แตใชในทางผิดอาจใหโทษได.   รวมความวา  ในโลกยอมมีพรอมมูล 
บริบูรณดวยส่ิงท่ีมีคุณและมีโทษ    พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงชวน 
ใหดู   ก็ดวยมีพระประสงคเพ่ือใหผูรูจักสิ่งที่เปนจริง    จักไดละสิ่งท่ี 
เปนโทษ  ไมของไมติดในสิ่งท่ีเปนคุณ. 
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  โลกที่ตระการตายอมเปนที่ติดของคนทุกคนมิใชหรือ   เหตุ 
ไฉน  พระบรมศาสดาจึงทรงชวนใหมาดูเลา ก็เทากับพระองคทรงลอ 
ใหติดนะซิ ? 
        ต.  ไมเปนเชนนั้น  จะคิดก็แตคนโวคนพาล  ผูมีปญญายอม 
ไมติด  ที่พระองคชักชวนใหดู  กใ็หดูซึ่งลงไปตางหาก  คือใหดูถึง 
คุณโทษประโยชนมิใชประโยชนแหงเรื่องนั้น   ๆ    มิใหต่ืนเตนติดไป 
ตาม  เชนเดียวกับดูละคร    มิใชหลงชมความสวยงามตาง  ๆ   ใหเพงดู 
คติดีและชั่ว    กําหนดเลหเหลี่ยมของคนฉลาดและคนเขลา   มใิชเพ่ือ 
ใหเมาไปตามส่ิงน้ัน     แมพระองคก็ยังไดตรัสไววา  ยตฺถ    พาลา 
วิสีทนฺติ    เปนที่ซึ่งคนพาลหมกอยู   นตฺถิ สงฺโค   วิชานต    ผูรูทนั 
ไมของไมติด.    นี้ก็แสดงใหเห็นวา  คนพาลตางหากท่ีหมกหลงละเลิง 
ไปในโลก   บัณฑิตทั้งหลายหาหลงละเลิงไม   เปนวิธีชี้แนะอยูในตัว 
แลววา   โลกซึ่งตระการน้ัน   ถาผูใดหมกอยู  ผูนั้นก็เปนพาล  ถา 
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ผูใดรูเทา   ผูนั้นก็เปนบัณฑิต  เพราะฉะนั้น   จึงไมเปนอันวาพระองค 
ทรงลอใหติด.  
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  เพราะเหตุไร   คนพาลจึงตองหมกอยูในโลก ?    ตางจาก 
บัณฑิตอยางไร  ? 
        ต.  เพราะวาในโลกคือชุมนุมมนุษย   ทั้งถิ่นทีส่ํานัก   ยอม 
ประกอบดวยส่ิงอันใหโทษโดยสวนเดียว    เปรียบดวยยาพิษก็มี   สิ่งอัน 
ใหโทษในเมื่อเกินพอดี   เปรียบดวยของมึนเมาก็มี   สิ่งอันเปนอุปการะ 
เปรียบดวยอาหารและเภสัชอันสบายก็ดี    แตใชในทางผิดอาจใหโทษ 
ก็ได.   คนพาล   ผูไรพิจารณ   ไมหยั่งเห็นโทษโดยถองแท    ยอม 
เพลิดเพลินติดในสิ่งอันใหโทษ  ยอมละเลิงตนเกินพอดีในสิ่งอันอาจ 
ใหโทษ   ยอมติดในสงเปนอุปการะ  ชื่อวาหมกอยูในโลก   ถอนตน 
ไมออก.   ไดรับผลตางจากบัณฑิต    คือยอมไดเสวยทุกขบาง  สุขบาง 
อันสิ่งนั้น  ๆ    พึงอํานวย   แมสุขก็เปนเพียงสามิส   คือมีเหยื่อเจือดวย 
ของลอใจ   เปนเหตุแหงความคิดดุจเหยื่อคือมังสะอันเบ็ดเกี่ยวไว  เปน 
ผูอันจะพึงจูงไปตามปรารถนา.  ตางจากบัณฑิต   เพราบัณฑิตยอม 
พิจารณาเห็นความจริงแหงส่ิงน้ัน ๆ  แลว   ไมของไมพัวพันในส่ิงอัน 
ลอใจ   อันใคร ๆ  ไมอาจยั่วใหติดดวยประการใดประการหนึ่ง   ยอม 
เปนอิสระดวยตน  เชนนี้ยอมไดสุขเปนนิรามิส   คือหาเหย่ือมิได  เปน 
สุขสุขุมเกิดภายใน. 
                                                                                ส.  ป. 
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        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดา  ตรัสชวนพวกเราเหลาพุทธบริษัทให 
มาดูโลกอันตระการตา   เปรียบดวยราชรถครั้งโบราณ   มีพระพุทธ- 
ประสงคอยางไร  ?  
        ต.  ใครจะรูพระทัยของพระพุทธเจาได   ไดแตแสดงตามความ 
เห็น ความเห็นวา   เพ่ือทรงปลุกใจพุทธบริษัทใหหยั่งเห็นซึ้งลงไป 
ถึงคติธรรมดา    และหย่ังเห็นคุณโทษประโยชนมใิชประโยชนแหงสิ่ง 
นั้น ๆ  อันคุมกันเขาเปนโลก   ดุจดูละครเพงคติดีชั่วท่ีแสดงไปตาม 
เรื่อง  กําหนดรูลักษณะของคนเขลาและคนฉลาด  จักไดไมต่ืนเตน 
ไมติดอยูในสิ่งน้ัน  ๆ  มใิชมีพระพุทธประสงคใหดูจนหลงเพลิดเพลิน 
ชมโลก   ดุจดูละครเห็นแกสนุกฉะนั้น. 
                                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  ในอุทเทสแหงนิพพิทาในธรรมวิจารณ  มีคําวา   แตพวกผู 
รูหาของอยูไม   คําน้ีใหไดอรรถโดยปฏิปกขนัยวา     พวกไมรูหรือพวก 
ผูรูยังไมจริงตองมีเครื่องของ    จึงถูกหมกอยูในโลกน้ี   ก็อะไรบางเลา 
เปนเครื่องของ  ? 
        ต.  ราคะ โทสะ   โมหะ   มานะ  ทิฏฐิ  ทั้ง   ๕  นี้เปนเครื่องของ. 
                                                                      ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  อะไรเรียกวามาร ?  บวงของมารน้ันคืออะไร  ?  เพราะ 
เหตุไร  ? 
        ต.  กิเลสกาม  คือเจตสิกอันเศราหมอง   ชักใหใครใหรักให 
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อยากได  คือตัณหาความทะยานอยาก  ราคะ   ความกําหนัด   อรติ 
ความข้ึงเคียด   เปนอาทิ   เรียกวามาร   เพราะเปนโทษลางผลาญ 
คุณความดีและทําใหเสียคน.    บวงของมารนั้น   คือวัตถุกาม  ไดแก 
กามารมณ  ๕   อันเปนของนาชอบใจ.   เพราะเปนอารมณเครื่องผูกใจ 
ใหติดแหงมาร. 
                                                                                 ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  บุคคลจะพนจากบวงแหงมารดวยอาการสํารวมจิต  อยางไร 
บาง ? 
        ต.  บุคคลจากพนจากบวงแหงมาร  ดวยอาการสํารวมจิต  ๓  
ประการ  คือ  ๑. สํารวมอินทรีย  มิใหความยินดีและความยินราย 
ครอบงําในเม่ือเห็นรูปเปนตน  ๒.  มนสิการกัมมัฏฐาน   อันเปนปฏ-ิ 
ปกษแกกามฉันท   คืออสุภะและการคติหรือมรณัสสติ    ๓.  เจริญ 
วิปสสนา   สนันิษฐานเห็นสภาพไมเที่ยงแท   เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
                                                                                ๑๔/๙/๖๖ 
        ถ.  การปฏิบัติตนใหพนจากมารจะไมดีกวาหรือ   เหตุไฉนทาน 
จึงสอนใหปฏิบัติตนใหพนจากบวงแหงมาร  ?   จงอธิบาย. 
        ต.  กิเลสกาม  คือเจตสิกชักใหใครใหรักใหอยากได    คือ 
ตัณหา   ราคะ  อรติ   เปนอาทิ   จัดวาเปนมาร   เพราะเปนโทษลาง 
ผลาญคุณความดีและทําใหเสียคน,    วัตถุกาม   คือ  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ   อันเปนของนาชอบใจ  จัดวาเปนบวงแหงมาร  เพราะ 
เปนอารมณเครื่องผูกใจใหติดแหงมาร.   เมื่อไมติดอยูในอารมณอัน 
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เปนเครื่องผูกใหติดแหงมาร  มารจักลางผลาญคุณความดีและทําให  
เสียคนไมได   ก็เปนอันกําจัดมารน่ันเอง   เพราะฉะนั้น   ทานจึงสอนให 
ปฏิบัติตนใหพนจากบวงแหงมาร. 
                                                                        ๑๔/๙/๖๖/๙/๖๙ 
        ถ.  กิเลสกามกับวัตถุกาม ถาไมเรียกตามน้ี  จะเรียกวาอะไร 
ไดอีก  ?  ทําไมจะพนไดจากน้ัน   ยกอุทาหรณมาพรอมท้ังบาลี ? 
        ต.  กิเลสกามเรียกวามาร    วัตถกุามเรียกวาบวงแหงมาร.  จัก 
หลุดพนไดดวยความสํารวมจิต    ดั่งพระพุทธภาษิตวา  เย  จิตฺต 
สฺญเมสฺสนฺติ   โมกฺขนฺติ    มารพนฺธนา    ผูไดจักระวังจิต  ผูนั้นจักพน 
บวงแหงมาร. 
                                                                        ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  เจตสิกเชนไร   จัดเปนกิเลสกาม   เกี่ยวของกับจิตอยางไร ? 
ถาจะปองกันมิใหเจตสิกเชนนั้นเกิดข้ึนกับจิต   จะพึงปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  เจตสิกอันเศราหมอง   ชกัใหใคร   ใหรัก   ใหอยากได  ม ี
ตัณหา  ราคะ  อรติ   เปนอาทิ   จัดเปนกิเลส    เกีย่วกับจิตดวย 
เพราะเปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง    สํารวมจิตไวไมปลอยใหเพลิด 
เพลินพัวพันในวัตถุกาม    ดวยอาการคือสํารวมอินทรียมิใหความยินดี 
ครอบงําในเม่ือเห็นรูปเปนตนอันนาปรารถนา  มนสิการกัมมัฏฐานท่ี 
เปนปฏิปกษตอกามฉันท    คืออสุภะหรือกายคตาสติ    หรือท่ียังจิต 
ใหสลด  คือมรณัสสติ.    เจริญวิปสสนา    คือพิจารณาสังขาร  แยก 
ออกเปนขันธ   สันนิษฐานเห็นเปนสภาพไมเที่ยง    เปนทุกข   เปน  
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อนัตตา.  
                                                                        ๒๔๗๒  
        ถ.  เหตุไฉนกิเลสกามและวัตถุกาม   จึงไดชื่อวามารและบวง  
แหงมาร ?  เมื่อเปนเชนนั้นจะปฏิบัติอยางไร    จึงจะหลุดพนไปจาก 
บวงแหงมารได ? 
        ต.  เพราะเหตุวา    กเิลสกามมีตัณหาเปนตน   เมื่อเกิดข้ึนแลว 
ยอมเปนโทษลางผลาญคุณความดีของคนและทําคนใหเสียหาย  จึงได 
ชื่อวามาร.   สวนวัตถุกามมีรูปอันนารักเปนตน  เปนอารมณเครื่องผูก 
ในใหติดแหงมาร    จึงไดชื่อวาเปนบวงแหงมาร.  ปฏิบัติอยางนี้  คือระวัง 
จิตสํารวมจิตดวยอาการ   ๓   อยางคือ    ๑.  สํารวมอินทรียมิใหความ 
ยินดีครอบงําในเม่ือเห็นรูปอันนาปรารถนาเปนตน   ๒.  มนสกิาร 
กัมมัฏฐาน    อันเปนปฏิปกษตอกามฉันทมีอสุภะเปนตน    ๓.  เจริญ 
วิปสสนา   คือพิจารณาสังขารใหเห็นวา  ไมเที่ยง   เปนทุกข  เปน 
อนัตตา   จึงจะหลุดพนไปจากบวงแหงมารได. 
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  เห็นสังขารทั้งปวงวาไมเที่ยง    ก็ยอมหนายในทุกข   เห็นวา 
สังขารทั้งปวงอนัตตา   กย็อมหนายในทุกข    จึงเปนทางแหงวิสุทธิ 
ถาเห็นวาไมเที่ยงยอมหนายในความไมเที่ยง   จะเปนทางแหงวิสุทธิ 
ไดหรือไม ?    เหตุไฉนจึงวาอยางนั้น  ?  อันที่จริงบางแหงทานก็สอนให 
พิจารณาเห็นเฉพาะลักษณะอยางเดียวเทาน้ัน   เชนอนัตตลักขณสูตร  
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ทานผูสดับยอมไมบรรลวิุสุทธิโดยนิปปริยายก็มี . 
        ต.  ไมได.   เห็นวาสังขารทั้งปวงนั้นหมายเอาทุกขขันธเมื่อเกิด 
ข้ึน  ต้ังอยู    และเส่ือมส้ินไป    ก็เปนตัวทุกขเทาน้ัน    จึงควรหนายในทุกข 
เปนทุกขอริยสัจ    เปนปรญิเญยยธรรม    เปนทางแหงวิสุทธิ   ถงึเนื้อ 
เรื่องในอนัตตลักขณสูตร    ทานผูสดับก็หนายในทุกขจึงไดบรรลุวิสุทธ.ิ 
                                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  ในอุทเทสปฏิปทาแหงนิพพิทาวา  เมื่อใดเห็นวาสังขารท้ังปวง 
ไมเที่ยง      เม่ือน้ันยอมหนายในทุกข    และแกวาสังขารนั้นไดแก 
ปญจขันธ    แตมิไดระบุวา   ใครเปนผูเห็นวาปญจขันธนั้นดวยปญญา 
ปญจขันธก็คือกายกับใจ   ถาอยางนั้นกายหรือใจเห็นปญจขันธ   หรือ 
ใครเปนผูเห็นปญจขันธ    จึงหนายในทุกข ? 
        ต.  ในอนัตตลักขณสูตรเปนตนวา    พระอริยสาวกผูเห็นปญจขันธ         จึงหนาย
ในปญจขันธ       คือทุกข   ดังคําวา   เอว    ปสฺส   ภิกฺขเว 
สุตวา    อริยสาวโก  รูปสมฺึป     นิพฺพินฺทติ ๑ เปนอาทิ. 
        ถ.  เห็นสังขารทั้งปวงไมเที่ยง  เปนทุกขหรือเปนอนัตตาแลว 
นามีผลหนายในสังขาร   แตไฉนทานจึงวาหนายในทุกข   มิเปนเหมือน 
ปญหายาก    ตอบไมไดแลว    ไพลไปโทษใครตอใครยุงหรือ ? 
        ต.  การเห็นปญหายากตอบไมได    เปนคนละอยางกับการเห็น 
สังสาร   เพราะคําวาสังขารท้ังปวง   ทานหมายเอาเบญจขันธซึ่งเปน 
 
๑.  ภิกษุท้ังหลาย   พระอริยสาวกผูฟงแลว   เห็นอยูอยางนี้    ยอมหนายในรูป.  ส.ป. 
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ตัวทุกข   เห็นสังขารวาไมเที่ยงเปนตัวแลวหนายสังขารหรือหนายตัว  
ทุกข   ก็เทากับเห็นแสงสวางเปนความรอนแลวหนายเปลวไฟ   มีผล 
เทากัน   สวนเห็นปญหายากก็ดี   ตอบไมไดก็ดี   เปนเรื่องของผูเฉลย 
เอง   ผูเฉลยกับคนอ่ืนไมใชเปนคน  ๆ   เดียวกัน    หรือเปนตัวแทนกันได 
เพราะฉะนั้น   จึงเปนคนละอยางกับการเห็นสังขาร. 
                                                                                ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ.  อนจิจัง   ทุกขัง   อนัตตา   กบัอนิจจลักขณะ   ทุกขลกัขณะ 
อนัตตลักขณะ   เปนอันเดียวกันหรือตางกันอยางไร  ?    รวมทัง้หมด 
นั่นเรียกวาอะไร  ? 
        ต.  ตางกัน  ปญจขันธเปนตัว  อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา.   ความ 
แปรปรวนแหงปญจขันธ    เปนอนิจจลักขณะ   ความที่ปยญจชันธถูก 
เบียดเบียนบีบค้ันจากผัสสะตาง ๆ    เปนทุกขลักษณะ    ความที่ปญจขันธ 
ไมเปนไปตามอํานาจ   เปนอนัตตลักขณะ   เรียกไตรลักษณ. 
                                                                                ๒๔๘๐ 
        ถ.  ปญญาเห็นไตรลักษณกับเห็นธรรมดา  เหมือนกันหรือตาง 
กันอยางไร  ?  จงอางหลักประกอบ. 
        ต.  โดยอรรถก็อยางเดียวกัน   เพราไตรลักษณ    ก็คือธรรมดา 
นั่นเอง   แตตางโดยพยัญชนะ   เห็นไตรลักณ     ยอมหนายในทุกข 
ความหนายนั่นเปนทางแหงวิสุทธิ   มี  ๒  บาทพระคาถา   เปนเครื่อง 
อางวา :-     
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        อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข   เอส  มคฺโค    วิสุทฺธิยา ๑ 

เห็นธรรมดาไดธรรมจักษุ   ปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน   มีบาลีเปน 
เครื่องอางวา   วิรช   วีตมล    ธมฺมจกฺขุ    อุทปาทิ   ยงฺกิฺจิ 
สมุทยธมฺม    สพฺพนฺต   นโิรธธมฺม.๒ 

                                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  ความแปรแหงสังขารโดยผานวัยทั้ง  ๓   ในสวนรูปกายก็พอ 
จะเห็นไดแลว     แตในสวนนามกาย    จะพึงเห็นไดดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  ความแปรแหงสังขารในสวนนามกาย    จะพึงเห็นไดดวย 
อาการอยางนี้   คือในเบ้ืองตนแปรมาในฝายเจริญ  พึงเห็นต้ังแตเกิด 
มาจนหนุมสาวเต็มที่    ในระหวางนี้รูปกายเติบข้ึน    นามกายคือจิต 
และเจตสิกวองไวข้ึน    ระยะน้ีจัดเปนประถมวัย    ต้ังแตสังขารหยุด 
เจริญ   แตขยายตัวออก    นามกายหนักแนนเขา    เชนมีสติรูจักเหนี่ยวรั้ง 
ต้ังอยูไมเลินเลอ    ระยะน้ีจัดเปนมัชฌิมวัย    แตนัน้สังขารยอมแปรไป 
ในความเสื่อม  ยอมหลุดโทรมลงไปทุกที  จนปรากฏรูปกายหงอมชํารุด 
นามกายเง่ืองและเงอะเลื่อนเขาทุกที  ระยะน้ีจัดเปนปจฉิมวัย. 
                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  อนจฺิจตา   ความไมเที่ยง    กําหนดรูไดในทางงายและทางที่ 
ละเอียดกวาดวยอยางไร  ?   มีพระบาลีที่อาง  ๒   ทางนี้บางหรือไม ?  จง 
 
๑.  เม่ือนั้นยอมหนายในทุกข   นั่นทางแหงความบริสุทธ์ิ.   ๒.  ธรรมจักษุ  (ดวงตา 

เห็นธรรม)   อันปราศจากธุลี   ไมมีมลทินเกิดข้ึนแลววา   สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึน 
เปนธรรมดา   สิ่งน้ันทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา.  ส.  ป.  
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 บอกบาลีมา. 
        ต.  อนจิิจตา    ความไมเที่ยง   ยอมกําหนดรูไดในทางงายดวย 
ความเกิดข้ึนในเบื้องตน    และความสิ้นไปในเบ้ืองปลาย.    ไดในบาลี 
วา  อนิจิจา    วต   สงฺขารา   อุปฺปาทวยธมฺมิโน     อุปฺปชฺชิตฺวา 
นิรุชฺฌนฺติ๑  ในทางที่ละเอียดกวาน้ัน   ยอมกําหนดรูไดดวยความ 
แปรปรวนระหวางเกิดและดับ  ไดในบาลีวา อจฺเจนฺติ   กาลา 
ตรยนฺติ   รตฺติโย   วโยคุณา   อนุปุพฺพ  ชหนฺติ.๒ 

                                                                        ๑๔/๙/๖๖ 
        ถ.  อนจฺิจตา   ความไมเที่ยงแหงเวทนาท่ีเปนสุขเปนทุกข   ก็พอ 
กําหนดไดวาแปรไปเพราะเหตุอะไร   แตอทุกขมสุขเวทนาท่ีแปรไป 
เปนสุขบาง    เปนทุกขบางนั้น     แปรไปเพราะเหตุอะไร  ? 
        ต.  อทกุขมสุขเวทนา   แปรไปเปนสุขเพราะรูชอบ   แปรไปเปน 
ทุกขเพราะรูไมชอบ. 
                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  คนหรือสัตวที่เรียกกันวา   ตาย  นั้น  กําหนดดวยอะไร  ? 
เพราะเหตุไร   จึงวาอยางนั้น ? 
        ต.  กําหนดดวยความขาดแหงสันตติ.   เพราะไมมีเรื่องสืบตอ 
ใหติดเน่ืองกันไปอีก   คนก็ดี   สัตวก็ดี   ที่ยังมีชีพอยูได   ก็เพราะยังมี 
 
๑.  สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ   มีความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินเปนธรรมดา  เกดิ 

ข้ึนแลวยอมดับไป.   ๒.  กาลยอมลวงไป  ราตรียอมผานไป   ชัน้แหงวัยยอมละ 
ลําดับไป.  ส.  ป.  
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สันตติคือการสืบตอ   เชนลมหายใจเขา   หายใจออกสืบตอกัน   หรือ 
อวัยวะยังเกิดข้ึนสืบกันไป  เชนหนังเกากรอนไป    หนังใหมเกิดข้ึน 
แทน   เชนนีจึ้งปรากฏวาดํารงชีพอยูได   ถาการสืบตอซ่ึงจะมาทํา 
ใหเกี่ยวเนื่องกันไมมี  ก็ตองตาย. 
                                                                                ส. ป.  
        ถ.  ทุกขตา   ความเปนทุกขแหงสังขาร   กําหนดเห็นดวย 
ลักษณะ ๑๐  อยาง  คืออะไรบาง  ? 
        ต.   ทุกขลักษณะ  ๑๐ อยาง  คือ    ๑.  สภาวทุกข  หรือ  ทกุข 
ประจําสังขาร    ๒.   ปกณิณกทุกข   หรือทุกขจร   ๓.   นิพัทธทุกข 
๔.  พยาธิทุกข   หรือทุกขเวทนามีประเภทตาง  ๆ   ๕.  สันตาปทุกข 
๖.  วิปากทุกข   ๗.  สหคตทุกข  ๘.   หรือทุกขรวมยอด. 
                                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  ในนิสเทสแหงทุกขสัจ    แสดงชาติวา  ขนฺธาน   ปาตุภาโว 
ความมีปรากฏแหงขันธทั้งหลาย    ชื่อวาชาติ    ขันธในที่นี้   ก็ไดแก 
ขันธ  ๕   ซึ่งยอลงเปนรูปนั่นเอง    เม่ือเปนเชนนี้    ชาติกับนามรูป 
ยอมเปนอันเดียวกันมิใชหรือ ๆ  เปนอยางไร  ?    จงชี้แจงอางเหตุผล. 
        ต.  มิใชอันเดียวกัน  โดยปจจยาการ    นามรูปกมีวิญญาณเปน 
ปจจัย    ชาติมีภพเปนปจจัย    นามรูปเปนตัวสังขาร   ชาติเปนอาการ 
ของสังขาร   การท่ีแสดงอาการของสังขาร   จําตองยกสังขารข้ึนกลาว  
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ดวย   มิฉะน้ันทราบมิไดวา  เปนอาการแหงอะไร   ในที่นี้  ขนฺธาน 
เปนตัวสังขาร   ปาตุภาโว    เปนชาติ   ซึ่งเปนอาการ.  
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.   ในนิทเทสแหงทุกขสัจ    แสดง   โสกะ   ปริเทวะ   อุปายาส 
วาเกิดแตเหตุคือ   ความฉิบหาย  หรือเพราะทุกขอยางใดอยางหนึ่ง 
มาถึงเขา   โดยใจความก็คือถูกพรากจากอารมณที่พอใจบาง   ถูก 
ประจวบกับอารมณที่ไมพอใจบางนั่นเอง   แตเหตุไรทานจึงจัดอัปปย- 
สัมปโยคทุกข   กับ   ปยวิปปโยคทุกข   ซึ่งมีอาการคลายเหตุแหงทุกข ๓ 
นั้น    วาเปนทุกขอีก  ๒   ประการซ้ําเขามาอีก  ?   จงชี้แจง. 
        ต.  ขอชี้แจงวา  ในนิทเทสแหงทุกขสัจนี้    ทานมุงแสดง 
เจตสิกทุกขซึ่งเปนสวนผล   หาไดมุงแสดงเหตุแหงทุกขไม  เพราะเหตุ 
จักแสดงในสมุทยสัจขางหนา    แมปกิณณกทุกขเหลาน้ัน    จะคลาย 
กันโดยเหตุภายนอกบางก็ตาม  แตก็ยังตางกันโดยอาการท่ีปรากฏ 
กัจจิต    คือที่รุนแรงก็มี    ที่เพลาก็มี  พิจารณาตามอาการจะเห็นวา 
ความอึดอัด    ความข้ึงเคียด   ความเกลียดชัง    เปนอัปปยสัมปโยคทุกข 
ความเปลี่ยวเปลาวาเหวใจ    เปนปยวิปปโยคทุกข   ทั้ง  ๒  ประการ 
เพลากวา  โสกะ   ปริเทวะ    อุปายาส   แมโสกะ    ปริเทวะ   อุปายาส 
ก็เกิดโดยสมฏุฐานอยางเดียวกัน  แตก็ยังตางกันโดยอาการ  เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงเห็นวาเหตุจะคลายกัน   แตอาการของทุกขเหลาน้ันยอม 
ตางกัน   โดยใจความ  อัปปยสัมปโยคกับวิปปโยค    เปนเหตุของ  
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โสกะ  ปริเทวะ   อุปายาสดวย   เปนผลคือทุกขดวย.  
                                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  โสกะ  ปริเทวะ   โทมนัส   อุปายาส   ลวนเปนทุกขทางใจ 
ดวยกันทั้งน้ันมิใชหรือ   แตมีลักษณะตางกันอยางไร  ? 
        ต.  เปนทุกขทางใจดวยกันทั้งน้ัน    แตเมื่อกลาวถึงลักษณะยอม 
ตางกัน   คือ  โสกะ   ความแหงใจ   หมายถึงความท่ีใจหดหูเห่ียวแหง 
ไมชุมชื่นราเริง.  ปริเทวะ   ความร่ําไรรําพัน    หมายถึงความคร่ําครวญ 
อาลัยถึงส่ิงท่ีเปนที่รักใคร    เมื่อแรงกลา  ก็แสดงออกทางกายมีรองไห 
เปนตน   แสดงออกทางวาจา    บนเพอถึง.  โทมนสั  ความเสียใจหมายถึง 
ความท่ีจิตสลด   แตมิใชสลดดวยธรรมสังเวช.  อุปายาสความคับแคน 
หมายถึงความคับแคนในจิต   โดยความไดแกความอึดอัดใจ. 
                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  โสกะ  ปริเทวะ   โทมนัส   อุปายาส   เปนผลเน่ืองมาจากไหน  ? 
        ต.  เม่ือพิจารณาเทียบเคียงดู  โสกะ   ปริเทวะ   อุปายาส   ดูเปน 
ผลสืบมาจากราคะ   ในเมื่อไดไดอารมณอันเปนที่รักสมหวัง   หรือ 
เมื่อไดมาแลวพลัดพรากจากไป   โทมนัส   ดูเปนผลสืบมาจากโทสะ. 
                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  ความอยากท่ีเกิดจากธรรมดาแสรงสรร     เชนอยากขาว 
อยากนํ้าเปนตน   ทานไมไดจัดเปนตัณหา    เพราะไมเขาลักษณะเปน 
โปโนพฺภวิกา๑ นนฺทิราคสหคตา๒หรือ ตตฺรตตฺราภินนฺทินี๓        แต 
 
เปนไปเพื่อภพใหม.  ๒.  ประกอบดวยความกําหนดัดวยอํานาจความเพลิน. ๓.  เพลิด 
เพลินในอารมณนั้น ๆ .  ส.  ป.  
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ถาการหลงถอืวาเปนตัวเราเขาโดยธรรมดาแสรงสรร   เชนถือกนัและ 
กันวา เปนมารดาบิดาบุตรธิดาเปนตน    จะไมจัดเปนพิปลาส ๑ ในของที่ 
ไมใชตนวาเปนตนบางหรือ  จะวากระไร ?  เหตุไฉนจึงเฉลยดั่งน้ัน? 
        ต.  ไมวากระไร     เพราะวาการจัดเชนนั้น    เปนการชอบแลว   
เพราะการหลงถือท่ีจัดเปนพิปลาสในที่นี้   ทานประสงคเอาการถือท่ี 
ยิ่งกวาธรรมดาใหเปน    เชนถือดวยอํานาจทิฏฐิมานะอันแรงกลาคอย 
แสหาแตทุกขภัยใหแกกัน  นําความพินาศมาท้ังแกตัวท้ังแกผูอ่ืน     ไม 
ใชถือโดยธรรมดาแสรงสรรใหถือ    เชนถือวาเปนมารดาบิดาและ 
บุตรธิดาของกันและกัน    เพราะถือเชนนี้มีแตนําใหเกิดประโยชนเกื้อ 
กูลแกกันและกัน     ถือตามสมมติสัจไมทําตนใหวิบัติ    เพราะเหตุนี้ 
ไมจัดเปนพิปลาส.   โดยเหตุนี้    จึงเฉลยอยางนี้. 
                                                                        ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ.  นิพัทธทุกขและพยาธิทุกข  คืออะไร  ?   ทานแสดงไวที่ไหน  ? 
        ต.  นิพัทธทกุข   คือทุกขเนืองนิตยหรือทุกขเปนเจาเรือน   ไดแก 
หนาว   รอน  หิว   ระหาย   ปวดอุจจาระ   ปวดปสสาวะ.    พยาธิทุกข 
หรือทุกขเวทนา   มีประเภทตาง  ๆ  ตามสมุฏฐาน   คืออวัยวะอัน 
เปนเจาการ    ไมทําหนาท่ีใหเปนปกติ   ทุกข  ๒  หมวดนี้แสดงไวใน 
คิริมานนทสูตรตอนอาทีนวสัญญา    โดยความเปนโทษแหงกาย. 
                                                                        ๒๔๗๒ 
 
๑.  ความผิดแผกจากความจริง.   ส. ป.  
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        ถ.  สันตาปทุกข   ทานแกไวในธรรมวิจารณ   ไดใจความชัดวา 
อยางไร  ?   
        ต.  สันตาปทุกข   ทกุขคือความรอนรุม    ไดแกความกระวน 
กระวายใจ   เพราะถูกไฟคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ   เผา.  ในอาทิตตปริยาย- 
สูตรเรียกกิเลส  ๓   นั้นวาเปนไฟ    ไมเรียกปกิณณกทุกขวาเปนไฟ   แต 
คงใชกิริยาวาเผาเหมือนกัน  สันตาปทุกข    เปนทุกขที่เกิดข้ึนเพราะ 
ถูกไฟ   ๓   นั้นเผา    ไมใชทุกขที่เกิดข้ึนเพราะถูกปกิณณกเจตสิกทุกขเผา 
เพระปกิณณกเจตสิกทุกข    ทานจัดคงไววาเปนทุกขอยางเดิม   จะ 
เรียกวาไฟไมได    เพราะเปนผลสืบมาจากกิเลส  ๓   นั้นเกิดแตการถูก 
กิเลสเผา  ดุจความแสบรอนอันเกิดในภายหลัง   เหตุฉะนั้น   ปกิณณก- 
ทุกขกับสันตาปทุกข    ทานจึงจัดไวใหตางหมวดกัน. 
                                                                        ๑๔/๙/๖๖ 
        ถ.  วิปากทุกข   โดยใจความตางจากสันตาปทุกขอยางไร  ? 
และทุกขลักษณะน้ีมีแกสังขารทั่วไปหรือมีเฉพาะสังขาร  ?   บงความ 
ใหชัด.     
        ต.  ตางกันอยางนี้   สันตาปทุกข   เปนทุกขที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 
เพราะถูกกิเลสเผาใหเรารอนกระวนกระวายใจเหมือนถูกไฟลน.  สวน 
วิปากทุกข   เปนทุกขที่เปนผลของกรรมอันเปนสวนอดีตท่ีไดทําไว 
แลว   ทําใหเดือดรอนใจ    ใหไดเสวยกรรมกรณ   ตกทุกข   ตกยาก 
ตกอบาย.  ทกุขลักษณะน้ี   มีเฉพาะแกอุปาทินนกสังขารอยางเดียว 
เพราะอุปาทินนกสังขารมีอายตนะที่จะรับสัมผัส   ใหเกิดเจตสิกทุกขได 
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และเปนผูเสวยทุกขเองดวย   สวนอนปุาทินนกสังขารไมมีเจตสิกธรรม 
ที่จะเสวยทุกขดังกลาวแลว.  
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  ลาภ  ยศ   สรรเสริญ   สุข    เปนอิฏฐารมณมิใชหรือ  ?  ไฉน 
ในโลกธรรมจึงวาเปนทุกขแตละอยาง ๆ      จงอธิบายใหเห็นพอเปน 
ปฏิปทาทางดําเนินนิพพิทา ? 
        ต.  ใช   เพราะสิ่งเหลาน้ันเปนวิปริฌามทุกข     คือไดแกทุกข 
เมื่อแปรเปนอ่ืน    หรือส่ิงเหลาน้ันมีทุกขกํากับอยูดวย    เชนมีลาภ   คือมี 
ทรัพย   ตองเฝาระวังไมเปนอันหลับอันนอนเปนตน     มียศ    ตองเปน 
อยูเติบกวาสามัญ     ตองมีภาระมาก   เวลาไมเปนของตน     ตองพลอย 
ทุกขสุขดวยเขา.     ไดรับสรรเสริญ   เหมือนคนด่ืมเหลาหวานชวนจะ 
เพลินไปวาตนดี,   มีสุขเปนทางปรารถนาย่ิงข้ึน     ยังไมอ่ิมเปนอันไม 
ไดสุขจิรง   เมื่อพิจารณาเห็นวิบุลผลเหลานี้วาเปนทุกขโดยอาการดั่ง 
กลาวแลว    ยอมหนายในส่ิงที่เปนทุกข   ไมเพลดิเพลินหมกมุนในลาภ 
ยศ    สรรเสริญ   สุข   อันยั่วยวนเสนหา   ชื่อวาดําเนินถึงปฏิปทาแหง 
นิพพิทา. 
                                                                                ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  คนพาลเมื่อโลกธรรมฝายอิฏฐารมณครอบงํา   มักจะหลง 
เห็นไปวาเปนสุข    ก็แตวาบัณฑิตทานกลับพิจารณาเห็นไปวาเปนทุกข 
จงอธิบายใหเห็นวาเปนทุกขไดอยางไร  ?   จัดเปนทุกขหมวดไหน 
ในทุกขตา   ?  
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        ต.  อธบิายใหเห็นวาเปนทุกขไดอยางนี้   มีลาภเชนมีทรัพยตอง 
เฝาระวังจนไมเปนอันหลับอันนอนโดยปกติ    ตองเสียชีวิตในการปอง  
กันทรัพยก็ม.ี    มียศ    คือไดรับต้ังเปนใหญกวาคนสามัญเปนชั้น  ๆ 
ตองเปนอยูเติบกวาคนสามัญ   จําตองมีทรัพยมากเปนกําลัง    มักหา 
ไดไมพอใช   ตองมีภาระมาก   เวลาไมเปนของตน    เปนที่เกาะของคน 
อ่ืนนุงนัง   ตองพลอยสุขทุกขดวยเขา.    ไดรับความสรรเสริญเหมือน 
ดื่มเหลาหวาน    ชวนจะเพลินไปวาตนดี    ตองมีสติระวังมิใหเมา  กลาว 
คือเผลอตัว    ดื่มเหลาเสียอีก    ผูดื่มยังอาจยั้งได    สวนสรรเสรญิมา 
จากผูอ่ืนยั่วยวนเสมอ    มสีุขเปนทางใหปรารถนายิ่งข้ึน    จึงยังไมอ่ิม 
เปนอันไมไดสุขจริง   วิบุลผลอยางนี้มีทุกขกํากับอยูดวย   จัดเปน 
สหคตทุกข  ในทุกขตา. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  ทุกขในเวลาเตรียมตัวจะไดในทุกขหมวดไหนบาง  ?   เพราะ 
เหตุไร  ? 
        ต.  ทุกขในเวลาเตรียมตัวไดในหมวดที่  ๘  คืออาหารปริเยฏฐิ- 
ทุกข  และหมวดท่ี  ๙   คือวิวาทมูลกทุกข    เพราะการหาอาหารและ 
การวิวาทตอสูกันตองตระเตรียม    มฉิะน้ัน    ก็จะตองถูกขัดขวางแขงขัน 
ตัดรอน   พายแพและเสียชีวิต. 
                                                                ๑๔/๙/๖๖-๖/๙/๖๙ 
        ถ.  การพิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนอนัตตา   จะพึงกําหนด 
รูดวยอาการเทาไร   ?  คืออะไรบาง  ?  
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        ต.  ดวยอาการ   ๕  อยาง  คือ  ๑.   ดวยไมอยูในอํานาจหรือ  
ฝนความปรารถนา  ๒.   ดวยแยงตออัตตา   ๓.  ดวยความเปนสภาวะ 
หาเจาของมิได   ๔.  ดวยความเปนสภาพศูนย    คือวางหรือหายไป 
๕.  ดวยความเปนสภาวธรรมเปนไปตามเหตุปจจัย.  
                                                                        ๕/๙/๖๘-๗๙ 
        ถ.  สังขาร  เปนอนัตตา   โดยอธบิายวา  ไมมีอํานาจบังคับ 
บัญชา    ตองแลวแตเหตุปจจัย    สวนนิพพานท่ีจัดเปนอนัตตานั้น  โดย 
อธิบายอยางไร  ? 
        ต.  นิพพานท่ีจัดเปนอนัตตา  โดยอธิบายวา  เปลาจากสัตว 
บุคคลไมมีเจาของ   และไมเปนไปในอํานาจของอะไรท้ังหมด    แตไม 
ใชแลวแตเหตุปจจัยอยางสังขาร   เพราะเปนอสังขตธรรม    คือธรรม 
ที่ปจจัยปรุงแตงไมได. 
                                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  ความเห็นผิดที่วาขันธ  ๕  มีตัวตนน้ัน  มีอาการท่ีเกิดในใจ 
อยางไร  ? 
        ต.  อาการของความผิดวาตัวตนน้ัน  คือเห็นวาจะเลือกเอา 
ไดตามปรารถนา   เชนสขุเกิดข้ึน    กข็อวาจงเปนอยางนี้    ถาทุกขเกิด 
ข้ึน   ก็ขอวาอยาเปนเชนน้ี    ในขันธ  ๕   ที่เปนธรรมดาเลือกไมได 
เพราะไมเที่ยงมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา   ตามนัยในอนัตต- 
ลักขณสูตร. 
                                                                        ๕/๙/๖๕  
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        ถ.  ขอวาสังขารเปนอนัตตา    เพราะแยงตรงตออัตตานั้น   โดย  
อธิบายวาอยางไร  ? 
        ต.  อธบิายวา   จะยึดสังขารนั้นวา  นั่นของเรา   นั่นเปนเรา 
นั่นเปนตัวของเรา     ดังน้ีหาไดไม    เพราะวาสังขารตองแปรปรวนเปน 
ธรรมดา     ดัง่แสดงในอนัตตลักขณสูตรวา   สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข 
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา    ควรหรือหนอเพ่ือตามเห็นสิ่งนั้นวา 
นั่นของเรา นั่นเปนเรา    นั่นเปนตัวของเรา  ดั่งนี้   ก็แสดงใหเห็น 
ความแยงกันตอส่ิงท่ีถือวาตัวตนโดยตรง    วาโดยสวนจิตและเจตสิก 
ความคิดความอานก็ดี    ความเสวยเวทนาก็ดี    และอาการอยางอ่ืนอีก 
ก็ดี   เปนกิจหรือหนาท่ีแหงจิตและเจตสิกทั้งน้ัน   มิใชแหงอัตตา. 
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  นอกจากจะวา  เพราะไมเที่ยง    เพราะเปนทุกขแลว   จะพึง 
กําหนดรูสังขารเปนอนัตตาดวยอาการอยางไรบาง   ? 
        ต.  ดวยไมอยูในอํานาจหรือดวยฝนความปรารถนาเปน  ดวย 
แยงตออัตตาบาง    ดวยความเปนสภาวะหาเจาของมิไดบาง   ดวยเปน 
สภาพศูนยบาง   และดวยความเปนสภาวธรรมเปนไปตามปจจัยบาง. 
                                                                              ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ.  อาการเปนเครื่องกําหนดรูอนัตตาขอท่ี  ๔  วา   ดวยความ 
เปนสภาพศูนย    คือวางหรือหายไป    คําวาวางกับคําวาหายไป  ไม 
เปนอันเดียวกันหรือ  ?   เพราะไมมีอะไรจึงใชคําวาวางได   และตอง 
มีอะไรจึงใชคําวาหายไปได   ๒  คําน้ีมีความประสงคเปนอยางไร  ?  
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จงอางบาลีมาดวย.  
        ต. คําท้ัง  ๒  นั้น   มคีวามประสงคดั่งน้ี  สังขารเปนสภาพวาง 
พึงรูอยางนี้   ในกาลใดผูพิจารณากําหนดเห็นสังขารกระจายเปนสวน 
ยอย ๆ  จากฆนะคือกอน   ในกาลน้ียอมเห็นวาง   ถอนเสียไดซึ่ง 
ฆนสัญญา   ความหมายวาเปนกอน   ดั่งแสดงในบาลีวา  :- 
        ยถา  ยถา   นชิฺฌายติ                    โยนิโส    อุปฺปริกฺขติ 
        ริตฺตก   ตุจฺฉก  โหติ                โย   น   ปสฺสติ   โยนิโส. 
        ผูเพงพิจารณาเห็นโดยแยบคายดวยประการใด  ๆ   ยอมปรากฏ 
เปนของเปลาแกผูเห็นโดยแยบคายนั้น  ๆ   โดยประการน้ัน  ๆ. 
        สังขารเปนสภาพหายไปน้ัน   พึงรูดวยความดั่งแสดงในชราสูตร 
วา:- 
        สุปเนน    ยถาป  สงฺคต          ปฏพุิทฺโธ   ปุรโิส  น  ปสฺสติ 
        เอวมฺป   ปยายิต   ชน                เปต   กาลกต   น  ปสฺสติ. 
        คนผูต่ืนข้ึนแลว   ยอมไมเห็นอารมณอันประจวบดวยความฝน 
ฉันใด  ชนผูอยูยอมไมเห็นชนผูอันตนรักลวงไปแลว   ฉันนั้น. 
                                                                        ๑๒/๙/๖๖ 
        ถ.  อนตัตา   ความท่ีธรรมเปนอนัตตา   มีสั่งสอนแตภายใน 
พระพุทธศาสนาเทาน้ันหรือ ๆ  ภายนอกพระพุทธศาสนา   กม็ีศาสดาอ่ืน  
เคยสั่งสอนเหมือนกัน   มีอะไรเปนเครื่องอาง  ? 
        ต.  มีสั่งสอนแตในพระพุทธศาสนาเทานั้น   ภายนอกพระพุทธ-     
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ศาสนาไมมีสั่งสอนเลย   เพราะศาสดาอ่ืน  ๆ  มีสรภังคดาบสเปนตน  
เห็นไดแตอนิจจาลักขณะกับทุกขลักษณะน้ัน   ไมสามารถเห็นอนัตตลัก- 
ขณะได    มอีนัตตลักขณสูตรเปนเครื่องอาง   คือเมื่อพระบรมศาสดา 
แรกตรัสรูเสด็จไปเทศนาโปรดปญจวัคคีย    ทรงยกอนัตตา และอนัตต- 
ลักขณะข้ึนเทศนากอน   ซึ่งเปนธรรมที่ปญจวัคคียไมเคยไดยินไดฟงมา 
แตกอน    ปญจวัคคียจึงไดลงสันนิษฐานวา   พระองคไดตรัสรูแลวจริง 
เพราะเม่ือกอนแตนี้ยังไมเคยทรงแสดง   สวนอนิจจัง  ทุกขัง  ปญจวัคคีย 
เคยไดสดับมาแลว   จึงทรงสั่งสอนทีหลัง   เพราะฉะนั้น    บางแหง 
จึงไดมีคําชมวา    เหมือนพระองคทรงหงายของที่ควํ่าใหคนมีจักษุ 
ไดเห็น. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  ความเกิดและความดับของนามธรรมในขันธ  ๕  อาการเปน 
อยางไร  ? 
        ต.  อาการเปนอยางน้ี   นามธรรมน้ัน  ๆ  ปรากฏข้ึน   เปนเกิด 
นามธรรมน้ัน  ๆ   หายไป   เปนดับ. 
                                                                                ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  ไตรลักษณนั้น   เมื่อปรารภถึงไมคอยจะมีผูคัดคาน  แตหา 
ยากท่ีจะมีผูเห็นไตรลักษณ  เพราะเห็นไตรลักษณตองหนายในทุกข 
ก็อะไรปดบังไวไมใหเห็นไตรลักษณ  ?   อธิบาย. 
        ต.  สันตติ   บังอนิจจตา    อิริยาบถ    บังทุกขตา   ฆนะ   บัง 
อนัตตา  มนสิการถึงความต้ังข้ึนและความเสื่อม   เพิกสันตติไดแลว 
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อนิจจลักษณะก็ปรากฏ   มนสิการถึงความถูกบีบค้ัน   เพิกอิรยิาบถ 
ไดแลว    ทุกขลักษณะก็ปรากฏ   มนสกิารถึงธาตุ  อาจกระจายฆนะ 
ออกไดแลว   อนัตตลักขณะก็ปรากฏ.  
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.   นิพพิทา   คืออะไร  ?  ปฏิปทาเครื่องดําเนินใหถึงพระนิพพาน 
นั้นอยางไร  ? 
        ต.  นิพพิทา   คือความหนายในทุกข.    ปฏิปทาเครื่องดําเนินให 
ถึงพระนิพพานนั้นอยางน้ี  คือพิจารณาเห็นดวยปญญาวา  สงัขารทั้งปวง 
ไมเที่ยง  เปนทุกข    ธรรมท้ังมวลเปนอนัตตา    ยอมเกิดนิพพิทาเบื่อ 
หนายในทุกขักขันธ    ไมเพลิดเพลินยึดมั่นหมกมุนในสังขารอันยั่วยวน 
เสนหา. 
                                                                        ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  บาลแีสดงไตรลักษณ  ๒  ขอขางตนวา   สพฺเพ   สงฺขารา 
อนิจฺจา  ฯ   สพฺเพ   สงฺขารา    ทกฺุขา ฯ   ในขอท่ี  ๓  วา  สพฺเพ 
ธมฺมา    อนตฺตา ฯ   ดูลกัลั่นอยู    ควรจะแสดงวา  สพฺเพ   สงฺขารา 
อนตฺตา  ฯ  มิใชหรือ  ๆ  ทานประสงคอยางไร  ? 
        ต.  เม่ือดูเผิน ๆ  ก็นาจะเปนเชนน้ัน    ถาพิจารณาดูใหละเอียด 
ลงไปแลว    การท่ีทานแสดงไวเชนนั้น   ก็เพราะมีความประสงคตาง 
กันกับ  ๒  ขอขางตน   คําวา   สังขารทั้งหลายท้ังปวงไมเที่ยงเปนทุกข 
ยอมไดในอนิจจลักขณะและทุกขลักษณะกับอนัตตลักขณะท้ัง  ๓   แต 
วิสังขารยอมไดเฉพาะอนัตตลักขณะ  ไมไดในอนิจจลักขณะและ  
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ทุกขลักขณะ   เพ่ือแสดงใหเห็นวา   อนัตตลักขณะยอมเปนไปไดทั้ง  
ในสังขารและวิสังขาร  ถงึแสดงรวมกัน   เรียกวาธรรม   ถาจะแสดง 
วาสังขารเหมือนกันหมด  ก็ไมกินความถึงวิสังขารดวย  ฉะนั้นจึงตอง  
แสดงใหตางกัน. 
                                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  ความเห็นอนัตตาเปนไปดวยอาการอยางไร   จึงจะยังประโยชน 
ใหสําเร็จได  ? 
        ต.  ความเห็นอนัตตาพึงปรารถนาโยนิโสมนสิการกํากับ   จะได 
กําหนดรูสัจจะท้ัง  ๒   คือสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ    กําหนดรูสัจจะ 
ทั้ง  ๒  นี้แลว   จะไดไมเอามาคานกัน   สันนิษฐานวาเปนแตสักวา   อัน 
ละทิฏฐิมานะ   คือความถือผิดและความถือตัวและกิเลสอยางอ่ืน   อัน 
เนื่องมาจากการถือเราถือเขาถือก็ถือพวกไดดวย    ดั่งน้ีจึงจะยัง 
ประโยชนใหสําเร็จได. 
                                                                                ๑๒/๙/๖๖ 
        ถ.  การพิจารณาเห็นสังขารวาเปนอนัตตา   จําเปนอยางไรจึง 
ตองปรารถนาโยนิโสมนสิการ  ? 
        ต.  จําเปนอยางนี้    คือเพ่ือปองกันไมใหตกไปในอํานาจแหง 
นัตถิกทิฏฐิ   และจะไดกําหนดรูสัจจะท้ัง   ๒  คือสมมตสัจจะและ 
ปรมัตถสัจจะ   จะไดไมเอามาคานกัน   ดวยเหตุที่ลึกและต้ืนกวากัน 
เทาน้ัน. 
                                                                                ๑๕/๕/๖๙  
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        ถ.  ไตรลักษณ  คืออะไร   ทานท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาแลว   ก็คง  
รูไดและพูดได    แตผูที่จะพิจารณาเห็นนั้นนอย   นี้เพราะอะไรมาปกปด 
เสียเลาจึงไมเห็น  ? 
        ต.  เพราะมีสิ่งท่ีปดบังอยู   จึงยากที่จะแลเห็นไดโดยงาย  คือ 
๑.  สันตติ   ความสืบตอแตงนางรูป.  ๒.  อิริยาบถ  การผลัดเปลี่ยน 
อิริยาบถ.  ๓.  ฆนสัญญา   ความสําคัญหมายวาเปนกอน   คือรวบถือ 
เอาท้ังหมดวาเรา   วาเขา  ของเรา  ของเขา. 
                                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  สามภีรรยาอยูดวยกันนานไป   คิดเบ่ือหนายกัน   จะจัดเปน 
นิพพิทาไดหรือไม  ?   เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  สามภีรรยาเบ่ือหนายกันดวยความอิดหนาระอาใจ   ไมจัด 
เปนนิพพิทา   เพราะกิริยาที่เบื่อหนายเชนนั้น   เกิดจากความไมชอบพอ 
กันเอง.   ถาพิจารณาเห็นดวยปญญา    เห็นโทษในความเปนเชนนั้น 
แลว   เกิดความหนายในสังขารเหลานั้น   จัดเปนนิพพิทาได   เพราะ 
เกิดข้ึนดวยการพิจารณาเห็นโทษ. 
                                                                                        ส.  ป. 
                                                วิราคะ 
        ถ.  จงแปลคําสําหรับเรียกแทนวิราคะ  มี  มทนิมฺมทโน   เปนตน 
มี  นิพฺพาน   เปนที่สุด  ? 
        ต.  ไวพจนของวิราคะ   คือ  มทนมิฺมทโน    ธรรมยังความเมา  
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ใหสราง  ปปาสวินโย    ความนําเสียซึ่งความระหาย   อาลยสมคฺุฆาโต  
ความถอนข้ึนดวยดีซึ่งอาลัย   วฏฏปจฺเฉโท   ความเขาไปตัดเสียซึ่ง 
วัฏฏะ   ตณฺหกฺขโย   ความส้ินแหงตัณหา   วิราโค   ความส้ินกําหนัด 
นิโรโธ   ความดับ  นิพฺพาน    ธรรมชาติหาเครื่องเสียดแทงมิได. 
                                                                        ๕/๙/๖๗ 
        ถ.  วิราคะเปนยอดแหงธรรมทั้งท่ีเปนสังขตะ   ทั้งท่ีเปนสังขตะ 
ถาอยางนั้นอสังขตะกับวิราคะท้ัง  ๒  นี้   ไหนจะเปนเหตุผลแหงกัน 
และกัน  ? 
        ต.  ถายอมรับรองวา   สอุปาทิเสสนิพพานเปนเหตุแหงอนุ- 
ปาทิเสสนิพพานแลว    วิราคะก็เปนเหตุแหงอสังขตะ  ๆ  เปนผลแหง 
วิราคะ   เพราะวิราคะหมายเอาสอุปาทิเทสสนิพพาน   อสังขตะหมาย 
เอาอนุปาทิเสสนิพพาน. 
                                                                        ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  อาลยสมุคฺฆาโต    ทานวาเปนไวพจนของวิราคะ  โดยอธิบาย 
อยางไร  ? 
        ต.  โดยอธิบายอยางน้ี   คําวาอาลัย   หมายความวาติดพันหรือ 
ความหวงใยในอารมณ   อาลยสุคฆาตะ   การถอนข้ึนดวยดีซึ่ง 
อาลัย   แปลวาส้ินอาลัยในอารมณหมดแลว    ความส้ินอาลัยก็ดี 
สิ้นกําหนัดก็ดี   ในปยารมนั้น    ไดผลเปนพนความเก่ียวของดวย 
ปยารมณเทากัน   เพราะฉะนั้น    ทานจึงจัดเปนไวพจนของวิราคะ  ซึ่ง  
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แปลวาส้ินกําหนัด   ดังน้ี.  
                                                                        ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ.  วฏฏปจิเฉโท    ความเขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ   อันเปนไวพจน 
ของวิราคะ   เปนประเสริฐแหงธรรมทั้งหลาย    วัฏฏะน้ัน   คือกรรม 
กิเลสและวิบาก    ถาจะวากรรมเปนเครื่องตัดวัฏฏะไดหรือไม  ?   จะพึง 
เฉลยใหไดความอยางไร  ? 
        ต.  กรรมเปนเครื่องวัฏฏะไมได   แมครุกรรมฝายกุศล   ทาน 
ก็หมายต้ังแตมหัคคตญาณ  ซึ่งเปนอัปปนาอันไมกําเริบ   ข้ึนไปถึง 
อริยมรรคเบื้องตํ่า   จะถึงอนาคามิมรรคเทาน้ัน. 
                                                                        ๑๘/๘/๗๑ 
        ถ.  ตัณหักขยธรรม   เปนผลสืบเนื่องมาจากไหน   ?  จงอางหลัก 
มาตอบประกอบคําอธิบาย  ? 
        ต.  เปนผลสืบเนื่องมาจากนิพพิทา   คือความหนาย  อางบาลี 
อุเทสอันมาในอนัตตลักขณสูตรวา   นพฺิพินฺท   วิรชฺชติ    เมื่อหนาย 
ยอมส้ินกําหนัด   อธิบายวา    ตัณหักขยธรรม    คือธรรมเปนที่สิ้นไป 
แหงตัณหา   เปนไวพจนคือคําสําหรับเรียกแทนวิราคธรรม    หรือจะวา 
เปนอันเดียวกันตางกันแตพยัญชนะ   เหมือนกันโดยอรรถรส   เพราะ 
พระบาลีมีอยูวา    เม่ือหนายยอมส้ินกําหนัด   คําวาหนายคือนิพพิทา 
เปนเหตุแหงความส้ินกําหนัด   วิราคธรรมก็ตองนับวาเปนผล. 
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  วิราคะอันเปนอาการของปญจขันธ   เชนคําวา  วิราคธมฺมา  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลยธรรม ช้ันเอก - หนาท่ี 31 

กับวิราคะท่ีหมายถึงในอธิการแหงวิราคะน้ัน    ตางกันอยางไร  ?  
        ต.  วิราคะอันเปนอาการของปญจขันธ   เปนขยวิราคะ  วิราคะ 
เพราะสิ้นไป  ไดแกปญจขันธยอยยับไป   วิราคะที่หมายถึงในอธิการ 
แหงวิราคะเปนอัจจันตวิราคะ   วิราคะเพราะลวงพน   ไดแกความ 
สิ้นกําหนัดสิ้นสุด. 
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  วิราคะน้ัน   เปนทั้งอริยมรรคและอริยผล   จงวิจารณวา 
ในที่เชนไรเปนอริยมรรค  ในที่เชนไรเปนอริยผล  ? 
        ต. ในทีใ่ดวิราคะมาในลําดับแหงนิพพิทา  หรือมาตอกับวิมุตติ 
ในที่นั้นวิราคะเปนอริยมรรค   เชนในคําวา   นิพฺพินฺท    วิรชฺชติ ๑ 

วิราคา  วิมุจฺจติ  ฯ   ในทีใ่ดวิราคะมาตามลําพัง  ในท่ีนั้นวิราคะเปน 
อริยผล   เชนในคําวา   วิราโค    เสฏโฐ   ธมฺมาน ๒ เปนตน. 
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  รูป  เสียง  กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ   เปนตัวกามใชไหม  ? 
เพราะเหตุไรจึงเฉลยเชนนั้น ? 
        ต.  รูป  เสียง  กลิ่น   รส  โผฏฐัพพะ   ไมใชเปนตัวกาม    แตเปน 
เพียงวัตถุเครื่องลอของกาม   ดุจเหย่ือที่เกี่ยวเบ็ด  ความกําหนัดหรือ 
ราคะอันอาศัยความดําริตางหากจัดเปนตัวกาม   ถารูป   เสียง   กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ   เปนตัวกามดวยแลว   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ 
ที่ชั่ว   ก็ตองเปนตัวกามดวย    ถาเชนนั้นก็ไมสมกับคําที่เรียกวา  กาม 
 
๑.  เม่ือหนาย   ยอมคลายกําหนัด  เพราะคลายกําหนดั   ยอมหลุดพน.  ๒.  วิราคะ 

ประเสริฐกวาธรรมทั้งหลาย.  ส.  ป. 
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ซึ่งแปลวาความใคร.  รูป   เสียง  กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ   ที่เปนเครื่อง  
ลอใจไดนั้น   ก็ประสงคเฉพาะแตที่นาใครชอบใจเทาน้ัน. 
                                                                                ส.  ป. 
                                                วิมุตติ 
        ถ.  วิมุตติที่เกิดข้ึนมีวิถีสืบเนื่องตอ  ๆ  กันมาจากไหน ? 
        ต.  วิมุตติเกิดสืบเนื่องมาจากวิราคะ   ๆ  มาจากนิพพิทา. 
                                                                                ๕/๙/๖๕         
        ถ.  อาสวะ  ๓   อะไรบาง ?   ถาจะเทียบกับตัณหา   ๓   จะไดบาง 
หรือไม   ถาไมไดก็แลวไป    ถาไดจงเทียบมาใหดู ? สีลัพพตปรามาส 
จะจัดเขาในอาสวะชนิดไหน  ?   เพราะเหตุไรจึงจัดอยางนั้น  ? 
        ต.  อาสวะ   ๓.  คือ   กามาสวะ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ   เทียบกับ 
ตัณหาไดบางอยางนี้  คือ   กามาสวะ   เทียบดวยกามตัณหา    ภวาสวะ 
เทียบดวยภวตัณหา     สวนอวิชชาสวะ    ทานแกวาไดแกตัวอวิชชา 
ที่แปลวา    ความไมรูแจง   จะจัดเขาในลักษณะของวิภาวตัณหาไมได 
สีลัพพตปรามาส   จัดเขาในประเภทอวิชชาสวะ   เพราะสีลัพพตปรามาส 
เปนไปในลักษณะแหงความเขลา.         
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  วิมุตติมีประเภทตางกันอยางไร  ? 
        ต.  เจโตวิมุตติ   ไดแกปฏิปทาของพระอรหันตผูสําเร็จอริย- 
มรรคดวยบําเพ็ญสมถะและวิปสสนามาโดยลําดับ   ปญญาวิมตุติ  ไดแก 
ปฏิปทาแหงพระอรหันตผูสําเร็จดวยเจริญวิปสสนาอยางเดียว.  อีกวิกัปป  
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หน่ึง  ตทังควิมุตติ   เปนกามาพจร   วิกขัมภนวิมุตติ  เปนรูปาพจร 
สมุจเฉทวิมุตติ   ปฏิปสสัทธิวิมุตติ    และนิสสรณวิมุตติ    เปนโลกุตตระ  
วิมุตติ  ๒  ตามพระบาลี   วิมุตติ  ๕  ตามอรรถกถา. 
                                                                                ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  วิมุตติทานแสดงไวในธรรมวิจารณนั้น   เปนหลายอยางหลาย 
นัย   ที่เปนของพระอเสขะก็มี    เปนอริยผลก็มี   ทัง้น้ีคงตองอาศัย 
ไตรสิกขาเปนมรรคปฏิบติัจึงจะไดวิมุตติเปนผล   ก็วิมุตติของพระสาวก 
พวกไหนยอมมีไตรสิกขาบริบูรณ ? 
        ต.  วิมุตติของพระอเสขะ   มีไตรสิกขาบริบูรณ. 
                                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  พระบาลีกับอรรถกถาแสดงวิมุตติตางกันอยางไร  ?  ความ 
แหงวิมุตติตามบาลีมีอธิบายอยางไร  ? 
        ต.  ตางกัน   พระบาลีแสดงวิมุตติ  ๒  อยาง  คือ  เจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ.   สวนอรรถกถาแสดงวิมุตติ  ๕  คือ   ตทังควิมุตติ 
วิกขัมภนวิมุตติ    สมุจเฉทวิมุตติ    ปฏิปสสัทธิวิมุตติ   นิสสรณวิมุตติ. 
เจโตวิมุตติ   ไดแกปฏิปทาแหงพระอรหันต   ผูสําเร็จอริยมรรคดวยบําเพ็ญ 
สมถะและวิปสสนามาโดยลําดับ   ปญญาวิมุตติ   ไดแกปฏิปทาแหงพระ 
อรหันต  ผูสาํเร็จดวยเจริญวิปสสนาอยางเดียว. 
                                                                                ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  วิมุตติมีประเภทตางกันอยางไรบาง  ? 
        ต.  เจโตวิมุตติ    ไดแกปฏิปทาของพระอรหันตผูสําเร็จอริย-  
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มรรค  ดวยบําเพ็ญสมถะและวิปสสนาโดยลําดับ  ปญญาวิมุตติ   ได  
แกปฏิปทาแหงกพระอรหันตผูสําเร็จดวยเจริญวิปสสนาอยางเดียว.  อีก 
วิกัปปหน่ึง  ตทังควิมุตติ    เปนกามาพจร  วิกขัมภนวิมุตติ   เปน 
รูปาพจร   สมุจเฉทวิมุตติ   ปฏิปสสัทธิวิมุตติ   เปนโลกุตตระ   วิมุตติ  ๒ 
ตามบาลี   วิมุตติ  ๕  ตามอรรถกถา. 
                                                                                ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  พูดถึงวิมุตติ   ทาํใหนาฉงนถึงการจัดประเภท   ในอรรถกถา 
ทานจัดสมุจเฉทวิมุตติแลว    ไฉนจึงจัดปฏิปสสัทธิและนิสรณวิมุตติ 
เขาอีก   ไมเปนการซ้ําซากหรือ  มีอธบิายวาอยางไร  ? 
        ต.  การจัดวิมุตติในอรรถกถา  ถานึกถึงการจัดโลกกุตตรธรรม 
ที่จัดเปนอริยมรรคอริยผลและนิพพาน   เปน  ๓   ประเภท   ก็ไมนาฉงน 
อะไร   เพราะโลกุตตรวิมุตติก็ไดแกโลกุตรธรรมน่ันเอง   อีกอยาง 
หน่ึง   ความหลุดพนจากกิเลสโดยอาการยอมมีเปน   ๓   ทาง  การตัด 
กิเลสใหเด็ดขาดก็เปนความหลุดพนไดทางหนึ่ง   อีกทางหนึ่ง   การ 
ออกไปเสียใหพนจากกิเลสไมหลงหมกจมอยู    ก็จัดเปนความหลุดพน 
ไดเหมือนกัน  เมื่อความหลุดพนไดมีเปน  ๓ เชนนี้    ก็ไมนาฉงน  เห็น 
เปนการซ้ําซากไป  เพราะอาการพนเปนไปตาง ๆ  กัน  หรืออีกอยาง 
หน่ึง   เมื่อวาโดยเหตุผล  วิมุตติทั้ง   ๓  ตางเปนเหตุผลของกันและกัน 
สมุจเฉทเปนเหตุของปฏิปสสัทธิ  ๆ  เปนเหตุของนิสสรณะ    เมื่อกลาว 
โดยเหตุแลว   ผลของเหตุนั้นยังเปนเหตุตอไปไดอีก    ก็ควรกลาวเสีย 
ใหสิ้นเชิง    จงถึงผลท่ีสุดซึ่งไมตองกลายเปนเหตุอีก   เพ่ือเปนความ 
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หมดจนเกลี้ยงเกลาของคําพูดที่มีความฉลาดรอบคอบเจืออยูดวย   โดย 
เหตุนี้   เมื่อจัดสมุจเฉทวิมุตติข้ึนแลว   ทานจึงจัดปฏิปสสัทธิและ 
นิสสรณวิมุตติข้ึนอีก   ดวยประการน้ี.           
                                                                                ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ.  วิมุตติในบาลีไมไดนิยมชัดในขณะแหงมรรคหรือผล   เมื่อ 
เปนเชนนี้ก็เปนอันทราบไมไดวา  ไดแกอริยมรรคหรืออริยผล   ขอน้ี 
ในธรรมวิจารณแสดงเง่ือนเคาใหทราบอยางไรบางหรือไม    ถามีจงเขียน 
ใหดูแตใจความ  ? 
        ต.  ในธรรมวิจารณมี   แสดงโดยใจความดังน้ี:-  วิมุตติในบาลี 
จําแนกไวเปน  ๒  โดยชดัเจน    คือ  วิมุตติ  ๑  วิมุตติญาณทัสสนะ  ๑ 
ใน  ๒  ประเภทน้ี    วิมุตติไดในบาลีวา  วิราคา   วิมุจฺจติ    นาจะหมาย 
วิมุตติเปนกิจแหงจิตเปนเบ้ืองตน   วิมุตติญาณทัสสนะ    ไดในบาลี 
วา  วิมุตฺตสฺมึ    วิมุตฺตมีติ   ญาณ    โหติ    นาจะหมายวิมุตติเปนกิจ 
แหงปญญาเบ้ืองปลาย    โดยนัยนี้    วิราคะ    ไมไดกลาวถึงในท่ีใด 
วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ   กลาวถึงพรอมกันในที่นั้น   จะทําความ 
เขาใจวา   วิมุตติ   ไดแกอริยมรรค   วิมุตติญาณทัสสนะ   ไดแกอริยผล 
ถาเฉพาะวิมุตติอยางเดียว  ไดทั้งอริยมรรคท้ังอริยผล    ดูไมผิด. 
                                                                                ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ.  วิมุตติเปนโลกิยธรรมหรือโลกุตตรธรรม    เปนสาสวะหรือ 
อนาสวะ  ?  จงชี้ใหชัด. 
        ต.  ถาเพงถึงวิมุตติที่สืบเนื่องมาจากนิพพิทาและวิราคะแลว  ก ็
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เปนโลกุตตรและอนาสวะอยางเดียว   ถาเพงถึงวิมุตติ   ๕   วิมตุติแม  
เปนโลกิยะกม็ี    แมเปนสาสวะก็มี   ตทังควิมุตติและวิกขัมภนวิมุตติ 
เปนโลกิยะและเปนสาสวะ   วิมุตติอีก   ๔  ที่เหลือ   เปนโลกุตตระและ 
เปนอนาสวะ. 
                                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  อาศัยกฎเกณฑและอรรถาธิบายอยางไร   ทานจึงจัดวิมุตติ 
ไวเปน  ๕  บาง   เปน  ๒  บาง ?  เมื่อเพงผลที่สุด   เหมือนกันหรือตาง 
กันอยางไร ?   วิมุตตินี้   เมื่อเทียบกับวิโมกข   จะพึงไดอยางไร  ? 
        ต.  ขอท่ีวาทานจัดวิมุตติเปน  ๕  อาศัยกฎเกณฑธรรมอยางตํ่า 
อยางสูง   คือโลกิยะและโลกุตตระ    และอาศัยหลักบาลีวา  อกปฺุปา 
เม   วิมุตฺติ   วิมุตติของเราไมกําเริบ   อธิบายวา  วิมุตติเปนกุปปธรรม 
คือรูจักกําเริบก็มี   ตทังควิมุตติและวิกขัมภนวิมุตติ   ๒  นี้เปนโลกิย- 
วิมุตติ. 
        สมุจเฉทวิมุตติ   ปฏปิสสัทธิวิมุตติ   และนิสสรณวิมุตติ   ๓  นี ้
เปนโลกุดร   อีกอยางหนึ่ง    การจัดตทังควิมุตติ   ถือเอาวิมุตติของ 
ผูมิใชพระเสขะ   มิใชพระอเสขะ   คือปุถุชนเปนเกณฑก็มี.  การจัด 
วิกขัมภนวิมุตติ    ถือเอาบรรยายวาเจโตวิมุตติเปนสาสวะเปนเกณฑ 
การจัดสมุจเฉทวิมุตติและปฏิปสสัทธิวิมุตติ   ถือเอาเกณฑวาเปนไปได 
ทั้งอริยมรรคทั้งอริยผล.   การจัดนิสสรณวิมุตติไมมีเกณฑอะไร  นอก 
จากเพ่ิมใหเต็มจํานวนแหงโลกุตตรธรรม  ๓.  การจัดวิมุตติเปน  ๒ 
อาศัยความส้ินอาสวะเปนเกณฑ   อธิบายวา  ที่เรียกวาเจโตวิมุตติ  
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เพราะพนจากราคะ,   เรียกวาปญญาวิมุตติ   เพราะพนจากอวิชชา.  
และอาศัยโลกุตตรธรรมเปนเกณฑประการหนึ่งดวย.   เพงผลท่ีสุด 
วิมุตติ  ๒  กบัวิมุตติ  ๕ ,  ๓, ขอขางปลาย   ทานกลาวเปนอันเดียวกัน 
เพราะเพงการหลุดพนอยางไมกําเริบ.  สวนวิมุตติ  ๕,  ๒  ขอขางตน 
กับวิมุตติ  ๒  ตางกันโดยเปนโลกิยะและโลกุตตระ  เทียบกับวิโมกข 
วิมุตติเปนโลกิยะตางจากวิโมกข   สวนวิมุตติที่เปนโลกุตตระเหมือน 
กันโดยความ   คือพนจากราคะ   โทสะ  โมหะ   ดจุกัน   ตางกันแต 
พยัญชนะเทาน้ัน. 
                                                                                ส.  ป. 
                                             วิสุทธิ 
        ถ.  จงสงเคราะหวิสุทธ  ๗  เขาในไตรสิกขามาดู  ? 
        ต.  สงเคราะหสีลวิสุทธ    เขาในสีลสิกขา,   จิตตวิสุทธิ   เขาใน 
จิตตสิกขา,   อีก  ๕  มีทิฏฐิวิสุทธิเปนตน   มญีาณทัสสนวิสุทธิเปนที่สุด 
เปนปญญาสิกขา. 
                                                                                ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  ความสงสัยอยางไรบาง   เปนปฏิปกษแกกงัขาวิตรณวิสุทธิ  ? 
        ต.  ความสงสัยในปจจัยแหงนามรูปวา   เพราะอะไรเกิดข้ึน 
นามรูปจึงเกิดข้ึน  เพราะอะไรดับ    นามรูปจึงดับ    ทั้งที่เปนมาแลว 
ในอดีต   ทั้งที่กําลังเปนอยูในปจจุบัน   ทั้งจักเปนในอนาคต  เปน 
ปฏิปกษแกวิสุทธินั้น. 
                                                                                ๒๔๗๔  
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        ถ.   นิพพิทาเปนแหงวิสุทธิ  มรรค  ๘  ก็เปนทางแหงวิสุทธิ  
เมื่อเปนเชนน้ี   ผูแรกศึกษาก็ตองนับวายากที่จะกําหนดไดวา   ทาง 
ไหนเปนทางตรง   ทางไหนไมตรง   แตก็คงจะยอมใหเห็นวาแยงกัน 
อยูอยางนั้นหรือ ๆ  จะพึงเทียบกันอยางไรไดบาง  ? 
        ต.   ไมยอมใหเห็นวาแยงกันอยูอยางนั้น  พึงเทียบกันไดอยาง 
นี้   สัมมาวาจา   สัมมากัมมัตะ   สัมมาอาชีวะ    สงเคราะหเขาเปน 
สีลวิสุทธิที่  ๑.  สัมมาวายามะ    สัมมาสติ    สัมมาสมาธิ    สงเคราะห 
เขาเปนจิตตวิสุทธิที่   ๒.   สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  ไดในวิสุทธิ  ๕ 
ในลําดับ. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  ในธรรมวิจารณมีใจความแหงหน่ึงวา  ทางมีองค  ๘  จัด 
เปนพวกสังขตะ   ดวยอธิบายอยางไร  ?   เขาใจชัดพอจะยืนยันได 
จะบริหารวาอยางไร  ? 
        ต.  บรหิารวาทางมีองค  ๘  นั้น   มลีักษณะเกิดข้ึนต้ังอยูดับไป 
เหตุนั้น    ทางน้ันยืนไดชัดเจนวาเปนพวกสังขตธรรม. 
                                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  จงเทียบทางมีองค   ๘  อันจะนําไปถึงทัสสนวิสุทธิกับสุทธิ  ๗ 
        ต.  พึงเทียบทางมีองค   ๘  อันจะนําไปถึงทัสสนวิสุทธิกับวิสุทธิ  ๗ 
อยางนี้   กองศีล   ๓   สงเคราะหเขาในสีลวิสุทธิ.  กองสมาธิ   ๓  เขาใน 
จิตตวิสุทธิไดแกสมาบัติ.    กองปญญา  ๒   เขาในวิสุทธิ   ๕  โดยลําดับ. 
สัมมาสังกัปปะทํากิจพิจารณา  สัมมาทิฏฐิทํากิจสันนิษฐานเปนชั้น  ๆ  
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อยางนี้โดยไตรลักษณ  จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ.  
                                                                        ๑๔/๙/๖๖ 
        ถ.  มรรคมีองค  ๗  กับวิสุทธิ   ๗  ตางสงเคราะหเขากันได 
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะมีหนาที่ทําอะไร  ?  อยางไรทานจึงวา 
ไดในวิสุทธิต้ังแตที่  ๓   ถึงท่ี  ๗ ? 
        ต.  สัมมาสังกัปปะ  มีหนาที่ทํากิจพิจารณา   สัมมาทิฏฐิ   มี 
หนาที่ทํากิจสันนิษฐานเปนชั้น  ๆ  อยางนี้    พิจารณาแลเห็นสังขาร 
โดยไตรลักษณ   จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ    พิจารณาแลเห็นความเปนไป 
แหงสังขารที่เนื่องดวยเหตุ   คือจะเกิดหรือดับก็เพราะเหตุ   จัดเปน 
กังขาวิตรณวิสุทธิ   พิจารณาแลเห็นสังขารดวยอาการอยางนั้น   ดวย 
ใชโยนโิสมนสิการกํากับ     รูจักวานอมจิตอยางไรถูกทาง    อยางไร 
ผิดทาง    จัดเปนมัคคมัคคญาณทัสสนวิสุทธิ    พิจารณาแลเห็นสําเร็จ 
เปนอริยมรรค   จัดเปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ   พิจารณาและ 
เห็นเปนอริยผล    จัดเปนญาณทัสสนวิสุทธิ   ดังน้ี. 
                                                                        ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ. จงเทียบอริยมรรค  ๘   กับวิสทุธิ    ๗  ใหเห็นวาสงเคราะหเขา 
กันได  และทํากิจอยางไร   จึงเปนทางทําไปถึงความหมดจดแหงทัสสนะ ? 
        ต.  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ   สงเคราะหเขา 
เปนสีลวิสุทธิที่  ๑,  สัมมาวายามะ   สมัมาสติ   สัมมาสมาธิ   สงเคราะห 
เขาเปนจิตตวิสุทธิที่  ๒  สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ   ไดในวิสุทธิ  ๕ 
ในลําดับ.  สมัมาสังกัปปะ   ทํากิจพิจารณา   สัมมาทิฏฐิ   ทํากจิสันนิษฐาน 
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เปนชั้น ๆ  อยางนี้   พิจารณาแลเห็นสังขารโดยไตรลักษณ   จัดเปน 
ทิฏฐิวิสุทธิที่  ๓   พิจารณาแลเห็นความเปนไปแหงสังขารเนื่อง  ดวยเหตุ  
จัดเปนกังขาวิตรณวิสุทธิที่  ๔   พิจารณาแลเห็นสังขารดวยอาการอยาง 
นั้น   ดวยใชโยนิโสมนสิการกํากับ   รูจักวานอมจิต    อยางไรถูกทาง 
อยางไรผิดทาง   จัดเปนมัคคมัคคญาณทัสสนวิสุทธิที่  ๖  พิจารณาแล 
เห็นเปนอริยผล   เปนญาณทัสสนวิสุทธิที่ครบ  ๗. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  ในอธิการแหงวิสุทธิ   ทานสงเคราะหสัมมาวาจา  สัมมา 
กัมมันตะ  สมัมาอาชีวะ   เปนสีลวิสุทธิ   ซึ่งโดยมากมักเขาใจกันวา 
เปนชั้นกายและวาจา   อันที่แทองคมรรคทั้ง  ๓  นัน้   เปนกุศลเจตสิก 
หรือมิใช  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  เปนกุศลเจตสิกแท   แตในพวกเจตสิกทานเรียกวา  โสภณ- 
เจตสิก   ลําพังกายและวาจา   แมจะแสดงอาการขางดี   ถาไมมีวิรัติ- 
เจตนาเปนสมุฏฐาน   ก็ยงัเปนสีลวิสุทธิไมได   เพราะฉะน้ัน   สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ   ทานจึงเรียกวา  วิรัตไตร. 
                                                                                ๒๔๗๓ 
        ถ.  วิปสสนาญาณ  ๙  มีเนื้อความอยางไรโดยสังเขป ? 
        ต.  มีเน้ือความอยางนี้  พิจารณาเห็นดวยปญญาวา  สังขารไม 
เที่ยง  เพราะแหงความเกิดและความดับ  นี้อุทยัพพยญาณ  พิจารณา 
เห็นแตความแปรความดับไปในชั่วขณะ   นี้ภังคญาณ  เห็นสังขาร 
วาเปนทุกข   นี้อาทีนวญาณ  เปนสังขารวาเปนอนัตตา  เห็นในขณะ  
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เดียวกัน  ปรากฏโดยเปนของนากลัว    นี้ภยตูปฏฐานญาณ  ความ 
หนายในลําดับ   นี้นิพพิทาญาณ   นิพพิทาน้ันเปนปฏิปทาเครื่องสาวไป 
ถึงความเปนผูจะปลดอุปาทานเสีย   นี้มุญจิตุกามยตาญาณ   พิจารณา 
หาอุบาย   นี้ปฏิสังขาญาณ   ความวางเฉยในสังขาร   นี้อุเปกขาญาณ 
เห็นอนุโลมอริยสัจ   นี้สจัจานุโลมิกญาณ   เปนวิปสสนาญาณ  ๙. 
                                                                         ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  ความเห็นวาสังขารเหลาใดเกิดแลวในอดีต   สังขารเหลาน้ัน 
ดับแลวในอดีต   สังขารเหลาใดเกิดข้ึนในปจจุบัน   สังขารเหลาน้ัน 
ยอมดับในปจจุบัน   สังขารเหลาใดจักเกิดข้ึนในอนาคต   สังขาร 
เหลาน้ันจักดับในอนาคต  ดังน้ี  ถาเปนความเห็นแทที่ผองใส จะเรียกวา 
วิสุทธิอะไร  ? 
        ต.  ความเห็นวาสังขารเหลาใดดับแลวในอดีต  ฯลฯ  จัดดบัใน 
อนาคต  ดั่งนี้   ถาเปนความเห็นผองใสหมดจดแท   เรียกวากังขาวิตรณ- 
วิสุทธิ. 
                                                                        ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  ในสังขารนั่นเอง   การพิจารณาเห็นอยางไร   จัดเปนอุท- 
ยัพพยญาณ   อยางไรจึงจัดเปนภังคญาณ   อยางไรจัดเปนอาทีนวญาณ ? 
การพิจารณาสังขารก็อยางเดียวกัน   ไดชื่อตาง ๆ  กันออกไป  เพราะ 
อะไร  ? 
        ต.  การพิจารณาเห็นดวยปญญาวาสังขารไมเที่ยง   คือเกิดและ 
ดับ  จัดเปนอุทยัพพยญาณ   เพราะเพงความเกิดแลวดับ  การพิจารณา  
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เห็นดวยปญญาวา  สังขารยอมแปรไปในชั่วขณะ   คือยอยยับไป  จัดเปน 
ภังคญาณ   เพราะเพงความยอยยับไปฝายเดียว   การพิจารณาเห็นดวย 
ปญญาวาสังขารอยางเดียวกันก็จริง   แตอาการของสังขารแตกตางกัน 
จึงไดชื่อแตกตางกัน. 
                                                                                 ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  ภยตูปฏฐานญาณ   การเห็นปรากฏโดยความเปนของนากลัว 
เทียบไดกับบาลีบางแหงวาอยางไร  ?  และการเห็นนี้   เนื่องจากเห็น 
อะไรในลําดับ  ? 
        ต.  เทียบไดกับบาลีวา  อุปาทาเน  ภย    ทิสวฺา   เห็นภัยใน 
การยึดถือแลว   การเห็นเชนนี้เนื่องจากเห็นโทษในสังขารวา  เปนทุกข 
ซึ่งเรียกวา  อาทีนวญาณ. 
                                                                                ๒๔๗๓ 
        ถ.  เห็นสังขารเชนนั้นจนหนายในทุกขแลว    ทานวาเปนทาง 
แหงวิสุทธิ   เปนไดอยางไร  ?  จงแสดงใหเห็นชัด. 
        ต.  เปนไปไดในทางวิปสสนาญาณอยางนี้   คือ   การเห็นสังขาร 
เชนนั้นจนถึงหนาย   แปลวาอุทยัพพญญาณไดบังเกิดข้ึนแลว   จนถึง 
นิพพิทาญาณ   เมื่อญาณน้ีเกิด    ความใครจะพนอันเปนตัวมุญจิตุ- 
กามยตาญาณก็เกิด   เพราะหนายแลวก็ตองไมอยากจมอยูในสิ่งท่ีหนาย 
แตนั้นการหาทางพนอันไดแกปฏิสังขาญาณก็ตองมี   เพราะใครจะพน 
ก็ตองหาทางพนเปนธรรมดา   ทางที่จะพนก็คือเพงดูความเกิดดับของ 
สังขารดวยอาการท่ีรูเทา   คือรูจักสัญชาติวาเกิดแลวก็ตองดับไมไดยินดี  
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ยินราย  นี้คือสังขารุเปกขาญาณ   อันนับวาญาณท่ีสุดของวิปสสนาญาณ  
เพราะสมควรจะกําหนดรูอริยสัจไดแลว   ดวยเรื่องของสังขารนอกจาก 
ความเกิดดับ   ก็ไมมีอะไรใหรูวิเศษตอไปอีก   มีอีกอยางเดียวก็คือความ 
เกิดดับนั้นเปนตัวทุกขเทานั้น    เพราะฉะนั้น   เมื่อนิพพิทาญาณดําเนิน 
มาถึงญาณน้ีแลว   แตนั้นก็ถึงความเปนสัจจานุโลมญาณทีเดียว   ตอจาก 
นั้นก็เปนวาระแหงอริยมรรคอริยผลโดยลําดับกัน   ความเห็นสังขาร 
จนถึงหนายในทุกขเปนทางวิสุทธิ    ดัง่น้ีแล. 
                                                                                ๑๖/๙/๗๐ 
                                                สันติ 
        ถ.  พระพุทธภาษิตสอนวา  สนฺติมคฺคเมว    พฺรูหฺย  จงพอกพูน 
ทางแหงสันติ   ดังน้ี   อะไรชื่อวาทาง  ?   พูนกันอยางไร  ?   ไฉนจึงตรัส 
สอนอยางนั้น  ? 
        ต.  ทวารท้ัง  ๓  คือ  กายทวาร   วจีทวาร   มโนทวาร  ชื่อวา 
ทาง.   พูดกนัอยางนี้    การทํา   การพูด    การคิด   อยางใดเปนไปเพ่ือ 
สันติ   เชนเวนจากเบียดเบียนกัน    ชกันําเพ่ือการสามัคคี    เวนจากการ 
วิวาทและผรุสวาจา   กลาวถอยคําอันสุภาพ     นึกในทางเมตตากรุณา 
พึงทําพึงพูดกอยางนั้น    ตลอดถึงหัดจิตใหเปนไปตาม   ปรมัตถปฏิปทาท่ี 
หมายกลาวในบาลีนั้น    ที่ตรัสสอนอยางนี้  เพราะสุขอ่ืนยิ่งกวาสันติ 
ยอมไมมี. 
                                                                                        ส.  ป. 
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        ถ.  คําวา  นตฺถิ   สนติฺ  ปร  สุข   สุขอ่ืนจากความสงบไมมี  
นี่แปลวาปฏิเสธสุขอ่ืนทั้งหมด   ความสบายใจในกามหรือเจือดวยกาม 
ที่เรียกวา  กามสุข   ก็ด ี   การไดลาภยศสรรเสริญหรือไดความชนะใน 
การแขงขันตอสูก็ดี   โลกยังรับรองวาเปนสุขแตละอยาง  ๆ  เมื่อสันติ 
ปฏิเสธเชนนั้น   ก็ตองปฏิเสธสุขเหลานี้ดวย    ขอน้ีนารับรองหรือคัด 
คาน   ดวยมีเหตุผลอยางไร  ?  ขอความเห็น. 
        ต.  ขอน้ี   ถาเพงสุขที่เจือทุกข   คือไมมีสุขอยางแลกไดแลก 
เสีย   ซึ่งนับวาสุขแลว   ก็นารับรองมากกวาคัดคาน    เพราะสุขอยางอ่ืน 
เปนสุขชนิดแลกไดแลกเสียทั้งนั้น    เชนกามสุข   ก็เปนที่มีความรอนรุม 
แหงกิเลส   สุขในการไดลาภยศสรรเสริญ  ก็มีทุกขกํากับ  เชนมีลาภก็ตอง 
มีการเฝาระวัง   ถึงบางทีตองเสียชีวิตเพราะการน้ัน    มียศ   ตองเปนอยู 
เติบ   มีเวลาไมเปนของตน    เปนที่เกาะเกี่ยวของผูอ่ืนนุงนัง   ไดสรร- 
เสริญ   ก็ทําใหเพลิดเพลินเหมือนด่ืมเหลาหวาน   ระวังแตจะลืมตัวชวน 
ใหดื่มอีก  สขุในความชนะการแขงขันหรือตอสูก็เปนสุขที่เกี่ยวพันดวย 
เวร  เหลาน้ีเปนตน    เปนสุขเทียม    ไมใชสุขแท    พูดอยางไมเกรงใจ 
ก็ตองวาทุกขนั่นเอง   เพราะของแทจะกลายเปนของเทียมไมได   ถากลาย 
ได  ก็ตองเปนของไมแท   สันติสุขเปนสุขแท   เพราะฉะนั้น   จึงปฏิเสธ 
สุขอ่ืน ๆ  ทั้งหมด. 
                                                                                ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ.  สันติ   แปลวากระไร  ?   สันติอยางไหน   จัดเปนภายใน  ? 
อยางไหน   จัดเปนภายนอก  ?  เพราะเหตุไร   จึงทรงสอนใหพอกพูน  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลยธรรม ช้ันเอก - หนาท่ี 45 

ทางแหงสันติ  ?  
        ต.  สันติ  แปลวาความสงบ.  สงบกายสงบวาจา   จัดเปนสันติภาย 
นอก.  สงบใจ  จัดเปนสันติภายใน.   สันติที่จะเกิดข้ึน  ก็เพราะอาศัยดําเนิน 
ตามปฏิปทาแหงสันติ   เมื่อสันติเกิดข้ึนแลว    ยอมไดรับความสุขอยางยิ่ง 
ไมมีสุขอ่ืนยิ่งกวา   เพราะเหตุนี้  ทานจึงสอนใหพอกพูนทางแหงสันติ. 
                                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  สันติ   ไดแกอะไร  ?  มีปฏิปทาท่ีจะดําเนินอยางไร  ? 
        ต.  สันติ   ไดแกความสงบ.  มีปฏิปทาท่ีจะดําเนินคือ   สงบกาย 
วาจา  ใจ   จากโทษภัยเวร   ละโลกามิส   คือปญจพิธกามคุณ   ๕  เสีย 
มีสันติเปนวิหารธรรม. 
                                                                                        ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  กามกับกามคุณตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  ?  กามน้ันเกิด 
จากอะไร  ?  จงตอบใหมีหลัก. 
        ต.  ตางกัน.  กามหมายถึงความใครความพอใจดวยอํานาจราคะ 
สวนกามคุณหมายเอาคุณที่นาใคร  โดยตรง   ไดแก   รูป  เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพะ   ที่นาใครนาชอบใจ   อันเปนเครื่องลอใจใหติดกาม   เมื่อ 
เกิดก็เกิดจากความดําริ   ดัง่พระบาลีมีอยูวา  สงฺกปฺปา   กาม  ชายสิ 
แนะเจากาม   เจายอมเกิดจากความดํารินี่เอง. 
                                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  สันติเปนโลกิยะหรือโลกุตตระ  ?  ตางจากวิสุทธิอยางไร  ? 
        ต.  สันติเปนไดทั้งโลกิยะและโลกุตตระ   อยางเดียวกับวิสุทธิที่เปน  
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โลกิยะ   ไดในบาลี   น  หิ  รุณฺเณน  โสเกน  สนฺตึ    ปปฺโปติ   เจตโส  
บุคคลยอมถึงความสงบแหงจิตดวยรองไหดวยเศราโศกหามิได   ที่เปน 
โลกุตตระ   ไดในบาลีวา  โลกามึส   ปชเห   สนฺติเปกฺโข   ผูเพงสันติ 
พึงละโลกามิสเสีย. 
                                                                                ๒๘/๘/๗๑ 
                                                นิพพาน 
        ถ.  ปฏปิทาแหงนิพพานนั้น  อยางไร  ? 
        ต.  ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   แสดงมัชฌิมาปฏิปทา   ไมจัดสวน 
สุดโตง  ๒  คือกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค    ทําจักษุทํา 
ญาณ   เปนไปเพ่ือความเขาไปสงบ   เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความรูเอง 
เพ่ือนิพพาน   ผูชําระทางไปนิพพานถึงถางองคผิดตรงกันขาม   เปนดุจ 
หนามหรือตอซึ่งกีดทําใหชักชา   พึงหัดไตรทวารตามมรรคา มีองค  ๘ 
กวาจะครบเปนธรรมสามัคคี. 
                                                                                ๕/๙/๖๕ 
        ถ.   นิพพานมีกี่อยาง  ?   ตางกันอยางไร ? 
        ต.  ม ี ๒  อยาง  คือ  สอุปาทิเสสนิพพาน  ๑  อนุปาทิเสสนิพพาน  ๑. 
สอุปาทิเสสนิพพาน  หมายเอาอาการดับกิเลส   แตขันธยังทรงอยู  อน-ุ 
ปาทิเสสนิพพาน    หมายเอาการดับขันธของทานผูปราศจากกิเลส. ๑ 

                                                                                ๒๔๗๗ 
 
๑.  นิพพาน  ๒  นี้  ในท่ีมาบางแหงทานอธิบายวา  พระอริยบุคคลต้ังแตช้ันโสดามรรค 

ข้ันไป   ผูยังทรงชีพอยูชือ่วาผูเขาถึงสอุปทาทิเสสนิพพาน    พระอริยบุคคลผูตัดกิเลสได 
สิ้นเชิง   ไดชื่อวาผูเขาถึงอนุปาทิเสสนิพพาน   โดยนัยนิพพานท้ัง  ๓  นี้หมายเอาดับ 
กิเลสโดยตรง   ไมไดหมายถึงดับขันธ.  ส.ป. 
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        ถ. เพราะเหตุไร   การดับกิเลสก็ด ี การดับขันธก็ดี   จึงชื่อวา 
นิพพานแตละอยาง ๆ  และนิพพานท้ัง  ๒  อยางนั้น   เมื่อมุงโดยธรรมา- 
ธิษฐาน  มีอธิบายอยางไร ? 
        ต.  การดับกิเลสไดชือ่วานิพพานนั้น   เพราะหมดพืชพันธุ อันจะ  
ผูกรัดใหเกิดในภพตอไป   การเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ   ทานจับ 
ตนเคาไดจากกิเลส    เพราะกเิลสเปนเหตุใหทํากรรม  ๆ  ยอมนําใหได 
รับผลคือวิบาก  ๆ   คือความท่ีไดรับผลน่ันแหละชักจูงใหไปเกิดในภพ 
พระอริยเจาทั้งหลายทานถอนมูลกิเลสไดสิ้นเชิง    ดวยอํานาจพระอรหัตต- 
มรรค  ไดบรรลุพระอรหัตตผลแลวก็ไมมีเครื่องเกาะเกี่ยวผูกรัด  ทานละ 
ภพเสียได   มิใชผูที่เจริญข้ึนในภพตอไป     ดังหมูไมอาศัยรากจึงเปนอยู 
และเจริญข้ึน    เมื่อถูกถอนมูลรากขาดแลว   ก็ยอมยอยยับไปไมมี 
ทางเจริญไดอีก  เหตุนี้   การดับกิเลสจึงชื่อวานิพพาน.  พระอรหันต 
ผูไดสอุปาทิเสสนิพพานแลว    ก็ยังไมพนออกไป    จัดวายังเกาะเกี่ยว 
ผูกพันอยูกับภพ   เพราะยังทรงชีพอยู    ตองตกอยูในคติธรรมดาของ 
สังขาร  เมื่อใดเบญจขันธทําลายลง   คือส้ินชีพแลว   จัดวาดับสิ้นเชิงแลว 
เพราไมมีอะไรจะหนวงเหน่ียวรัดดึงและไมถึงคติแหงสังขารอีก  เหตุ 
นี้  การดับขันธจึงชื่อวานิพพาน.  โดยธรรมาธิษฐานมีอธิบายอยางน้ี. 
ความส้ินอาสวะ  แตจริมกจิตยังทรงอยูกลาวคือสําเร็จพระอรหัตเปน 
สอุปาทิเสสนิพพาน  ๆ  ไดแกพระอรหัตตผล.   ครั้นจริมกจิตดับแลว 
เปนอนุปาทิเสสนิพพาน  ๆ  ไดแกนิพพานธาตุ   เรียกวาอมตธรรม, 
อสังขตธรรม. 
                                                                                        ส.  ป. 
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        ถ.  จงถอดใจความในนิพพาน  ๒  อยางมาแสดง   ตามท่ีสมเด็จ  
พระมหาสมณเจาผุทรงรจนาธรรมวิจารณทรงไว ? 
        ต.  ความสิ้นอาสวะ   แตจริมกจิตยังทรงอยู   กลาวคือสําเร็จ 
พระอรหัต   เปนสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ครั้นจรมิกจิตดังแลวเปน 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   สมเด็จพระมหาสมณเจาทรงไวอยางน้ี. 
                                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  สอุปาทิเสสนิพพานะกับอนุปาทิเสสนิพพาน   ทานประสงค 
ความตางกันอยางไร  ?  พระอริยบุคคลชั้นไหน  ไดชื่อวาผูเขาถึงพระ 
นิพพานท้ัง   ๒  นั้น  ? 
        ต.  ทานประสงคความตางกัน   โดยมากท่ีแกกันมาวา  สอุปาทิ- 
เสสนิพพาน   ไดแกการดับกิเลส   แตยังมีเบญจขันธเหลือ.   อนุปาทิเสส- 
นิพพาน   ไดการดับกิเลสพรอมท้ังเบญจขันธ.   พระอริยเจาผูละ 
กิเลสไดโดยสิ้นเชิง    ดวยพระอรหัตตมรรค   ไดบรรลุพระอรหัตตผล 
เปนพระอรหันต   ยังทรงชีพอยูชื่อวาบรรลุอุปาทิเสสนิพพาน.    พระ 
อริยเจาผูละกิเลสไดโดยสิ้นเชิงเชนนั้น    ครั้นสิ้นชีพแลว    ชือ่วาได 
บรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน.    แตในบางแหงทานแก    โดยความหมายถึง 
พระอริยบุคคลผูทรงชีพอยูนั่นเอง   ถาดับกิเลสไดเปนบางสวน   เชน 
พระโสดาปตติมรรคข้ึนไป    ชื่อวาผูเขาถึงสอุปาทิเสสนิพพาน   ถา 
ดับกิเลสไดโดยสินเชิง    เชนพระอรหันตขีณาสพ   ชื่อวาผูเขาถึง 
อนุปาทิเสสนิพพาน. 
                                                                                        ส.  ป. 
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        ถ.  จะปฏิบัติอยางไรจึงจะใหใกลพระนิพพาน  ? 
        ต.  พึงปฏิบัติตามพระพุทธภาษิตบทหน่ึงวา   ภิกษุผูยินดใีนไม 
ประมาทแลว   หรือเห็นภัยในประมาทโดยปกติ   ยอมเปนผูไมพอเพ่ือ 
เสื่อมรอบ   ยอมปฏิบัติใกลนิพพานเทียว  ดังนี้   โดยเนื้อความก็คือ 
ไมประมาท   แลเห็นภัยในประมาท. 
                                                                                ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  ปฏบิัติอยางไร   จึงจะถึงนิพพานและรูทางแหงตน  ? 
        ต.  ปฏบิัติตามพระบาลี   อันมีวา  :- 
                สฺิจ  ภิกฺขุ   อิม   นาว           สิตฺตา  เต   ลหุเมสฺสติ 
                เฉตฺวา  ราคฺจ   โทสฺจ            ตโต   นิพฺพานเมหิสิ 
        ภิกษุ   เธอจงวิดเรือนี้    เรืออันเธอวิดแลวจักพลันถึง   เธอตัด 
ราคะ  โทสะ  โมหะ   แลว   แตนั้นจักถึงนิพพาน.   และจัดพึงรูนิพพาน 
แหงตนได   ดวยปฏิบัติตามพระบาลี  วา :- 
                สติ  กายคตา   อุปฏฐิตา          ฉสุ   ผสฺสายตเนสุ  สวุโต 
                สตต   ภิกฺขุ   สมาหิโต                  ชฺญา   นิพฺพานมตฺตโน 
        ภิกษุผูเขาไปต้ังกายคตาสติแลว   สังวรในบอเกิดแหงผัสสะ  ๖ 
แลว   มีจิตต้ังมั่นติดกอแลว    พึงรูนพิพานแหงตน. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ.  บทแหงนิพพานวา   สพฺพูปธิฏฏินิสฺสคฺโค    เปนที่สละคือ 
อุปธิทั้งปวงน้ัน    หมายเอาอุปธิอะไรบาง   วาเปนอุปธิทั้งปวง  เพ่ือไม 
ตองพูดรวบยอดวาปญจขันธ  ?              
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        ต.  หมายเอา  ขันธ   กิเลส   อภิสังขาร   กามคุณ    วาเปนอุปธิ  
ทั้งปวง   อีกนัยหน่ึง  ตัณหา  ทิฏฐิ  กิเลส   กรรม   ทุจริต   อาหาร 
ปฏิฆะ   อุปาทินนธาตุ  ๔   อายตนะภายใน   ๖   วิญญาณกาย  ๖   รวม 
เปน  ๑๐  นี้กเ็รียกวาอุปธิ. 
                                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  สัพพูปธิปปฏินิสสัคโค   ธรรมเปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง   ที ่
กลาวหมายในนิทเทสแหงวิราคสัญญา   อุปธิในคําน้ันไดแกอะไร ? 
ถายอใหเปน  ๓   จะยออยางไร  ? 
        ต.  ไดแก  ตัณหา  ทฏิฐิ   กิเลส   กรรม  ทุจริต  อาหาร   ปฏิฆะ 
อุปาทินนธาตุ  ๔  อายตนะ   ๖  วิญญาณ  ๖.  ตัณหา   ทิฏฐิ  กิเลส  ปฏิฆะ 
เปนสวนกิเลส   เพราะเปนเหตุเศราหมองอยูภายในดวยกัน   รวมเรียก 
วากิเลสูปธิ  ๑   กรรม   ทจุริต    อาหาร    เปนสวนอภิสังขาร  เพราะ 
เปนสภาพปรุงแหงสังขารเหมือนกัน  รวมเรียกวาอภิสังขารูปธิ   ๑ 
อุปาทินนธาตุ  อายตนะ   วิญญาณ   เปนสวนขันธ   เพราะเปนวิบาก 
ดวยกัน   รวมเรียกวาขันธูปธิ  ๑. 
                                                                                ๒๔๘๐ 
        ถ.  อุปาทิ   อันเปนเกณฑจําแนกนิพพาน   โดยสัตตันตนัยและ 
อภิธัมมนัย   ไดแกอะไร  ?   ลงกันหรือแยงกัน   เพราะเหตุไรหรือไม  ? 
        ต.  โดยสุตตันตนัยไดแกมโน   โดยอภิธัมมนัย   ไดแกจิต.  ความลง 
กัน  เพราะธรรมชาตินี้เปนผูคิด   เปนปจจัยแหงกายวิญญัติและวจีวิญญัติ. 
                                                                                ๑๖/๙/๗๐  
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        ถ.  มีคําสรรเสริญอาการนิพพานแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา  วา  
                ปชฺโชตสฺเสว   นิพฺพาน   วิโมกฺโข    เจตโส   อหุ 
ความพนแหงจิตไดมีแลว   เหมือนความดับแหงดวงประทีป  ดังนี้ 
ใหเขาใจวา   พระพุทธเจายังคงมีอยูหรือไม   ?  อธิบาย. 
        ต.  ใหเขาใจวาพระพุทธเจายังคงมีอยู   อธิบาย   ไฟโดยปกติ 
ไมปรากฏ  แตเปนธาตุมีอยู    เมื่อไดอาศัยเชื้อถูกสวน   ก็ปรากฏเปน 
ดวง   เมื่อส้ินเชื้อก็ดับ  แตเปนธาตุไฟมีอยู. 
                                                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  นิพพิทา   วิราคะ   วิมุตติ    วิสุทธิ    สันติ  นิพพาน  เปนปจจัย 
สงถึงกันอยางไร  ?   จงแสดงโดยยอ  ๆ. 
        ต.  สงถงึกันอยางนี้    ความหนายในทุกขักขันธ   ดวยปญญา 
เปนปจจัยใหสิ้นกําหนด    ดั่งบาลีวา   นิพฺพินฺท   วิรชฺชติ    เมื่อหนาย 
ยอมส้ินกําหนัด.    ความส้ินกําหนัดเปนปจจัยใหหลุดพนดวยไมถือม่ัน 
ดั่งบาลีวา  วิราคา    วิมุจฺจติ   เพราะสิ้นกําหนัด   ยอมหลุดพน    เมื่อหลุด 
พนจากอาสวะทั้งปวง   ยอมหมดจด   ยอมสงบ   ยอมดับ    คือเย็น. 
                                                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  ผูบําเพ็ญบารมีเพ่ือสันติหรือนิพพาน   ก็ตองอาศัยปจจัย  ๔ 
ที่ไมพนไปจากโลกามิส    แตปฏิปทาแหงสันติ   ผูเพงสันติพึงละ 
อามิสในโลกเสีย  ดั่งนี้  จะไดกําลังท่ีไหนมาบําเพ็ญบารมี   ขอน้ีจะแก     
อยางไร  ?  ขอฟง. 
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        ต.  แมวาคําท่ีวา  ผูเพงสันติพึงละโลกามิสเสียนั้น   ไมใชหมาย  
ความวาไมใหบริโภคปจจัย  ๔  แตหมายความวา   ใหยอมสละปจจัย 
หรือโลกามสินั้น   เพ่ือแลกเอาคุณธรรมคือสันติ   โดยบริจาคเก้ือกูล 
การศึกษา  สมัมาปฏิบัติ   รูจักบริโภคใชสอยบําบัดความไมสงบ 
บํารุงความสงบ  ตามอํานาจแหงเหตุ  ไมตระหน่ี   ไมอาลัย  ไม 
ใฝฝน  มัวเมาหมกมุนในลาภยศสรรเสริญ   ซึ่งเปนโลกามิส   อันจะ 
ทําใหจิตฟุงซาน   ยินดีเมื่อได   ยินรายเมื่อเสีย    ถึงหากจะตองถือ 
ไว   ก็มีความคิดสละอยูในใจ   เหมือนผูที่จําอาศัยซากศพตางแพขาม 
ฟาก   มิไดมจิีตผูกพัน   พอถึงฝงก็สละทิ้ง    ดั่งน้ี   ก็จะมีกําลังปฏิบัติ 
ไปถึงสันติได   ผูไมสละ   ยอมไมมีหวังจะประสพสันติ. 
                                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  อนปุุพพปฏิปทา   จะดําเนินไปโดยลําดับ  นับแตไหนถึงไหน 
ดุจข้ึนสูปราสาทโดยบันไดทีละค่ัน ๆ ?  จงบรรยาย. 
        ต.  นับแตประโยชนทางคดีโลกทางคดีธรรม  ข้ึนไปถึงไตรสิกขา 
อันเปนสวนนิเพธภาคิยะ   คือเปนไปในสวนแหงอันแทงตลอดดวย 
ปญญา   อีกนัยหน่ึง   ปฏิบัติใหทานรักษาศีลเพ่ือละกิเลสอยางกลาง 
อบรมปญญารูเทาสังขาร   เพ่ือละกิเลสอยางละเอียด  ปฏิบัติเชนนี้ 
จึงประดุจข้ึนปราสาทบันไดทีละค่ัน ๆ  ดวยประการฉะน้ี. 
                                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  มีพระพุทธภาษิตวา  นิพฺพาน  ปรม  สุข   พระนิพพาน 
เปนสุขอยางยิ่งน้ัน   หมายเอานิพพานอยางไหน  ? เพราะเหตุไร  ?  เมื่อ  
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จะสงเคราะหเขาในขันธ  ๕  จะควรสงเคราะหเขาในขันธอะไร  ?  
        ต.  หมายเอาสอุปาทิเสสนิพพาน,   เพราะความสุขนั้นเปนสวน 
เจตสิก.  ถาจะสงเคราะหเขาในขันธ  ๕  ควรสงเคราะหเขาในเวทนา- 
ขันธ. 
                                                                                        ส.  ป. 
                                        สังสารวัฏ 
        ถ.  จิตเศราหมองเพราะอะไร  ทุคติจึงเปนอันตองหวัง  ?  ทุคติ 
และสุคตินั้นไดแกอะไร  ? 
        ต.  จิตเศราหมองเพราะอุปกเิลส.  วาโดยมากทุคติ   ไดแกอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นิรยะ.  สคุติ   ไดแกเทวะ ๑  มนุษย  ๑ ในสูตรโดย 
มากเรียกวา  สุคติ  ๑  โลกสวรรค  ๑. 
                                                                                        ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  จิตฺเจ  สงฺกิลิฏเฐ  ทุคฺคติ   ปาฏิกงฺขา  เม่ือจิตเศราหมอง 
จําหวังทุคติ  จิตฺเต   อสงฺกิลิฏเฐ   สุคติ   ปาฏิกงฺขา   เมื่อจิตไม 
เศราหมอง   จําหวังสุคติ   โดยพระบาลีนี้  มีอะไรเปนผูวังสุคติหรือ 
ทุคติหรือไม  ?  เพราะอะไร  ? 
        ต.  มีปฏิสนธิจิตเปนผูหวังสุคติหรือทุคติ.   เพราะพระบาลีนี้เปน 
อันรับรองวา   มีจุติจิต ๆ  นั้นแล   ยอมถือปฏิสนธิในสุคติหรือทุคติ 
เนื่องดวยความเศราหมองหรือความไมเศราหมองแหงจิตน้ัน. 
                                                                                        ๒๔๗๒  
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        ถ.  ไตรวัฏมีอาการวนเวียนอยางไร  ?  
        ต.  ไตรวัฏมีอาการวนเวียนอยางน้ี  ดวยอํานาจกิเลส  กรรม 
และวิบาก  สตัวผูมีกิเลสทําการอยางใด   การอยางนั้นจัดเปนกรรม  ๆ         
นั้นยอมอํานวยความเกิดในภพหนาเปนวิบาก   ไดเสวยวิบากเขากิเลส 
เกิดข้ันอีก   ทํากรรมลงวิบากเกิดข้ึนใหมเวียนกันไป.  แมเฉพาะใน 
ภพเดียว  ก็เวียนอยูเหมือนกัน  คือกิเลสยอมเปนปจจัยใหทํากรรม ๆ  
ยอมอํานวยวิบาก   เสวยวิบากเขากิเลสยอมเกิดอีก  ดังน้ี. 
                                                                                ๕/๙/๖๕ 
        ถ.  สังสารวัฏกับสุคติและทุคติ   เนื่องถึงกันอยางไร  ? 
        ต.  เน่ืองถึงกันอยางนี้   สังสารวัฏความเวียนเกิดเวียนตาย 
ไดแกจุติปฏิสนธิ   สุคติและทุคติเปนภูมิที่จุติปฏิสนธิขางดีและขาง 
ทราม   เมื่อรบัรองสังสารวัฏก็จําตองรับรองสุคติหรือทุคติดวย  เพราะ 
ถาไมมีสุคติและทุคติ   สงัสารวัฏก็ไมปรากฏ   ถาไมมีสังสารวัฏ  สุคติ 
และทุคติก็ไมปรากฏ  โดยใจความ  สังสารวัฏเปนอาการ   สุคติและ 
ทุคติเปนภูมิที่ปรากฏแหงอาการ. 
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  สัทธิพราหมณยอมถือกันวา   ทําบาปแลวอาจลอยเสียได 
ดวยทําวิธีเมื่ออาบนํ้า   ลทัธิคริสตังยอมถือวา   ออนวอนพระเจาเพ่ือ 
โปรดยกโทษไดอยู   ฝายพระพุทธศาสนาอนุโลมตามขอน้ันหรือ  ๆ  ถือ 
อยางไร  และความบริสุทธิ์ภายในยอมมีไดดวยอะไร  ? 
        ต.  ไมอนุโลมตามขอน้ัน   ถือวา :-    
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                อตฺตนา  ว  กต  ปาป          อตฺตนา   สงฺกิลิสฺสติ  
                อตฺตนา   อกต  ปาป           อตฺตนา  ว  วิสุชฺฌติ 
                สทฺุธิ  อสุทฺธิ  ปจฺจตฺต           อฺโญ  นาฺญ  วิโสธเย 
        ทําบาปเอง  ยอมเศราหมองเอง  ไมทําบาปเอง  ยอมหมดจด 
เอง  ความหมดจดและความเศราหมองเปนเฉพาะตน  คนอ่ืนจะยัง 
คนอ่ืนใหหมดจดหาไดไม   ดังน้ี.   และความบริสุทธิ์ภายในยอมมีได 
ดวยปญญา. 
                                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  นิรยะน้ัน   ไมใชมีเฉพาะของเรา   ของลัทธิอ่ืนบรรดาที่รับ 
รองความเวียนเกิด   ยอมมีดวยกันทั้งน้ัน   เมื่อเปนเชนนี้   นักธรรม 
ผูหนักในเหตุผล   จะพึงลงสันนิษฐานอยางไรในเรื่องนิรยะนั้น  ทั้งโดย 
เหตุโดยผล   ทั้งโดยลัทธขิองคนในสมัยนั้น  ? 
        ต.  พึงลงสันนิษฐานวา  นิรยะนั้น   เปนภูมิแหงปฏิสนธิจิตฝาย 
อกุศล   รวมอยูในพวกทุคติ   เมื่อรับรองกรรมวิบากและกัมมัสสกตา 
ก็จําตองรับรองทุคติที่บัญญัติโดยชื่อตาง ๆ  มีนิรยะเปนตนดวย   ทั้งใน 
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ   โดยฐานเปนที่จําแนกของกรรม   เพราะ 
เมื่อเพงเหตุผลคือกรรมวิบากและกัมมัสสกตา  นิรยะซึ่งเปนภูมิที่ 
ปรากฏแหงอกุศลกรรมยอมรวมอยูในเหตุผลดวย.   แตเรื่องนิรยะนี้ 
เมื่อวาถึงลัทธิของคนในสมัยนั้น  ๆ  แลว   ยอมมีบัญญัติตางกันไปก็ได 
เนื่องดวยลัทธิและอาจเลียนกันก็ได   ขอน้ีพึงเห็นในตางลัทธิ  แตแสดง 
นิรยะคลายกันก็มี   เมื่อวาโดยความมุงหมายแลวก็เปนอันเดียวกัน  
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ทั้งของเรา  ทั้งของลัทธิอ่ืน  คือมุงแสดงโทษทุกขที่เปนผลของบาปกรรม  
ใหเล็งเห็น  เพ่ืองดเวนบาปกรรมน่ันเอง  นับวาไมไรเหตุผล. 
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  มติขางพระพุทธศาสนารับรองสังสารวัฏอยางไร  ?  จงแสดง 
และอางหลัก. 
        ต.  รับรองสังสารวัฏ   โดยแยกมูลเหตุอันแตงสังขารเปนตน 
สาย  รับรองอัตตาโดยสัมมติสัจจะ  คือยอมรับความเชื่อมถึงกันแหง 
จุติจิตในภพหลัง   และปฏิสนธิจิตในภพหนา   โดยอาการอยางสืบ 
สันตติในชีวิตอันเดียว   ผลแหงสันตติตนยอมสืบมาถึงสัตติหลัง  ยอม 
รับการตกนรกข้ึนสวรรค  และถือเอากําหนัดเปนมนุษยและสัตวดิรัจฉาน 
บางชนิด   สบัสนดวยอํานาจแหงกรรม   แตบัญญติันรกวามีที่สุด 
คือส้ินกรรมพนโทษแลว  เกิดเปนสัตวดิรัจฉานหรือเทวดามนุษย  อาจ 
ตรัสรูในอวสาน  คือจิตอันทองเท่ียวอยูในสังสารวัฏยอมบริสทุธิ์สิ้นเชิง 
ดวยวิริยะและปญญา   ไดแกบรรลุอรหัตและนิพพาน   ไมตองเขาถึง 
ชาติชรามรณะอีก. 
        ขอน้ีมีหลักฐานดังนี้  จิตฺเต  สงฺกิสิฏเฐ    ทุคฺคติ   ปาฏิกงฺขา 
เมื่อจิตเศราหมองแลว   ทคุติเปนอันตองหวัง   สุคติเปนอันตองหวัง 
ได  เย  จิตฺต  สฺญเมสฺสนฺติ   โมกฺขนฺติ   มารพนฺธนา  ผูใดจัก 
ระวังจิต  ผูนั้นยอมพนจากบวงแหงมาร  ดั่งนี้.         
                                                                                ๒๔๗๙   
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        ถ.  สัตวโลกตายไปแลว  มีคติเปนอยางไร ?  มีหลักธรรมอะไร  
เปนเครื่องวิจารณ   วาตายแลวศูนย  ? 
        ต.  มีคติเปน  ๓  คือ  ถาทําดี   คือประพฤติสุจริตดวยกาย  วาจา 
ใจ  ก็ไปสูสคุติ  ถาทําไมดี   คือประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ 
ก็ไปสูทุคติ.  คนหรือสัตวตายแลวเกิดใหมศูนย   มหีลักธรรมในอุทเทส 
บาลีแสดงวา  เมื่อจิตเศราหมองแลว  ทุคติเปนอันตองหวัง  และวา 
เมื่อจิตไมเศราหมองแลว  สุคติเปนตองหวังได   นี้แสดงวา  ความ 
เกิดในสมปรายภพเน่ืองดวยจิตในปจจุบันภพ   เมื่อจิตเกลือกกลั้วดวย 
บาปกรรม   คติยอมไมดี   เมื่อจิตไมเปนอยางนั้น   คติยอมดี  จิตดี 
จิตชั่ว  ยอมเปนปจจัยแหงปฏิสนธิจิตในสัมปรายภพอยางดี   ผูเกิดมาจึง 
ตางกัน   เลวบาง   ประณีตบาง  มั่งมีบาง  ยากจนบาง   พิการบาง 
สมประกอบบาง  เปนตน. 
                                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  ในเทวทูตสูตร   กลาวถึงยมราชซักถามคนทําบาปผูตายไป 
แลวถูกนายนิรยบาลจับไปแสดงขอใหลงโทษ   วาไดเคยเห็นเทวทูต 
หรือไม   เทวทูตน้ันมีกี่ประการ  อะไรบาง  ? 
        ต.  เทวทูตน้ันมี  ๕  ประการ  คือ   เด็กแรกคลอด  คนแก 
คนเจ็บ   คนถูกลงราชทณัฑ  คนตาย. 
                                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  เรื่องผีมี  ผีไมมี  เปนปญหาประจําบานของหมูคนแทบจะ 
ทุกพวก  ฝายพระพุทธศาสนามีมติอยางไร  ?  จงอางหลักเลาเรื่องมา   
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สักอุทาหรณ.  
        ต.  ในธรรมวิจารณสวนสังสารวัฏ   จําแนกประเภทแหงทุคติ 
มีปตติวสยะ  แปลวาแดนแหงเปรต   หรือพวกผี  เปนทุคติชั้นหน่ึง 
ดวยวามีคํากลาวถึงปตติวิสยะในเทวทูตสูตร  มัชฌมินิกายอุปริปณณาสก 
หนา  ๓๑๑ เปนขออาง  และลงสันนิษฐานวา   ปตติวิสยะนาจะหมาย 
เอาจําพวกผีบุรพบิดร   ดกู็ไมใชพวกผีที่เลว   ไมนาจัดเปนทุคติ  นาจัด 
เปนภุมมเทวดาหรือวัตถุเทวดา   หรือนับเนื่องในพวกผี   จึงยังตอง 
จัดอยางนั้น.   ในปูนหลังแหงทานผูรจนาบาลี   เขาใจและแกปตติ- 
วิสยะเปนจําพวกผี  เปนสัตวทั้งนากลัวท้ังนาสงสาร.  ประมวลชนิด 
เปรตอันกลาวถึงในปกรณทั้งหลายวา  ชนิดรูปรางไมสมประกอบ   ซูบ 
ผอมโซ  ๑  ชนิดรูปรางวิการ  เชนกายเปนอยางของมนุษย   แตศีรษะ 
เปนอยางของสัตวดิรัจฉาน    เชนเปนกาบาง    เปนสุกรบาง   เปนงู 
บาง  ๑   ชนดิรูปรางพิกลเสวยกรรมกรณอยูตามลําพังดวยอํานาจบาป- 
กรรม  ๑   ชนิดรูปรางอยางของมนุษยปกติ   แมเปนผูกรรมกรณก็มี 
มีวิมานอยู    แตในราตรีตองออกจากวิมานไปเสวยกรรมกรณกวาจะรุง 
เรียกเวมานิกเปรต  ๑  รวมเปน  ๔ ชนดิ  ดังน้ี. 
                                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  พวกผีชนิดไหน   ที่ทานพรรณนาถึงการเลวทราม  มปีระการ 
ตาง ๆ  จนถงึทองโต   ปากเทารูเข็ม  ?  การพรรณนาอยางนั้นจะพึง 
สันนิษฐานไดอยางไร  ? 
        ต.  พวกผีชนิดปตติวิสยะ  การพรรณนาอยางนั้นนาจะสันนิษฐาน  
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วา  ทานจงใจเหยียดบุรพบิดรของพราหมณใหเปนผีชนิดนี้โดยอาการ 
เยยหยัน  อยางเดียวกับพวกเขาเหยียดเรา   เพราะเหตุปตติวิสยะ  ก็คือ 
บุรพบิดรของพวกพราหมณ.  
                                                                                ๑/๗/๗๙ 
        ถ.  คนที่ทํากรรมอยางไหน  ตายแลวตองไปเกิดในอบายและ 
นิรยะแนแท  ?  จงอางหลักมาประกอบคําท่ีเฉลยนั้น. 
        ต.  คนที่ทําสังฆเภท    ตายแลวตองไปเกิดในอบายและนิรยะ 
แนแท   ที่เฉลยอยางนี้   ก็เพราะอาศัยพระบาลีมีเปนหลักอยูวา  อปายิโก 
เนรยิโก  กปปฺฏโฐ  สงฺฆเภทโก   แปลวา  ผูยังสงฆใหแตกกัน 
เปนผูเกิดในอบาย   ในนริยะ   ต้ังอยูชั่วกัลป. 
                                                                                ส.  ป. 
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                                        สมถกัมมัฏฐาน 
                                    หวัใจสมถกัมมัฏฐาน 
        ถ.  อะไรบางเปนหัวใจสมถกัมมัฏฐาน ?   และมีเง่ือนไขอยางไร 
จึงจัดอยางนั้น  ?  
        ต.  กายคตาสติ   เมตตา   พุทธานุสสติ   กสิณ   จตุธาตุวัตถาน 
เปนหัวใจสมถกัมมัฏฐาน.   ที่จัดอยางนั้น   เพราะมีเง่ือนไขวา  กาย- 
คตาสติ  เปนท่ีสบายแกคนมีกามฉันทเปนเจาเรือน  เมตตา  เปนที่ 
สบายแกคนมีพยาบาทเปนเจาเรือน   พุทธานุสสติ   เปนที่สบายแกคน 
มีถีนมิทธะเปนเจาเรือน     กสิณ   เปนที่สบายแกคนมีอุทธัจจกุกกุจจะ 
เปนเจาเรือน   จตุธาตุววัตถาน  เปนที่สบายแกคนมีวิจิกิจฉาเปนเจาเรือน. 
นิวรณมี  ๕  จึงตองจัดหัวใจสมถกัมมัฏฐานไว  ๕  เปนคูกัน. 
                                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  การทําจิตใหเปนสมาธิ  ดีอยางไรหรือ   พระศาสดาจึงทรง 
ชักชวนใหบาํเพ็ญนัก  ? 
        ต.  การทําจิตใหเปนสมาธินั้นดีมาก   มีประโยชนมาก  คนเรา 
จะทําจะพูดจะคิด   ตองอาศัยใจเปนหัวหนา  ใจเปนผูบังคับบัญชา 
หรือส่ังงาน   ถาใจดีก็บัญชาหรือส่ังดี   จะทําจะพูดจะคิดก็ดี   ถาใจชั่ว 
บัญชาหรือส่ังก็ตองชั่วดวย   จะทําจะพูดจะคิดก็ชั่ว   ใจท่ีชั่วก็เพราะ 
ขาดการอบรม   ในที่ไมไดอบรม   ทานกลาววาอาจทําคนใหฉิบหาย  
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ไดยิ่งกวาโจรหรือผูมีเวรจะพึงทําให  ใจท่ีดีก็เพราะมีการอบรม   ถา 
ยิ่งใจไดรับอบรมดี   ก็ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอันยิ่งใหญ   สมควร 
แกการงานทุกสิ่งทุกอยาง   เปนทางนําไปสูความเจริญ   ปกปองความ 
ชั่วมิใหเกิดข้ึน    ทั้งใจท่ีไดรับอบรมแลว    ทานกลาววาอาจทําใหคน 
ดีไดยิ่งกวามารดาบิดาหรือผูเปนที่รักจะพึงทําใหแกกันเสียอีก   อาศัย 
เหตุนี้   พระศาสดาจึงทรงชักชวนนักในอันบําเพ็ญสมาธิใหเกิด. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  อยางไรรางกายน้ีจึงเดินได  พูดได   ทําอะไรไดตาง ๆ ? 
        ต.  เกิดเพราะความพรอมมูลปรองดองกัน   ตุกตากลยังรูจักเดิน 
ได  หีบเสียงยังรูจักพูดได   เครื่องจักรยังเลื่อยไมหรือสีขาวได   เปนอะไร 
สังขารที่มีวิญญาณครองจะทําอะไรไมได. 
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  ความมีจิตแนวแนไดชื่อวาสมาธิ   นี้ก็แสดงวาจิตไมมีความ 
นึกคิดอะไรเลย   หยุดเฉยอยู   เมื่อเปนเชนนี้กิจการงานท่ีจะตองใชความ 
คิด  ก็ไมมีทางงอกงามเจริญได   แลวจะวาจิตเปนสมาธิดีไดอยางไร  ? 
อธิบาย. 
        ต.  จริงอยู   จิตที่หยดุนิ่งยอมไมมีทางงอกงามเจริญไดใน 
ทางที่จะตองใชความคิด   แตก็คงเปนไปไมได   เพราะธรรมดาของ 
จิตตองมีอารมณเปนเครื่องคิด   จะใหนิ่งเฉยอยูเห็นวาไมได  สวน 
จิตท่ีเปนสมาธิ   ทานมิไดประสงคเอาจิตหยุดโดยไมนึกคิดอะไร 
ทานประสงคเอาจิตท่ีแนนแนวอยูในอารมณ  คือคิดอยูในอารมณอัน  
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เดียว  ไมฟุงซานไปในท่ีอ่ืนหรือในอารมณอ่ืน  ธรรมดาของความคิด 
เมื่อคิดอะไรก็คิดอยูอยางเดียว    ยอมเห็นเหตุผลไดโดยสุขุม   ยอมมี 
ทางดีกวาผูคิดมากเรื่องในขณะเดียวกัน   เมื่อเปนเชนนี้   ทานจึงวา 
จิตท่ีเปนสมาธินั้นดี   คือใชกิจการไดดีกวาจิตที่ไมเปนสมาธิ. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ.  จิตมีลักษณะเปนอยางไร  จึงจัดวาเปนสมาธิ  ?   จะตางกัน 
หรือเหมือนกันกับฌาน  และเปนเหตุผลกันอยางไร  ?   อธิบายมา 
ใหดูดวย. 
        ต.  จิตที่มีอารมณ  ปราศจากนีวรณ   จัดวาจิตเปนสมาธิ. 
สมาธิก็ตางจากฌานพึงทราบลักษณะดังนี้ :- 
        สมาธิ   เปนชื่อของจิตท่ีสงบจากกิเลส  แปลวาความต้ังจิตน่ัน 
คือม่ันอยูในอารมณเดียว. 
        ฌาน  เปนชื่อของอาการเพงดูรูปหรืออารมณ   [หมายถงึเพง 
ดวยใจ]  แปลวาเพง. 
        สมาธิ  เปนไปไดในกัมมัฏฐานทุกชนิด   ฌาน  มีไดในกัมมัฏฐาน 
บางอยาง  มีไดเฉพาะในกัมมัฏฐานท่ีมีรูปปรากฏหรืออาศัยรูป  เชน 
เพงกสิณเปนตน [เวนอรูปกัมมัฏฐานจะไมกลาวถึง  เพราะผูที่จะเจริญ 
อรูปกัมมัฏฐานได   ทานกลาววาตองมีกัมมัฏฐานอ่ืนเปนพ้ืนมากอน ] 
จะยกตัวอยางการเพงกสิณมาแสดงใหเห็น   ชั้นตนผูเพงกสิณ   ตาตอง 
เพงดูดวงกสิณพรอมท้ังทําบริกรรม  บริกรรมจนจิตแนแนว  ไมฟุงไป 
ในอารมณอ่ืน   นอกจากดวงกสิณท่ีตนเพง  ยึดอยูที่ดวงกสิณเปนอารมณ  
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จนหลับตาแลเห็นเหมือนกับลืมตา  [อุคคหนิมิต]  อาการท่ีจิตสงบ 
ไมฟุงซานไปในอารมณอ่ืนนั้น   ไดชื่อวาจิตเปนสมาธิ    ถาจิตไมสงบ 
แนแนว   ก็ไมอาจทํานิมิตใหปรากฏในภายในโดยชัดเจนเหมือนลืมตา 
ได  ครั้นเพงตอไปจนอาจขยายนิมิตที่ปรากฏภายในน้ันใหเปนไปตาม 
อํานาจ  เชนของใหญยอใหเล็กได   ของเล็กขยายใหใหญได [ปฏิภาค- 
นิมิต] อาการเหลาน้ี   ที่จะเกิดข้ึนไดก็เพราะจิตเปนสมาธินั่นเอง 
สมาธิชั้นนี้จัดเปนชั้นตํ่า  เมื่อทําสมาธิใหแกกลายิ่งข้ึนจนละนิวรณ ๕ ได 
และทําองค  ๕  คือ  วิตก  วิจาร   ปติ  สุข  เอกัคคตา ใหเกิดข้ึน  นี้เรียกวา 
ฌาน  เมื่อองค  ๕  เกิดก็เรียกวาฌานเกิด   เมื่อพิจารณาองค  ๕  ก็เรียกวา 
พิจารณาองคฌาน   เพราะฉะนั้น   สมาธิกับฌานจึงมีลักษณาการตางกัน 
และฌานจะเกิดก็ตอเมื่อทําจิตใหเปนสมาธิแกกลา  สมาธิชั้นตํ่าจึงจัดวา 
เปนเหตุแหงฌาน   ฌานเปนผลเกิดสืบเนื่องมาจากสมาธิ. 
                                                                                                ส.ป. 
        ถ.  การบําเพ็ญสมาธิตามในหัวใจสมถกัมมัฏฐาน   มีอะไรเปน 
อานิสงสผล  ?   จงอางหลักประกอบคําตอบ. 
        ต.  มีความรูจริงเปนอานิสงสไดในคําวา  สมาธึ  ภิกฺขเว   ภาเวถ 
สมาหิโต  ยถาภูต  ปชานาติ. 
                                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  กัมมัฏฐานอะไรบาง   ที่เรียกวามูลกัมมัฏฐาน   หรือถาจะ 
ไมเรียกวามูลกัมมัฏฐานแลว   ควรจะเรียกอยางไรไดอีก ?  กัมมัฏฐาน 
นี้มีประโยชนแกผูบําเพ็ญอยางไรหรือ  ทานจึงสอนไว.  
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        ต.  กัมมัฏฐาน  ๕  อยาง  คือ  เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  นี ้
เรียกวามูลกัมมัฏฐาน   แปลวากัมมัฏฐานเดิม.  ถาจะไมเรียกอยางนั้น 
ก็เรียกวา   ตจปญจกัมมัฏฐาน   แปลวากัมมัฏฐานมีหนังเปนที่  ๕. 
มีประโยชนแกผูบําเพ็ญมาก   ถาผูบําเพ็ญไดบําเพ็ญอยูเนื่อง ๆ  แลว 
ยอมละกามฉันท   คือความพอใจในกามเสียได   เพราะเหตุนี้   ทาน 
จึงสอนไว. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ.  การพิจารณากัมมัฏฐาน  ๕  ทานสอนใหพิจารณาใหเห็น 
เปนของโสโครกนาเกลียดตามปกติของมัน   ถายังไมเห็น    ทานให 
พิจารณาขยายออกไป  โดย  ส ี สัณฐาน   กลิ่น ที่เกดิ ที่อยู อาการ  ๓ 
อยางขางตนก็พอเห็นได   สวนท่ีเกิดกบัที่อยูนั้น   จะมีลักษณะตางกัน 
อยางไร  ?  ขออธิบายดวย. 
        ต.  ที่เกดิกับที่อยู   โดยความก็ที่แหงเดียวกันน่ันเอง   แตมี 
ความหมายแยกกัน   ที่เกดิ  หมายเอาท่ีแรกต้ังข้ึน   ที่อยู   หมายเอาที่ 
ไดดํารงอยูเปนอาจิณ  เชนผมท่ีเกิดข้ึน   ก็เกิดข้ึนในที่ซึ่งมีปุพโพโลหิต 
เมื่อเกิดข้ึนแลว   ก็ตองอยูในที่ชุมแชดวยปุพโพโลหิตอีก  ปนเปน 
ตอนกันเชนนี้  เปรียบเหมือนกันไมที่เกิดข้ึนในดิน   เมื่อเกิดข้ึนแลว 
ก็ตองเปนอยูในดิน   หรือเปรียบเหมือนปลาเกิดก็เกิดในน้ํา  อยูก็ตอง 
อยูในน้ํา    นีจึ้งเห็นไดวาที่เกิดกับที่อยู   มีความหมายตางกัน   มิใช 
เปนอันเดียวกัน. 
                                                                                        ส.ป. 
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        ถ.  การบําเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน   ก็ตองการความสงบอันจะให 
สําเร็จเปนสมาธิ  เมตตาพรหมวิหารซ่ึงเปนสวนหนึ่งแหงสมถภาวนา 
อาจใหสําเร็จผลดังวา   ดวยประการดังฤา? 
        ต.  อาจใหสําเร็จดังนี้   จิตอันต้ังมั่นเปนสมาธิ   ตองเปนจิต 
สงบจากนีวรณ   มีพยาบาทนีวรณเปนตนอยางหน่ึง   ซึ่งเปนคูปรับ 
แกเมตตา   ขณะนั้นนีวรณนั้นยอมสงบ  เมื่อนีวรณนั้นสงบแลว  ยอม 
ไดความแนวแนในกัมมัฏฐานนั้น    นีคื้อตัวสมาธิอันเปนผลแหงความ 
สงบเพราะเมตตากัมมัฏฐานน้ัน. 
                                                                                ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ.  วิธีเจริญเมตตาพรหมวิหาร   ทานแนะใหเจริญในตนกอน 
แลว  จึงแผไปในชนอ่ืน   นี้ใหสําเร็จสันนิษฐานวาอยางไร  ? 
        ต.  ใหสําเร็จสันนิษฐานวา   ผูแรกเจริญควรเจริญในวงที่แคบ 
กอน  เพราะถาไมเชนนั้น    จะเห็นผลแหงความทําไดยาก   ความท่ีเห็น 
ผลยากไมสอใหมีแกใจทําหรือทําตอ    อีกอยางหนึ่ง   การเจริญเมตตา 
ในตนกอนเปนเหตุใหไดสํานึกวา   ตนรักสุขเกลียดทุกขเชนเดียวกับ 
คนอ่ืน ๆ  เมือ่สํานึกเชนนี้      ยอมนําใหปราถนาความไมมีเวรภัย 
กับใคร ๆ  แมจะแสวงหาผลในท่ีตนชอบใจ    ก็ไมเปนไปในทางที่ทํา 
ใหเสียผลเชนนั้นแกผูอ่ืน     มีแตความปราถนาดีเปนเหตุชักนําใหแผ 
เมตตาไปในชนอ่ืน   และเปนเหตุใหทําไดยั่งยืนไมวอกแวก  เพราะเหตุ 
ดังกลาวนี้  ทานจึงแนะใหเจริญเมตตาในตนกอน. 
                                                                                ๑๖/๙/๗๐  
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        ถ.  อะไรเรียกวาธาตุ  ?  ตางจากสังขารอยางไรบาง  ? 
        ต.  สภาวะท่ีมีอยูโดยธรรมดาซึ่งจะแยกออกไปอีกไมได  เรียก 
วาธาตุ.  ตางจากสังขาร  เพราะคําวาสังขารแปลวาเครื่องปรุง   แต 
จะเกิดเปนสังขารได  ก็ตองเน่ืองมาจากความควบคุมกันเขาแหงธาตุ 
คือธาตุอันเปนสภาวะที่มีอยูโดยธรรมดาน้ัน   มารวมกันหรือคุมกันเขา 
โดยธรรมดา   หรือผูนํามาปรุงเขา   เชนมนุษยนําเอาธาตุนั้น  ๆ  
มาปรุงเขาเปนรูปรางข้ึน   อาการท่ีปรุงกันข้ึนนั้น   เรียกวาสังขาร. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ.  ในบุคคลผูเดียว   ขณะจิตเดียว  นิวรณทกุชนิดอาจเขาครอบงํา 
พรอมกันไดหรือไม  ?  เมื่อเปนเชนั้น   ควรแกดวยอยางไร  ? 
        ต.  ไมได  อาจเขาครอบงําไดตางขณะ.   ควรแกอยางนี้   ใน 
สมัยใดนิวรณชนิดใดครอบงํา  ในสมัยนั้นควรเจริญกัมมัฏฐานอันเปน 
เครื่องแกนีวรชนิดนั้น   พึงขมจิตลงในสมัยที่เปนไปพลาน   พึงยกจิต 
ข้ึนในสมัยที่หดหู    พึงประคองจิตไวในสมัยที่เปนไปสมํ่าเสมอ  พึงทําจิต 
ใหอาจใหควรแกการงาน. 
                                                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  นิวรณ ๕ กับองคฌาน  ๕  นั้น  องคฌานอยางไหนเปนคูปรับ 
กับนิวรณอยางไหน ?         
        ต.  เอกคัคตาเปนคูปรับกับกามฉันท   ปติเปนคูปรับพยาบาท 
วิตกเปนคูปรับกับถีนมิทธะ    สุขเปนคูปรับกับอุทธัจจกุกกุจจะ   วิจาร 
เปนคูปรับกับวิจิกิจฉา. 
                                                                                        ๖/๙/๖๙   
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        ถ.  ทางดําเนินของมโนทานเรียกวาอะไร  ?  มีกี่ทาง  ?  และตาง 
จากทวารอยางไรบาง ?  จงแสดง. 
        ต.  ทางดําเนินของมโนทานเรียกวาวิถี   ซึ่งแปลวาสายหรือ 
ทาง  มีอยู  ๕  อันตางจากทวาร   ทวารแปลวาประตู  ซึ่งอยูที่ปลาย 
สายของมโน   เปนชองท่ีอารมณจะตองผานเขา   เมื่อผานประตูมา 
แลวจึงเดินไปตามวิถีของมโน. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ.  กัมมัฏฐานท่ีสําเร็จผลเปนอุปจารภาวนา   เปนไปในขณะ 
แหงนิมิตอะไรปรากฏในมโนทวารเปนปญหาอยู   พระมติของสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา    ผูทรงรจนาหัวใจสมถกัมมัฏฐาน    ไมลงกบัมติของ 
พระคันถรจนาจารย    สวนมิติของทานเลาจะมีอยางไรหรือไม  จะมี 
หรือไมตองเขียนพระมติและมติทั้ง  ๒  นั้นมาใหดูวา  ไมลงกันอยางไร 
ดวย ? 
        ต.  มติของขาพเจามีอยางไร   จะทราบไดตอเม่ือเขียนพระมติ 
และมตินั้นใหดูแลว   พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา    ทรงเห็นวา 
ควรเปนอุปจารภาวนา    ในขณะแหงอุคคหนิมิตปรากฏในมโนทวาร 
สวนมติของพระคัถรจนาจารยวา    เปนไปในขณะแหงปฏิภาคนิมิต 
ปรากฏตางกันดังน้ี   สวนมติของขาพเจาไมมีวากระไร   หากจะมีก็ 
พอใจตามเสด็จสมเด็จพระมหาสมณเจา   เพราะเห็นวาเมื่อปฏิภาคนิมิต 
ปรากฏน้ัน    นีวรณูปกิเลสสงบจนราบแลว   กิริยาท่ีสงบน้ันก็คืออาการ 
ของอัปปนาน่ันเอง  ตัวอัปปนาเลาก็ไมใชอ่ืนไปจากฌาน  แมจะยังไม  
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หมดวิตกวิจาร  ในประถมฌานเองก็ยังมีเหมือนกัน   เพราะฉะน้ัน 
จึงพอใจโดยเสด็จ. 
                                                                                ๑๖/๙/๗๐ 
        ถ.  ธาตุกับสังขารตางกันอยางไร  ?  จงยกอุทาหรณ   
        ต.  เชนกระดูก   เนื้อ  เลือด  ความอุน  และลมอากาศ  ถาไม 
ประสงคจะกลาวใหละเอียดตอไปเปนธาตุละอยาง ๆ  รางกายคือประชุม 
ธาตุเหลาน้ี  เปนสังขาร. 
                                                                                ๒๘/๗/๗๑ 
                                        สมถภาวนา 
        ถ.  กัมมัฏฐานและภาวนา   มีความหมายเหมือนกันหรือตางกัน 
อยางไร  ?  การเจริญธรรมท้ัง  ๒  อยางนี้   มุงหมายประการไรบาง  ? 
        ต.  กัมมัฏฐาน  แปลวาท่ีต้ังแหงการงาน  การงานในท่ีนี้ประสงค 
ความเพียร  ภาวนา   แปลวาอบรม   ไดแกกระทําใหมีใหเปนข้ึน 
ทั้ง  ๒  นี้เปนชื่อของความเพียร  มีความหมายอยางเดียวกัน   คือเพียร 
กระทําเพ่ือใหเกิดจิตตวิเวกและสุขุมปญญา   ตางกันแตพยัญชนะ   คือ 
ที่ชื่อกัมมัฏฐาน  เพราะเปนกิจอันบุคคลจะพึงทําเพ่ือจิตตวิเวก   ที่ชื่อ 
วาภาวนา   เพราะเปนคุณควรอบรม   และเปนวิธีบําเพ็ญจิตและเจตสิก 
อันพระโยคาวาจรจะพึงทําเพ่ือใหแนแนวเกิดปญญา   และเพ่ือละ 
กิเลสานุสัย.   การเจริญธรรม  ๒ อยางนี้   มีความมุงหมายอยู  ๒  อยาง 
คือเพ่ือจะใหจิตสงบจาก  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มีอารมณืเปนเอกัคคตา  
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คือมีอารมณเปนอันเดียว    ซึ่งเรียกวาสมถะอยาง  ๑  เพ่ือใหราคะ  โทสะ 
โมหะ  ระงับ  เกิดความรูความเห็นพิเศษข้ึน  คือเห็นเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข   เปนอนัตตา  รูเทาทันสังขารท่ีเปนสังขตธรรมและอสังขต- 
ธรรม   ซึ่งเรยีกวาวิปสสนาอยาง  ๑. 
                                                                                        ๑/๗/๖๙ 
        ถ.  สมถะกับวิปสสนาใหผลตางกันอยางไร  ?  และเปนเหตุผล  
อันเนื่องถึงกันอยางไร  ? 
        ต.  ใหผลตางกันคือ  สมถะ  ผูอบรมใหแนวแน   ก็ใหผล  คือ 
ทําจิตใหเปนสมาธิ   ระงับนีวรณ   ๕  อยางสูงก็ไดสมาธิในองคฌาน 
สวนวิปสสนา   ผูอบรมถงึท่ีสุด   ก็ไดบรรลุอริยผล    พนจากสังสารทุกข 
ในชั้นตนตองบําเพ็ญสมถะ   อบรมจิตใหเปนสมาธิเพ่ือปราบกิเลส 
อยางกลางกอน   เมื่อจิตเปนสมาธิแลว   ก็ยอมรูจริงเห็นจริงดวย 
วิปสสนาปญญา   เนื่องกนัอยางนี้.         
                                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  เม่ือประพฤติอยางนี้   ในชั้นตนพึงศึกษาใหรูวากัมมัฏฐาน 
ชนิดไหนเปนชั้นไหน    ในกัมมัฏฐานน้ัน  ๆ   มคีวามมุงหมายเหมือนกัน 
หรือตางกันอยางไร    ในที่นี้ควรศึกษาใหรูกัมมัฏฐาน  ๒  อยาง  คือ 
สมถกัมมัฏฐาน  ๑  วิปสสนากัมมัฏฐาน  ๑.  ธรรมอันใหจิตสงบระงับ 
จากนีวรณูปกิเลส   ชื่อวาสมถะ    เจตนาอันเปนไปในสมถกัมมัฏฐาน  
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ชื่อวาสมถภาวนา ๆ  เปนอุบายเครื่องสํารวมปดกั้นนีวรณูปกิเลส   มิให   
ครอบงําจิต.   สวนวิปสสนากัมมัฏฐาน   จะตองศึกษาใหรูจักภูมิเปน 
อารมณของวิปสสนา   ธรรมเปนรากเงาเปนเหตุเกิดข้ึนต้ังอยู  และ 
ตองใหรูจักตัวของวิปสสนา  ๆ  มีอะไรเปนเหตุและผล.   ผูบําเพ็ญพระ 
กัมมัฏฐานควรมุงเฉพาะคุณท่ีเปนวิสัยของตน   พึงเจริญกัมมัฏฐาน 
อันเปนที่สบายกอน   ไมควรมุงเฉพาะคุณท่ีสูงอยางเดียว    เชนคน 
สามัญปรารถนาฐานันดรเปนอมาตย   จะไดสมหวังท้ังน้ันเทียวหรือ 
ถาไมได   ความพยายามนั้นก็ไมมีผล   ใชในทางอื่นยังจะดีกวา  เพราะ 
เหตุนั้น   คนมุงจะเปนมหาอมาตย  ตองรูจักกําลังของตน  ทั้งแลเห็น 
ของทางกอน   อุปมาขอนี้ฉันใด    ผูเจริญกัมมฏัฐานก็พึงประพฤติ 
ฉันนั้น    ไมควรละเลยคุณเบื้องตํ่าซ่ึงตนควรจะถือเอาไวกอน. 
                                                                                ๑/๗/๖๙ 
        ถ.  การเจริญอภิณหปจจเวกขณะ   จะจัดวาเปนสมถะหรือ 
วิปสสนา  ?  ที่จะเรียกวาเปนสมถภาวนาไดนั้น    ทานกําหนดอยางไร ? 
        ต.  จัดเปนไดทั้งสมถะและวิปสสนา   ถาเจริญไปเพงเพียงทําจิต 
ใหสงบโดยสวนเดียว    ก็จัดเปนฝายสมถะ   ถาเจริญพรอมดวยพิจารณา 
ใหรูจักเหตุผล   ความเกิดดับ    จนอนัตตาปรากฏข้ึนแกจิตของผูบําเพ็ญ 
อยางนี้จัดเปนวิปสสนา    ถาอนัตตาไมปรากฏ   กต็องจัดเปนฝายสมถะ. 
ที่จะเรียกวาเปนสมถภาวนาไดนั้น    ทานกําหนดดวยการละนีวรณูป- 
กิเลสได  แตจะไดครูหน่ึง   หรือขณะหน่ึงก็ตาม  ก็จัดเปนสมถภาวนา. 
                                                                                        ส.  ป.  
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        ถ.  เหตุไฉน  สมถภาวนาจึงมีมากมายหลายอยางหลายประการ  
ทราบกําหนัดไดดวยอยางไร  ?   ตามท่ีทานแสดงไวมีกี่อยาง   คืออะไร 
บาง ? 
        ต.  สมถภาวนามีมากมายหลายประการน้ัน  กเ็พราะกรรมที่เปน 
อารมณมีอยูมาก  เหตุนั้นพึงสันนิษฐานวา   ธรรมเหลาใดเปนเครื่อง 
สงบระงับของจิต   เมื่อจิตตรึกคิดอยูเนือง ๆ แลว  ยอมละองค   ๕ 
และประกอบดวยองค  ๕  ใหสําเร็จเปนสัมมาสมาธิข้ึนไดแลว  ธรรม 
เหลาน้ัน   กจั็ดเปนอารมณของสมถภาวนาไดทั้งส้ิน    แตในคัมภีร 
อภิธัมมัตถสังคหะทานแสดงไว  ๗  หมวด  กระจายออกเปน  ๔๐  คือ 
กสิณ  ๑๐ อสุภ  ๑๐  อนสุสติ  ๑๐  พรหมวิหาร  ๔  อาหาเรปฏิกูล- 
สัญญา  ๑  จตุธาตุววัตถาน  ๑  อรูป  ๔. 
                                                                ๑๔/๙/๖๖-๑/๗/๖๘ 
        ถ.  ในกมัมัฏฐาน  ๔๐  นั้น  กัมมฏัฐานอะไรสําเร็จเปน 
ปฏิภาคนิมิตและอัปปนา  หรือเปนอัปปนาแตไมเปนปฏิภาคนิมิต  ? 
        ต.  กัมมัฏฐานท่ีสําเร็จเปนปฏิภาคนิมิตและอัปปนา  มี  ๒๒  คือ 
เกสิณ  ๑๐  อสุภ  ๑๐  กายคตาสติ  ๑  อานาปานัสสติ  ๑  ที่สําเร็จเปน 
อัปปนา  แตไมเปนปฏิภาคนิมิต   มี  ๘  คือ  พรหมวิหาร  ๔  อรูป  ๔. 
                                                                              ๒๔๗๓ 
        ถ.  อะไรเรียกวาจริต  ?  จริตของคนในโลกน้ีทานจําแนกไว 
เทาไร  ?  อะไรบาง  ? 
        ต.  ความประพฤติชนิดที่ชินหรือติดเปนปกติ  ซึ่งมีน้ําหนักมาก  
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กวาอยางอ่ืน ๆ  เรียกวาจริต.  ทานจําแนกไว  ๖  คือ  ราคจริต  
ประพฤติไปตามอํานาจราคะ  ๑  โทสจริต   ประพฤติไปตามอํานาจ 
โทสะ ๑ โมหจริต   ประพฤติไปตามโมหะ  ๑  สทัธาจริต  ประพฤติ 
ไปตามความเชื่อ  ๑  พุทธจิริต   ประพฤติไปตามความรู  ๑  วิตกจริต 
ประพฤติไปตามความตรึกหรือนึก  ๑. 
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  การเจริญกัมมัฏฐาน  ดุจประสงคก็เพ่ือใหจิตสงบจากนิวรณ 
มิใชหรือ  แตทําไม  เมื่อจะเจริญทานจึงใหเลือกอีก   นี้ก็เปนเครื่องสอ 
ใหเห็นวา    กัมมัฏฐานไมใชเปนของดีทุกบททุกขอไป    จะนํามา 
กลาวไวทําไม   จะนําแตกัมมัฏฐานท่ีดี  ๆ  มาแสดงไวมิดีกวาหรือ ๆ 
จะเปนอยางไร  ?  ขอฟงอธิบาย. 
        ต. จริง  การเจริญกัมมัฏฐานก็เพ่ือจะใหจิตสงบจากนิวรณ  การ 
ที่ทานสอนใหเลือกเจริญน้ัน   ก็เปนเพราะเพ่ือจะใหถูกกับจรติอัธยาศัย 
ของผูบําเพ็ญ   เพราะคาท่ีกัมมัฏฐานเทาท่ีทานนํามากลาวไวมากมาย 
เชนนั้น   มิใชวาจะเหมาะหรือจะควรแกทุก ๆ  คนไปทุก ๆ บท  พึง 
เห็นเชนอยางยารักษาโรค   หมอคนหนึ่ง ๆ  ทําไมจึงจะตองมียาไวคน 
ละหลาย ๆ ขนาด   นี้ก็เพ่ือจะเลือกใชใหถูกกับโรคของคน   เพราะโรค 
ไมใชมีอยางเดียว   เมื่อโรคมีมาก  ยาก็ตองมีมาก   มิใชวายาขนานหนึ่ง 
จะแกโรคไดต้ังรอยอยางพนอยาง  เมื่อคนไขรับประทานยาไมเหมาะกับ 
โรค ๆ  ก็ไมหาย   บางคราวอาจเปนเครื่องแสลงแกโรค   ทําใหโรค 
กําเริบก็อาจเปนได การเจริญกัมมฏัฐานก็เหมือนกัน  ตองเลือก  
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กัมมัฏฐานดูใหเหมาะแกอัธยาศัย   ถาเลือกไมถูกไมเหมาะ   ถึงเจริญ  
ไปก็ทําจิตสงบไมได   ซึง้กลายเปนโทษเสียอีก.   อน่ึง   จริตหรือ 
อัธยาศัยของคน    คนหน่ึงก็เปนไปอยางหน่ึง   ไมเหมือนกันไปท้ังหมด 
เมื่อเปนเชนน้ี    กัมมฏัฐานก็ตองมีมากเปนธรรมดา   จะยกข้ึนแสดง 
แตเพียงอยางสองอยางไมได    และจะวาดีหรือไมดีอะไรน้ัน  วาไมได 
แมไมดีแกคนคนหนึ่ง   ก็ตองไปดีแกคนอีกคนหน่ึง   ไมใชวาเปนของ 
ไมดี   ดีทั้งน้ัน   แตเปนไปไดเฉพาะบุคคล. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ.  นิวรณ  ๕  อยางไหนสงเคราะหเขาในจริตอะไร  ?  เพ่ือจะ 
ปราบนีวรณและเปลี่ยนจริตอันมีโทษนั้นเสีย   จะควรใชกัมมฏัฐาน 
บทไหนเปนคูปรับนิวรณอยางไหนจึงจะเหมาะกัน  ? 
        ต.  กามฉันสงเคราะหในราคจริต   พยาบาทในโทสจริต   ถีน- 
มิทธะในโทหจริต    อุทธัจจกุกกุจจะในวิตกจริต    วิจิกิจฉาในโมหจริต. 
กัมมัฏฐานอันเปนคูปรับกับนิวรณนั้น ๆ  คือ   อสุภะและกายคตาสติ 
เปนเครื่องแกกามฉันท  ความพอใจในกาม.   เมตตา   กรุณา   มุทิตา 
พรหมวิหาร   เปนเครื่องปราบพยาบาท   ความคิดจองลางจองผลาญ 
อนุสสติกัมมัฏฐานภาวนา    เพ่ิมพูนอุตสหะปราถีนมิทธะ    กสิณ 
หรือกัมมัฏฐานอันจะใหเกิดธรรมสังเวช   เปนคูปรับสําหรับบําราบ 
อุทธัจจกุกกุจจะ.  ธาตุกัมมัฏฐานหรือวิปสสนากัมมัฏฐาน   กาํหนด 
รูสภาวธรรมตามเปนจริงอยางไร  เปนเครื่องบําราบวิจิกิจฉา. 
                                                                                        ๒๔๗๙  
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        ถ.  กัมมัฏฐานอะไรบาง   เปนที่สบายแกจริตของคนท่ัวไป  ?  
เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  อรูปกัมมัฏฐาน  ๔  ภูตกสิณ  ๔  คือ  ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย 
เปนที่สบายแกจริตท้ังส้ิน.  เพราะกัมมัฏฐานท้ัง  ๘  นี ้ สามารถจะ 
บําราบจริตน้ัน ๆ  ใหสงบระงับได   ดจุโอสถบางขนานใชไดทั้งรอน 
และเย็นเปนของสุขุม. 
                                                                                        ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  คนที่มีลักษณะเปนอยางไร   เรียกวามีราคจริต  ?  เมื่อมีจริต 
เชนนั้นประจําอยู   จะควรเจริญกัมมัฏฐานอะไรบาง  ? 
        ต.  คนที่มีจิตโอโถง   รกัสวยรกังาม   มักมคีวามพอใจรักใคร 
ใน  รูป  เสียง   กลิ่น   รส  โผฏฐัพพะ   หนักไปในกามคุณ  คนเชนนี ้
เรียกวาราคจริต.   ควรเจริญกัมมัฏฐาน  ๑๑  ประการ   คือ  อสุภะ   ๑๐ 
กายคตาสติ   ๑  เพราะกัมมัฏฐานเหลานี้เมื่อเจริญแลวทําใหเห็นวา 
สิ่งเหลาน้ันลวนแลวเปนสิ่งไมสวยงาม   ไมนารักใคร   จัดวาเปนสบาย 
ของคนมีราคจริต. 
                                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  โทสจริต  มีลักษณะเปนอยางไร  ?  เมื่อเกิดข้ึนควรเจริญ 
กัมมัฏฐานอะไรบาง  จึงจะบรรเทาได  ? 
        ต.  โทสจริต  มักมจิีตฉุนเฉียวโกรธงาย   ไปในทางโกรธเคือง 
ขุนแคน   มักจะมีแตกอทุกขโทมนัสใหแกผูอ่ืนเนือง ๆ  นี้เปน 
ลักษณะของโทษจริต.    ควรเจริญกัมมัฏฐาน  ๙  ประการ  คือ  วัณณ-  
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กสิณ  ๔  นลีกสิณ  ๑  ปตกสิณ  ๑  โลหิตกสิณ  ๑   โอทาตกสิณ  ๑  
และพรหมวิหาร  ๔  คือ  เมตตา  กรุณา   มุทิตา   อุเบกขา  เพราะ 
กัมมัฏฐานเหลาน้ีเหมาะแกคนที่มีโทสจริต. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  จงแสดงลักษณะของผูที่มีโมหจริตมาใหดู  ?  เมื่อมีโมหจริต 
อยูเชนนั้น   จะควรเจริญกัมมัฏฐานบทไหน ? 
        ต.  ผูทีม่ีโมหจริตน้ันมักเปนคนมีจิตข้ีหลงลืม   มีสติไมมั่นคง 
จะทําจะพูดจะคิดมักผิด ๆ พลาด ๆ  นี้เปนลักษณะของผูที่มีโมหจริต. 
เมื่อมีโมหจริตเชนนั้น   ควรเจริญอานาปานัสสติ   เพราะกัมมัฏฐานน้ี 
เปนอุบายเคร่ืองผูกสติไวมิใหหลงลืมงาย. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  คนที่เปนสัทธาจริตมีอาการอยางไร ?   ควรจะใหเจริญ 
กัมมัฏฐานกี่ประการ   คืออะไรบาง ? 
        ต.  คนที่เปนสัทธาจริต    มีลักษณะประพฤติไปตามความเชื่อ 
ควรใหเจริญกัมมัฏฐาน  ๖  ประการ   คือพุทธานุสสติ   ธัมมานุสสติ 
สังฆานุสสติ   สีลานุสสติ   จาคานุสสติ   เทวดานุสสติ   เพราะอนุสสติ ๖ 
ประการนี้เปนที่สบายแกคนที่เปนสัทธาจริต. 
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  กัมมัฏฐานอะไรบาง   เปนที่สบายแกวิตกจริต  ?  กัมมักฐาน 
อะไรบาง   เปนที่สบายแกจริตท้ังปวง  ? 
        ต.  อานาปานัสสติกัมมัฏฐาน   เปนที่สบายแกวิตกจริต.  อรูป-     
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กัมมัฏฐาน  ๔ ภูตกสิณ  ๔  คือ  ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย  เปนที่  
สบายแกจริตท้ังปวง. 
                                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  คนเชนไรท่ีเรียกวามีสัทธาจริต  ?  เพราะเหตุไรทานจึงไม 
นิยมวาดี   เมือ่มีจริตเชนนั้นอยู    ทําอยางไรจึงจะเปล้ืองได ? 
        ต.  คนที่มีความเชื่องาย   เมื่อมีใครมาพูดมาเลาอะไรใหฟงก็ 
มักเชื่อ   โดยไมทันไดพิจารณาใหละเอียดสุขุม.   ทานไมนิยมคนท่ีมี 
สัทธาจริต   ก็เพราะวาคนเชนนั้นมักจะเชื่อดายไป  หนักเขาก็มักเอนไป 
ในฝายผิดมากกวาถูก   หลักในพระพุทธศาสนาทานสอนใหพิจารณา 
เสียกอนจึงเชื่อ   ไมไดสอนใหเชื่อโดยไรความพิจารณา   เปนตนวา 
ไดยินไดฟงอะไรเขาแลว   ก็ใหพิจารณาทบทวนดูเหตุผลเสียกอน   ถา 
ไมมีเหตุผลก็ไมใหเชื่อ.  เม่ือมีเหตุผลดีแลวจึงเชื่อ.   เมื่อมีจริตเชนนี ้
อยู   ทานสอนใหเจริญอนุสสติ ๖  คือ  พุทธานุสสติ   ธัมมานุสสติ 
สังฆานุสสติ  สลีานุสสติ    จาคานุสสติ      เทวตานุสสติ   เมื่อพิจารณา 
ทบทวนดูตามคุณของอนุสสติเหลาน้ี    ยอมทําใหสัทธาจริตออนลงได 
เมื่อพิจารณาแกกลายิ่งข้ึน  ในที่สุดก็อาจละได. 
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  พุทธิจริตเปนจริตอยางไร  ?  เมื่อมีอยูทําอยางไรจึงจะละได ? 
        ต.  พุทธิจริตเปนจริตท่ีประกอบไปดวยปญญา    แตเปนไปโดย 
แกกลากวาอยางอ่ืน    มักมีปญญาเฉียบแหลมวองไว   ไดยินไดฟง 
อะไรก็มักจําไดงาย    และรูแจงแทงตลอดโดยรวดเร็ว.  เมื่อมีอยู  ทาน  
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สอนใหเจริญกัมมัฏฐาน  ๔  อยางใดอยางหน่ึง  คือ  มรณัสสติ  
อุปสมทานุสสติ  อาหาเรปฏิกูลสัญญา   จตุธาตุววัตถาน  เมื่อเจริญ 
ไดแกกลาชํานาญดีแลวจึงจะละได. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  มีความเชื่อมาก็จัดเปนสัทธาจริต    มีปญญามากก็จัดเปน 
พุทธิจริต   รวมความวานับเขาในสวนไมดีทั้ง  ๒  อยาง  ถาเชนนี้ 
จะใหถือเอาอยางไร ? 
        ต.  ถึงถอืเอาอยางนี้   การท่ีมีความเชื่อมากหรือมีปญญามาก 
ทานประสงคเอาวามากกวาอยางอ่ืน   จึงจะจัดวาไมดี   เพราะถามีแต 
ความเชื่อแลว    ยากท่ีจะทํากิจการใหบรรลุผลที่ดไีด   เพราะถาไปเชื่อ 
ในสิ่งท่ีดีก็ดีได ถาไมรูวาดีดวยแลว แตเชื่อดายไป  เมื่อไปถูกสิ่งท่ีผิดเขา 
ก็ยากท่ีจะถอน   หรือวาจะตองทําไปตามท่ีผิด ๆ  กวาจะรูสึกวาผิด  ก ็
แกไมไหวเสียแลว   สวนคนที่มีปญญาแกกลา   จําอะไรไดเร็วรูไดเร็ว 
นี้มักจะเปนทางใหถือแตความเห็นของตนเปนใหญ  ถาตนเห็นผิดไป 
ก็ยากท่ีจะแก   หรือบางทีแกไมไหวเสียดวยซํ้า   เพราะเชนนี้ในทาง 
พระพุทธศาสนาจึงไมสรรเสริญ   ทานสรรเสริญการท่ีมีศรัทธากับ 
ปญญาใหเสมอกัน   คือเมื่อมีศรัทธาก็ใหมีปญญากํากับ   เมื่อมีปญญา 
ก็ใหมีศรัทธาเปนเครื่องกํากับ  เพ่ือใหรูจักเลือกเชื่อเลือกรู  หลกัที่ 
ควรจะถือเอาในขอนี้ก็คือ  ใหมีศรัทธากับปญญาใหเสมอกัน. 
                                                                                ส. ป. 
ถ.  การไดยนิไดฟงแลว   มีความตรึกนึกคิดนั้น  เปนสวนแหง  
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ความดีมิใชหรือ  เหตุไฉนทานจึงจัดเปนวิตกจริตดวยเลา  เมื่อเปน  
เชนนั้นจะควรทําอยางไร  ?  จึงจะละได. 
        ต.  การไดยินไดฟงอะไรแลว  มคีวามตรึกนึกคิดนั้นดี   แตที่ 
ทานจัดเปนจริตน้ัน   ประสงคเอาตรึกนึกคิดจนเกิดกวาเหตุ   ในที่สุดก็ 
ไมรูวาจะตกลงใจแนไดอยางไร   ชวนใหมีความสงสัยอยูเสมอ  นี้ทานจึง 
จัดเปนจริต.  เมื่อมีจริตอยูเชนนี้  ทานสอนใหเจริญอานาปานัสสติ. 
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  เม่ือจริตมีมากและกัมมัฏฐานก็มีมาก  เมื่อเวลาจะเจริญมิตอง 
ไปน่ังเลือกกัมมัฏฐานกันแยหรือ  ถาย่ิงไมแนใจในตนวา  ตนจะมีจริต 
อยางไหนก็ยิ่งซํ้าราย   จําตองทําลองกันเรื่อยไป  เมื่อไรจึงจะไดต้ังหนา 
พิจารณา  ทําไมสําหรับพระกัมมัฏฐานท่ีควรเจริญไดทั่วไปจะไมมีบาง 
หรือ ๆ  อยางไร  ?  อธิบาย. 
        ต.  จริงอยู  จริตมีมาก   กัมมัฏฐานก็มีมาก แตจริตท่ีมีประจํา 
บุคคล  ในคนหนึ่ง ก็มีจริตอยางหน่ึงเทานั้น    มิใชวาในคนหน่ึงจะมี 
จริตอยูหลายอยางเลย   เมื่อเปนเชนนี้   ตนจะเจริญกัมมัฏฐาน  ในชั้น 
แรกก็ควรนึกดูเสียใหแนกอนวาจิตของตนจะหนักไปในอะไร   แลวจึง 
หยิบยกกัมมฏัฐานท่ีเหมาะกันข้ึนพิจารณา  เชนนี้กไ็มลําบากตอการ 
เลือกเฟนอะไร.  สําหรับกัมมัฏฐานท่ีเหมาะกับจริตท่ัวไปก็มีอยูบาง 
ดังทานยกข้ึนกลาวไว  ๘  ประการ  คือ  อรูปกัมมัฏฐาน  ๔  ภูตกสิณ  ๔ 
เหลาน้ีเหมาะแกจริตท่ัวไป. 
                                                                                ส.  ป.  
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        ถ.  บรกิรรมนิมิต  บริกรรมภาวนา   บรกิรรมสมาธิ  ๓ อยางนี้ 
ตางกันอยางไร  ?  อธิบาย  
        ต. ตัวอยางเชน  โอทาตกสิณ    ดวงกสิณเรียกวาบริกรรมนิมิต 
กิริยาที่นึกวา   โอทาต ๆ  เรียกวาบริกรรมภาวนา   ครั้นทําในชั้นนี้ 
ชํานาญแลว   พึงต้ังใจจําดวงกสิณน้ันใหติดตา    สมัยใดจําไดติดตา 
ดวงกสิณปรากฏในใจเหมือนแลเห็น   ในสมัยนั้นนิมิตท่ีปรากฏในใจนั้น 
เรียกวาอุคคหนิมิต   กริิยาท่ีนึกนั้นเรียกวาบริกรรมสมาธิ. 
                                                                                ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  นิมติกับรูป  มีความหมายตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  ? 
        ต.  มีความหมายตางกัน  นิมิต  ในท่ีทั่วไปหมายถึงเครื่องกําหนด 
เชนนิมิตซ่ึงเปนเครื่องหมายกําหนดเขตสถานท่ี   มีกําหนดเขตบอกสีมา 
เปนตน   แตนิมิตท่ีใชเรียกในกัมมัฏฐานน้ันหมายถึงส่ิงท่ีปรากฏข้ึนใน 
ภายใน  คือรูปที่ปรากฏข้ึนชัดเจนในภายในซ่ึงมิใชวิสัยของจักษุ  สวน 
รูปนั้น   ทานหมายถึงส่ิงที่เปนวิสัยของจักษุ คือส่ิงท่ีตาจะพึงเห็นได ซึ่ง 
เปนสวนปรากฏในภายนอก  มีความหมายตางกันอยูเชนนี้. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  นิมติก็ดี  ภาวนาก็ดี   ทานจําแนกไวอยางละเทาไร   อะไร 
บาง  ? 
        ต.  ทานจําแนกไวอยางละ  ๓  คือ  นิมิต  ๓  บริกรรมนิมิต  ๑ 
อุคคหนิมิต  ๑  ปฏิภาคนิมิต  ๑.  ภาวนา  ๓  บริกรรมภาวนา   ๑ 
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อุปจารภาวนา  ๑ อัปปนาภาวนา  ๑.  
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  บรกิรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา  โดยความเปนอยางเดียว 
กันมิใชหรือ  แตเหตุไฉนทานจึงแยกเปน  ๒  อยาง  ?  ลองอธิบายมาดู. 
        ต.  ไมเปนอยางเดียวกัน  เมื่อไมเปนอยางเดียวกันแลว  กจํ็าเปน 
อยูเองท่ีจะตองแยกไวคนละสวน    บริกรรมนิมิต     แปลวานิมติใน 
บริกรรม    เชนเพงดูวัตถุอยางใดอยางหนึ่งพรอมท้ังกําหนดจําวัตถุนั้น 
เปนอารมณ   มีเพงกสิณเปนตน   ซึ่งเรียกวาบริกรม    นี้จัดเปน 
บริกรรมนิมติ.    บริกรรมภาวนา  แปลวา   ภาวนาในบริกรรม  เชนเพง 
ดูวัตถุพรอมท้ังนึกใหเปนอารมณก็ดี   หรือเปนแตลําพังนึกอยางเดียว 
เชนเจริญอนุสสติก็ดี   จัดเปนบริกรรมภาวนา. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  กัมมัฏฐานท่ีมีอารมณหยาบ  ยอมใหจิตถึงอัปปนาภาวนาได 
แตเมื่อพูดถึงผลของกัมมัฏฐานท่ีเปนอัปปนาภาวนาแลว   จะเหมือน 
กันหมดหรือยิ่งหยอนกวากันอยางไรบาง  ?  จงแสดง. 
        ต.  เม่ือพูดถึงผลของกัมมัฏฐานท่ีเปนอัปปนาภาวนาแลว  ก็ยังมี 
ยิ่งหยอนกวากันอยูบาง   กัมมัฏฐาน  ๑๑  ประการ  คือ  อสุภ  ๑๐ 
กายคตาสติ  ๑  ยอมมีอานุภาพอํานวยผลใหไดเพียงรูปาพจรประถมฌาน 
อยางเดียว.  พรหมวิหาร  ๓  คือ  เมตตา  กรุณา  มทุิตา   มีอานุภาพ 
อํานวยผลสงใหไดรูปาพจรฌาน   คือต้ังแตประถมฌานถึงจตุตถฌาน 
อุเบกขาพรหมวิหาร   ใหไดเพียงปญจมรูปาพจรฌานอยางเดียว  อรูป-  
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กัมมัฏฐาน  ๔  ใหไดเฉพาะแตรูปฌานอยางเดียว.  
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  ในกมัมักฐาน  ๔๐  ประการน้ี  เมื่อเจริญดีแลว  คงมีนิมิต  ๓ 
ทุกกัมมัฏฐานหรืออยางไร  ?  เพราะเหตุไรจึงเปนเชนนั้น ? 
        ต.  มิใชวาจะมีนิมิตครบท้ัง  ๓  ทุกกัมมัฏฐานไป  นิมิตบางอยาง 
มีทั่วไปในกัมมัฏฐานทุกชนิด    นิมิตบางอยางมีไดเฉพาะบางกัมมัฏฐาน 
คือบริกรรมนิมิตและอุคคหนิมิต  ๒ อยางนี้   ไดทั่วไปในกัมมัฏฐาน 
ทั้งส้ิน   สวนปฏิภาคนิมิตจะมีข้ึนไดแตเฉพาะในกัมมัฏฐาน  ๒๒  ประการ 
คือ  กสิณ  ๑๐  อสุภ  ๑๐ กายคตสติ  ๑ อานาปานัสสติ  ๑.  ที่เปน 
เชนนี้ก็เพราะวาปฏิภาคนิมิตน้ัน  เมื่อจะไดเกิด   ตองอาศัยกัมมัฏฐาน 
นั้นหยาบหรือเปนสิ่งท่ีมีรูปปรากฏ   กําหนดไดงาย  จิตยอมเขาไปแอบ 
แนบสนิท   สวนกัมมัฏฐานนอกน้ันเปนกัมมัฏฐานท่ีละเอียด   ยากท่ีจะ 
กําหนดใหเห็นชัด  และจิตก็ไมแอบแนบสนิทได. 
                                                                                ส.  ป. 
        ภ.  ภาวนา  ๓  นั้น   ไดในกัมมัฏฐานอะไรบาง  ?  เพระเหตุไรจึงไม 
ทั่วไปในกัมมัฏฐานท้ังส้ิน ? 
        ต.  ภาวนา  ๓  นั้น  บริกรรมภาวนา   ไดในกมัมัฏฐานท้ังส้ิน, 
อุปจารภาวนา   ไดในกัมมัฏฐาน  ๑๐ ประการ   คือ  พุทธานุสสติ  ธัมมา- 
นุสสติ  สิงฆานุสสติ  สีลานุสสติ  จาคานุสสติ   เทวตานุสสติ   อุปสมานุสสติ 
มรณัสสติ  อาหาเรปฏิกูลสัญญา   จตุธาตุววัตถาน  เหลาน้ีเปนเพียง 
อุปจารภาวนา  ไมถึงอัปปนาภาวนา   เพราะเปนกัมมัฏฐานละเอียด  
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สุขุมไมปรากฏชัดได  จิตไมแอบแนบสนิทและไมต้ังมั่นอยูไดนาน,  
อัปปนาภาวนา  ไดในกัมมัฏฐาน  ๓๐  คือ  กสิณ  ๑๐ อสุภ  ๑๐ 
อานาปานัสสติ  ๑  กายคตาสติ  ๑  พรหมวิหาร  ๔ อรูป  ๔  เหลาน้ี 
ใหสําเร็จไดถึงอัปปนาภาวนา   เพราะกัมมัฏฐานเหลาน้ีมีอารมณหยาบ 
ปรากฏชัด  ต้ังอยูในนาน  จิตแอบแนบสนิทได. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  กสิณ  แปลวาอะไร  ?  มีเทาไร  อะไรบาง  ? 
        ต.  กสิณ  แปลวาวัตถุอันจูงใจ   คือจูงใจใหเขาไปผูกอยู. เปน 
ชื่อของกัมมักฐาน  แปลวามีวัตถุที่ชื่อวากสิณเปนอารมณ.   มี  ๑๐ 
อยาง  คือ  ปฐวีกสิน  ๑  อาโปกสิณ  ๑  เตโชกสิณ  ๑  วาโยกสิณ  ๑. 
๔  นี้เรยีกภูตกสิณ.  นีลกสิณ  ๑  ปตกสิณ  ๑  โลหิตกสิณ  ๑  โอทาต- 
กสิณ  ๑.  ๔  นี้เรียกวาวัณณกสิณ.  อาโลกกสิณ  ๑  อากาสกสิณ  ๑ รวม 
เปน  ๑๐. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  การเพงกสิณ  ในขณะเดียวกันจะทําการเพงหลาย  ๆ  อยางกัน 
ไดหรือไม  ?  ถาเชนนั้นหากวัตถุที่เพงมีสิ่งท่ีจะเปนกสิณรวมกันอยู 
หลายอยาง  เชนดินมีสีแดงปนอยูดวยเปนตน   เมื่อเปนเชนนี้จะทํา 
อยางไร  ? 
        ต.  ในขณะเดียวกันจะเพงหลายอยาง  ซึ่งเกินกวา  ๑  ไปไมได. 
เพราะถาขณะเดียวกันเพงเกิดกวา  ๑  ไป  จิตก็เอนไปทางฟุงซานไม 
สงบ.  ถากสิณท่ีตนเพงมีสิ่งที่เปนกสิณรวมกันอยูเกินกวา  ๑  ข้ึนไป  เชน  
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ดินมีสีแดงเปนตน  เมื่อตนเพงก็ตองยึดเอามาเพงนึกใหเปนอารมณแต  
อยางเดียว   เชนจะเพงดิน  ก็ยึดเอาแตดิน   ไมเอาสีมานึก   ถานึกปน 
กัน  จิตก็ไมสงบ   แตสําหรับวัตถุที่นํามาทํากสิณนั้น  ถาไปนําวัตถุที่มี 
สีปนกันมาทําเปนดวงกสิณ   ทานก็หามอยูบางเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น 
ควรจะหาวัตถุที่บริสุทธิ์มาทําเปนดวงกสิณ. 
                                                                                        ส. ป.         
        ถ.  การเพงกสิณ   แตพอเพงนีวรณก็สงบหรือ  ๆ  วาตองเพงไป 
นานสักเทาไร   นีวรณจึงสงบ  ? 
        ต.  การเพงกสิณ  แตพอเริ่มลงมือเพงน้ัน   นีวรณจะสงบไป 
ทีเดียวไมได    แตจะเพงไปนานสักเทาไร  กก็ําหนดไมได   กําหนดได 
แตวา   เมื่อเพงไปจนทําใหอุคคหนิมิตเกิด    และบํารุงอุคคหนิมิตใหมี 
กําลัง  จนยังปฏิภาคนิมิตใหเกิดข้ึน   นีวรณจึงสงบระงับ. 
                                                                                        ส. ป.         
        ถ.  บุคคลบางคนเจริญกัมมฏัฐาน  จนยังนิมิตใหปรากฏข้ึนแลว 
แตบางคนก็รักษาไวได   บางคนกลับเส่ือมไป  รักษาไวไมได   เมื่อเส่ือม 
ไปแลว   ก็ไมสามารถทํานิมิตใหเกิดข้ึนไดอีก   นีเ้ปนเพราะอะไร  ? 
จงแสดง. 
        ต.  ผูที่รกัษาไวได    ก็เพราะตนคอยกําหนดของตนไววา  นิมิตท่ี 
ตนไดเชนนั้น  เพราะตนทําอยางไรแลว  คอยรักษาอารมณนั้น ๆ  ไว 
ผูที่ไดแลวกลับเส่ือม   แลวทําใหเจริญอีกไมได   ก็เพราะขาดความ  
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กําหนดอิริยาบถและอารมณที่ตนไดบําเพ็ญมาแลวน้ัน  
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ประถมฌานมีองคเทาไร  ?   อะไรบาง  ?  เกิดข้ึนแลวยอม 
อํานวยประโยชนอะไรใหแกผูบําเพ็ญบาง ? 
        ต.  มีองค  ๕  คือ  วิตก วิจาร   ปติ  สุข  เอกัคคตา.  เมื่อเกิด 
ข้ึนแลวยอมอํานวยประโยชนใหผูบําเพ็ญดังน้ี    สมาธิ   ยอมกาํจัดกาม- 
ฉันทนีวรณเสียได   ปติ   ยอมกําจัดพยาบาทนีวรณเสียได  วิตก  ยอม 
กํานัดถีนมิทธนีวรณเสียได   สุข   ยอมกําจัดอุทธัจจกุกกุจจนีวรณเสียได 
วิจาร   ยอมกาํจัดวิจิกิจฉานีวรณเสียได   เพราะองคฌานเหลาน้ีเปน 
ปฏิปกษกับนีวรณ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ปติ  ๕  คืออะไรบาง ?   และทกุ ๆ ปติมีอาการเปนอยางไร  ? 
        ต.  ปติ  ๕  คือ  ขุททกาปติ  ๑  ขณิกาปติ  ๑  โอกกันติกาปติ  ๑ 
อุพเพงคาปติ ๑  ผรณาปติ  ๑.  ขุททกาปต  คืออาการท่ีกายและจิตอ่ิมจน 
ขนพองและนํ้าตาไหล,  ขณิกาปติ   คืออาการท่ีกายและจิตอ่ิมมีแสงสวาง 
ดั่งแสงฟาปรากฏในจักษุ,   โอกกันติหาปติ  คืออาการท่ีกายและจิตอ่ิม 
จนหว่ันไหวปรากฏด่ังคลื่นและละลอก,  อุพเพงคาปติ   คืออาการท่ีกาย 
และจิตอ่ิมจนเลื่อนลอยไปได,  ผรณาปติ   คืออาการท่ีกายและจิตอ่ิม 
เย็นสบายซาบซานไปทั่วกาย. 
                                                                                ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  ปติที่นับเปนองคฌานน้ัน   ไดแกปติชื่ออะไร  ?  มีลักษณะ  
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อยางไร  ? 
        ต.  ไดแกผรณาปติ.  มีลักษณะแผซาบซานใหกายและจิตอ่ิมเย็น  
สบาย. 
                                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  อุคคหนิมิตกับปฏิภาคนิมิตท้ัง  ๒  นี ้ นอกจากท่ีจะตางกัน 
โดยขยายสวนไดและไมไดแลว   เราจะสังเกตไดวานิมิตท้ัง  ๒  นี้ตางกัน 
อยางไร  ?  เมื่อเกิดข้ึนแลวอํานวยประโยชนอะไรแกผูบําเพ็ญบาง  ? 
        ต.  สังเกตไดดั่งน้ี   อุคคหนิมิต   เมื่อเกิดข้ึนภายในแลว   กย็ัง 
ตองประกอบดวยกสิณโทษ   คือยังมีสีปรากฏอยู   เชนเพงปฐวีกสิณ 
อุคคหนิมิต   ก็ยังมีสีดินปรากฏอยูดวย.   สวนปฏิภาคนิมิต   เมื่อเกิด 
ยอมบริสุทธงดงามผองใสยิ่งกวาอุคคหนิมิต.    เมือ่เกิดข้ึนแกผูบําเพ็ญ 
ในขณะใด    ขณะนั้นนีวรณยอมระงับไป. 
                                                                                                ส. ป.         
        ถ.  คําวา  สมาธิ  ก็หมายเอาความสงบแหงจิต   เอกัคคตาความ 
มีอารมณเปนหน่ึง   ก็เปนลักษณะของสมาธินั้นเอง   ดูก็ไมตางอะไรกัน 
เมื่อเปนเชนน้ี  เหตุทานจึงเรียกชื่อตางกัน ?  ขอฟงอธิบาย. 
        ต.  จริง.  เอกัคคตาก็เปนลักษณะของสมาธินั่นเอง  แตจะเรียก 
วาสมาธิก็ไมถนัด   แมจะมีความหมายอันเปนไปในทางสงบดวยกันก็จริง 
ถงึอยางนั้น  ก็จะเรียกเปนอยางเดียวกันไมได   เพราะมีลักษณะตางกัน 
สมาธิ  แปลวาความต้ังจิตม่ัน  คือม่ันอยูในอารมณที่ตนนึกคิด  กินความ 
กวาง  ไมจํากัดวาจิตมั่นอยูในอารมณอะไร   ซึ่งแลวแตวาอารมณ  
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อยางไหนที่ตนนํามานึกคิดแลว  ทําจิตใหสงบต้ังมั่นอยูในอารมณนั้น   
จิตท่ีต้ังม่ันนั้นก็ชื่อวาสมาธิ   สวนเอกัคคตา   ความเปนผูมีอารมณเปน 
หน่ึง  แตอารมณในที่นี้   ทานหมายเอาอารมณซึ่งเปนไปในฌาน  อารมณ 
อ่ืน ๆ  แมทําจิตใหมั่นอยู   ทานก็ไมจัดเปนเอกัคคตา   เพราะแมจะ 
ทําใหจิตต้ังม่ันได  ก็ไมแนนแฟนเหมือนอารมณที่เปนไปในฌาน  เพราะ 
เหตุนี้   ทานจึงเรียกชื่อตางกัน   จะเรียกใหเหมือนกันไมไดอยูเอง. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อัปปนาภาวนา   จะไดในสมถกัมมัฏฐานอะไรบาง  ?  เพราะ 
เหตุไรจึงไดในกัมมัฏฐานเหลาน้ัน ? 
        ต.  อัปปนาภาสวนา  ไดในกัมมฏัฐาน ๓๐ คือ  กสิณ  ๑๐ อสุภะ ๑๐ 
อานาปานัสสติ  ๑  กายคตาสติ ๑ พรหมวิหาร ๔ อรูป  ๔.   เพราะ 
กัมมัฏฐานเหลาน้ี   เปนอารมณปรากฏชัด  อันจิตและเจตสิกแอบแนบ 
สนิทต้ังอยูไดฌาน   จึงอาจใหสําเร็จตลอดถึงอัปปนาภาวนาได. 
                                                                           ๑๔/๙/๖๖-๖/๙/๖๙ 
        ถ.  จิตที่จัดเปนกามาพจร   ก็หมายเอาจิตธรราดาน่ันเองท่ี 
ประกอบดวยธรรมในภูมินั้น  ๆ  แตถาจิตเปนสมาธิแลวจัดอยางนั้นไม 
ไดหรือ  ? เพราะเหตุไร  ? 
        ต. จัดได  เพราะสมาธิเปมกามาพจรธรรมกม็ี  เชนอุปจารสมาธิ 
เปนรูปาพจรธรรมก็ม ี เชนอัปปนาสมาธิ  จิตประกอบดวยสมาธิอยางใด 
ก็จัดเปนอยางนั้น.  ตามภูมิของตน. 
                                                                                ๑๖/๗/๗๐  
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        ถ.  อสภุกัมมัฏฐาน  การพิจารณาถึงซากศพ   ทานจําแนกไว   
กี่อยาง ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ทานจําแนกไว  ๑๐  อยาง.  คือ  ซากศพที่เนาพองข้ึน  ๑ 
ซากศพท่ีมีสีเขียว  ๑  ซากศพที่มีน้ําเหลืองไหลออกอยู  ๑  ซากศพที่ขาด 
กลางตัว  ๑  ซากศพท่ีสัตวมีแรงกาและสุนัขเปนตน  ยื้อแยงจิกกันกิน 
แลว  ๑  ซากศพท่ีมือและเทา   ศีรษะ  ขาดไปอยูขางหน่ึง  ๆ  ๑ 
ซากศพท่ีคนมีเวรเปนขาศึกสับฟนบั่นเปนทอน ๆ  ๑   ซากศพท่ีตอง 
ประหารดวยศัศตรามีโลกหิตไหลอาบอยู  ๑  ซากศพที่มีตัวหนอนคลาน 
คล่ําไปอยู   ๑  ซากศพที่ยังเหลือแตรางกระดูก  ๑. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  เพราะเหตุไร  การพิจารณาซากศพทานจึงสอนไมใหยืนในที่ 
ใกลนักแลวไกลนัก  ?  จงแสดงมาพอใหเห็นสม. 
        ต.  เพราะวา  การพิจารณาซากศพนั้น   โดยธรรมดาของซากศพ 
ยอมเปนของปฏิกูลและมีกลิ่นเหม็น  สําหรับบุคคลบางคนเม่ือถูกกลิ่น 
เหม็นรบกวนแลว   ยอมไมเปนที่สบายแกโรค  เพ่ือเปนการปองกันไม 
ใหเกิดโทษแกรางกาย   จึงสอนใหยืนในที่ไมใหใกลชิดนัก   แตเมื่อจะ 
พิจารณา   ถายืนหางไกลจนเกินไป   ซากศพก็จะไมปรากฏชดัแกจักษุของ 
ผูพิจารณา   เมื่อซากศพไมปรากฏชัดแกจักษุของผูพิจารณาแลว  ความที่ 
พิจารณาใหเห็นเปนของปฏิกูล  ก็จะเกิดข้ึนไดยากเหมือนกัน  เพราะ 
ฉะน้ัน  ทานจึงสอนใหยืนในที่อยาใหไกลพึงยืนในที่ซึ่งพอจะเห็นไดชัด. 
                                                                                        ส. ป.  
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        ถ.  อุทธุมาตกอสุภะ   เปนซากศพชนิดไหน ?  เมื่อพิจารณาจะ   
ตองยืนหรือนั่ง  และพึงพิจารณาโดยอาการอยางไร  ? 
        ต.  อุทธุมาตกอสุภะ   เปนซากศพชนิดที่เนาพองข้ึน.  เมื่อ 
พิจารณาจะน่ังหรือยืนก็ได   เพราะทานไมไดกําหนด  แลวแตจะสะดวก 
ในการพิจารณา   และการพิจารณาทานก็สอนใหพิจารณาโดยอาการ 
๖  อยาง  คือ  กําหนดโดยสี  ๑  โดยเพศ  ๑  โดยสณัฐาน  ๑  โดยทิศ ๑ 
โดยที่ต้ัง  ๑  โดยปริจเฉท  ๑. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ซากศพซึ่งเปนลักษณะของอุทธุมาตกะนั้น   ตองพิจารณาดวย 
อาการท้ัง   ๖  อยางนี้ทั้งน้ันหรือ   จึงจะสมควรแกการพิจารณา  ?  เพราะ 
เหตุไร  จึงวาอยางนั้น  ? 
        ต.  ไมใชทั่วไปทั้งน้ัน   สมควรท่ีจะพิจารณาดวยอาการท้ัง  ๖  นี ้
เฉพาะซากศพที่เปนสภาคกัน   คือผูพิจารณาเปนชาย   ก็พึงพิจารณาซาก- 
ศพท่ีเปนชาย  ผูพิจารณาเปนหญิง   กพึ็งพิจารณาซากศพที่เปนเพศหญิง 
เหมือนกัน  เพราะถาไปพิจารณาซากศพที่เปนวิสภาคกันแลว   บาง 
คราวอาจเปนของยากท่ีจะพิจารณาใหเปนของปฏิกูล   แตเทาท่ีวานี้ก็ 
เฉพาะเพียงซากศพนั้นยังบริบูรณอยู   ถาซากศพน้ันเปอยพังไป  หรือ 
แหวงเวาไปแลว   ก็ยอมเปนของท่ีควรพิจารณาของผูพิจารณาท่ัวไป. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อนสุสติมีเทาไร  ?  อะไรบาง  ? 
        ต.  ม ี๑๐  คือ  พุทธานุสสติ  ๑  ธัมมานุสสติ  ๑  สังฆานุสสติ  ๑ 
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สีลานุสสติ  ๑  จาคานุสสติ  ๑  เทวตานุสสติ  ๑  อุปสมานุสสติ  ๑  
มาณัสสติ  ๑  กายคตาสติ  ๑  อานาปานัสสติ  ๑. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พูดถึงพระธรรม  ยอมมีมากมายสุดที่จะพิจารณา  แตเมื่อจะ 
ยกข้ึนกลาวโดยยอพอเปนเครื่องกําหนดจะไดแกอะไร  ?  เพราะเหตุไร 
จึงวาอยางนั้น  ?  เมื่อกลาวถึงประเภทของพระธรรมเลาจะมีสักกี่อยาง  ? 
อะไรบาง  ? 
        ต.  พระธรรมมีมากกจ็ริง  แตเมื่อจะกลาวโดยยอก็มีเพียง  ๓  คือ 
ศีล  สมาธิ  ปญญา.  เพราะพระโอวาทท้ังหมดยอมมารวมลงใน  ศลี 
สมาธิ   ปญญา  ซึ่งเรียกวาไตรสิกขาท้ังส้ิน.  เมื่อกลาวถึงประเภทของ 
พระธรรมกม็ี  ๓  ประเภท  คือ  ปริยติัธรรม   ปฏบิัติธรรม  ปฏิเวธ- 
ธรรม. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ธรรมชนิดไหนชือ่วาปริยัติธรรม.  เพราะเหตุไรจึงชื่ออยาง 
นั้น  และมีอะไรเปนประโยชน  เปนอานิสงส ? 
        ต.  พระพุทธวจนะท้ังส้ิน  ชื่อวาปริยัติธรรม.  เพราะเปนธรรม 
ที่จะตองศึกษาเลาเรียน  เม่ือกลาวถึงประโยชนและอานิสงสก็มีตาง ๆ  
กัน  ปริยัติธรรม   มีศลี  สมาธิ  ปญญา  เปนประโยชน  เปนอานิสงส 
ศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็มีมรรค  นิพพาน เปนประโยชน  เปน 
อานิสงส. 
                                                                                ส. ป.  
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        ถ.  ไตรสิขา  เม่ือศึกษาปฏิบัติดีแลวยอมอํานวยคุณประโยชน  
ใหแกผูศึกษาปฏิบัติอยางไร  ?  จงแสดง. 
        ต.  เม่ือศึกษาดีแลว  ยอมอํานวยใหไดรับความรูรอบคอบในส่ิง 
ทั้งปวง  เปนทางที่ใหเกิดปญญาความรอบรูในเหตุและผลตาง ๆ  ไม 
ตองเปนคนงมงาย  ทั้งเปนทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติ  เพราะการศึกษา 
เปนเบื้องคนของการปฏิบัติ   เปรียบเหมือนการเดินเรือ  การเดินเรือ 
ตองมีเข็มทิศ  จึงจะไปสูที่ประสงคไดโดยสวัสดี  เข็มชี้ทิศเปรียบ 
เหมือนปริยัติที่ชี้ทางใหแกผูปฏิบัติ  การเดินเรือเปรียบเหมือนผูปฏิบัติ 
ตองอาศัยดําเนินไปตามแนว   นี้เปนเครื่องอํานวยคุณประโยชนใหแกผู 
ศึกษาดี   สวนผูปฏิบัติดี   ยอมไดรับประโยชนสิ่งข้ึนอีกมาก  คือ 
๑.  ผูต้ังอยูในศีล   ยอมไมมีความเดือดรอนใจและทุกขภัยที่จะเกิดข้ึน 
เพราะความเปนผูมีศีลชั่ว   ยอมปองกันความชั่วท่ีจะพึงลวงทางกายวาจา 
ได  ๒.  ผูต้ังม่ันอยูในสมาธิ   ยอมสงบความเดือดรอนใจและทุกขภัย 
ตาง ๆ  ที่จะพึงเกิดข้ึนเพราะความเปนผูมีจิตฟุงซาน  ยอมกําจัดกิเลสที่ 
จะมากลุมรุมจิตเสียได   ๓.  ผูทําปญญาใหไพบูล   ยอมบรรเทาความ 
เดือดรอนใจและทุกขโทมนัสหรือความหวาดกลัวตาง ๆ เสียได  และ 
ยอมกําจัดกิเลสชนิดละเอียดที่นอนเนื่องอยูในสันดานใหหมดสิ้นไป.  ศลี 
สมาธิ  ปญญา  ยอมอํานวยคุณประโยชนใหแกผูศึกษาปฏิบัติดี  ดั่งนี ้
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อนสุสติ  ขอ  ๘  มรณัสสติ  ทําไมจึงไมวา  มาณานุสสติ 
เหมือนอนุสสติขางตน  ?  ขอความเห็น. 
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        ต.  ที่ไมวาอยางนั้น  ก็เพราะเพ่ือจักใหผูพิจารณาเห็นปรากฏชัด  
โดยเร็ว  จักไดเกิดความไมประมาท  เปนผูแกลวกลาไมยอทอตอความ 
ตาย  หากจะไปเหนี่ยวรั้งเอาความตายท่ีลวงมาแลวยกข้ึนพิจารณา  ใน 
บางขณะอาจเกิดความกลัวตายข้ึนก็ได  เพราะเชนนี้  ทานจึงสอนใหดู 
ไปขางหนา   ไมสอนใหเหลียวมาดูขางหลัง. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พิจารณาถึงความตาย  อยางไรชื่อวาพิจารณาโดยแยบคาย  ? 
อยางไรไมแยบคาย  ? 
        ต.  การที่พิจารณาใหแยบคายน้ัน ตองพิจารณาทําใหประกอบ 
ดวยองค  ๓  คือ  สติระลกึถึงความตายอยู  ๑  ญาณรูวาความตายจักมี 
เปนแน  ตัวเราจักตองตายเปนแท  ๑  เกิดความสังเวชสลดใจ  ๑  พรอม 
ดวยองค  ๓ นี้  จึงตรัสวาพิจารณาโดยแยบคาย  ถาไมพรอมดวยองค  ๓ 
ก็ชื่อวาพิจารณาโดยไมแยบคาย. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  นึกนึกความตายของตนก็พอใหเกิดสังเวชไดมิใชหรอื  ทําไม 
จึงสอนใหพิจารณาถึงความตายของผูอ่ืนดวยเลา  ? 
        ต.  จริงอยู  การนึกถงึความตายของตนก็พอใหเกิดความสังเวช 
ได  แตที่ทานสอนใหพิจารณาถึงความตายของผูอ่ืนดวยก็เพ่ือจะไดเห็น 
เปนพยาน  เพราะในบางขณะจะพิจารณาดูความตายของตนเองใหเห็น 
ชัดนั้นยากอยางยิ่ง  โดยมากมักจะมีความทะนงเสียวาเรายังไมตายเสมอ  
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เพราะเหตุนี้   ทานจึงสอนใหพิจารณาท้ังของตนและของผูอ่ืน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เพราะเหตุไร  การพิจารณามรณัสสติ   ทานจึงตองสอนให 
พิจารณาประกอบดวยองค  ๓ ? 
        ต.  เพราะวาการนึกถึงความตายนั้นเปนของคอนขางยากท่ีจะให 
เกิดสังเวช  เพราะปกติของทุกผูทุกคนยอมมีความหวาดเสียวตอความ 
ตายอยูแลว  นึกไมดีอาจเกิดความเสียใจ   หรือบางขณะไปนึกถึงความ 
ตายของผูอ่ืน  ถาไปถูกผูที่ตนรักใคร   ก็อาจเกิดความเสียใจอาลัย  หา 
เกิดความสังเวชไม  เพ่ือปองกันเหตุเหลาน้ี   ทานจึงสอนใหพิจารณา 
ประกอบดวยองค  ๓. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เจรญิมรณัสสติอยางไรจึงจะแยบคาย ?   ถาเจริญไมแยบคาย 
มีโทษอยางไร  ? 
        ต.  เจรญิพรอมดวยองค  ๓  คือ  สติระลึกถึงความตายอยู  ๑ 
ญาณรูวาความตายจักมีแกตน ๑   เกิดดกสังเวชสลดใจ  ๑  อยางนี้จึงจะ 
แยบคาย.  ถาเจริญไมแยบคายมีโทษหลายอยาง  คือ  เมื่อระลึกถึง 
ความตายของคนท่ีตนรักใครมีมารดาบิดาเปนตน   มักเศราโศก   เมื่อ 
ระลึกถึงความตายของคนท่ีชังมีคนที่เปนขาศึกกันเปนตน   ก็จะโสมนัส 
ดีใจ   เมื่อระลึกถึงความตายของคนท่ีไมรักไมชังมีคนที่ไมรูจักกันเปน 
ตน  ก็จักเพิกเฉยเสีย   ไมมีความสังเวช  ดุจสัปเหรอเห็นซากศพจน  
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ชินไมมีความสังเวชฉะนั้น   เมื่อระลึกถึงความตายของตนเอง  มัก  
สะดุงหวาดเสียว    ดุจคนขลาดเห็นเพ็ชฌฆาตถือดาบเงือดเง้ืออยู  ยอม 
สะดุงฉะนั้น. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ตจปญจกกัมมัฏฐาน  ก็เปนสวนหนึ่งของกายคตา   คือแยก 
ออกไปจากกายคตามิใชหรือ   เมื่อเปนเชนนั้น   อาการของกายคตาก็มี 
อยูมาก     แตทําไมจึงแยกเอาไปแตเพียง  ๕  โดยเหตุผลที่แยกน้ันเปน 
อยางไร  ?  จงแสดง. 
        ต.  จริง  เปนสวนหนึ่ง  คือแยกออกไปจากกายคตา  อาการของ 
กายคตามีมากจริงอยางนั้น   แตการท่ีทานแยกเอาแตเพียง  ๕  ก็เพ่ือ 
จะสอนใหผูพิจารณาเห็นไดถนัด   เพราะทั้ง  ๕  นีย้อมแลเห็นไดดวยตา 
อาการของกายคตาท้ังหมด   ทานจัดไวเปน  ๒  หมวด  คือ  หมวด  ๑ 
ยอมสําเร็จไดดวยการดู  คือดูดวยตาแลวพิจารณา  หมวด  ๑  สาํเร็จได 
ดวยการฟง   คือฟงทานสอนแลวพิจารณา   จะเอาตาไปดูก็แลไมเห็น 
ตจปญจกกัมมัฏฐาน   เปนหมวดแหงการดู  นอกจากน้ันเปนหมวด 
แหงการฟง.  ทานจึงแยกเอาไปแตเทานั้น. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  กายคตาสตินั้น   มีอานุสภาพใหไดเพียงประถมฌานเทานั้น 
หรือ ?  อธิบาย. 
        ต.  ทานวาใหไดเพียงประถมฌานเทาน้ัน   ถาโยคาพจรอาศัยซึ่ง 
อารมณประเภท  คือสีตาง ๆ  มีสีเขียวเปนตน  ซึ่งปรากฏในอาการ  ๓๑  
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อาการ  ๓๒  นั้น  พิจารณาเปนกสิณบริกรรมไป  กจ็ะไดสําเร็จตลอด 
ข้ึนไปถึงจตุฌาน  ปญจมฌาน  และสามารถตรัสรูมรรคผลได.  
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  อาการของกายคตาท่ีวางไว  ๓๑  ก็ม ี ๓๒  ก็มี  นี้เพราะอะไร  ? 
อาการ  ๓๑  ก็ทราบแลว  ทานเติมอะไรมาอีกจึงเปน  ๓๒  ? 
        ต.  ตามบาลีทานจําแนกอาการไว  ๓๑  สวนอรรถกถาทานแสดง 
ไว  ๓๒ คือเติมเยื่อในสมองมาอีก  ๑  จึงเปน  ๓๒  โดยทานพิจารณา 
เห็นเปนสวนหนึ่งแหงรางกายเหมือนกัน   สวนในบาลีแมไมแสดงไว 
โดยตรง  ก็เพราะอาการน้ัน   เปนสวนท่ีอิงอาศัย  ไดแสดงไวโดย 
อนุโลมที่วาดวยลักษณะแหงธาตุ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ไดยนิขาวมรณะของผูอ่ืน   มจิีตสงบจากกามฉันทเปนตนแลว 
ระลึกหนวงเอาความสงบเชนนั้นเปนอารมณ   จะจัดวาเจริญอุปสมานุสสิ 
ไดหรือไม  ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไดแตโดยปริยาย.  เพราะเหตุวา  การระลกึเชนนั้นเปนอุบาย 
ยังใจใหสงบจากนีวรณูปกิเลสไดชั่วคราว   สวนอุทเทสแหงอุปสมานุสสติ 
หมายเอาการระลึกถึงพระนิพพานวาเปนที่บรรเทาความเมาในวัย  ถาย 
ถอนความอยาก  ประณีตสงบระงับเปนตน  โดยความก็คือระลึกถึง 
คุณพระนิพพาน. 
                                                                                        ๕/๙/๖๘  
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        ถ.  พรหมวิหารกับอัปปมัญญาพรหมวิหาร  ตางกันหรือเหมือน 
กันอยางไร  ?  เมื่อเจริญดีแลวมีประโยชนอยางไร  ? 
        ต.  พรหมวิหารกับอัปปมัญญาพรหมวิหาร  เนื้อธรรมอยางเดียว 
กัน  ตางกันแตวิธีเจริญ   ถาเจริญใหเปนไปเฉพาะบุคคลหรือหมูคณะ 
ของตน   ก็เรียกวา   พรหมวิหาร  ถาเจริญแผไปในหมูสัตวไมมีประมาณ 
ก็เรียกวา  อัปปมัญญาพรหมวิหาร.  เม่ือเจริญดีแลว   ยอมกําจัดโทสะ 
และวิหิงสาพยาบาทเสียได. 
                                                                                                ส.ป. 
        ถ.  การเจริญพรหมวิหาร   เมื่อกลาวโดยเฉพาะเมตตา  ทานสอน 
ใหเจริญอยางไร  ?  เพราะเหตุไรจึงสอนอยางนั้น  ? 
        ต.  ทานสอนใหต้ังจิตปราถนาความสุขความเจริญท่ัว ๆ  ไปใน 
สัตวทั้งสิ้น  แตในเบื้องตน  ทานใหต้ังจิตเมตตาใหเปนไปในตนกอน 
แลวจึงแผใหทั่วไปในสัตวทั่วหนา.  ทีท่านสอนอยางนี้   มิใชวาจะสอน 
ใหเห็นแตประโยชนตนฝายเดียว   แตเพ่ือตองการใหพิจารณาดูตนให 
เห็นเสียกอน  เพ่ือจักไดเปนพยาน   นําไปพิจารณาเทียบเคียงดูตนกับ 
ผูอ่ืน   เชนพิจารณาวา  เรารักสุขเกลียดทุกขฉันใด  สัตวอ่ืนก็รักสุข 
เกลียดทุกขฉันนั้น   นี้ถาหากไมพิจารณาดูตนใหเห็นเปนพยานกอนแลว 
ไหนเลยจะพิจารณาเทียบเคียงถูก  ทานมุงจะสอนใหพิจารณาเทียบเคียง 
ดูกับตนใหเห็นชัดดวย  จึงสอนไวอยางนั้น. 
                                                                                                ส.ป. 
        ถ.  อาหาเรปฏิกูลสัญญา   แปลวากระไร  ?  ทานสอนใหพิจารณา  
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อยางไร  ? 
        ต.  อาเหเรปฏิกูลสัญญา  แปลวา  ความสําคัญวาปฏิกูลในอาหาร  
โดยความก็คือ  ใหทําความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกูล.  ทานสอน 
ใหพิจารณาโดยอาการ  ๘  อยาง  คือ  ปฏิกูลดวยการบริโภค  ๑  ปฏิกูล 
โดยประเทศท่ีอยูของอาหารนั้น  ๑  ปฏิกูลดวยสะสมอยูนาน  ๑  ปฏิกลู 
ในกาลเมื่อยังไมยอย    ๑  ปฏิกลู  ในกาลเม่ือยอยออกไปแลว  ๑  ปฏกิูล 
โดยผล   ๑   ปฏิกูลโดยหลั่งไหลออกมา    ๑    ปฏกิูลดวยอันทําใหแปด 
เปอน  ๑.   
                                                                                        ส. ป.         
        ถ.  การพิจารณาในอาเหเรปฏิกลูสัญญาน้ัน  ตองใหเห็นปฏิกูล 
ทั้ง  ๘  อยาง  หรืออยางไร  จึงจะนับวาสําเร็จผลแหงการเจริญพระ 
กัมมัฏฐานขอน้ี  ? 
        ต.  ไมจําตองพิจารณาใหครบทั้ง  ๘  อยาง  เมือ่พิจารณาอยางไหน 
ทําใหเห็นเปนของปฏิกูลได  ก็ใหยกเอาขอนั้นข้ึนพิจารณาสืบไป  ที่ทาน 
ตองสอนไวมาก  ก็เพ่ือตองการใหผูบําเพ็ญไดเปลี่ยนการพิจารณา  เชน 
พิจารณาขอ  ๑  ไมเห็น  กเ็ปลี่ยนไปพิจารณาขอ  ๒  ตอไป  ยกัยายไป 
จนกวาจะเห็นปฏิกูลปรากฏ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  จตุธาตุววัตถาน  แปลวากระไร  ?  โดยความหมายวากระไร  ? 
จงแสดง. 
        ต.  แปลวา  ความกําหนัดหมายซ่ึงธาตุทั้ง  ๔  โดยสภาวะความ 
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เปนเองธาตุนั้น ๆ.  โดยความหมาย  ก็คือใหกําหนดพิจารณา  
ธาตุทั้ง  ๔  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ใหเห็นวาเปน 
สวนหนึ่ง ๆ  ของรางกาย  รางกายหรือกายของคนและสัตวที่ไดมีรูป 
รางดั่งท่ีเห็นก็นอยูนี้   เพราะอาศัยความประชุมพรอมกันข้ึนแหงธาตุ 
ทั้ง  ๔   นี้เอง. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ธาตุ  ๔ ก็ทราบอยูแลววา   ดนิ  น้ํา  ไฟ  ลม  แตสวนอาการ 
ของธาตุนั้น  ๆ  มลีักษณะเปนอยางไร ? 
        ต.  ธาตุใดมีลักษณะแขนแข็ง  ธาตุนั้นเรียกปฐวีธาตุ  เชนผม 
ขนเปนตน  ธาตุใดมีลักษณะเอิบอาบ  ธาตุนั้นเรียกอาโปธาตุ  เชนน้ํา- 
เลือดนํ้าเหลืองเปนตน,  ธาตุใดมีลักษณะรอน  ธาตุนั้นเรียกเตโชธาตุ 
เชนไฟที่เผาอาหารใหยอยเปนตน,   ธาตุใดมีลักษณะพัดไปมา  ธาตุนั้น 
เรียกวาโยธาตุ  เชนลมหายใจเปนตน. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  เม่ือพูดถึงลักษณะของธาตุแลว  ก็พอจะกําหนัดไดบาง  แต 
อยากทราบวา  ธาตุไฟและธาตุลม  ทานจําแนกอาการไวอยางไรบาง ? 
        ต.  ธาตุไฟ  ทานจําแนกอาการไว  ๔  คือ  ไฟที่ทํากายใหอบอุน 
เรียกสันตัปปคคี  ๑  ไฟที่ทําใหกายทรุดโทรมเห่ียวแหงวิปริตปราศจาก 
ความงาม  เรียกชิรณัคคี  ๑  ไฟที่ทํากายใหรอนกระวนกระวาย  บาง 
ความทนไมได  ถึงกับตองประพรมชะโลมหรือพนดวยนํ้าบาง  พัดลม 
ใหเย็นรางกายบาง เรียกปริทัยหัคคี  ๑  ไฟที่ทําอาหารในรางกายให   
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แปรปรวนยอยไป   เรียกปริณามัคคี  ๑. ธาตุลม  ทานจําแนกไว  ๖  
คือ  ลมพัดข้ึนเบื้องบน  ทําใหเปนโทษมีประการตาง ๆ  เชนทาํให 
วิงเวียนคลื่นเหียนอาเจียนหรือใหเรอ ๑ ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า  ใหสําเร็จกิจ 
เปนตนวาผายลม  ถายอุจจาระ  ปสสาวะ  ๑  ลมพัดในทองนอกไส 
ใหลั่นใหแนนใหปวดทอง  ๑  ลมพัดภายในไสใหญ  ทําใหทองแข็ง 
เปนตน  ๑  ลมพัดซานท่ัวไปตามอวัยวะนอยใหญ  ใหสําเร็จกิจใน 
การคูหรือเหยียดอวัยวะเปนตน  ๑  ลมหายใจ  ๑. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อรูปกัมมัฏฐาน  ๔  อะไรบาง  ?  เพราะเหตุไรจึงเรียกชื่อ 
อยางนั้น ? 
        ต.  อรูปกัมมักฐาน  ๔ คือ อากาสานัญจายตนะ ๑ วิญญาณัญจา- 
ยตนะ   ๑   อากิญจัญญาตนะ   ๑  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ๑.  ที ่  
เรียกวาอรูปกัมมัฏฐาน  ก็เพราะกัมมัฏฐานน้ีผูบําเพ็ญเพงอรูป  คือส่ิง 
ที่มิใชรูป   ทีเ่รียกวา  อากาสานัญจายตนะ  เพราะบําเพ็ญยึดหนวงเอา 
อากาสนิมิตอันหาที่สุดฝายขางเกิดและขางดับมิไดเปนอารมณ.   ที ่
เรียกวา  วิญญาณัญจายตนะ  เพราะผูบําเพ็ญยึดหนวงเอาจิตท่ีนึก 
เอาการต้ังอยูในอากาศ   อันหาที่สุดฝายของเกิดและขางดับมิไดเปน 
อารมณ.    ทีเ่รียกวา      อากิญจัญญายตนะ    เพราะผูบําเพ็ญยึด 
หนวงเอาความท่ีไมมีของจิตท่ีต้ังอยูในอากาศเปนอารมณ.  ที่เรียกวา 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เพราะผูบําเพ็ญยึดหนวงเอาอรูปฌานท่ี  ๓ 
อันมีสัญญาเวทนาและสัมปยุตตธรรมท้ังส้ินละเอียดประณีตนัก  มีอยู 
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เหมือนอยางไมมีเปนอารมณ.  
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  กัมมัฏฐานามีอากาสานัญจายตนะเปนตน  ดีวิเศษอยางไร 
หรือ  จึงจัดเขาไวในหมวดสมถะดวย  ถาย่ิงคิดวาเมื่อพระบรมศาสดา 
ของเราเสด็จไปทางศึกษาในสํานัก  ๒  ดาบส   กอนแตตรัสรูทรงเห็น 
กัมมัฏฐานน้ีไดแลววา  ไมใชทางโพธิญาณ  ? 
        ต.  ดีที่ใหจิตสงัดรูปสัญญา   ปฏฆิสัญญา    และนานัตตสัญญา 
เปนตนได. 
                                                                                        ๖/๙/๖๙ 
        ถ.  ถามีคนกลาววา    การบําเพ็ญสมถภาวนาน้ัน  ถึงจะไดผล 
ก็ยังเปนเทากับคนเปนหนี้เขา   แตคิดหาอุบายหลบหลีกเจาหน้ีไปได 
ชั่วคราวเทานั้น  ยังไมชือ่วาเปนคนหมดหนี้  ดังนี้  ซึ่งทําใหนารูสึกวา 
เปนคํารุนแรงอยู   นักธรรมพึงบริหารคําน้ันวาอยางไร ?  จงอธิบาย. 
        ต. บริหารวา  ถาการบําเพ็ญน้ันเปนสมถะลวน   ก็เปนอันกลาว 
ถูกตองแลว เพราะทางสมถภาวนาท่ีขาดโยนิโสมนสิการหรือไมมี 
วิปสสนาภาวนาเขากํากับ   กับทั้งไมมีการศึกษาอยางรอบคอบ  มัก 
เปนอุบายชวนหลงมิใชนอย   จึงยังไมชื่อวาเปนคนหมดหนี้   ถงึหาก 
จะไดผล. 
                                                                                        ๖/๙/๖๙ 
        ถ.  จงเรียงลําดับกิจของผูเปนสมถยานิก   ต้ังแตไดฌานแลว 
ใหติดตอกัน   ตลอดถึงความกําหนดรูจักนามและรูปโดยแจงชัดใน  
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วิปสสนากัมมัฏฐาน  ?  
        ต.  ผูบําเพ็ญเพียรถาเปนสมถยานิก  ยอมทําฌานที่ตนได  ให 
เปนบาทแหงวิปสสนา   คือออกจากฌานแลว   กาํหนดองคฌานท้ัง  ๕ 
ทั้งสัมปยุตตธรรมท่ีเกิดกบัองคฌานน้ัน   ถึงซ่ึงสันนิษฐานวาองคฌาน 
และสัมปยุตตธรรมเหลาน้ี  เปนนามธรรม   เพราะเปนธรรมนอมไปใน 
อารมณ   และแสวงหาที่อาศัยของนามธรรมน้ัน   จึงเห็นหทัยรูปเปน 
ที่อาศัยของนามธรรมน้ัน   มหาภูตรูปและอุปาทายรูปเปนที่อาศัยของ 
หทัยรูป   จึงเขาใจวาหทัยรูปมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเหลาน้ีเปน 
รูปธรรม    เหตุเปนของทรุดโทรมฉิบหายไป  เพราะปจจัยเปนขาศึกมี 
เย็นรอนเปนคน   ผูเปนสมถยานิก  ยอมกําหนดรูจักนามและรูปดวย 
อาการอยางนี้. 
                                                                        ๑๔/๙/๖๖-๖/๙/๖๙ 
        ถ.  การบําเพ็ญกัมมักฐานทั้งส้ิน  ก็เพ่ือตองการทําจิตใหสงบ 
เปนสมาธิมิใชหรือ  ?  ถาเชนนั้นทานทราบหรือไมวา  สมาธิมีอะไร 
เปนลักษณะ  และรส  ความปรากฏ  และปทัฏฐาน ?  จงแสดง. 
        ต.  ถูกแลว  การบําเพ็ญกัมมัฏฐานก็เพ่ือตองการทําจิตใหสงบ 
เปนสมาธิ.  และสมาธินั้น  ก็มีความไมฟุงซานแหงจิตเปนลักษณะ, 
มีการกําจัดความฟุงซานเปนรส.   มกีารไมหว่ันไหวแหงจิตเปนความ 
ปรากฏ,  มีความสุขเปนปทัฏฐาน. 
                                                                                        ส. ป. 
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        ถ.  ฌานและสมาบัติ  ตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  ?  ผล-  
สมาบัติและนิโรธสมาบัติ  ยอมมีไดแกบุคคลจําพวกไหน ? 
        ต.  ฌานและสมาบัติ   จะวาตางกันหรือเหมือนกันก็ตาม    แต 
ทานกลาววา  ฌานเปนเหตุใหเกิดสมาบัติ  สมาบัติเปนผล.   อน่ึง 
ฌานและสมาบัตินี้     ถาจะวาโดยอรรถก็เปนอันเดียวกัน    ตางกันแต 
พยัญชนะและเปนเหตุเปนผลเทานั้น.   ผลสมาบัติยอมสาธารณะทั่วไป 
แกพระอริยเจาท่ีไดสมาบัติทั้งส้ิน,  นิโรธสมาบัตินั้นเฉพาะมีแกพระ 
อริยบุคคล  ๒  จําพวก  คือ  พระอนาคามีบุคคล   และพระขีณาสพท่ีได 
สมาบัติ  ๘ เทาน้ัน. 
                                                                        ๕/๙/๖๘-๑/๗/๖๙ 
        ถ.  ฌาน ๒ อยางคือ  อารัมมณูปนิชฌาน  และลักขณูปนิชฌาน 
มีลักษณาการเปนอยางไร ?  จัดเปนฝายสมถหรือวิปสสา  ? 
        ต.  อารมัมณูปนิชฌาน   คือการเพงดูรูป.  ไดแกการเพงดูรูป 
ทั้งท่ีงามและไมงามดวยตาก็ดี   กําหนดถึงธรรมารมณทั้งท่ีงามและ 
ไมงามดวยจิตก็ดี  เพ่ือใหจิตสงบเปนสมาธิปราศจากนีวรณ   นีเ้รียก 
อารัมมณูปนิชฌาน  จัดเปนผายสมถะ.  ลักขณูปนิชฌาน  คือการ 
เพงดูลักขณะ.   ไดแกการเพงดูรูปและอารมณที่รวมเรียกวา  สังขาร 
นามรูป  เบญจขันธ  เพงพิจารณาดูโดยลักขณะท้ัง  ๓  คือนอมสังขาร 
นามรูปหรือเบญจขันธนั้นมาพิจารณาโดยไตรลักษณ  คือ  อนจฺิจ 
ทุกฺข  อนตฺตา  นี้เรียกวาลกัขณูปนิชฌาน  จัดเปนฝายวิปสสนา. 
                                                                                ส. ป.    
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        ถ.  การบําเพ็ญกัมมัฏฐาน  เมื่อไดประถมฌานแลว  มีกําหนด  
อยางไรหรือไมวาจะควรเจริญทุติฌานตอไปไดหรือยัง  ?  เพราะ 
เหตุไรจึงเปนอยางนี้  ? 
        ต.  มีกําหนด คือ  เมื่อไดประถมฌานแลว  ตองทําใหชํานาญ 
แคลวคลองเสียกอน  จึงควรเจริญทุติยฌาน  เพราะวาเมื่อความ 
แคลวคลองชํานิชํานาญไมพอ  ไปเจริญฌานที่  ๒  ก็จะเปนเหตุใหไม 
ไดฌานท่ี  ๒  และจะใหฌานท่ี ๑  กลบัเสื่อมไปดวย  เพราะคาท่ี 
มีความชํานาญไมพอ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  การเจริญฌานที่วาความแคลวคลองดีแลวน้ัน   ทานหมาย 
อยางไร ? 
        ต.  ความแคลวคลองนั้น   ทานหมายเอาความชํานาญซ่ึง 
ประกอบดวยองค  ๕  ซึ่งเรียกวาวสี   คือ  อาวัชชนวสี   ชํานาญใน 
การนึก  สมาปชชนวสี  ชาํนาญในการท่ีเขาฌาน   อธิฏฐานวสี 
ชํานาญในการท่ีจะรักษาฌานจิตไว   มิใหฌานจิตน้ันตกลงยังภวังค 
คือต้ังฌานจิตไวไดตามกําหนดท่ีตนตองการ  วุฏฐานวสี   ชํานาญ 
ในการท่ีจะออกจากฌาน    ปจจเวกขณวสี    ชํานาญในการท่ีจะ 
พิจารณาองคฌาน   เมื่อพรอมดวยองค  ๕  นี้  จึงควรเจริญฌานที่ 
สูงข้ึนไปตามลําดับ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  คําวา  ชวนะ  กับวิถี  นั้น  แปลวากระไร  ?  มีความหมาย  
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อยางไร ? 
        ต.  ชวนะ  แปลวาความแลนไป.  วิถ ี แปลวาแนวหรือทาง.   
ชวนะ  หมายเอากิริยาที่จิตแลนไป.  วิถี   หมายเอาทางสําหรับจิต 
ดําเนินไป  คือทางดําเนินของจิต    จิตจะตองดําเนินหรือแลนไป 
ตามทาง. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.    สมาบัติ  ยอมมีอยูเฉพาะในพระพุทธศาสนานี้เทาน้ันหรือ ๆ 
แมภายนอกพระพุทธศาสนาก็มี  ?   มีอะไรเปนเครื่องอางจึงเฉลย 
อยางนั้น  ? 
        ต.  สมาบัติ  ๘  มีแมภายนอกพระพุทธศาสนา  มีสมาบัติของ 
อาฬารดาบสและอุททกดาบสเปนเครื่องอาง.   สวนนิโรธสมาบัติมี 
เฉพาะแตภายในพระพุทธศาสนาเทานั้น. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  สมาบัติที่เปนไปในพระพุทธศาสนานี้  เมื่อจะจัดเปนประเภท 
มีเทาไร ?  อะไรบาง  ?  ผูบําเพ็ญเพียรไดสําเร็จเปนพระอริยบุคคลแลว 
ยอมไดสมาบัติทุกพวกไปท้ังนั้นหรือ ๆ  อยางไร  ? 
        ต.  สมาบัติที่เปนไปในพระพุทธศาสนานี้   จัดเปนประเภทได  ๒ 
คือ  ผลสมาบัติ  ๑  นิโรธสมาบัติ  ๑.  พระอริยบคุคลก็ไมไดทุกพวกไป 
คือผลสมาบัติ   ยอมมีไดแกพระอริยบุคคลท่ัวไปทุกพวก   สวน 
นิโรธสมาบัติ  จะมีไดแตพระอริยบุคคล  ๒  จําพวกเทาน้ัน  คือพระ 
อนาคามีบุคคลและพระขีณาสพท่ีไดสมาบัติ  ๘. 
                                                                                        ส. ป. 
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        ถ.  บุพพวิหารสมาบัติ  ๙   อะไรบาง  ขอที่วาดับสัญญาและ 
เวทนาหมดน้ัน  ดับกันอยางไร  ? 
        ต.  บุพพวิหารสมาบัติ  ๙  คือ  รปูฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  สัญญา- 
เวทนิตนิโรธ  ๑  รวมเปน  ๙.  ที่วาดับสัญญาและเวทนาน้ัน  คือดับ 
ดวยการไมยึดถือเอามาเปนอารมณ   เม่ือไมถือเอามาเปนอารมณ  ก ็
เรียกวาดับ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  สมาบัติกับสมาธิ   ตางกันอยางไร ?  อะไรเกิดกอนเกิดหลัง 
กวากัน  ? 
        ต.  ตางกัน  สมาบัติกินความแคบ  หมายเอาเฉพาะรูปฌาน 
และอรูปฌาน  หรือบุพพวิหารสมาบัติทั้ง  ๙.  สวนสมาธิกินความ 
กวาง  เพงเพียงทําจิตใหสงบเทาน้ัน     กินความไดทั้งชั้นตํ่าและ 
ชั้นสูง.  สมาธิชั้นตํ่าเปนเบ้ืองตนของสมาบัติ   เพราะฉะนั้น  สมาธิจึง 
ตองนับวาเกิดกอนสมาบัติ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  การพิจารณาหรือการเขาอากาสานัญจายตนฌานนั้น  ผู 
บําเพ็ญเพียรตองทําอยางไร  ?  จงแสดงแตโดยยอพอเปนขอสังเกต 
ของผูศึกษามาไดดู. 
        ต.  การเขาอากาสานัญจายตนฌานนั้น   ชั้นตนผูบําเพ็ญเพียร 
ตองทํากจตุตถฌานใหแคลวคลองกอนแลว  จึงเพิกกสินที่เปนอารมณ 
ของจตุตถฌานน้ัน   ถือเอาแตอากาศมาพิจารณาวา   อากาศไมมีที่  
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สุด  ดังนี้  จนกวาจิตของตนจะต้ังม่ัน.         
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  วิธีเพิกกสิณน้ัน  คือ  เลิกไมพิจารณาหรือ  หรือทานทํา 
อยางไรจึงเรียกวาเพิก  ? 
        ต.  วิธีเพิกนั้น   ไมใชเลิกพิจารณาโดยตรง   พึงทราบดังน้ี  ทาน 
สอนใหทํากสิณใหเกิด    จนเปนปฏิภาคนิมิตแลว    ขยายดวงกสิณ 
ออกไปตามตองการ  แลวพิจารณาดวงกสิณน้ัน   ทําใหเกิดความ 
หนายในดวงกสิณ   แลวเอาอากาศท่ีดวงกสิณต้ังอยูมาบริกรรม   โดย 
ไมใฝใจถึงดวงกสิณน้ันอีกตอไป   นี้เปนลักษณะวิธีของการเพิกกสิณ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  อรูปฌานที่จะเกิดข้ึนได  เพราะอาศัยอะไร  ? 
        ต.  อรูปฌานจะเกิดข้ึนได   ก็เพราะอาศัยการกาวลวงรูปและ 
อารมณที่ตนไดแลวในรปูฌานน่ัน.                 
                                                                                ส. ป. 
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พระพุทธคุณ 
        ถ.  พระคุณของพระผูมีพระภาค  ซึ่งทานโบราณกบัณฑิตไดผูก 
ไวเปนเครื่องโถมนาคุณ  ซึ่งเรียกวา  อนุสสรณปาฐะหรืออนุสสรณนัย 
นั้น  ทานจัดพระคุณไวเทาไร  ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ทานจัดไว  ๙  คือ  อรห,  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  วิชฺชาจรณ- 
สมฺปนฺโน,  สุคโต,  โลกวิทู,  อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถิ,  สตฺถา 
เทวมนุสฺสาน,  พุทฺโธ,  ภาควา,  รวมเรียกวา  นวอรหคุณหรือ 
นวหรคุณ  แปลวา  คุณของพระอรหันต  ๙  อยาง. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  การตั้งชื่อขนานนาม   โดยมากทานผูที่จะต้ังใหตองอาศัย 
เหตุอยางใดอยางหน่ึงเปนที่ต้ัง   สําหรับพระผูมีพระภาคที่ทรงพระนาม 
วา  อรห  ทีโ่บราณกบัณฑิตต้ังไวเปนเครื่องโถมนาคุณน้ันโดยอาศัย 
เหตุอะไร  ? 
        ต.  จริงอยู   การต้ังชื่อขนานนาม  โดยมากตองอาศัยเหตุ 
สําหรับพระผูมีพระภาคท่ีทรงพระนามวา  อรห  ก็มีเหตุอยูเหมือนกัน 
แตอาศัยเหตุหลายประการ  เมื่อประมวลเขากลาวแลวคงไดดังน้ี  คือ 
เพราะเปนผูไกลจากกิเลสอันเปนขาศึก  เพราะพระองคหักเสียไดซึ่ง 
กําจักร.  เพราะพระองคเปนผูควรแกการกราบไวบูชา.   เพราะพระ 
องคไมมีการทําชั่วท้ังในม่ีลับและที่แจง. 
                                                                                        ส.ป. 
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        ถ.  คําวา  อรห  ใชเฉพาะแตเปนพระนามของพระผูมีพระภาค  
เทาน้ันหรือ ๆ  แมพระสาวกก็ใชได   ขอน้ีเปนอยางไร  ? 
        ต. คําวา  อรห  ถาโดยตรงก็ใชเปนพระนามของพระผูมี 
พระภาค  แตในที่บางแหงก็นําไปใชในพระสาวกบาง   และการใช 
เปนไปในพระสาวก   ทานก็ใชคุณบทตอทายไวอีก   เชนคําวา  อรห 
ขีณาสโว  พระอรหันตผูมีอาสวะสิ้นแลว  โดยมากท่ีใชเปนไปใน 
พระสาวก   ทานไมใชคําวา  อรห  ศัพทเดียว   ตองมีศัพทอ่ืนมาควบ 
เพ่ือเปนเครื่องหมายใหรู. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ขอที่วาพระองคหักเสียไดซึ่งกําจักรนั้น   กําจักรหมายเอา 
อะไร  ?  หักไดอยางไร  ? 
        ต.  การทําลายกิเลส  ตัดกิเลสอันเปนเหตุใหหมุนเวียนเกิด  ๆ 
ตาย ๆ เสียได  เรียกวาหัก.  กิเลสเปนเหตุใหหมุนเวียนนั้น  ทานเปรียบ 
ดวยจักรหรือลอ   โดยตรงไดแกสังสารวัฏ    ทานเรียกสังสารวัฏวา 
สังสารจักร   สังสารจักรนั้น   มีอวิชชาเปนเครื่องรึงรัด   ทานจึง 
เปรียบอวิชชา   วาเปนดุม   เพราะเปนมูลเหตุ   มีความแกความตาย 
เปนกง  เพราะเปนที่สุด   มีสังขาร  วิญญาณ  นามรปู  อายตนะ  ผัสสะ 
เวทนา  ตัณหา  อุปทาน  ภพ  ชาติ  เปนกํา  เพราะธรรมเหลาน้ีมี 
อวิชชาเปนมูลเหตุ  และเพราะมีความแกความตายเปนที่สุด. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระพุทธคุณบทวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   แปลกันมาวา  พระ  
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องคตรัสรูชอบเองนั้น  ตรัสรูอยางไรเรียกวาชอบเอง ?   
        ต.  อาการท่ีพระองคไดตรัสรูนั้น  รูถกูตามสภาพความเปนจริง 
คือรูจักความจริงโดยแจมแจง   นี้เรียกวาตรัสรูชอบ  อาการท่ีตรัสรู 
ก็รูเอง   โดยมิไดอาศัยใครเปนครูอาจารยสั่งสอน  และไมไดเรียนมา 
จากสํานักของใครเลย   รูข้ึนไดดวยการคนควาหาความรูเอาเอง  นี ้
เรียกวาตรัสรูเอง  คือตรัสรูตามลําพังของพระองค   รวมเรียกวา 
ตรัสรูชอบเอง. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อาการท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัสรูนั้น   เมือ่กอนตรัสรูปรากฏ 
อยูวา   ไดไปศึกษาอยูในสํานักอาฬารดาบสและอุททกดาบส  แตเมื่อ 
ตรัสรูแลว     ก็วาตรัสรูข้ึนเอง   นี้จะวากระไร   ดูจะเปนผูลืมบุญคุณทาน 
อาจารยทั้ง  ๒  ไปกระมงั  ? 
        ต.  เม่ือกอนตรัสรูไดไปอาศัยศึกษาอยูในสํานักอาฬารดาบสและ 
อุททกดาบสจริง    แตเห็นวาวิชาที่ศึกษาน้ันยังไมอาจทําใหตรัสรูได 
ก็หมดสิ้นอยูเพียงสมาบัติ  ๘  เทาน้ัน    เมื่อพระองคเห็นเชนนี้ก็เลิก  ครั้น 
เลิกจากน้ันแลว    จึงมาแสวงหาทางตรัสรูตามลําพังของพระองคเอง 
ในที่สุดก็ไดตรัสรูสมหวัง   ไมไดตรสัรูเพราะอาจารยทั้ง  ๒ นั้น  ทาน 
จึงวาตรัสรูเอง  เชนนี้จะวาลืมบุญคุณไดอยางไร    เพราะไมไดเกี่ยว 
ดวยอาจารยทั้ง  ๒  นั้น   แมเชนนั้น   เมื่อแรกจะตรัสเทศนาก็ยังคิดถึง 
อาจารยทั้ง  ๒  วาเปนผูมีบุญคุณอยูแกพระองค   ในคราวท่ีไดไปพัก 
ศึกษา   ปรารถนาจะไปตรัสเทศนาโปรดใหอาจารยทั้ง  ๒  ขามพนไป  
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จากโลก  แตก็เผอิญอาจารยทั้ง  ๒  นัน้ทํากาละเสียกอน  ยังไมทัน   
ไดโปรด  นี้เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา   พระผูมีพระภาคมิใชเปนผูลืม 
บุญคุณของทานท่ีมีบุญคุณ   กลับจะทําใหเห็นวาพระองคมีกตัญู 
กตเวทีเต็มเปยมอยูในพระหฤทัยเสมอมิไดขาด. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระผูมีพระภาค  เมื่อตรัสรูแลว    เที่ยวประกาศพระศาสนา 
สั่งสอนหมูชน   และก็พากันสรรเสรญิวา  พระธรรมเทศนาของพระ 
องคงามในเบ้ืองตนในทามกลางและในท่ีสุด   อะไรชื่อวางามในเบื้อง 
ตน  ทานกลาง  ที่สุด  ? 
        ต.  พระธรรมนั่นเอง  ชื่อวางามในเบ้ืองตน  ทามกลาง  ที่สุด 
หรือจะเรียกอีกอยางหนึ่งวาดีทั้งหมดก็ได  สมมติวา   ทรงแสดง  ๓ 
บาทคาถา  คาถาที่ ๑ ชื่อวางามในเบื้องตน คาถาท่ี  ๒ ชื่อวางามใน 
ทามกลาง  คาถาท่ี  ๓  ชื่อวางามในท่ีสุด.  อีกอยางหน่ึง  พระโอวาท 
ของพระองคเทาท่ีทรงแสดงไวทั้งส้ิน   ซึ่งรวมเรียกวาศาสนาธรรม ได 
ชื่อวางามในเบ้ืองตนดวยศีลอันเปนประโยชนแกตน    ทําใหเปนผูไมมี 
ภัยเวรแกใคร ๆ ชื่อวางามในทามกลาง    ดวยสมถะ   วิปสสนา  มรรค 
ผล  เพราะทําตนของตนใหไดรับความสุขอันสงบสงัดจากกิเลส  ชื่อ 
วางามในท่ีสุดดวยนิพพาน   เพราะเปนธรรมชาติอันดับกิเลสเสียได 
โดยประการทั้งปวง   หรอืวา   ศีล  ชือ่วางามในเบ้ืองตน  สมาธิ 
ชื่อวางามในทามกลาง   ปญญา  ชื่อวางามในท่ีสุด  ก็ได. 
                                                                                        ส. ป.  
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        ถ.  เสียงสรรเสริญพระผูมีพระภาควา  ทรงประกาศพระศาสนา  
บริสุทธิ์บริบรูณ    พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ  นีห้มายความกระไร  ? 
        ต.  บรสิุทธิ์   หมายความวา  หมดจดจากโทษท้ังสิ้น  ไมผิด 
ขอความท่ีพระองคทรงแสดงไว   บัญญัติแตงต้ังไว  ก็ไมมีขอท่ีผิด 
ซึ่งจะตองถอนออกในกาลภายหลัง.  บริบูรณ   หมายความวา   ขอ 
ความท่ีพระองคทรงแสดงบัญญัติแตงต้ังไวนั้น  เต็มที่หมดทุกสิ่งทุก 
อยาง ไมเปนชองเปนโพรง ไมมีขอใด ๆ  ที่จะตองนํามาเพ่ิมเติมเขา 
อีกในภายหลัง.   พรอมทั้งอรรถ  หมายความวา  ขอความน้ัน ๆ ม ี
อรรถาธิบายลึกซึ้ง   ประกอบดวยประโยชนทุกสิง่ทุกประการ  ขอ 
ความน้ัน ๆ จะเปนสิ่งท่ีไรประโยชนมิไดมี.  พรอมท้ังพยัญชนะ  หมาย 
ความวา   อักขระอักษรและบทพยัญชนะเปนตน  ไมมีบกพรอง.  รวม 
ความวา  พูดจาก็เต็มเม็ดเต็มคํา  ไมออมแอม  ชัดถอยชัดคํา  ฟงงาย 
เขาใจงาย. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  วิชชาเปนสมบัติที่โลกนิยมกนั  เพราะเปนความรูเปลื้อง 
ความเขลา  เหตุนี้  ทานผูเปนประมุขจึงประกอบอุบายเครื่องบํารุง 
วิชชาใหเจริญทันสมัย   สวนในพระพุทธศาสนานิยมวิชชาดวยหรือไม ? 
นิยมวิชชาประเภทไหนบาง ?  จงแสดงพรอมท้ังอุบายเปนเครื่องบํารุง 
วิชชาใหเจริญ. 
        ต.  นิยมวิชชาเหมือนกัน.  นิยมวิชชา ๓ วิชชา  ๘.  วิชชา ๓ นั้น 
คือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ๑  จุตูปปาตญาณ  ๑  อาสวักขยญาณ  ๑.  
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วิชชา  ๘  นัน้  คือ  วิปสสนาญาณ  ๑  มโนมยิทธิ  ๑  อิทธิวิธิ ๑  
ทิพพโสตธาตุ ๑ เจโตปริยญาณ ๑ กับวิชชา  ๓  ทีก่ลาวแลว  รวม 
เปน ๘. จรณะ ๑๕ เปนอุบายเครื่องประพฤติเพ่ือวิชชา  คือ สีลสังวร ๑ 
อินทรียสังวร ๑ โภชเนมตัตัญุตา ๑  ชาคริยานุโยค ๑  สัทธา  ๑ 
หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ พาหุสัจจะ ๑ วิริยะ ๑  สติ ๑  ปญญา  ๑ 
ปฐมฌาน  ๑  ทุติฌาน  ๑  ตติยฌาน  ๑  จตุตถฌาน  ๑. 
                                                                        ๑/๗/๖๙ 
        ถ.  คําวา  สุคโต  โดยมากก็แปลกันมาวาไปดี  หากจะไมแปล 
อยางนั้น  จะแปลวา  ถึงดีบาง  จะไดหรือไม ?  ถาไมไดก็แลวไป 
ถาไดจะอรรถาธิบายวากระไร  ? 
        ต.  ได.  อรรถาธิบายวา  พระผูมีพระภาคเสด็จไปขางไหน  ถึง 
ที่นั่นแลว  กถ็ึงดวยดี  ทั้งสถานท่ี ๆ ไปถึง  ก็ตองดีไปดวย  พึงเห็น 
เมื่อครั้งเมืองไพสาลีเกิดความไขเปนตน   ผูคนตายมาก   กลิ่นเหม็น 
ตลบไปในที่ทุกหนทุกแหง   เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จไป  เกิดฝนตก 
ชะลางซากศพและของปฏิกูลใหหมดไป   ทั้งกลิ่นเหม็นก็หาย  นี้ก็ชื่อวา 
ถึงดี  อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคทรงถึงพระนิพพาน  นี้ก็ชื่อวาถึงดี. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระบรมศาสดาประกอบดวยพระปรีชาสามารถอยางไรจึงทรง 
พระนามวา  โลกวิทู ? (อธิบายใหเขากันไดกับโลก  ๓  คือ  โอกาสโลก 
สัตวโลก  สงัขารโลก). 
        ต.  พระองคทรงพระปรีชาสมารถ  มาต้ังแตครั้งดํารงอยูใน 
ฆราวาส   เชนไมทรงติดอยูในกามคุณารมณเปนตน  เมื่อเสด็จออก  
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บรรพชาและจําเดิมแตตรัสรูแลว  พระองคไดเสด็จจาริกเทศนาโปรด  
มหาชนในบางเมืองนอยใหญ   ในตางแควนแหงชมพูทวีป  ทรงรูจัก 
หนทางในระหวางประเทศสถานน้ัน ๆ  ปรโุปรง  เพราะอยางน้ีเปนตน 
พระองคจึงทรงพระนามวา   โลกวิทู  รูโอกาสโลก  คือพ้ืนแผนดิน. 
เมื่อเสด็จจาริกไปอยางนั้น  ไดทรงพบชนนิกรตางถิ่นตางชั้นตางคณะ 
ทรงทราบกิริยาอัธยาและความเปนไปของเขาประจักษ  เพราะเหตุนี้ 
เปนตน   พระองคจึงทรงพระนามวา   โลกวิทู   รูโลกคือหมูสัตว 
โลกสันนิวาสพรอมท้ังปฐพีที่อาศัย   อันพระองคไดทรงพบเม่ือเสด็จ 
ไปถึงถิ่นฐานนั้น ๆ เปนตางกันอยางไร ไดความเจริญก็มี  เสื่อมก็มี 
มีอะไรแตงใหเปนอยางนั้น   ทรงทราบประจักษแกพระญาณวา  เพราะ 
กรรมคือการท่ีทํา  ยอมจําแนกสัตวโลกใหเปนตางกัน   เลวบาง  ดีบาง 
โดยนัยนี้เปนตน   พระองคจึงทรงพระนามวา  โลกวิทู  ผูรูแจงซ่ึง 
สัตวโลก  คือธรรมผูปรุงแตง. 
                                                                                ๑/๗/๖๘ 
        ถ.  โลก  ๓  อะไรบาง ?  พระผูมีพระภาคทรงรูโลกทั้ง ๓  นั้น 
รูอยางไร ? 
        ต.  โลก ๓  คือ  โอกาสโลก  สัตวโลก  สังขารโลก.  ที่วา 
พระผูมีพระภาคทรงรูโลก ๓  นั้น   คือทรงรูจักถิ่นฐานบานเมืองปรุโปรง 
พรอมท้ังรูจักทางคมนาคมตาง ๆ  พูดสั้น ๆ วา  ในทางภูมิศาสตร 
พระองคทรงรูจักชํานิชํานาญ  นี้รูโอกาสโลก.   ทรงรูจักอัธยาศัย 
ของสัตวตางถิ่นตางชั้นทั่วถึง   ตลอดจนทรงรูจักความเปนไปของ 
สัตวตาง ๆ  นี้รูสัตวโลก.  ทรงรูจักหยัง่เห็นเหตุอันปรุงแตสัตวเหลา  
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นั้นพรอมท้ังฐานะใหเปนไปตาง ๆ กัน  โดยย่ิงบาง หยอนบาง นี้  
รูสังขารโลก. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระพุทธคุณบทวา  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  แปลวา 
กระไร ?  เพราะเหตุไร   จึงเอาพระพุทธเจาไปเปรียบดวยสารถีผูฝกมา ? 
        ต.  ผูเปนสารถีฝกคนท่ีฝกได  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา   การท่ีเอาพระ 
พุทธเจาไปเปรียบดวยสารถีผูฝกมาน้ัน   ก็เพ่ือจะยกยองพระคุณของ 
พระองคใหสูงใหเห็นวา  ในบรรดาผูฝกดวยกันแลว   ไมมีใครเกินไป 
กวาพระพุทธเจา   และในครั้งน้ันเขาพากันนิยมเลี้ยงมา   ฝกมา เรียก 
ผูฝกมาวาสารถี   ถาใครฝกหัดมาไดระเบียบเรียบรอยดี    ก็ยอมเปน 
ที่สรรเสริญชมเชยของปวงชน  สําหรบัการฝกคนก็ไมมีใครจะเกินไป 
กวาพระพุทธเจา    พระพุทธเจาเทานั้นที่จัดวาเปนผูฝกที่ดีเยี่ยม  และด ี
กวาผูฝกมาอีกมากมาย   ผูฝกมากวาจะฝกมาใหไดระเบียบเรียบรอย 
ก็ตองใชเฆ่ียนตีดวยแชดวยหวายอีกมากมาย   พระพุทธเจาพระองคฝก 
บุคคล  โดยไมตองใชเฆ่ียนตีใหเขาไดรับความลําบากเจ็บปวดดวย และ 
ฝกใหดีไดดวย. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคเปนครูที่ดีอยางไร ?  จึงทํา 
ใหประชาชนเสื่อมใสนัก. 
        ต.  พระสัมมาสัมพุทธเจา   พระองคเปนครูที่ดี  ทรงไวซึ่งสมบัติ 
แหงความเปนครูหลายอยาง  ไมมีครูไหนจะเหมือนหรือเทาเทียมกับ  
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พระองคได  ยนเขากลาวเฉพาะที่เปนหัวขอคงได  ๔  อยาง คือ :-  
        ๑.  เมื่อทรงสั่งสอน  ก็ทรงพระกรุณา  หวังจะใหผูที่ทรงสั่งสอน 
ไดรับความรูอันใหสําเร็จประโยชน. 
        ๒.  ทรงมุงความจริงกับประโยชนเปนที่ต้ัง. 
        ๓.  ทรงทํากับตรัสเปนอยางเดียวกัน. 
        ๔.  ทรงฉลาดในวิธีสั่งสอน. 
        เพราะเหตุเหลาน้ี  จึงทําใหประชาชนเลื่อมใสยิ่ง. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ. ขอท่ีเขาพากันสรรเสริญพระผูมีพระภาควา   เมื่อทรงส่ังสอน 
ก็ทรงพระกรณุามุงหวังจะใหผูที่ทรงสั่งสอน   ไดรบัความรูอันสําเร็จ 
ประโยชนนัน้   พระองคทรงสั่งสอนอยางไร  จึงทําใหเห็นวามุงหวัง 
ใหความรูจริง ๆ ? 
        ต.  ที่จะเห็นไดวาพระผูมีพระภาคทรงมุงหวังใหความรูจริง ๆ นั้น 
มีมาก    คือเมื่อพระองคจะทรงสั่งสอน    ก็ไมเลือกบุคคลวาจะยาก 
จนเข็ญใจหรือม่ังค่ังดวยทรัพยสมบัติ   เมื่อเห็นวาผูใดจะรูได  กต้ั็ง 
พระหฤทัยสั่งสอนใหจริง ๆ  ไมเห็นแกลาภสักการะที่เขาจะพึงถวาย 
และอาการท่ีจะทรงสั่งสอน  ก็มุงทรงส่ังสอนแตในส่ิงท่ีเขาจะรูได   ไม 
นําเอาส่ิงที่เขารูไมไดมาเท่ียวส่ังสอน   และสั่งสอนก็มิไดมีขอท่ีจะพึง 
ปกปดซอนเรน  ซึ่งกลัวผูอ่ืนจะรูดีกวา    พระองคไมกลัวเชนนั้นทรง 
เปดเผยหมด   ไมมีสิ่งท่ีจะตองปดยังเลย.  นี้เปนเครื่องที่แสดงใหเห็น 
วามีพระกรุณามุงใหไดรับผลจริง ๆ. 
                                                                                        ส. ป. 
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        ถ.  จงแสดงใหเห็นวา   พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงส่ังสอนอยางไร 
จึงมีผูยกยอง   วามุงความจริงกับประโยชนเปนที่ต้ัง ? 
        ต.  พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคทรงสั่งสอนประชาชน  ทรง 
มุงแตความจริง  และเปนประโยชนเปนที่ต้ัง   โดยมุงหวังประโยชนให 
แกผูอ่ืนจริง ๆ  ไมเห็นแกประโยชนสวนพระองค   พระโอวาทท่ีกลาว 
สั่งสอน  ถาเปนแตจริง  แตไมไดประโยชนแกผูอ่ืน  หรือเปนประโยชน 
แกผูอ่ืน  แตไมจริง  เชนนี้พระองคไมทรงนํามากลาวสอน  แมจะได 
ประโยชนแกพระองคื  พระองคก็ไมกลาวสอน  เมื่อทรงกลาวสอน 
แลว  ตองไดทั้งความจริงดวย   ไดทั้งประโยชนดวย  เชนนี้จึงจะทรง 
นํามากลาวสั่งสอน  และการกลาวสั่งสอนก็ไมแนะนําใหผูฟงนอมใจเชื่อ 
ทรงแนะนําใหไดพิจารณา   ใหไดเหตุผลแลวจึงเชื่อ  นี้จึงเห็นไดวา 
พระองคมิไดมุงประโยชนสวนพระองค   มุงแตความจริงกับประโยชน 
เปนที่ต้ัง  แลวจึงทรงส่ังสอนแกผูอ่ืน. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ.  เสียงสรรเสริญสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา   อันปรารภพระ 
จรรยาวา  ทรงทํากับตรัสสอนเปนอยางเดียวกันน้ัน   วาอยางไร ? 
        ต.  วา  พุทฺโธ  โส  ภควา  โพธาย  ธมฺม   เทเสติ  พระ 
ผูมีพระภาคน้ันเปนผูรูแลว   ทรงแสดงธรรมเพ่ือใหรู  ทนฺโต  โส 
ภควา  ทมถาย  ธมฺม   เทเสติ  พระผูมีพระภาคนั้นเปนผูฝกพระองค 
แลวทรงแสดงธรรมเพ่ือฝก  สนฺโต  โส  ภควา  สมถาย  ธมฺม 
เทเสติ  พระผูมีพระภาคนั้นเปนผูสงบแลว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือสงบ 
ติณฺโณ  โส  ภควา   ตรณาย  ธมฺม  เทเสติ  พระผูมีพระภาคนั้น  
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เปนผูขามพนแลว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือใหขามพน  ปรินิพฺพุโต  โส  
ภควา   ปรินพฺิพานาย   ธมฺน   เทเสติ   พระผูมีพระภาคนั้นเปนผูดับ  
เย็นแลว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือดับเย็น. 
                                                                        ๖/๙/๖๙ 
        ถ.  พระผูมีพระภาค  มีวิธีดําเนินการสั่งสอนประชาชนดีอยางไร 
หรือ  จึงไดพากันสรรเสรญิวา  พระองคทรงฉลาดในวิธีสั่งสอน  ? 
        ต.  พระผูมีพระภาคน้ัน   เมื่อจะกลาวถึงวิธีดําเนินการสั่งสอน 
ของพระองคแลว   มีอุบายดีมากหลายอยาง   เมื่อยนลงกลาวคงได  ๔ 
ประการ  คือ  ๑.  ทรงกําหนดรูฉันทะอัธยาศัยอุปนิสัยและภูมิของ 
ผูฟงเสียกอน  แลวจึงทรงส่ังสอน   ยกเอาธรรมะมาแสดงใหเหมาะกัน. 
๒.  การทรงแสดงธรรม   ก็ทรงแสดงกไปเปนลําดับ  ต่ังแตชั้นตํ่า 
ข้ันไปหาชั้นสูง   หรือทรงแสดงธรรมท่ีต้ืน ๆ  ข้ึนไปหาธรรมที่ลึกซ้ึง. 
๓.  ทรงแสดงธรรมมีเหตุ  ผูฟงอาจตรองตาใหเห็นจริงได   โดยยก 
อุปมาอุปมัยเทียบเคียงใหเห็นถวนถี่ประการ.   ๔.  ทรงเปนกาลัญู 
รูจักถือโอกาสท่ีจะแสดงธรรม   เชนเม่ือเกิดเรื่องข้ึน   ก็ทรงถือเอา 
เรื่องนั้นเปนเหตุ   แลวทรงแสดงธรรม.  นี้พระผูมีพระภาคพระองค 
ทรงฉลาดอยางนี้. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระจรรยาแหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เนื่องดวยทรง 
สั่งสอนเวไนยชนมีอยางไรบาง  จึงทรงพระคุณวา  สตฺถา  เทว- 
มนุสฺสาน ?  
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        ต.  เพราะทรงส่ังสอนใหคนเปนเทวดา  และใหเปนมนุษยนั่นเอง  
จึงทรงพระคุณเชนนั้น. 
                                                                                ๒๔๗๓ 
        ถ.  พระพุทธคุณบทวา  พุทฺโธ   แปลวา   ผูต่ืน  มีอธิบายวา 
กระไร ?  ถาจะแปลอีกอยางหน่ึงวา  ผูปลุก  จะไดหรือไม  ถาไมได 
ก็แลวไป  ถาไดจงอรรถาธิบายมาใหดูดวย  ? 
        ต.  อธบิายวา  ผูต่ืนในที่นี้ทานประสงคเอาตื่นจากหลับ  คือ 
กิเลส   ทานเรียกผูที่ยังมีกิเลสวาผูหลับ    เรียกผูหมดกิเลสวาผูต่ืน. 
พระผูมีพระภาคพระองคหมดจากกิเลสแลว   ไมหมกมุนมัวเมาในส่ิง 
ทั้งปวง   และเหลากิเลสท่ีพระองคละได   ก็ไมอาจมาเกิดในพระองค 
อีก  เชนนี้จึงวาเปนผูต่ืน.  ถาจะแปลวาเปนผูปลุกก็ได   เมื่อแปล 
อยางนี้   ก็มอีธิบายวา   พระองคทรงปลุกผูอ่ืนใหต่ืน  คือพระองคทรง 
แนะนําส่ังสอนหมูชนท่ียังพอกพูนอยูดวยกิเลส  ใหละกิเลสไดโดยสิ้น 
เชิงบาง  เปนบางสวนบางกองบาง  ผูละกิเลสไดเชนนั้นก็ชื่อวาเปน 
ผูต่ืน  แตอาการท่ีไดต่ืนเชนนี้   ก็เน่ืองมาจากไดฟงคําส่ังสอน  เมื่อ 
พระผูมีพระภาคทรงสั่งสอนใหเขาต่ืน  กช็ื่อวาเปนผูปลุก. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ภคธรรม  ๖  ประการ  คืออะไรบาง ? พระองคทรงจําแนก 
ธรรมดวยอะไร  จึงทรงพระนามวา  ภควา  ? 
        ต. ภคธรรม  ๖  ประการ  คือ  อิสสริยะ  ความเปนใหญใน 
จิต  ๑, ธรรม  โลกุตตรธรรม ๑, ยสะ  ยศที่ทราบท่ัวไปในโลกสาม  ๑,  
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สิริ  ความงามแหงคาพยพ ๑, กามะ  คุณท่ีพระองคปรารถนา  ๑,  
ปยัตตะ  ความเพียร ๑.  ทรงจําแนกธรรมท้ังปวงโดยประเภทวา เปน 
กุศล  อกุศล  อพยากฤตแลว  แจกกระจายขยายธรรมเหลาน้ันเปนจิต 
เจตสิก  และจัดแจกเปนภูมิ  ๔ เปนตน  แลวยกัยายธรรมเหลานั้น 
เปนขันธ  อายตนะ  ธาตุ  อินทรีย  อริยสัจ  ปฏิจจสมุปบาทเปนตน 
เพ่ือเปนอารมณของวิปสสนา  และจากสามัญญลักษณะ  คือ อนิจจตา 
ทุกขตา  อนัตตตา  ในธรรมทั้งหลายเหลาน้ันไดจริงอยู  ๔  คือ 
ทุกข  สมุทัย  นิโรธ   มรรค   พระองคทรงจําแนกซึ่งธรรมทั้งหลาย 
โดยนัยนี้เปนตน  จึงทรงพระนามวา  ภควา. 
                                                                                ๑/๗/๖๙ 
        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดา  ไดรับยกยองวา  เปนผูมีภคธรรม 
บริบูรณในพระองคไมมีใครเทียม  จึงทรงพระนามวา  ภควา  ก็ 
ภคธรรมนั้นไดแกอะไรบาง ? 
        ต.  อิสสริยะ  ความเปนใหญในจิต  ๑.  ธรรม โลกุตตรธรรม  ๑, 
ยสะ  ยศที่ทราบท่ัวไปในโลกสาม ๑.  สิริ  ความงามแหงอวัยวะ  ๑, 
กามะ  คุณท่ีพระองคปรารถนา  ๑,  ปยัตตะ  ความเพียร  ๑. 
        ถ.  จงแสดงนวหรคุณ   โดยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติพอได 
ใจความ ? 
        ต.  พระนามต้ังแต  อรห  จนถึง  โลกวิทู  แสดงพระคุณเปน  
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อัตตสมบัติ,  พระนามคือ  อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถิ  สตฺถา  
เทวมนุสฺสาน  แสดงพระคุณเปนปรหิตปฏิบัติ,  พระนามคือ  พุทฺโธ 
ภควา  นี้แสดงพระคุณท้ังอัตตสมบัติทั้งปรหิตปฏบัติ. 
                                                                        ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  พระพุทธคุณ  ๙  ประการที่เรียกวา   นวหรคุณ  แบงเปน 
พระคุณแหงอัตตสมบัติกี่พระนาม  อะไรบาง ?  และสวนไหนเปนเหตุ 
สวนไหนเปนผล ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  แบงเปนพระคุณสวนอัตตสมบัติ  ๕  พระนาม  คือ  อรห 
ถึง  โลกวิทู  สวนอัตตสมบัติเปนเหตุ  สวนปรหิตปฏิบัติเปนผล. 
เพราะทรงบริบูรณดวยพระคุณสวนอัตตสมบัติกอนแลว   จึงทรงบําเพ็ญ 
พุทธกิจใหสําเร็จประโยชนแกเวไนย. 
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  จงแยกสังฆคุณ  ๙  ใหเปนฝายเหตุและฝายผล  ?  เหตุไร 
จึงไดแยกอยางนั้น  ?  และจงอธิบายความแหงบทวา  อุชุปฏิปนฺโน 
ใหชัดเจนดวย  ? 
        ต.  สังฆคุณ  ๙  บทวา  สุปฏิปนโฺน  อุชุปฏินโฺน  ญาย- 
ปฏิปนฺโน  สามีจิปฏิปนฺโน  เปนฝายเหตุ.  บทวา  อาหุเนยฺโย 
ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย   อฺชลิกรณีโย   และ  อนุตฺตร  ปฺุญก-ฺ 
เขตฺต  โลกสสฺ  เปนฝายผล.  เพราะ  ๔  บทขางตน  เปนคุณสวน 
อัตตสมบัติ  ๕  บทขางปลายแสดงวา  สงฆผูปฏิบัติอยางนั้น  ๆ สวน 
ควรไดรับผลตอบแทนแตคนอ่ืนอยางนั้น ๆ. บทวา  อุชุปฏิปนโฺน  นั้น  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลยธรรม ช้ันเอก - หนาท่ี 120 

หมายความวา  ปฏิบัติไมของแวะดวยที่สุดทั้ง  ๒  คือกามสุขัลลิกา-  
นุโยคและอัตตกิลถานุโยค  ปฏิบัติไมลวงโลก  ไมมีมารยาสาไถย 
ปฏิบัติตรง ๆ ไมอําพรางความในใจ  จะติดตอกับใคร ๆ พูดเปดเผย 
อยางหน่ึง  แตพูดลับหลังอีกอยางหนึ่ง  ไมมีแงไมมีงอน. 
                                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  พระคุณของพระผูมีพระภาคท่ีนักปราชญ  ไดยกข้ึนไวเปนบท 
สวดสรรเสรญิพระคุณ  ซึง่เรียกวาอนุสสรณนัย  ถาเมื่อจะยนลงใน 
พระคุณ  ๓  จะยนไดหรือไม ?  ถาไดจงยนมาดู. 
        ต.  ยนลงได.  แตการยนนั้นเปนไปตาง ๆ กัน ตามแตจะ 
อรรถาธิบาย  คือ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน 
สุคโต  โลกวิทู  ยนลงในพระปญญาคุณ.  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺม- 
สารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   ยนลงในพระกรุณาคุณ.  พุทโฺธ 
ภควา  ยนลงในพระปญญาและพระกรุณาไดทั้ง ๒ นี้ ความหมายและ 
อรรถาธิบายเปนไปไดทั้ง  ๒ จงอธิบายเปนไปทางปญญาก็ได  จะอธิบาย 
ไปทางกรุณาก็ได  เมื่อจะอธิบายไปทางไหน  ก็ยนลงไวในทางน้ัน. 
                                                                                        ส. ป. 
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วิปสสนากมมัฏฐาน 
        ถ.  ทานไดเรียนสมถกัมมัฏฐานมาแลว  จะทราบไดหรือไมวา 
วิปสสนากัมมัฏฐานจะตางกันกับสมถกัมมัฏฐานอยางไร ?  จงแสดง. 
        ต.  พอทราบไดบาง  วิปสสนากมัมัฏฐานตางกันกับสมถกมัมัฏ- 
ฐาน  สมถกมัมัฏฐาน  คือกัมมัฏฐานเปนอุบายสงบใจ  กัมมัฏฐานท่ี 
เพงหรือเจริญน้ัน  เปนเพียงทําจิตใหสงบจากนีวรณเทาน้ัน  มิได 
เกี่ยวดวยปญญาพิจารณา.  สวนวิปสสนากัมมัฏฐาน   คือกัมมัฏฐาน 
เปนอุบายเรืองปญญา  กมัมัฏฐานนํามาพิจารณาน้ี  ตองใชปญญา 
พิจารณา   เพ่ือใหเกิดปญญาชั้นสูง  เห็นจริงตามสภาพความเปนจริง 
ของส่ิงน้ัน ๆ เชนพิจารณาพระไตรลักษณเปนตน   จุดประสงคของ 
วิปสสนากัมมัฏฐาน   ก็เพ่ือใหเกิดปญญารูเทาทันตอความเปนจริง 
และเปนเหตุใหปญญาเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนโดยลําดับ  สมถกัมมัฏฐานกับ 
วิปสสนากัมมัฏฐาน  มีอาการตางกันดังแสดงมาน้ี. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อะไรเรียกวา  วิปสสนาภาวนา ? 
        ต.  เจตนาที่บุคคลมาทําความเห็นแจงในอารมณนั้น ๆ ใหเกิด 
มีข้ึนในจิต  เรียกวาวิปสสนาภาวนา. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ถาทานจะเรียนวิปสสนากัมมัฏฐาน   เบื้องตนทานจะตอง 
เรียนอะไรกอน ?  เพราะเหตุไร  จึงตองเรียนอยางน้ัน ?  
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        ต.  ตองเรียนใหรูจักธรรม  ๓ อยางกอน  คือ  เรียนใหรูธรรม  
ที่เปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนา  ๑ ใหรูธรรมที่เปนรากเงาเปนเหตุ 
เกิดข้ึนต้ังอยูของวิปสสนา  ๑  ใหรูจักตังของวิปสสนา  ๑.  เพราะถา 
ไมรูจักธรรม ๓ อยางนี้แลว  แมจะพิจารณา  ก็ไมรูจะเอาอะไรมา 
พิจารณา  หรือเมื่อไปนอมเอาธรรมที่ไมใชภูมิ   ไมใชอารมณของ 
วิปสสนาพิจารณา  ผลอันเปนดุจประสงคก็คงไมเกิด   มีแตจะลําบาก 
เปลาเทาน้ัน   หรือไมรูจักเหตุหรือรากเงากอน   พิจารณาไปก็คงไมได 
ผลอีกเหมือนกัน  ทุกสิ่งทุกอยางถาทําไปโดยจับเคาไมถูกเหมาะ  ก็คง 
ไมไดผลเต็มที่  เพราะเหตุนี้   จึงตองเรียนใหรูธรรม  ๓.  อยางนี้กอน. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  สังขารชนิดไหน ที่ทานจัดเปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนา ? 
ตางกันหรือเหมือนกันกับสังขารในขันธ  ๕ ?  อธิบายดวย. 
        ต.  สังขารทุกชนิด  เมื่อกลาวรวมก็ไดแกสังขาร  ๒ คือ อุปาทินนก- 
สังขารและอนุปาทินนกสังขาร  ซึ่งตางจากสังขารในขันธ  ๕  สังขาร 
ที่จัดวาเปนอารมณของวิปสสนานั้น  ทานประสงคเอาสังขารที่มีวิญญาณ 
ครองและไมมีวิญญาณครอง.  สวนสังขารในขันธ  ๕ นั้น ทานประสงค 
เอาความนึกคิดเทานั้น  จํากัดความแคบกวาสังขาร  ๒  มาก. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ธรรมอะไรบางที่เปนรากเงาเปนเหตุเกิดข้ึนของวิปสสนา  ? 
        ต.  ธรรม  ๒  อยาง  คือ  สีลวิสุทธิ  ความหมดจดแหงศีล  ๑ 
จิตตวิสุทธิ  ความหมดจดแหงจิต ๑  ทั้ง  ๒  นี้จัดวาเปนรากเงาเปน  
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เหตุเกิดข้ึนของวิปสสนา. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  อะไรเปนลักษณะ  เปนกิจ  เปนผล  เปนเหตุ  ของวิปสสนา ? 
        ต.  ความรูความเห็นวา  สังขารไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา 
แจงชัดตามท่ีเปนจริง    เปนลักษณะของวิปสสนา.  ความขจัดมืดคือ 
โมหะอันปดบังปญญาไวมิใหเห็นตามความเปนจริงของสังขาร  เปนกิจ 
ของวิปสสนา.  ความเห็นจริงสองสวางทั่วไป  ในความท่ีสังขารไมเที่ยง 
เปนทุกขเปนอนัตตา  ปรากฏอยูเฉพาะหนา  ดังดวงประทีปสองสวาง 
นี้เปนผลของวิปสสนา.  จิตที่ต้ังม่ันดวยสมาธิอยางใดอยางหน่ึง  เปนเหตุ 
ของวิปสสนา. 
                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  การบําเพ็ญวิปสสนาน้ัน   มิใชเปนของงายนัก  ตองศึกษา 
ใหรูใหเขาใจในเรื่องของวิปสสนาตามสมควรแลวเจริญ   จึงจะสะดวก 
แกการบําเพ็ญ  เมื่อเปนเชนนี้ทานทราบหรือไมวา  อะไรเปนตัวของ 
วิปสสนา ?  จงแสดง. 
        ต.  พอทราบไดบาง.  ตัวของวิปสสนานั้นทานจําแนกไว ๕  คือ 
ทิฏฐิวิสุทธิ  ความบริสุทธ์ิแหงความเห็น  ๑  กังขาวิตรณวิสุทธิ  ความ 
บริสุทธิ์ของปญญาท่ีเห็นชัด   ขามลวงความสงสัยเสียได  ๑  มคัคามัคค- 
ญาณทัสสนวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์ของความรูจริงเห็นจริงวาน่ีเปนทางและ 
มิใชทาง ๑  ปฏิปทาญาณ ทัสสนวิสุทธิ   ความบริสุทธิ์ของความรูความ 
เห็น  เปนขอปฏิบัติจะใหอริยมรรคเกดิข้ึน  ๑  ญาณทัสสนวิสุทธิ  ความ  
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บริสุทธิ์ของความรูความเห็นซึ่งเปนโลกุตตระคือรูเห็นในมรรคทั้งส่ี ๑. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  การเจริญวิปสสนา   ถาจะไมเพงเอาวิสุทธิ  ๕  วาเปนตัว 
วิปสสนา  จะพิจารณาธรรมอยางอื่นบาง   จะจัดเปนวิปสสนาไดบาง 
หรือไม ? จงแสดงมาใหดู. 
        ต.  ถาไมเพงเอาวิสุทธิ  ๕  วาเปนตัววิปสสนา  จะพิจารณา 
ธรรมอยางอื่นจะเปนวิปสสนาไดหรือไมไดนั้น   ตองแลวแตผูพิจารณา 
พิจารณาธรรมใดเปนไปเพ่ือใหรูจักความจริง  ตามสภาพของสังขาร 
ประกอบดวยความเกิดดับ  พรอมท้ังยกข้ึนสูพระไตรลักษณ  ใหเห็นแจง 
ชัดวา  สิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดข้ึนแลวยอมไมเที่ยง   มีความแปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา  ในท่ีสุดก็ดับไป   สิ่งน้ันเปนทุกขทนยากจริง  สิ่งใดเปนทุกข 
สิ่งน้ันเปนอนัตตา  สิ่งใดเปนอนัตตาใชตัวตน   ไมยึดถือในสิ่งน้ันวา 
ของเราดวยตัณหา   ไมถือวาเราดวยมานะ  ไมถือวาตัวตนของเราดวย 
ทิฏฐิ  พิจารณาใหเห็นแจงชัดเชนนี้  จนเกิดนิพพิทาเบื่อหนาย  ไมเพลิด 
เพลินยินดีติดอยูในสังขารอันเปนสวนสมมติ  ถึงซ่ึงวิราคะ  วิมุตติ  หลุด 
พนจากกิเลสนอยใหญไดโดยประการทั้งปวง  มาพิจารณาธรรมน้ีอยู 
เชนนี้  กช็ื่อวาเปนวิปสสนาได.  ถาพจิารณาธรรมใดแลว  ไมเปนไป 
เพ่ือความเห็นแจงตามสภาพความเปนจริง  ไมเปนไปเพ่ือหลุดพนจาก 
กิเลสาสวะ  การพิจารณาธรรมนั้นก็ไมจัดเปนวิปสสนา. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ศลี  ที่ผูรักษาอยางไรจึงจะเรียกวา  สีลวิสทุธิ  ความหมดจด                                  
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แหงศีล ?  
        ต.  ศลี  ที่ผูรักษาทําสมาธิใหเกิดข้ึนภายในจิตแลว  ศีลจึงจะ 
จัดวาหมดจด  ซึ่งเรียกวา  สลีวิสุทธิ  โดยตรงก็คือจิตศีลที่มีสมาธิอบรม 
แลว  การรักษาศีล  ถาสมาธิยังไมมีเปนเครื่องอบรม   ก็ยากท่ีผูรักษา 
จะทําใหหมดจดได   แมไมขาด  ก็คงดางพรอย  ศีลที่ไมขาดแตดาง 
พรอย  จะเรียกวาบริสุทธิ์ยังไมได  ศีลที่บริสุทธิ์ตองปราศจากความ 
ดางพรอยดวย  เพราะฉะน้ัน   สีลวิสทุธิจึงประสงคเอาศีลที่มีสมาธิ 
อบรม. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เพราะเหตุไร  ผูจะบําเพ็ญวิปสสนา  ทานจึงสอนใหทําศีลและ 
จิตใหหมดจดกอน  จึงควรเจริญ  ถาเชนนั้นผูทําศีลและจิตใหบริสุทธิ์ 
ยังไมได   มิเจริญวิปสสนาไมไดหรือ ?  อธิบาย. 
        ต.  เพราะวาศีลและจิตเปนสิ่งสําคัญในเบื้องตนแหงการเจริญ 
วิปสสนา  เปนเหตุอันแรงกลาท่ีจะใหวิปสสนาเกิด   วิปสสนาเปนคุณ 
ชั้นสูง   เมื่อสวนเบื้องตนยังทําไมได   คุณชั้นสูงก็คงเกิดข้ึนไมได 
เปรียบเหมือนการข้ึนบันได  ตองข้ึนมาจากค่ันตน  ถาค่ันตนยังข้ึนไม 
ไดหรือไมข้ึน  จะไปข้ึนชั้นสูงโดยขามค่ันตํ่าไป   คงไมไดเหมือนกัน. 
ผูที่ทําศีลและจิตใหหมดจดไมไดแลว  ก็ไมควรเจริญวิปสสนาหรือเจริญ 
วิปสสนาไมได. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  การเจริญวิปสสนานั้น  เจริญไปเพียงไหน  อยางไร  จึงจะ  
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จัดวาเปนผลท่ีสุดแหงความมุงหมายของวิปสสนา  ?  จงอธิบายมาพอ 
เปนขอกําหมดไวบาง. 
        ต.  การเจริญวิปสสนา  จะกําหนดวาเพียงไหน  อยางไรน้ัน 
ยากท่ีจะกําหนดใหแนได  แตผลที่มุงหมายอันเปนสวนท่ีสุดของการ 
เจริญวิปสสนานั้น   อยูทีค่วามรูจริง  เห็นแจงชัด  ตามสภาพความ 
เปนเองของส่ิงท้ังปวง   ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียไดโดยประการท้ังปวง  เปน 
ผูไมหลงไปในสิ่งท่ีเขาสมมติข้ึนไว  และดับเสียซึ่งกิเลสาสวะนอยใหญ 
ถึงซ่ึงวิมุตติ  นี้เปนจุดมุงของการเจริญวิปสสนา. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ.  คนเชนไร  ที่เปนภัพพบุคคล  คือควรเจริญวิปสสนาได 
เชนไร  เปนอภัพพบุคคล  คือยังไมควรแกการเจริญวิปสสนา ? 
        ต.  คนที่เรียนหรือศึกษาธรรมที่เปนอารมณของวิปสสนา 
ไวดีแลว   ทัง้ทําศีลของตนใหบริสุทธหมดจด  และทําจิตของตนให 
สงบไดดี   คนเชนนี้เปนภัพพบุคคล   คือควรแกการเจริญวิปสสนา 
ถายังไมรูจักวาอะไรเปนภูมิเปนอารมณ   หรือแมศีลของตนก็ยังไม 
บริสุทธหมดจด  และยังเปนผูมีจิตฟุงซาน   ทําใหสงบไมได  คนเชนนี้ 
จัดเปนอภัพพบุคคล  คือไมควรแกการเจริญวิปสสนา. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ. ผูที่เจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน  เบื้องตนทานสอนใหศึกษา 
ธรรมที่เปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนากอน  ทําไมคําท่ีวาภูมิกับอารมณ  
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มิใชเปนอันเดียวกันหรือ  ก็เม่ือภูมิกับอารมณเปนคนละอยาง ธรรมที ่
เปนภูมิเปนอารมณ  ก็ตองเปนคนละอยางดวยซิ  ?  หรือทานจะเห็น 
วากระไร ?  จงแสดง. 
        ต.  ภูมกิับอารมณ   มิใชเปนอันเดียวกัน  มลีกัษณะตางกัน 
อยูบาง  ภูมิ   ทานหมายถึงชั้นหรือท่ีอยูของจิต   ซึง่เลื่อนสูงข้ึนมากกวาชั้น 
สมถะ.  อารมณ  หมายถงึส่ิงท่ีจิตพึงยึดเหน่ียวมานึกเปนอารมณ.  สวน 
ธรรมที่เปนภูมิเปนอารมณนั้น  เนื้อธรรมอยางเดียวกัน  ตางกันเพียงชื่อ 
ที่เรียก  คือหมายความวา   จิตท่ีมาพิจารณาธรรมอยางนี้ ๆ  ธรรมน้ีก็จัด 
วาธรรมเปนภูมิของจิต  จิตนอมไปนึกคิดอยูในธรรมน้ัน ๆ ธรรมน้ัน ๆ 
ก็ชื่อวาเปนอารมณของจิต. 
                                                                                        ส.ป. 
        ถ.  ธรรมอะไรบาง  ที่ทานจัดวาเปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนา ? 
        ต.  ธรรมที่จะจัดวา  เปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนานั้น  มีมาก 
แตเมื่อจะยกข้ึนกลาวพอเปนตัวอยาง  ก็คือสังขารธรรมท่ีปจจัยปรุงแตง 
สรางข้ึน  เปนอุปาทินนกะ  ที่นามธรรมถือเอาอาศัยอยู   และเปน 
อนุปาทินกะ  ที่นามธรรมไมไดถือเอาอาศัยอยู  หรือเปนนามรูป 
ที่พุทธาบัณฑิตจําแนกออกโดยประการตาง ๆ มีขันธ  ๕  อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘  อินทรีย  ๒๒ เปนตน  ธรรมเหลาน้ีแล  ทานจัดวาเปนภูมิ 
เปนอารมณของวิปสสนา. 
                                                                                        ส.ป.   
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        ถ.  ลักษณะอยางไรที่วาไมเที่ยง  ?  อยางไรเปนเครื่องหมาย 
แหงความเปนของไมเที่ยง  จะกําหนดรูไดอยางไร ? 
        ต.  ลักษณะท่ีมีความแปรปรวน  ไมต้ังอยูคงที่นั้น  เรียกวา 
ไมเที่ยง.  ความไมต้ังอยูคงท่ีตองเปลี่ยนแปลงไปน้ันเอง  เปนเคร่ือง 
หมายแหงความเปนของไมเที่ยง  พึงกําหนดรูไดอยางนี้:- 
        อุปฺปาโท  ปฺญายติ  ความเกิดปรากฏ  ๑. 
        วโย  ปฺญายติ  ความเส่ือมปรากฏ ๑. 
        ฐิตสฺส  อฺญถตฺต  ปฺญายติ  เมื่อต้ังอยูความแปรปรวน 
ปรากฏ ๑. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ผูที่จะเจริญวิปสสนา  ทานสอนใหรูจักความจําแนก  ๖  อยาง 
ซึ่งเรียกวาวิภาคไวเปนเบ้ืองตน  ถาทานจะสอนเขาทานจะยกอะไรบาง 
ข้ึนแสดง ? 
        ต.  ยกวิภาคความจําแนก  ๖  อยาง คือ อนิจฺจ  ของไมเที่ยง ๑ 
อนิจฺจลกฺขณ  เครื่องหมายท่ีจะใหกําหนดรูวาเปนของไมเที่ยง  ๑  ทกฺุข 
สิ่งท่ีสัตวทนยาก  ๑.  ทุกขฺลกฺขณ  เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวาเปน 
ทุกข ๑ อนตฺตา  สภาวะไมใชตัวตน  ๑ อนตฺตลกฺขณ  เครื่องหมาย 
ที่จะใหกําหนดรูวาไมใชตัวไมใชตน ๑  เหลาน้ีข้ึนแสดง. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  การเจริญวิปสสนาที่มีขันธ  ๕  เปนอารมณ  จะมีไดในลกัษณะ 
ไหนบาง ?  เพราะเหตุไร  จึงเปนเชนนั้น ?  
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        ต.  มีไดในลักษณะ  ๒  ก็มี  ๓  กม็ี  ไดในลักษณะ  ๒  คือ  อนิจจ-  
ลักขณะ  ๑  อนัตตลักขณะ  ๑      ทานหาไดแสดงทุกขลักขณะไวไม 
ที่เปนเชนนี้   ก็เพราะทานเอาทุกขลักขณะรวมเขาไวในอนิจจลักขณะ 
โดยแสดงวา  สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งน้ันก็เปนทุกข   เมื่อไดพิจารณาเห็นอนิจจ- 
ลักขณะแลว  ทุกขลักขณะก็ยอมปรากฏดวย  แลวจึงเลยแสดงอนัตต- 
ลักขณะเสียทีเดียว  ไมตองแสดงถึงทุขลักขณะอีก.  อน่ึง  แมในสวนของ 
ทุกขลักขณะเอง  ก็เปนของไมเที่ยงอยูตามธรรมดาแลว  เพราะเกิดข้ึน 
แลวก็ตองแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป   ไมคงที่อยูได   ฉะน้ัน  ทานจึงรวม 
เขาในอนิจจลักขณะ  เพราะเปนสวนแหงความเปนของไมเที่ยงดวยกัน. 
        ไดในลกัขณะ  ๓  คือ  อนิจจลักขณะ  ทุกขลักขณะ  อนัตต- 
ลักขณะน้ัน  ก็เพ่ือจะแสดงใหผูพิจารณาเห็นโดยสวนอันละเอียดแหง 
ลักขณะน้ัน ๆ วามีลักษณะอาการแตกตางกันอยางไร  เมื่อพิจารณาสวน 
รวมไมชัดกพิ็จารณาสวนแยกใหเห็นโดยละเอียด  เพราะเหตุนี้  ใน 
พระบาลีทานจึงแยกไวโดย ๒ นัย. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ผูเจริญวิปสสนา  เมื่ออนัตตานุปสสนาเกิดปรากฏข้ึนโดย 
แจงชัดแลว   จะมีผลแกผูเจริญอยางไรไดบาง ? 
        ต.  เม่ืออนัตตานุปสสนาเกิดข้ึนแลว  ยอมรูแจงชัดตามความ 
เปนจริง  ถอนอัตตานุทิฏฐิและตัณหาอุปาทาน  ถึงซ่ึงวิมุตติ  ถาหาก 
ยังเปนกุปปธรรม  ก็หลดุพนจากกิเลสสวะไดชั่วขณะท่ีอนัตตานุปสสนา 
เกิด  ถาเปนอกุปปธรรม ไมรูจักกําเริบอีก  ก็ตัดกิเลสาสวะไดเด็ดขาด  
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ถึงซ่ึงพระอรหัต. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  การกําหนดรูเห็นนามรูปไดตามความเปนจริงโดยลักษณะ  ๓ 
ไมหลงในสมมติวาเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  จะจัดเขาในวิสุทธิ 
อะไร ?  ความเห็นเชนไร  เรียกวากังขาวิตรณวิสุทธิ. 
        ต.  จัดเขาในทิฏฐิวิสุทธิ  เพราะความเห็นเชนนั้นเปนความเห็น 
อันถูกทาง  ไมมีความเห็นในสวนผิดเจือปน. ความกําหนดรูไดตาม 
สภาพความจริงของนามและรูปพรอมท้ังเหตุปจจัย  จนขามลวงความ 
สงสัยในกาลทั้ง  ๓  เสียไดวา  เราไดจุติมาจากไหน  เปนอะไร  จักไป 
เกิดในที่ไหนตอไป  นี้เรียกวากังขาวิตรณวิสุทธิ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ผูไมมีศีล ทั้งไมเคยบําเพ็ญสมาธิ  ไดมาอวดอางตนเองวา  ได 
เจริญวิปสสนาสําเร็จชั้นน้ันชั้นนี้  อยางนั้นอยางนี้  เมื่อทานไดยินเชนนั้น 
แลวจะควรเช่ือถือไดหรอืไมควรเชื่อถือ ? มีหลักอะไรเปนเครื่องพิสูจน ? 
        ต.  ไมควรเชื่อถือเลย.  เพราะมีหลักอยูวา  ผูจะสมควรแกการ 
เจริญวิปสสนานั้น  ตองทําศีลใหบรสิุทธิ์  ทําจิตใหสงบกอน  ก็ถาจิต 
ยังไมสงบ  ถึงจะเจริญไปอยางไร  จะทําใหวิปสสนาเกิดข้ึนไมไดเลย. 
อยาวาแตการเจริญวิปสสนาซึ่งเปนธรรมอันละเอียด   แมของหยาบ ๆ  
ตํ่า ๆ เราจะนึกคิด  ถาจิตฟุงซานอยู  ก็ยังคิดไมออก  แมจะคิดออกบาง 
ก็เอาละเอียดดีไมได. 
                                                                                ส. ป.  
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        ถ.  เม่ือไมไดอานดูในสมถกัมมัฏฐานก็ดี  ในวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ก็ดี  มักพบคําท่ีทานเรียกวา  สมถยานิกบาง  วิปสสนายานิกบาง 
โยคาวจรบาง  เหลาน้ี  มคีวามหมายตางกันอยางไร ? 
        ต.  มีความหมายตางกัน  สมถยานิก  แปลวา  ผูประกอบสมถะ 
หรือผูสมถะ  โดยความ  หมายถึงผูบําเพ็ญสมถะ  เปนชื่อท่ีจํากัด 
ใชเรียกไดเฉพาะผูบําเพ็ญสมถะเทาน้ัน.  วิปสสนายานิก แปลวา ผูประ 
กอบในวิปสสนาหรือผูมีวิปสสนา  โดยความ   หมายถึงผูบําเพ็ญวิปสสนา 
เปนชื่อท่ีจํากัด  ใชเรียกเฉพาะผูบําเพ็ญวิปสสนาเทานั้น.  โยคาวจร 
แปลวา  ผูเที่ยวลงสูความเพียร  โดยความหมายถึงผูบําเพ็ญความเพียร 
หรือประกอบความเพียร  เปนชื่อท่ีนิยมใชทั่วไปในการเรียกบุคคลผู 
เจริญสมถะหรือวิปสสนา. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  จงยนขันธ  ๕  ลงใหเหลือแต  ๒  และเพราะเหตุไรจึงยนลง 
คงเหลือเพียงเทาน้ันได ? 
        ต.  ขันธ  ๕ เมื่อยนลงใหเหลือแต  ๒  ก็ไดเพียงนามและรูป  รูป 
คงเปนรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จัดเปนนาม  รูปยน 
ลงคงเปนรูป  ก็เพราะเปนของท่ีจะตองทรุดโทรมอยูเปนธรรมดา  ยน 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ลงเปนนาม  ก็เพราะธรรมเหลาน้ี 
เปนธรรมนอมไปยังอารมณ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  รูปธรรม  นามธรรม  อาศัยอะไรเปนเหตุเปนปจจัยจึงเกิดข้ึน  
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เปนไปได ? 
        ต.  รูปธรรมท่ีเกิดข้ึนเปนไปก็เพราะอาศัยอวิชชา  ตัณหา  อุปา-  
ทาน  กรรม  อาหาร  เปนเหตุเปนปจจัย  สวนนามธรรม  ๓  อยางคือ 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  นั้น  อาศัยอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม 
ผัสสะ  เปนเหตุเปนปจจัย  วิญญาณอาศัยอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน 
กรรม  นามรปู  เปนเหตุเปนปจจัย  อาศัยธรรมเหลาน้ี   จึงเกิดข้ึน 
เปนไปได.                 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  เพราะเหตุไร  นามธรรม  คือวิญญาณ  จึงตองอาศัยนามรูป 
เปนเหตุเปนปจจัย  สวนนามธรรมนอกน้ัน  ไมตองอาศัยนามรูปดวย 
หรืออยางไร ? 
        ต.  เพ่ือเพงโดยสวนรวม  นามธรรมท้ังสิ้นจําตองอาศัยรูปธรรม 
ถาเพงโดยสวนเฉพาะ ก็เปนคนละสวน  สําหรับนามธรรมคือวิญญาณ 
นั้น  จําเปนตองอาศัยนามรูปแท  เพราะถามีวิญญาณอยางเดียวไม 
อาศัยนามธรรมทั้ง ๓  ขางตน  ก็คงปรากฏเปนผลวา  วิญญาณไมได 
เมื่อไดอาศัยนามธรรมทั้ง  ๓  อยางนั้นแลว  ถาไมมีรูปเปนเหตุเปนปจจัย 
อีก  วิญญาณแมมี  ก็ตองเปนสักวาวิญญาณเทาน้ัน  จะยังผลอะไรให 
ปรากฏข้ึนไมไดอีกเหมือนกัน. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อะไรเปนปจจัยของนามธรรม ? 
        ต.  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม  ผัสสะ  เปนเหตุเปน 
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ปจจัยของนามธรรม. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือพูดพึงเหตุปจจัยแลว  กลาวโดยเฉพาะรูปมีอะไรเปน 
เหตุเปนปจจัย   และธรรมท่ีเปนเหตุเปนปจจัยใหรูปเกิดนั้น  เกิดข้ึน 
โดยลําพังหรือ ๆ มีสืบเนือ่งมาจากไหน ? 
        ต. กรรมเปนเหตุเปนปจจัยของรูป  สวนรูปที่จะดํารงอยูไดนั้น 
ก็ตองอาศัยอาหาร  เพราะอาหารเปนเครื่องหลอเลี้ยงรูป  แตโดยเฉพาะ 
กรรมอยางเดียวก็ยังทําใหสําเร็จผลไมได  กรรมตองอาศัยสืบเน่ืองมาจาก 
อยางอ่ืนอีก  คือกรรมเกิดข้ึนเพราะอาศัยอุปทาน  อุปาทานอาศัยตัณหา 
ตัณหาอาศัยอวิชชา   เกิดสืบเนื่องกันมาโดยลําดับเชนนี้   แตที่แสดงวา 
กรรมเปนเหตุเปนปจจัยแหงรูป  ก็เพงเอาเพียงกรรม  เพราะกรรมเปน 
ปลายสายและเติมอาหารเขามาใหอีก  เพราะอาหารเปนเครื่องเลี้ยงใหรูป 
ดํารงอยู  เมื่อกลาวโดยสวนรวม  ก็ตองวาธรรม  ๕  อยาง  คือ  อวิชชา 
ตัณหา  อุปาทาน  กรรม  อาหาร  เปนเหตุเปนปจจัยของรูปธรรม. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  จงชีใ้หเห็นวา  นามรูปซึ่งเปนท่ีอาศัยของวิญญาณนั้น  ไดแก 
นามรูปเชนไร ?  อาศัยกันอยางไร ? 
        ต. รูปซึง่เปนอาศัยของวิญญาณนั้น  คือ  จักขุ  โสตะ  ฆานะ 
ชิวหา กาย.  นามซ่ึงเปนท่ีอาศัยของวิญญาณนั้นคือมานะ.  ที่วาธรรม 
เหลาน้ีเปนที่อาศัยของวิญญาณ  ก็เพราะวาวิญญาณเปนนามธรรม 
ชนิดหน่ึง  ซึง่จะปรากฏไดก็ตอเม่ือมีที่อาศัยอยู  ถาไมมีที่อาศัยอยู  
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แลว จะเกิดข้ึนไมไดเลย  พึงเห็นเชนจักขุ  ถาจักขุไมมี  วิญญาณ  
ทางตาก็ไมมี  จะทําผลสําเร็จอะไรใหเกิดข้ึนไมไดเลย  ที่เราไดมีจักขุ- 
วิญญาณ  ทําใหไดเห็นและรูสิ่งตาง ๆ ได  ก็เพราะจักขุนั้นเปนท่ีสําหรับ 
วิญญาณเขาไปอาศัย  จึงทําใหสําเร็จเปนจักขุวิญญาณนั้น  แมในรูปนาม 
อยางอ่ืน ๆ  ก็พึงเทียบดูโดยนัยนี้. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ผลกบัวิบาก  มีความหมายตางกันหรือเหมือนกันอยางไร ? 
ต้ังใจปฏิบัติธรรมที่เปนสวนสุจริต  จะมีผลหรือวิบากเปนอยางไร ? 
        ต.  ผลกบัวิบากมีความหมายตางกัน  สิ่งที่ไดรบัอันเผล็ดออก 
จากการะกระทํา  เรียกวาผล  สิ่งที่ไดเสวยอันเผล็ดออกจากผล  เรียก 
วาวิบาก   เชนประพฤติทุจริตมีฆาเขาเปนตน   เมื่อเขาจับไดเอาไป 
ลงโทษ  การที่ตนไดรับโทษเชนนั้นชื่อวาผล  เมื่อตนถูกลงโทษไดรับ 
ความทุกขยากลําบากตอ ๆ ไปอีก  การท่ีไดรับทุกขยากลําบากตอไป 
โดยลําดับนัน้ชื่อวาวิบาก  แมเขาจับไมได   ตนของตนเองก็ไดรับ 
ความไมเปนสุขใจ  แลวไดรับความทุกขสืบไปโดยลําดับ   เมื่อต้ังใจ 
ปฏิบัติธรรมสวนทุจริต   ยอมไดรับความแชมชื่นใจเปนผล  ยอมได 
รับความสุขเปนวิบาก. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  กังขาท่ีทานจัดเปนอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  ราม  ๑๖  อยาง 
นั้นอะไรบาง ?  จงจาระไนมาใหดู. 
        ต.  กังขา  ๑๖  ทานจัดดังน้ี:- 
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        ปรารภสวนอดีต  ๕  คือ  เราไดมแีลวหรือหนอในชาติกอน ๑ 
หรือเราไมไดมีแลวในชาติกอน  ๑  เราไดมีแลวในชาติกอนเราเปนอะไร 
๑  เราไดมีแลวในชาติกอน  เปนผูมีสุขมีทุกขเปนอยางไร  ๑  เราได   
เปนอะไรแลวจึงเปนอะไรอีกเลา  ๑. 
        สวนอนาคต  ๕  คือ  เราจักมีหรือหนอในชาติหนา  ๑  หรือเรา 
จักไมมี ๑ เราจักมีในชาติหนา  เราจักเปนอะไร  ๑  เราจักมีในชาติ  
หนา   เราจักเปนผูมีสุขมีทุกขเปนอยางไร  ๑  เราจักเปนอะไรแลวจัก 
เปนอะไร แลวจักเปนอะไรในชาติหนาตอไปอีกเลา  ๑. 
        สวนปจจุบัน  ๖ คือ  เดี๋ยวน้ีเรามีหรือหนอ  ๑  หรือเราไมมี ๑ 
เรามีอยูเดี๋ยวนี้เราเปนอะไร  ๑ เรามีอยูเดี๋ยวน้ีเราเปนอยางไร  ๑  เรา 
เปนสัตวมาแตไหน  ๑  เราจะไปเกิดที่ไหน ๑. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  กังขาท่ีเปนไปในสวนปจจุบัน  ขอท่ีวา   เรามีอยูเดี๋ยวน้ีเรา 
เปนอะไร  เรามีอยูเดี๋ยวน้ีเราเปนอยางไร  ๒  ขอน้ีดูไมตางกัน  แต  
เพราะเหตุไร  ทานจึงตองแยกออกจากกันดวย   หรอืทานจะเห็น 
อยางไร  ?  จงแสดง. 
        ต.  มีความหมายตางกัน  ทานจึงตองแยกไวคนละขอ  คือขอท่ี  
วาเราเปนอะไร  หมายถึงวาเปนคนหรือเปนสัตว .  ขอท่ีวาเราเปนอยางไร 
หมายเอากิริยาอาการหรือความเปนไปของตน  เพราะเหตุนี้    ทานจึง 
ตองแยกไวคนละขอ. 
                                                                                ส. ป.  
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        ถ.  วิปสสนูปกิเลส  มีเทาไร ?  อะไรบาง ?  
        ต.  ม ี๑๐ คือ  โอภาส ๑  ปติ ๑  วิปสสนาญาณอันแกกลา 
นัก ๑  ปสสทัธิ  ๑  สุข  ๑  อธิโมกข  ๑  ปคคหะ  ๑  อุปฏฐานะ ๑ 
อุเบกขา  ๑  นิกันติ ๑. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เจรญิวิปสสนาไปถึงชั้นไหน  ทานกลาววามักมีอุปกิเลส 
เกิดข้ึน  ซึ่งเรียกวาวิปสสนูปกิเลส   เมื่อเกิดข้ึนแลวใหผลแกผูบําเพ็ญ 
อยางไรบาง ? 
        ต.  เจรญิวิปสสนาไปถึงมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  ซึง่จัดเปน 
ตัววิปสสนาท่ี  ๕  ทานกลาววามักมีอุปกิเลสเกิดข้ึน  เมื่ออุปกิเลสเชน 
นั้นเกิดข้ึนแลว  ไมใหผลดีอะไรนัก  มักมีแตผลสวนชั่ว  คือเม่ือเกิด 
ข้ึน  มักทําผูเจริญใหมีความเขาใจเขวไปหลงไปวา  มรรคผลเกิดข้ึนแลว 
แกเรา  เราไดสําเร็จมรรคผลแลว   กอใหเกิดตัณหามานะทิฏฐิ  วาเรา 
วาของเรา  วาตัวตน   ข้ึนอีก  เมื่อมีความเห็นไปเชนนี้ก็หยุดความ 
เพียร ไมบําเพ็ญตอไป  ยอมใหผลไปในสวนชั่วเชนนี้   ทานจึงจัด 
เปนอุปกิเลส. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ความรักใครอาลยัในวิปสสนายิ่งนักนั้น    ทําไมทานจึงจัด 
เปนอุปกิเลสดวย  ?  อธิบาย. 
        ต.  ความรักใครอาลยัในวิปสสนายิ่งนักนั้น  เปนเหตุที่จะให 
พอใจหยุดอยูหรือติดอยูเพียงนั้น  เมื่อหยุดหรือติดเสียแลว  การท่ีจะ  
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พิจารณาคุณใหยิ่ง ๆ ข้ึนไปก็จะไมมี  การปฏิบัติที่เปนไปในทางนี้ 
ทานมุงผลท่ีสุดคือวิมุตติ  นิกันติ  ไมใชตัววิมุตติ  เมื่อไปหยุดหรือติด 
อยูเพียงนั้น  ก็คงปฏิบัติใหถึงวิมุตติไมได  เพราะฉะนั้น  นิกันตินี้  ทาน 
จึงจัดเปนวิปสสนูปกิเลส. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ในวิปสสนาญาณ  ๙  ขอ ๑ คืออะไร ?  ทาสอนใหพิจารณา 
ดวยการกําหนดอยางไร ? 
        ต.  ขอ ๑  คืออุทยัพพยณาณ.  ทานสอนใหพิจารณาความเกิด 
ดับของนามรูป  คือ  ใหพิจารณาโดยนิพพัตติลักษณะและปริณาม- 
ลักษณะของขันธทั้ง  ๕  คือ  รูป เวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  นิพพัตติลักษณะและปริฌามลักษณะมีเทาไร ?  อะไรบาง ? 
        ต.  นิพพัตติลักษณะและปริณามลักษณะน้ัน  ทานจัดไวฝายละ 
๕  ๒ ฝายดวยกันรวมเปน  ๑๐  เมื่อจําแนกออกไปตามขันธ  ๕  ก ็
คงมีขันธละ  ๑๐  รวม ๕  ขันธดวยกันเปน  ๕๐ :- 
        ฝายเกิด ๕  รูปเกิดข้ึนเพราะอวิชชา  ๑  รูปเกดิข้ึนเพราะ 
ตัณหา  ๑  รปูเกิดข้ึนเพราะกรรม  ๑ รปูเกิดข้ึนเพราะอาหาร  ๑  ความ 
เกิดข้ึนของรูปอยางเดียว  ไมอาศัยเหตุปจจัย  ๑. 
        เวทนา  สัญญา  สังขาร  ก็พิจารณาโดยนัยแหงรูป  แต 
เวทนา  สัญญา  สังขารนั้น   ในที่อาหารใหเปลี่ยนเปนผัสสะ  สวน 
วิญญาณในที่อาหารน้ัน  ใหเปลี่ยนเปนนามและรูป   ฝายปริณาม-  
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ลักษณะ  ก็พึงพิจารณาโดยนัยอันตรงกันขามกับความเกิด. 
                                                                        ส.ป. 
        ถ. นิพพัตติลักษณะและปริณามลักษณะ  มีเทาไร ?  คืออะไร 
บาง ? 
        ต.  นิพพัตติลักษณะมี  ๕  อยาง  คือรูปเกิดก็เพราะอวิชชาไม 
รูแจงเกิดข้ึน  ๑  รูปเกิดข้ึนก็เพราะตัณหาเปนเหตุใหเกิด ๆ ข้ึน ๑ รูป 
เกิดข้ึนก็เพราะกรรม  คือกุศลอกุศลเกดิข้ึน  ๑  รูปเกิดข้ึนเพราะอาหาร 
เปนเครื่องอุปถัมภเกิดข้ึน ๑  ความเกิดข้ึนของรูปอยางเดียว  ไมอาศัย 
เหตุปจจัย  ๑. ปริณามลักษณะมี  ๕ อยางคือ  รูปดับไปเพราะอวิชชา 
ดับ  ๑  รูปดบัไปเพราะตัณหาดับ  ๑  รูปดับไปเพราะกรรมดับสิ้นไป  ๑ 
รูปดับไปเพราะอาหารดับ  ๑  ความส้ินไปของรูปอยางเดียว  ไมมีเหตุ 
ปจจัย  ๑. 
                                                                        ๑/๗/๖๙ 
        ถ.  นิพพัติลักษณะและปริฌามลกัษณะ  ในขอตน ๆ  ก็พอ 
ทราบบางแลว  สวนขอทายที่วารูปเกิดข้ึนหรือดับไปเอง   โดยไม 
อาศัยเหตุปจจัยนั้น  จะมีไดดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  มีได  แตที่วาไมอาสัยเหตุปจจัยนั้น  คือไมตองอาศัยเหตุ 
ปจจัยมีอวิชชาเปนตน   แตไปอาศัยเหตุปจจัยอยางอ่ืน   พึงเห็นเชน 
ตนไม  เมื่อเกิดข้ึนหรือดับไป  ก็ไมตองอาศัยอวิชชาตัณหาอะไร 
แตอาศัยธรรมนิยม   พืชนิยม  อุตุนิยม  เมื่อไมมีนิยม  ๓  อยางนี้ 
ก็เกิดข้ึนไมได  เมื่อเกิดข้ึนแลว  ถาส้ินนิยม  ๓  อยางนี้  ก็ทรงอยูไมได  
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แตนิยมทั้ง  ๓  นี ้ ไมจัดเปนตัวกิเลสหรือกรรม  เพราะฉะน้ัน  ทานจึง   
แสดงวา   ไมอาศัยเหตุปจจัย.  อนึ่ง   การท่ีทานใหกําหนดขอทายนั้น 
คือใหกําหนดเฉพาะความเกิดหรือความดับของรูปเปนตนเทานั้น  มิได 
หมายวาใหกําหนดเหตุปจจัย   หมายเพียงกําหนดลักษณะของความ 
เกิดดับ  ใน ๔ ขอขางตน  ทานใหกําหนดโดยปจจัยที่ปรุงแตง  สวน 
ขอทายใหกําหนดโดยลักษณะ  เมื่อเปนเชนนี้  รูปทุกชนิดยอมมีได 
ทั้งส้ิน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  จิตเชนไร   เรียกภวังคจิต  ?  จิตเชนไร  เรยีกวาจิต 
ตกภวังค ? 
        ต.  จิตเดิม  จิตที่เปนปกติ   ซึ่งมีธรรมชาติอันผองใส  ยัง 
ไมถูกกิเลสเขารบกวนหรือเกลือกกลัว้   นี้เรียกวาภวังคจิต.  จิตที่ 
เปนธรรมชาติอันผองใสเดิมนั้น   ถูกกิเลสทําใหเศราหมองไป  เมื่อ 
ทําใจใหกิเลสหมดไปหรือสงบไปแลว  จิตที่ขุนมัวน้ัน   กลับเขาหา 
สภาพที่ผองใสเดิมอีก  นีเ้รียกวาจิตตกภวังค  คือกลับเขาสูสภาพ 
เดิมนั่นเอง  ทานเปรียบเหมือนแมลงมุมชักใยแลวตัวเขาอยูกลาง 
เมื่อไมมีอะไรมากระทบ  ก็คงนอนน่ิงอยูกลางนั่นเอง  เมื่อมีอะไรมา 
กระทบ  แมลงมุมนั้นก็ว่ิงออกไปทํากิจ  เมื่อเสร็จแลวก็กลับเขาสูที่ 
เดิม  ใจกลางใยแมลงมุมที่แมลงมุมอาศัยอยู  เปรียบเหมือนจิต 
สิ่งท่ีมีมากระทบใยเปรียบเหมือนกิเลสที่จรมา  เมื่อกิเลสจรมา จิตก็ว่ิง 
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ออกไปรับอารมณ  เมื่อปราบอารมณใหสงบไป  จิตก็ว่ิงกลับเขาสู 
ที่อยูเดิม  เพราะฉะนั้น  จิตซ่ึงอยูในที่เดิม   ทานเรียกวาภวังคจิต 
เมื่อจิตไปรับอารมณแลว  ครั้นแลวกลบัเขาสูที่เดิมไดอีก  กิรยิาที่เขาอยู 
ในที่เดิมนั้น  เรียกวาภวังคจิต. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  การเจริญวิปสสนา  ทานสอนไวมากมายหลายนัย  การบําเพ็ญ 
ดวยวิธีอยางไร  จึงจะเรียกวาบําเพ็ญไปตามอันดับ  ๕  ของวิปสสนา  ? 
        ต.  บําเพ็ญดวยวิธีศึกษาและพิจารณาไปตามลําดับ  ๕  ประการ 
คือ :- 
        ๑.  อุปปตติกรรม  ตรวจต้ังแตปฏิสนธิจนถึงจําความไว  จนถึง 
เดี๋ยวน้ีวามีสุข  ทุกข  บญุ  บาป  วิชชา  และความฉลาดเกิดข้ึนอยางไร. 
        ๒.  ปหานกรรม  ตรวจการละวา  ต้ังแตรูเดียงสามาจนบัดน้ี 
ลุทุจริต  ๓  ดวยทัสสนะและภาวนาอยางไร. 
        ๓.  ปฏปิตติกรรม   ตรวจขอปฏิบัติวา  ต้ังแตเยาวมาจนบัดนี้ 
บําเพ็ญความบริสุทธิ์อยางไรบาง. 
        ๔.  ภูมกิรรม  รูจักวปิสสนาภูมิ  คือรูขันธ  ๕  อายตนะ  ๑๒ 
ธาตุ  ๑๘  อินทรีย  ๒๒  อริยสัจ  ๔  ปฏิจจสุมุปบาท  ๑๒. 
        ๕.  เทศนากรรม  ศึกษาในโพธิปกขิยธรรม  ๓๗ คือสติปฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรยี  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗ 
มรรคมีองค  ๗  บําเพ็ญไปตามแนวน้ี  เรียกวาพิจารณาไปตามอันดับหรือ          
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ลําดับ.          
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ในวิปสสนาญาณ  ๑๐  ญาณไหนบางที่วาโดยอรรถเปนอัน 
เดียวกัน  และญาณไหนถึงซ่ึงความเปนยอดของวิปสสนาญาณท้ังส้ิน? 
        ต. มุญจิตุกามยตาญาณ  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ  และสังขารุเปก 
ขาญาณ  ทั้ง  ๓  วาโดยอรรถเปนอันเดียวกัน    แตพยัญชนะตางกัน 
สังขารุเปกขาญาณถึงซ่ึงความเปนยอดแหงวิปสสนาญาณทั้งส้ิน. 
                                                               ๑๔/๙/๖๖-๖/๙/๖๙  
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วิปลลสกถา 
        ถ.  วิปลลาส  แปลวากระไร  ?  เมื่อกลาวโดยวัตถุซึ่งเปนที่ต้ัง 
ทานจําแนกไวเทาไร  อะไรบาง ? 
        ต.  วิปลลาส  แปลวา   กิรยิาที่ถอืโดยอาการอันผิดจากความ 
เปนจริง.  เมื่อจําแนกโดยวัตถุซึ่งเปนท่ีต้ัง  ทานจําแนกไว  ๔  ประการ 
คือ  ความสําคัญคิดเห็นในของที่ไมเที่ยงวาเที่ยง  ๑  ในของที่เปนทุกข 
วาเปนสุข  ๑  ในของที่มิใชตัวตนวาเปนตัวตน  ๑  ในของที่ไมงาม 
วางาม ๑  รวมเปน  ๔  ดวยกันดั่งน้ี. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  วิปลลาส  กลาวโดยอํานาจจิตและเจตสิกซึ่งวิปริต  มีกี ่
ประการ  อะไรบาง ?  กลาวดวยสามารถวัตถุที่ต้ัง  มีกี่ประการ 
อะไรบาง ? 
        ต.  วิปลลาส  กลาวดวยอํานาจจิตและเจตสิกซ่ึงวิปริตมี  ๓ 
ประการ  คือ  วิปลลาสดวยอํานาจสําคัญผิด  เรียกวาสัญญาวิปลลาส 
วิปลลาสดวยอํานาจคิดผิด   เรียกวาจิตตวิปลลาส    วิปลลาสดวย 
อํานาจเห็นผิด  เรียกวาทิฏฐิวิปลลาส.   กลาวดวยสามารถวัตถุที่ต้ัง 
เปน  ๔  ประการ  คือ  วิปลลาสในของท่ีไมเที่ยงวาเที่ยง ๑ วิปลลาส 
ในของที่เปนทุกขวาเปนสุข ๑ วิปลลาสในของท่ีไมใชตนวาเปนตน ๑ 
วิปลลาสในของท่ีไมงามวางาม  ๑. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  ความสําคัญ  ความคิด  ความเห็น  มีอาการตางกันอยางไร 
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หรือ  ทานจึงจําแนกออกเปน  ๓ ?  
        ต.  มีอาการตางกัน  ความสําคัญ   โดยความหมายก็ไดแก 
ความจําหรือความกําหนด  เชนไดเห็นหรือไดยินมา   ก็กําหนดไววา 
เปนอยางนั้นอยางนี้.  ความคิด   ก็คือความนึกไปตามอารมณนั่นเอง 
แตมีอาการตางจากความกําหนด  พึงเห็นตัวอยาง  เชนไปเห็นสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมาแลว   เก็บเอามาคิดวา  สิ่งนั้นตองเปนอยางนั้น ๆ.  ความ 
เห็น  เมื่อกลาวโดยความ  ก็คือความตกลงใจ   ไดแกความเห็น 
ทางใจนั่นเอง.  มีอาการตางกันเชนนี้   ทานจึงจําแนกออกเปนคน 
ละอยาง ๆ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ผูที่ไดฟงธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อมีความ 
เขาใจความเลื่อมใสเกิดข้ึน   มักจะพากันสรรเสรญิวา   พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมใหเห็นชดัเหมือนหงายของที่ควํ่าบาง  เปดเผยของที่มี 
สิ่งอ่ืนกําบังไวบาง  บอกทางใหแกคนหลงทางบาง  สองไฟใหในที่ 
มืดบาง  ตาง ๆ กัน  พระผูมีพระภาคทรงแสดงอยางไร  จึงวาเหมือน 
หงายของที่ควํ่าไว ?  จงอธิบายพอใหไดความ. 
        ต.  ขอท่ีวาเหมือนหงายของที่ควํ่าน้ัน  คือธรรมดาของที่ควํ่า 
อยู  บุคคลไมอาจแลเห็นภายในดวยตาได  เมื่อหงายข้ึนแลว  กอ็าจ 
แลเห็นไดโดยถนัด  แมธรรมก็เชนกัน   ยิ่งเปนของลี้ลับยิ่งกวา 
ของท่ีควํ่า   ยากท่ีจะมีผูรูเห็นโดยชัดเจน   เชนสังขารของเราน้ี 
ยอมมีความแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปตามธรรมดา  ทุก ๆ คนกต็อง   
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ไดประสพกันอยูเสมอ  แมเชนนั้นก็ยังไมมีความเห็นจริงโดยแทแน  
แกใจ  มักจะเห็นไปตามความสําคัญคาดคะเน  หรือเห็นตามเขาวา 
ไมตองดูอ่ืนไกล  เพียงความแกก็แลไมคอยเห็น   ไมมีความรูสึกตัว 
วาเราแกอยางจริงจัง  มักจะมีแตความประมาทอยูเสมอวา  เรายัง 
ไมแก  ยังเปนหนุมเปนสาว  มีความเขาใจผิดไปจากความจริง   พระ 
ผูมีพระภาคทรงแสดงพรอมท้ังอุปมา  ทําใหผูฟงเห็นจริงข้ึนได.  อน่ึง 
ตามธรรมดาของสังขาร   ยอมตกอยูในสามัญญลกัษณะเสมอกันหมด 
ในสามัญญลกัษณะน่ันเอง  อนิจจลักขณะ  ทุกขลักขณะ  ทุก ๆ คน 
เมื่อพิจารณาแลว  ก็เห็นไดงาย  เพราะมีสิ่งท่ีเห็นไดแมแกตา  สวน 
อนัตตลักขณะเห็นไดยาก   เพราะจะหาสิ่งท่ีปรากฏเชนนั้นไดยาก  ตอง 
อาศัยพิจารณาโดยแยบคายจริง ๆ จึงจะเห็น  พระผูมีพระภาคก็ทรง 
แสดงใหเห็นไดโดยชัดเจน  นี้เรียกวาเหมือนหงายของที่ควํ่า.                 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ไตรลักษณะ  คืออะไร  ?  การที่จะส่ังสอนใหพิจารณาเห็น 
ไตรลักษณะน้ัน  สั่งสอนกันอยูเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทาน้ันหรือ 
อยางไร ?  รูไดอยางไร  จึงตอบอยางน้ัน ? 
        ต.  ไตรลักษณะน้ัน  ที่จะสอนใหพิจารณาเห็นจริงโดยแจงชัดได 
ก็มีอยูเฉพาะแตในฝายพระพุทธศาสนาเทาน้ัน  แต  ๒  ลักษณะตน 
คือ  อนิจจัง ทุกขัง  นี้  แมศาสดาเจาลัทธิในภายนอกพระพุทธศาสนา 
ก็ไดสั่งสอนกันใหเห็นไดโดยแจงชัด  เพราะมีเครื่องปรากฏใหรูสึกได 
สวนอนัตลักขณะ  ไมสามารถจะแสดงใหเห็นได  ที่ตอบอยางน้ี  ก ็
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เพราะรูไดจากคําของพระศาสดา  ที่ตรัสเลาเรื่องอรกศาสดาแกภิกษุ  
ซึ่งมีมาในอรกสูตร. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ในพระสูตร  ทานแสดงถึงเรื่องชีวิตความเปนอยูของมนุษย 
ไวมากมาย  ถาจะรวบรวมขออุปมาในเรื่องชีวิต  จะไดสักเทาไร  ? 
อะไรบาง ? 
        ต.  เม่ือจะรวบรวมเขาแลว  ไดอุปมาเปน  ๗  ขอ  คือ  อุปมา 
ชีวิตเหมือนหยาดน้ําคาง ๑  เหมือนตอมนํ้า ๑  เหมือนรอยไมขีดลง 
ในน้ํา ๑  เหมือนลําธารอันไหลมาจากภูเขา ๑  เหมือนกอนเขฬะ ๑ 
เหมือนชิ้นเนื้อนาบไฟ ๑  เหมือนโคท่ีเขาฆา ๑. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  อะไรเปนเครื่องปดบังไมใหเห็นสภาวธรรมได  ทานจึง 
เปรียบเหมือนสิ่งของท่ีมีเครื่องปกปดไว ? 
        ต.  อวิชชา  คือความโง  ความไมรูเปนเครื่องปกปดไมใหเห็น 
สภาวธรรม  ทําไมใหมีความรูแจงแทงตลอด   ทานจึงเปรียบเหมือน 
สิ่งของท่ีมีเครื่องปกปด  เมื่อกําจัดอวิชชาหมดไป  ก็เห็นแจงตาม 
ความเปนจริงได   ทําใหความเห็นแจงเกิดข้ึนแลว   ทานก็เปรียบ 
เหมือนเปดสิ่งของท่ีมีเครื่องปกปด  ทาํใหเห็นวัตถุซึ่งอยูในภายในได 
โดยชัดเจน. 
                                                                                ส. ป.   
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        ถ.  พระพุทธเจาทรงส่ังสอนอยางไร  จึงพากันสรรเสริญยิ่งนัก   
ถึงกับเปรียบไววา  เหมือนผูชี้ทางใหแกบุคคลผูหลงทาง ? 
        ต.  พระองคทรงสั่งสอนชักนําในการประพฤติปฏิบัติใหเปนไป 
ในทางที่ถูก  ธรรมดาของบุคคลผูไมมีปญญา   อันอวิชชาปกปดไว 
เมื่อจะทําอะไร  ก็ทําไปดวยความโงเขลางมงาย   ปฏิบัติไปผิด ๆ  
ตองเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร   ไมสามารถจะทําใหถึงท่ีสุดแหงกอง 
ทุกขได  พระพุทธเจาก็ทรงสั่งสอนแนะนําใหประพฤติปฏิบัติเปนไปใน 
ทางที่ถูก  ชําแรกอวิชชาออกเสียได  เชนทรงชี้อริยมรรควาเปนทาง 
อันเอกเปนทางตรง   ตรงตอการท่ีจะทําใหถึงซ่ึงที่สุดแหงกองทุกขได 
เมื่อผูปฏิบัติดําเนินตาม  ก็ไดสําเร็จตามความมุงหมาย  เชนนี้  จึงพา 
กันเปรียบวา  เหมือนชี้ทางใหแกผูหลงทาง   เพราะผูหลงทาง  ก็ไม 
อาจดําเนินไปใหถึงท่ีมุงหมายได  เมื่อมีผูชี้ให  กด็ําเนินไปถึงไดโดย 
รวดเร็ว. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือบุคคลติดในวิปลลาส  ๔  นี้  ถาปรารถนาจะถอนให 
พนไป  จะถอนข้ึนไดดวยอาการอยางไร  ? 
        ต.  เม่ือจะถอน  ก็ถอนไดดวยการเพงพิจารณาธรรมท่ีเปน 
ปฏิปกขกัน  คือวิปลลาส  ๓  ขางตน  พึงพิจารณาไตรลักษณ  คือ 
 อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  สวนขอทายจะแกไดดวยการเจริญอสุภ- 
สัญญา  เมื่อพิจารณาโดยแถวน้ี  ยอมถอนจากวิปลลาสได. 
                                                                                ส. ป.  
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        ถ.  จงอธิบายในอุปมาขอวา  พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรม 
ใหรูยิ่งเห็นจริงเหมือนไดสองไฟใหในท่ีมืด  ?         
        ต.  ธรรมดาวัตถุสิ่งของท่ีอยูในที่มืด  ผูตองการจะดู  ยอมไม 
เห็นไดโดยถนัด  ตอเม่ือนําไฟสองจึงจะเห็นไดโดยถนัด  ฉันใด 
พระผูมีพระภาคท่ีทรงแสดงธรรม  กฉั็นนั้น  ทําใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริง 
ในสิ่งท่ีบุคคลจะพึงเห็นไดโดยยาก   เพราะธรรมดาของสัตวโลก  ยอม 
เปนผูมืดอยูดวยอํานาจอวิชชาเปนเคร่ืองปกปด   ไมสามารถจะรูจัก 
ของจริง  กลาวคืออริยสัจจธรรมได   เมื่อไดฟงธรรมเทศนาเกิดความ 
รูความเขาใจแลว  ยอมปฏิบัติดําเนินตนไปใหรูจักอริยสัจจธรรมได 
เพราะฉะนั้น  จึงเปรียบเหมือนผูสองไฟใหในที่มืด. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  มนะกับมัตถลุงคะ  เปนอันเดียวกันหรือตางกันอยางไร  ? 
        ต.  มนะกับมัตถลุงคะ  ที่ทานไดอธิบายไวในวิปลลาสกถา  ซึ่ง 
เปนหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกน้ันวา   มนะไดแกมัตถลุงคะ  แสดง 
เปนอันเดียวกัน.  แตขาพเจาเห็นวาตางกันไกล  แมเพียงพิจารณาเผิน ๆ 
ก็ยอมรูได  คือ มนะ  แปลวารู  โดยความหมายไดแกใจท่ีนึกคิดเปน 
ทวารของจิต  เปนชองท่ีอารมณจะผานเขาไปสูจิต  ซึ่งเรียกวา 
มโนวิญญาณ   นี้เปนนามธรรมโดยตรง.   สวนมัตถลุงคะ  แปลวา 
มันสมอง  เปนอาการของรางกายสวนหนึ่ง  ซึ่งเปนฝายรูปธรรม 
เมื่อฝายหน่ึงเปนรูปธรรม  อีกฝายหน่ึงเปนนามธรรม.  เชนนี้จะวา  
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เปนอันเดียวกันไดอยางไร  ก็ตองเห็นไดวาตางกันไกล  เปรียบ 
เหมือนดํากับขาว  ไมใกลเคียงกันเลย. 
                                                                        ส. ป.  
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มหาสติปฏฐาน  
        ถ.  มหาสติปฏฐานสูตร  พระผูมพีระภาคตรัสแกใคร  ที่ไหน  ? 
        ต.  ตรัสแกเหลาภิกษุ  ในเวลาท่ีพระองคประทับอยูในหมูชน 
ชาวกุรุ  นิคมของหมูชนชาวกุรุ  ชื่อกัมมาสธัมมะ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  สตปฏฐานเมื่อวาโดยอารมณทานจัดไวเทาไร ?  อะไรบาง ? 
เพราะเหตุไร  จึงจัดไวเชนนั้น ?         
        ต.  เม่ือวาโดยอารมณ  จําแนกเปน  ๔  คือ  กายานุปสสนา- 
สติปฏฐาน  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน.   ที่จัดไวเชนนี้   ก็เพ่ือใหเปนไปตามจริต 
ของบุคคล  เปนคูปรับแกจริตน้ัน ๆ ธรรมดาของบุคคลยอมีความ 
ประพฤติ   ตลอดทั้งนิสัยใจคอก็ตาง ๆ กัน  เมื่อปนออกพูดเฉพาะ 
ความประพฤติชนิดที่เปนอาจิณ   คงแบงหรือจําแนกได  ๔  คือ 
ตัณหาจริตอยางหยาบ   ตัณหาจริตอยางละเอียด  ทิฏฐิจริตอยาง 
หยาบ  ทิฏฐิจริตอยางละเอียด. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  จริต  ๔  อยาง  ทีท่านแสดงไวในมหาสติปฏฐานน้ัน มี 
อาการเปนอยางไร  และจะแกไดดวยวิธีไหน ? 
        ต.  มีอาการเปนอยางนี้   คือผูมีตัณหาจริตอยางหยาบเปนไป 
ออน ๆ เปลี่ยนแปลงไดงาย  มักติดกาย  พอใจรักสวยรักงาม  มุงการ 
ประดับตกแตงกายใหสวยงามเปนใหญ  ถึงจะไมไดรับความสุขสัก  
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เล็กนอย  แตสวยงามก็ทนเอา  แมจะเปนภาระที่จะตองลํายากใน 
การตกแตงเชนนั้นก็ทนเอา  นิยมไปตามสมัย  แตเปลี่ยนแปลงงาย 
เมื่อสมัยเขาเปลี่ยนก็เปลี่ยนกับเขาอีก.  ตัณหาจริตอยางละเอียด  เปน 
ไปแรงกลา  เพราะเปลี่ยนแปลงยาก  มกัติดอยูในเวทนา   มุงเวทนา 
เปนใหญ  เห็นไปวาการประดับตกแตงเชนนั้นเปนการลําบาก   เปน 
ทุกขเปลา ๆ ไมใชสุขจริง  เลยไมตองการอยางนั้น   ตลอดจนอาหาร 
การบริโภคจะเปนอยางไรก็ชาง  ใครจะติจะชมก็ชาง   ถือเอาตาม 
ความชอบใจของตนเทาน้ัน   นี้เปลี่ยนแปลงยาก.  ทิฏฐิจริตหยาบ 
เปนไปออนมักติดอยูในจิต   มุงจิตเปนใหญ   มักเห็นเสียวาจิต 
เทาน้ันเปนสิ่งสําคัญ    ถาไมถูกรบกวนใหเดีอดรอนขุนมัวก็เปนที่พอใจ. 
ทิฏฐิจริตละเอียด  เปนไปกลา  มักติดอยูในธรรม   เห็นวาธรรมที่เกิด 
กับจิตน้ันแลเปนสิ่งสําคัญ  ถาธรรมท่ีประกอบกับจิตเปนที่ชอบใจ 
จิตก็เพลิน  ถาไมเปนที่ชอบใจ  ก็เดือดรอนขุนมัว   มักคิดหาเรื่อง 
ที่ชอบใหจิตนึก.  เมื่อจริต  ๔  นี้อยางใดอยางหน่ึงครอบงํา  ถา 
ปรารถนาจะเปลื้อง  ก็เปลื้องไดดวยการเจริญสติปฏฐาน  ๔  นี ้ คือ 
ตัณหาจริตหยาบ   เปลื้องไดดวยการเจิรญกายานุปสสนาสติปฏฐาน. 
ตัณหาจริตละเอียด  เปลื้องไดดวยการเจริญเวทนานุปสสนาติปฏฐาน. 
ทิฏฐิจริตหยาบ  เปลื้องไดดวยการเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน. 
ทิฏฐิจริตละเอียด  เปลื้องไดดวยการเจริญธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน. 
                                                                                ส.ป. 
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        ถ.  การเจริญสติปฏฐานน้ันมีประโยชนอยางไร  พระผูมีพระภาค  
จึงทรงพร่ําสอนยิ่งนัก ?         
        ต.  มีประโยชนมาก  คําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเทาที่ไดทรง 
สั่งสอนไว  ก็มีความมุงหมายจะใหผูปฏิบัติดําเนินตนไปสูความสุขอัน 
แทจริง  สติปฏฐานเมื่อผูปฏิบัติไดดีแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความหมดจด 
วิเศษของสัตวทั่งหลาย  เปนไปเพ่ือความกาวลวงซึ่งความโศกและ 
ความร่ําไร  นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัส  เพ่ือดับทุกขและ 
โทมนัส   เพ่ือรูยิ่งในธรรม  กระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  และสติปฏฐาน 
นี้เปนทางอันเอก  เปนทางเดียวท่ีจะดําเนินตรงไปสูผลเชนนั้น. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  สติปฏฐานตางโดยอารมณเปน  ๔  นั้น ถาจะเรียกเปน 
กัมมัฏฐาน  ๒  ก็ไดมิใชหรือ  และเรียกอยางไร ? 
        ต.  เรียกได  เรียกวารูปกัมมัฏฐานและอรูปกัมมัฏฐาน. 
                                                                                        ๖/๙/๖๙ 
        ถ.  อารมณแหงสติปฏฐาน  ๔  อยาง ๆ ไหนเปนคูปรับกับจริต  ๔ 
อยางไร  และเปนคูปรับกับวิปลลาส  ๔  อยางไร ? 
        ต.  กายานุปสสนา  เปนคูปรับกับตัณหาจริตอยางหยาบและ 
สุภสัญญา   เวทนานุปสสนา  เปนคูปรับกับตัณหาจริตอยางละเอียด 
และสุขสัญญา   จิตตานุปสสนา   เปนคูปรับกับทิฏฐิจริตอยางหยาบและ 
นิจจสัญญา  ธัมมานุปสสนา   เปนคูปรับกับทิฏฐิจริตอยางละเอียดและ  
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อัตตสัญญา. 
                                                                        ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  ขอวา  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายในน้ัน  
อยางไร  จงแสดงใหเห็นวา  กาย  คําตน  หมายความอยางไร  ในกาย 
คําลังหมายความอยางไร  เปนภายใน  หมายความอยางไร ? 
        ต.  กายในท่ีนี้  หมายเอารูปขันธอันมีอาการ  ๓๒  และมีลกัษณะ 
เกิดดับเปนตนประกอบ  ดังน้ี  ที่วากายใหกาย  มีหมายเอาสวนหนึ่ง 
ของกายทั้งส้ิน  ดังแจกไวในมหาสติปฏฐานสูตร  ก็ใหยกลักษณะ 
และอาการข้ึนพิจารณาทีละสวน ๆ  เชนใหพิจารณาลมหายใจพรอม 
ทั้งอาการเกิดดับเปนตน  ซึ่งเปนสวนหนึ่งในกายนั้นใหเห็นแจง  ใหใจ 
สงบ  เพ่ือใหเขาใจสวนหน่ึงก็ดี  สวนอ่ืนที่ยังมีก็อาจเขาใจไดงาย   ที ่
วาเปนกายภายในน้ัน   หมายถึงลักษณะสังขารสวนท่ีกําลังปรากฏเปน 
อาการกายของตนอยู   ไมใชสวนท่ียงัไมมาถึงหรือสวนท่ีลวงไปแลว 
ซึ่งอยูภายนอก. 
                                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  ขอวา  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือความเกิดข้ึนใน 
กายบาง  ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือความเส่ือมไปในกายบาง 
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา   คือท้ังความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกาย 
บาง  นั้นอยางไร  ?  อธิบายประกอบอุทาหรณมาดูพอใหเขาใจงาย. 
        ต.  ความเห็นสวนในกายสวนใดสวนหนึ่งปรากฏข้ึนใหม  เชน 
เห็นลมหายใจเขามาผสมโลหิตเลี้ยงกายใหปรากฏสดข้ึนตอไป  ชื่อวา  
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เห็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกาย.  เห็นสวนในกายสวนใดสวนหนึ่ง  
ที่เสื่อมไป  เชนเห็นลมหายใจท่ีออกไปจากกายพรอมดวยความวิการของ 
โลหิต  ชื่อวาเห็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในกาย.   เห็นความเกิดข้ึน 
บางสวนและความเส่ือมบางสวน   ในกายในขณะเดียวกันเชนเห็นลม 
ที่กําลังผสมโลหิต   (ใหแดง)  ดวยเห็นความแปรไปของลมท่ีผสมกําลัง 
เสื่อมดวย   ชื่อวาเห็นธรรมดาคือท้ังความเกิดข้ึน   ทั้งความเส่ือมไป 
ในกายบาง. 
                                                                                ๒๔๘๐ 
        ถ.  ใจความแหงผูบําเพ็ญสิตปฏฐาน   ตองพรอมพรั่งดวยองค- 
สมบัติสวนเจตสิกธรรมประการใดบาง  จึงจะนําอภิชฌาโทมนัสออก 
ไปได ? 
        ต.  ตองพรอมพรั่งดวยองคสมบัติ  ๓  ประการ  คือ  อาตาบี ม ี
ความเพียรแผดเผากิเลส ๑  สัมปชาโน  รูทั่วพรอม  ๑  สติมา  มีสติ ๑ 
จึงจะนําอภิชฌาโทมนัสออกได. 
                                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  สติปฏฐานท้ัง  ๔  อยาง  มีประเภทหัวขอแหงกายบําเพ็ญ 
อยางละเทาไรโดยพิศดาร จงบอกจํานวน  ? 
        ต. กายานุปสสนามี  ๑๔  อยาง  เวทนานุปสสนามี  ๕  อยาง 
จิตตานุปสสนามี  ๑๖  อยาง  ธัมมานุปสสนามี  ๕  อยาง รวม  ๔๐ อยาง. 
                                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  โนอานาปานัสสติ  ทานใหภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสูปาเปนตน  
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เพ่ือตองการอะไร  ?  และต้ังกายใหตรงจะมีประโยชนอยางไรหรือ ? 
        ต.  ในอานาปานัสสติ  ทานใหภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสูปาเปนตน 
เพ่ือจะไดกายวิเวก.  และการต้ังกายใหตรงนั้น  มปีระโยชนดงัน้ี  ขอ 
กระดูกสันหลังจะไดไมขบกัน  เมื่อไมขบกันเสนจะไมถูกอะไรเบียด 
วาโยและโลหิตก็จะเดินคลอง  รางกายจะสบาย  ทีนั้นใจก็สบายดวย 
เมื่อใจสบาย  ลมอัสสาสะปสสาสะก็สะดวกคลอง  สมควรแกกัมมัฏฐาน. 
                                                                                ๑๔/๙/๖๖ 
        ถ.  การตั้งสติกําหนดลมหายใจ  เทาท่ีกลาวไวในอานาปานปพพะ 
เปนอารมณของสมถะหรืออารมณของวิปสสนา ? 
        ต.  เปนอารมณของสมถะ. 
                                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  อานาปานัสสติ   อันบุคคลอบรมแลว  ทําใหมากแลว  ทาน 
แสดงวาไดชื่อวายอมยังสติปฏฐาน  ๔  ใหบริบูรณดวย  ขอน้ีเขาใจ 
อยางไร  ?  ขอฟงอธิบาย. 
        ต. ขอน้ีเขาใจอยางนี้   เมื่อโยคาวจรสําเหนียกอยูวาเราหายใจ 
ออกหรือเขา  ยาวหรือส้ัน  เปนสวนกายสังขาร  เราจักเปนผูกําหนด 
รูกองลมนั้น    ดั่งน้ี    ชื่อวาเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน   เมือ่ 
สําเหนียกอยูวา   เราจักเปนผูกําหนดรูสุขเปนตนทั้งหายใจออกท้ังหายใจ 
เขาอยู  ดั่งนี้  ชื่อวาเจริญเวทนาปุปสสนาสติปฏฐาน.  เมื่อสําเหนียก 
อยูวา  เราจักเปนผูกําหนดรูจิตท้ังหายใจออกทั้งหายใจเขาอยู  ดั่งนี้ 
ชื่อวเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน.  เมื่อสําเหนียกอยูวา   เราจัก  
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พิจารณาเนือง ๆ โดยความเปนของไมเที่ยง   ทั้งหายใจออกท้ังหายใจ  
เขาอยู  ดั่งนี้  ชื่อวาเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน.  อานาปานัสสติ 
ที่อบรมทําใหมากแลว   ชื่อวายังสติปฏฐาน  ๔  ใหบริบูรณ  ดัง่น้ี. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  สัมปโยคธรรมแหงการลําเพ็ญสติปฏฐาน   คืออะไรบาง ? 
เหตุไฉนการบําเพ็ญสติปฏฐานจึงตองประกอบดวยองคเชนนั้น ? 
        ต.  คือ  ความเพียร  ๑  สัมปชญัญะ  ๑  สติ ๑.  เพราะองคคุณ ๓ 
นั้นตางทํากิจขจัดโกสัชชะ  อุปถัมภคํ้าชูใหกลาบําเพ็ญ   กําจัดโมหะ 
รูทั่วถึงซ่ึงธรรมทั้งหลาย  บําบัดความเลื่อนลอยแหงจิต   กําหนด 
ระลึกในอารมณมีกายเปนตน    จึงควรประกอบพรอมในการบําเพ็ญ 
สติปฏฐาน. 
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  สติปฏฐาน  ๔  เพราะเหตุไร  ทานจึงยกกายานุปสสนาสติ- 
ปฏฐานข้ึนแสดงกอน  เวทนานุปสสนาสติปฏฐานเปนที่  ๒  จิตต- 
นุปสสนาสติปฏฐานเปนท่ี  ๓  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐานเปนท่ี  ๔ ? 
        ต.  การที่ทานแสดงเรียงลําดับอยางนี้  ก็เพ่ือใหผูพิจารณาเห็น 
ไดงายและเห็นไดตามลําดับไมลักลัน่   เพราะธรรมดาของคนทุก ๆ 
คน  มักยึดมัน่อยูในกายของคนวาเปนตัวเปนตน   จะทําอะไร 
ทุกสิ่งทุกอยาง  ก็มักตองการใหแกตนเอง   บํารุงตนเองกอนเสมอ 
เพราะฉะนั้น   ทานจึงสอนใหพิจารณากายเปนที่  ๑  เพราะการพิจารณา 
ดูกาย  ยอมเปนเหตุใหคลายความยึดม่ันถือม่ันในกาย.  การท่ียดึถือ 
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กายแลวแสไปหาอารมณตาง ๆ มาบํารุงกาย  การบํารุงกายเชนนั้น  
ก็เพ่ือความสุข  ความสุขก็จัดเปนเวทนาอยางหน่ึง   การท่ีเลิกจาก 
การยึดถือกายแลว   ความยึดถือน้ัน   ก็อาจเลื่อนมาติดอยูที่เวทนา 
ยึดมั่นในเวทนาอีก  ทานจึงสอนใหพิจารณาเวทนา   เพ่ือใหปลอยวาง 
ไมยึดมั่นถือม่ันในเวทนา   เปนทอนท่ี  ๒  เพราะการพิจารณาเวทนา 
เปนเหตุใหคลายความยึดหรือความติดในเวทนา   เวทนาเหลานั้นก็เปน 
อาการของจิตอยางหน่ึง ๆ  เมื่อวิญญาณความรูซึ่งเปนอาการของ 
จิตอีกอยางหน่ึงเกิดข้ึน  เทวนาอันเปนอาการของจิตก็เกิดข้ึน  แลว 
ก็เกิดสัญญา  สังขาร   อันเปนอาการของจิตแตละอยาง ๆ ก็เกิดข้ึน 
แลววิญญาณก็เกิดข้ึนอีก   หมุนเวียนกันไปเชนนี้    เมื่อเลิกจากการ 
ยึดเวทนาแลว  ก็อาจเลื่อนมายึดหรือติดอยูที่จิตอีก   ทานจึงสอน 
ใหพิจารณาจิตเปนทอนท่ี  ๓  เพราะการพิจารณาดูจิต   ยอมเปน 
เครื่องบรรเทาความยึดหรือความติดจิตเสียได    อันธรรมดาของจิต 
ตามปกติมักจะคิดฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ  ในที่สุดจิตก็ยอมไดรับ 
ความเศราหมองบาง  ผองแผวบาง  ความเศราหมองหรือผองแผว 
นั้น  ก็จัดเปนธรรมชนิดหน่ึง  เมื่อธรรมไมมี  จิตก็คงไมตองไดรับ 
ความเศราหมองหรือผองแผวได  เมื่อเปนเชนนี้  เลิกจากการยึด 
จิตแลวก็อาจเลื่อนมายึดอยูที่ธรรม    คือเรื่องที่มาประกอบกับจิตอีก 
ทานจึงสอนพิจารณาธรรมเปนทอนท่ี  ๔  เพราะการพิจารณาดูธรรม 
ยอมอาจบรรเทาความยึดถือหรือความติดอยูในธรรมน้ันเสียได  อาศัย 
เหตุนี้  ทานจึงเรียงลําดับไวเชนนั้น. 
                                                                                        ส. ป.  
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        ถ.  ในกายานุปสสนาสติปฏฐาน  เหตุใดทานจึงยกเอาอานา-   
ปานัสสติข้ึนแสดงกอน ?         
        ต.  การที่ทานยกเอาอานาปานัสสติข้ึนแสดงกอนน้ัน  เมือ่พิจารณา 
ดูยอมเห็นไดวา  ในรางกายของมนุษยและสัตวนี้  ลมเปนสิ่งสําคัญ 
ที่สุด  ถาลมหายใจ  หายใจออกไปแลวไมกลับเขามาก็ตองตาย  เมื่อ 
หายใจเขาแลวไมกลับออกมาก็ตองตาย  ดูประหนึ่งวาชีวิตอยูกับลม 
แท ๆ เมื่อลมเปนสิ่งสําคัญเชนนี้  ทานจึงสอนใหพิจารณาดูลม. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ในสัปชัญญบรรพที่วา   เธอยอมเปนผูทําสัมปชัญญะใน 
การเดิน  ยืน  นั่ง  หลับ  ต่ืน  พูดและความเปนผูนิ่งอยูนั้น   จงอธิบาย 
ใหเห็นวา  ในการหลับนัน้  จะนําสัมปชัญญะไดอยางไร ? 
        ต.  สัมปชัญญะเปนคูกับสติ  มีอาการสืบเนื่องกัน  หากไมมี 
สติ  สัมปชญัญะก็ไมมี  ในสูตรนี้ทานจึงพูดเรื่องสติ  จึงแสดงถึง 
สัมปชัญญะดวย  ถามีสติอยูวา  บัดนี้เราจะหลับ  ขณะที่จะหลับก็ 
ยอมรูตัวไดวา  อาการหลับเปนอยางไร  ขอน้ีแมจะเห็นวาจะทํา 
ได  สําหรับปุถุชนผูมีสติไมไพบูลก็ยกไว  แตพระอริยเจาผูมีสติไพบูล 
ยอมทําไดแน  เพราะทานยอมรูเบญจขันธโดยอาการท่ีต้ังอยูอยางไร 
การหลับก็คือการท่ีเบญจขันธหยุดพัก  ไมทําหนาท่ีชั่วคราวเทาน้ัน 
การหลับเปนสวนของขันธ  แตพระอริยะไมหลับ  จึงทําสัมปชัญญะ 
ในขณะที่ขันธกําลังหลับได. 
                                                                                ๒๔๗๕  
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        ถ.  การพิจารณากายโดยความเปนธาตุ  นอกจากจะรูวารางกาย   
นี้เกิดจากความประชุมแหงธาตุ ๔ แลว  มีคุณประโยชนอยางไรอีกบาง ? 
        ต.  มีคุณประโยชนที่จะใหเกิดความรูความเห็นวา  กายน้ีไมมี 
อะไรเปนสาระ  มีแตธาตุ ๔  เทาน้ัน   ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขา 
เมื่อรูเห็นเชนนี้แลว   จะไดหมดความยึดถือวาเราวาของเรา  แมรางกาย 
จะเปนไปอยางไร  จิตยอมคงท่ี  ไมมีอาการดีใจหรือเสียใจ เมื่อกาย 
ยังทรงอยู  กต้ั็งหนาทําความดีความงาม  ซึ่งเห็นวาจะเปนประโยชนตน 
ประโยชนทาน  อันจะเปนสาระตอไป. 
                                                                                        ๒๔๘๐ 
        ถ.  นวสีวถิกาบรรพแหงกายานุปสสนา  สอนใหพิจารณาอยางไร 
และเปนอุบายกําจัดวิปลลาสขอไหนโดยตรง ?  แสดงพอไดความ. 
        ต.  สอนใหพิจารณาสุภะ  ๙  อยาง  คือ  ๑.  คนตายวัน ๑- 
๒-๓ วันข้ึนพองมีสีเขียว  มีปุพโลไหล  ๒.  ศพอันสัตวมีสุนัขเปนตน 
กัดเค้ียวกิน  ๓.  ศพท่ีโทรมยังมีเลือดเนื้อเอ็นรึงรัดอยู  ๔.  ศพท่ีโทรม 
หมดเลือดเนื้อเหลือแตเอ็นรัดรึงอยู  ๕.  ศพท่ีโทรมเหลือแตกระดูก 
๖.  ศพท่ีโทรมมีกระดูกเคลื่อนจากท่ีตอ  ๗.  ศพท่ีโทรมมีกระดกูขาวดัง 
สังข  ๘.  ศพที่โทรมมีกระดูกเรี่ยราดถูกฝนถูกแดดจนมีราเห็ดเกิน  ๓  ป 
๙.  ศพท่ีโทรมมีกระดูกยอยปนละเอียดเปนจุณ.   สุภสัญญาความ 
สําคัญวาสวยงามเปนสัญญาวิปลลาส   เมื่อพิจารณาอสุภะ  กําหนดโดยส ี
โดยเพศ  โดยสัณฐาน   โดยทิศ   โดยที่ต้ัง   โดยปริเฉท  ก็จะเห็นเปน  
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ของไมสวยไมงามแนชัด  กําจัดวิปลลาสขอน้ีเสียได.  
                                                                        ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  ในนวสีวถกาบรรพ   ทานสอนใหพิจารณาซากศพต้ังแตตาย 
วัน ๑ ข้ึนไป  จนถึงกระดูกผุเปนจุณน้ัน  ใหพิจารณาอยางไร  เพ่ือกําจัด 
กิเลสเหลาไหน  ? 
        ต.  ใหพิจารณาอยางนี้  คือ  เมื่อเห็นซากศพอยางใดอยางหนึ่ง 
มีศพตายในวันนั้นเปนตนเขาแลว   นอมมาเปรียบกับกายของตนวา  แม 
กายอันนี้ก็มีอยางนั้นธรรมดา  มีความเปนอยางนั้น  ไมลวงพนความ 
เปนอยางนั้นไปได.   เพ่ือกําจัดกิเลสเหลาราคะ  มีกามฉันทเปนตน. 
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ. ทานกลาววาสติปฏฐานท่ีตางโดยอารมณเปน  ๔  ก็เพ่ือเปน 
คูปรับกับวิปลลาส   ๔  แตนิทเทสแหงเวทนานุปสสนาสติปฏฐานให 
พิจารณาเวทนาอันเปนสุขที่ไดเสวยน้ันดวย   มิเปนการยั่วสัญญาเปนตน 
ใหเห็นปญจขันธเปนสุขเสียดอกหรือ ? 
        ต.  หาเปนการยั่วสัญญาเปนตนใหเปนการวิปลลาสไม  เพราะ 
การต้ังสติพิจารณาสุขเวทนานั้น   ทานใหเห็นวา  สุขาป  เวทนา  อนิจฺจา 
สงฺขตา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   ขยธมฺมา   วยธมฺมา   วิราคธมฺมา 
นิโรธธมฺมา. 
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  ในเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน   ขอท่ีวา   เมื่อเสวยสุขทุกข 
ไมใชสุขไมใชทุกขเจือดวยอามิสหรือปราศจากอามิสก็ใหรู  อามิสในที่นี้  
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ทานประสงคเอาอะไร ? 
        ต.  อามิสในที่นี้ทานประสงคอารูป  เสียง  กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ 
ซื่งเรียกวากามคุณ  ๕  นี ้ เรียกวาอามิสในที่นี้. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ผูเจริญเวทนานุปสสนา  เมื่อมาเห็นชัดหมดระแวงวา  เวทนา 
ทั้ง  ๓  ที่บังเกิดข้ึนหมุนเวียนกันอยู  ก็เพราะอาศัยผัสสะเปนปจจัย  เมื่อ 
ผัสสะดับไปสนิทแลว   เวทนาท้ัง  ๓  ก็ดับไปดวย  ดังนี้   จะสงเคราะห 
เขาในวิสุทธิ  ๗ ขอไหนจึงจะเหมาะ  ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  ควรสงเคราะหเขาในกังขาวิตรณวิสุทธิจึงจะเหมาะ  เพราะ 
มาเห็นชัดจนหมดระแวงในเหตุผลของนามธรรมบางสวน   จนขาม 
ความสงสัยเสีย. 
                                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  เหตุไรทานจึงใหพิจารณาธรรมดา   คือความเกิดและความ 
เสื่อมกํากับไวในเวทนา  จะพิจารณาเพียงแตเวทนาเทาน้ันมิไดหรือ  ? 
        ต.  พิจารณาเพียงแตเวทนาเทาน้ันไมได   เพราะการพิจารณา 
เพียงแตเวทนาเทานั้นเปนเหตุใหสัสสตทิฏฐิมั่นคงข้ึน   ทั้งจะพิจารณา 
เพียงแตธรรมดาก็ไมได   ธรรมดาตองอาศัยเวทนา   ถาพิจารณาด่ิงลงไป 
เพียงแตเวทนาเทานั้น   จะเปนเหตุใหอุจเฉททิฏฐิมั่นคงข้ึน   การพิจารณา 
เวทนากับธรรมดากํากับกันไปเปนเหตุใหสละได  ซึ่งทิฏฐิทั้ง   ๒  นั้น 
จัดเปนมัชฌิมาปฏิบัติได   เพราะฉะนั้น  ทานจึงใหพิจารณาท้ัง  ๒  อยาง. 
                                                                                        ๑๔/๙/๖๖   
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        ถ.  จิตที่เปนมหัคคตจิตหรือมหรคตจิต  ไดแกจิตเชนไร  ?  
        ต.  มหัคคตจิตหรือมหรคตจิต   แปลวาจิตถึงซึ่งความเปนใหญ  คือ 
เปนจิตกวางขวาง  อยางที่เรียกกันวา  มีใจใหญ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  จิตเชนไร  เรียกวาจิตยิ่ง  หรือจิตมีธรรมอยางอ่ืนยิ่งกวา  ? 
เปนสวนดีหรือชั่ว  ? 
        ต.  จิตที่ไมยอทอหดหู  มีความอาจหาญขยันขันแข็งตอกิจการ 
งานที่จะพึงทํา  นี้เรียกวาจิตยิ่ง  หรือจิตมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา  ตามนัย 
แหงอรรถกถาทานแสดงวา  จิตที่ประกอบดวยฌาน  เปนไปในสวนดี. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  สมาหิตจิตกับสมาหิตจิต   คือจิตต้ังม่ันหรือเปนสมาธิ ไมต้ัง 
มั่นหรือไมเปนสมาธิ   ทานประสงคจิตอยางไร ? 
        ต.  สมาหิตจิต   จิตต้ังม่ันหรือจิตเปนสมาธิ   ทานประสงคเอา 
จิตท่ีต้ังม่ันอยูดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ   สวนอสมาหิตจิต  คือ 
จิตท่ีไมต้ังม่ัน  ทานประสงคเอาจิตของสามัญชน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  จิตเปนภายในกับจิตเปนภายนอกในมหาสติปฏฐานสูตรนั้น 
จะพึงกําหนดหมายวาตางกันอยางไร ? 
        ต.  จิตสงัดแลวจากกามารมณ  สงัดแลวจากอกุศลธรรมและแลน 
ไปตามปติและสุขที่เกิดจากวิเวกเปนจิตภายใน.   จิตท่ีแสไปตามอารมณ  
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ภายนอกมีรูเปนตน  อันความยินดียินรายผูกพันไวเปนจิตภายนอก.  
                                                                                ๖/๙/๖๙ 
        ถ.  ปญจขันธ  ก็เปนธรรมหมวด  ๑  ซึ่งเปนอารมณของ 
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน   แตเหตุไฉนในขันธบรรพไมกลาวถึงวิธีละ 
และวิธีเจริญเหมือนนีวรณและโพชฌงค  ขอน้ีอยางไร ?  ขอฟงอธิบาย. 
        ต.  ที่ทานไมกลาวถึงวิธีละและวิธีเจริญน้ัน   เพราะปญจขันธ 
เปนอัพยากตธรรม  เปนสวนวิบากจะละก็ไมได   จะเจริญก็ไมถูก  เปน 
การผิดหลัก ไมเปนนิยยานิกะท้ัง  ๒  ทาง  เพราะเชนนี้ในขันธบรรพ 
จึงกลาวแตวิธีกําหนดรูจักปญจขันธกับอาการเกิดดับเทาน้ัน    เมื่อรูเห็น 
ปญจขันธชัดเจน   ก็เปนวิปสสนาญาณทีเดียว  สวนนีวรณและโพชฌงค 
จําเปนตองมีการละการเจริญแท   เพราะนีวรณเปนอกุศลธรรม   เมื่อ 
เกิดข้ึนแลวตองละและระวังไมใหเกิดข้ึนอีก   โพชฌงคเปนกุศลธรรม 
เมื่อยังไมเกิด  ตองทําใหเกิด  ที่เกิดแลวตองรักษาใหคงอยู. 
                                                                                ๒๔๘๐ 
        ถ.  โดยตนเคา  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน   นาจะหมายถึง 
การพิจารณาธรรมอันเปนสวนเจตสิก  แตเหตุไฉนในขันธบรรพจึง 
แสดงวิธีกําหนดรูรูปขันธไวดวย ? 
        ต.  ที่ทานจัดรูปขันธไวเปนอารมณของธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
ก็เพราะ   ปญจขันธเปนตัวธรรมดาน่ันเอง   ตอกับอายตนบรรพ 
(มีรูปอยูดวยกันอีก)  เพราะอายตนะก็เปนตัวธรรมดา  ทั้งปญจขันธ 
ทั้งอายตนะเปนอัพยากตะ   เพราะเปนวิบาก. 
                                                                                ๒๔๗๓ 
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         ถ.  ในอุทเทสแหงขันธบรรพ  แสดงวิธีพิจารณาปญจอุปาทาน- 
ขันธวา  อยางไรภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือุปทานขันธ  ๕ 
แตในนิทเทสแสดงวา   พิจารณาเห็นอยูอยางนี้วา  อิติ  รูป  อยางนี้  มี 
รูปเปนตน  หาไดพิจารณาวา  อิติ  รปููปาทานกฺขนฺโธ  อยางนี้ 
หรือรูปูปาทานักขันธไม    เมื่อเปนเชนนั้น   ปญจอุปาทานักขันธกับ 
ปญจขันธจะเปนอันเดียวกันหรืออยางไร  ?  ขอนักธรรมจงวินิจฉัยอยาง 
เด็ดขาด  ? 
        ต.  ขันธนั้น ๆ  เหมอืนกันโดยเปนอดีต  อนาคต   ปจจุบันเปน 
ตน  แตปญจอุปาทานขันธยังเกี่ยวกับปุถุชน  ยังมอีาสวะ. 
                                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  วิธีพิจารณาโพชฌงค  ๗ ประการ   ในธัมมานุปสสนาน้ัน 
ทานใหพิจารณาดวยอาการอยางไรบาง ? 
        ต. ทานใหพิจารณาดวยอาการอยางน้ี  คือ  สติสัมโพชฌงค 
เปนตน ๑. เมื่อมีอยู ณ ภายใน ก็รูวามีอยู ณ ภายใน ๒. เมื่อไมมี ก็รู 
อยูวาไมมี  ๓.  เมื่อยังไมเกิดแตเกิดข้ึนดวยประการใด  กร็ูดวยประการ 
นั้น  ๔.  เมื่อเกิดมีเจริญบรบิูรณข้ึนดวยประการใด  ก็รูดวยประการ 
นั้น  เปน  ๔  ดังน้ี. 
                                                                                ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  การพิจารณาธรรม   คือนิวรณ  ๕  ที่ใหรูวานิวรณเกิดข้ึน 
ดวยประการใด ๆ ยอมรูซึง่ประการน้ัน ๆ  ดั่งนี้   อะไรบางเปนเหตุ 
เกิดนิวรณ  ๕  ? 
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        ต.  สุภนิมิต  เปนเหตุเกิดกามฉันท  ปฏิฆนิมิต  เปนเหตุ 
เกิดพยาบาท  อรติ  ความไมยินดี   ความไมเต็มใจ  และความ  
เกียจคราน  ความทอใจ  และความเมาอาหาร  เปนเหตุเกิดถีนมิทธะ 
เจตโส  อวูปสมะ  ความไมสงบใจ  เปนเหตุเกิดอุทธัจจกุกกุจจะ 
อโยนิโสมนสิการ   ความทําในใจไมแยบคาย  เปนเหตุเกิดวิจิกิจฉา. 
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  วิธีพิจารณานีวรณ  ๕  ในธรรมานุปสสนา  ทานใหพิจารณา 
ดวยอาการอยางไรบาง ? 
        ต.  ทานใหพิจารณาดวยอาการอยางน้ี  คือ  กามฉันทเปนตน 
๑.  เมื่อมีอยูภายใน  ก็รูวามีอยูใน  ๒.  เม่ือไมมี  ณ ภายใน  กร็ูวาไมมี 
ณ ภายใน  ๓.  เมื่อยังไมเกิดแตเกิดข้ึนดวยประการใด  กร็ูประการน้ัน 
๔.  เมื่อละสวนท่ีเกิดข้ึนแลวไดดวยประการใด  ก็รูประการนัน้  ๕. เมื่อ 
ละไดแลวไมเกิดตอไปดวยประการใด   กร็ูประการน้ัน  เปน  ๕  ดั่งน้ี. 
        ถ.  ในธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน   ทานจัดไวกี่บรรพ  ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ในธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน   ทานจัดไว  ๕  บรรพ  คือ 
นีวรณบรรพ  ขอกําหนดดวยธรรมเครื่องกั้นจิต  ๑  ขันธบรรพ 
ขอกําหนดดวยขันธ  ๑  อายตนบรรพ  ขอกําหนดดวยอายตนะ  ๑ 
โพชฌงคบรรพ   ขอกําหนดดวยโพชฌงค  ๑  อริยสัจจบรรพ  ขอกําหนด 
ดวยอริยสัจ ๑. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ทุกขที่ทานแสดงไวในอริยสัจทั้งมวล  ถาเม่ือยอเขากลาวให  
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สั้นจะมีสักกี่อยาง ?  อะไรบาง  ?  
        ต.  เม่ือยอเขากลาวคงได  ๒  อยาง.  คือทุกขกาย  เกิดทางกาย- 
สัมผัส  เรียกกายิกทุกข   ๑  ทุกขทางใจ  เกิดจากสัมผัสทางใจ  เรียก 
เจตสิกทุกข  ๑ เมื่อจะกลาวใหนอยลงอีก   ก็คงมี  ๑  คือ  อุปาทานขันธ 
ขันธเปนที่เขาไปยึดถือดวยอํานาจอุปาทาน. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ในมหาสติปฏฐานสูตรแสดงวา  ตัณหาทั้ง  ๓  ยอมเกิดข้ึน 
และต้ังอยูในปยรูป  สาตรูป  กามตัณหา  ภวตัณหา  ยอมเกิดข้ึนและ 
ต้ังอยูในปยรูปสาตรูป   พอแลเห็น   แตที่วาวิภวตัณหายอมเกิดข้ึนและ 
ต้ังอยูในปยรูป  สาตรูปนัน้  มีอธิบายอยางไร ? 
        ต.  มีอธบิายวา  การไมไดอัสสาทะในปยรูป  สาตรูปนั้น   เปน 
เหตุเกิดแหงวิภวตัณหา   ฉะน้ันจึงวา  วิภวตัณหายอมเกิดข้ึนและต้ังอยู 
ในปยรูป  สาตรูปเหมือนกัน. 
                                                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  ตัณหาจะเกิดข้ึนได  จะเกิดข้ึนจากอะไร  ?  เมื่อเกิดข้ึนแลว 
ต้ังอยู  ต้ังอยูที่ไหน  ? 
        ต.  ตัณหาเม่ือจะเกิดยอมเกิดจากปยรูป   คือ  รูปเปนที่รักใคร 
และสาตรูป  คือรูปเปนที่ชอบใจ  เมื่อเกิดข้ึนต้ังอยู  ก็ต้ังอยูที่ปยรูปและ 
สาตรูปนั่นเอง  หรือพูดอยางรวม ๆ วา  ตัณหายอมเกิดจากอารมณ 
เปนที่รักใครชอบใจ  เมื่อเกิดข้ึนแลวต้ังอยู  ก็ต้ังอยูที่อารมณเปนที่รัก 
ใครชอบใจนั่นเอง. 
                                                                                        ส. ป.  
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        ถ.  ทําไมในสมุทัยอริยสัจ  ทานจึงแสดงเฉพาะแตอารมณที่นา  
ปรารถนาวาเปนเหตุใหตัณหาเกิดข้ึน  อารมณที่ไมนาปรารถนาเปน 
เหตุใหตัณหาเกิดบางไมไดหรืออยางไร ? 
        ต.  อารมณที่ไมนาปรารถนา  ก็เปนเหตุใหเกิดตัณหาไดบาง 
เหมือนกัน  แมทานจะไมแสดงไวในท่ีนั้นโดยตรง  ก็ตองเขาใจวา 
เปนอันหมายถึงดวยเหมือนกัน  เพราะเม่ือมีอารมณเปนที่ต้ังใหเกิด 
กามตัณหาแลว  ก็เปนธรรมดาท่ีจะตองมีอารมณอันไมนาปรารถนา 
เปนที่ต้ังใหเกิดวิภวตัณหาเปนคูกันไป. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ตัณหานั้นเมื่อเกิดข้ึนแลว   เม่ือละ  เมื่อดับ  จะละจะดับได 
ที่ไหน  ? 
        ต.  ละได  ดับได  ทีอ่ารมณอันเปนที่รักที่ชอบใจนั่นเอง  พูด 
สั้น ๆ วา  เกดิข้ึนที่ไหน  จะละจะดับ  ก็ตองละตองดับที่นั่น.         
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ความต้ังจิตม่ัน  ชื่อวาสมาธิ  ใชใหม  ?  สัมมาสมาธิ 
ที่มาในองคอริยมรรค  ทานประสงคเอาจิตม่ันอยางไร ? 
        ต.  ใช.  สัมมาสมาธิในองคอริยมรรค  ทานประสงคเอาจิต 
ที่ต้ังม่ันอยูในฌาน  ๔  คือ  ประถมฌาน  ทุติยฌาน    ตติฌาน 
จตุตถฌาน. 
                                                                                ส. ป.  
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คิริมานนทสูตร  
        ถ.  สัญญา  ๑๐  มีมาในสูตรไหน  ?  พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
แกใคร ? ปรารภเหตุอะไร ?  แสดงแลวปรากฏผลอยางไรบาง ? 
        ต.  มีมาในคิริมานนทสูตร.   พระผูมีพระภาคทรงแสดงแกพระ 
อานนทกอน  ครั้นแลวใหพระอานนทจําไปแสดงแกพระคิริมานนท. 
ปรารภอาพาธของพระคิริมานนทใหเปนเหตุ  ดังมีเรื่องเลาวา  ครั้ง 
เมื่อพระผูมีพระภาคประทับอยูที่เชตวันวิหาร  ณ  กรุงสาวัตถี  ในสมัย 
นั้น  ทานคิรมิานนทเปนผูอาพาธ   ประกอบดวยทุกขเวทนาเปนไขหนัก 
พระอานนทจึงกราบทูลเชิญเสด็จพระผูมีพระภาคใหไปเยี่ยม  พระผูมี 
พระภาคจึงทรงแสดงพระสูตรนี้แกพระอานนท   แลวใหพระอานนท 
นําไปแสดงใหทานคิริมานนทฟง   พอพระอานนทไปแสดงแกทาน 
คิริมานนทฟง  ทานคิริมานนทต้ังใจฟงไปตามพระกระแสธรรม  พอจบ 
ธรรมเทศนา  ก็ปรากฏวาทานคิริมานนทหายจากอาพาธทันที  ประหน่ึง 
วาพระผูมีพระภาคทรงใชใหพระอานนทนําโอสถขนานวิเศษไปใหฉัน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ทําไมการแสดงธรรมแกคนเปนไขเชนนั้น   จะแสดงไดแต 
เพียงสัญญา  ๑๐  เทาน้ันหรือ  จึงไมนําธรรมอยางอ่ืนไปแสดง ? 
        ต.  ไมใชแตเพียงสัญญา  ๑๐  เทาน้ัน  แมธรรมอยางอ่ืน ๆ ก็ม ี
ถมไป      แมที่พระผูมีพระภาคไดเคยทรงแสดงมาแลวก็มี     เชน 
โพชฌงค  ๗  ก็ไดเคยทรงแสดงพระกัสสปะและพระจุนทมาบางแลว 
เปนอันวาไมจํากัดธรรมที่จะพึงแสดงแกคนไข   แตวิสัยของพระพุทธ-  
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เจา  เมื่อจะทรงแสดงธรรมเทศนาแกใคร  ยอมใครครวญดูอุปนิสัย 
แลวจึงทรงแสดงธรรม  เพ่ือใหเหมาะเจาะกัน  เพราะการทําอะไร ๆ  
ทุกสิ่งทุกอยาง  ถาเหมาะเจาะกันแลวยอมไดผลดี  เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตองทรงใครครวญทั้งผูรับ 
ธรรมเทศนา  ทั้งเน้ือธรรมเทศนา  แลวทรงแสดง  ผลจึงเกิดข้ึนโดย 
รวดเร็ว. 
                                                                                ส. ป.         
        ถ.  สัญญา  ๑๐  อะไรบาง ?  เปนโอสถกําจัดอาพาธไดอยางไร ? 
อธิบายประกอบอุทาหรณมาใหดูตามสมควร. 
        ต.  สญัญา  ๑๐  คือ  อนิจจสัญญา  ๑  อนัตตสัญญา  ๑  อสภุ- 
สัญญา  ๑  อาทีนวสัญญา  ๑ ปหานสัญญา  ๑  วิราคสัญญา ๑   
นิโรธสัญญา  ๑  สัพพโลเก  อนภิรตสญัญา  ๑  สัพพสังขาเรสุ  อนิจจ- 
สัญญา  ๑  อานาปานัสสติ  ๑.  เปนโอสถกําจัดอาพาธได ดังน้ี  คือ 
อาการอาพาธเกิดข้ึน  เพราะโทษท่ีธาตุทั้ง  ๔  หรอืท้ัง  ๖  บีบค้ันเบียด 
เบียนขันธ  กายและใจท่ีเปนอุปาทานขันธมีความถือม่ันเบญจขันธอยูนั้น 
เมื่อทําสัญญากําหนดหมายตามอาการทั้ง  ๑๐  นี ้ แตละอยาง ๆ  ลวน 
เปนอุบายใหละวางอุปาทานความยึดถือม่ันในเบญจขันธ  และสังขาร 
ทั้งปวง  โดยความหมายเห็นเปนของไมเที่ยง  ไมใชตน   ไมงาม เปน 
โทษ  และกําหนดหมายในการละ  ไมติดใจ  ทําความหมายในการดับขันธ 
หรือสังขารนั้น ๆ  ไมยินดีไมปรารถนา  มีสติกําหนดลมหายใจเขา 
ออกอยู  เมื่อลมเดินออนเปนปกติ  ธาตุดิน  น้ํา  ไฟ  อากาศ  วิญญาณ 
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ยอมเปนไปตามปกติสม่ําเสมอ  ไมบีบค้ันเบียดเบียน  จึงหายอาพาธ 
ดั่งน้ี.         
                                                                                 ๒๔๘๐ 
        ถ.  จะยกสัญญา  ๑๐  ในคิริมานนทสูตรขอไหนมาแสดงสักขอหนึ่ง 
ใหเห็นวาเหมาะ  ที่เปนเหตุใหถอนวิปลลาสในของท่ีเปนทุกข  วาเปนสุข 
ได  ? 
        ต.  สญัญา  ๑๐  ในคิริมานนทสูตร ขอท่ีเหมาะเปนเหตุใหถอน 
วิปลลาสขอน้ี   มีเนื้อความโดยยอวา  "ภิกษุยอมพิจารณาอยางนี้วา 
กายอันนี้แล   มีทุกขมาก  มีโทษมาก"  เมื่อพิจารณาเห็นอยูอยางนี้ 
ยอมถอนวิปลลาสขอน้ันไดเปนแท. 
                                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  วิราคสัญญากับนิโรธสัญญา  ในคิริมานนทสูตรหมายความ 
ตางกันอยางไร ?  จงอธิบายพอไดใจความ. 
        ต.  หมายความตางกัน  วิราคะ  ประสงคอริยมรรค   นิโรธะ 
ประสงคอริยผล  หมายความทํากิจตางกันตามหนาที่.   ญาณ  คือ 
ความรูเปนเหตุละกิเลสไดเด็ดขาด   เรียกวามรรค ๆ นั้นจําแนกเปน 
๔  ดวยอํานาจกําจัดกิเลสแตเพียงเอกเทศบาง   หมดสิ้นเชิงบาง. 
ธัมมารมณอันเกิดสืบเนื่องมาแตมรรค  เสวยกําไรท่ีมรรคไดทําไวนั้น 
เรียกวาผล.  มีความหมายตางกันอยางนี้. 
                                                                                ๕/๙/๖๘ 
        ถ.  วิราคสัญญากับนิโรธสัญญา  ในคิริมานนทสูตร  ตางกัน  
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อยางไร  ?    
        ต.  ตางกันโดยอารมณคือ  วิราคสัญญา   พิจารณาวิราคะเปน 
อารมณ  นิโรธสัญญา  พิจารณานิโรธะเปนอารมณ  แตวิราคะกับ 
นิโรธะเปนไวพจนของกัน  และเปนชือ่แหงนิพพานดวยกัน  จึงนับวา 
ตางกันแตพยัญชนะ  สวนอรรถเปนอันเดียวกัน  คือพิจารณานิพพาน 
เปนอารมณดวยกัน. 
                                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  กัมมัฏฐาน  ๔๐  ลวนเปนคูปรับกับนีวรณ  สัญญา  ๑๐  ก็คง 
เพงผลเชนนี้  อันผูเจริญสัญญาน้ัน ๆ  ตองรูจักเลือก  เฉพาะอาทีนว- 
สัญญาและนิโรธสัญญาเปนคูปรับกับอะไร ? 
        ต.  อาทีนวสัญญา  เปนคูปรับกับอาลยาภินิเวส    ความจดจอ 
โดยอาลัย  นโิรธสัญญา  เปนคูปรับกับสมุทัย  คือตัณหา. 
                                                                                ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  โลกทั้งปฐพีที่อาศัย  และหมูสัตวมีมนุษยเปนตน  ยอมงาม 
วิจิตรตระการตา  โดยธรรมชาติบาง  โดยบุคคลปรุงแตงข้ึนบาง 
เปนที่ยั่วยวนพออยูแลว  ทานยังแสดงโลกสวรรควาวิเศษกวาน้ีอีก 
เมื่อเปนเชนน้ัน  เราควรปฏิบัติอยางไร  จึงจะไดชื่อวาผูประกอบดวย 
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ? 
        ต.  ควรปฏิบัติอยางนี้  คือพิจารณาโลกท่ีปรากฏอยู  ทั้งคุณและ 
โทษ  ทั้งประโยชนและมิใชประโยชน  ใหเห็นตามเปนจริงวา  โลก 
ถึงจะวิเศษอยางไร  ก็เจริญข้ึนไดบางครั้ง  และก็เสื่อมไปในบาง  
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คราว  ไมคงทนถาวรตามปรารถนา  เพราะเปนเชนนี้  สัตวผูติดอยูใน  
โลกเปนไปตามธรรมดาของสังขาร  ไมตกอยูในอํานาจของผูใด  เมื่อ  
เล็งเห็นเชนน้ีได  ก็จะไมละเลิงหลงในโลกท้ังปวง   แตนั้นก็จะต้ังความ 
เพียรละอุปาทานเปนเหตุถือม่ันในโลก  เมื่อละแลวไมเขาไปยึดถือม่ัน 
ตอไป  งดเวนขาดทีเดียว  เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้  จึงชือ่วาเปนผูประกอบ 
ดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญา. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  นึกถึงคําวาอุบาย  ชวนใหเขาใจเสียวาเปนแตอาการขางดี 
เชนอุบายกุศล  ฉลาดในอุบาย  แตในนิทเทสแหงสัพพโลเกอนภิรต- 
สัญญา  มีคําวาละอุบายเปนเหตุถือม่ันเหลาน้ันเสีย  ดังนี้ก็มี  ถา 
ดังน้ัน   อุบายในคําน้ัน   ไดแกอาการอยางไร  ? 
        ต.  ไดแกอาการทะยานอยาก  คือตัณหา  และอาการเห็นผิด 
คือทิฏฐิ. 
                                                                                ๖/๙/๖๙ 
        ถ.  อานาปานัสสติในคิริมานนทสูตร   แสดงวิธีพิจารณาลม 
หายใจ  สงเคราะหเขาในสติปฏฐานท้ัง  ๔  บรรยายเปนตอน ๆ โดยลําดับ 
อยางไร ? 
        ต.  ทานบรรยายเปนตอน ๆ ละ ๔  หมวด คือต้ังแต ทีฆ  วา 
อสฺสสนฺโต  ถึง  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร   นี้เปนกายานุปสสนา 
ต้ังแต  ปติปฏสิเวที  ถึง  ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขาร   นี้เปนเวทนา- 
สุปสสนา.  ต้ังแต  จิตฺตปฏิสเวที   ถึง  จิตฺต  นี้เปนจิตตา-  
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นุปสสนา   ต้ังแต  อนิจฺจานุปสฺสี  ถึง  ปฏิสคฺคานุปสฺสี  นี้เปน  
ธัมมานุปสสนา. 
                                                                ๑๓/๙/๖๗ 
        ถ.  ใจสัญญา  ๑๐  นี ้ อนิจจสัญญาและอนัตตสัญญามีแลว 
เหตุไฉนทานจึงไมแสดงทุกขสัญญาไวดวย ? 
        ต.  เพราะวาทุกขก็จัดวาเปนธรรมสวนหนึ่ง   ในขอ ๒  ทานก็ 
สอนใหพิจารณาความเปนอนัตตาแหงธรรมอยูแลว.  อน่ึง  ในขอ  ๔ 
ทานก็ใหกําหนดหมายโทษแหงกาย  และยกอาพาธข้ึนแสดงวาเปน 
สวนหนึ่งแหงทุกข   ดังท่ีทานยกข้ึนกลาวไวในอริยสัจ  ฉะนั้นในที่นี้ 
ก็ชื่อวาไดแสดงทุกขอยูในตัว  จึงไมจําตองมีทุกขสัญญาไวดวย. 
                                                                        ส. ป. 
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ปญหาและเฉลย  พ.ศ.  ๒๔๘๑  
        ถ.  ที่วาพวกผูเขลาหมกอยู  (ในโลก)  แตทานผูรูหาของอยูไม 
นั้น  มลีักษณะอาการและคุณโทษตางกันอยางไร  ? 
        ต.  พวกคนเขลา  ไมเพียรพยายามวิจารณใหเห็นจริงถองแท 
ยอมเพลิดเพลินในสิ่งอันใหโทษ  ยอมละเลิงจนเกินพอดีในสิ่งอันอาจให 
โทษ  ยอมติดในสิ่งอันเปนอุปการะภายในภายนอก   อันไดชื่อวา 
หมกอยูในโลก.  มโีทษคือเสวยสุขบาง  ทุกขบาง อันสิ่งนั้น ๆ พึง 
อํานวย  เหมือนปลาหลงกินเหยื่อท่ีเกี่ยวติดอยูกับเบ็ด   เปนผูอันจะ 
พึงจูงหรือถูกจูงไปไดตามปรารถนา  หาอิสระมิได  ฝายผูรูเพียร 
พิจารณารูตามเปนจริงแหงส่ิงน้ัน  ๆ วาฉันใดแลว  ไมของไมพอใจ 
พัวพันในสิ่งอันลอใจ  อันใคร ๆ และอะไร ๆ ไมอาจย่ัวใหติดดวย 
ประการใดประการหน่ึง  มีคุณคือ  ยอมเปนอิสระดวยตน  ยอมไดสุข 
ที่ประณีต  สขุ ณ ภายในย่ังยืน  ไมตองทุกขเพราะอะไร. 
                                                                        ๒๔๘๑ 
        ถ.  การเห็นธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา  ตางจากความเห็นอันจัด 
เปนอุจเฉททิฏฐิและอนัตถิกทิฏฐิอยางไร ? 
        ต. การเห็นธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา  หมายถึงเห็นสังขารท้ัง 
ปวงเปนไปตามปจจัย  คือ  กิเลส  กรรม  วิบาก  ประกอบกันอยาง 
หน่ึง.  เห็นธรรมที่ละเอียดไมแปรผันอันพนจากลักษณะสีสัณฐาน 
อาการเกิดดับเพราะส้ินปจจัย  ดวยอวิชชาอยางหน่ึง  ซึ่งเปนธรรม 
๑.  ยังจดัเขาหมวดไมทัน  เพราะตอนตนพมิพไปกอนแลว.  ส. ป.  
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สงัดจากกิเลสตัณหามานะเครื่องทุกขรอนท้ังปวง   ตอจากทิฏฐิทั้ง  ๒ 
คือ อุจเฉททิฏฐิ  ความเห็นวาสัตวจุติหรือตายแลว   ขาดสูญเสมอ 
กัน  คือเห็นสูญเพียงดวยอํานาจความตาย  ไมมีหวังท่ีจะทําลายกิเลส 
เพราะไมเห็นกิเลสกรรมและวิบากกรรมท่ีนําใหเวียนวายตายเกิด เปนมิจฉา- 
ทิฏฐิ  และนัตถิกทิฏฐิก็ปฏิเสธเหตุแหงสังขาร  โดยปราศจากญาณ- 
ทัสสนะ  อันไมตรงตอความจริง  ไมมีหวังจะขจัดกิเลสเหตุแหงทุกข 
ทั้งปวงดุจกัน  อันนับวาเปนมิจฉาทิฏฐิ  ดังนี้.  
                                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  นิโรธ  แปลวาดับ  มีความหมายอยางไรบาง  ? 
        ต.  หมายความได ๓  อยาง  คือ  ๑.  หมายเอาความดับแหง 
ธรรมมีเหตุเปนแดนเกิด  ไดในคําวา เตสฺจ  โย  นิโรโธ  จ  พระ 
ตถาคตตรัสความดับแหงธรรมเหลาน้ันดวย  ยงฺกฺิจิ  สมุทยธมฺม 
สพฺพนฺต  นิโรธธมฺม  สิ่งใดมีความเกิดเปนธรรมดา   สิ่งน้ันทั้งมวล 
มีความดับเปนธรรมดา  เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส 
นิโรโธ  โหติ   ความดับแหงกองทุกขสิ้นเชิงน่ันยอมมีดวยกันอยางนี้. 
๒.  หมายเอาความดับ  คือระงับจิตเจตสิกในลําดับแหงสมาบัติ  ที่  ๘ 
เรียกวานิโรธสมาบัติ   อันกลาวถึงในจูฬเวทัลลสูตร   ๓.  หมายเอา 
ความดับทุกขที่เนื่องมาจากดับตัณหา  ที่หมายกลาวในนิทเทสแหง 
ทุกขนิโรธอริยสัจ. 
                                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  เหตุไฉน  นิพพานทานจึงไมนับเขาในคําวา  สพฺเพ  สงฺขารา    
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อนิจฺจา  สพฺเพ  สังฺขารา  ทุกฺขา  แตนับเขาในคําวา  สพฺเพ  ธมมฺา  
อนตฺตา  จงวินิจฉัย ? 
        ต.  เพราะนิพพานเปนธรรมเที่ยงถาวรมีอยูทุกเม่ือ  และเปน 
บรมสุขดวย  จึงไมนับเขาในคําตนทั้ง ๒  นั้น.  แตเพราะนิพพานเปน 
อนัตตา  ไมมีตัวตน  สัตวบุคคล  เปนอสังขตธาตุอยางหน่ึงตางหาก 
จึงนับเขาในคําหลัง. 
                                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  การบําเพ็ญกุศลอุทิศใหผูตาย  ซึ่งเปนประเพณีนิยมทํากัน 
นั้น  ผูตายจะไดรับผลแหงทานที่อุทิศถึงหรือไม  เพราะเหตุไร  ? และ 
ผลแหงทานท่ีจะถึงผูตายน้ัน  ตองสําเร็จดวยองคสมบัติอยางไรบาง ? 
        ต.  ถาผูตายไปเกิดในกําเนิดอ่ืน  ทั้งที่เปนสุคติ  ทั้งที่เปนทุคติ 
ยอมไมไดรับผลแหงทานท่ีอุทิศถึง  เพราะเขายอมเปนอยูดวยอาหาร 
ในคติที่เขาเกิด  ถาผูตายเกิดในปตติวิสยะ  ยอมไดรับผลแหงทานนั้น 
เพราะในคตินั้นไมมีอาหารเปนเครื่องเลี้ยง    เขายอมยังอัตภาพให 
เปนไปดวยทานที่ทายกอุทิศให.   ตองสําเร็จดวยองคสมบัติ  ๓  ประการ 
คือ ๑.  ผูเกิดในปตติวิสยะอนุโมทนา   ๒.  ทายกต้ังใจอุทิศให   ๓.  ทาน 
ตกลงในเขตแหงปฏิคคาหกผูควรแกทักษิณา. 
                                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  สติปฏฐาน  ๔  อันสาธุชนอบรมใหบริบรูณเต็มที่แลว  ยอม 
ไดรับอานิสงส  ๕  ประการ  ก็อานิสงส ๕ นั้น  คืออะไรบาง ? 
        ต.  อานิสงส ๕  ประการ  คือ  ๑.  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  เพ่ือ  
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ความบริสุทธแหงสัตวทั้งหลาย  ๒.  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  
เพ่ือขามพนโสกะและปริเทวะ  ๓.  ทุกขฺโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย 
เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส  ๔. ญายสฺส  อธิคมาย  เพ่ือ 
บรรลุธรรมที่ควรรู  ๕.  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  เพ่ือทํานิพพาน 
ใหแจง. 
                                                                        ๒๔๘๑ 
        ถ.  พระพุทธศาสนารับรองเรื่องนิรยะเพียงไร ?  รับรองสักวา 
ชื่อหรือรับรองตลอดเรื่องในเทวทูตสูตรดวย  หรือเขาใจวาตรัสเพ่ือ 
แสดงนรกในมนุษยโดยนัย   แตเรื่องถูกแปลงใหเปนจริงไป ?  จง 
อธิบายใหชอบแกเหตุ  เพ่ือไมตองตะขิดตะขวงหรือนาอาย  ในการ 
รับรองขอน้ัน. 
        ต.  พระพุทธศาสนารับรองในเรื่องนิรยะ  ไมสักวาชื่อ  เพราะ 
เหตุวา  ถารับรองสักวาชื่อแลว  จะทราบวาเปนทุคติอยางหนักได 
อยางไร.  เปนอันวารับรองเรื่องในเทวทูตสูตรดวย    แมเปนเรือ่งที่ 
ไมนาเชื่อ  เพราะเกินเรื่องอันมีในมนุษย   แตก็มีสิง่และเรื่องเปน 
อันมากท่ีมนุษยในสมัยหน่ึง   ไมเชื่อวามีในโลกมนุษยอันมนุษยกระทํา 
ใหเกิดข้ึน  เชนวิทยุกระจายเสียง  โทรภาพ  และการประหาร 
ลางผลาญอยางรายกาจ  ในระหวางชนตางชาติตลอดถึงชนชาติเดียวกัน 
เปนตนเครื่องเทียบ  การทําส่ิงในโลกมนุษยนี้  ตองประกอบดวย 
วัตถุธาตุสวนตาง ๆ พรอมดวยอํานาจความเพียรและกําลังทรัพย 
นับวาเปนการยากลําบาก  ยังสามารถทําได  อันของทิพยคือสวรรค 
และนรกเปนตนนั้น  เพียงกําลังจิตคิดนึกหรือต้ังอธิษฐาน  ก็สําเร็จ  
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ตามความประสงคโดยเร็ว  จะใหวิจิตรพิสดารอยางไรก็ทําไดโดยไม   
มีปญหา  เพราะฉะนั้นไมนาสงสัยในเรื่องสวรรคนรกอันกลาวเกินกวา 
เรื่องในมวลมนุษย   นอกจากจะไมเชื่อความเวียนตายเวียนเกิดของ 
สัตวผูมีอาสวะ  เพียงอภิญญา ๕  ที่เปนโลกิยธรรม   กอนพุทธ- 
ศาสนาอุบัติข้ึน  ก็มีพวกฤษีชีไพรทํากันได   เขายอมเห็นโลกทิพยคือ 
สวรรคและนรกดวยทิพยจักษุก็ได   จึงไดมีเรื่องเลาเคาเดียวกัน แต 
อาจเลาหยาบและละเอียดผิดกันตามสามารถและเหตุการณ   และเรื่อง 
นั้น  ๆ นําสืบกันมานาน   อาจคลาดเคล่ือนไปจากผูเลาเดิมบางเปน 
ธรรมดา  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสมบูรณดวยวิชชา ๓  และ 
วิชชา ๘  และพระสาวกท่ีสําเร็จวิชชา  ๘  เปนพยานก็มีมาก  เปน 
อันวาพระองคทรงเห็นดวยพระญาณของพระองค  ทั้งมีพยานท่ีจะ 
เห็นไปตามพระองค  จึงแสดง  ไมใชแสดงนรกในมนุษยโดยนัย 
และไมใชทรงรับรองมติเรื่องปรัมปราตามท่ีเคยถือกันมา  โดยไมได 
ปรากฏแกพระญาณของพระองค  อนึ่ง  อุปกรณในพระศาสนาโดยมาก 
รับรองเรื่องเวียนวายตายเกิดของผูยังไมสิ้นอาสวะวา   ตองไปสูสุคติ 
ทุคติตามอํานาจกรรม  การเพียรทําอาสวะใหสิ้นดวยรีบเรงบํารุงเพ็ญ 
อริยมรรคใหสมบูรณ  จึงเปนกิจสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง  ถา 
ไมมีการเวียนวายตายเกิดของสัตวทั่วไปจริง  การทํานิพพานใหแจง 
ก็ไมสูจําเปนเทาไรนัก  เพราะจะดีหรือรายก็ชั่วชีวิตเดียว. 
                                                                                ๒๔๘๑  
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ปญหาและเฉลย  พ.ศ.  ๒๔๖๕ ๑ 

        ถ.  สัตบุรุษและอสัตบุรุษในจุลปุณณสูตร  มีลักษณะตางกัน 
อยางไรบาง ? 
        ต.  สัตบุรุษเปนผูประกอบดวยสัตบุรุษธรรม   คบกับพวก 
สัตบุรุษมีความคิดความศึกษา  กลาววาจา  ทําการงาน  มีความ 
เห็นและไมทานก็อยางสัตบุรุษ   ไมเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืน  สวน 
อสัตบุรุษยอมเปนไปตรงกันขาม. 
                                                                                ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  มโนปวิจารมีกี่อยาง  ?คืออะไรบาง ? 
        ต.  มโนปวิจารมี  ๑๘  อยาง  คือ  เพราะเห็นดวยตา  ใจยอม 
ลําพึงถึงรูปเปนที่ต้ังแหงโสมนัส  ๑  แหงโทมนัส  ๑  แหงอุเบกขา  ๑ 
เพราะไดฟงดวยหู.....  ดมกลิ่นดวยจมูก.....    ลิ้มรสดวยลิ้น....  ถูก 
ตองโผฏฐัพพะดวยกาย.....   เพราะรูธรรมมารมณดวยใจ   ใจยอมรําพึง 
ถึงธรรมมารมณเปนที่ต้ังแหงโสมนัส  ๑ แหงโทมนัส  ๑  แหงอุเบกขา ๑. 
                                                                                ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  ธรรมมีมาก  ถาตองการแตเฉพาะที่พระผูมีพระภาคโปรด 
ปรานทรงสั่งสอนแกพุทธบริษัทยิ่งกวาขออ่ืน   คืออะไร  ?  มีที่อางพระ 
 
๑.  ปญหาและเฉลยนี้เปนปญหาในประเภทพุทธานุพุทธประวัติ  น.ธ. เอก แตเปน 

เรื่องพระสูตรในพุทธสมัย   ออกสอบไล  น.ธ.  เอกในปแรก  ตอมาจึงเปลี่ยนเปน 
พุทธานุพุทธโดยตรง  เหน็เปนธรรมที่นารูจึงนํามาพิมพไวในที่นี้ดวย   และเพ่ือจะ 
รักษาปญหาเกาแกไวไมใหกระจัดกระจาย.  ส. ป.  
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สาวกองคไหน ?  แสดงจากใคร ?  
        ต.  คือพหุลานุสาสนี.  มีที่อางพระอัสสชิ  แสดงแกสัจจก- 
นิครนถ  ในจูฬสัจจกสูตร. 
                                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  สัตตบทมีเทาไร ?  อาศัยสัตตบทที่ละเอียดและสัตตบทที่ 
หยาบอยางไร ? 
        ต.  สัตตบทมี  ๓๖.  อาศัยเนกขัมมสิตะเคหสิตะ  ทั้งโสมนัส 
โทมนัสและอุเบกขาเปนคู ๆ กันแลว  อาศัยเนกขัมมสิตโสมนัส  ละ 
เนกขัมมสิตโสมนตัอาศัยเนกขัมมสิตอุเบกขา   ละเนกขัมมสิตโสมนัส 
เสียอีก. 
                                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  เพราะเหตุไร  ศาสดาผูต้ังอยูในสติปฏฐาน  ๓  จึงชื่อวา 
เปนสารถีผูฝกอันประเสริฐ ? 
        ต.  เพราะเหตุศาสดานั้นเปนผูมีใจบริสุทธิ์  ไมโสมนัส  ไม 
โทมนัส  ซึ่งเกิดจากราคะ  โทสะ  ปฏฆิะ  เหตุสาวกบางพวกเคารพ 
บางพวกไมเคารพ  มีใจเปนกลาง  จึงเปนผูประเสริฐ. 
                                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  พระพุทธพจนที่ตรัสวา  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา 
ดังน้ี  มีพระสาวกองคไหนเปนตัวอยาง  คืออยางไร  ? 
        ต.  มีพระปุกกุสาติกุลบุตรเปนตัวอยาง   คือชั้นแรกทานไมรูจัก 
พระผูมีพระภาค  ครั้นไดฟงธาตุวิภังคสูตรสําเร็จพระอนาคามิผล  จึง  
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รูจักพระองค. 
                                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  ในเหตุเกิดแหงเบญจขันธ  อะไรเปนเหตุเกิดของขันไหน  ? 
        ต.  อาหารเปนเหตุเกิดของรูป   ผัสสะของเวทนา  สัญญาและ 
สังขาร  นามรูปของวิญญาณ. 
                                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  จงอธิบายเหตุเกิดเหลาน้ันใหชัดวา  เปนเหตุไดอยางไร ? 
        ต.  ถากินอาหารไมได  รูปก็ต้ังอยูไมได  ถไมมีผัสสมากระทบ 
ก็ไมเกิดเวทนาสัญญาและสังขาร  ผิวาอายตนะอยางละ ๕  ขางตนซึ่ง 
เปนรูปไมมีวิญญาณ ๕  ทีอ่าศัยอยูก็เกิดไมได  แมอายตนะที่  ๖  ทั้ง ๒ 
ฝายซึ่งเปนนามไมมี  วิญญาณท่ี  ๖  ทีอ่าศัยนามจะเกิดอยางไรได. 
                                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  ในปยสูตรวา  ผูประพฤติทุจริตไมชื่อวารักตน   ผูประพฤติ 
สุจริตชื่อวารักตน  โดยอธิบายอยางไร  ? 
        ต.  โดยอธิบายวา  ผูประพฤติทุจริตชื่อวาไมรักตน  เพราะ 
เขาทําทุจริตเอง  เขาไดรับผลเดือดรอนลงโทษเขาเอง  เหมือนคน 
ชังกันทําความทุจริตแกคนชังกันฉะน้ัน  ฝายผูประพฤติสุจริตพึงทราบ 
โดยปฏิปกขนัย. 
                                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  อนปุาทาปรินิพพานซึ่งเปนผลท่ีสุดแหงพรหมจรรย  อันผู 
ปฏิบัติจะดําเนินถึงไดดวยปฏิปทาอยางไร  ? 
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        ต.  ดวยปฏิกปทาอยางนี้  คือทําศีลใหบริสุทธิ์เปนสีลวิสุทธิแลว  
ทําจิตใหผองแผวเปนจิตตวิสุทธิ  ทําความเห็นใหถูกชอบตามจริง 
เปนทิฏฐิวิสุทธิ  ขามพนความสงสัยใน  ๓  กาลเสียได  เปนกังข- 
วิตรณวิสุทธิ  รูเห็นธรรมวา  นี่เปนทาง นี่มิใชทางชัดเจน  เปน 
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิแลว   รูเห็นธรรมท่ีเปนทางปฏิบัติ  เปน 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  รูเห็นที่เปนทางตรัสรูแจมแจง   เปน 
ญาณทัสสนวิสุทธิแลว  จึงไดบรรลุอนุปาทาปรินิพพาน. 
                                                                        ๖/๘/๖๕ 
        ถ.  เสขปฏิปทาคืออะไรบาง  ?  จะเรียกชื่ออยางอ่ืนวากระไรได   
บาง ? 
        ต.  เสขปฏิปทา  คือ  ศีลสังวร ๑  อินทรียสังวร ๑  โภชน- 
มัตตัญุตา  ๑  ชาคริยานุโยค ๑  สัปปรุิสธรรม  ๖  รูปฌาน  ๔ 
เรียกจรณะ ๑๕ ก็ได. 
                                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  ในโลกธรรมเหลาน้ัน  อยางไรปุถุชนกับพระอริยสาวก 
เหมือนกัน  อยางไรตางกัน ? 
        ต.  สวนที่เหมือนกัน   คือ  ปุถชุนกับพระอริยสาวกตองรับ 
โลกธรรมเทากัน  หนีไมพน  สวนท่ีตางกัน  คือปุถุชนไดรับแลวยินดี 
ยินรายไปตามโลกธรรมน้ัน ๆ  ไมมปีญญาเห็นตามจริง  ฝายพระ 
อริยสาวกไดรับแลวตรงกันขามกับปุถุชน. 
                                                                        ๖/๙/๖๕ 
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        ถ.  ในโลกธรรม ๘ นั้น  จะยอใหสั้นเปน ๒  ควรยอขอไหนบาง 
เขาในขอไหน  ถาไมสงเคราะหเขาในอิฏฐารมณกับอนิฏฐารมณ  ?  
        ต.  ยอ  ลาภ   ยศ  สรรเสริญ  เขาในสุข  ยออีก ๓  ขอขางตน 
เขาในทุกข. 
                                                                                ๖/๙/๖๕ 


